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 أ  

الم على املصطفى،وعلى آله وزوجه وصحبه،ومن  والسةالوالص،احلمد هللا وكفى
  :بعد يوم يبعثون؛وإىلمن املؤمنني،،اقتفى

 

  ة،آلياللية الدوتيالص إظهار املوافقات د أساساً    فموضوع البحث املتواضع هذا،يعتِم  
رين،على فات املفس به مصن تقراحملدثني،وماغويون،القدامى وا اللّيت دو،الّالقرآن الكرمي

 فسري،ة،يف علم التوتية الصغوين الباحث من استثمار اجلهود اللّمما ميكّد أنواعها؛تعداختالفها،و
، ،فتوافق معاين اآلي من جهٍةيت عهدها من قبلُ،لتوليد دالالت أخرى،غري الّيفتح له سبيالًو

  . أخرى،من جهٍةسراًي و،إيضاحاًوتزيد عليها
  

ؤال،  عليه بالس،لطاملا أحلّا دفعه إىل ذلك دافع،وإمنّفلم يكن هذا املنطلق وليد عدٍم
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إذا ما فُ ما فيها؛وتكوالنِشكُ هذا،وكعنه الف سإشكال الفكرلَّتر،ح .  

فال رجع القهقرى،رأيت نفسي أرة،إذ غم من احملاولة املتكر،على الر بعيداً يظلُّ هذاكلّ
 شحيت،وفكرة حيليت،وضعف قلّ،من موحجرب به خاطري الطّأجد ما أشبع به رغبيت اجلموح،وأ

ا على حمشتاتغري ة،يف هذا الباب،املكتبة العربيازفة؛ٍلم وإشارات،اعتمدوقد كان  عن ا
   .   ورغبةًإصراراً،لآخر،يزيد على األو ذا دافعاً
  

سم يف إرساء مظاهر ترنة من موضوعها،توال ختفى أهداف هذا البحث،فهي بي
ومالحظات،تعتمد يف إثراء الدواللّو ويتّرس الص،غويفسريالتالقرآينّي ال ،على حدواء، س

  .ن الكرمي ودالالتهمعاين القرآط ا ستنبيت ي،من املناهج الّ جديدةًيف للموروث منهجيةًوتض
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 وتصنيفها،ةالليالد وتيةشارات الص،لرصد اإلترسيخ معامل ممنهجٍةويضاف إىل هذا،
غوي،بعد رس اللّة،يف الدالليوتية الدواهر الص،يف رصد الظّ جديداًاً علميوترتيبها،لتكون منطلقاً

تبيان صحته وجناعته،يف الدفسريرس التالقرآينّ ي.  
  

ة،وفق ما هو  الفكرياإلشكاالت على بعض اإلجابةم طبيعة هذا املوضوع،ا؛وحتتهذ
يف عنوانهمذكور فجوٍة كلّ،ليسد من ثنايا هذا البحث؛إٍة علمي،رظِهذ ي التشكاالًهين إر الذّصو 
ساً رأالً،متمثّاًجوهريفسري،يف ماهية الت ويت أالصوما مظاهره يف ؟ وحماوره ومباحثه؟ الًورس الد

 الدالالت تنباطس الصوتية احلديثة،يف اةغوي استعمال اآلليات اللّوما مدى جناعة ؟غوي ثانياًاللّ
كلّ هذا إن متّ اإلجابة عليه،تقررت مزية الزيادة .،يف القرآن الكرمي أخرياً ؟التفسريية اجلديدة

  .واإلثراء،يف علم التفسري
  

،تظهر من العنوان املوسوم به،فقد توافر يل كم، يفرض منط البحث هذا مصادر معينةً
مصنفات :م اإلنسانية عامةً،واللّغوية خاصةً؛منهاغري قليٍل،تنوعت وتشعب،يف صنوف العلو

كتب البن سينا،و"املوسيقى الكبري"البن جين،و"اخلصائص"و"كتاب سيبويه"اللّغويني القدامى،ك
اف":وللطّربي،"جامع البيان"،كفاسريالتخمشري،و"الكشفسري الكبري"للزازي،فخر الدين ال"التلر 
  .لسيد قطب"يف ظالل القرآن"،وللبقاعي"نظم الدرر"،وللقرطيب"ألحكام القرآناجلامع "و

  
ويةً هلا؛منها املعاجم اللّغوية أيضاً إىل مراجع،خدمةً يف تعضيد احلجة وتق وقد استأنست

،وكتابات البن منظور"لسان العرب"البن فارس،و"ةمقاييس اللّغ"،وللخليل"العني"كتابك
 ألمحد خمتار عمر،"دراسة الصوت اللّغوي"إلبراهيم أنيس،و"داللة األلفاظ"اللّسانيني احملدثني،ك

 لعبد القادر عبد اجلليل؛تضاف إىل هذا كتب القراء،ودواوين الشعراء،"هندسة املقاطع"و
  .والدوريات احملكّمة
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 ج  

ين مل أجد صعباً،مذ شرعت يف عملي هذا،فقد وجدت  الّذي ال أواحلقخفيه ههنا،أن
آخر أستاذاً مشرفاً على حبثي هذا،فقد كان رفيقاً معلّماً،ومرشداً علَماً،وموجهاً عند من طريٍق 

ولعلّ .،دافعاً إياي للهمة عند الوهن،ومصوباً لوجهيت عند الزللاخلطأ،وموفّقاً عند اإلصابة
 وتفسرياً؛مصداقاً ،نصاً����ضوع،احلذر الشديد،يف التعامل مع كتاب اهللاأصعب ما يف املو
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يعتمد املوضوع هذا املنهج الوصفي عمدةً،إالّ أنين قد استأنست بالقياس،يف بعض 
املسائل الفكرية،واستعنت  بالتحليل،واجلرد واإلحصاء،وصرفت نظري عن األحكام املسبقة، 

  .ورجحت بعض اآلراء على بعضها،يف العرض والبسط،من بيان القوة والضعف
 

خطّة البحث مع تقادم الزمن استقصاء مباحث املوضوع،إذ فرضت لقد اتضحت معامل 
   .،مبباحثها ومطالبها،خامتٍةيف مقدمٍة ومدخٍل ومخسة فصوٍل:ذاا،ضرورةً وإحلاحاً؛فكانت

  
 ،آلراءمجعت فيه أشتات ا"التفسري الصويتّ يف الدرس اللّغوي":وقد كان املدخل موسوماً  

فكر،من فالسفة األمم اإلنسانية ولغوييها،وبالغييها ونقّادها،قداماهم الّيت تناوهلا بالدرس أهل ال
 الباحث على بداية هذا سبيل هذا البحث،وأحيل  أعبد أنإالّ أنين اضطررت إىل.وحمدثيهم
 .،فيعرف من بعد منتهاهاملوضوع

 يل وتبني،"ويتّ يف القرآن الكرمي ونظائرهحماور التفسري الص":وثنيته بالفصل األول،بعنوان  
،غري مفِْرٍط هاويت كلّفسري الصباحث،وقد مجعت فيه حماور الت مبٍبغري مبو،مالً جمجعله أأن

يف هذا اإلمجال،تبيان هذه احملاور قد كان مرادي،و. اباإلسهاب فيها،وغري مفَرٍط باإلخالل
مراتب إيقاع أصوات ":فيما يأيت من بعد هذا؛وقد متّت يف،،على أن أتطرق إليها بالتفصيلعرضاً

 "اإلحياء الصويتّ يف القرآن الكرمي"و"اإليقاع والنغم يف القرآن الكرمي"و"املفردات اللّغوية وتراكيبها
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  يف احلديثةالداللة الصوتي"و"الداللة الصوتية يف القرآن الكرمي"و"الرمز الصويتّ يف القرآن الكرمي"و

  ."الداللة الصوتية يف الشعر العريب"و"النبوي الشريف
  

 عرضت فيه،،"مستويات التفسري الصويتّ يف الدرس اللّغوي":تهومسقد مثّ بالفصل الثّاين،و
املوافقات الداللية الصوتية ":ويات التحليل الصويتّ اللّغوي؛وكانت مباحثه فيما يليمستجممل 

للفونيمات يف الداملوافقات ال"و"رس اللّغوياللدةلة يوتيرس اللّغويلمقاطع الصاملوافقات "و" يف الد

رس اللّغوية للمفردات يف الدوتياللية الصة"و"الداللية للبىناملوافقات  الدما فوق املقطعي ".  

        

 " القرآن الكرمياملوافقات الداللية ملستويات التفسري الصويتّ يف":عنونتهوبالفصل الثّالث،ف  

 متصاعدةً كماً،رصدت فيه،مجلةً من املوافقات الداللية،للمستويات الصوتية التفسريية، وقد
 "املوافقات الداللية لصفات األصوات املتناظرة يف القرآن الكرمي":ة يف املقررألصغر وحداا،وهي

املوافقات الداللية للمقاطع "و"ن الكرمياألصوات املفردة يف القرآ املوافقات الداللية لصفات"و

املوافقات الداللية "و"املوافقات الداللية الصوتية للمفردات القرآنية"و"الصوتية يف القرآن الكرمي

  ."املوافقات الداللية الصوتية للتنغيم يف القرآن الكرمي"و"الصوتية للنرب يف القرآن الكرمي
  

رصفت فيه داللة "املوافقات الداللية للظّواهر األدائية يف القرآن الكرمي":يتهمس وبالفصل الرابع،وقد
املوافقات الداللية الصوتية لتجويد القرآن ":مبباحث ملا يليالظّواهر األدائية،يف القرآن الكرمي،

الداللية الصوتية املوافقات "و"املوافقات الداللية للمباحث األدائية يف القرآن الكرمي"و"الكرمي

  ."املوافقات الداللية الصوتية للوقوف واالبتداء يف القرآن الكرمي"و"للمدود يف القرآن الكرمي
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  � 

فقد "املوافقات الداللية لإليقاع والنغم يف القرآن الكرمي":هو املسمىوالفصل اخلامس،بو 
املوافقات "و"اإليقاعية  يف القرآن الكرميالداللية املوافقات ":هذه املوافقات،فكانت يفختمت فيه،

  ."الداللية النغمية يف القرآن الكرمي
  
ناولتها بالدرس،فصوله مثّ ختمت،هذا البحث خبامتٍة،وقفت فيها على جممل النتائج،الّيت ت  

 منهاوذكرت فيه،ما رأيته جديراً ذا،وأمهلت ما ذُكر من قبلُ،يف املصنفات؛وإن كان ومباحثه،
  .ما ذَكَره الدارسون،فيما سبق هذا،فمن قبيل اإلثراء ال غري

  
وقد وجدتين،أغفل عن مطلبني،قهراً وقصراً؛فأما األول منهما،فهو متضمن،يف الداللة 
النفسية،للمفردات اللّغوية،نأيت عنه،خشية الغور،فيما ليس يل علم به،من جهٍة،وبعده عن 

وأما الثّاين،فهو ما قد تناولته بالدرس،مبوباً مفصالً،يف رساليت  .الدرس اللّغوي،من أخرى
  . للماجستري،من مباحث الفاصلة القرآنية

  

tt{{{{هذا؛وإن وفّقت،يف هذا العمل،وهذا اجلهد tt$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààMMMM ùù ùù==== ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ éé éé&&&& ∩∩∩∩∇∇∇∇∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{ِغ����ورسوله����فإن الثّناء هللاا،من نعمٍة،،على صب وفيق هاته،وكفىِه،نعمة الت 
،على ����ونبيه املصطفى����مثّ الثّناء،بعد املوىل.وعلى تشريفه يل،أن أكون من خدام،عزيز كتابه

سيدي،التقي النقي،وموالي اإلمام،ومرشدي اهلمام،األستاذ الدكتور خري الدين سيب، الّذي 
،هود الفكريين،يف إخراج،هذا ابحهاً صوج؛أباً وأخاً،ومويف إنتاج،هذا املولود العلمي

ومصوباً، ومؤنساً ورفيقاً،فقد كنت كلّما أظمأين أمر،أجلأ إىل حبر علمه،وأغترف من فرات 
  . فقهه،فأجده حلو املذاق، عذب االستساغ،سهل املنال،واسع النوال
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 و  

لصالة والسالم،األمتّني وإن خري ما أختم به،بعد هذا العرض امل،ختام املسك،با
األكملني،واألزهرين األملحني،على سيد الثّقلني،حممٍد بن عبد اهللا،خري من رأت العيون،وزينة 
 ما ولدت البطون،وعلى آله وزوجه وصحبه أمجعني،من واالهم باحلسىن،إىل يوم الدين؛

  . والسالم على من اتبع اهلدى،من املؤمنني
  

  .م2013فرباير22،املوافق لـهـ1434ربيع الثّاين12اجلمعة:م بتلمسان؛يف يوكتب هذا
   

   :الطّالب
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نسان،منذ أن وطئت قدماه  من اهتمام اإل كبٍريبقدٍر،اللة واملعىن من الدلقد حظي كلٌّ
 {{{{:����هلقو يف؛ الكرميوهذا ما أقره القرآن؛ه األكرب،وشأنه األجلّاملعمورة،فكان املعىن مهّ

≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ šš ššYYYY nn nn==== yy yy{{{{ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttãããã tt ttββββ$$$$ uu uu‹‹‹‹ tt tt6666 øø øø9999 $$ ن مل إ،و اآلية توحيإذ1}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ####$$
 من  كبرياًاًدح اًبالغ،نسانة لإل االهتمامات الفكري،وال يزال أهم البيان كانأنّ،يكن صراحةً

  . وأعلى على أشرف مقاٍمهنإ،ن مل نقلإالعناية،و
 ،على مراةًولغويني وحنّ وبالغيني، ومناطقةًفالسفةً،اس شغل هذا املوضوع أذهان النوقد

من جوانب احلياة اإل، جانٍبيف كلّوهور والعصور،الدبادكاآل،ةنساني ؛ةواألنثروبولوجي 
  .ةصام العلميعلى اختالف ختص، البشريةواختلف بني فئات اتمعات

 إذ؛ته القصوىألمهي،ٍة لغويٍة علمي دراسٍةغوية،وقوام كلّ املعىن عصب األحباث اللّيظلّو  
 ما يسمى أو،ويتّتالف الصئيت جتمع بني االالّ،ةابطة اخلفيلرفهي ا- ذامِزجنن مل وإ-اللة الدنّإ

ةباملتوالي الصللفظ،ةوتي)ف؛)املدلول(وبني املعىن ،)الالدحني مساع ،اللة تصرف بال اإلنسانالد
هذه املتوالية الصةوتي. 

 باهلنود اً،مرور يف التراث اإلنساينّلةٌ متأصفكرةٌ،فظ واملعىنة اللّ جذور قضي أنّشك الو
 ،هضةمن عصور القرون الوسطى،وعصر الن،إىل ما بعد العربووالعرب املسلمني،،واإلغريق

  .والفترة احلديثة واملعاصرة
ز الباحثني  حفّإذ؛اللة قدر املوضوعج على لدليلٌ،يف هذه القضية، تواصل البحثنّإ

 اًكان هذا حقّإن و.سلباًاباً وإجيفظ باملعىن،لعالقة اللّ،ةيف كشف العالقات اجلدلي،على االجتهاد
 .على مر الدهور السالفة واآلنفة؟إليه يصل حدأي ىل إيارهم،فما طبيعته؟وخ

ور  للص،إلزاميةٌفظ مبعناه؛فاألوىل ضروريةٌموجبتني لعالقة اللّ،قد الحظ الباحثون عالقتنيهذا؛و
 ، بني املتعارفني عليها،كائنةٌةٌطي اعتباةٌاصطالحي،لكانية نقيض ذلدى مجيع البشر،والثّ،ةهنيالذّ

2اسدون سواهم من الن.  

                                                 

 .4...1: اآليات- سورة الرمحن-1
 .366: ص-)ت/د (-3 ط-قو دار الشر- بريوت-لبنان"غةالوجيز يف فقه اللّ:"د األنطاكيحمم: ينظر-2




::::ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �����ّ�� 
ّ�� 
ّ�� 
ّ�� ��� ������ ������ ����        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ""""    ������������������ ��ّ��� ��ّ��� ��ّ��� ��ّ� � ���� � ���� � ���� � ����������������������� ��

 3 

  :ة القدمية يف الدراسات اللّغويالتفسري الصويتّ �

 :  ةيف اآلداب اهلندي التفسري الصويتّ -1
اهلنود العناية القصوىصب ،يف مسائل الداللة الصإذ فظ واملعىن،ة،ضمن قضايا اللّوتي

 ا هلتكانف يف هذا اال، كبريةًةًيأمهّ، لغة األدب اهلندي القدمييت تعدالّ"يةنسكرتالس"غةأولت اللّ
قد ، اهلنودأنّ،ولقد ذكر مجهرة من الباحثني. تلتهيتالّ،راساتن الدمفيما خلفه ، متواصالًاًأثر

 .ٍة الهوتيٍةفلسفي،طالوٍة ب مصقولٌها منبعض؛ يف هذه املسألةةٌنمتباي، خمتلفةٌكانت هلم آراٌء
زون الفصل  ال جيوإذفظ واملعىن؛لتباين اللّ،من كان رافضاً:ممنهف؛وا يف هذارقتفقد او

 ، املواديف كلّ، رئيساً سبباًيعد:ني مثالًنات األشياء؛فالطّ من مكوعنصر عندهم املفردةف.بينهما
  .3يت تقوم على الترابالّ

وأمفظ مبعناه قدميةٌعالقة اللّأنّ ريى ،ف آخرا فريق،ةٌفطرياهل هذا الفريق اجتّوميثّ؛ةٌ طبيعي، 
ض على رأي عترويONOMATOPÉE""ةبيعية احملاكاة الطّ على نظريقائم،غة نشوء اللّذي يرى أنّالّ

 "CAURD"غة؛فمفردةوهذا املعروف بالترادف يف اللّ،حتمل معنيني فأكثر  املفرداتأنّ،هذا الفريق

 هذا االعتراض عدي وال.4األرز املطبوخ،عين يف أخرىتد،ويف منطقة من اهلن،صتعين اللّالّيت 
اد اً،يف هذا اال،وإن كان احتّ لغويوسليم، مقبولٌ أمر،دها يف الكلم تعدلدحض هذا؛ألنّ،كافياً

  5 إىل أخرىٍة لغويمن بيئٍة،ةيفع العالقات العرز قبول تنوجيوخواص التعبري وحصره،
  مجهرٍةعن ما جاء،ا وأم،من فالسفة اهلنود،فقد تمزوال تعدو اللّ، العالقةني هلم أنّبة؛ي 

يف عدم ،ض على هذارتعوي.ة واألثرببيالس بارتباط،ر هذاخان،ويفسار والديت بني النكتلك الّ
إذ؛بني االرتباطني والعالقتني،بهكفاية الشي ني أنّتبةٌ العالقة اصطالحي،تمع  ةٌعرفيبني أفراد ا

 ،وعلى خالف ذلك.ياٍتاصطلحوا لذلك مسم،فٍة لغويمجاعاٍتيف ،ندي،تواضع عليها أناساهل
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 إرادة عن والعصور واألمكنة،وخارجةٌ،باختالف األزمان،خان ثابتةٌبالد ار عالقة النأنّ
  .6اإلنسان
  وأما فريقوفظ واملعىنبني اللّ، عالقةأالّريى ،ف أخري،تباطيف عقد هذا االر،حماولٍة أي،تعد 

؛ حلدود العقل واملنطقاً،وخرقفاًتعسوياإلله لسلطة هي خاضعةٌفر هذا بارجتال هذه العالقة،فس 
يف ،ينَِن بإو،افيزيقيتصه من العامل امليم ختلّاعدنال،أية هذا الرم دقّاعدان ،ني من هذابوت؛عندهم
  .7على املنطق العلمي،بدايته

  : ةاإلغريقي اآلدابيف  التفسري الصويتّ -2
  راسات اللّحظيت الد؛من مجيع جوانبها، بالغٍة بعنايٍةاإلغريقعند ،ةغوية السيما قضي

 ،رينوقد كان اهتمام املفكّ.8وري املنطق الص قضايا ضمنوهادرجأ إذاملعىن،بفظ عالقة اللّ
 ؛9من أخرى،وتشابك خيوطها املسألة من جهٍة  لتقادم،نظراًكبرياً،ذا والفالسفة اليونانيني

  :10 أساٍسفرقني  إىلوانقسم هؤالء
    """"HERACLITES"""""هرقليطس"،ورأسهمةٌ ضروريةٌالعالقة طبيعي ل،فريى أنّ األوقأما الفري  

رسم معامل األشياء ،ياتلمسملكن مي إذائم هلذه العالقة،والد غري كان يقول بالتإذ)م.ق500(
تنطق مباهيات األ،فهي تكاد،ية وجواهرهااملاد11اشياء بأعيا.  

    """"PRODICUS""""وبروديكوس)م.قSOCRATES"""")469-399"""" سقراطهفَلَخ،أي على هذا الروظلّ

  .12يالداملقبل ،اخلامس  القرنومجاعة سفسطائي)م.ق465-395(
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 وافق أسالفه؛؛فأيثبت على هذا الر فقد)م.قPLATON")427-347" أفالطونأماو  

 ا فيهاًاقشمن""""LE CRATYLE"""""كراتيل"أفالطون ت  حواراتنوقد دو.السيما أستاذه سقراط
؛منها حبثةًةًمواضيع لغوي أو تها،عالقة األلفاظ مبعانيها،وطبيعة هذه العالقة،من حيث طبيعي

و تهاعرفي13تهااصطالحي.  
 يف  كائٍنلكلّ، صحيحبيعة اسموجد بالطّي": قالإذ؛ةً طبيعيمطابقةً،عانيهامل ظطابقة األلفامبوجاء 
 بيعة طريقةٌبالطّة مثّ هولكن...واطؤبعد التيء،على الش طلقها البعضي،ةًلكلمة ليست تسميذ اإاحلياة،

أن ،ه ينفيأن،اهر من كالم أفالطونالظّو14"اسهي ذاا جلميع الن،دليل على األشياءللت،صحيحةٌ
تدرك ،ألخرية عالقات هذه اأنّ، يرىهيات بأمسائها،ولكنة املسمميسلت،يكون االصطالح معياراً

  .ةغويال تقتصر على بعض اموعات اللّواس، الن،يعرفها كلّةٌ،فهي ضروريةبيعبالطّ
ا الفريق الثّوأمأو الفئات ،مة بني الفئات املتكلّ،وتراٍض عن اصطالٍحها نامجةٌاين،فريى أن

    """"ARISTOTE""""أرسطووقد تزعم هذا التيار .تسانيايف حقل اللّعليه، ة،كما هو متعارفغوياللّ

 ،ة العالقةبعرفي،يقول يف هذه املقاالتإذ "عر واخلطابةالش" هذا يفالًمسج)م.ق322-م.ق384(
 اإمنّ،و منطوقٍةٍة صوتيٍةمتوالي دإنها جمر،كتفى بالقولال ي،فظ واملعىن؛وحيث املفردةيت تربط اللّالّ

  .15 فيها متكاملٌجزٌء،املعىن
يت  ا عن األشياء،والعالقة الّعربي، رموزاًظيعد األلفا إذأرسطو؛ مبدأ"هوموجينس"يوافقو

   .16واطؤيف درجة ذلك الت  هو،إمنّايف املعايناالختالف و؛عليها ؤ،متواطةٌا عرفيمتربطه
 وسخرستراأو،ذوذينيرئيس الشKRATHEIS"""""""""كراثيس"عند،بعد ذلكألمر، ااوطال األمر يف هذ

 الالّتينيني،من ،واألمم اآلخرين،عوبالش من،ليونانا وبعد.SYLLOGISME""""17""""رئيس القياسيني
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هذا أنّإالّينيني والعربيني وغريهم؛والص ،مل يرقةقّ إىل مستوى اهلنود واليونان،لغياب عامل الد، 
   . والعمق العلميني

        : ة القدميةراسات العربييف الد التفسري الصويتّ    ----3
  يف هذه ،على دفع عجلة البحث،ب واملسلمنيالعلماء العرني،عاملهذين الب غياع شج
سرعٍةوب،من جديٍد،ةالقضيأكسبها إذاإلغريق؛دراسات اهلنود و يت كانت عليهاالّ،رعة غري الس 

 ذينالّ، أعمق وأوسع،السيما عند املناطقة العرب قصوى،ودراسةًوغايةً ، كبريةًةًهؤالء أمهّي
  .ةًاليونان خاص من دراسات،وةً أسالفهم عاممن دراساتاستفادوا،

بني  وهينبما ، كان يف املزاوجةاإمنّ،وفظ على حدٍةباللّ،العرب املنطقأهل فلم يكن اهتمام   
 ،يف رسالةاينلت الدكأيب الص؛عند فالسفة قالئلوقد كان هذا .وذلك يف مستوياٍت،معناه

  : 18"هنتقومي الذّ"
- فظ على املعىنمن ناحية داللة اللّ:لاألو.  
  .إىل عموم املعىن وخصوصه،فظقسميه اللّت ناحية من:اينالثّ -
  .كيب والتراإلفرادمن حيث ،فظظر إىل اللّمن ناحية الن:الثالثّ -
- ابعالر:فظ نفسهظر إىل اللّمن ناحية الن.  
  .فظ إىل املعايننسبة اللّ:اخلامس -
   : اةحغويني والنعند اللّ التفسري الصويتّ -

اللة اللّفظ على معناه،اللّغويون والنحاة اُألولُ،من القرن الثّاين لعلّ أول من طرق باب د  
كأنهم توهموا يف :قال اخلليل":آراءه؛فقال)�ـ�ـ�ـ�ـ175(خلليلعن ا)�ـ�ـ�ـ�ـ392( نقل ابن جينإذاهلجري؛

                                                                                                                                                                  

 .253: ص-املرجع نفسه: ينظر-17
  :ضمن كتاب"تقومي الذّهن:"  خمطوط رسالة يف املنطق-)هـ529-460(الداين أبو الصلت أمية بن عبد العزيز: ينظر-18

"Tratado de logica por Abu Salt de Denia"texto arabe traduccion y estudio 
previo por C Angel Gonzalez Panlencia- España- Madrid-MCMXV -P:15…19.  

متها لنيل شهادةرسالة:ة حاج عليوهواريويتّ:"؛موسومة ماجستري قداإلحياء الصاللة وأثره يف الد-دراسة نظري ة يف ة وتطبيقي
05: ص-هـ1429/م2008 - جامعة تلمسان-اجلزائر -املهدي بوروبة: د-أ:إشراف"ة البحتريسيني. 
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وتبعه .19"صرصراً:صر،وتوهموا يف صوت البازي تقطيعاً،فقالوا: ومدا،فقالواصوت اجلندب استطالةً

 ،حيث تقاربت املعاين، واحٍد جاءت على مثاٍلاملصادر،الّيتومن ":هذا؛إذ قال يف)�ـ�ـ�ـ�ـ180(سيبويه

ومثله .واهتزازه يف ارتفاع، هذه األشياء يف زعزعة البدناإمنّان والقفزان،وزقوان والننّزال:قولك
 ،وره جتيش نفسه وتثألن،ومثله الغثيان.كه زعزعة وحترألن،ومثل هذا الغليان...تكانوالر،العسالن

 ك احلره حترألن،ان والوجهانبهمثل ذلك اللّو هذا اضطراب وحترك،ألنّ،معانومثله اخلطران واللّ
 يفعقد هلذا بابني ،و حسٍنبقبوٍل،بن جينال هذا قبتو.20" هذا مبرتلة الغليانا،فإمنّهورثُؤو
  .22" األلفاظ أشباه املعاينإمساس"و21"اقب املعاينصاقب األلفاظ لتصت":"اخلصائص"

 فقابلوا بتوايل احلركات املثال توايل حركات...":هلوقبوأضاف على قول اخلليل وسيبويه،  
وجعل منه ،هذايف  نظر إمنّاو؛وحسب، أقوال أسالفهند مل يقف عهأنآرائه، من تبنيو.23"األلفاظ

  .ة القدمياجلديدة،ةغوية اللّظريه سبيل هذه الننا يهدينيذَلّال،مأشبه بالقانون أو املعلَ
  المن يرى وأنّ،لخليللل قول األووت حياكى املعىن الص،نّإ إذ؛بيعةوت للطّحماكاة الص 

  .ذي ال ينقطع صوتهالّ،فظ،فجاءوا باللّاستمرارا24ًالعرب ترى يف صوت اجلندب
  بف،25ا البازيوأمصويتٍّمبقطٍع له،فجاءوا صوته انقطاع مصدر كذلك،أو بصيغٍةٍر مكر . 

 ،واحلركة  االهتزازىنعمفل)الٍنعفَ(نةزيت على الّ،يف املصادر،توايل احلركاتب ه قول سيبويأماو
  .يف هذه األفعال،ةلتوايل احلركة الفيزيائي واالضطراب

                                                 

 .152: ص-2:ج-)ت/د (-)ط/د (- املكتبة العلمية-د علي النجارحمم:حتقيق"اخلصائص:"ابن جني أبو الفتح عثمان -19
ة  واململكة العربي- مكتبة اخلاجني- القاهرة-مصر"الكتاب:")هـ180( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنربسيبويه:ينظر -20

السياض-ةعوديفاعي- الرـ1402-2 ط- دار الر� .14: ص-4:ج-م1982/ �ـ�ـ�ـ
21-ابن جن 152...145: ص-2: ج-املصدر نفسه:ي. 
22-ابن جن 168...152: ص-2: ج-املصدر نفسه:ي. 
23-ابن جن 152: ص-2: ج-املصدر نفسه:ي. 

حتقيق مهدي املخزومي، "كتاب العني):"�ـ�ـ�ـ�ـ175-100(اخلليل بن أمحد الفراهيدي:ينظر.ذكر من اجلراد أو شبهه: اجلندب-24
 .206" ص-6:ج-م1980/هـ1400-1 ط- مطبعة الرشيد- بغداد - العراق-وإبراهيم السامرائي
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فظاعتناء العرب باللّ،الحظ من القولنيوي،ابن جين؛ لهومراعاته يف كالمهم؛وهو ما يسج 
 ل ذلك عنايتها بألفاظها،فأو. يف نفوسهاقدراً وأفخم،وأكرم عليها، املعاين أقوى عندهانّإف...":هلوقب
بوها،وبالغوا يف أصلحوها ورت،ومراميها  أغراضهاإظهار إىل وطريقاً،ا كانت عنوان معانيهاها ملّنإف

من هذا ف.26"...اللة على القصديف الد،وأذهب ا،معيف الس،ليكون ذلك أوقع هلا،ها وحتسينهاريختي
 ، للمعايننة يف أصوات األلفاظ،لتكون خدماًاملتضم،ةجراس املوسيقياألب،العربتظهر عناية 

تزاِوُ إذة عليها،الّالدج بني التع اللّصنايف تكلّ،واملعاين،فظيما،وتصرا الكالميةفا.  
�414(وحيديان التعند أيب حي أيضاً، هذايلقوقد ��� ظمبطابقة اللّف رقأ،و حسناًقبوالً)ــــ

 ،صلة باخلواطرفوس،واملتاملعاين هي اهلاجسة يف الن:حويني يقولمن الن، شيخاًمسعت":قالفملعناه؛
 هو ذاف27"فظ بهبطل اللّ،بطل معناه فظ به،وما اللّصحصح معناه،ما  واأللفاظ ترمجة للمعاين،وكلّ

 ،سنةظ األلوداللتها عليها،وتلفّ،يف ترمجة األلفاظ للمعاين،منيغويني املتقدمن اللّ،يوافق أسالفه
  . يف اخلواطربمبا حتمله األنفس،وما جيو

  : عند الفقهاء األصوليني التفسري الصويتّ -
يف ،مين الزتيبرالت،من حيث اليلّرس الديف الد،غوينيهم من خلف اللّ، األصولينيلعلّ  
رس الديف ،فيعةبالعناية الر،اللةحفلت الدإذ ة،لحضارة العربيل،مة،يف الفترة املتقدبابهذا ال

ليها،واقتفوا إسعوا قد بداللة املقاصد،و،ةينيواألحكام الد،ريعة الش فقه ق،وحيث تعلّاألصويلّ
  .28كيب والتراإلفراديف مستوى ،أثرها

                                                                                                                                                                  

 -مصر"القاموس احمليط):"�ـ�ـ�ـ�ـ817-729(الفريوزأبادي جمد الدين حممد بن يعقوب: ينظر.روالصقضرب من : البازي-25

وابن منظور .278: ص-4:ج-�ـ�ـ�ـ�ـ1301-عن املطبعة األمريية- نسخة مصورة من الطّبعة الثّالثة- اهليئة العامة للكتاب-القاهرة

 .279: ص-)بزا( مادة-)ت/د (-)ط/د(- دار املعارف-القاهرة"سان العربل):"�ـ�ـ�ـ�ـ711( اإلفريقي ال الدين ابنأبو الفضل مج
26-ابن جن 215: ص-1: ج-نفسه:  املصدري. 

27-ان التاس أبو حيد بن العبـ414(وحيدي علي بن حمم� دار - بريوت- لبنان-وداد القاضي:حتقيق"البصائر والذّخائر):"�ـ�ـ�ـ

 .174: ص-1:ج-م1988/�ـ�ـ�ـ�ـ1408 -1 ط- صادر
 .73: ص-م1996-)ط/د(-ة اإلسكندري-مصر"التصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه:"ارالسيد أمحد عبد الغفّ: ينظر-28
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  قضية،السيمااليلّرس الدبالد،ةياعنال  أولوال من األصوليني أوأنّ،ويرى حلمي خليل  
ختاطب العقل ، األحكامنّإ إذ؛مبفهومها وتطبيقاا،ةرعيفظ واملعىن،الرتباط األحكام الشاللّ

  .29فهام والفكر،ووسيلة اإلاإلقناعال الوجدان،موطن ،البشري
 املراد تطبيقها،وفهمها على أمتّ،مبا يف األحكام،أن يقتنع العقل،ريعةعقد الشمن  تبنيو  
غم من هذا وعلى الر.فةاخلاضع لسلطان العاطلإلنسان، الوجداينّ،يبعد العامل احلس؛لذا يصورٍة
 ،ةً عاماإلنسان ا يت مرالّ، املراحلوعلى مر،غويني اللّنّإ إذا سبقه؛مب،ه حمجوج أن،إالّالقول

والعريبةً خاص،السواقبةن إىل هذه القضي.  
�ـ�ـ�ـ�ـ204(افعي الشهذا؛وإنّ اإلمام  (ل من وضع مواضع أصول الفقه أوحقيقةًاإلسالمي ، 
 ،عند العرب،ياقيفظ السة؛السيما معىن اللّيشري إىل هذه القضي،الّذي س هلذا العلمئير الرواملنظّ

يف تصرا الكالميأالعرب فمن سنن.ةفا،نالّذي ل الكالمها تبتدئ بأو،ه، عن آخرنيِبيني ِبوي
30لهآخر لفظها منه عن أو.ويتآراء  من اًضح جليباأللفاظ ،مدى انشغال العرب،افعيالش

  .وداللتها عليها،عاينوامل
�250(عتزيل امليمرياد بن سليمان الصعن عب،ونقل أهل أصول الفقه  ���فظ  بني اللّأنّ،)ــــ
 ،ناً معيىمسم،نيص لالسم املعأن خيص،،يفرض على واضعهاةً حتميةً طبيعيمناسبةً،ومدلوله

رى برأيه،ويقول ي،من  هؤالء منكان بعضقد و؛حه أحددون أن يرج، بالبديهةيكون مرجعاً
 ،وهو فارسي"غأدغا" عن لفظ مرةًسئلقد ف؛ كان يعرف مناسبة األلفاظ ملعانيهاهأنا ورووبه؛

من أنكر هذا  منهم، بعضاً أنّالّوعلى الرغم من هذا؛إ.31"رجوأراه احل،ساًبأجد فيه ي":فقال

                                                 

 دار النهضة - بريوت-لبنان"رها بعد اإلسالم دراسة يف منو اللّغة العربية وتطو-د يف العربيةاملولّ:"حلمي خليل:ينظر -29

ـ1405 -2 ط-ةالعربي� .52: ص-م1985/�ـ�ـ�ـ
 -م2001- اتحاد الكتاب العرب- دمشق-ةسوري"راث العريبعلم الداللة أصوله ومباحثه يف الت:"منقور عبد اجلليل: ينظر-30
 .115:ص

 -رفؤاد علي منصو:حتقيق"املزهر يف علوم اللّغة وأنواعها):"�ـ�ـ�ـ�ـ911(يوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكرالس: ينظر-31

 .40: ص-1:ج-م1998/�ـ�ـ�ـ�ـ1418 -1 ط-ة دار لكتب العلمي- بريوت-لبنان
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 ، القولا صحوملّ،ٍة لغإىل كلّ،اسالهتدى الن،ه لو ثبت هذاأن،يف ذلك،تهمكانت حجرأي،وال
  .32لألبيض واألسود:هر،واجلونللحيض والطّ:ِءركالقُ؛يندفظ للضمل اللّحب

 الداللة نّإالقبول بالقول ، قائماًه يظلّ أنالّ،إحضهذا الدحماولة غم من ه على الرنإو  
ة،قد تستدعي ذهناللّفظيإنساٍن،  أيلك ت بهتودراي،من لغات األمم،شريطة خربته، لغٍةيف أي

ق إىل فظ اهول،فيوفّداللة ذلك اللّ، هذامن كلّ،ستوحي املرءت،طق بألفاٍظد النمبجر وإذغة؛اللّ
يت تعمد الّوائبة، من الص حظّاً أكثرتظلّ، احملاولة الفاشلة أنّإالّيحاء املعىن؛تسايف ،نٍة معيدرجٍة

  .33حياءاتاخلربة،فتختلف بذلك اإل

  505(ايلويرى الغز����ا جيوب  عمتعرب، األلفاظ أنّالّذي يرى؛يمريعلى نقيض الص،األمر)ــــ
 وهو ،ةٌ اصطالحيةٌتواضعي،العالقة القائمة بينهماأنّ   الثّاين،فريىا،وأممن معاٍناإلنسان،خلد 

ذي يف فس،والّذي يف النالّ، على املعىنفظ دالّفظ،واللّة على اللّفالكتابة دالّ"...:يف قوله،املسجل
ال خيتلف بالبالد واألمم،خبالف األذهان،و والوجود يف األعيان...مثال املوجود يف األعيانفس هو الن

 خيار  منفظ اللّأنّ،ايلكما يرى الغز.34"تان بالوضع واالصطالح دالّهما،فإناأللفاظ والكتابة
ه موجود ومن حيث إن...":قالفواطؤ؛على سبيل املواضعة والت،نٍة معياللة على أشياٍءللداإلنسان،

ه عريبيف اللّسان،يلحقه أنوعجمي وتركي،وزجني ،ه اسموفعلٌوكثري احلروف وقليلها،وأن وحرف ، 
 األلفاظ عبارةٌ...ويتفاوت يف عادة أهل األمصارباألعصار،خيتلف  جيوز أن وجودوهذا ال.وغري ذلك

 ٌى فالنمس:قالوي...عيان األشياءاللة على أللداإلنساين،باالختيار ،عة املوضوعةروف املقطّاحلعن 
ه نإ،ايلفهم من قول الغزذي يوالّ.35"... وضعه تسميةيسموي، عليهيدلّ، وضع لفظاً،إذاولده

ة تسمييف ،اسة املواضعة واالصطالح،ويقول بتواطؤ النأن يرسي نظري، مناسبٍةيف كلّ،حياول
واأللفاظ لدالالٍت،ياتاملسمنٍة معي.  

                                                 

 .املصدر نفسه والصفحة: ينظر-32

 .18: ص-م1988/�ـ�ـ�ـ�ـ1408 -2 ط- مكتبة اخلاجني-القاهرة"غةحبوث ومقاالت يف اللّ:"ابورمضان عبد الت: ينظر-33

34-الغز ايل أبو حامد حممـ505(د بن أمحد الطّوسيد بن حمم�  بريوت-لبنان -أمحد مشس الدين:حتقيق"ار العلم يف املنطقمعي):"�ـ�ـ�ـ
-48و47: ص-م1990/هـ1410 -1 ط-ة دار الكتب العلمي. 

35-26: ص-م2003/هـ1424 -1 ط- دار ابن حزم- بريوت-لبنان"املقصد األسىن يف شرح اهللا احلسىن:"ايل الغز. 
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�606(ازيين الرفخر الد،يف حني آخر جندإننا و  ���شري ،يةيف هذه القضي،جممل آرائهيف )ــــ
وهو ينكر على أن .36الة باالصطالح على معىناملفردة الد،عنده فظيف العالقة؛فاللّ،إىل العرف

ويرى عدم .مان،وفق املكان والزيمري جاء عند الصالّذي،كةً حقيقيةًذاتي تكون داللة األلفاظ
من ؛ةيفيقولتل زحي رأيته دائم الت قدينوإ.أي نظرويف هذا الر.37اللةة الدبتوفيقي،اطعاجلزم الق

zz{{{{:����تفسريه قوله،ذاك zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu uu uu !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾==== ää ää.... §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyÎÎÎÎ zz zz÷÷÷÷ tt ttääää ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   على كلّيردو38}}}}####$$
  .39أو من جوانب أخرى،من جانٍب،اهايإ مدحضاً،األقوال

�631(مدياآلأما و��� ؛ةبسياق األدلة؛السيما االعتزالي،يف هذه املسألة،آراء العلماء  ناقش،فقد)ــــ
فظ ه لو مل يكن بني اللّ منهم إىل أنوبعض املعتزلة إىل ذلك،مصرياً،كسريذهب أرباب علم الت":قالف

،إالّ لثّي ال ميأ الر أنّإال40ّ"أوىل من غريه،فظ،ملا كان اختصاص ذلك املعىن بذلك اللّومعناه مناسبةٌ
  . هذا األمر نقيضمن،غري ذلك،رف عن بعضهم عإذة العالقة؛يف طبيعي، من أهل االعتزالبعضاً

 : اد والبالغينيقّ عند النالتفسري الصويتّ -
إىل  اللّفظ واملعىن،إشارة البالغيني،يف بال اإلنسان،عند عرض مسألةلعلّ أول ما خيطر،  

والشعر أجلّ قضايا النقد والبالغة؛لذا كان أول ؛ حبثٌ نقديغيإذ يرى أنه بال،هذا األمر
الفنون األدبيما،مترابطني ة،الّيت صادفت ثنائي ّإال،ة اللّفظ واملعىن،حيث ال يتحقّق اجلمال الفين
 ومن أراغ معىنَ شريفاً،فليلتمس له لفظاً كرمياً،فإنّ":)�ـ�ـ�ـ�ـ210( قال بشر بن املعتمدذاومنسجمني؛

                                                 

 : ص-م2001-1 ط- مكتبة لبنان- بريوت-نانلب"ازيموسوعة مصطلحات اإلمام فخر الر:"مسيح دغيم:ينظر -36
 .324و325
 .07: ص-"-ة البحتري دراسة نظرية وتطبيقية يف سيني- وأثره يف الداللةويتّاإلحياء الص:"ةحاج علي هواري: ينظر-37
 .31: اآلية- سورة البقرة-38
 حقّقه وعلّق -هاين احلاج:قدم له"-ري الكبريالتفس -مفاتيح الغيب:" حممد بن عمر بن احلسن التيمي البكريالرازي: ينظر-39

 ...174: ص-2:ج-1: م-م2003-)ط/د( -ةوفيقي املكتبة الت- القاهرة- مصر-البارودي عماد زكي:عليه وخرج أحاديثه
178. 
رزاق علّق عليه الشيخ عبد ال"اإلحكام يف أصول األحكام:"اآلمدي سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد -40

 .56: ص-1:ج-م2003/هـ1424 -1 ط- دار الصميعي-ة اململكة العربية السعودي-عفيفي
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 فوجب عنده مطابقة اللّفظ ملعناه؛فعلى قدر شرف املعاين،41"حق املعىن الشريف اللّفظ الشريف
  .تأيت األلفاظ،وبكليهما معاً،حيدث الشرف األكرب،واجلمال األى

  األذهان وخواطرهم،يف شكل صورٍةجيد املعاين،الّيت حتمل إىل )�ـ�ـ�ـ�ـ255(ونرى أنّ اجلاحظ  
 ، مسموعٍةٍة صوتياٍتمل تكن يف متوالين ،إ؛إالّ أنها منعدمةٌ موجودةٌا هي يف حقيقة األمرإمنّ

 ة يف نفوسهم،لاملعاين القائمة يف صدور العباد،املتصورة يف أذهام،واملتجلج":يفهمها الناس؛فقال
  يف معىن،وموجودةٌ مكنونةٌ،وحمجوبةٌ حسيةٌ،وبعيدةٌواملتصلة خبواطرهم،واحلادثة عن فكرهم مستورةٌ

،ال يعرف اإلنسان ضمري صاحبه،وال حاجة أخيه وخليطه،وال معىن شريكه،واملعاون له على معدومةٌ
ا حتيا تلك املعاين،يف ذكرهم ا،وإخبارهم غه من حاجات نفسه إالّ بغريه،وإمنّأموره،وعلى ما ال يبل
 ،ضمن أربع فرٍقوعلى الرغم من هذا كلّه،إالّ أننا جند رأي اجلاحظ.42"عنها،واستعماهلم إياها

  : ؛وهي43أساٍس

1-ـ395(ثّله اجلاحظ،وأبو هالل العسكري فريق اللّفظ،ومي��ـ�ـ�ـ(.  

2-ـ276(ثّله ابن قتيبة فريق اللّفظ واملعىن،ومي��ـ�ـ�ـ�ـ337(،وقدامة بن جعفر)�ـ�ـ�ـ(.  

3- ـ414(ثّله ابن رشيقفريق مل يفصل بني اللّفظ واملعىن،ومي��ـ�ـ�ـ�ـ637(،وابن األثري)�ـ�ـ�ـ(.  
ثّله عبد القاهر ة،القائمة بينهما،وميظ واملعىن،وقال بالعالقة االعتباطيفريق جرد اللّف -4

  .)هـ471(اجلرجاين

أنّ انتقاء األلفاظ،يكون وفق مستوى "عيار الشعر"صاحب)�ـ�ـ�ـ�ـ322(ويرى ابن طباطبا  
 املعاين،فاملقال على حسب الشرف واملقام،وعلى قدر فخامة املوضوع،تكون جزالة األلفاظ،

                                                 

 مطبعة - األستانة العلية-تركية"- الكتابة والشعر-كتاب الصناعتني:"أبو هالل العسكري احلسن بن عبد اهللا بن سهل -41

 .101: ص-م1910/�ـ�ـ�ـ�ـ1320 -1 ط-حممود بك
 - املكتبة العصرية- صيدا- بريوت- لبنان-درويش جويدي:حتقيق"بينيالبيان والت:"ن حبرأبو عثمان عمرو ب  اجلاحظ-42
 .56: ص-1:ج-م2000 -1ط

 -)ط/د (-خ العريب دار املؤر- بريوت-لبنان"-ة معاصرة رؤية قرآني-قد العريبنظرية الن:"غريد حسني الصحمم: ينظر-43
 . 27: ص-)ت/د(
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مبا يطابق نقيض هذه األحوال؛فاملعارض،واألثواب الفاخرة للحسناء،ليلة واألمر معكوس،
للمعاين ألفاظ ": يزيدها اًء وحسناً،على ائها وحسنها،وينعكس ذلك؛ويف هذا قالإذزفافها،

تشاكلها،فتحسن فيها،وتقبح يف غريها،فهي هلا كاملعرض للجارية احلسناء،الّيت تزداد حسناً،يف بعض 
  .44"...ذي أبرز فيه قد شني مبعرضه الّ حسٍن،وكم من معىن بعٍضاملعارض،دون

  منه ...":؛إذ قالويؤكّد هذا ابن جين امية ما يهجنه،ويغضكما قد جند يف املعاين الفاخرة الس
 ودبجوه، ووشوهوه وزخرفوه،قفإنا جند من ألفاظهم،ما قد منّ:فإن قلت.كدرة لفظه،وسوء العبارة عنه

وهو ،ويرى عن ابن جين.45"لك حتته معىن شريفاً،بل ال جند قصداً،وال مقارباًولسنا جند مع ذ
اللّغويحويفظ،الّذي يوافق معناه،مطابقةً ومناسبةً عناية العرب،كالماً وعلماً باللّ الن .  
 :؛فقاليرى عالقة اللّفظ باملعىن متالزمةًإذ هلذا،يف كتاباته،)�ـ�ـ�ـ�ـ456(ويعقد ابن رشيق  

روحه املعاين،وارتباطه به كارتباط الروح باجلسم،يضعف بضعفه،ويقوى بقوته،فإذا ،اللّفظ جسم"
واختلّ بعض اللّفظ كان نقصاً للشعر،وهجنةٌ عليه،كما يعرض لبعض األجسام من  سلم املعىن،

العرج،والشلل والعور،وما أشبه ذلك،من غري أن تذهب الروح؛وكذلك إن ضعف املعىن،واختلّ 
تبني من 46"لألجسام من املرض،مبرض األرواح    فظ من ذلك أوفر حظّاً،كالّذي يعرضبعضه،كان للّ

  .ة،الّيت تربط بينهما،وتالزم الصلة ا أوثق من القيد الذّاتيإذقوله،إنه ال غىن للّفظ عن معناه؛
ويرى عبد القاهر اجلرجاين،أنّ اللّفظ وعاء للمعاين،املفرغة فيه،والعالقة اجلامعة هلما،ال   

 من حيث إنّ األلفاظ،إذا كانت أوعية للمعاين،فإنها ال حمالة تتبع ضرورةٌ...":تسمح بانفصاهلا؛فقال
املعاين يف مواقعها،فإذا وجب ملعىن أن يكون أوالً يف النفس،وجب اللّفظ الدال عليه،أن يكون مثله 

عاين،بالنظم والترتيب،وأن يكون أوالً يف النطق؛فأما أن تتصور يف األلفاظ،أن تكون املقصودة،قبل امل

                                                 

 .46: ص-)ت/د(-3ط-شركة اجلالل-القاهرة-لول سالمحتقيق حممد زغ"عرعيار الش:"لعلوي حممد بن أمحد ا ابن طباطبا-44
45-ابن جن 217: ص-1:ج"اخلصائص:"ي. 

حممد حميي الدين :حتقيق"العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده):"�ـ�ـ�ـ�ـ456 -390( ابن رشيق أبو علي احلسن التبسي األزدي-46

 .124: ص-1:ج-م1981/�ـ�ـ�ـ�ـ1401-5 ط-اجليل دار - بريوت- لبنان-عبد احلميد
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 معناه،إنّ العالقة اجلامعة للّفظ و47"...الفكر يف النظم،الّذي يتواصفه البلغاء فكراً،يف نظم األلفاظ
  . إنّ الفكر،يسبق وضع األلفاظ،الدالّة على ذلك؛إذرتيب الزمينتقتضي الت

،وينفي فكرة الداللة واملعروف عن عبد القاهر،أنه يرى نظم الكالم،حبسب املعاين  
فلو أنّ واضع اللّغة،كان قد قال ربض مكان ":الصوتية باملرة، وهو الظّاهر من كالمه؛إذ قال

48"...ي إىل فساٍدضرب،ملا كان يف ذلك ما يؤدبرأيه هذا-ويعد-راسات البالغية الوحيد يف الد
أنّ اجلرجاين،مل يقصد هذا :وهلماالقدمية،الّذي ينفي فيه هذه املسألة،مما حيتمل أمرين اثنني؛أ

ة،وهو أبعد ة الصوتي ترتيب املعاين،ال ترتيب املتوالييقصد إذبالضرورة قصداً،معلناً عنه،
ال تبين رأياً على  ة،اخلاضعة لسلطاين العقل واملنطقأنّ الدراسات األكادميي:الوجهني،والثّاين

؛وهذا الوجه 49 على الرأي املثبت،لنقيض هذا،وتسلّم له،يف حني أنّ الداللة،تكاد تتفقحاٍدأ
المة العلميةاألقرب من الس.  

�ـ�ـ�ـ�ـ808( ابن خلدون هذاومل يفت  (ل حضوره؛دون أن يبدي برأيه،يف هذه القضية،ويسج 
وهي مة أخرى من التعلّم،مثّ من دون هذا األمر الصناعي،الّذي املنطق هو،مقد": جاء يف قولهإذ

ة،تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب،ومشافهة اللّسان ها على املعاين الذّهنيوداللتمعرفة األلفاظ،
فأوال داللة الكتابة :باخلطاب،فال بد أيها املتعلّم من جماوزتك هذه احلُجب،كلّها إىل الفكر يف مطلوبك
ب  القوانني يف ترتياملرسومة،على األلفاظ املقولة وهي أخفّها،مثّ األلفاظ املقولة،على املعاين املطلوبة،مثّ

وجب للمتعلّم املرور باحملطّات،الّيت .50"املعروفة يف صناعة املنطقاملعاين،لالستدالل يف قوالبها،
ا اللّفظ،وداللته على املعاين الذّهني ة،تكلّماً وكتابةً؛إذ يكون من داللة الكتابة،على يعرف

                                                 

 - بريوت- لبنان-حتقيق ياسني أيويب"دالئل اإلعجاز يف علم املعاين:" أبو بكر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين عبد القاهر-47
 .                       104: ص-2000 -1 ط- املكتبة العصرية-صيدا

                         .102: ص- املصدر نفسه-48

البناء التشكيلي للفواصل القرآنية :"رسالة قدمها لنيل شهادة ماجستري؛موسومة)املؤلّف(حممد حممد جنيب مغين صنديد: ينظر-49
                         .220:ص -م2006/هـ1427- جامعة تلمسان- اجلزائر-خري الدين سيب: د-أ:إشراف"وأثره يف الداللة

 ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن -تاريخ ابن خلدون:")�ـ�ـ�ـ�ـ808 -732(لرمحن حممد عبد اابن خلدون -50
 /هـ1421 -)ط/د (- دار الفكر- بريوت- لبنان-سهيل زكار: مراجعة-خليل شحاة:حتقيق"عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

 .737: ص-1: م-م2001
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 ستدالل بالقوانني،يف ترتيب املعاين،اال األلفاظ املنطوقة،مثّ من املنطوق،إىل املعىن املطلوب،مثّ
  .وفق ضوابط املنطق

  ٍدويرى عليـ816( اجلرجاين بن حمم�هي ":؛فقالة،يف ثالثة أموٍروضعيالأنّ داللة اللّفظ )�ـ�ـ�ـ

كون اللّفظ حبيث مىت أطلق،أو ختيل فُهم منه معناه؛للعلم بوضعه،وهي املنقسمة إىل املطابقة والتضمن 
 "الغرس والشجر"ة،وللّوني"السواد"فأما األمر األول،فاملطابقة كمطابقة لفظ51"...وااللتزام
للجسميضما الثّاين،فالتن لفظة،وأمفرة"للخجل،و"احلمرة"ن كتضمرقة"هب،وللذّ"الصالز" 

والنبات والشجر،عند طلوع لشخص الفرس،"الظّلّ"ث،فااللتزام كمالزمة لفظللعني،وأما الثّال
  .الشمس

يف أصوله؛إالّ أنه ليني العرب،من أشار إىل هذا،أول الفقهاء،واألصو)�ـ�ـ�ـ�ـ505-450(ايل الغزرأيتو
 ة،الصفات الذّاتي:سمي األولأظّنها توافق األوىل،الّيت ذكرها اجلرجاين،في،يوظّف مصطلحاٍت

  .52الصفات الالّزمة:الصفات العارضة،والثّالثة:والثّانية
  : ند الفالسفة واملناطقة عويتّ الصتفسريال -

نّإ، يف القولالشكمن  فريٍق كلّنّإغويني والفالسفة،وبني اللّ، نزاٍعة حمطّ هذه القضي 
 الفريقإالّ أنّ ؛ئه وآراهوقوانين،ات هذا اال الفكريثبات نظريإيف ، أوىل حزبهيرى،هؤالء

رس ر الد إىل تأخعائد،ر تدوين آرائهم تأخولعلّ.وري املنطق الص،يف هذهنضماألخري،
عن نظريه اللّ،الفلسفيزمناًغوي،؛عاً وتوسفلم تسجـ339(سبقت الفارايب،فات آراءل املصن��ـ�ـ�ـ( 

فتحصل ...":قالإذ ة،السيما يف هذه القضي؛وريباملنطق الص،جل،حيث اقترن اسم هذا الرزمناً
ةالّاأللفاظ الد،الًأوعلى ما يف الن فس فس،وما يف النللّوحماكاةٌ،مثاالت ا قلنا منّإفس،ويت خارج الن

بعضها عن بعٍض، انفراد املعاين املعقولةألنّ،الًأو،منّإفس،وليس يوجد خارج النفس ا يوجد يف الن

                                                 

51-اجلرجاين علي احلسيين اد بن حمم حلنفي بن علي":ين تونسي:حتقيق"عريفاتالتشركة القدس - القاهرة- مصر-نصر الد 
 .175: ص-م2007-1 ط-للتجارة

 - اململكة العربية السعودية-محزة بن زهري حافظ:حتقيق"املستصفى من علم األصول:" أبو حامد حممد بن حممدايلالغز: ينظر-52
 .41...38: ص-1:ج-)ت/د (-)ط/د (- شركة املدينة املنورة-جدة
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ا على املعاينمدلوالً،،واأللفاظ ينفرد بعضها عن بعٍضةًخاص ،ّالبعضها عن ،فسيت ينفرد يف الن
ا منّوإ،ا هلوحماكاةٌ،ملا هو خارج األنفس، يف األنفس،وهي مطابقةٌ املعاين حادثةٌامنّإ53"بعٍض

بعضها ،يت يف األنفسالّ، املعاين،كما خيص بعضها عن بعٍض على هذه املعاين،خيصاأللفاظ دليلةٌ
  .إىل خارج األنفس،نقل األلفاظ هذه املعاينتو؛عن بعٍض

 فقاً،متةٌ عرفيةٌ عليه اصطالحيالّلدواملعىن ا،فظ العالقة بني اللّأنّ)�ـ�ـ�ـ�ـ428(ويرى ابن سينا  
 توىل ،مثّ���� من اهللاهلامإو،ن كانت يف بداية األمر وحيإاس فيما بينهم،و اصطلح النوقدعليها،

غري ، من املخاطبنيبسبب تراٍض،عارف ا التا استمرمنّ،إلة باأللفاظالفالد":قالف؛ذلك البشر صنعاً
ضروريأى  حتب املتكلّحبس ،ن فرضناهإه،ونإأو من جهة أخرى،ف ،من عند اهللا،ل ضرورياًم األوه ن

برأٍي يستقلّمل، ابن سيناونكاد جنزم أن54ّ"حبسب املشاركة اصطالحي  يف هذا املقام، بهخاص.  

 ،وهذه األخرية،املقابلة له، على األلفاظدالّ، املكتوب اخلطّأنّ)�ـ�ـ�ـ�ـ595(ويرى ابن رشد
وهذا ؛ختالف األلفاظ واملعاين،الاألمم واختالف اخلطوط عند؛هلااملقابلة ،ة على املعايندالّ
إىل وحي يةًكون العالقة اعتباطي،بني اجلماعات اللّةًعرفي يت الّ، األلفاظنّإ": يف هذاقال؛فةغوي

 على هذه الً أوةٌدالّ هي،يت تكتبفس،واحلروف الّيت يف النالّ، على املعاينالً أوةٌدالّ،هي ينطق ا
 ،كذلك األلفاظ،جلميع األمم، بعينهليس هو واحداً-أعين اخلطّ- احلروف املكتوبةوكما أنّ؛فاظاألل
عند مجيع األمم،ولذلك كانت داللة هذين بتواطؤ ال ،بعينها ليست واحدةً، ا عن املعاينيت يعربالّ

يت يف الّ،يت املعاينالّ،دات املوجوكما أنّ، بعينها للجميعفهي واحدةٌ،فسيت يف النالّ،ا املعاينوأم.بعبالطّ
55"بع للجميع بالطّوموجودةٌ،هي واحدةٌ، عليهاودالةٌ، هلافس أمثلةٌالنإقولالرى من وي،ه من دعاة ن

األقرب إىل املنطق  ، هذا القول يدحض مبا سبقه من قول ابن سينا أنّالّإاملواضعة واالصطالح؛
 .والعقل
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     :ة احلديثةي يف الدراسات اللّسانالتفسري الصويتّ* * * * 
   :ة احلديثةة الغربي يف الدراسات اللّساني التفسري الصويتّ-1

ة القدمية،مكتٍف مبا جاء به ،عند حد الدراسات اللّغوي يقف اجلدل يف التفسري الصويتّمل  
 املتقدمون،من اهلنود واليونان والعرب،الفالسفة منهم واملناطقة،والنحاة والّلغويون،والفقهاء

 ،ا شغلت هذه اللّسانيني،أكثر من أي وقٍت مضى؛إذ أخذت مواقف وآراًءوإمنّ،واألصوليون
ٍة،وحسب آراٍءٍةوفق مدارس لسانيا كلّ لساينٍّ، شخصي على حسب قنانفرد،ة؛اعته الذّاتي 

  .يف اية القرن التاسع عشر،ما كان ولعلّ أوجها
يرى أنّ اللّغة،تدلّ على األشياء،واألصوات تترك )HUMBOLDT)"-17671835"فهمبلت  

وهذا االنطباع . أخرىلغاٍت من مبقارنتها،بانطباعاً يف األذن،ويكون ذلك تارةً بنفسها،وتارةً
عبري عن األشياء،طريق ":أثّر،الّذي تتركه األشياء يف العقل؛فقاليكون مماثالً للتاُختُّذَت اللّغة للت

ن بنفسها،أو مبقارنتها بغريها،أثراً مماثالً لذلك،الّذي توحيه تلك األشياء األصوات،الّيت توحي لآلذا
 متاماً لتلك األشياء،مما وذا يكون تأثري األلفاظ،الدالّة على معاين األشياء،مشااً.56"إىل العقول

 غامضةً،غري مرسومة ،كانتيف وقت معٍنيها ولكن؛ةٌة الصوت واملعىن طبيعيعالقأنّ يوحي،
ولكنها يف وقٍت ما تبدوا ة،تظهر يف األلفاظ،ة،أو املناسبة الطّبيعيإنّ هذه الرمزي":عامل؛فقال أيضاًَامل

  .ةوالظّاهر من قوله انتصاره إىل فريق املناسبة الطّبيعي57"غامضةً
،الّيت ةيعترض على هذا،مبئات املفردات اهلندوأوروبي)مMADVIG)"1842""مدفيج"وجند

اًمعىن،وختالفها ص"مهبلت"ستدلّ ا عندتقابل املفردات،امل  "NYROP""نريوب"ويؤكّده.58وت
)1858-1931(ته أنّ االسم نفسه،ميعٍةكن أنّ يدلّ على موضوعاٍتوحجواملوضوع  متنو،
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                                      Allen George "language its nature development and origin :"Otto Jespersen:ينظر -57
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نفسه،ميغيري،واألدلّة خمتصرةٌ خمتلفٍةشار إليه بأمساءٍِكن أن ييف ،وأنّ داللة املفردات دائمة الت،
  .59،يف حني ثبات األصوات ملدلوالٍتادف،والتطور الداليلّ،والترشترك اللّفظيامل:ثالثة أموٍر

لداللة  ملسألة امن املتحمسني)OTTO JESPERSEN)"1860-1943""جسربسن"املعروف أنّ
وتيها تكاد،ة،الصفق عليها لغات األمم،وهو بذلك،ويرى أنيف هذا املقام"مهبلت"يذود عنتت،.  

 "ONOMATOPÉE"ة،األمثلة الشواهد،إراد إثبات احملاكاة الطّبيعيلذلك"جسربسن"ويسوق
عن املشاعر،من غضٍبوما يربط األلفاظ،مبا جيوب الن ونفوٍرفس؛ السيما األلفاظ،الّيت تعرب  

 يرى أنّ مفردات اللّغات،تزداد إحياءاا إذ؛"ة األلفاظرمزي":وقد عقد فصالً أمساه.60وكرٍه
الليمالدة،مبرور الزأ به أسالفه اليونان،يف . أكثرةًن،كما تكسب رمزيأ بذلك،كما تنبوقد تنب

  .61كون الصلة،بني الصوت وداللته،أكثر وضوحاً،وأوثق رباطاً؛على حد قوله
 ةٌاعتباطيعنده هي ف،ةًداللته طبيعيعالقة الصوت بكون )مWHITNEY)"1894"ويرفض  

"ARBITRAIRE"اللة بني إمنّ":قالإذ ؛وت وداللته باملفهوم،الّذي يدلّ عليها الدباالصطالح الص 
"CONVENTIONNEL" واالرتباط بينهماذهينًا فقط،ولو كان االرتباط طبيعي"NATUREL" أواًداخلي 
"INTERNA"ًأو الزما،"NÉCESSAIRE"ليل لوجب أن يتبع كلّ تغيٍريفهم .62"يف املفهوم،تغري يف الدوي

  .ةة الطّبيعي،السيما الضروريال يرتبط اللّفظ مبعناه بأي عالقٍةإذ عالقة؛ الةؤيته اعتباطيرمن قوله 
 عالقة الصوت مبعناه،)LEONARD BLOOMFIELD)"1887-1949""ليونارد بلومفيلد"ويرى  

بالغٍة ٍةذات أمهيغم من أنّ التال ...":يهملون املعىن،يف دراستهم للّغة؛إذ قالوزعيني،،على الر
كما كان 63" حمدٍد،مبعىن حمددٍةاملعاين واألصوات بنفسها،ولكن من ربط أصواٍتيتكون فقط من 

،والّيت بدورها الكشف الكشف عن القوانني العامة،الّيت حتكم السلوك اللّغوي،األكرب اهتمامه
  .عن القوانني،الّيت حتكم النفس
                                                 

               et 397 :P"language its nature development and origin :"Otto Jespersen 396       :ينظر -59
 .70و 69: ص-"داللة األلفاظ :"إبراهيم أنيس:ينظر -60

 .70:  ص-املرجع نفسه:ينظر -61
HENRY king CO- London-1875-P48. 62"The life and growth of language"     W.D.WITNEY:                                                           

 دار -أسعد علي جوليان كرمياس: تقدمي-خليل أمحد وأدويت بتيت:ترمجة"ةغويالالت اللّراهنات دراسة الدم:"ن إينو آ-63
 .58:ص -م1980/هـ1401 -1 ط- دمشق- سورية-السؤال
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فرديناند "الّيت كان رأسهافكرة معارضة الربط،بني الدالّ واملدلول،ومثّ تعود إىل الواجهة،
منكراً هذه الفكرة من جذورها،ونعتها )FERDINAND DE SAUSSURE)"1857-1913""دو سوسري
منطٍقة؛فباالعتباطي ه كان صورةً. أو نظاٍمال خيضع،أليإالّ أنتتشكَّل من التحام الطَّرفنيةً ذهني، 

 اللّساينّل الدليل خر،ليتشكّ؛أحدمها يستدعي اآل"SIGNIFIE"واملدلول"SIGNIFIANT"الدالّ:
"SIGNE LINGUISTIQUE"فيكونا وجهني،لعملٍةأحدمها عن اآلخر واحدٍةٍة نقدي 64،ال ينفك.  

وجنده يه يراها قليلةً-أخرى من جهٍة-قرذه املسألة،إالّ أنًه ،نادرةيف اللّغات،ولكن 
خذ أساساً،لظاهرٍة-يف رأيه-يصحأن تتهذا األمر .65ه ذلك،أو شب مطّردٍةٍة لغوي وعلى هذا؛يعد

  .تقهقراً،يف أدراج رأي صاحبه،ونقضاً منطقياً
،إذ كان يتحجج،بكون يسلّم مطلقاً،بآراء سوسري)SAPIR)"1939-1884""سابري"وجند  

 هي ِخلقة ااً،وإمنّاً تلقائي،فاإلنسان ينتجها غريزيةًاملستوحاة من الطّبيعة،ليست طبيعياملفردات،
  .66ة األخرىكباقي الظّواهر اللّغويري وختيله،العقل البش

 ؛"سوسري"رأي)مCLAUDE LÉVIS STRAUSS")2009""كلود ليفي شتراوس"هذا؛وقد عدل  
ة،وقال إنّ كال من الدالّ واملدلول،يثري ة،إىل نظريا الضرورية اللّغوي عن مسألة االعتباطيلَدعفَ

  .67أمر اآلخر
 :حائراً بني أمرين؛أحدمها)VENDRYES)"1875-1960""يسفندر" أخرى نرىومن جهٍة  

إننا عندما ": الزمن هلا؛فقال يف هذاِزة،وجتاو،فهو يقول بقدم العالقة الطّبيعي"سوسري"قناعته برأي
فقد ظلّ االسم زمناً .،قدم العامل نفسه قدميٍةٍة نفسينقيم ائتالفاً،بني االسم والشيء،نسري على عادٍة

                                                 

 .26: ص-م1986/�ـ�ـ�ـ�ـ1406 -1 ط- در الثّقافة- القاهرة-مصر"علم اللّغة بني القدمي واحلديث:"عاطف مدكور: ينظر-64
 .71: ص-"داللة األلفاظ:"إبراهيم أنيس : ينظر-65
 عامل - القاهرة-مصر"ريمن الصوت إىل النص حتو نسق منهجي لدراسة النص الشع:"مراد عبد الرمحن مربوك: ينظر-66

 .35: ص-م1993/هـ1413 -1 ط-الكتب
                                                                 Claude Lévis Strauss                                                                                                             :: ينظر-67

     .106et105-104:p France -Paris6 –librairie de Plon8 -1958-"Anthropologie Structurelle "                               
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وضع عليها،كان يشترك معها يف ،قد ت،ال يتجزأ من األشياء،وليس فقط عالمةًطويالً جزءاً
   69اة،ومقتنعاً،جنده متحمساً للعالقة الطّبيعي،ولكن من جهٍةففي قوله نفي.68"خصائصها

علم   يفدراسات"فكان يقول بطبيعة املسألة،وقد أشار إليها يف كتابه"FIRTH""فريث"وأما
 ،وصوب ذلك،حنو أمثلٍة"ة لألصواتالوظيفة اإلحيائي" مساهاإذ"PAPERS IN LINGUISTICS""غةاللّ

  .70ما يف صوامت املفردات،وصوائتها:؛منهاخمتلفٍة
يوجد يف اللّفظ ما  إذ ال"...:؛إذ قال"STEPHEN ULLMANN""ستيفن أوملان"ه،عندنيواألمر ع  

،وبني ما تدلّ "منضدة" ،بني الكلمةاهرٍة ظفباإلضافة إىل عدم وجود أية عالقٍة.ينبىء عن املدلول
 :هذه الصلة غامضةً مهما كانت  بينهما، طبيعيٍةعليه،هناك شيئان يعارضان افتراض وجود،أية صلٍة

الشيء األول الّذي يتمثّل،يف تنوع الكلمات،واختالفها يف اللّغات املختلفة،والثّاين يتبلور يف احلقائق 
ارخييا،ملا أمكن أن تتغري،يف ل الكلمات،كامنةًة،فلو كانت معاينالتيف أصوا اً فظها ومدلوهلا،تغري

 "أوملان"وعلى الرغم من هذا القول؛إالّ أننا نرد رأي.71"بالوضع األصلي هلايستحيل ربطه،
  من املعىن؛،وأصواا تدلّ على شيٍءٍة وظيفييف قوة تعبريها،على صيغٍة،،هلا مدلوالتبألفاٍظ
 إىل حد ما،، دقيٍق،أن يطّلع على مدلوهلا القريب،بتخمٍني يستطيع أي أجنيبإذ"ةقهقه"كلفظ

  .ةً دقيقةً متثّل حبركاا،ترمجةً بيانيإذ"متايل"وكذلك لفظ
ا-على حسب قولنا-اضطراباً،فهو ال ينكر"أوملان"ثّل رأيوميعالقة األصوات ومدلوال 

ه؛السيما يف توظيف العالقة،عند كتاب واهدشثٍري من ،يف كا يراها متحقّقةًمنّوإإنكاراً تاماً،
عراء،املسرحي72واستيحائهم للمعاين،وحماكاة األحداثات والش. 

                                                 

 )ط/د (-و مصرية املكتبة األجنل- القاهرة- مصر-عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص:تعريب"اللّغة:" جوزيف فندريس-68
   .237: ص-م1950 -

  .377: ص-"الوجيز يف فقه اللّغة:"حممد األنطاكي: ينظر-69

�ـ�ـ�ـ�ـ2002/1422-1 ط- دار صفاء للنشر- عمان-األردن"علم اللّسانيات احلديثة:"عبد القادر عبد اجلليل: ينظر-70- 
 .93و92:ص
 -)ت/د (-)ط/د (- مكتبة النرية- القاهرة- مصر- حممد بشركمال: ترمجة وتقدمي"دور الكلمة يف اللّغة:" أوملان ستيفن-71
 .73و72: ص
 .74و73: ص-املرجع نفسه: ينظر-72
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2- ويتّالتفسري الصراسات اللّسانية احلديثة يف الدة العربي :  
لقد سجل املصنفون آراًء،عن عالقة الصوت ومعناه،واختلفت آراء علماء اللّغة احملدثني   

 ة احلديثة،يتراءى إلينا أوائل هؤالء،فقهائها، بني رافٍض ومثبٍت؛وعند احلديث،عن الفترة الزمنيو
سر " يف كتابهمسجالً هذه العالقة يف مدوناته،وخباصٍة)م1888(السيما أمحد فارس الشدياق

 اهلجاء فقد صب عنايته هلذه،يف مقدمة الكتاب،يف مناسبة حروف".اللّيال يف القلب واإلبدال
منتهى العجب يف ":ملعانيها،كما صنف كتاباً آخر،ذاكراً فيه داللة األصوات األجبدية،ومسه

  .73"خصائص لغة العرب
إىل أنّ كلّ حرف،من حروف "الساق على الساق"وقد أشار الشدياق أيضاً،يف مقدمة

يف العربي دون غريه،وهذا سر،وقد تناول املسألة،يف كلّ .74ة،قلّ االنتباه إليهاملعجم،خيتص مبعىن
دالٌّ على السعة :فاحلاء مثالً حروف املعجم،حرفاً حرفاً،وأشار إىل معانيها،املناسبة لسوابقها؛

 .75والسطح،والسفح والسماحةوالساحة االبتحاح والبداح والرباح واألبطح،:واالنبساط؛حنو
  .80،غريه79والقشدة78واألملود77هدوالفُر76الرباخدة:ويدلّ الدال على اللّني والنعومة؛حنو

املتأدد والتأكيد،واجلَلْمد :،يف داللتها للصالبة والشدة؛حنو كثريٍةويدلّ على ألفاٍظ
،وابن "اخلصائص" يفد أسلوب ابن جينع،أنه مل يرأيهاملالحظ على من ف.81،وغريهواحلديد

  ."مقاييس اللّغة"يف)هـ395(فارس
                                                 

 - املكتب العريب احلديث- اإلسكندرية-مصر"الداللة الصوتية يف اللّغة العربية:"الفاخري صاحل سليم عبد القادر: ينظر-73
 .146:ص-)ت/د (-)ط/د(

 .66و65: ص-)ت/د (- دار مكتبة احلياة- بريوت-لبنان"الساق على الساق:"رسالشدياق أمحد فا:  ينظر-74
 .65:  ص-1: ج-املرجع نفسه: ينظر-75
 .247: ص-)برخد(مادة"اللّسان:"ابن منظور: ينظر-76
-اب اهليئة العامة للكت- القاهرة-مصر"القاموس احمليط):"هـ817-729(الفريوزأبادي جمد الدين حممد بن يعقوب: ينظر-77

 .320: ص-1:ج-)فرهد(هـ مادة1301- عن املطبعة األمريية-نسخة مصورة من الطّبعة الثالثة
 .48: ص-8:ج-)ملد(مادة"العني:"اخلليل: ينظر-78

 .324: ص-1:ج-)قشد( مادة-املصدر السابق: ينظر-79
 .املرجع نفسه والصفحة:الشدياق: ينظر-80
 .66: ص-1: ج-املرجع نفسه: ينظر-81
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 ،إذ"غة يف فقه اللّدراسات"،حتمسه للموضوع،خاصة يف مصنفهوسجل أيضاً لصبحي الصاحل
لف،يف وحي األصوات،وداللتها على معانيها،وقيمتها ،تبث ما قال بهيمون من الساملتقد

عبرييالت82ة وإشعاعها،وصداها وإيقاعهاة املوحية،وظالل األصوات العربي؛وال خيالف ابن جين 
  .،بني األصوات ومعانيها،يف حال إفرادها وتركيبهايف ربط الصلة)�ـ�ـ�ـ�ـ911(والسيوطي

دات،املراد  بني املفرمنتفياً،لتباين التشكيل الصويتّ- هذابعد- أيضاًادفلترويرى أنّ ا  
إنّ لكلّ مفردٍةادف بينها؛إذعقد التر أصوات نةٌ،هلا دالالتويتّ معيوجب أخذ املعيار الص،، 

ادففيها أساساً،ولينتقض عقد الترة يف العربي.  
،أنّ  كثريٍةة،إذ يرى،ويف مناسباٍتأكثر،يف هذه النظري)م1914(ويتوسع جرجي زيدان  

،داال على التنوع املفردات،الّيت تشترك يف فونيمني،حتمل معىن مشتركاً،ويبقى الفونيم الثّالث
  .83الطّفيف
 ،ا هو حاصلٌا التنوع،إمنّإنّ هذ:ا طور هذا،إىل حد القولومل يقف عند هذا احلد،وإمنّ  

 شلق وشق،:(،وحشوها؛حنو)ملس ومس:(يف أوهلا؛حنو:عند زيادة الفونيم،يف مكان من املفردة
84)،وغريهقطّ وقطب وقطف وقطع وقطم:(،وآخرها؛حنو)وفرق وفق.  

فيما بعدمها،هو )م1963(وما قال به الشدياق،وجرجي زيدان،ومرمرجي الدومنكي  
ة،وأخواا وختتص بالعربيBILATÉRALISME""ةة أصول املفردات العربي ثنائية للقول بنظريبدايةٌ

  .85السامية

                                                 

  ص-م2003/�ـ�ـ�ـ�ـ1423-16 ط- دار العلم للماليني- بريوت-لبنان"دراسات يف فقه اللّغة:" الصاحلصبحي:ينظر -82
:141...147. 

 .87: ص-م1886-)ط/د( مطبعة القديس جاو رجريس-بريوت"للّغوية واأللفاظ العربيةالفلسفة ا:"جرجي زيدان: ينظر-83
 .88و87: ص-املرجع نفسه: ينظر-84
 مطبعة اآلباء - القدس الشريف-فلسطني"املعجمية العربية على ضوء الثّنائية واأللسنية السامية:"مرمرجي الدومنكي: ينظر-85

 .122و121: وص-6: ص-1937-)ط/د (-الفرنسيني يف القدس
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ة،بني الصوت الطّبيعي،إمياناً عميقاً بالعالقة )م1964(هذا؛ولقد آمن حممود عباس العقّاد  
 ة،حسب مواقعها يففقال بتنوع الداللة الصوتي86)م1984(كتب إليه الشاعر القرويومعناه،إذ 

87"أشتات جمتمعات يف اللّغة واألدب"ه يف مؤلّفةة،وقد أفرد هذا كلّاملفردة العربي.  
 يف)م1996(هذه العالقة،باجلزم املطلق،وقد سبقه العاليلي)م1982(ويؤكّد حممد املبارك  

"ل؛إذ قال88"ة لدرس لغة العربمقدمٍد-ونستطيع أن نقول": األوإنّ للحرف يف اللّغة -يف غري ترد
،ويثري يف النفس يدلّ داللة اجتاٍه وإحياٍء قاطعةً على املعىن،داللةًيدلّ ة إحياًء خاصاً،فهو إن مل يكن يالعرب

،من أصوات واهدشيربهن على هذا،جبملة الو89"جواً،يهيئ لقبول املعىن،ويوجه إليه،ويوحي به
 تكوين املعىن وحتديده،وهي ة،ووظيفتها يف يتبني فيها صحة الصلة،والقيم الداللياملعجم،وأوزاٍن

عاً،من لغات األمميف العربي90ة،أكثر توس.  
الوجيز ":يف مؤلّفه،،املعارضون لطبيعة العالقة؛كمحمد األنطاكيءؤاليقف يف جبهة هو  

،خرج بعدها برأي الفالسفة،وعلماء اللّغة اًة تارخييمراحل النظريوبعد اجتيازه،؛"غةيف فقه اللّ
  .91ة العالقةقولون باعتباطيوفقهائها،الّذين ي

،ويأزره حممود 92يف صفّه،فيعترض رأي القدماء واحملدثني)م2010(ويقف عبده الراجحي
  .اًاً عرفي؛إذ يرى عقد عالقة الصوت ومعناه،اصطالحي93فهمي حجازي

                                                 

م،رفقة 1913 عام الربازيلهاجر إىل , الديانةمسيحيم بلبنان،1887 سنةالرببارة هو رشيد سليم اخلوري،ولد يف قرية -86
،فكان رئيسها الثّاين بعد م1958عام "العصبة األندلسية"مدة ثالث سنوات،مثّ رئاسة"رابطةال"وتولّى رئاسة حترير جملّة.أخيه قيصر

 .م1984 الشاعرعام؛تويف1958 عامومصر سورياهد الوحدة،بني عاد إىل وطنه،يف ع.ميشال معلوف
 -م1988 -6 ط- دار املعارف- القاهرة-مصر"أشتات جمتمعات يف اللّغة واألدب:"العقّاد عباس حممود: ينظر-87
 - جدارا للكتاب العاملي- عمان-األردن"دالالت الظّاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي:"وخالد قاسم بين دومي. 49...43:ص

 .68و67: ص-م2006 -1 ط- إربد-وعامل احلديث
 .63: ص-"دالالت الظّاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي:"خالد قاسم: ينظر-88

 .261 ص-م2005/�ـ�ـ�ـ�ـ1425-)ط/د (- دار الفكر-بريوت"فقه اللّغة وخصائص العربية):"م1982( حممد املبارك-89
   .176: ص-املرجع نفسه: ينظر-90

 .357: ص-"الوجيز يف فقه اللّغة:"حممد األنطاكي: ينظر-91

 .68: ص-م1972/�ـ�ـ�ـ�ـ1392-1ط -ة العربيةهضدار الن -بريوت"اللّغة يف الكتب العربيةفقه :"عبده الراجحي: ينظر-92
 .14: وص11: ص-م1997-1 ط- دار قباء- القاهرة-مصر"مدخل إىل علم اللّغة:"حممد فهمي حجازي: ينظر-93
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  ة،فال يؤخذ له رأي مستقر،وذلك أنه يعارض العالقة الطّبيعي)م1977(وأما إبراهيم أنيس  
ويقول بالرأي األول ألنيس،متّام .94،ليؤكّد العالقة عديدٍةإالّ أنه يعود،ويف مراٍت أحايني؛يف

 وهي مدونةٌ االستعمال، باملعىن الدال عليه،حمددةٌ عالقة الصوت،ب يرى أنّإذ،)م2009(حسان
 .95ة بني اجلماعات اللّغويةٌتعارفي، ةٌفهم من رأيه أنها اصطالحيوييف املعاجم؛

 

  
 

 

                                                 

 .148و145: ص-"من أسرار اللّغة :"إبراهيم أنيس: ينظر-94

 .126: ص-م2001/�ـ�ـ�ـ�ـ1421-4 ط- عامل الكتب- القاهرة-مصر"اللّغة بني املعيارية والوصفية:"متّام حسان:ظر ين-95
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ة،والقرآن ،يف مصادر اللّغة العربيكان مرادي من هذا الفصل،بيان حماور التفسري الصويتّ
يف هذا غاييت،إالّ أنه يعد كالغيث يف  جممل العرض؛وإن مل يكن التفصيل،الكرمي رأساً،وهو على

من ة،دالنفع،وإن قلّ يف هذا الباب،وإن مل يكن كالصيب،فطلٌّ يهز نبات العقل،قصد االستزا
والّيت أزعم أني استفضت،يف بشم ؛ثنايا هذا البحث،يف مباحثه ومطالبه، الّيت تلي هذا الفصل

هذه األبواب وحلحلتها،من زيادة سعتها،واإلسهاب يف بسطها،وغايةٌ يف هلهلتها،وعلى هذا 
كرار،فيما يلي هذااستهلّيتقاًء للتبٍة مبباحث،اتالفصل هذا،بعصارٍة جمملٍة،غري مبو فاكتفيت، 

  .  مبطالب،تفي غرض البحث
وهو )%70(بنسبة تقاربة،تعمد الكالم،ة التواصلي الدارسون أنّ  العمليأكّدهذا؛وقد 

 ،لدى املتكلّم،بشكٍل يسهم األداء اللّغوي؛إذ أو مستمعاًيقضيه اإلنسان،متكلّماً الوقت الّذي
  .1ة،يف حتديد مفهوم الرسالة اللّغويرئيٍس

ويكون .نفعل لكلّ ما تسمعهتوذاك أنّ األذن،؛،ال اخلاص وال العاماملسوغا هذوال ينكر 
 ضرورةً-باإلجياب أو بالسلب-تكون    "UNE RÉPONSE"ستجابٍةال"UN    STIMULE" مثرياًذلك منبهاً

ةًحتمي. 
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  .يبلّغه أن����مبا أمر اهللا،كانت به،فيفصح آلل فرعون

 ، القصصمن سورة أخرى، مناسبٍةيف����،بأخيه هارون����قد ورد استعانة موسىو
 {{{{:����قولهيف  ÅÅ ÅÅ���� rr rr&&&& uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁ øø øøùùùù rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ãã&&&& ùù ùù#### ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### [[ [[ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 

ÂÂ ÂÂχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{3بنيفتمن مسعاه هذا،حتقيق العملي واصلية التبويسالة النةة،يف إبالغ الر. 

                                                 

 )" اإليقاع(من مسات األداء فـي ثقافة العرب األولني"مقال:بلقاسم بلعرج:نظر ي-1
 .28و27: اآليتان- سورة طه-2
 .34: اآلية- سورة القصص-3
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ßß {{{{:����ورد أيضاً  قولهو ßß,,,,‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ==== ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 öö öö≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{4
    

سالة من عدم انطالق لسانه،خشية عدم إبالغ الر���� موسىضيق صدرتفسري، دليل فكان
ا،،ةاإلهلي قبضته،بعد فحش طغيانهداية آل فرعون،وختليص بين إسرائيل من هلاملكلّف.  

قولهمنجاء،  مااوأم ����:}}}}!! !!$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 

ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{5سائر لعباد اهللافأمر ����،للتناللّني البيِّالقول ،ب اإلنساينّواصل اللّغوي. 

≅≅≅≅ {{{{:����هلمن قو يف اإلسراء؛ولعلّ ما يعضده،الذّي جاء èè èè%%%% uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### éé ééøøøø uu uu””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ YY YYΖΖΖΖ���� ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{6بنيأنّ األداء  اآلية،إذ ت
د واحلسن،يف العملياجليواصلية التة،اإلنسانيف،لتلك ة واللّغويأويل املزييبة،والتة،يقطع خيوط الر

 .7القوى املعيقة املعادية
  :8قول الذّلفاء،ملاّ مسعت سناناًمن ، هذا،ما يصب يف رافد العقد الفريديفوقد أورد 

  
 

،تلك امليزة ة خاصةًالعربي،وة عامةًلّغة البشريبني،لدى الدارسني،أنه يف جوهر الوقد تهذا؛
واصل،تنماز عن غريها،من وسائا وسيلةًيف كوللت صال البشريلعلّ و.ط االت ما يف ذلكأهم- 

 ويكون حسن األداءة وسرها؛ هذه العلميسن الصوت أداًء،أسن أنّ حبيا- اآلي الشواهدوبعد
  . وأخصملنتجة،وبني ما هو أعلى شأناً،مابني جريان النفس،واملفردة اهذا

                                                 

 .13: اآلية-ة الشعراء سور-4
 .44: اآلية- سورة طه-5
 .53: سورة اإلسراء-6
 -4:ج-م1986/&ـ&ـ&ـ&ـ1406-12 ط- دار الشروق-بريوت -لبنان"يف ظالل القرآن):"م1966(سيد قطب: ينظر-7

 .2336:ص
 -1 ط-ر الكتب العلمية دا- بريوت- لبنان-د ايد الترحيينعب:حتقيق"العقد الفريد):"&ـ&ـ&ـ&ـ328( ابن عبد ربه أمحد بن حممد-8

 .74: ص-7:ج-م1983/هـ1404

اجلَداِضِع اَألِب وٍه    ÷    قَبيِح احملْيا ومشو ائٍع ِمنٍت روص بأال ر   
ـَبِد   يروعكِ منه  صوته ولَــعلَّه    ÷  ِإىل أَمةٍٍ  يعزي معاً وِإىلَ ع
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 يف طيات الكلم،لالّبث،،إالّ بالنغم اىل يف هذا كلّه،يرى أنّ هذا ال يأتمعن املتأمواملُ
يف انسجام الوحدات،وتآلف ،ا هو حاصلٌوأما النغم،فإمنّ اكيب؛راملوسيقى املتراصفة يف التو

  .9يف أخرى"CACOPHONIE"ةتنافرامل،وراٍت يف فتةتشاامل     L’HARMONIE PHONÉTIQUEاألصوات
؛وأما 10فاقها وتنافرهاباتحاله،،املقترن بالتأليف،املنظور يف وما النغم إالّ شق املوسيقى

يف األزمنة املتخلّلة،بني النغم،وبني تلك إليقاع احلاصل،ول، للنغم ضامةٌاملوسيقى،فهي صناعةٌ
 ،ةٌموسيقي  أنهادِج على لغة العرب،واإلسقاطه إذا متّ والظّاهر من منطق هذا كلّه،أن.11النقرات
  .12لعجم إىل شهادة اجوءدون اللّ

  جبل عليها العرب،يف كالمهم،أنّ هذا الّذي حنن بصدده؛فطرةً)&ـ&ـ&ـ&ـ255(ويرى اجلاحظ
 كلّ املتكلّمني ا،على حد أكرب،وأنهما يعترضان،بقدٍر،واملوسيقى ،يعمدان النغموتصرفاً لغوياً

 اعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس،وخطبهم ورسائلهم،":القف؛ أو جتشٍمالسواء،دون قصٍد
ولو أنّ رجالً . يف األرض،جيعل ذلك املقدار شعراً،وليس أحدمستفعلن فاعلن كثرياً:لوجدت فيها مثل
كون هذا فكيف يمفعوالن،يف وزن مستفعلن ،لقد تكلّم بكالٍم)من يشتري باذجنان؟(من الباعة صاح

أ يف مجيع الكالم.عرشعراً،وصاحبه مل يقصد الشف13"ومثل هذا املقدار من الوزن،قد يتهييلسج 
يكن عر،مل  وأعىن،وأنّ ما جاء من النغم،واإليقاع يف الش الكالموسيقى أوىل مبللعرب،أنهم

،ليصلوا إىل معىنلل ا كان عندهم مطيةًيف سبيل استحضار هذا العنصر،وإمنّ،اً،وهدراً للكالمرفت
عض ما أرادوا،أو  تبلّغ عنهم،ب،هم قاصديها ومريديها،أو وسيلةًأمر الداللة،واإلحياء على أشياٍء

  .ةة املرجوالداللي ة، اللّغويأمحال رسائلهمقنطرة متر فيها،

                                                 

 .282: ص-"فقه اللّغة وخصائص العربية:"حممد املبارك: ينظر-9
تاريخ املوسيقى العربية "مبالحق كتاب"رسالة النغم):"&ـ&ـ&ـ&ـ428(ابن سينا أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي: ينظر-10

 منشورات دار مكتبة - املكتبة العصرية- بريوت- لبنان- ترمجة جرجيس فتح-مرهلنري جورج فار"حتى القرن الرابع عشر
 .404و403: ص-)ت/د (-)ط/د (-احلياة
 .املصدر نفسه والصفحة: ينظر-11
 .243 و242: ص-1:ج"اخلصائص:"ابن جين: ينظر-12
 .176: ص-"البيان والتبيني:" اجلاحظ-13
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وملّا كانت العربيغميفه النباين،يف تصرمن جميء نصوصه،ة كذلك،ما عداها الكالم الر، 
خب صال  مناخلال����ومثله كالم املصطفى؛أعذب األنغام وأنقاها،وأوقع األصوات وأصفاها يف
  .النبوي الشر يف،خلّ بالنظام املوسيقي،الّذي يرفق هذا التصرف الكالميامل

ة الثّالث،تظهر يف ِالْتذاذ السمع،وسالمة النطق يف هذه املصادر اللّغويإنّ لذّة اإليقاع،
 ما تكون أكثر حتقيقاً،يف حس املتلقّي،عند حصول ذلك التالؤم،يف نغم الكلمباألصوات،بقدر 

 هزاً شديداً،اغاً سريعاً،إىل أفئدم،وزهم فتنفذ نفوذاً،مستسطابقها باملعاين الدالّة عليها،وت
  .وتوقع يف أنفسهم جلجلةً عنيفةً،قد ال حتصل يف مثل هذا املوقف،إالّ بالوقع

يف مراتب  ة املُدرج،فهيىلوفأما األ؛ةٌ خارجيىخر،وأةٌداخلي:نوعنيعلى ،فوسيقىأما املو
 ة،وأما الثّاني.ة املتلقّي الكبري،يف نفسيارتبط بالداللة واإلحياء،ارتباطاً وثيقاً؛لوقعهوتالفصاحة،

صل ا حتوإمنّ. وانسجاماً،وتناسقاًعن ارتباط األلفاظ تآلفاًكون نتاجاً،ي باإليقاع،الّذي ةٌفحاصل
 ،إذص اإلبداع األديبلّدا للنوة،لتة واخلارجيمن تضام املوسيقى الداخلي،ة العاماملوسيقى الناعمة

صاحة،الّيت حتدد ؛السيما يف مراتب الفأعىن ذا من غريهالقرآن الكرمي،و.الشعر والنثر فيه سيان
  .اكيب وإيقاعااوالترأجراس املفردات،

        : ة وتراكيبهافردات اللّغويمراتب إيقاع أصوات امل    *
يف ، عن اإليقاع الداخلي واخلارجياحلديث عن داللة املفردات،يعود بنا إىل الكالم،جمدداً

الترمع،ونغم اكيب اللّغويطق،والتذاذ السب عن ذلك من مسائل الفصاحة،وسالمة النة،وما يترت
  .   الكلم،ومطابقة ذلك كلّه للداللة

  : ةصوات املفردات اللّغويمراتب إيقاع أ /1
 ،ة،حمكمني منطق السهولةغويلّالواهر ظّال،والنحاة والبالغيني،رصد كلّ من اللّغويني

 ، كبٍريلوا إليه،تعلّق كموصتمن مجلة ما ؛ف"LA LOI DU MOINDRE EFFORT"والتيسري اللّفظيني
حني  ة،وحاهلا املفردات اللّغوي هلا،يف بنية جماورٍة أصواٍتب،وتراكيبها،مبسائل أجراس أصواٍت

إفرادها،واستقالهلا عن الترن التركيب هلاكيب،الّذي حيويها،وحني تضم.  
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 اً، أنّ هذه تتفاوت،يف درجة الفصاحة،وندى اجلرس؛فمنها ما يكون متالئموتبني
الً يف التبك،ومنها ما هو على مرصوف األصوات،معدفيكون نقيضهأليف،منتظماً يف الس،

  يف النطق،ثقيالًغري مستساٍغو،14االنسياب الصويتّوخارج عن فراً،ال تتراكب أجزاؤه،متنا
  .15وينصرف عنه الوجدان،على األذن،يشمئز منه اخلاطر

يشتركان يف حتديد ، أنهمابنياً،وتبيركت واًدافرإهذه املراتب،،وقد قسم أهل الصنعةهذا؛
 ة، اللّغوياتفمن املفرد"LA CACOPHONIE"نافروالتLA HARMONIE PHONÉTIQUE""مدرجة التالؤ

  .16 من املآخاة،ومنها ما هي أدىن درجةً كبريٍةما تتالءم أصواا،على درجٍة
وأما .يف املركّب جاٍر،،حيذو حذو املتالئم؛ونظريه هذاواألمر نفسه،يف التنافر حادثٌ

  .كيبا من املفردات والترلكلٍّ،فقد جاء يف قسمني املتالئم صوتاً،
   : القسم األول يف تالؤم أصوات املفردات -1

 :)&ـ&ـ&ـ&ـ386(قال الرماينوبه ة القرآن الكرمي كلّه؛إالّ خاصي،ال تكونفاملتالئم يف الطّبقة العليا،أما 
 وذلك بين ملن تأمله،والفرق بينه،وبني غريه من الكالم،.واملتالئم يف الطّبقة العليا،القرآن العظيم كلّه"

 ،أنه،واخللف ممن تبعهم عند كلّ السلفبنيت17"حلروف،بني املتنافر،يف الطبقة الوسطىيف تالؤم ا
  . ينازعه،يف هذا نصتعاىل أن

                                                 

 حممد :حتقيق -ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز"كت يف إعجاز القرآنالن"):&ـ&ـ&ـ&ـ386( بن عيسىالرماين أبو احلسن علي: ينظر-14
  .87:ص -)ت/د( -)ط/د (- دار املعارف- القاهرة- مصر-زغلول سالم،وحممد خلف اهللا

15-يوطي يف أرجوزة نظمها قال الس:  
 . كهعخع واسشزرا روفهـح ÷ فرد أن ال تنفراملــ فصاحة   
 ـعلي األجللكاحلمد هللا الـ ÷ ـلف لقانون جليوعدم اخلـ  

 كفامحا ومـــرسنا مسرجا ÷ ـرابة قـد ارجتا  غـ و فقده   

 وذا ذو منع حنو شرجــاه  ÷ سمعـوقيل وفقد كرهه يف ال  

 -منهورييخ أمحد الدللش"حلية اللّب املصون على اجلوهر املكنون:"وامشه"ان يف علم املعاين والبيانعقود اجلم:"السيوطي       
  .04: ص-)ت/د (-)ط/د( - دار الفكر- بريوت-لبنان
-3 ط- بريوت- لبنان-عماد بسيوين زغلول:حتقيق"اإليضاح يف علوم البالغة):"&ـ&ـ&ـ&ـ739/ــــ&&&&661(اخلطيب القزويين: ينظر-16

  .11و10:ص -)ت/د(
  .فحةاملصدر نفسه والص: الرماين-17
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   : القسم الثّاين يف تالؤم أصوات املفردات -2
اينوهو خاصمعراء،وجهابذة القول،وهو عند الرة سائر كالم اخلطباء والشيف الطّبقة ،ي

        :اعرالشومنه قول الوسطى؛
  18عِشيِة آراِم الكُناِس رِميم÷   رمتين وِستر اِهللا بيين وبينها   

3- ل يف تالؤم أصوات التراكيبالقسم األو :   
 اجتمع له إذ،وهو احملفوظ للقرآن الكرمي؛19"تالنك"يف،الّذي ذكره الرماين،وهو نفسه  
خب املوسيقي،يف أجزائه ومفرداته وهو،،وأعذب جرٍس،يف أصفى صوٍتتركيبخيلو من الص.  

4- اكيبالقسم الثّاين يف تالؤم أصوات التر :  
قد و.20الفصحاء والبلغاء،وفوارس اللّغة،وأهل صنعة الشعر،وهو الّذي اقتسم حصته  

  .،كالّذي جاء به التالؤم،إفراداً وتركيباً واحٍدعندهم،من طريٍق جاء من املتنافر
5- ل يف تنافر أصوات املفرداتالقسم األو :  

الّذي روي الثّقل،وعسر النطق؛لشدة قرب املخارج،واجتوارها؛كى وهو الّذي بلغ منته
 .21؛وهو شجر"عخعتركتها ترعى اهلُ":قالإذ ،أعرايبعن 

   : القسم الثّاين يف تنافر أصوات املفردات -6
ومنه قول اختالف صفة األصوات؛يف وسائط الفم،و،وهو ما دون األول حدةً،لقرب املخارج

            :امرئ القيس
هاِئرغَدزشتسال    مِإىل الع رات÷ ثْىنيف م ِضلُّ الِعقاصت  رمِل و22س.  

                                                 

 .51: ص-1:ج"بينيتن والّاالبي:" ينظر اجلاحظ-18
 .72و71: ص-" يف إعجاز القرآنتكالن:" الرماين-19
  .05: ص-"ان يف علم املعان والبيانشرح عقود اجلم:"يوطيالس: ينظر-20
 - الدكند حيدرأبا-اهلند"مجهرة اللّغة):"&ـ&ـ&ـ&ـ321(ابن دريد أبو بكر حممد بن احلسنو .54 ص-1:ج"العني:"ليلاخل: ينظر-21

  .09: ص-1:ج-م1924/&ـ&ـ&ـ&ـ1344 -1 ط-مطبعة دائرة املعارف
الديوان وملحقاته بشرح أيب سعيد )"م540-500(امرؤ القيس حندج بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار -22

-1 ط- مركز زايد للتراث والتاريخ- العني- اإلمارات املتحدة-أنور عليان أبو سويلم وحممد علي الشوابكة:حتقيق"السكري
  .219: ص-1:ج-م2000
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7- ل يف تنافر أصوات التراكيبالقسم األو :   
ستقبح يف السمع،بعدما ي تنافر أصوات مفرداته،فأوغر عن الفصاحة،واُِووهو ما قَ

  :،جمهول القائل غريبوي بيتوقد ر؛23ستثقل يف النطق أو استحالاُ
  .24 ولَيس قُرب قَِرب حرٍب قَبر  ÷   وقبر حرٍب مبكَـاِن قَِفٍر 
     وي عن عيسى بن عمر الثّقفيـ&ـ&ـ&ـ149(ور&(:" متُأْكَأْكَمالكم ت ت،كُأَكُأْكَ عليـ  على ذي جِ   م ة،ن 

  .25"فافرنقعوا
   : كيبااين يف تنافر أصوات الترالقسم الثّ -8

ـّام   : وهو ما كان أقلّ شناعةً وقبحاً،يف استثقال النطق وعسره؛كقول أيب مت
  .26 مـعي وِإذَا ملُـته ملُـته وحِدي   ÷  كَرمي مىت أَمدحه  أَمدحه والورى

بىن ملفردات،الّيت ي ارِصد كذلك أنّ األصوات،عند تالؤمها تتضام،يف مقاطع كلّقد و
عرف تنب يف هذا اجتوار األصوات؛وهو  جيإذ،وهذا يوجب إيقاعاً،ال ريب فيه.يبكرعليها الت

  .27عند أهل صناعة املعاجم
قضايا ،وLES FONCTIONS SYNTAXIQUES"28"وظائف النحوب أموراً،تتعلّق هذاويوجب 

ا يف تباعد األصوات،يف فردات،إمنّيف حدوث األجراس الندية،داخل امل،السرلعلّ إذ ؛الصرف

                                                 

  :يوطي يف األرجوزةل الس قا-23
 ـضعف تأليف وللتنافرلــ    ÷ اهـروفـي الكالم فقده الظ

 ـصاحة يف الكلمات تتبعفـ    ÷ ذا التعقيد معكيف الكلمات و

 أجف األخالء وما كنت عمي    ÷ فوين وملـقد ج:فالضعف حنو

 رب قبـر ح كليس قرب قرب    ÷ اك النصـرـ أت  وذو تنـافر

 راعـ والثالث اخلفاء وقصد     ÷  الذي تكررا هدحـأم كذاك 
  .04: ص-"شرح عقود اجلمان يف علم املعان والبيان:"يوطيالس: ينظر-    
  .48: ص-1:ج"بينيالبيان والت:"اجلاحظ: ينظر-24
  .186: ص-1:ج"املزهر:"يوطيالس: ينظر-25
 .239:ص -م1981- حزيران-1 ط-ة للكتابعامليركة ال الش- بريوت-لبنان"شرح ديوان أيب متّام:" إيليا احلاوي-26
  .09: ص-1:ج"مجهرة اللّغة:"وابن دريد.55و54 ص-1:ج"العني:"ليلاخل: ينظر-27

  .163: ص-م1979/&ـ&ـ&ـ&ـ1400 -1 ط- دار الثّقافة- الدار البيضاء-املغرب"غةمناهج البحث يف اللّ:"متّام حسان: ينظر-28
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يف سالمة ،،حتى يسهمتراصف املقاطع بانتظاٍموكذلك هو األمر،يف ؛29املخارج واألحياز
  .30وعسر النطق،القول،واالسترسال يف الكالم،دون حدوث التتعتع

  حسن سبك األصوات؛الصوامت منها،حدوث الوقع،واجلرس النديني،موجبلعلّ  و
كماً،يف مراتب أما األوىل،فقد رصد السيوطي هذا،وضبطه ضبطاً حمو.سيانوالصوائت فيهما 

  .32 ذكر هذا عرضاًإذ،وقبله ابن جين؛31من اخلفّة والثّقل،الكلم
2/ مراتب إيقاع الترةاكيب اللّغوي : 

 إذعند املقاطع؛،اقتضى عند وضع الكلم العريب مناهج،ومراتب يف رصف األصوات
 ،ةٌ اعتباري والتوسط والدنو،مقاساتوتعد مقاسات العلو؛ت والصوائتائتلفت كلّ من الصوام

  .33بالنظر إىل خمارج هذه األصوات،يف جهاز التصويت
 على وتظلّ هذه املقاسات نسبيةً،حسب درجة فصاحة الكلم،أو تردد قالبها الصويتّ

  .لقياسة ايف عملي ،عده معياراً كنهذا النسيب،مي األلسنة؛إال أنّ
 مراتب اخلفّة والثّقل،يف"عروس األفراح"،يف)&ـ&ـ&ـ&ـ773(السبكيعن ،ذكر السيوطيقد هذا؛و

من القرب ،الئم ذلكي إىل آخر،وما الكلم العريب،ودرجة تفاوا،حسب االنتقال،من صوٍت
وتراكيبها اثنا لكثرة دوراا يف املعجم، بنات الثّالث،،منة املفردات العربيقد اختريتوالبعد،و

  .ع د ب:على إىل األوسط إىل األدىن؛حنواالحندار من املخرج األ:األول": قالفعشر؛
  . ع ر د:االنتقال من األعلى إىل األدىن إىل األوسط؛حنو:الثّاين

  .ع م هـ :االنتقال من األعلى إىل األدىن إىل األعلى؛حنو:الثّالث
  . ن ع ل:االنتقال من األعلى إىل األوسط إىل األعلى؛حنو:الرابع
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 .ب د ع :االنتقال من األدىن إىل األوسط إىل األعلى؛حنو:اخلامس
 .ب ع د :االنتقال من األدىن إىل األعلى األوسط؛حنو:السادس
 .ف ع م :االنتقال من األدىن إىل األعلى إىل األدىن؛حنو:السابع
 .ف د م :االنتقال من األدىن إىل األوسط إىل األدىن؛حنو:الثّامن
 .د ع م :تقال من األوسط إىل األعلى إىل األدىن؛حنواالن:التاسع
  .د م ع :االنتقال من األوسط إىل األدىن إىل األعلى؛حنو:العاشر

 .ن ع ل :االنتقال من األوسط إىل األعلى إىل األوسط؛حنو:احلادي عشر
  .34"ن م ل :االنتقال من األوسط إىل األدىن إىل األوسط؛حنو:الثّاين عشر
،ما كان ة،وأكثرها استعماالًاكيب اللّغويشيخ اء الدين،أنّ أحسن هذه الترال عند وقد تقرر

 اكيب،ما كان االحندار فيهاوأحق التر.35 السادسمثّ الثّاين،وأقلّها استعماالً،من األول،مثّ العاشر
  .باالرتفاع وبطفرٍة األمر،إن كان االنتقال، عكسينو؛36من الصوت إىل الصوت،من غري طفرٍة

على أصوات ، اشتماهلماوجوبمع ، الثّالثيحكم ،فحكمهما واخلماسي الرباعيأماو
؛فيعاجل الثّقيل هصدر الكلم،أو عجز يف،الّيت تأيت قيلة الثّبني األصوات،،املفصول ا37الذّالقة

 ،اختلو مما يعوضه ،فالمن أصوات الذّلق،ةة واخلماسي الرباعيلفاظ األت خلإنو؛باملذلق اخلفيف
  علىداللة املفردة،ليالثّقراد بالصوت قد يو.38وكفى ا قوةً ونصاعةً)ع ق د س(من أصوات

  .39الذّم،وغري ذلكمعىن قصد ا فيالتشنيع،

  : النغم يف القرآن الكرمياإليقاع و *
ارسني القدامى واحملدثني،أنّ العربية لغةٌأثبت الكثري من الدةٌ موسيقييطبعها ةٌ إيقاعي،

 غم،على هذا وأكثر،فقد حفظ خصائص الن- مصادرهارأس  -؛والقرآن الكرميقاع شاعريتهاإي
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ريب،من أنّ القرآن الكرمي أعجز نصاً ومتناً؛وال ،واآلكد أيضاً.40الّذي عرفه العرب وعناه
  .سياقاًنغماً و،حيث بناء مادته النصية

،يف هز أفئدة الناس،لتهوي ،أثر أنغام القرآن الكرمي،يف غري مناسبٍةوقد ذكرت املصادر
 ذلك ر،وغِريبالسح����وألدلّ على ذلك،ما وصفوا به صاحبه.،غري خميرٍة جمربةًإىل مساعه مسرعةً

 أمساع هذا الّذي أتى ذا ولكن.بعد أن اقشعرت أبدام،واختلجت عنده قلوممن النعوت؛
 :قال����بن مسعوداعن ل وهلٍة؛ف العظيم،ألو مسع القرآنكلّه،تسحر أيضاً،مثَلُه مثَلُ كلِّ واحٍد

أُِحب أَنْ :(ل؛قالِزنفقلت يا رسول اهللا أقرأ عليك،وعليك أُ)ِاقْرأْ علَي القُرآنَ(����قال يل رسول اهللا"

####y{{{{:فقرأت عليه سورة النساء،حتى جئت إىل هذه اآلية)أَمسعه ِمن غَِريي øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ¥¥ ¥¥ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 

77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ tt tt±±±± ÎÎ ÎÎ0000 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{41اآلنَ:(قال كبسفالتفت إليه،فإذا عيناه )ح
سائر عند وكيف هو احلال،سبب يف نزوله على اخللق؟����عالم كان هذا،والنيب.42"تذرفان

  .  الناس من البشر؟وما سر هذا؟

  :  يف القرآن الكرمياإلحياء الصويتّ    *
 ؛ما يفسر أن43ّاإلشارة السريعة،اّ مجعته دفّات املعاجم،أنّ أصل الوحي واإلحياءالظّاهر مم

؛وقد يدلّ على اإلهلام،الذّي اشترك فيه ���� األنبياء والرسلوهو خاصة.األصل من دوال اخلفاء
ل،فهو بشريا األووهو يف قوله44البشر وغريه؛فأم،����:}}}}!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ يف ����وقوله،45}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠∩∩∩∩ ####$$

øŒŒŒŒ{{{{: عن احلوارينيحكايٍة ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zz↵↵↵↵ ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu †††† ÎÎ ÎÎ1111 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô−−−− $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 
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tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{46ا الثّاين،فهو لغري البشروالبهم؛وهو ،وأم وابرمن الدحلاملقريف 47 يف الن،

44{{{{:����هلقو 44‘‘‘‘ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøtttt ªª ªª[[[[““““ $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& ““““ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### $$$$ YY YY????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää©©©© ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{48 عرفوي
هذا باإلهلام الفطرييلهم خملوقاته،من ����،على دوام احلال،يف سلوك احليوان؛فاملوىل الغريزي

  .دون البشر،بالغريزة والفطرة ِجبلّةً
 :يف األنعام����إىل هذا؛إالّ أنه قد يكون،على غري هذا السبيل،يف قوله����وقد يوحي كالم اهللا

}}}}y7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 @@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttΡΡΡΡ #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ xx xx©©©© ÄÄ ÄÄ§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ÇÇ ÇÇ dd dd ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ÇÇ ÇÇrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt tt∃∃∃∃ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷zzzz ãã ãã———— ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

#### YY YY‘‘‘‘ρρρρ áá áá���� ää ääîîîî 44  ؛والقصد اخلفاء،50،من اجلن واإلنسوقيل هذا وسوسة الشياطني،بعضهم إىل بعٍض49}}}}44

 الكراهية وهو ميزة شياطني اجلن وعملها؛لذا شبه بعض اإلنس م،خلبث عملهم،يف إيقاع
  .51والبغضاء،بني الناس

  األمثل؛اينّبيت تقبع يف السياق الرقد أدرج القرآن الكرمي يف تراكيبه،أجزل الدالالت،الّ

ة،وتوهج العبارات املرصوفة يف آيه،حيث يسترسل  تعمل على إذكاء حرارة املفردة القرآنيإذ
دثاً النغم يف أصوات  أجزاء فقراته ومجله،حمعند،يف سبيل حتقيق الوقع يف األلفاظ،البيان القرآينّ

ويف هذا تتعادل الوحدات الصوتية يف مقاطعه،ويتوازن الكلم يف النربات،وتتالءم أجزاء .تراكيبه
ٍ .البيان يف األصوات مراٍدفتختار اآلي الكرمية،وحسب كلّ جوة ألفاظها؛إذ ال تل ،خاصبد

  . بغريها-من مواد املعجم-املفردة
،مبا يوافق اللّفظ،صورته الذّهنية؛والقصد من ذلك إحداث  أيضاًجاء التعبري القرآينّو  

فهو الّذي يستلذّه السمع ويتذوقه،وتستسيغه النفس،ويقبل عليه الوجدان،وذلك ؛ٍة مسعيداللٍة
                                                 

 .111: اآلية- سورة املائدة-46
 .68: اآلية- سورة النحل-47
 .58و57: ص-20:ج-10:م"التفسري الكبري:"الرازي: ينظر-48
 .112: اآلية- سورة األنعام-49
رتيل وعيون األقاويل يف الكّشاف عن حقائق الت):"هـ538(هللا بن عمرو اخلوارزميأبو القاسم جار ا خمشريالز: ينظر-50

 .119: ص-2:ج-)ت/د( -)ط/د( -مكتبة مصر -مصر -يوسف احلمادي:حتقيق"وجوه التأويل
 .4011: ص-6:ج"يف ظالل القرآن"تفسري سورة الناس،يف أي تفسري من التفاسري؛من ذاك سيد قطب: ينظر-51
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 شدايف زجرها ووجس الذّي بالنفس،فهو املتحقّق،وأما الت.هو املتحقّق،يف عذوبة اآلي ورقّتها
اخليالد ه أنّ القرآن العظيم،يثري احلسه،وحيثّه على إظهار االنفعال،احلاصل بعد ي عند سامعوينب

  .52السلبو  اإلجيابفتنجذب النفس حنوه،علىكلم املختار،ومواقعه من تراكيبه؛وقع ال
طع يف  الوحدات اتمعة،وتلك األصوات،واملقايربز تلك الفروق،يف،إنّ البيان الرباينّ

 تعرف مريديها على ما توحيه األلفاظ واملفردات،فوقعها،ومنها يبىن الكالم يف القرآن الكرمي،
ا،ومن حيث عذوبة أجراسها عن سواهأو ضعفها، ختتلف،من حيث قوا، مسعيٍةمن صوٍر
الفطرة،أو  منها؛فإما يراد به إثارة ومنه يدرك املعىن،يف كلٍّ.أو قرع أصواا وخشونتهاورقّتها،

يف داللة اجلمل والعبارات،دون اللّجوء إىل وجيد الفهم العون،.ٍة متناهيإذكاء احلفيظة،يف دقٍّة
  .53موسيقى اللّفظ املنفرد،أو أنغام املفردات

وجيلب اجلرس املوسيقي،يف اللّفظ املفرد،وتناغم املفردة الواحدة،وقعاً يف األذن،وأثراً 
يف به   أوالً؛وهو املصرححس النفس،بعد أن يقشعر البدنيساعدان على تنبيه ،عند السامع

ªª{{{{:الزمر ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ YY YY6666≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... $$$$ YY YYγγγγ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ”” ””���� ÏÏ ÏÏèèèè tt tt±±±± øø øø)))) ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ#### ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ «« ««!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{54.،ًحدث هذا جتاوباة،الّيت تعمد أساساًفيوتياللة الًصعند املتلقّي؛من حيث الد، 
على  اً منفرداًأثراً نغميامع آي الكتاب احلكيم،فتوحي إىل سأنغاماً وأجراساً،طبيعة األصوات؛

 ؛منها غري قليلٍةلك يف أموٍرزاً،وذيعطيه،وإياها مدلوالً متميمن ضم األصوات،وهو ما بسط،ال
وغري  وقّع،والترصد والتلبثالتووالبهجة واليأس،والرغبة والرهبة،والوعد والوعيد،واإلنذار األمل،

55من اخلطاب القرآينّ،هذا كثري.  

                                                 

  . 163: ص-)ت/د (-)ط/د (-رخ العريبؤ دار امل-بريوت-لبنان"لقرآن اغوي يفالصوت اللّ:"مد حسني الصغريحم: ينظر-52
 -م1988-)ط/د (- دار الشهاب- باتنة-اجلزائر"نظرية التصوير الفني عند سيد قطب:"صالح عبد الفتاح اخلالدي: ينظر-53
 .96و95و94: ص
 .23: اآلية- سورة الزمر-54
 .164: ص-املرجع السابق:حممد حسني الصغري:ر ينظ-55
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 ال ارتياب ؛وهو أمر مسعيةًةً يف اآلي،يكسبها ذائقبأصوااة،إنّ استقالل املفردة القرآنيو  
قد خصت ذه الذّائقة،على اختالف الكلم مما سواها؛وإن كانت تؤدي املعىن نفسه،وإن ف.فيه

 إما من حيث صداها املؤثّر،وإما من بعدها الصويتّ:وقد جاء هذا االستقالل الصويتّ.تتحدا فيه
حيناً تصك السمع،وحيناً :املبىن،وإما بإقبال الوجدان؛فهي بزيادة ،اخلاص،وإما بتكثيف املعىن

،أو طمعاً يف ،أو توجهاً لشيٍءفزعاً من شيٍء:آخر يئ النفس،وحيناً ثالثاً تشحذ املشاعر تأثراً
  .56وقد تعددت النظائر يف هذا؛شيٍء

،ويف صفات  منتقاٍةاٍتفردمالوقع اخلاص ا،املتجلّي يف مفردات القرآن الكرمي،وتعمد 
 ومقاطع،من جنس كلمها،وهو أمر وضع هذه السمات،موضع تشاكلت يف أجراٍس،أصواٍت

  كثيفة اجلرس،،ويف ظالٍلٍرهي يف مظاهر كُثْف؛اكيب الصوتيةروالت،بروز الصيغ،يف القوالب
 ،)&ـ&ـ&ـ&ـ388(خلطّايب أشار إليه اولعلّه فيما؛اإليقاع،قد حفلت ا معاجم األلفاظوالنغم والصدى و

لّت ،وإذا تأم هلما ناظم،ورباطٌ به قائمومعىن ، حاصلٌلفظٌ: ثالثٍةإنّ الكالم إنما يقوم بأشياٍء":بقوله
من األلفاظ أفصح،وال لشرف الفضيلة،حتى ال نرى شيئاً،يف غاية االقرآن،وجدت هذه األمور منه،

 بكافّة أبعادها،، الداللة الصوتيةوذا يكون حاصالً،الستفاد57"أجزل،وال أعذب من ألفاظه
  .58 باحلدث للكلم،واملدلول االنفعايلّ للّفظ،والتأثري النفسي الوقع السمعية إىلضافإ

صرها،ويطول الوقوف عند ،يتعذّر حظاهر كثريٍةن مم���� ما جند يف كتاب اهللاووه
 أصواا،مبا يطابق ،كان اختياراستعمل مجلة ألفاٍظقد ،؛إالّ أنّ القرآن العظيماستقصائها
  . حسن صياغتهاعندتستوحي داللتها،وأصداءها،

الفزع والشدة واهلدة،واالشتباك يف :واآلكد أنّ الصيغ،دوال ذاا بذاا؛فمن ذاك
  . بالفزع اهلائل القاتلكلّ هذه الدالئل،هادرةٌ؛اخلصام والتعنيف

                                                 

 .311و310و309: ص-م1992-)ط/د (- ديوان املطبوعات اجلامعية-اجلزائر" املعجزة القرآنية:"بقاسم بغدادي: ينظر-56
 -عارف  دار امل- مصر-حممد زغلول سالّم وحممد خلف اهللا:حتقيق"بيان إعجاز القرآن:" اخلطّايب أبو سليمان أمحد بن حممد-57

 .24: ص-)ت/د (-)ط/د(
 - جملّة الفيصل-العربية السعودية"حروف القرآن دراسة داللية يف علمي األصوات والنغمات:"نعيم اليايف: ينظر-58
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 ما تصادف اإلحياء والرمز؛فكثري:تبيان عصبي الداللة الصوتية،ووجب عند تفصيل هذا  
أن إالّ أنه أحوط، فيه هذه املسائل، تشات؛إذهاتان املفردتان الباحث،عند طرقه هذا الباب

  . الّذي بينهمااليلّدال زومللّألمن اللّبس فيهما،و هذا،يضبطا
    :  يف القرآن الكرمي الصويتّرمزال *

ن طريقني،فيما خيص اإلحياء،الّذي هو خاصة يسلك املتكلّم سبيل التعبري عن مراده،م
  يف احلركة، يف الكالم،وأما الثّاين،فهو السلوك اإلشاري؛فأما األول،فهو السلوك اللّغويالبشر

إنّ يف ": العرب؛ومنه قول59وهو من باب التورية،عند البالغيني"عراضاِمل"أو،وا جياري الرمز
أنه  اآلكد،كيب،ولكنرجمرداً من الت أن يكون اإلحياء،حيتملو60"املعاريض ملندوحة عن الكذب

  .احلاصلة باجلارحة ر،الكائن باإلشارة،قة التحس يف الداللة؛من ذاك عالحاصلٌ
؛كشاهد الكهف،وما كان فيه اإلشارة وقد أورد القرآن الكرمي من قبيل هذا،غري قليٍل

xx{{{{:����،يف قولهباليدين xxÝÝÝÝ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ ss ssWWWW ÎÎ ÎÎ//// yy yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ==== ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤���� xx xx.... 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt,,,, xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù }} }}‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉδδδδ uu uuρρρρ îî îîππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ%%%% ss ss{{{{ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

$$$$ pp ppκκκκ ÅÅ ÅÅ−−−−ρρρρ ãã ãã���� ãã ãããããã ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� õõ õõ°°°° éé éé&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{61 ةعبري القرآين يف اآلية،إىل شدفقد أماء الت
  . لذلكالندم،دون ذكٍر

θθθθ####) {{{{:����هلمن قو؛����وسفية الشفتني،كما هو يف خرب ما جاء حبرك ومنه ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ 00 00ΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ{{{{62ٌةٌوحكايةٌ، وإشارةٌفهذه إمياءةغها  صوتية؛مسوحبكت يف القص،
 ز يف أنفسهم،وخشيةً حي،ومكراً كانغيلةً وخديعةً����الّذي أصاب إخوة يوسف التلعثم

  .63نكشاف األمر،عند أبيهم،فيحول دون ذلكال

                                                 

  "صويتّ يف تعبري القرآناإلحياء ال"مقال:قاصد ياسر الزيدي: ينظر-59
- القاهرة- مصر-حممد حميي الدين عبد احلميد:حتقيق"جممع األمثال):"هـ518(امليداين أبو الفضل أمحد بن حممد: ينظر-60

 .13: ص-1: ج-26: رقم-م1955 -)ط/د (-مطبعة السنة احملمدية
 .42: اآلية- سورة الكهف-61
 .11: اآلية- سورة يوسف-62
 .449: ص-2:ج"الكشاف:"شري ينظر الزخم-63
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حني انعقد ����ءاإلحياء بالرمز،يف تصوير حال النيب زكريا����جاء يف  كتاب اهللا  قدو
حني أرادها ���� من اهللا،وكانت البشارة،إشارةً ورجاٍءلسانه،ملّا بشر بالولد،على طول انتظاٍر

tt {{{{:يف ذلك����قالإذ هذا النيب من ربه؛ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ#### uu uu āā āāωωωω rr rr&&&& zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ kk kk==== xx xx6666 èè èè???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO BB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY““““ øø øøΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ 33 33 ���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// §§ §§‘‘‘‘ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 yy yy™™™™ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ xx xx6666 öö öö//// MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{64.  
حيتمل كلٌّ ، واحٍدأدرج بعض اللّغويني داللة الرمز،يف دائرة اإلحياء،فتداخال يف كنٍه  

،يف ا على غري سبيل نظريه،فاإلحياء كائن،أنّ أحدمه يستطاع أن يتبنيولكنهفاء؛هما معىن اخلمن
 ،من قولهالذّارياتيف وهو الغالب يف هذه احلاالت؛كذاك الّذي تعبري باللّفظ،والرمز باحلركة،ال

����:}}}} ÏÏ ÏÏMMMM nn nn==== tt tt7777 øø øø%%%% rr rr'''' ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ èè èè???? rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ;; ;;οοοο §§ §§���� || ||ÀÀÀÀ ôô ôôMMMM ©© ©©3333 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ îî îî————θθθθ èè èègggg xx xx”””” ×× ××ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{65 مز،يف إذكان الر
 بعد انقطاع األمل على االندهاش،ملوقف البشرى،عالمةً����ارة،زوج إبراهيمحركة السيدة س

ه الدهشة واحلرية،بني الّذي تسودقد زاوج القرآن الكرمي،يف هذا اجلو،و.من اإلجناب بالعقر
عابري املزدوجة،اجلامعة لإلحياء والرمز،املقابلني ،وهي من الت"صكّت"اإلحياء واحلركة،يف املفردة

  .ل احلركيللّفظ،والفع
  : الداللة الصوتية يف القرآن الكرمي *

،يتعذّر  ومتلئبةٌ،كثريةٌ،والقرآن الكرمي خاصةًيف العربية عامةًإنّ مظاهر داللة الصوت،
 من طائفةًالقرآن العظيم،فقد استعمل حصرها،وقد يطول املقام ا،والوقوف عليها؛
 أصداءها،واستيحاء داللتها،الكائنة من املفردات،متّ اختيارها وفق األصوات،مبا يناسب

 يف القرآن الكرمي،"صرخ"الواقف عند مادةف. على ذاا بذاا دالّةًجنس صياغتها،صياغةً
وأما ؛الفزع،والصراخ الصوت الشديدو  القرعيرى أنّ الصرخة الصيحة الشديدة،عند

tt {{{{:����قوله ttββββθθθθ ää ääzzzz ÌÌ ÌÌ���� ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ $$$$ �� ��ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ{{{{66 فاآلية
الصوت الفظيع  واصطدم ذاك ،قد بلغ ذروته،واالضطراب قد جتاوز مداهتوحي أنّ الصراخ

                                                 

 .41: اآلية- سورة آل عمران-64
 .29: اآليةّ- سورة الذّاريات-65
  .37: اآلية-سورة فاطر -66
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قد وصل اليأس أقصاه،وبلغ و، متوقّعةٌ،وال جندةٌ مسرعةٌال إجابةٌف.67العايل،بعضه ببعٍض
طباق،وتراصف اإليقاع،يف توايل الصاد  ههنا،شدة اإلفالصراخ شديد؛68القنوط منتهاه
  .،الصارخ يف الواو والنونمنّترواخلاء،ويف شجو ال والطّاء،والراء

 الصياح،والنداء واالستغاثة، واالصطراخ؛ويتمثّل للمتأمل رنة هذا االصطراخ املدوي
ا يفعل ذلك وإمنّ. قبلهاالساكنة ،بعد إبدال الطّاء من التاء،ألجل الصاد)صرخ(على االفتعال من

  .69 للتاء يف املخرجةًوإطباقها،ومؤاخا  تكون املوافقة،ملا يف استعالء الصاد لألصوات؛إذمعادلةً
ا اإلصراخ،فهو اإلغاثة،وتلبيارخ؛من ذاك قولهوأمة الص����:}}}}!! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅzzzz ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& 

�� ��†††† ÅÅ ÅÅ���� ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö öö���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG òò òò2222 uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{70    
  .اآلية لسامعها،بتلك الرباءة املتناهية فيها،وذلك اإلحباط التاموحي ت إذ

 شيئاً،وال ينجي املتجلجل،يف الدفع،فال يغين بعضهم عن بعٍض وكذلك نراه،يف الصوت
وال صريخ،من وال خالص،مما نزل به؛فال إنقاذ،،غيثه،وال ي����أحدهم اآلخر،من عذاب اهللا

املغيث :والصريخ لغةٌ.هذه اهلوة،وهذه النازلة،فال إبليس اللّعني مبغيثهم،وال هم مبغيثيه
   من هو أذلّ منهناصره،إذ 71"صرخيه أَمةٌ عبد":واملستغيث،وهو من األضداد؛فمن أمثال العرب

ββββ{{{{:���� قولهوقد جاء يف يس ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ øø øø%%%% ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó çç ççΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ss ss†††††††† ÌÌ ÌÌ���� || ||ÀÀÀÀ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ss))))ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{72ذ إ
  .73،فال مساع،حتى لصوت االستغاثة،وال إجارة مما وقعوا فيه بائر،وجهد خاسرموقفهو 
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وأما االستصراخ،فهو اإلغاثة،واستصرخ اإلنسان،إذا الصارخ أتاه،وهو الصوت،الّذي 
####{{{{:����هلوق حنوليستعني به؛، حادٍثيعلمه بأمٍر ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν uu uu���� || ||ÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ ää ääzzzz ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44{{{{74    

،واالستغاثة على العدو،مبا يردعه على  لإلنقاذ يف رهٍب،وحماولةًطلب النجدة يف فزٍعالّذي  وهف
  .75 متواصٍل،وفزٍع نازٍلتشبث باخلالص،ونتيجة خوٍف اإليقاع به،وما ذلك به،إالّ

 :����هلكقويف القرآن الكرمي،ما كان يف إسقاط الشيء على وجهه؛)ببكَ(مادة يف وجاء أيضاً
}}}} tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM ¬¬ ¬¬7777 ää ää3333 ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ øø øøgggg éé ééBBBB āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{76 لىيتج

 يهوون أنه ال خالص،وال إنقاذ،وال إخراج؛وجاء بلفظ الوجه،وهو أشرف مواضع اجلسد،وهم
  .بباقي البدن؟،احلالعلى وجوههم،فكيف 

 {{{{:����هلكقومكبوباً؛ وأما اإلكباب،فأن جيعل الوجه yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ´́́́ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‰‰ ‰‰7777 ÅÅ ÅÅ3333 ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ 

## ##““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ´́́́ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‡‡ ‡‡ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 88 88ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{77.ٍةيء يف هوا الكبكبة،فتدهور الش؛78وأم 

)) {{{{:����هلقو حنو ((####θθθθ çç çç6666 ÅÅ ÅÅ3333 öö öö6666 ää ää3333 ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββ………… ãã ããρρρρ$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{79.غة اللّفظَووتني،قد محلت الصير الصاملكر، 
فهو ثنائيفركشي مضعف يف املعىن تدهورهم؛وهو ما أفاده الزيادة ":هلبقو)&ـ&ـ&ـ&ـ794(،فضعإنّ الز

  .80"يف البناء لزيادة املعىن
 لفاظ،األارتسمت يف ،قد فاد أنّ داللة الفزعفي. شدة األمرالكب،لداللةوجاء تكرير 

  .؛وقد اطّرد هذا يف القرآن الكرمي81زيادة اهلول،وتفخيم الداللةب
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ز وقعها،من بني يزها،مي أزصدى،و)ز.ص.س( أصوات الصفري أجراسإنّ صفاءهذا؛و
 نتيجة التصاقها،يف خروج الصوت،؛وقد كان ذلك،األصوات،صوامت كانت أو صوائت

ما بني هذا االلتصاق،وذلك االصطكاك،جعلها ا احلاصل،فوقعه.واصطكاكه يف جهاز السمع
خدمة اإلعالن الصريح عن املراد،يف نها تؤدي،أ   عند استعراضهاقد تبني؛و صارخةًاًأجراس

 حيناً آخر،فيشكّل نغماً،،دة حيناً،وعن العناية باألمرعن الش،وإنّ هذا ليعرب.82توكيد احلقيقة
 اللّفظ،يف إرادته،عند ،لدى السمع،خيلصان إىل داللةداً مشد يف الصوت،وأزيزاًصارماً

  .83 عند إطالقه،يف مظان املعىنومؤداةًاالستعمال،
 بأصوات الصفري،وهي ومةًتخم"حصحص"و"رجس"و"رجز"مواد،وردت يف القرآن الكرمي

وتيجز،ففي قوله.ةمرصودة األبعاد الصا الرفأم����:}}}}ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@““““ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{84قولهو����: 

}}}} $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø���� tt tt±±±± ŸŸ ŸŸ2222 ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã tt tt““““ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ فيه الزلزلة،يف  لمسيف اللّغة االضطراب،وي،والرجز أصال85ً}}}}####$$
اً، بعضيفسر بعضه وملّا كان القرآن الكرمي،.86ارجتاجها،واهلدة عند حدوثها،والنازلة يف وقوعها

$$$${{{{:���� من قولهفإنّ املتذوق يأنس ذه املعاين،يف كلٍّ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß #### YY YY““““ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$ {{{{:����،وقوله87}}}}####$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ää ää9999 ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ãã ããΒΒΒΒ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY““““ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 

šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{88 جزإذوألمٍر قاطعٍة؛وذلك حلكمٍة من السماء وإنزالٌإرسالٌ،يظهر يف الر، 
  .حذير،بعد الته آخر شيٍء،بعدكائٍن
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 الصوت،والسني يفلجيم،ت جمانسة الراء لدِجو"رجس"بنظريه"رجز"وإذما قورن لفظ
وحني .،وهلما ذات الوقع يف األذن89أخت الزاي،يف الصفري،والشديدة االحتكاك يف املخرج

عقد املقارنة الصة الدوتية،جند املقاطع متصويت،وجند ،عند االنطالق،يف جهاحدةًالليز الت
 ،وبعري ورجزرجس:يددفقد قيل للصوت الش؛،يف الداللة واإلفادةتلك املعاين متقاربةً،أيضاً

ِرجاسشديد اهلدير،وغمام،راجس اسجعد ور90،شديد الر.  
tt {{{{:����هلجاء يف  القرآن الكرمي قوقد و ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyìììì ss ss%%%% uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÓÓ ÓÓ§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 

ëë ëë==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî uu uuρρρρ{{{{91.أيضاً����هلوقو:}}}} ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ šš šš[[[[ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{92 فكلّ هذه
االستعماالت املتراصفة،صفّاً دالليه وإنزاله،إالّ أنه قد تزيد عليه معاٍناً،ترصد معىن العذاب،وصب  

  .ومرض القلوب،واألنفس املتقلّبة  فيه هذا؛فمن ذاك القذارة والدنس،ت قيلالّيت
$$$$ {{{{:����لنا أن نترصد هذا،يف قولهو pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã���� ôô ôôϑϑϑϑ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££ øø øøŠŠŠŠ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>>$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ ss ss9999 øø øø———— FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÓÓ ÓÓ§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### çç ççννννθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? ∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{93ويف قوله،����:}}}}yy yy (( ((####θθθθ çç çç6666 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttFFFF ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

šš šš[[[[ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ rr rrOOOO ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$$${{{{:����،ويف قوله94}}}}####$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### || ||==== ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã }} }}§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 

öö öö//// ää ää.... tt tt���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{95،ة يف اآليفاألصوات ذات األصداءجس يف أربٍع.املتكررا :وإمنّا الرإم
ا من جهة الشا من جهة العقل،وإمامن حيث الطّبع،وإمو رابعه؛فاخلمر وهالث،من الثّ رع،وإم

                                                 

 املكتبة األجنلو - القاهرة-مصر"األصوات اللّغوية:"وإبراهيم أنيس.51: ص-10:ج"شرح املفصل:"ابن يعيش: ينظر-89
  .77و76: ص-م1971-4 ط-مصرية
  .222و221: ص-)رجس(و)زجر(مادة"أساس البالغة:"يالزخمشر: ينظر-90
  .71: اآلية-عراف سورة األ-91
  .100: اآلية- سورة يونس-92
  .90: اآلية- سورة املائدة-93
94 -30: اآلية- سورة احلج.  
  .33: اآلية- سورة األحزاب-95
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الكفرة كذلك،ألنّ ���� يف العقل،وقد جعل اللّهرجس:وقيل فيه يف الشرع،رجسوامليسر،
  .96اإلشراك يكون بالعقل،هو أقبح

ÏÏ {{{{:����يف قولهإنّ الواقف عند صوت الصاد، ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßßNNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 $$ $$#### }} }}ÈÈÈÈ yy yyssss óó óóÁÁÁÁ yy yymmmm ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####{{{{97    
ÈÈÈÈ"لفظحيس بدوي الصوت،لوضوحه عند املخرج،ف yy yyssss óó óóÁÁÁÁ yy yymmmm" من،يف اآلية يوحي بربوز احلق

  .إقرار زليخا
بانت :واشتقاقه يف اللّغة من اِحلصة؛أي.برز وتبنيأنه قد )&ـ&ـ&ـ&ـ311(جوقد جاء عند الزجا

ة احلقها شهدت شهادةًان منها،وقد ك.98من جهة الباطل وجهته،حصخمُ، جازمةًأنةًري ربةًال جم 
فال  اختري هلذا اللّفظ بأزيزه،ووضوح أمره،قد و.����99يوسفملا عرفت من احلق،يف براءة 

  .ترد دالئله،وال ختبو براهينه
 داللة الصاد،كان أكثر استظهاراً،وأوضح لزاماً،وأشد لىعوإن زادت داللة التضعيف،

ŸŸ{{{{:����إمعاناً؛فمن ذاك قوله ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� ÏÏ ÏÏYYYY ÷÷ ÷÷èèèè çç çç//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ ãã ããmmmm uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{100    
م يوم هم،فيجازي���� اهللا علميف املرصود،من احلسابوإظهاره،التحصيل متيز احلاصل إذ 

 صيغة اإلرعاب،وسياق الوعيد،وهلذا فقد محل الصوت ههنا،.101،على قدر أعماهلمالقيامة
ون  من خفايا،د،واستخراج ما فيها، وحتصيالً،نزعاًمن أسراٍرس فيه نزع ما يف القلوب،ويلم

  .من أهلها،طواعيٍة
*    وتياللة الصةالدبويريف يف احلديث النالش  :        

  الرديء، نأت عنإذ أفصح العرب،وأخلصهم تكلّماً،وأعذم بياناً،ال ريب أنّ قريشاً
 ةمما تلهج به،هذه اجلماعات اللّغويلتخوم،فسلمت لغتهم،الّذي يعرض لبعض تكلّمات القبائل ا

                                                 

  .181: ص-"لقرآن اغوي يفالصوت اللّ:"حممد حسني الّصغري: ينظر-96
   .51: اآلية- سورة يوسف-97
  .115: ص-3:ج"معاين القرآن وإعرابه:"الزجاج: ينظر-98
  .126: ص-18:ج-9:م"التفسري الكبري:"الرازي: ينظر-99

  .10و09: اآلية- سورة العاديات-100
  .624 ص-4:ج"الكشاف:"الزخمشري: ينظر-101
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 ،سليم اللّسان أخلص أخلص هؤالء وأفصحهم،بيد أنه قرشي���� النيبوال ريب أيضاً،أنّ  
  .لسانهيف  دا يف كالمه،أو انعق تلعثمه عنوررة،بليغ القول،سديد البيان،مل يفصيح العبا

أكثر اًء،وبالغة من ، من املصنفات،أنّ العرب كلّهم،مل يقولوا بعد قوالًتطالعنا كثريو
 عبارةً، ����ارهم به،فانعقدت ألسنتم،على أن يأتوا بذلك،إالّ مبا جاء به اهللالقرآن الكرمي،النبه

على الزيادة يف اللّغة،بعد ، أحدومل جيرؤ.وأسلوباً وبياناً،ونسجوا على منواله،فأحسنوا النسج
،فكان إذا عرض للمعىن لفظُه،لبسه ���� للمعاين،إالّ النيب،وتوليٍدالقرآن الكرمي،من اشتقاٍق

وتروي .ا كان يلهم الوضع إهلاماً،وخرج به على استواٍء،ال فاضالً وال مقصوداً،كأمنّفاحتواه
،وهو اطبته إياهم،بلهجهم احمللّي،يف مقابلته وفود العرب،وخمُ����الكثري من الكتب،عن سريته

  .102ةً،ولغةً وبياناً وفصاحةًاناً ولساناً،فأعجزهم وأبكمهم حجأبعد عنهم،مك
يلهج بلهجهم،لفظاً وعبارةً أنه كان قبائل العرب،ته ومراسالكما روت أيضاً كتبه،

وفود العرب كلّها،يف مواسم التجارة واحلج؛ومل يكن ،وقد عهدت قريش .ولساناً،فانفرد ذا
يبحنْ":���� علي على هذا قوللّ؛ألد����هلا،ما كان من معرفة لغات العرب قاطبةً،الّيت كانت للن ن

راكنو أٍَب واِحٍد،ونبهأَكْثَر مفْها الَ نِب مبرالْع فُودو كَلِّمه قولٌ.103" ترجلٌإن رف عنه،،كثريما ع  
  .����همبا حظي به نبي،أنه كان أحفظ لكالم العرب،شعراً ونثراً؛إالّ أنه مل حيظَ

  للّفظ،كعنايته للمعىن،ملغالبته جهابذة اللّغة كبريةًأوىل عنايةً����أنّ النيب،ذكرت املصنفات  
رية اللّفظ،الكثرية يسالجوامع الكلم،،السيما يف العرب قاطبةً به،أِت،فأتى مبا مل يفصحاء البيانو

حيث انتقال األصوات،بني ،104)مات حتف أَنِفِه(:من ذاك ما جاء عنه قولهفالوقع،اجلزلة املعىن؛
                                                 

 -)ط/د (- دار الكتاب العريب- بريوت-لبنان"إعجاز القرآن والبالغة النبوية):"م1937(الرافعي مصطفى صادق: ينظر-102
 .317: ص-)ت/د(

" النهاية يف غريب احلديث واألثر):"&ـ&ـ&ـ&ـ606-544(األثري جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ذكره ابن -103
 -1:ج-)ت/د (-)ط/د (- التراث العريب دار إلحياء- بريوت- لبنان-حممود حممد الطّناحي وطاهر أمحد الزواي:حتقيق

 .04:ص
مسند ):"&ـ&ـ&ـ&ـ241-164(إلمام أمحد أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل هذا جزء من حديث عبد اهللا بن عتيك،أخرجه ا-104

- &ـ&ـ&ـ&ـ1419/م1999-1 ط- مؤسسة الرسالة- بريوت- لبنان-شعيب األرنؤوط وإبراهيم الزيبق:حتقيق"اإلمام أمحد بن حنبل
 .340: ص-26:ج-16414/ح
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واملتأمل يف هذا .از،دون اإلخالل يف الوقع،أو الطّفرة يف الكالماملستويات،والتجاويف واألحي
األنف،العبارة، حتمل إذداً قلّة اللّفظ،ووفرة املعىن؛احلديث،يرى جي واحٍد،وخص غري معىن 

 أذلّه املوت بإلزامه الفراش،فهلك عن غري حرٍب:يف رجٍلوقولنا هذا أيضاً،؛خلروج الروح منه
  .105وال قتاٍل
ت احلرب؛ومنه من باب ااز،إذا اشتد106)اآلن حِمي الوِطيس(:قوله أيضاً،وجاء عنه  

إكراماً حسناً،حبسن توظيف الوقع،يف  اللّفظ����النيبأكرم فقد .107البحر إذا تواطست أمواجه
إالّ أنّ لفظها ههنا،أشنع لالنسياب )س ط و(أقرب إىل108)ش ط و( إنّ مادةإذصفري السني،

  . نفر وأ النطقيالصويتّ
 كرباً وعلواً؛من اخليالء،)سبل اإلزار(���� قصد النيبكانو109)ِإياَك واملَِخيلَةَ(:وقال أيضاً

الّيت منها اخليل،ذلك احليوان املتبختر يف مشيته،الّيت )خ ي ل(مادةفهي من .التخايل والتباهيو
  .من الدوابنظائره،يباهي ا 

                                                 

 .315: ص-"إعجاز القرآن والبالغة النبوية:"الرافعي: ينظر-105
أخرجه ) هذا حني محي الوطيس(����،يف عزوة حنني؛إذ قال رسول اهللا����املثل جزء من حديث العباس بن عبد املطّلب هذا -106

 -د الفاريايب بن حمم نظر قتيبةأيب:حتقيق"صحيح مسلم):"م875-821/&ـ&ـ&ـ&ـ261-206(مسلم أبو احلسني بن احلجاج بن مسلم

- باب يف غزوة حنني- كتاب اجلهاد والسري-م2006/&ـ&ـ&ـ&ـ1427-1 ط- دار طبية- الرياض-اململكة العربية السعودية
 .950: ص-1775/ح

 مؤسسة - بريوت- لبنان- احملسن سلطانزهري عبد:حتقيق"جممل اللّغة):"&ـ&ـ&ـ&ـ395(ابن فارس أمحد أبو احلسني زكريا: ينظر-107
  .681: ص-)و ط س(مادة"أساس البالغة:"والزخمشري. 929: ص-)و ط س( مادة-م1986 -2 ط-الرسالة

 .681: ص-والثّاين. 930: ص-املصدر األول: ينظر-99
 .681: ص-والثّاين. 930: ص-املصدر األول:ينظر 108
  )إياك وإسبال اإلزار فإا من املخيلة وإن اهللا ال حيب املخيلة(:قال����أن رسول اهللا����حديث جابر بن سليم جاء يف -109

ت عبيد الدعاس وعادل عز:حتقيق"سنن أيب داود):"&ـ&ـ&ـ&ـ275-202( سليمان بن األشعث السجستاين األزدي داودورواه أب

-4084/ح-ل اإلزارما جاء يف إسبا باب -كتاب اللّباس -م1999/&ـ&ـ&ـ&ـ1418-1 ط- دار ابن حزم- بريوت-لبنان-السيد
 .223: ص-4:ج
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 114وفيه،ويف التيعِة...113املَشاِبيِب112واألَْرواِع111لعباِهلَِةا110ِإىل اَألقْياِل(:����قولهأيضاً، هوجاء عن
ومن زنى .اخلُمس120ويف السيوِب.119الثَِبجة118َ،وأَنطُوا117ِضناٍك،وال 116َأللْياِطا115مقُورةشاةٌ ال 

121ِمموهِقع122 ماِئةِبكٍْر فَِاصوهِفضوتِاساما123ً،وٍب فَ.عثَي ىنَ ِممَز نموهوجراِميِم124ضال .125ُِباَألضو
ِصيموال غ126ُتيِن،واِئِض اِهللا،يف الدةَ يف فَركُلُّموح اِئلُ ابنوو،امِكٍر حرسفَّلُ مترٍر ي127ج لىع
،إىل هؤالء القوم،جاءت  نبويةٌ،أنها تشريعات هذهاحلديث  من مفرداتتبنيقد 128)اَألقْياِل

                                                 

 .3798: ص-"اللّسان:"ابن منظور:ينظر. ج قيل،وهو امللك من ملوك محري وحضرموت: األقيال-110
 .407: ص-)عبهل( مادة-"أساس البالغة:"الزخمشري:ينظر. مل يزالوا عن ملكهم: العباهلة-111
الزبيدي حممد مرتضى احلسيين : ينظر-لقصد ذوي املالوقد يكون ا.الذين يأخذون أفئدة الناس هليبتهم ومجاهلم: األرواع-112

 مطبعة - وزارة اإلرشاد واألنباء- الكويت-عبد الستار أمحد فراج:حتقيق"تاج العروس من جواهر القاموس):"هـ1205(
 .134و133: ص-21:ج-م1965 -حكومة الكويت

 .املصدر نفسه والصفحة:ينظر. اجلميل:ج مشبوب: املشابيب-113
114-اد:ينظر.أربعون شاةً:يعة التحاح):"&ـ&ـ&ـ&ـ400(اجلوهري إمساعيل بن محبريوت - لبنان-أمحد عبد الغفور عطّار:حتقيق"الص - 

 .1192: ص-3:ج-م1990-4 ط-دار العلم للماليني
 .317: ص-1:ج"مجهرة اللّغة:"ابن دريد:ينظر.اهلزيلة:املقورة115- 
 .املصدر نفسه والصفحة: ينظر-املسترخية: األلياط-116
 -عبد السالم هارون:حتقيق"ذيب اللّغة):"هـ370-282(األزهري أبو منصور حممد بن أمحد:ينظر.السمينة: الضناك-117
 .40: ص-10:ج-)ضنك( ماد-م1964/هـ1384-)ط/د (- الدار املصرية للتأليف والترمجة- القاهرة-مص
 .4465: ص-)نطا(مادة"اللّسان:"ابن منظور: ينظر-أعطوا بلغة محري بإبدال العني نوناً: أنطوا-118
 .444 : ص-5:ج-)ثبج(مادة"تاج العروس:"والزبيدي-468:ص-)ثبج(مادة"اللّسان:"ظورابن من:ينظر.الوسط: الثّبجة-119
 مادة"تاج العروس:"والزبيدي.290:ص-1:ج-)بسي(مادة"مجهرة اللّغة:"ابن دريد:ينظر.العطية:ج سيب: السيوب-120

 .83و82: ص-3:ج-) سيب(
 .من بإبدال النون ميماً يف لغة محري: مم-121
122-قْعرب: الصار :حتقيق"احملكم واحمليط األعظم يف اللّغة):"هـ458(ابن سيدة علي بن إمساعيل:ينظر.الضتأمحد عبد الس
  .83و82: ص-1:ج-)صقع( مادة-م1958/هـ1377-1 ط- معهد املخطوطات جامعة الدول العربية- القاهرة-فراج
 .4883: ص-)وفض(مادة"اللّسان:"ابن منظور: ينظر-نِفي وغُِرب:وفض است-123
 .2610: ص-)ضمم(مادة"اللّسان:"ابن منظور:ينظر.الرجم: التضريج-124
 .املصدر نفسه والصفحة:ينظر.احلجارة الصغرية: األضاميم-125
 .4853: ص-)وصم(مادة"اللّسان:"ظوروابن من.679:ص) وصم(أساس البالغة مادة:ينظر الزخمشري.التواين: التوصيم-126
 .1697: ص-)رفل(مادة"اللّسان:"ابن منظور: ينظر-يترأّس: يترفّل-127
" الشفا يف معرفة حقوق املصطفى):"هـ544-476(القاضي عياض أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصيب: ينظر-128
 .100و99: ص-1:ج-م1984/هـ1404 -1 ط- دار الكتاب العريب- بريوت- لبنان-حممد علي البجاوي:حتقيق
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،قليلة الكم،كثري املعىن،تكاد الداللة تنطق،من  متوازيةٌ،عباراا متوازنةٌ،على خالف قريٍشبلغٍة
املعىن لعلّ و.وعلى الرغم من غرابته،إالّ أنه ال يعد من املستكره،املسترذل العيي؛موسيقى اللّفظ

 إىل كافّة الناس،فكان كالمه للقوم،حتى يرتل رسولٌ����من هذا احلديث،أنّ النيباملستنطق،
 إعجاز القوم،،بألسنة العرب كلّها،ومن ثالثٍة����،معرفته ثانيٍة تليق بنيب،ومن جهٍةوم،مرتلةًقل

  .روايةً����عنه باللّفظ اليسري،ذي الداللة الكثرية الكبرية،والنغم الغزير؛وهو املشهور 
ما مل تر ،الَ تزالُ أُمّيت صاِحلاً أَمرها(:����من األحاديث،الكثرية النغم؛قولهوما جاء عنه،  

 إنّ صالح أمة اإلسالم،يف أداء األمانة،دون غصبها من أهلها،129)والصدقَةَ مغرماً،اَألمانةَ مغنماً
 :����قولهكما جاء عنه يف هذا الباب،.وال زجراًوالزكاة طوعاً وعبادةً،ال كرهاً،غيلةً ومكراً،

 ففائدة احلديث،أنّ اللّسان آفة اإلنسان،.130) فَسِلمأَو سكَت،قال خرياً فَغِنم،رِحم اُهللا عبداً(
يف قول اخلري،على سعٍة،سعة الراء زمناً،والسكوت عن قول حبيث يكون املغنم،ومطية اخلسران؛

 عن قول ذلك،سالمة الفم،،الشر،يف احنصار التاء،وانغالقها انغالقاً تاماً،والسالمة يف كف الفم
يوماً خدماً له،يف ومل تكن الداللة،، جليلةًاللّفظ ههنا،قد خدم الداللة خدمةًإنّ .عند امليم الغالقة

  .����أحاديثه
يف البيان،ودقّة التعبري،وغزارة املعىن ،يؤخذ بروعتها ونظريه ما جاء يف القرآن الكرمي

 ة والروحانية،،حتيطه النبووال صخٍب،واملوسيقى؛كذاك املاء املنحدر يف واديه،دون جلبٍة
  .أفصح العرب قاطبةًيف عبارات تسكبه و

  يوم الِقيامِة أَحاِسنكُم أَخالقاً، ِإيلَّ،وأَقْرب ِمين جماِلساًِإنَّ أَحبكُم(:����ويؤكّد هذا بقوله
ِ مين جمِوإنَّ أَبغضكُم ِإ.املُوطِّئُونَ أَكْنافاً،الَِّذين يأْلَفُونَ ويؤلَفُونَ كُمدعأَبونَِالساًيلَّ،وثارِة الثَّرالِقيام موي  

 ،وقد كانت تأتيه الوفود،فتسمع له،وتعود وهم مأخوذونوكيف به،133)132املتفَيِقهون131َ
     .بروعة البيان،وجودة اللّفظ،وجزالة املعىن

                                                 

 .246: ص-2:ج"البيان والتبيني:" ذكره اجلاحظ يف-129
 .102: ص-1:ج-املصدر نفسه:القاضي عياض: ينظر-130
 .131: ص-1:ج-)ثرثر(مادة"مجهرة اللّغة:"ابن دريد: ينظر-131
 .404: ص-5:ج"ذيب اللّغة:"األزهري: ينظر-132
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*    وتياللة الصالدعر العريبة يف الش :         
اشتغل اإلنسان العريبعبرييوت اللّ،بالقيم التة للصعر،الّذي هو ديوانغوي؛السيما يف الش 

  بعينها،وحيث متلك هذه القدرة،ه،على مدلوالٍت دلّت مفردات أبياته وتراكيبإذالعرب كلّهم؛
  .على إنتاج تلك الداللة،التي ختتلف،باختالف تلك األصوات،وتنوع السياقات،التي ترد فيها

ا دونه من البشر،وال خيتلف العريبتقوم على أساس داللة غات األمم،يف كون ل،عم
 ة الصوت،ة،كغريها من لغات البشر،تقوم على أحاديغة العربيومكان هذه اللّ؛134األصوات

ة ،من دالالت بقيهكلٌّ من الصوائت والصوامت،حيمل معىن خاصا،ينضاف إليه ما حيملف
 ، هذا كلّه معىنومن؛ليهما بني الصوت،وما يشري إ،ويشري هذا،إىل وجود عالقة.أصوات البناء

ةًها تعبرياٍتتكتسب أصواتنٍةٍت،وفق انفعاال خاصمعي  .  
ضا والكراهةوقظ يف الذّهن صورةًإنّ هذه األصوات،توالكرب ، ما،من حيث البهجة واحلزن،والر

حك،وفعلها هذا يكون مستقالغار،واإلعجاب والضوالص،ا تعربفاحلديث ؛135 عنه املفردةعم
 من  لألشياء،وأجزاٌءا هي مسمياتلفاظ إمنّعن الشيء ذاته،فاألا هو احلديث،إمنّ، اتعن املفرد

  .136ة،يف نقل السامع،إىل دالالت مكوناا الصوتيةٌ سحريكلّياا،فللمفردة قوةٌ
 خلق على ة الصوتيةالرمزيتقوم  ؛إذ"J-M PETER FALVI""فالفي جان ميشال بيتر"وهو ما يراه

إىل اختالف اآلراء،يف دداً،وهذا يعود بنا جم.137 احملفّزة،واستعمال الكائن البشري هلاالعالمات
  ."L’ARBITRAIRE LINGUISTIQUE"138ةيارتباط الدال باملدلول،وثنائية التحفيز واالعتباط

                                                                                                                                                                  

بكُم ِإيلَّ،وأَقْرب ِمين جماِلساً يوم الِقيامِة أَحاِسنكُم أَخالقاً،ِوإنَّ أَبغضكُم ِإيلَّ،وأَبعدكُم ِإنَّ أَح:( ذكر الترمذي احلديث بلفظ-133
مع اجلا):"&ـ&ـ&ـ&ـ279-209(الترمذي أبو عيسى حممد بن عيسى:ينظر).ِمين جمِالساً يوم الِقيامِة الثَّرثارونَ واملتشدقون واملتفَيِقهونَ

 -البر والصلة: كتاب-&ـ&ـ&ـ&ـ1416/م1996 -1 ط- دار الغرب اإلسالمي- بريوت- لبنان-بشار عواد معروف:حتقيق"الكبري
 .545: ص-3:ج-2018/ح-ما جاء يف معايل األخالق:باب

 .47و46: ص-1:ج"اخلصائص:"ابن جني:ينظر".onomatopée" من بني النظريات احملاكاة الطّبيعية-134
 .79: ص-"داللة األلفاظ:"وإبراهيم أنيس .237: ص-"اللّغة:"يس جوزيففندر: ينظر-135
- مطبعة الكرامة- الرباط-املغرب" الداللة الصوتية والصرفية-الرمزية الشعرية يف شعر أدونيس:"حممد بو جنمة: ينظر-136

 .10: ص-م2000-)ط/د(
  ينظر املرجع نفسه والصفحة،و-137
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ة  للرمزينايةعال،ال يويل  واحٍدد مؤلٍّفومن املستحيل،وجأنه "TODOROV"تودوروف"ويرى
،يف ؛وكما هو اخلالف قائم139 آخر منأو،ة،من طريٍقيف إبداعاته األدبيقها،وال يطبالصوتية،
وجوديمزية الرة،هو قائموتيظر يف طرائق هذه الظّاهرة اللّغوية؛من جانٍب،ة الصإذ آخر،يف الن 

إالّ أنّ وجوه آراء الباحثني العرب،مل تكد تعادي  تعددت النظريات،واملنطلقات واألهداف
  .ة من سالمتها العلميراء ابن جين،على حممٍلآ

 يكمن إذة،ة الصوتي من جوانب الرمزي،جبانٍب متفاوتٍةوقد حظي الشعر كغريه،يف فتراٍت
 أصواته؛السيما الروي،الّذي كان للعرب معه سةمالتماس الداللة،عند مكاشفة أبياته،ومال

؛فمن ذاك روي السني،الّذي جيتمع فيه 140حوالوضو،فاختيار الروي،وفق معايري النصاعة شأنٌ
 صفاته ،حيوي يفني صوت تنفيٍس،فالس141باهلمس والصفري،واالستفال واالحتكاك،الصوت

 عما كالتنفيس للمكروب،فيعربمن صفات هذا الصوت، فيه شيٌء،إىل معىنالضعف،ويوحي 
  .يف صدره من عتمة اهلم،وظلمة الغم،وحلوكة األمل

توحي له ف،وهي تشدو نشيداً،ترثي فيه صخراً،)&ـ&ـ&ـ&ـ44(يف أبيات اخلنساءمعن،ل املُإنّ املتأم
 عن  تنمدالالٍتوب رصفت يف هذه األبيات،فردات،الّيتامل النظر إىل معاينعاٍن،ودون مبهذه 

فني،اخلفياحلزن الدرودص حنيوي، يف صدرها،خفاء الركلّ طرٍف حيه،وعن غم يف ،ك
  :وي يف جمراه،من قوهلاتكاك صوت الروجداا وفؤادها،اح

ـِْس                ÷             يـؤِرقُِني التذكُّر ِحــــني أُمِسي   فَأَصبح قَد بلَِيت ِبفَرِط نك
                                                                                                                                                                  

Jean Michel Peter Falvi"recherches expérimentales  sur le symbolisme phonétiques ":           

Edition CNRS Paris - 1970;n 17-P  .20:   

 Cours de linguistique générale":Ferdinand de Saussure"                   : ينظر تفصيل املسألة يف-138
87et88.                             :Algérie –BJAÏA;2002- Edition Talantikit -P  

  .107: ص-م1986-2 ط- الدار العربية للكتاب-تونس"التفكري اللّساين يف احلضارة العربية:"وعبد السالم املسدي
 ."املعىن بني التعيني والتضمني:"مقال:وزياد عز الدين العوف

                                                                                                             Poétique-N1 ;1972-P"Le sens des sons:"Tzvetan Todorov:.446                                   :    ينظر-139
 .10: ص-"الرمزية الشعرية:"وحممد بو جنمة

علم اللّغة (األلسنية:"ميشال زكريا:ينظر".La phatique"لّغوية مقاسات اعتباريةٌ،ختدم العلمية اإليصالية،للرسائل ال-140 
 .54: ص-م1983 -2 ط-وزيعوالت شرراسات والنة للدسة اجلامعياملؤس -بريوت -لبنان"املبادئ واألعالم)احلديث
 .125: ص-10:ج"شرح املفصل:"ابن يعيش: ينظر-141
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 املصاب عند اخلنساء،جللٌ مهولٌ،كتم على أنفاسها،وجثم على قلبها،وآرق نومها، إنّ

داخلها؛إالّ أنه مل يكن قصيداً،كغريه مما نظمت،عن صخٍر وجن ليلها،فنفّست عما خيتلج ب
واألمر .ومآثره،فهو إذاً دفق شعري،فحشدت إليه أصواتاً،أصابت أهدافها،كان السني رأسها

عن ،وأياماً قد خلت،ينفّس )&ـ&ـ&ـ&ـ247(يف سينيته،يتذكّر صاحبه املتوكّل)&ـ&ـ&ـ&ـ284(نفسه،الزم البحتري
  :كرٍب نزل به

  
  

 ،الّذي صحبه،يتجلّى يف تفننه املوسيقي،ذي ظلّ يالزم الشاعرإنّ هذا احلزن العميق الدفني،الّ
ببة لدى ،احمل يف املوسيقىيف اللّحن،واخلفّةعمق بال، يوحيان؛إذذلك االنسياب اإليقاعي الفينويف 

 باخلفاء، وتوحي الداللة،يف هذا كلّه.144،من العوام واخلواصالسامع أذناً،وعلى الشعراء قلباً
  .145العميق السحيق،ة الدفينة،الغارقة يف احلزنوافق حالة الشاعر النفسيالختباء،فالدِّسة وا

 ملن عايشوا،حروب االسترداد، ألندلس األغر؛خاصةًفقد ارح،لوال خيفى عمق اجل
ليبينعاءالصـ&ـ&ـ&ـ527( ابن محديساذفه؛ عظيٍممن هوٍلوما لقوه،،ة الش&(ر هذا،فيطلق األنني يصو

فني،يف السكوى،نيالدماء بالشبألف اإلطالق،العارجة إىل السها فصح عن نفٍس،فيألمل،ا كد 
  : وأطال حرجها،طول عروض قصيده؛فقال

                                                 

 .190: ص-1: ج-)ت/د (-)ط/د (-ر صادر دا- بريوت-لبنان"الديوان):"هـ284/هـ205( البحتري-142
 .56: ص-هـ1414/م1994-1 ط- دار الفكر العريب- بريوت-لبنان"شرح ديوان اخلنساء:" عباس إبراهيم-143
 .42: ص-م1981 -5 ط- القاهرة-مصر"موسيقى الشعر:"إبراهيم أنيس: ينظر-144
 .240: ص-"شكيليالبناء الت:"فاملؤلّ: ينظر-145

ـُلِّ ِجبِسي   وترفَّعت عن ِجد كـ
  الدهرِ ِالْتماساً منِْه لتَِعِسي ونكِْسي

ّها  األيِسطَـفَفتخب طْفِيفت 142ام  

÷  
÷  
÷ 

  صنت نفِْسي عـما   يدنس نفِْسي
ـَــاسكْت   ِحني زعزعين   ومتـ
ـَلَغَ ِمن صبابِة العيِش ِعنِدي   بــ

ِم كَِريهوِطعاٍن ِحــلِْسليٍة  و  
ـَنِس ـِـيأْخذَ حق مظْلوِم ِبق   ل
ـِثله رزءاً ِإلنــِس   143ومل أَر   م

÷  
÷  
÷ 

  علَى صخٍر وأَي فَىت كَــــصخٍر
  وللخصم األلـذّ إذا  تــــعدى
ءاً جلــــــنزر ِمـثْلُه فَلَمْ أَر    
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  :  147؛إذ قال)م1932(،يف أبيات شوقي واحٍد،ومع السني أيضاً،وعلى مسٍتأخرى رةًوم
  
  
  

 إذ،ون استئذاٍنأبياته هذه،باملوسيقى اخلفيفة،والّيت يقبل عليها الوجدان،د طعم قدل
 ما سلفه،يف التنفيس عن فلم خيالف،148تسمعها اآلذانتتلقّفها القلوب،يف حني ال تكاد،

وأمل احلس،الّذي يراود إنساناً،مغرباً عن وطنه،مشرداً الكرب،واحلزن الدفني،يف غياهب النفس،
سه؛إالّ أنّ الصوت  يف مواطن األسرار،ال يكاد املرء حي،خمتبئٌ حمزنٌن أهله وصحبه؛إنه شعورع

  .كاٍف،لفضح ذلك األمل،وتلك احلرقة واجلوى
،ما جنده؛وحنن نطالع لوامي امرئ اً غريباًأمرنّ من عجيب مصادفات ادعائنا هذا،إ

  .حلرف الروي،وداللة اون،الّيت عرف ا،،بني صفات الصوت عجيبةًالقيس كلّها،مقابلةً
 أكثر األصوات،بعد الصوائت،،149ني،املتوسطنيلقيذن،امله امليم والنويإنّ صوت الالّم،وأخو

ساعاً يف املخرج،فشها أظهر،وأكثر اتوضاحةً ونصاعةً،وأكثرها إيصاالً وإبالغاً،ألنهت ب
                                                 

ديوان ):"م1133-1053/هـ527-هـ447(ار بن أيب بكر بن حممد األزدي الصقلي الّسرقوسيبن محديس عبد اجلبا 146-
  .240: ص-م1897-)ط/د (- رومية الكربى- إيطالية-جلستينو سكياباريللي:طبع وحتقيق"ابن محديس

 .44: ص-2: ج-1: م-)ت/د (-)ط/د (- دار العودة- بريوت-لبنان"األعمال الشعرية الكاملة:" أمحد شوقي-147
   .42: ص-"موسيقى الشعر:"إبراهيم أنيس: ينظر-148
 - القاهرة-مصر"ةغة العربيأصوات اللّ:"لار حامد هالّعبد الغفّو.125: ص-10:ج-"شرح املفصل:"ابن يعيش: ينظر-149

 .146: ص-م1996/هـ1416 -3 ط-مكتبة وهبة

   الَّيت  ربةَاِذلُ دعين    أُطِْلِق العـأَع
  فإني امرؤ  آِوي ِإىل الشجِن  الَِّذي
  تعوذَت أَرِضي أَنْ تعود ِإىل  ِلقَوِمها

زعوــكادها تتأَيملَّا ر فْسالن تي  
فكَيو قَدو ا ِسيمتوانه تريصو  

÷  
÷  
÷  
÷  
÷ 

  حاِبسا عِدمت هلا ِمن أَمجِل  الصِرب
  وجدت  لَه يف  حبِة القَلِْب ناِخسا
  فَساَءت ظُنوين ثُم  أَصبحت ياِئسا

  ناِحساتكاِبد داًء  قـاِتلَ  السقِْم  
  146كناِئسا النصارى أَيِدي مساِجدها

  أُنسـي  اموأَيــ الِصبا ِلي اُذكُرا
  ـسومــ  تصوراٍت ِمن صورت
  لـِسخـــ   ولَذَّةُ حلوةً ِسنـةً

   املُؤسـي  الزمانَ  رحهج  اأَســ أَو

÷  
÷  
÷  
÷ 

  ينسـي ِلواللَي النــهاِر ِتالفِاخ
  شبـاٍب ـن ِم مـالوةً   يل وِصفا
صـ اللَعوِب كَالِصبا فَتعمت  ور   

   عـنها القَلب سال هل ِمصر وسال
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سائل اللّغويوائت؛ولذا كان عملها،يف الربالص؛150ة،أكثر جناعةً،وأكثر دوراناً،يف اللّسان العريب 
  .يف املخرجف،وقد انفرد الالّم باالحنرا

يف لوامي امرئ القيس،وتدلّ كلّها على ضاللة هذا تكاد تنطق،إنّ مظاهر االحنراف اخللقي،
  151يحوِل   ملْ ِشقُّها  وحتِْتي بِشق      ÷       له   انصرفَت ِخلِْفها ِمن بكَى ما ٍإذَا :قالفلقّب ذا؛ت حتى الرجل،

ـَة متزِع  أَالَ             :وقال يف أخرى    152اللَّهو أَمثايل  يشهد الَ  وأَنْ  كَبرت      ÷      أَنين     اليوم  ُ بسباب
              : وقال يف ثالثٍة 

  
                      

ة؛إذ ة الصوتية الشعريللرمزي،،األكثر استعماالًنياصرع املاءعرمن الشنيس،وهذا؛ويعد أد
قديا؛ومن تغليب بعض األصوات، شعره،من ما لوحظ مجلٍةة،ومن نراه،يف آرائه النعلى أخوا

 انفجاري،من ،مقلقلٌ نطعيلصوت الدال،فهو صوت،لحظ هيمنةٌ يإذ؛"املشردون"ذاك قصيدة
،من نظائرها وأخواا،صفةً واملقلقلة شيوعاًة، أكثر األصوات النطعيوهو.154خمرج الطّاء والتاء

155داللته،الّيت حيقّقها هذا بإىلوحي،وخمرجاً؛وهو ي.  
 ،156)%4.745(،بنسبةثاين األصوات الشديدة،ذي خاصية التردد املتوسط،الدالإنّ صوت و

  صوتوإنّ تواتر.157جوهريلل"الصحاح" معجميف)%4.386(وسابع األصوات مجيعها،بنسبة
طل فيه،مع املما، على احلدث يدلّاللة املفقودة؛إذ من الديف هذه القصيدة،يوحي بأثٍر،الدال

                                                 

 .54: ص-"دئ واألعالماملبا)علم اللّغة احلديث(األلسنية:" ميشال زكريا-150
 .189: ص-1:ج"يوانالد:"امرؤ القيس -151
 . 313: ص-1:ج-املصدر نفسه: ينظر-152

 .767: ص-2:ج-املصدر نفسه: ينظر-153
  .125: ص-10:ج"شرح املفصل:"ابن يعيش: ينظر-154
 .302...295: ص-واجلداول.224: ص-"البناء التشكيلي:"املؤلّف: ينظر-155
 اهليئة العامة - القاهرة-مصر"سة إحصائية جلذور معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتردرا:"علي حلمي موسى: ينظر-156

 .113: ص-م1978 -)ط/د (-للكتاب
 .111: ص- ينظر املرجع نفسه-157

   قُبلَةًوِتسِعني  سعاًِتــ فَقَبلتها
  ِعقدها تقَطَّع حتى انقتهاوعــ

  تناثَرت لَما الطَوِق فُصوص كأَنَّ

÷  
÷  
÷  

  جلــــع علَى وكُنت ضاًأَي وواِحدةً
انفَصل    ِجيِدها ِمن الطَّوِق فَصوص وحتى
  153عن شعل تطَايرنَ ـصاِبيٍح مـ ِضياُء



ّ�
�� ��	�����:":":":"ــــــــــــــــ ��
	� �����ــــــــــــــــ ��
	� �����ــــــــــــــــ ��
	� �����ــــــــــــــــ ��
	� �����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� ���������	�� ��
�ّ�� ���������	�� ��
�ّ�� ���������	�� ��
�ّ�� ���� �  �  �  � ������� ��� �� !"�#��������� ��� �� !"�#��������� ��� �� !"�#��������� � ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ""""    ��#�"! �� ��

 55 

يف الدال،توحي باستحالة كظم املتكلّم،ملا خيتلج يف نفسه،من ولعلّ صفة االنفجار،.158البطء
دث ،حية،وإطالق النفس،يف انفجاٍريستجمع كلّ تلك القوى الفيزيولوجيراه،،لذا ن وهمقلٍق
  .159هزةً

جه املستعمر ،يف و وانفجارجيد أنها كلّها صيحةٌ"املشردون"قصيدة وإنّ املتأمل يف 
   :؛إذ قالاملغتصب

  
  
  
  
  

 ،����فيه احلبيب مل ينس،شعٍرب،،كلّها رمز أيضاًوقد أنشد األمري عبد القادر اجلزائري قصيدةً
،وهو صاٍف،ألنّ )6×متفاعلن( نظمها على الكامل الكرمي؛إذ أجنبت هذا النيبوتلك البقاع،الّيت

وهو من  ء،وهو من أصوات الذّالقة،وروي الفا ألنّ املخاطب كاملٌاملخاطب صاٍف،وكاملٌ
،والشوق إىل رسول ألنني احلرقةأطلق العنان،،قد ألنّ صاحبها ،أنصعها وأنداها،وقافيتها مطلقةٌ

،يف هذا اإلطالق،من األرض  جليةٌالعروج واضحةٌ صفةأنّ اً؛السيما د وزهوىتق،ورعاً و����اهللا
  :فقال ؛161ة،إىل نظريا الطّويلةإىل السماء،وما يقابله يف األصوات،من احلركة القصري
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  .242...236: ص-م1988 -)ط/د (-الوطنية للكتاب

  .وادر متَيِلِخى الدلَ عينِذ الَّنحنَ
  .وادرشدموا  وتهـــــتفَ

  .ناداَء الفَراغُ ِنـــــلَأَكَ
  .ناراَء وامومشى  اَألمــــ

ـَ  اـناميأَ مجدتى أَلَ عِئالَشان        .
  .160ا ناِئمِدوتقَلَّصت  كَـــ
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 ،سلمت التفعيالت،فخدم ذلك كلّه القصيد،����عن رسول،،وإن كان يف حديٍثوالزحاف
   .من الداللة شكالً ومضموناً،وأصاب اللّفظ مواقع جليلةً
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فأما األول،فمحلّه جهاز ؛،وآخر اصطناعي طبيعيعضوي:صناعة البيان طرفانوجب ل  
  عن آخر،وأما الثّاين،،أحد ال خيتلف فيها،وبصورٍة إنسانٍٍكلّل����التصويت،الّذي خلقة اهللا

 ،ة عقد الصلةيف كيفيويبقى اخلالف،،لكلّ واحٍدة، حيمل الدالالت الفكريفمحلّه الدماغ،الّذي
يتضمن ة؟وهل بني كلّ اجلماعات اللّغويهل خيتلف،ف.بني الصوت واملعىن،يف ذهن كلّ إنساٍن

أن تشترك بعض دالالا،يف بعض أجزاء ،كن هلذه اجلماعاتأو مي.؟املتكلّم واملتلقّيذلك 
وتيوالتللمفردات والعبارات،ة،املستويات الصصوص؟اكيب ورالن.  

يف ها،،تباين أختٍة لغويأنّ كلّ مجاعٍةوحي لبشر،ية للصوتي اختالف األنظمة اإنّهذا؛و  
 اتساق هذه وأنّ.كما أسلفنا بالذّكر؛ةيف أجهزا النطقيوإن كانت قد اشتبهت،،اتمعات

وتيوالتن عدداً كبرياً من املفردات،عيِّيف أجزائها،ي،ةاألنظمة الصصوص،ذارعاين ت املاكيب والن
 دث انسجاماًا حيارج واألحياز،ممتلف املد على خمُ،موزعةٌ أصواتةغة العربيباللّفاملعينة هلا؛

ا حيزاناً،ومم1وظيفةً يف تكوين املعىندث كذلك،وات.  
  على مبدأ اخلفّة،والنأي عنإىل السهولة والتيسري،ونظامها قائم، أيضاًةجينح بناء العربيو  

إنّ كما و.عند املخارج واألحياز،وتدافع األصوات،ثقال،واجلهد املضين،من عسر النطقاالست
  .2 لإلمهال والنفورجملبةٌ،فردٍةعلى األلسنة؛فثقل امل لدوران أصواا،ة،مدعاةٌة يف العربياخلفّهذه 

 ،وتص،إخراج المدى حرص العريب،ة احلديثةة الصوتيسات لألكادمييالدرامن ،تبنيقد و  
اللّغات  وهو ما يعد نادراً،يفقع،الّذي بىن العرب عليه لغتهم؛جرياً على الوضعه األنسب،من مو
على كامل جتاويف الفمسيم األصوات،السيما تق،ةالبشري"LES FOSSES BUCCALES"عاملٌ هوف 

،بلطف صناعة العرب،يف هذه لو أحست العجم":قال ابن جين وبهيزيد اء هذه اللّغة ولطفها؛
والتنويه العتذرت من اعترافها بلغتها،فضالً عن التقدمي هلا، ةة والدقّقّوالرغموض،من الاللّغة،وما فيها،

ب ،وقد تدرن أصله أعجميمم،ةوإنا نسأل علماء العربي": أخرىيف مناسبٍة أيضاً،قولهو،3"منها
بل ال يكاد يقبل السؤال عن تلك،لبعده يف ،عن حال اللّغتني،فال جيمع بينهما؛هقبل استغراببلغته،

                                                 

  .250: ص-"فقه اللّغة وخصائص العربية:"حممد املبارك: ينظر-1
  .67: ص-1:ج"اخلصائص:"ابن جين:ينظر 2-
-3 242: ص-1:ج-املصدر نفسه:ابن جين. 
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حد إىل ، هذا القول،إالّ أنه عرفوما كان  من ابن جين4"يف رأيه خسةًة،وتقدم لطف العربيسه،نف
 على  أحد جيرؤ،مل أرضيته أصوله،متينٍة أجزاؤه،ثابتٍة متراصٍفى أساٍسعل،أنّ هذه اللّغةاإلدراك،

ا مبا يف هذه اللّغة،من نني،سلّموز العلم املت من رجال هذا متاماً،فترى كثريالطّعن فيها؛إذ مل جند
ويتّانسجام املستويات البنائية الصمنهاة،وخباص .  

         : يف الدرس اللّغوي5داللة الفونيم    *
  فون،خمُلقد سجل املصنةًتلف عادات العرب الكالمياللة ة،خاصما تعلقت منها بالد 
وتيعادة العرب،يف )ـه321(قد نقل إلينا ابن دريدوة للفونيم،الصة قبائلها،وفق ما يستشعره تسمي
ةً؛،العريبوت خاصةً،والصوقُضاعة ،فهذيل من اهلذل،وهو االضطراب":قالفمن داللة اللّفظ عام

 عادة العرب أيضاً،و6"تقضع بطنه إذا أوجعه:إذا بعد عنهم،أو من قوهلم،من انقضع الرجل عن أهله
ؤالء، ألعدائها،أو تفاؤالًمستهجنٍة،ة األبناء بأمساٍءتسمي رأو  ومقاتٍل وظاٍمل؛كغالٍبلرتول الض،

  .7م ألنفسهحسنٍة ياٍتسم،ومست عبيدها مب وليٍث،وعباٍس وأسامٍةلترهيبهم؛كأسٍد
حيكي  احلاكي،أال ترى أنّ":قالف؛ةًكالمي ةًيعرب ،عادةًاخلليلعن )هـ370(نقل األزهريو  

اكتفى ا مرةً،وإنْ شاء أعادها ف،فإنْ شاء  خيفّصلْ:صلْصلَ اللّجام،فيقال:فيقولصلصلة اللّجام 
ه8"،فيتكلّف من ذلك ما بدا لهصلْ صلْ صلْ:فقال،أو أكثر من ذلك؛تنيمرإنحماكاة من  أمنوذج 

 .ةرام الذّهنيلتصو العرب

  :    """"LA CONSONNE""""داللة الصامت    ----1

                                                 

4-243: ص-1:ج-املصدر نفسه: ابن جين. 

م الصويتّ،فالفونيم أخص،وأدق من  لفظ الفونيم مقابل للفظ احلرف،ملا مييزه عن الثّاين،فهو الوحدة الصغرى،يف التقسي-5
حرفا النون :والصوت وهو مصطلح ثالثٌ أكرب منه؛فمن ذاك.احلرف،الّذي الشكل هو الكتايب للمنطوق،وهو أقل عددا يف العربية

مناهج :"نمتّام حسا:ينظر".ALLOPHONE"وامليم،اللّذان تنوعا،بني اإلظهار واإلخفاء،واإلقالب واإلدغام،وهو مقابل للمصطلح
  .243 ص-"الصوتيات عند ابن جني:"وعبد الفتاح املصري.158: ص-"البحث يف اللّغة

  .176: ص-م1991/هـ1411-1 ط- دار اجليل- بريوت- لبنان-عبد السالم هارون:حتقيق"االشتقاق:" ابن دريد-6
 .5و4: ص- املصدر نفسه-7

-8ذيب اللّغة:"األزهري"46: ص-1:ج.  
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لصوامت،أكثر من ى لالقصوعناية تويل ال،اتامي السكأخواا،ة العربي،أنّلكثٍري يتظاهر  
إنّ األرومة :هناك من يقولو.ةغات اهلندوأوروبي يف املعىن،بالنسبة للّ كبريهلا أثروالّيت ؛لصوائتا

اميةالس،وائت( لوضع احلركات حسباٍنال تضع أيوامت؛)الصإنّ املفرداتإذعلى الص ،كن مي
 هذا يظلّ نسبياً،بالنظر إالّ أنّ؛9ا وضع احلركات عليه النظر إىلمن رسم احلروف،دونمعرفتها،

  .ة السامية اللّغات الشرقي خلصائصحفظاًة خاصةً،وهي أكثر اللّغات،العربيإىل 
نّ أ من املناسبات،يف كثٍرييتها،فقد جند،،ال يستهان بأمهّموٍريوصلنا إىل أإنّ هذا املنطلق،  

ةًالنةً،ذكروا مناسبة الفونيم،والعلماء الّذين تناولوا قحاة واللّغويني خاصاللة عامملعىن ،ضايا الد
  :؛ومنها،لعوامل عديدٍةاملفردة،املتواجد فيها، وال يعد هذا من قبيل املصادفة

ة العرب،صوت  عن اخلليل،يف سبب تسمييف روايٍة، البن جينذكرنا قوالً:احملاكاة الطّبيعية/1
كالبطيخ اخلضم ألكل الرطب،:ول العربذاك قومن ؛10اجلندب صرا،وصوت البازي صرصرا

 ،فرخاوة اخلاء.القضم للصلب اليابس:من املأكول الرطب،وقوهلماء،وما كان حنومها،والقثّ
طب الطّرية القافللرلب اليابس،،وقوللص.  

$$$${{{{:����قولهوجاء يف الذّكر احلكيم،   yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG yy yyzzzz$$$$ āā āāÒÒÒÒ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∉∉∉∉∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{11ضخ مقابلٌوالن 
 ء التعبري القرآين باخلاء،ملا فيها من االستعالء،املناسب الرتفاع املاء املندفع،جاقد للنضح،ف

  .12 وباحلاء املناسب،لسيالن املاء املنسكب بقلٍّة
 ،ةٌ صوتيالّ أنه لكلٍّ،حكايةٌ؛إ وصفةً يف الفونيم،خمرجاً،متشااٍتبثالثة ألفاٍظقد قالت العرب،و

 ؛)طُقِْري-قَِرطَ(،و)تقَرد-قَِرد(،و)قَِرت الدم(:طلق عليهاملُ،وافق داللة اللّفظ،ي مناسٍببصوٍت
$$$$ {{{{:����هلومنها قوستخف يف احلس؛،املُدِر اجلاف،وبالدال من قَأخف الثّالث،للدمفالتاء  oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== àà àà)))) ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... ¸¸ ¸¸οοοο yy yyŠŠŠŠ tt tt���� ÏÏ ÏÏ%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{1314ةّلبالقلّة والذّّ،وذلك للموصوف.  
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2/ة اللّغوالثّنائييةة للمفردة العربي:عديدةً حاالٍتقد الحظ ابن جين وتياللة الصة؛السيما ،للد
ة للمفردات،الّيت دعا إليها ة اللّغويإىل الثّنائي، أنه كان أول من أشاروتبنياملتعلّقة بالفونيم،

ة ،أنّ أصول املفردات املعجميفاالستقراء املأخوذ من رأي ابن جين.15مرمرجي الدومنكي
ةالعربي،يرون أنّ،إذ عند بعٍضمتيل إىل األصل الثّنائي؛إالّ أنّ هذا مدحوض امية، األصول الس 

16الثّالثة منها،متيل إىل بنات والعربي.  
يف العام ، على التنوعاً وحشواً،دالٌّإىل األصل الثّنائي،عجزاً وصدرم املضاف،إنّ الفوني   

 21موقَط20ََوقَطَن19وقَطَر18وقَطَع17قَطَّ:؛فمن ذاكمن قبلُنائي،،الّذي يدلّ عليه أصلها الثّاملشترك
  .تهالف يف نوع القطع وكيفيالقطع،واخلمن دوال ،وغري ذلك،فهي 22لَوقَطََ

 23)ل ب ج(ةاجلبل يف ماد:ومنهربت،من موضع االلتئام والتماسك؛ تقاعن العرب،مواد رِكذُو
شديد،وصلبومنه أيضاً قوهلم متماسك،:بالعظمج ت24ر نبيءا،وجإذا استمسك،لش، 
نع ميْ،ثقلٌ احلُبسة:داللة االشتداد؛فقالوا)س ب ح(و)س م ح(وجاء عنهم يف ماديت.25وجتمع

  .27"إذا اشتد،حِمس الوغى":وقالوا.26اشد على صاحبهالبيان،فت
                                                                                                                                                                  

 .املصدر نفسه والصفحة : ينظر-14

  .06: ص-"املعجمية العربية على ضوء الثّنائية واأللسنية السامية:"دومنكيمرمرجي ال: ينظر-15
  .12: ص-"فقه اللّغة:"علي عبد الواحد وايف: ينظر-16

 دار - بريوت- لبنان-عبد السالم حممد هارون:حتقيق"مقاييس اللّغة):"+ـ+ـ+ـ+ـ395(ابن فارس أبو احلسني أمحد بن زكريا: ينظر-17
  .13و12: ص-5:ج-م1979/هـ1399-)ط/د (-الفكر
 .101: ص-5:ج-املصدر نفسه: ينظر-18

  .105: ص-5:ج-املصدر نفسه: ينظر-19
 .104: ص-5:ج-املصدر نفسه: ينظر-20

  .103: ص-5:ج-املصدر نفسه: ينظر-21
  .املصدر نفسه والصفحة: ينظر-22
 .539و538و537: ص-)ج ب ل( مادة-"لسان العرب:"ابن منظور: ينظر-23

  .537و536و535: ص-)ج ب ر (-مادة:فسه ينظر املصدر ن-24
  .540و539: ص-)ج ب ن (-ةماد:املصدر نفسه: ينظر-25
 .110: ص-)ح ب س(ةماد"ساس البالغةأ:"خمشريالز: ينظر-26

  .141:ص -)ح م س(ةماد:املصدر نفسه: ينظر-27




 	�ّ����ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ���	����ّ�	 
���	����ّ�	 
���	����ّ�	 
���	----����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 :""""�	 ����	��	�	 ����	��	�	 ����	��	�	 ����	��	��������� ��������	 ���� � ��������	 ���� � ��������	 ���� � ��������	 ���� !����"!����"!����"!����"�#�$"ّ�	 %&���	 ' ���#�$"ّ�	 %&���	 ' ���#�$"ّ�	 %&���	 ' ���#�$"ّ�	 %&�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ""""�� ' 	�

 63

3/28قاليبفكرة الت:ر هذا عند ابن جينراداملُحصل له اً،وتطوراً عميقاً،فأعمل فكراً واسع،تطو، 
الباب األول من :ا،يف اخلصائص؛منه عديدةًوعقد لذلك مناسباٍت."العني"يف معجمه  اخلليلبعد

ومن تقدم ،وكيف وقعت،أين وجدت)لق و (إن معىن":قال؛إذ الكتاب،وباب االشتقاق األكرب
 تعملةٌلست مسوجهات تراكيبها ا.ا هو للخفوف واحلركةإمنّ؛وتأخره عنه،بعض حروفها على بعٍض

 ة من احلاالت؛منها ما جاء يف ماد،يف كثٍري هذا مع ابن جينيروجي.29" منهاكلّها،مل يهمل  شيٌء
  .30الفونيمات جروحنوه،عند تباعد خما)ك ل م(

  وضع األصول،غة،إذعلى هذا،يف معجمه مقاييس اللّ)+ـ+ـ+ـ+ـ395( ما عول ابن فارسكثريو  
العالقات املشتركة،الّيت جتمع الدالالت هلذه ، عديدٍةباٍت يف مناسوفق نظام التقاليب،ذاكراً

فجرب العظم إذا .31فمىت وقعت،فهي للقوة والشدة)ر ج ب(ةما جاء يف ماد:األصول؛فمن ذاك
ه أمور الدنيا،وقوته أحكمت، جمربرجلٌ:ته وسطوته،وقول العربي،واجلَرب امللك،قوقِو

ةه،وقالوا يف الوشكيمترت ف البطنربة؛عقدةاجلَ:ست العرب الربج،.هشدتومسه ومنعتهلقو. 
  .32رجب مضر:قيل له؛فاًميعظمهابةً وتله،وهو الشهر احلرام،تعظيماً جيب يف رجب،روبالت

 اجتمعت املواد الست،يف داللة اللّيونة؛فقالت إذ،33)ل م س(ة يف ماده ما جاء عنونظريه  
ا يف ارى املسيل،وهو م،وقالت يف انقياد املاء،34 على اجللدالعرب يف الثّوب السمل،وهو الن

 يف داللة توجاء عنهم األملس وامللساء،وهو ما رق من األشياء،وقال يف جمراه،قلّ من املاء،
 ،نةً لي،فتكون خفيفةً أو حاجزحائلٌمن األشياء،ومل يعترضها ،اللّمس،فيما هوت اليد عليه

لم أمنوالسبينهم عيٍشاس،ولني بني الن .  

                                                 

28- ذيب اللّغة:"ينظر األزهري"41: ص-1:ج.  
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  وجاء عن ابن جين،لَ(ةيف ماد س يف هذه املسألة؛إذخت)م غريب راه نريجر ذلك، يفس 
،وهو خفوف )منَ س (هي من بابوعلى هذا،ف؛ بينهما،الّيتلألخوة الصوتية اًونالالّم ن بإبدال

    وال تكونن لَه عوناً علَى عمرا÷ ال تلِْسمن أَبا عمرانَ حجته       : وروى؛الريح ولطافتها
  .36)ملَ س (يف مادة،الشاهدابن منظور وروى ؛35 معىن سهولة احلجة ووضاحتهاهورأى في

        :"LA COMMUTATION"عالقة االستبدال/4
وجدتة الفونيمات،إمنّ،أنّ الفرق القائم،ين،أرى عند ابن جينيف املفردات املتشايف ،ا هو أساس
 ،ويعد هذا أهم مقومات النظام الصويتّ).أو امللمح اخلاص،املقابل االستداليلّ( بني الفونيممالقائ

تقوم على "LES VALEURS DE LA DISSIMILATION"ألي لغٍة من لغات البشر؛فالقيم اخلالفية
  .37 مفردٍةحتديد املعىن لكلّ

 يرى أنّ إذ)ROMAN JAKOBSON)"1896-1982""رومان جاكوبسون"هما قال  من مجلةوهو  
 ةمن املعاجم العربي، جاء يف كثٍريمافمن ذاك،؛38 آخرزة له عن كلّ فونيٍماملمي،للفونيم الصفات

ة يف املوادا؛حناألصوات، املتشاوعنث وعنج وعند،39قخر وخرط وخرص وخرض:ويف با 
  .ة اخلاصةة العربييف املعاجم اللّغوي،وغري هذا مطّرد.40وعنق

لدى املفردات ، الصفاتيفهما إىل أن،قد انتبه ابن جين:املخرجي القربو،اإلخاءابه والتش/5
ة،اللّغوياللة بينها؛إذدث قرباً وإخاًء،حيانّ املُإ يف الدخمرجاً وصفةً،،فردات املتقاربة فونيما 

 ييت مرمي، آلفنراه يف خترجيه.بني دالالت هذه املفردات،،مشترٍك واحٍد داليلٍّتصب يف رافٍد
 :����هليف قوبني قرب الصفة واملخرج،وقرب الداللة؛وفق عقد صلة، حبثاً،اً صوتي تفسرياًهيفسر
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  .284و283: ص-"لّغة الجممل":بن فارسا:ينظر -39
 .633و632و631: ص-املصدر نفسه: ينظر-40
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’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ –– ––———— àà ààσσσσ ss ss???? #### xx xx———— rr rr&&&& ∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{42مشترك والفرق بينهما، يف اآليتني،فمعىن اهلزيف كون قائم 
،ِتِهرحيماًكان ����املوىلف.الثّانيةأهون،وألطف من األوىل يف اهلزمرمي بنت عمران، بأَم����، 

مثّل يف عسر ت امل،وبيولوجي واجتماعي نفسي،ملا القته من ضغٍط����ساعة والدا املسيح
 . ضعف األنثى ساعئٍذ،وال خيفى لطيفٍةبأمرها زٍة،فق اإلهلينيوالر،الوالدة؛فكان حضور الرأفة

  هلم،قسوةً وشدةً عليهم،وقهراًن،من الشياطني على الكافري،،فقد كان األزيزوأما الشاهد الثّاين
  .43وعقاباً وإزعاجاً

 عـرب تـستعمل   ،أنّ ال  البن جين  نيتب:ة للمفردات ة الداللي رباق،وامل الصوتيان التشابه واإلخاء /6
 فونيمات،من هذه األلفاظ،املختلفة يف شكل ال      املتوخاة،ألفاظاً،ذات األصوات املناسبة للمعاين   

كمـاً هـائالً مـن       وقد حشد .والا ومعانيها يف مدل ،واملتقاربة أيضاً واملتقاربة خمرجاً وصفةً،  
واهد اللّغويبين لرأيه هذاالشللقشر:؛فمن ذاك قول العرب44ة،لي لَفللقطع،45ج مر46وج.  

  تشترك اجليم فيهمـا،   إذقُرب املعىن،املقابل لقرب األصوات يف اللّفظني؛     ،يرى من هذا  و  
كـن ِحلْـس   ": جاء عنهم؛إذ)ز ر أ(و)س ل ح(األمر نفسه يفو.وتقابل الالّم  الراء،والفاء  امليم 

 48ثابتةٌ: آِرزةٌشجرةٌ:؛ومنهتماع بالشيءوأما اللّفظ الثّاين،فهو من معىن االج    .47"لزمهإ:أي؛"بيتك
  .49ِقطاف يف الرِّكاِب وال خالٌء÷    ها   نْبآِرزِة الفقارِة مل خي :أيضاً)م609(زهريومنه قول 

                                                 

 .25: اآلية- سورة مرمي-41

 .83: اآلية- سورة مرمي-42

  .146: ص-2:ج"اخلصائص:"ابن جني: ينظر-43
  .150: ص-2: ج-املصدر نفسه: ينظر-44
  .475و474: ص-1:ج"مقاييس اللّغة:"ابن فارس: ينظر-45
 .446 و445: ص-1:ج-املصدر نفسه: ينظر-46

 .138: ص-"أساس البالغة:"الزخمشري: ينظر-47

  .14: ص-املصدر نفسه:ينظر -48

  .10: ص-م2005/+ـ+ـ+ـ+ـ1426 -2 ط- دار املعرفة- بريوت-لبنان-د طماسمح:حتقيق"الديوان :"زهري بن أيب سلمى: ينظر-49
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 ما، خمارج أصوا  يفىن،بعد أن اقتربا،  نّ اللّفظني اقتربا مع   إوالقول  .قارها فِ فالناقة لقوا جمتمعةٌ  
  .على اختالف رسم فونيماا

،وكالمهـا يـدالّن علـى      51)ل ع س(وقالوا؛ومنه زئري األسد،  50)ر أ ز( العرب قالتو  
إذا اسـتقر   )كَبس:(وقالوا يف معىن القفز   .عن السبع لألول،وعن اإلنسان للثّاين    :الصوت املنبعث 

  .55واِإلدلُ؛وكلٌّ من دوال العجب54واِهلتر53الزأْر:وقالوا.52فطمها بعد القفز،على األرض
يف  أنها تدلّ على قدرته العجيبة،     يشق حصرها؛إالّ  من الشواهد كثري،    جين  ذكره ابن  فما  

 اجتوارهايف األلفاظ و  أنّ ما كان من مقاربة األصوات،     يه،،يرى ف  خرج برأيٍ  ملسألة،إذمالمسة ا 
  .والدالالت بني هذه األلفاظا ملقاربتها املعاين،إمنّ
7/اللية املعىناملوافقة الدوت،وقوة الصعنايتها بالقد :ة حلد لّفظالحظ أيضاً أنّ العرب،وألشد 

 بني درجة حدة أصوات اللّفظ،،حدث توافقاً،فتمبا يناسبه من ألفاٍظ،تأيت للمعىنومعناه معاً،
  .56اَألزم:العصب،ويف املنع:لشدم لاملؤتى إليه هذا اللّفظ؛فمن ذاك قوهل،وبني درجة قوة املعىن

وإطباق وما يقابله من قوة األصوات،يف نصاعة العني،، املعىنقوة،رى من املفردتنييو  
 تها؛وصفري الزاي،وإذالق امليم وغن،ويف انفجار اهلمز وقلقلتها،وصفريها،وإذالق الباءالصاد 

  .لقوة املعىن الدال عليهوغري هذا،مطّرد عند العرب،من مطابقة درجة الصوت،
 ،يف زيادة األصواتية العرب،عنا،،يف غري مناسبٍة جينذكر ابن:زيادة املبىن،لزيادة املعىن/8

  أصواا األصول،وذلك مبا يقابلهعلىزيادة أبنية املفردات،ة،ربيالعفقد قابلت للزيادة يف املعاين،
  .من زيادة املعىن

                                                 

 .447: ص-"جممل اللّغة:"ابن فارس: ينظر-50

 .460: ص-املصدر نفسه: ينظر-51

  .776: ص-املصدر نفسه: ينظر-52
  .447: ص-املصدر نفسه: ينظر-53

  .898: ص-املصدر نفسه:ينظر 54-
  .151: ص-2:ج"اخلصائص:"ابن جني: ينظر55-
  .95: ص-"جممل اللّغة:" ينظر ابن فارس-56
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  إنّ املتتباً،ع لنظرية ابن جينة هذه،يالحظ هذا جليغاٍتدإلجيا،يف حماوالته امللحمسو ، 
 أنّ على الرغم منة،صوائتها وصوامتها؛لألبنية العربي،ةلتلك الزيادات الصوتي،ٍة دالليبالٍتومقا

  .على حساب نظائرها الصوائتأولوا العناية األكرب للصوامت،،قد املتقدمني من النحويني
ح إىل هذا يلم"ةة واخلماسية والرباعيالثّالثي تداخل األصول"يف باب، ابن جينأنّوقد نرى،  

 ابن يف تبويب معجم العني،وتبعهإىل هذا اخلليل،صراحةً،وقد سبقه، يذكره جلياً،وإن مل
يزها عن غريها،وقد مي،،ذات صيٍغةً لغويحتمل وحداٍت،ملفردةنّ ايف اجلمهرة؛إذ إ)+ـ+ـ+ـ+ـ321(دريد

  .تشترك يف اجلذر واألصل
وعلى .على قوٍل،دتنيبع ارواألر  بنات الثّالثدن،ع أصٍلفاملفردة تتكون من أصواٍت  

اخلليل وابن دريد ، به من قبله،كما قالالثي يف الثّيقول باألصل الثّنائيإذ نرى ابن فارس،؛آخر
  .اً،وأكثر دوراناً أوسع انتشاريوالثّالث،،عند اللّغوينية يف العربي أصالً أقدمإنّ الثّنائي ضمناً؛إذ
دة،هي من ة ارة والرباعيالثيوالثّ،ة األصلة،الثّنائيفإنّ الوحدات اللّغويوبناًء على هذا،  
واملشخص من،حتمل الفعل والزفإن كان فعالً،في؛)ة لألصلوتية الصاملتوالي(    ) ل ع ف:(شاكلة

  .بزيادة األصوات على األصول،واإلفراد،وغري ذلك من الداللة
  .قابلها يف الداللةادة،وما يوغري ذلك من الزي؛م الفاعلصيغة اس+التعيني للفعل واالمسية     )ل ا ِع ف(

،لتكون  وزيادٍة من أصٍلبةً من األلفاظ،مركّمجهرةً-الّذي نقول به-وقد حشد على منوال هذا
   :حنو؛57جذوراً

1/  فالثّنائيدم  +  دم  =  دمـدم  :   املضع  
  أصل  +  أصل  =  جذر  :    

2/  ل  +  محد  =  محدل  :  صوت+الثّالثي  
                                                 

57 -:  
أصغر،يشترك يف عناصره،من الوحدات اللّغوية املنتمية،إىل األصل العنصر اللّغوي،الذي ال يقبل التقسيم إىل عناصر أساس /1

  ." بني األصول واجلذور غويباين اللّالت"مقال:حممدسيدي غيثري :نظري.عائلٍة واحدٍة،يف لغٍة واحدٍة،وعائلٍة لغويٍة واحدٍة 
خ ر (خترج منها الوحدات اللّغوية؛حنولّيت يف حالتها اردة،وا)املفردات(اجلذر ما تكون،من أصواٍت أصوٍل،للوحدات املعجمية/2
  .ينظر املرجع نفسه والصفحة . وخمرج وخارج واستخراج،وغري ذلك)ج

  .والفرق بني األصل واجلذر،هو أنّ األصل أقل الثّاين،فاجلذر أصل،أو أصل وزيادة
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  صوت  +  أصل  =  رجذ  :    
  أثر  +  ثحب  =  58ثرحب  :  الثّالثيان  /3

  أصل  +  أصل  =  جذر  :    
  ت  +  دحرج  =  تدحرج  :  الرباعي املزيد  /4

  صوت  +  أصل+أصل  =  جذر  :    
،املتشاة يف األصول،واملتقاربة 59ةلبعض الوحدات اللّغوي،تفسري ابن جين جاء هذا؛وقد

 عن مزيدةًون هذه الوحدات،ك،ا اخلفية،وإمنّداللة الصرفيغري أنّ هذا كلّه مرسوم ال يف الداللة،
  : واإلحياء يف أجراسها؛فمن ذاك،،حتوي القوةأخواا بأصواٍت

  .اللَّني: الرخو-
-دوخالر :ساءاللَّني من الرباب والن60جال والش.   
  .61لَّحملضخامة اجلسم،وكثرة الب،امليلُ يف املشية،وحتريك املنك:الضياطُ -
  . 62الضخم اللَّئيم: الضيطار-
  .  63طعام يصلح بالزبدة: اَأللُوقَةُ-
  . 64زبدة بالرطب: اللُّوقَة-
-وص65اللَّئيم البخيل: الص.  
-وص66شديدة موثقة: اَألص .  
-وججن67 اليوججبه:68واأللَن رالَّذي تتبخ العود.  
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  .473: ص-)ر خ د(مادة"الصحاح:"اجلوهري: ينظر-60
  .1141: ص-)ض ي ط( مادة-املصدر نفسه:ينظر -61

  .721: ص-)ض ط ر( مادة-املصدر نفسه:ينظر 62-
  .110: ص-)أ ل ق( مادة"اللّسان:"ابن منظور: ينظر-63
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-فَنيوالض يفمن جاء معه:69 الض.  
  رى من هذا كلّه،إمنّفالّذي يعن بعضها، يف الفونيمات،وزيادة بعض املفرداتا تشابه، 

املرسومة هلذه ، عن األوىلة،زيادةًوأكثر قوةً،قصد إحداث الداللة الصوتي أندى جرساً،بأصواٍت
  .املفردات املزيدة

   :    "LA VOYELLE "دالالت الصائت -2

 ةا السامية،وعلى غرار أخواالعربيأنّ اللّغة -سبق ذكرهفيما - من املستشرقنير كثريذك  
نه غري إ:اً،وإن مل نقل؛إالّ أنّ هذا يظلّ نسبي70ال تويل عناية للصوائت،بقدر عنايتها بالصوامت

حاالت   من األحايني،نصادف يف دراسات اللّغويني،ذلك أنّ يف كثٍريو.71من أساٍس،صحيٍح
يف بأبنية املفردات وإعراا،كما نصادف قة، املتعلّوخباصٍة مام،باحلركات يف تكلّ،عناية العرب

  .نأي عن اللّحن،والزلل واخلطألا جاهداً،،حرص العريبٍتحاال
يف عهد لت فيها بعض عينات اللّحن،،سج غري قليلٍةحاالٍتوقد ذكرت املصنفات،  

النه مسع رجالًإ إذ؛����يبيف كالمه،فقال،ن نيلح:)ِشدلّأَرض قَد هفَِإن 72وا أَخاكُم(.وي عن ور
،فكتب إليه  فاحشفيه حلن����ن وليه أيب موسى األشعريم،كتابه ،أنه جاء)+ـ+ـ+ـ+ـ23(����عمر
  .73"أَنْ قَنع كاِتبك سوطاً":����عمر

إنّ اهللا بريء ":تفهمه عن قراءةسي����دخل على عمر، أعرايبعن)+ـ+ـ+ـ+ـ911(يالسيوطوروى   
ه،فأنا أَبرأُ  من رسوِلفإن يكن اهللا بريئاً": مقالتهمن قبلُ����،بعدما مسع عمر74"من املشركني ورسوِله
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زمن  ذيوع اللّحن، اإلشكال يف الصوائت،كانوعلى.75فدلّه على القراءة الصحيحة"منه
حو)+ـ+ـ+ـ+ـ69/+ـ+ـ+ـ+ـ.ق16(����ؤيلعز إىل أيب األسود الذّوأ؛إذ )+ـ+ـ+ـ+ـ40(����علياس على النوعلم ،مواضعة الن

  .76العربية
يف حركات ،ا هو حاصلٌ،إمنّببتأمل يف هذه الروايات،على اختالفها،يرى أنَّ الس املُإنّ  

 للتصحيف يف  أنَّ اللَّحن يف الصوائت،مقابلٌ هلذه الروايات؛وعلى هذا،يتبنيالشواهداإلعراب،
على ، األخرية،كان اهتمامهم باحلركاتما كانت عنايتهم ذهوأنّ العرب بقدر،الصوامت،

  .نات،السيما األوىلو،يف املدمعلناً عنه صراحةً،حد السواء،وإنْ مل يكن ذلك
 كماً هائالً،من حاالت الصوائت،تدلّ على معاين،تطابق دواهلا،،قد رصد النحاةهذا؛و  

 ،78واملنصوب خصوصاً،77أنّ املفتوح عموماً به،ثقالً وخفّةً،وقوةً وضعفاً؛ولعلّ خري ما نستدلّ
كثرة ،كثرة املفاعيل واملنصوبات،ويفسر هذا بأنهم قابلوا.ةمن نظائرها يف العربيراناً،أكثر دو

،وهو 80املرفوعب79قابلوا املضمومو.فأعطوا لألكثر األخف؛دوران الفتح على األلسنة،وخفّته
 حيدة،الوة احلركة اخللفيطوا الضم،،فأعدةمالدالة على الع،أقلّ من األول،بقلّة املرفوعات

  .اكيب،هي أقلّ عدداًرللعمدات الوحيدة،يف الت
 .إعراباًة املخفوضات،عدداً وقلّل،لني من األووهو أقلّ،82املخفوضب81وقابـلوا املكسور  

وقابلوا الساكن،وهو أكثر .83 احلاالت مجعيها،باألقلّ حالةً وإعراباًوهو أقلّ وقابلوا ازوم
  . باب احلروف؛وهوعراباألقلّ شأناً يف اإلباحلاالت مجعيها،
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  ظريظر يف آراء رائد هذه النعديدٍةإىل االهتداء إىل مالحظاٍت،هة،يوصل صاحبإنّ الن ، 
مزيوائت الرة،يف خمُتوحي إىل دالالت الصرجة نفسهاتلف أمناط الكالم العريبيت الّ،،وبالد

  : من مجلة هذه املالحظات؛وتنوعاً وأكثر حاالٍتا يف هذه األخرية،كانت للصوامت؛إالّ أنه
 تصرف اإلنسان،تصرفت يف كالمها،حلركات،فيف دالالت القد حاكت العرب  الطّبيعة، -1

 ضطراب واحلركة؛ي لالفه)فَعالن(يت على زنةروي عن سيبويه،أنّ املصادر الّ؛إذ طبيعةً وجبلَّةً
 .84وايل حركات األفعالفقابلوا بتوايل حركات اللّفظ،ت والغليان والغثيانالنقزان :من ذاك

 86البشكَى:؛حنو85ا هي للسرعةإمنّ)الفَعلَى( زنة علىوالحظ عن العرب،أنّ املصادر والصفات،
  .88والولَقَى87واجلَمزى

يف حتديد دالالت الصيغ،يوافق تراصف هذا التوثيق،أنّ للصوائت دخالً،واملالحظ من  -2
فدلّ هذا.يغاحلركات،يف معاين بنية هذه الصواضطراب صاحبها،كما اصف على احلركة، التر

  .عند صاحبها،على السرعة،يف أداء هذه احلركة،نٍة معيدلّ توايل احلركات،يف صيغٍة
لألنسب معىن،وجاءت باألقوى ،األنسب أنّ العرب أعطت احلركة،قد الحظ ابن جينل -3

الذُّل :قيض الصعب،وقالواِذلٌّ للحيوان،والقصد ن:جرساً،لألقوى داللةً؛فمن ذاك قول العرب
 فالضم أقوى،وهو لإلنسان،والكسر أقلّ من ذلك،؛89وهو ما أصابه من هوان شأنهلإلنسان،

 ام القدح ماًء،ِمجام املكّوك دقيقاً،ومج:كما روى عن العرب قوهلم. وغريهوهو للحيوان
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كن عطوا الكسر،ملا ال ميأو ،ويكون للدقيق،مما يناسبه من الضوا سطح اإلناء،فوضعوا ملا يعل
  .90 للماءأن يعلو القدح،وهو

 الذّوق،وهو ما عند )فَعلَ يفْعلُ(ن بابحيلو يف الفم،م،حال: قوهلموجاء عن العرب أيضاً  
وا يف ابلق،من الثّاين،ف بالنظر؛واألول أقوى عندهمعند)فَِعلَ يفْعلُ( حيلَى،من بابيِلح:وقالوا

مل،والكسرب-وهو أقوى -ذلك الضراح:قوهلم،وجاء عنهم.91اينالثّب-وهو أضعف-األوالض، 
 ،املقابل للرفع،ملا ارتفع من األمكنة،وا الضمطع فأهو القرب،:ملا ارتفع من البيوت،والضريح

  .92املقابل للخفض،ملا اخنفض منها،والكسر
 على،ملا هو أعلى،ظّهر ِوقْراً،فأعطوا الصائت األللب األذن وقْراً،وملا يصي وقالوا ملا  

إذا أعطيته،ِونلْت منه،إذا  نلْت منه،:وسمع عن العرب.93والصائت األخفض،ملا هو أخفض
  .94لليد السفلىليد العليا،وجاء بالكسر،وهو أخفض،ل،أعطاك هو،فجاءوا بالضم،وهو أعلى

متوقعه،يف  قدمياً،وتكشف عن لمتكلّّمل األطلس اجلغرايفّ- أوفروحبظٍّ -دد الصوائتحتُ -4
ل إىل أنّ العرب متي،دد خصائص الطّبيعة اجلغرافية؛فمن ذاكوحتُمدراً ووبراً، العرب،جزيرة
 .95ليم العراق شرقاًاقريبةً من الفتح،بأأخرى خفيفةً،قوإمالةً شديدةً،يف أوساط اجلزيرة،،اإلمالة

 لبداوة،واجلفوةعلى اومن ذاك أيضاً،أنّ العرب متيل إىل الضم،عند أهل الوبر،وهو دالٌّ 
وصغر احلجم،وقصر والرقّة،وهو دالٌّ على األنوثة ،ومتيل إىل الكسر،عند أهل املدروالقسوة،

  .لكسرفرع من اإذ هي ؛ولعلّه تفسري جميء العرب بالياء،عند التحقري؛96الوقت

                                                 

  .1890: ص-5:ج"الصحاح:"اجلوهري: ينظر-90
  .03: ص-4:ج"احملكم واحمليط األعظم:"وابن سيدة .192: ص-2:ج-"مجهرة اللّغة:"ابن دريد:ظر ين-91

  .285: ص-"تثقيف اللّسان وتلقيح اجلنان:"الصقلي:ينظر 92-
  .285: ص-املصدر نفسه: ينظر-93
 .288:  ص-املصدر نفسه: ينظر-94

 .81: ص-م2003 -1 ط-بة األجنلو مصرية املكت- القاهرة-مصر"يف اللّهجات العربية:" ينظر إبراهيم أنيس-95

  .80: ص-"أسرار اللّغة:"واملؤلِّف نفسه. 82و81: ص- ينظر املرجع نفسه-96




 	�ّ����ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ���	����ّ�	 
���	����ّ�	 
���	����ّ�	 
���	----����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 :""""�	 ����	��	�	 ����	��	�	 ����	��	�	 ����	��	��������� ��������	 ���� � ��������	 ���� � ��������	 ���� � ��������	 ���� !����"!����"!����"!����"�#�$"ّ�	 %&���	 ' ���#�$"ّ�	 %&���	 ' ���#�$"ّ�	 %&���	 ' ���#�$"ّ�	 %&�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ""""�� ' 	�

 73

 ة،العربية واحمللّية؛إذ جند الكثري من اللّهجات الوطنيالقومية،واألمر سواٌء،يف التكلّمات و  
،متيل 97 واآلرامي،والّيت توطّنها اجلنس العربي منها واحلضريحديثاً،أنّ البحري يت نعهدهاالّ

الّيت ال تزال حتفظ خواص هلج البداوة،مبيلها إىل الضم أوالً،وإىل وعلى نقيض نظريا  .للكسر
 ،د أنها عائالتِجطق،وصد تاريخ أصول هذه املنا ر ماوإذا.ة؛السيما اخلليجيالفتح ثانياً

  .مناطق،كانت تلهج ذا اللّهج قدمياً احندرت من
 للمتكلّم؛إذ دد األطلس اجلغرايفّ،كما حتُ الكرونولوجيامليقات الزمين،دد داللة الصوائت حتُ-5

حديثاً إىل فلعلّ ميل هلجات العرب،.املكان والزمان ييت،بإحداثيف فضائهاة،دة اللّغويجند املفر
ر القبائل العربير حتضة،يف هذا العهد،وخروجهم من البداوة،وخشونة الطّباع الكسر،يفس

     . 98القدمية،فإنّ ختلّصهم من الضم دليل ذلك
،قياسا على ويستدرك ذلك؛لزيادة الصوائت،ةاللدزيادة ال،ة العربوافقم،أثبتت املصنفات -6

7777 {{{{:����،من قولهيف فاحتة الكتابجاء،ما  نظرياا الصوامت؛فمن ذاك عندما هو عليه، ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ 7777َ�ـ{{{{:أ من قرعند99}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ####$$ ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ مطّ ،دوث األلفويفسر ح100}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ####$$
فامللك أخص .واألقلُّ أخص األوىل،كماً ونغماً،فهي أقلُّ،غريواآلكد أنّ األخرية .101فتحال

 اللة أنّ املالكدلف،فهو للوأما من قرأ باأل.102باملدح ههنا،الحتمال أن يكون املالك غري ملٍك
ة قوله؛103 للملكضامواحلج����:}}}} ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### yy yy7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####{{{{104  

                                                 

.  لعلّ ما يفسره،ما روي عن قبيلة قضاعة،املتامخة لبالد الشام والعراق،متأثّرة بالعربيني واآلراميني،يف امليل إىل الكسر-97
 .85: ص-املرجع السابق:ينظر

 .82: ص-ر املرجع السابق ينظ-98

   .04: اآلية-سورة الفاحتة -99
 - مصر-مجال الدين حممد شرف:حتقيق"التيسري يف القراآت السبع):"هـ444(الداين أبو عمرو عثمان بن سعيد: ينظر-100
  .17: ص-م2006/هـ1427-)ط/د (- دار الصحابة للتراث-طنطا

  .316و315: ص-2:ج"اخلصائص"و .33:ص -1:ج"سر صناعة اإلعراب:"ابن جني:ينظر 101-
 - لبنان-عبد العال سامل مكرم:حتقيق"احلجة يف القراآت السبع):"هـ370(ابن خالويه أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد: ينظر-102

 .62: ص-م2000/هـ1421 -1 ط- مؤسسة الرسالة-بريوت

 .236: ص-1:ج-1:م"التفسري الكبري:"الرازي: ينظر-103
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šš{{{{:����قولهما يف  هنظريو ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ χχχχθθθθ ãã ãããããã ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&{{{{105    

χχχχθθθθ"منهم من قرأف ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††"106فانتفى أن يكون؛"χχχχθθθθ ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††"هو نفسه"χχχχθθθθ ãã ãããããã ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ ää ää††††". هما ملّاإن
داال على -ذي هو األلفالّ -؛وكان الصائت الطّويل،اختلفا داللةًاختلفا،يف بنائهما الصريفّ
χχχχθθθθ"معىن،غري الّذي كان يف ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††"يف إذ كان املد"χχχχθθθθ ãã ãããããã ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ ää ää††††"،ا وتطاوالً،من املنافقنيمد 

 وأما لفظ.يف الداللةوذلك ما تظهره األلف،؛د اخلداع،ظناً منهم أنهم خيدعونه،أش����على اهللا
"χχχχθθθθ ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††"ّإمنا هو حتقريهذا الّذي يزعمون،ما هو إالّ أنّ خداعهم���� من املوىل،واستصغار 

أمرمصروف،احتقاٍر؛107ى هؤالءلع  عن املؤمنني،عائد استصغاٍر - هذادبع -فأي وأي.  
 وصايا لقمان احلكيم ،يف شريٍفكرٍمي،قصصي ،على موقٍفلعنا التعبري القرآينّويط
Ÿωωωω{{{{:����هلالبنه،يف قو uu uuρρρρ öö öö,-���,-���,-���,-���šš šš‚‚‚‚ ££ ££‰‰‰‰ ss ss{{{{ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999{{{{108اه؛109عند من قرأ باأللفأالّ ،فيوصينا وإي

  .110هناورض بوجنع

����Ÿ"وأما ÏÏ ÏÏ ii iièèèè || ||ÁÁÁÁ èè èè????"ف،صعري يف اخلدإمالتهومن التال على اً، تكربفعيل،الدكثري؛على زنة التالتيف وجائز 

تصعر،وتصاعر أبلغ  إالّ أنّ ال":خبد اإلبل،يلي عنقها؛قال الزجاج والصعر داٌء"ِعرال تص":العربية
على  معناه،فإنّ الفتح املمدود ألفاً،دالٌّعلى  داالفإنْ كان التكثري يف التصعري،.111"من ال تصِعر
امتداد تكربمم،ا يوحي باملشهد املرء،من إمالة اخلد املوقف دناءة هذا ر،مناملصو.  

                                                                                                                                                                  

 .26: اآلية-ران سورة آل عم-104

 .09: اآلية- سورة البقرة-105

  .207: ص-2:ج-)ت/د(-)ط/د(-دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان"النشر يف القراآت العشر:"ابن اجلزري: ينظر-106
  .66و65: ص-1:ج-1:م"تفسري القرآن العظيم:"وابن كثري .67و66: ص-2:ج-1: م-املصدر السابق نفسه: ينظر-107
 .18:ية اآل- سورة لقمان-108

احلجة يف :"وابن خالويه.346: ص-2:ج"شر يف القراآت العشرالن):"هـ833(مشقيأبو حممد الد ابن اجلزري: ينظر-109
 .286: ص-"القراآت السبع

 /هـ1425 -)ط/د( - دار احلديث-القاهرة - مصر-حيىي مراد:حتقيق"معاين القرآن):"هـ336(النحاس أبو جعفر: ينظر-110
  .198: ص-4:ج"معاين القرآن وإعرابه:"والزجاج. 938: ص-2:ج-م2004
  .املصدر نفسه والصفحة: الزجاج-111
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u{{{{:����يف قوله،وجاء يف القرآن ايد،نظري هذا   uu uu���� ÅÅ ÅÅ££££ yy yyzzzz $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 عند من قرأ 112}}}}44

οοοο{{{{بكسر تاء tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$  ،غري أنّ األلف،)اِعلَف(من لفظ"فَِعلَ"دون إثبات األلف،فكان على زنة}}}}####$$
  ). ٍلفاِع(وبقي اخلفض عملها؛وهي يف الداللة،أقلّ مماّ جاء على مست اختزلت يف الفتح،

 

                                                 

112-11: اآلية- سورة احلج.  
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ة،املؤلّفة يف ،أساساً لصياغة الكالم،والوحدات الصوتي ناشئةٌ النطقال ريب أنّ عملية
أليف قائمصويتاملفردات واجلمل،والتأساساً على الفتح والغلق ونوعيهما،داخل جهاز الت،، 

ىل ملفردة،واالحتكام إبا بالنطق املستمر،ه،يف إنتاج الكالم،وحصول هذا كلّ دائٍموهو يف تتابٍع
1؛ويعرف هذا باملقطع الصويتّ،جيعل الكالم أجزاًءٍز مميإيقاٍع

 ن،واللّساني هد حأو بأدق تعريٍف.
إىل غريها،يف أجزاء  كن النطق ا،ويستطيع املتكلّم أن ينتقل،منها،ميٍة صوتيأنه أصغر وحدٍة

،وقد اختلفت  واحٍدقٍفت التعاريف،على موولكن على الرغم من هذا،إال أنه مل تثب.2املفردة
  .اآلراء،يف هذا وتشعبت

إنه على  إذ،إنّ أصوات املعجم أول األصوات،املشكلّة يف ترتيب املقطع،ومنه إىل املفردة
منه و؛"LES CONSONNES"أو الصحاح،والسواكن"LES VOYELLES"العلل أو،أصوات اللّني:لونني
 أو منفجرٍة،أو حاجزٍة، غالقٍةة أصواٍتأو عد، واحٍديبتدئ املقطع بصوٍت": كاتينو جانقول

"EXPLOSIFS""""،مبقداٍر، متزايٍدذات انفتاٍح من احلركات حركةٌله عادةًثّمتُ، أعلى من االنفتاحويتم ، 

ومثال ؛ متناقٍصذات انفتاٍح،"IMPLOSIFS" للهواءأو حاجزٍة، غالقٍةأو عدة أصواٍت،وينتهي بصوٍت
  .TRAC""3""تراك"ذلك

 ة الكالم؛كما قالري لتتابع النفس،يف النطق باألصوات،يف عمليجي، هذا كلّهوجند
"ROBINS"4.ةلا:؛أوهلا بنوعيهما،وهو يف جزئيني أساساًفللمقطع أصواتقم"LE SOMMET" والثّاين

 للصوائت،لوضاحة الصوت فيها،وتكون القمم .LA MARGE"5":أو اهلامش،أو الوادي،القاعدة
يت هي القصرية،الّ  أوضح من احلركاتوداملدف الصوامت،تختلف فيما بينها،كما ختتلفف

 "OTTO JESPERSEN" سلّمبعضها؛حسب
6.  

                                                 

  .199: ص-"ةأصوات اللّغة العربي:"ارحامد هالّل عبد الغفّ:ينظر -1
  .161: ص-م1997/هـ1418 -)ط/د (- عامل الكتب- القاهرة-مصر"غويوت اللّدراسة الص:"أمحد خمتار عمر: ينظر-2
  .191: ص-م1966-)ط/د (- تونس-صاحل القرمادي:ترمجة"ةعلم أصوات العربي:"جان كاتينو -3
  .47:ص -م1998/هـ1419-1 ط-دار الصفاء -انعم"عر العريبهندسة املقاطع وموسيقى الش:"عبد القادر عبد اجلليل:ينظر -4
  .200: ص-"ةغة العربيأصوات اللّ:"ارل عبد الغفّهالّوحامد .110: ص-"ةاألصوات اللّغوي:"نيسأإبراهيم : ينظر-5
ى القرن غويني حتحاة واللّ عند النويتّشكيل الصظواهر الت"موسومة،كتوراهرسالة قّدمها لشهادة الد:املهدي بوروبة: ينظر-6
 .285:ص -م2002/هـ1423 - جامعة تلمسان- اجلزائر-اقيزبري در:إشراف"الث اهلجريالثّ
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الّيت يظهر ،الوحدة األساس":أنّ املقطع"PHONOLOGIQUE"اه الوظيفيويرى أصحاب االجتّ
اه على حني أنّ عبد القادر عبد اجلليل،يرى أنّ املقطع،يف نظر االجتّ.7"بداخلها نشاط الفونيم

  .8من لغات األمم، لغٍة ذات الصفات،واخلصائص املميزة؛يف كلّه وحدةٌ،أنظيفيالو
* وتياملقاطع الصة يف األبنيةة العربي  :  

 شكلني،لستة مقاطع،وذلك حلمل صوامت الكلم وصوائته،عند طرف  العريبحيوي البناء
  : املقطع األخري

  :9وبه مقطعان؛"OPEN""OUVERTE"كل األول،فهو املقطع املفتوحفأما الش -أ 

 )ص ح(،ورمزه قصريٍةوهو الّذي ينتهي حبركٍة:"LA SYLLABE BRÈVE"املقطع املفتوح القصري -1
"CV"؛وهو يف حنو:ووىف رأى من أمر، ِف ور.  
 ورمزه،طويلٍة وهو الّذي ينتهي حبركٍة:"LA SYLLABLE LANGUE"املقطع املفتوح الطّويل -2
 .،لضمري اإلناثها:و؛وهو يف حن"CVV)"ص ح ح(

  :10وبه ثالثة مقاطع؛"CLOSE""FERMÉE"أو املقفل،وأما الشكل الثّاين،فهو املقطع املغلق - ب
1- ص ح ص(صامت،ورمزه+ط،وهو املفتوح القصرياملقطع املقفل املتوس"(CVC"؛وهو يف حنو: 

  .ملْومن وهلْ 
 "CVVC)"ص ح ح ص(امت،ورمزهالص+ اإلقفال،وهو املفتوح الطّويلحادي،األاملقطع املديد-2

 .،املوقوف عليهابانْ وباب وكانْ :وهو يف حنو
 ؛"CVCC")ص ح ص ص(صامتني،ورمزهوج اإلقفال،وهو القصري املقفل باملزد،املديد املقطع -3

 .،املوقوف عليهاردر وِخدت وِقيب :وهو يف حنو

                                                 

  ص-)ت/د (-)ط/د (-ةاجلوين - لبنان-ترمجة جميد النصر ويوسف غازي"ة العامةحماضرات يف األلسني:"سوسري ود: ينظر-7

  .48: ص-"هندسة املقاطع:"وعبد القادر عبد اجلليل. 57:
  .املرجع نفسه والصفحة:عبد القادر عبد اجلليل:ينظر -8
  .301: ص-"دراسة الصوت اللّغوي:" خمتار عمروأمحد. 160: ص-"ةعلم أصوات العربي:"جان كاتينو: ينظر-9

وحامد هالّل .147: ص-"موسيقى الشعر:"وعبد القادر عبد اجلليل. 160: ص-"ةاألصوات اللّغوي"إبراهيم أنيس: ينظر-10
  .202: ص-"ةأصوات اللّغة العربي:"ارفّعبد الغ
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 )ص ص ح ح ص(غالق،ورمزهزدوج اإل،املوهو املفتوح،11 سادسإالّ أنه  هناك مقطع؛هذا
"CVVCC"،وضالّ:وهو يف حنو و،املوقوف عليهما أيضاً؛شاقه نادر احلدوث،ولقلّته أغفل عنه إن

  .12الكثري من الباحثني
  :13لمقطع األولة لليالدملوافقات الا *

وتيإنّ احلديث عن املقاطع الصراسات اللّغويا،حديث العهد يف الدةة ودالال ة،العربي 
مجع ،يصعب على الباحث،صنفاتيف امل،،إالّ أنه يظلّ شتاتاًإن كان قد عهده املوسيقيون قدمياًو

 النزر اوهي ذ.ها ال يتسنى له حصرإذأن يقف على بعضها؛،جده مضطّراًنتات،فشال اهذ
ةًاًكثريه يفيد اليسري،إالّ أنارنق إذا ما ،خاصل إليه اللّسانيقاد ون الباحث عمله،مبا يتوصمن ،والن
 . من األحايني،يف كثٍري مفيدٍةمالحظاٍت

1- حوياللة النلالدة للمقطع األو:    
كثريعلم اإلعرابل،مبعرفة أواخر الكلم؛ ما تعلّقت أحوال املقطع األو ؛فمن 14يف حد

يف علم ، أيضاًوهو املعروف.ةاملراد دد األزمنةحيو،مباين الكلم،السيما األفعال فيها تغيري أنّ،ذاك
  املقطع األول،عند طرف الكلم؛ة،وخباصٍةإالّ يف املقاطع الصوتي،ما التغيري احلادث؛ف15التصريف

 )جرخ(ثَّل هلذا بالفعلومي؛الّذي حيكم الفعل،دد الزمن حيإذاإلعراب عليه، ِةيلِْححيث وقوع 
جراملوقوف عليه،يف لفظ خ.  

 

                                                 

 - القاهرة- مصر-بور شاهنيعبد الص:تعريب"واتعلم األص:"وبرتيل مالربج.191:ص"ةعلم أصوات العربي:"جان كاتينو -11
201: ص-)ت/د(-)ط/د (-بابمكتبة الش.   

  .290: ص-"ويتّظواهر التشكيل الص:"املهدي بوروبة:ظرن ي-12
 cv- 2:- cvv 3:cvc- 4:cvvc- 5:cvcc- 6:cvvcc :1:  يراعى ترتيب املقاطع-13

- 1 ط-أمحد عبد الستار اجلوار،وعبد اهللا اجلبوري:حتقيق"قربامل):"هـ669(أبو احلسن علي بن مؤمن ابن عصفور: ينظر-14
 .47: ص-1:ج-م1981/هـ1391

 - دار الكتب العلمية- بريوت- لبنان-حممد عبد القادر أمحد عطا:حتقيق"املنصف لكتاب التصريف:"ابن جين: ينظر-15
 .32: ص-م1999/هـ1419
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                جرخ: رخج                         للمتكلّم)1(ت .  
                                                        كّر للمخاطب املذ)1(ت.  

  . للمخاطب األنثى)1(تِِِِ                                                        
  : ني؛مهاماهدد أمرين فالتاء املتحركة حتُ

  ).املتكلّم واملخاطب(اّليت ينتمي إليها الضمريالفئة  -1
 .)التذكري والتأنيث(اجلنس الّذي ينتمي إليه الضمري -2

  :  عند تصريفه،يف املضارع،يتبني ما يليإذونظلّ دائماً مع هذا الفعل؛
       

         
                                              

ل،يف املاضي،حيله إىل إنّ زيادة املقطع األوصيغة ولاملضارع،بتحوالثإىل املقطع الثّاملزاد، ل املقطع األو.  
  :  زمن املاضيل ةالصرفيالداللة  -2

 ريه املضارع واألمر؛ي بنظ فيه،مقارنةًيكثر دوران املقطع األول،يف صيغ املاضي،حتى أصبح ميزةً
 )حسن:فَعلَ(و)حفِر:فَِعلَ(و)ذَهب:فَعلَ(:والرباعي وملحقاته،يف ارد الثّالثي،من ذاك ما جاء

)سلْقَى:فَعلَى(و)شريف:فَعيلَ(و)بيطَر:فَيعلَ(و)رهوك:فَعولَ(و)جورب:علَفَو(و)جلْبب:فَعلَلَ(و
يف الثّالثي،ويف ،نّ املقطع األول،املكون األوحدوما يرى يف األوزان هذه،أ.16)قَلْنس:فَعنلَ (و

ة يف هذه املتوالي)1(طعملقد النظر إىل امن املاضي،مبجروحي إىل زا يممالرباعي بنسبة ثلثني؛
وتيالصرفيةة،هلذه األوزان الص. 
 

  
                                                 

 - الرياض- اململكة العربية السعودية-مصطفى أمحد عبد العليم:حتقيق"رفشذا العرف يف فن الص:"أمحد احلمالوي:ينظر -16
  .27....21:ص -م2001/هـ1322-1ط -مكتبة املعارف

  )3-3(  أَخرج  =  خرج +أ   :  )أَنيت(أحرف  املضارعة +الفعل  رجخـ
  )3-3(  خنْرج  =  خرج +نَ       )1-3(

       ي+ جخر  =    ج3-3(  خيْر     (

       ت+  جخر=  ج3-3(  ختْر(  




	������ ������� ������� ������� �� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ّ�	
�ّ�	
�ّ�	
�ّ----� � � � �	
�ّ�� �����	
�ّ�� �����	
�ّ�� �����	
�ّ�� ����:""""�� �
�������� �
�������� �
�������� �
����������������������������������    ������������� ��
� !��������� ��
� !��������� ��
� !��������� ��
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"""" & ����%$ ��ّ!#�"� & ����%$ ��ّ!#�"� & ����%$ ��ّ!#�"� & ����%$ ��ّ!#�"�! �

 81

         :ة الفنيةالنقدياللة دال -3
غالبا )1(اكيب،الّيت تتواىل فيها املقاطع األوىلإنّ اإلمعان يف املفردات والتر :تتابع األحداث -

  :17 اخلفيفيف بيت،اليها حدثاً وزمناً؛فمن ذاك قولهوتو، على تتابع األحداثما تدلّ
            )*�)+,- �/ِ  
,�,0 123ِ ,�  
� 
3 ,4��َ             )*�)+,- �/ِ  
,�,0 123ِ ,�  
� 
3 ,4��َ             )*�)+,- �/ِ  
,�,0 123ِ ,�  
� 
3 ,4��َ             )*�)+,- �/ِ  
,�,0 123ِ ,�  
� 
   -,Aِ-ــــ�( -,Aِ-ــــ�( -,Aِ-ــــ�( -,Aِ-ــــ�(     ٍ@ ٍ@ ٍ@ ٍ@        1�9َ<, =,��>;�1ـــ:( 7�9ُ -,�1�9َ1<, =,��>;�1ـــ:( 7�9ُ -,�1�9َ1<, =,��>;�1ـــ:( 7�9ُ -,�1�9َ1<, =,��>;�1ـــ:( 3 ,4��َ             ÷            ÷            ÷            ÷1�,- 7�9ُ

                      2�BC
��Eْ)3   2ـــــ,�, ُ�ـــ12  �BــــC
�                      2�BC
��Eْ)3   2ـــــ,�, ُ�ـــ12  �BــــC
�                      2�BC
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�                      2�BC
��Eْ)3   2ـــــ,�, ُ�ـــ12  �BــــC
� �ـــــ2     ��E3  2�BــــــــC
� �ـــــ2     ��E3  2�BــــــــC
� �ـــــ2     ��E3  2�BــــــــC
� �ـــــ2     ��E3  2�BــــــــC
�        2�BC
�2�BC
�2�BC
�2�BC
�     

اكي ما جاء،يف معىن البيت،الّذي يشكو ة املقاطع املتتابعة،واضح املعامل،حيإنّ أثر دالل
  :18وقوله أيضاً.على ذهاب الشباب، عمره،وتوهج شيبه،وأسفه الدائمصاحبه تقادم
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التلف واملوت،اللّذان يتعبان ف؛عاً الناس مجي بنيرفاعلمتل، صريحإنّ يف عجز البيت،لبيانٌ
  :19يف بيت املتقارب أيضاً،قولهجاء و.حياة كلِّ امرٍئ،بعد تقادم العمر والزمن
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 طلبته،حتى لعلّ تفسري كثرة دوران املقطع األول،يف هذا البيت،وهو أنّ تتابع أحداث
  .يكون األنسب بذلك،بعد انقطاع زمنها يف املاضي

  : داللة التكرار واإلحلاح يف الطّلب -
وتكرار  القدمي،إحلاح الشاعر، استقراء الشعر العريبدنعقطع األول،لعلّ من دالالت امل

  : من ذاك بيت الوافرفواِجلد يف طلبه؛ لك،األمر يف ذ

                                                 

فخر الدين : حتقيق"الوايف يف العروض والقوايف:")هـ502( أبو زكريا حيىي بن علي بن حممد املعروف باخلطيبربيزيالثّ:ينظر -17
 .140: ص-م1986/هـ1404 -4ط - الفكردار -دمشق -سورية -قباوة
  .فحةاملصدر نفسه والص: ينظر-18
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وحاجته إليها،فأحلّ يف ،خلمرقد استفتح الشاعر كالمه،يف بداية قصيده،بطلبه ا
  :  بيت الكامل،من ذاك أيضاًو.23الشرب صباحاً،عادة بعض العرب أنها اصٍةخبذلك،
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لبها يف نسيبه،ويكرر يف ،ويسلّم على دارها،ويطهيف قصيد،يذكر عبلة،ما فتئ عنترة
  .25ذلكإىل  تهشاعريت دع،ويلح على ودها ووصاهلا،أينما  عديدةًاٍتمر،طلب هذا

    :الثّاينلمقطع لية لالدملوافقات الا    *
  : داللة الرغبة واإلحلاح يف الطّلب -1

عر   ، ما نلحظ  كثرييف الشاين،ملـا يـدلّ    يف املقطع الثّ  ، القدمي،مناسبة طول احلركة   العريب
 : يف طلب ذلك؛كالذي جاء يف قول املهلهل،،يف رغبة الشعراء،وشدة إحلاحهمعليه
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ونستشعر  لقد حاكى املهلهل يف شعره،ما كان يف نفسه،من غلّه على البكريني،لقتلهم كلُيْباً،
 زمناً،حىت يزيد يف اطل يف ذلك الطّلب بأخيه،وميذلك الطّلب،يف إرادة قتلهم مجيعاً يف شعره،

م،ويزيد يف اإلحلاح على ذلك،جم ملا يصرخ يف نفسه،وشعره اراةًالقتل،والفتك 
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 ابن  لب،علناً باألمر الصريح؛قالويعضده ما يف بيت املديد،من الداللة العارضة على الطّ.27معاً
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             :داللة الرجاء -2
 يرى هذه السمةحتى ،ال يكاد القارئ مير بقصيدٍةإذ قد أكثر شعراء العرب يف الرجاء،

اّلذي أراده صاحبه؛فمن ذاك ،إالّ أنها ختتلف،على حسب املأرب؛ عند كلّهمشاخصةً،مشتركةً
  : ما جاء يف بيت طرفة


14 9
	1Z3 ُ             14ـــ1Z3 ُ%ٍjِـــ1Z3 ُ%ٍjِـــ1Z3 ُ%ٍjِـــMَ    %ٍjِ/ـ,ــــ
Mَ/ـ,ــــ
Mَ/ـ,ــــ
Mَ/ـ,ــــ	
9 14	
9 14	
9      �,%=)biُ  �,%=)biُ  �,%=)biُ  �,%=)biُ    ـــ]���ـــ]���ـــ]���ـــ���[kkkk  ÷    ÷    ÷    ÷      ,=,=,=,= 1e�َ 1e�َ 1e�َ 1e�َ      1èُ lِ1CMُ   1èُ lِ1CMُ   1èُ lِ1CMُ   1èُ lِ1CMُ     mِ1�nl�� &mِ1�nl�� &mِ1�nl�� &mِ1�nl�� &    ,=  c
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،عليه طالوة احلزن  وجداينٌّعر العريب من الدارسني،أنّ الشذكر كثري:داللة  ترديد احلزن -3
         : يف بيت الرمل،؛فمن ذاك ما جاءعلى مر مراحلهه،ان يالزم،إذواألسى
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            : داللة الطّول -4
ئقرااست ما تصادفنا،عند كثريعر العريبنا للشراتتدلّنا على معاين الطّول، القدمي مؤش، 

إالّ أننا جند طول الزمن،يف ؛ هذه املؤشرات؛من حيث حتديد داللة الطّولتباينتن مهما كا
 ، ذلكثّلميظمه القصيدة؛ولعلّ ما لشاعر،عند نل ةاحلالة النفسيعود ذلك إىل والشعر الغالب،

  : 31أبيات امرئ القيس
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 - بريوت- لبنان-حممد رضوان الداية:حتقيق"الديوان):"هـ328(ابن عبد ربه أمحد بن حممد بن حبيب بن حدير بن سامل28-

  .22: ص-م1979/هـ1399 -1 ط-مؤسسة الرسالة
 - دار املعرفة- بريوت- لبنان-محدو طماس:حتقيق"الديوان):"م569-543(فيان بن سعدطرفة عمرو بن العبد بن س 29-

  .62: ص-م2003/هـ1424 -1ط
 .110: ص-"الوايف يف العروض والقوايف:"ينظر التربيزي -30
 .239: ص-1:ج"يوانالد:" امرؤ القيس-31
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    �ـِــــــــ�,�Eَ1ِ!� �ـِــــــــ�,�Eَ1ِ!� �ـِــــــــ�,�Eَ1ِ!� �ـِــــــــ�,�Eَ1ِ!�     �@  �@  �@  �@ ــــــــــــــــــــــــــــ ِ/Uَْ	ـــــــــ��t� mِــ ِ/Uَْ	ـــــــــ��t� mِــ ِ/Uَْ	ـــــــــ��t� mِــ ِ/Uَْ	ـــــــــ��t� mِــ      Cـــــ!�;   Cـــــ!�;   Cـــــ!�;   Cـــــ!�;         ÷÷÷÷ـــs(     ـــs(     ـــs(     ـــs(     ــــــــــــL(�(=َ�ـL(�(=َ�ـL(�(=َ�ـL(�(=َ�ـ                3ْ!ـــ3rٍْ!ـــ3rٍْ!ـــ3rٍْ!ـــrٍ َ  َ  َ  َ  9َ ــ,�bِ1�,���ْ  qِ1  9َ ــ,�bِ1�,���ْ  qِ1  9َ ــ,�bِ1�,���ْ  qِ1  9َ ــ,�bِ1�,���ْ  qِ1     =,َ�ــــــ�1ٍ� =,َ�ــــــ�1ٍ� =,َ�ــــــ�1ٍ� =,َ�ــــــ�1ٍ� 

1-3-3  1 -3 -3 -3 -1   3-3    1-2-1-2          1-3-2   1-3-2-3-1 -2-1  1-3 -1 -2  

  


�Sً  =,َ	ــ    v,*1%Mَ ,v,*1%Mَ ,v,*1%Mَ ,v,*1%Mَ,              =,     =,     =,     =,÷÷÷÷ ِ/�,ْ!ـــــsِ�ِ        ِ/�,ْ!ـــــsِ�ِ        ِ/�,ْ!ـــــsِ�ِ        ِ/�,ْ!ـــــuَ            sِ�ِـــــuَ  Fnlـــــuَ  Fnlـــــuَ  FnlـــــFnl      �ــ;ــــ
 �ــ;ــــ
 �ــ;ــــ
 �ــ;ــــ
     ُ�ـــs(  ُ�ـــs(  ُ�ـــs(  ُ�ـــs(     َ�ــُ�ْ!4( َ�ــُ�ْ!4( َ�ــُ�ْ!4( َ�ــُ�ْ!4( _1CMَ ــ	َ,=  �Sً
_1CMَ ــ	َ,=  �Sً
_1CMَ ــ	َ,=  �Sً
_1CMَ َ̀ـْ!ــ`ــَــ,ِ�ــــــــــــ /ِ  ,̂ 
َ̀ـْ!ــ`ــَــ,ِ�ــ /ِ  ,̂ 
َ̀ـْ!ــ`ــَــ,ِ�ــ /ِ  ,̂ 
َ̀ـْ!ــ`ــَــ,ِ�ــ /ِ  ,̂ 
        ــ
1/3/1 1/1  3/2   1/3/2   1/3/1/2             1/3/1/1  3/2 /3  1/2/1  1/3/ 1/2  

 

         �َMَ  �ُ-�ِnl�� �ُ1ـــ�n!�� 
wـــــــــx-Mَ  �َMَ �َMَ  �ُ-�ِnl�� �ُ1ـــ�n!�� 
wـــــــــx-Mَ  �َMَ �َMَ  �ُ-�ِnl�� �ُ1ـــ�n!�� 
wـــــــــx-Mَ  �َMَ �َMَ  �ُ-�ِnl�� �ُ1ـــ�n!�� 
wـــــــــx-Mَ  �َMَ    yَ� yَ� yَ� yَ� ــــــــــــــــــــــــــــ      �ِ      �ِ      �ِ      �ِ÷÷÷÷                  zِ
�1[{ِ� 
3,=  |ٍ1�)�/ِ   zِ
�1[{ِ� 
3,=  |ٍ1�)�/ِ   zِ
�1[{ِ� 
3,=  |ٍ1�)�/ِ   zِ
�1[{ِ� 
3,=  |ٍ1�)�/ِ ��������,Y,Y,Y,Y �ِ�َ113ــــــــUَ/ِ   �ِ�َ113ــــــــUَ/ِ   �ِ�َ113ــــــــUَ/ِ   �ِ�َ113ــــــــUَ/ِ          
1/2 3/1/3/3/3/1/3/1 1 2 3/1/2               1/3/3 1/3/3/2/ 1 2/1 1/3/1/2  

 


ُ̀ــــــ�yُ ÷ ÷ ÷ ÷        dــــــــ�yُ      )s,3ــــــــ�yُ      )s,3ــــــــ�yُ      )s,3ــــــــ�s,3(       ــUَ{; ــUَ{; ــUَ{; ــUَ{; ــــــــ9َـــ9َـــ9َـــ9َـــ 1��ٍَ� 1��ٍَ� 1��ٍَ� 1��ٍَ�  12121212ــِــِــِــ3333ِ   َ�ــY, َ�ــY, َ�ــY, َ�ــY,    َ�ــــ�,
َ�ــــ�,
َ�ــــ�,
َ�ــــ�, /ِ   dُ̀ــــــ� /ِ   dُ̀ــــــ� /ِ   dُ̀ــــــ� /ِ     Eْ�َ�� %ِ
  ـــِ�ـــِ�ـــِ�ـــِ�ــــــــــــِ/�,jُ/(ـــــِ/�,jُ/(ـــــِ/�,jُ/(ـــــِ/�,jُ/(ـــــ  0(�;�1 0(�;�1 0(�;�1 0(�;�1  �ِ�ِ�ِِ�ــــــــــــــــــــ3(#ـ
ِ% ��3Eْ�َ(#ـ
ِ% ��3Eْ�َ(#ـ
ِ% ��3Eْ�َ(#ـ

1/2  1/1  3/3-3  1/3/1 1/2/1/2              1/3/1  1/2/3/3/1 3  /3    1/3/1/2  

على ،قع املقطع الثّاين،كانت الداللةأينما و، يف هذه األبيات،يرى جلياً أنهإنّ املتمعن
 لّيل،موطن اهلم،ومبعث الغم، ااألبيات هذه دليلة صاحبها،على أنه كان ميقت؛فطول الزمن

 ة،ويطلب العجلة يف اإلصباح؛لذا جنده يعكس احلالة الشعوري  طول الوقت فيه،وكان يشكو
  .مشخصٍة شاخصٍة، شعريةٍّإىل صورٍة

  : الثّالثلمقطع لية لالدملوافقات الا    *
 ،وذلك مراعاةً،مقارنةً بنظريه النثر للنظر الفٍت،بشكٍليف الشعر العريب،ثر هذا املقطعيك

فسيللحاالت النة الشعراء،واعورياً يوافق املقطعإذ على شعرهم؛ةسنعكملة للشما هو  داللي،
يف قرائحهمكائن :   

            : داللة ترديد احلزن -1
ةإنّ الوجداني،االّيت تالزم الشنةٌ،،وما ترفقهعر العريبمن طالوة احلزن،بيعريور الشة  يف الص

سم ذلك كلّه،يف شعره تراالديار،فوحش القفار،وفارق األهل ومب  عاشه أنخباصٍةالقدمية،
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،ور خدمةً.وأسلوباً وأداًءارتساماً واضحاً،لفظاً ومعىنولعلّ املقطع الثّالث،قد خدم هذه الص 
     :32ومنه بيت اهلزجحني النظم؛ الّيت تنتاب الشاعرة،ين،يف تصوير احلاالت احلزجليلةً

�   ~ِ(ـــــ�ِ�ٍ�   ~ِ(ـــــ�ِ�ٍ�   ~ِ(ـــــ�ِ�ٍ�   ~ِ(ـــــ�ِ� %,/3ِMَ    1/,% 1/,% 1/,% 1ـــ3ِMَ 12ـــ3ِMَ 12ـــ3ِMَ 12ـــ12          ٍ                                        ÷÷÷÷                            ,��َ   ,��َ   ,��َ   ,��َ   ǹ ǹــ ǹــ ǹــ   & ��FFFF            Jِ�!ُ7l�� & Jِ�!ُ7l�� & Jِ�!ُ7l�� & Jِ�!ُ7lــ

                  1/3   3/3  1/2/2                        1/3/2   3/1/2/2  

        : داللة االضطراب -2
 هذا كلّه،يف ياكحي إذ؛ مقفرٍةموحشٍة،،الّذي عاش يف بيئٍةعلى العريب،غلب االضطرابي

عرياللة،فجامنتوجه الشباللّفظ والد،ياق يدلّ عليهماهو ق املعىن من اللّفظ،ووافء مبا يالس . 
واملعىن الدال على اللّفظ،توافق -املؤشر على املعىنوهو - الثّالث املقطعورود حنيرى جلياً،يو

  :السريع ما جاء من حنو؛االضطراب
�,�tَ�  ,q
,X�,�tَ�  ,q
,X�,�tَ�  ,q
,X�,�tَ�  ,q
,X               FVَ#ِ�� �ِ�j/ِ   Ke1L,%        FVَ#ِ�� �ِ�j/ِ   Ke1L,%        FVَ#ِ�� �ِ�j/ِ   Ke1L,%        FVَ#ِ�� �ِ�j/ِ   Ke1L,% ÷÷÷÷        Kr1َ�ـــــــ�!َ�ُ    Kr1َ�ـــــــ�!َ�ُ    Kr1َ�ـــــــ�!َ�ُ    Kr1َ�ـــــــ�!َ�ُ      Ke,_1+Eَ1�)3    Ke,_1+Eَ1�)3    Ke,_1+Eَ1�)3    Ke,_1+Eَ1�)3      Jٌ�ِـــــ)ْ~Jٌ�ِـــــ)ْ~Jٌ�ِـــــ)ْ~Jٌ�ِ33~ْ(ـــــ.  

2/3/1 /2   3/3    1/2/3/1/2                3/3/1/3 3/3/1/3  3-1-3  

 
,-  
,-  
,-  
,-     1�Tَ  )�1ZXِ 1�Tَ  )�1ZXِ 1�Tَ  )�1ZXِ 1�Tَ  )�1ZXِ           �C
R=M  4ِ1_ـــ;�,X       �C
R=M  4ِ1_ـــ;�,X       �C
R=M  4ِ1_ـــ;�,X       �C
R=M  4ِ1_ـــ;�,X÷÷÷÷                        �Cِ
;Z�� �	ِ
+1Z,-   1}Mَ  )Y0ِ�)-   �Cِ
;Z�� �	ِ
+1Z,-   1}Mَ  )Y0ِ�)-   �Cِ
;Z�� �	ِ
+1Z,-   1}Mَ  )Y0ِ�)-   �Cِ
;Z�� �	ِ
+1Z,-   1}Mَ  )Y0ِ�)-   34.        
 2  3/ 1  3   3/1/3/1  3/2 /2                   2/1/1  3    3/2/3/2/2  

3- نبيه على األمرداللة الت :   
اللة؛إنّ املقطع الثّالث،خري ما يؤده مقفلٌإذي خدمة هذه الدإن يناسب لفظ منقطع، 

 :فقال،أنه مسع الناقوس����ما جاء عن علي همنواملعىن،املوحي إىل التنبيه على األمر،واحلثّ عليه؛
"...اقوس  يقولهذا الن  : 

 حــقا  حــقا حقا حقا  ÷ ِصدقاً ِصدقاً ِصدقاًًِصدقاً 

  ا ابن الدنيا مجعاً مجعاًـــي  ÷  إنَّ الـــدنيا قَد غَرتنا
 مــهالً يا ابن الدنيا مهالً  ÷ ـا فرطناـلسنا ندري م

                                                 

  .98: ص-"الوايف يف العروض والقوايف:"التربيزي:ينظر. مل ينسب ألحٍد -32
  .337: ص-6:ج"العقد الفريد:"ينظر ابن عبد ربه -33

  يوِشك  أَنْ   ينعاِني الناِعي÷  وقَلَّ ما أَبقى على ما أرى   :لعلّ البيت للعباس بن األحنف،برواية خمالفة؛إذ جاء يف ديوانه -34
-1 ط- دار الكتب املصرية- القاهرة-مصر -عاتكة اخلزرجي:حتقيق"الديوان):"هـ188(ابن األحنف العباس أبو الفضل:ينظر

 .128: ص-املصدر السابق:والتربيزي .179: ص-م1954/ هـ1373
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            : داللة االمتثال -4

عر العريبأنّ املقطع الثّالثاملالحظ يف الش،،هديجز حبر شعراء الزجز؛والراتيكثر يف الر 
  : ؛من ذاك ما جاء يف قوله����هللاالمتثال ا الزهد دعوة إمنّو
�1
	ـِـــHَ�                    sِــ Hَ�  )�1ــ Hَ�  )�1ــ Hَ�  )�1ــ �1(      Oِِ�   F!,C     �ِ         sِـِـــ	
�1Oِِ�   F!,C     �ِ         sِـِـــ	
�1Oِِ�   F!,C     �ِ         sِـِـــ	
�1Oِِ�   F!,C     �ِ ÷÷÷÷      �     )�1 Hَ�,=        �     )�1 Hَ�,=        �     )�1 Hَ�,=        �     )�1 Hَ�,=          C C C C ــــــــــــF!F!F!F!    ـــ	ِ
,ZEِ13ـــ�	ِ
,ZEِ13ـــ�	ِ
,ZEِ13ـــ�	ِ
,ZEِ13ــــــــــــــــــــــــ�sِــsِــsِــsِ36ــ

  

3/3/1  3/2/1   1/2   3-2-1-2                  3/3/1   3/2/1  1/  3/1/2/1/2  

s��T=:    TM  
3  Jُ;=MَTM  
3  Jُ;=MَTM  
3  Jُ;=MَTM  
3  Jُ;=Mَـــــــــــــــــــــــــــــــــ/ِ  Jـــــ�/ِ  Jـــــ�/ِ  Jـــــ�/ِ  Jــــــــــــ�  eِ1ـ�  eِ1ـ�  eِ1ـ�  eِ1ـ�      �ِ�      �ِ�      �ِ�      �ِ�÷÷÷÷                            �ُ;Z�1(   =,ْ�ِ�ــــــــ Hَ�ْ,= �ُ;Z�1(   =,ْ�ِ�ــــــــ Hَ�ْ,= �ُ;Z�1(   =,ْ�ِ�ــــــــ Hَ�ْ,= �ُ;Z�1(   =,ْ�ِ�ــــــــ Hَ�ْ,=     sِــ,ــــــــــ ���ِ  sِــ,ــــــــــ ���ِ  sِــ,ــــــــــ ���ِ  sِــ,ــــــــــ ���ِ  37      
       3/1  2  1/2/1  3/3/ 3/2/2                 3/3/1   3/3/1/1  3 -1-2-2  

  : هتنبي
 واخلامس ابعالر: إنّإذ؛يف املقاطع الثّالث،األكثر دوراناً،يف الشعر العريب،رت الداللةاقتص

القليل،من الرابع واخلامس،يصعب تكاد تنعدم،إالّ ما جاء،يف النزر ،سادس،وهي الّيت للوقفوال
   .رصده وداللتهت
 

                                                 

  .179: ص-"الوايف يف العروض يف القوايف:"ربيزيالت:ينظر -35
 .103:  ص-املصدر نفسه: ينظر36-
  .املصدر نفسه والصفحة: ينظر -37

  ـــنها ِإالَّ وكنْا رٍم  ÷  ِمنـــوي ا ِمنامنِضي عمي  

 ما ِمن يـــوٍم  ميِضي عنا ÷  35"ـنا قَرنا ِم ِإالَّ أَمضى  
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  الليإنّ اإلشارات الدرس اللّساينّة،للمفردات اللّغويم على ة،يف الدحديثه وقدميه،حيت،
ة،الّيت ة،املشكّلة للكلم؛من الصرفيات الصوتياملتوالي الباحث،العروج على الدالالت،الّيت تعترض

وتياللة الصة،والّيت ترصد داللة املفردةتقارب الدة،وع،على الذّات االمسية،لى احلدث الفعلي 
وعلى رابطة احلدث احلرفية،وداللة صيغ املفردات االمسييادةة،والفعلية على الز.  

؛السيما  واألسلويبة،الّيت تتعلّق بالدرس البالغيرصد الداللة النحوي وحتتم عليه أيضاً
الداللة وماعية،جتبيان داللة املسموعات اال،بهذا العرضتتم وخيُ؛مباحث النظم وعلم األسلوب

  .ةة،من مرويات القواميس اللّغويعجميامل
ة،إالّ ة،من آثارها الوجدانيات الصوتية هلذه املتوالي هذا،الداللة النفسيهذا؛وقد يزيد على

به،وبوعمقه وتشع،ه يصعب رصده،لغور هذا الفنهعد مقاصده،وعسر مباحثه،واشتباك مظأنان 
 .ةة اللّساني،عن املسائل اللّغوي من األحاينييف كثٍري

  : الداللة الصرفية للمفردة اللّغوية -1
 ،ووظيفة الزيادة؛على احلدث والزمن،ةغات البشري،يف اللّّ غالباًألفعالل ةالداللة الصرفي تنحصر

 ؛"PRÉFIXES" واحقول،"AFFIXES"و"INFIXES"1دواخلو"SUFFIXES"وابقس يف بناء الصيغ،من
لألفعال ،بالصيغ الصرفية،ةاللّغة العربي يف، ما تتعلّق الداللةكثريو.2 أساساًباملعىن بطترتف

  واملبالغة يف)لَعفَ( التكثري،املقابل للتضعيف،يف معىنواألمساء،والصفات واملصادر؛من ذاك
مله صيغ األمساء وما حت)لَعفْتاس(يفالطّلب  املقابل لزيادة الواو،وتضعيف العني،وداللة)اغدودن(

والزمان واملكان،والتصغري ،يلعاالفاعلني واملف  بتنوع هذه الصيغ؛كأمساءتنوعٍةم،من معاٍن
3والنسب واجلموع
.  

 رتباطمعامل اال،وتصرفام الكالمية،كالم العرب مهئاستقراحني ، النحاةسجلوقد هذا؛
واملصادر ،،من األمساء،أشكال الكلم العريبدوا رصقدفتها؛ داللتنوعو،بني الصيغة قائمال،الداليلّ

مرتلتها من الداللة،على حسب أوزاا ،كلّ صيغٍة  أنزلت،قدةالعربي،ووجدوا أنّ والصفات
                                                 

  .وجدت أنه مصطلح مقابلٌ ألصوات الزيادة،يف داخل بنية املفردة،وما يقابله يف اإلجنليزية والفرنسية -1
  .220:ص -م2009-)ط/د(- دار اهلدى-عني مليلة"فصول يف علم اللّغة العام:" عبد الكرمي حممد عليالرديين: ينظر-2
 .فحةاملرجع نفسه والص: ينظر-3
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ملعىن املبالغة والتوكيد،فيما حلق ،كان من هذه األوجه املتعددة،ما جاء من الصيغفقد .ونظائرها
 :وقالوا خشن،:قالوا":؛إذ قالن ذاك ما جاء عن سيبويههلا؛ومو على أصيف زيادة أصواٍت،بناءها

فقال، اخلليلاخشوشن،وسألت:وكيدكأنه،هم أرادوا املبالغة والتاألرض اعشوشبت(: قالاإذ؛كما أن( 
  سابقاًذكرييف ،ني أنه مما كانوتب؛4"،وكذلك احلوىلقد بالغو،اً عامأن جيعل ذلك كثرياً،يدرا يفإمنّ
  .والتوكيد عليه،ههنا دليلة املبالغة يف األمر،كانت الصيغةقد ف لزيادة املبىن،زيادة املعىن:

حا،ٍةكثري مناسباٍتني من وتبمن دراستهم قد استقرؤوا-وعلى رأسهم سيبويه-ةأنّ الن،
 :قولهب،وهو تعبري سيبويه، واحدٍةاملتقاربة يف املعىن،لصيغٍة،من املفردات كمملباين الصيغ،جميء 

وكان القصد من هذا كلّه،اإلشارة إىل .5من املقبوسني السابقني،وهو الظّاهر أيضاً؛" واحدمثالٌ"
اللة املركزياللةإّذة،املشتركة بني هذه املفردات؛الدجميء املعىن،الّيت استدعت هي، إنّ هذه الد، 

  .6 واحٍدعلى مثاٍل
            : )يةاالمس(داللة املفردة على الذّات    *

 ة،مسيداللتها على اال-ةغويللمفردة اللّ،ة اإلطاللة على البنية الصرفيرد جممن-تضح جلياي
ةأو الفعلي،إذ ة؛أو احلرفيإنّ لالسم مواصفاتعلى دالٌّ،؛فاالسم أو الذّاتهيري لنظ،خمالفةٌةٌ بنائي 

ئيسة بأحد األزمنة الثّالثمقترٍنغري  يف نفسه،معىنجاءت؛لذا 7ة الر8 بالذّاتته تسمي.  
ولالسم عالماتمخس ،اي 9عرف:  

                                                 

 .75: ص-4:ج)"افعوعلت وما هو على مثاله مما مل نذكرهباب (الكتاب:"سيبويه: ينظر-4

 .17: ص-4:ج-)تقاربت املعاينجع يوجع وجعاً،وهو وِجع،لعلى مثال ومن األدواء باب ما جاء :(املصدر نفسه: ينظر-5

" وظيف البالغي لصيغة الكلمة دراسة نظرية تطبيقية للت-اإلعجاز الصريفّ يف القرآن الكرمي:"هنداوي عبد احلميد: ينظر-6
 .32: ص-م2002/هـ1423 -)ط/د (- املكتبة العصرية- بريوت-لبنان

 .12: ص-1:ج)"باب علم ما الكلم من العربية(الكتاب:"سيبويه:ينظر -7

  .17و16: ص-"شرح شذور الذّهب:")هـ761( أبو عبد اهللا مجال الدين بن يوسفابن هشام: ينظر-8
-9 دا وأل                      :مالكة ابن جاء يف ألفينوين والنوالت ومسند لالسم متييز حصل÷    باجلر.  

 - مصر-حميي الدين عبد احلميدحممد : حتقيق"ة ابن مالكشرح ابن عقيل على ألفي:")هـ )769اء الدين عبد اهللابن عقيل:ينظر
 .21...16: ص-1:ج-م1999/هـ1420-2ط - مكتبة دار التراث-القاهرة
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1/والفتح نيابةٌو،واجلمع الكسر للمفرد،والياء للمثىن:وعالماته)اخلفض(اجلر،تعن األمساء الس 
  بعالماتمقارنةً؛10 االسم أواخرأنه أضعف حاالت،راجلالحظ على واملُ. املصروفلغري،الكسر

  . 11اإلعراب األخرى
اختيار هو و،ويلةأو الطّ،وم،املسلوب احلركة القصريةيقابل الفعل از،م املخفوضسالاف
ألنّ الكسرة أخت اجلزم،وأخت الساكن،كما أنه اجلزم يف األفعال نظري اجلر يف ...":قالإذ اخلليل؛
  .ملّا كان أضعف احلركات،قابلوه مبا هو أضعف يف الفعل،وقد اتضح أنّ الكسر.12"األمساء

ملا يف ،نه مقابلٌأ،نيوقد تب.13صوتاً ال خطّاً؛لغري توكيٍد،ظتلحق اللّف، ساكنةٌنونٌ:التنوين/2
نوين أربعوكيد؛والتالفعل،من نوين الت  : 

 .متكّنه يف االمسية؛كزيٍد وامرٍئزيادة وفائدته الداللة على خفّة االسم،و:تنوين التمكني -ا
نع من ميو،هثقلرف يف لشبهه احل االسم،ىنبي؛لذا من ثقل احلرف،رج االسمخيُ،فتنوين التمكني

  .14 كذلك الفعل،لشبههالصرف

إن أردت )سيبويِه(ات،وداللته على التنكري؛فلفظما حلق بعض املبنيوهو :تنوين التنكري -ب
  .15ما كان امسه سيبويه كلَّفهو إلرادتك،)سيبويٍه(لفظأما معيناً،و رجالً

 يف مجع املذكّر السامل؛النون لف والتاء،ة بالتنوين،يف مجع األقابلت العربي:تنوين املقابلة - ج
  . 16)مسلمني( ملا هو يف نون،مقابلٌ)ٍمسلمات( فالتنوين الالّحق بلفظ

                                                 

 :ابن هشام: ينظر-اٍتضورصد النحاة ثالث خمفو.193: ص-" يف النحواجلمل:" ينظر- رصد اخلليل تسع مكسورات-10
  .297: ص-"شرح شذور الذّهب"

 األلف للست،بالفتح للمفرد،و بوالنصب -واألمساء الست،الواو للجماعةبثنية،واأللف للتب للمفرد،والضم بالرفع يكون 11-
  .ثنية واجلمع للتالياءبو

 .247: ص-املصدر نفسه: اخلليل-12

-5ط -راث العريبدار إحياء الت -بريوت -لبنان - حميي الدين عبد احلميدحممد:حتقيق"أوضع املسالك:"ابن هشام: ينظر-13
 .13: ص-1:ج-م1966

 .املصدر نفسه والصفحة:ابن هشام: ينظر-14

 حميي حممد:حتقيق" ابن مالكةشرح األمشّوين أللفي:")هـ929(ين بن حممد بن عيسى أبو احلسن علي نور الداألمشّوين: ينظر-15
 "أوضح املسالك:" وابن هشام.37: ص-1:ج-)ت/د (-)ط/د (- املكتبة األزهرية للتراث- القاهرة-مصر -الدين عبد احلميد

 .13: ص-1:ج-
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  :  عن حمذوفاٍتة،عوضاً يلحق األبنيتنوين:تنوين العوض -د
1- 77 {{{{:؛حنو عن مجلٍةعوض 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßßyyyy tt tt���� øø øø���� tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$    .18جملةلل إذ كان كذا،بإضافة إذ يوم:أي؛17}}}}####$$

2- و كلٌّ:حنو؛ عن كلمٍةعوضبعضنوين عوض19 وغريه عن إنساٍن،والت. 
3- ؛حنو عن حرٍفعوض:اً، الياءقاٍض وماٍض،وهو عوض20يف املنقوص،رفعاً وجر. 

 موطن الداللةلعلّ ،و21 يلحق القوايف املطلقة،ما كان آخرها صوت مدتنوين:تنوين الترمنّ -هـ
 .22،اللّتان تلهجان هذا اللّهج وقيٍسليت متيٍميقبإىل لغة  اإلشارة،فيه
 ،وقد تكون داللته على حالٍة23 على الوزن يلحق القوايف املقيدة،زيادةًتنوين:تنوين الغايل -و

  :  امرئ  القيس،يف قول جاءالّذي؛حنو  شعوريٍةنفسيٍة
  .24ما يأِْمترنْ ويعدو  علَى املَرِء÷  ِمرنْ   كَأَني خوأَحاِر بِن عمٍر

  .أنّ هواه دعاه فأطاعه:ويأمتر؛أي.اختمر داء وأوجع:؛أيرأراد مخَِ
  : النداء/3

 .تلف داللياً،عن الفعلإذ خي،25ىنادامل القصد امسيةا على اللّفظ؛وإمنّ)يا(ليس املراد دخول
داء،فالنا حكم النصبيف حملّ أو البناء،صبوأمالن ألن،لوقوع نصوبات، باملفاعيل امله شبيه

  ).الرفع(حركةً،أدىن شأناً،من حركة العمدةاملنادى عطي ضمنياً،فأُ الفعل النداء

                                                                                                                                                                  

 .   40و39: ص-1:ج:املصدر نفسه:األمشّوين:ينظر -16

 .04: اآلية-روم سورة ال-17

  .38: ص-1:ج-"شرح األمشّوين:" واألمشّوين-17: ص-1:ج-"ةشرح ابن عقيل على األلفي:"ابن عقيل: ينظر-18
 دار - القاهرة-مصر"ة اخلضري على ابن عقيلحاشي:")هـ1287( الدمياطياخلضري حممد بن مصطفى بن حسن: ينظر-19

  .20: ص-1:ج-)ت/د (-)ط/د (-إحياء الكتب العربية
  .فحة نفسها الص-"ة اخلضريحاشي": واخلضري-18: ص-1:ج-املصدر نفسه:ابن عقيل: ينظر-20
عبد احلميد :حتقيق" على ألفية ابن مالكوين األمشّ شرححاشية الصبان على:")هـ1206( حممد بن عليالصبان: ينظر-21

  .45: ص-1:ج-م2004/هـ1425 -1 ط- املكتبة العصرية- بريوت- لبنان-هنداوي
 .32: ص-1:ج-"وين األمشّشرح:"ويناألمشّ: ينظر-22

  .48: ص-1:ج-املصدر نفسه:الصبان: ينظر-23
  .620:هاشم الصفحة"يوانالد:"امرؤ القيس: ينظر- يف مطلع القصيدة،ومل يذكره السكّرييذكره الطّوسي والبطليوس -24
  .18: ص-1:ج"أوضح املسالك:"ابن هشام: ينظر-25
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لبعد و،26 كان يف حكم املندوب،فالعرب تندب باأللف واهلاء،لبعد الصوت ماوأما
عوريهقالحنو ما ة،يف نفس القائل؛احلالة الشيف رثاء عمر بن عبد العزيز، جرير����:  
حلْمتِظيماً  فَِا  أَمراً عطَصربت  لَه   ÷وِفيِه  ِبقُم ِرتراأَمم27 اِهللا  يا ع.  

44 {{{{:����،قولهوجاء يف الذّكر احلكيم.فأحلق األلف للندبة 44’’’’ tt ttAAAA uu uu���� ôô ôô££££ yy yyssss≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMMÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ==== // //ΖΖΖΖ yy yy____ «« ««!!!! $$ $$####{{{{28.  

 "’ARTICLEL"ا القصد أل السابقةفاملوصولة قد تدخل على املضارع،وإمنّ:أل غري املوصولة/4
   :يت تلحق األمساء،وداللتهاالتعريفية،الّ

  : وهي ثالثٌ:29العهدية -ا
$$$$ {{{{: ذكرياً؛حنومعهوداً، ما يكون مصحوا-1 pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù îî îîyyyy$$$$ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ßß ßßyyyy$$$$ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>ππππ yy yy____%%%% yy yy`̀̀̀ ãã ãã———— ({{{{30.  

øø {{{{: ذهنياً؛حنومعهوداً، ما يكون مصحوا-2 øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ عن ،؛فالغار بأعلى ثوٍر31}}}}####$$
  . يف صريح اآلية،إن مل يذكروهو املعروف،و32ني مكّةمي
هذا الغالم،وأي :الواقعة بعد اإلشارة؛حنووهي  حضورياً،معهوداً،مصحوا ما يكون  -3

  .اآلن:خرجت،فإذا األسد،والزمان احلاضر؛حنو:املنادى،أيها الرجل،وبعد إذا الفجائية؛حنو
  :33ةاجلنسي -ب

ββββ {{{{:و الستغراق األفراد؛حن-1 ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 AA AA���� ôô ôô££££ ää ääzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{34.  

  .الكامل يف هذه الصفة:أي؛ الرجل علماًزيد:ئص األفراد؛حنوالستغراق خصا -2
                                                 

 .111: ص-"حويف الناجلمل :"اخلليل:ينظر26

  .235: ص-م1986/هـ1406 -)ط/د (- دار بريوت-بريوت"يوانالد:")هـ114 -33( بن عطية اخلطفي جرير-27
28 -56: اآلية-مر سورة الز. 

 )ط/د (-ةاملكتبة العصري- بريوت- لبنان-ين عبد احلميدحميي الد:حتقيق"لبيب يف كتب األعاريباملغين الّ:"ابن هشام: ينظر-29
  .61: ص-1:ج-م2003/ هـ1423 -

  .35: اآلية- سورة النور-30
31-40: اآلية-وبة سورة الت. 

 .300: ص-2:ج"افالكش:"خمشريالز: ينظر-32

  .17و16: ص-1:ج:املصدر نفسه:ابن هشام: ينظر-33
 .02: اآلية- سورة العصر-34
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3- ة؛حنولتعريف املاهي:}}}} $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« @@ @@ cc cc yy yyrrrr{{{{35. 
 :حنو؛من اسٍم:ق احلكم به،وداللته تعل36ّما به حصول الفائدة،وهو أن تنسب إليه:اإلسناد/5

قُ:؛حنو،أو فعلأنت قائم؛حنو،أو مجلةمت:}}}} $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####{{{{37.  

        : )ةالفعلي(داللة املفردة على احلدث    *
من احملصأساساًل،وهو مرتبطٌإنّ من مسات املفردات،داللتها على الز ،ة واحلدث،بالفعلي 

 ةٌ صوتيوللفعل عالمات.38من األزمنة الثّالث، بزمٍن يف نفسه،مقترنٌ يدلّ الفعل على معىنإذ
ةٌداللي،ا؛وهيي عرف:  

 ،وامللحوظ من هذا.وقمتم،قمت:؛حنواطباًقمت،أو خمُ:؛حنووهي إن كان متكلّماً:تاء الفاعل    -1
 ن،مكّ،فأقفلت املقطع،بتسكني امليم للتفاد النفس وكاللهنكات،لأنّ العرب كرهت توايل احلر

 للفاعل املتكلّم،-أقوى احلركات-ا هو أقوى شأناً؛فأُعطي الضمم،تاء الفاعل ةركحبوافقت و
لقوة )واإلناث ومجعهما،يف مثىن الذّكور(املخاطبللفاعل ،أُعطي أيضاًوالعتناء العرب بصاحبه،

 وهو أقلّ شأناً،من الضم،للفاعل املخاطب املذكّر،تماع،وأعطي الفتح،وهو أقلّ شأناًداللة االج
        .األضعف جنساًاحلركات،للفاعل املخاطب املؤنث،كلّم،وأُعطي الكسر،وهو أضعف من املت

قامت وقعدت،وامللحوظ أيضاً،أنه ملاّ كان املتعلّق باحلكم :ناوهي يف قول:تاء التأنيث الساكنة-2
 كتها،اء حرتلبت الن التذكري،سع والتأنيث فرع ومؤنثّاً،يف الداللة،والغائب أقلّ حظّاًغائباً؛

وملاّ كان االسم . لهر الداللة ههنا،جماراةً لذلك،ومطابقةً مؤشفعفني صوتياً،فضيحلملها ضع
تصاص اخويف املقابل اآلخر،أمكن من الفعل،اختصت التاء املتحركة به،وهي أقوى حبركتها،

  .39من أختها،الساكنة بالفعل،وهي األضعف

                                                 

  .30: اآلية-األنبياء سورة -35

  .18: ص-1:ج"أوضح املسالك:"ابن هشام : ينظر-36
 .09: اآلية- سورة احلجر-37

  .17و16: ص-"شرح شذور الذّهب:"ابن هشام: ينظر-38
 .59: ص-1:ج"ة الصبانحاشي:"الصبان:ينظرو. 45: ص-1:ج"وينشرح األمشّ:"ويناألمشّ: ينظر-39
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تفعلني،وال تلحق :افعلي،وفعل احلاضر: تلحق فعل األمروهي ياء الفاعلة،الّيت:ياء املخاطبة -3
إذ يف األمر واملضارع،وهي للداللة على األنوثة؛،أنّ الياء اشتركت،ويتضح من هذا.40املاضي

لحظ أيضاً،أنّ تلك وي.قضياأعِط واقِض،وللمؤنث أعطي و:الناقص للمذكّر،يف الفعل إنّ األمر
 من،تمكّن املضارعل  هياإمنّ ذف يف األمرحتُالّيت ،وثان،الّيت تلحق املضارع،مع جنس اإلالنون
  .،وهو أخفض درجةً ومكانةً الثّاين يفللبناءاألول،وهو أوىل،ويف  باعر؛لإلاألمر

 {{{{:؛حنو،يف غالب األحواللتوكيد،وختتصان بالفعل املضارع لمها:نونا التوكيد -4 uu uuΖΖΖΖ yy yyffff óó óó¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 

$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ{{{{41ون أوكد،ألوكيد بالنوالتوائت،ألصواتها أنصع انوكيد.بعد الصونونا الت، 
ملثليه،واألثقل كذلك.من األخرى،إحدامها أخف واختصتا باملضارع.فأعطوا األخف،ية خلاص

  .اإلعراب فيه،واإلعراب أمكن من البناء
  :  ،وإالّ فسدت داللته للفعليةمن ثالثة أموٍر،دد مسات الفعل وزمانهحي :مالحظة

 لزمن احلاضر،إالّ أنها،مل يقم،فقد جند ألفاظاً:؛حنو مل أن يليضارع،وهو صاحلٌالفعل امل-1
  .)أتضجر = أف(،)أتوجع = أوه(:هامنو؛ليست مضارعةً

  وعستنعمت:؛حنوأو تاء التأنيث الساكنة)تبارك،ولست(:؛حنوالفعل املاضي،وهو ما قبل تاء الفاعل-2
  ).بعد =هيهات(و )فَرق=شتان:(ملاضي،فليس فعالً ماضياً؛حنووإن مل يقبل إحدامها،ودلّ على زمن ا

 فإن قبلت املفردة نوين.نبراض:مع داللته لألمر؛حنو،وهو أن يقبل نوين التوكيد:فعل األمر-3
$$$$ ":التوكيد،مع عدم وجود داللة األمر،فالفعل للمضارعة؛حنو JJ JJèèèè xx xx���� óó óó¡¡¡¡ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999"42وإن دلّت على األمر،؛ 

يف هذا ،ني تبوقد.43)احذر=حذاِر(و)أَدِرك=راِكد(:؛حنوأمٍر،فهي اسم فعل مع عدم قبوهلا للنون
  .44ة،ومثله يف انعكاس األمرة إىل الفعليتوجيه الداللة،من االمسيل تدخل الصوت،كلّه

                                                 

  .23: ص-1:ج"ة اخلضريحاشي:"واحلضري. 23: ص-1:ج"شرح ابن عقيل:"ابن عقيل: ينظر-40
 .32: اآلية- سورة يوسف-41

 .15: اآلية- سورة العلق-42

 .22و21: ص-1:ج"أوضح املسالك:"ابن هشام: ينظر-43

 دار - بريوت-لبنان"ةودي يف األلفيشرح املكّ:")هـ807-726( بن صاحليمحن بن علالر  زيد عبد أبواملكّودي: ينظر-44
  .13: ص-م1997/هـ1419 -1 ط-الفكر 
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   : )ةاحلرفي(داللة املفردة على رابطة احلدث    *
ة،وال اكيب اللّغوي،يف التربعضها ببعٍض،واألفعال من ارتباط األمساء، للكالموجب

  من االسميف غريها،الشتغال كلٍّ،،أكثر مرونةً،تدلّ على معىنق هذا،إالّ بوجود رابطٍةتتحقّ
 ؛ منهايف بعٍض،،إالّ ما جاء وحيد صويتٌّمقطع،واحلروف يف جمملها.الّذي فيهما باملعىن،والفعل
مل أر :وو خاص بأحدمها؛حنومنها ما ه،وهل قام زيد، قائمهل زيد:؛حنوما هو مشترك:فمنها

،ال يقبل تغري حركة أنّ احلرف مبين ة للكلمواملالحظ يف البنية الصرفي.45زيداً،وهو للفعلية
   :يف مواضع ثالٍث،هه باحلرفب،لشاًا كان االسم مبنيآخره،وإمنّ

1- به الوضعي؛كتاءحرٍفلى  عسمكان االا موهو في:الش)قمت(اء اجلببيهة بالش،العطفوواو ر 
  .46 وبلْبيهة بقدالش)قمنا(نونك؛نيحرفأو 
2- ن:به املعنويالشوهو فيما تضم،أم ،حرف  وضع لذلك املعىنسواٌء، من معاين احلروفمعىن
  .47ةنها لإلشارة الذّهني؛إذ إةوهنا الّيت تشبه الالّم العهديمىت،الّيت تشبه مهزة االستفهام،:حنو؛ال
3- نيابته عن الفعل،كاً من أوجه استعماالت احلروف؛ يسلك االسم،وجهوهو أن:به االستعمايلّالش 

  .48وإذ وإذا وحيث.وأتوجع،واسكت،بعد:بدل،هيهات وصه وأوه:؛حنو عليهةخلادالالعوامل  دون تأثري
  .49فبِنيت أن يفتقر االسم ملا بعده؛كاملوصوالت،فتشبه احلرف،يف مالزمته االفتقار،:الشبه االفتقاري-4

* ةدالالت صيغ املفردة اللّغوي :   
  : داللة الصيغة على الزيادة -

قترن املُ،معىن خاصاً،ينضاف إىل املعىن،،يلحظ يف صيغه املزيدةكلم العريبإنّ املتأمل يف ال
اللة املعجمينوين؛فاألمساء وأال األفع واٌءس،ة،ألصل تلك املفردةبالدتلحق فيفةٌ ط،زيادةٌ مثالًالت،

                                                 

 -الدار البيضاء -اململكة املغربية"ة على شرح املكّوديحاشي:"مد بن محدون أبو العباس سيدي أمحد بن حمابن احلاج: ينظر-45
  .40: ص-1:ج-)ت/د (-)ط/د(

  .15: ص-"ةودي يف األلفيشرح املكّ:"ودياملكّ: ينظر-46
 .40: ص-1:ج-ابقاملصدر الس:ابن احلاج: ينظر-47
 .  58: ص-1:ج"وينشرح األمشّ:"ويناألمشّ: ينظر-48
 .  58: ص-1:ج"وينشرح األمشّ:"ويناألمشّو.34: ص-1:ج"شرح ابن عقيل:"ابن عقيل:ينظر -49
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إذ يف الفعل،،تفعل أصوات املضارعةما  ونظريه.50ةكّنه يف االمسيزيد يف خفّته،ومتُفياالسم،بنية 
 يف حال القراءة،فهو يصلح أن يكون إخباراً عنه،. يقرأزيد: يصلح لزمنني؛حنو قولكعلهجت

  .51 سيقرأ،يف املستقبلبعد مدٍة أنه،ويصلح أن يراد به
  :داللة صيغ األمساء على الزيادة  -1

اً،ييف املصادر،لزيادة األصوات يف ا،عاين األمساء،داللة زيادة املعىن ممنتبني جليةألبني، 
،إجياد وقد حاول،اخلليل وسيبويه.ما بعدفي سيأيت؛وين األفعال املزيدة متاماً،يف معاهو احلالما ك

. يهااللة العائدة علملصادر،وبني الدوالصفات وا،لألمساء ة الصرفيبني الصيغتلك العالقة الرابطة،
 ته،غة وصييئته الصرفي،،خاصة فيما جاء عن اللّفظعند ابن جين، أكثر تنظرياً األمروأصبح

  .52ياغةمن املناسبة يف الوضع والص،يغة عليه هذه الصذي تدلّواملعىن الّ
رواية  من قبلُوقد ذكرت،اجلندب صوتل، قول العرب،يف اخلليلعن،ابن جين:"صر"، 

وداللتها على ،فاملضع نائيبني صيغة الثّ،دث املناسبةحتُالعرب ف.53"رصرص": البازيصوتل
 عند زمناً،وت،كاستطالة الص واستطالةًاً،فأحدث مدويتّالص  على تكريرهازيادةً،فظللّاىن عم

 على لّدو،ساكٍنب"CVC"األول املقطع إقفالرصرة،فهو من قبيل ا ما يف الصمأو.اجلندب
 اين،انية للثّالثّل،ويغة األوىل للمعىن األو الصنوكتف؛وت عند البازياع،كانقطاع الصاالنقط
 إىل أنّ فعل الصر أمكن،عند اجلندب،لتمكّنها سناً،،وحي من جهٍةوت. دالليني وجتاوباًمناسبةً

  .وأنّ فعل الصرصرة أضعف حاالً،عند انقطاع صوت البازي،لضعفه قوةً وسناً
  على صيغةتأت كالّيتالة على احلركة واالضطراب؛الد،بعض املصادر،ويهجاء عن سيبو

،قد تنتج ته وثورهواضطراب،تهوحرك زعزعة البدن هيا ؛وإمنّقزان والقفزان وغريها؛كالن)الٍنعفَ(
عن احلركة البدنية،أو العوامل النفسيةة،أو الفيزيائي،54اإلنسان عن غري ةادرالص.  

                                                 

  .44:ص- "صريفاملنصف لكتاب الت:"ابن جين: ينظر-50
 .فحةاملصدر نفسه والص:ينظر -51
  .31:ص -" يف القرآن الكرميريفّ الصاإلعجاز:"عبد احلميد هنداوي:ينظر -52
  .31:ص -املرجع نفسه والصفحة:احلميد هنداويعبد و . 152:ص -1:ج-"اخلصائص:"ابن جين: ينظر-53
  .املرجع نفسه والصفحة:عبد احلميد هنداوي: ينظر-54
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  واحدٍةيت جتيء على صيغٍة،بني معاين املصادر،الّ الدالليةوافقة املؤه استقراجاء عنهو
  .55فه من نفسهكلّتباح،فيما يراخ والنيف الص)عاِلفُكال(مشتركٍة

ه، عنوردا وممةًغفات،صييف اشتراك املصادر والصقوهلميف ،،روايته عن العرب ومعىن: 
يةآمآسة وسعلى ،ا جميء هذهوإمنّ.عتدت،وقِنت وزِهمست وسِئيِئ: مصادر،منناعةهادة وقَ وز

  .56يء،فاشتركت يف املثال واملعىناللة على ترك الش،للد واحٍدمصدر مثاٍل
 قِنسو،مِجأَ،وهو مجاً أَمجأْي،مِجأَ:كقوهلم؛ واحٍدعلى مثاٍل،فاتكان يف الص ونظريه ما

  .58ضِرغَوهو  ضِرغَ،و57قِنس،وهو قنسيو
أت إىل خمالفة جليغ، اختلف األمر عندها،يف معاين الصملاّ، العربىل أنّإ،به سيبويهانتقد و

ضب وجاءوا":يغ،ملخالفتها يف املعاين؛فمن ذاك قولهالصدوذلك على بناء الغرض،،هد والغرض الز
،كما عقاِن:قالواو، زهادةًد يزِهدِهز:،كما قالوا قناعةًعِن يقْعِنقَ:،قالواوهٍوى هوى يهو:لكقو

  .59"يء ترك الشه ضدوأن، بناء الفعل واحد؛ألنّضِرغَ:،كما قالواعِن،وقَدزاِه:لواقا
 .62والعطاس61هاموالس60حازالن:اء؛منهااللة على الدلدل)عالالفُ(أيت علىت،مصادرذكر و

ا وأم.63ِةرافَِعال وكابِةالنِ وناعِة والصِّاليِةالِو؛ك القيام بالشيءيكثر فيها)ِةعالَالِف( على ما يأيتأنّو
  . 69 68اِحشوالِك67ابنواِجل66راِضوالِع65الِطوالِع64باِطكاِخل؛)عاِلالِف(على،فالوسم

                                                 

 .14:ص -4:ج"الكتاب":سيبويه: ينظر-55

  .16: ص-4:ج-املصدر نفسه: ينظر-56
  .2119: ص-"لسان العرب:"بن منظورا:ينظر -بعانالش:قِنسال -57
  .16: ص-4:ج-ابقاملصدر الس:سيبويه: ينظر-58
  .17و16: ص-4:ج-املصدر نفسه: ينظر-59
60- ا:ازحالنيف ِرئا وابذُ اإلبل والدة"العني:" ينظر اخلليل-داٌء يأخ162: ص-3:ج-)ح ز ن(ماد. 

61- امهصيب اإلبلداٌء:السحاح:"وهرياجل: ينظر- ية"الص1957: ص-5:ج-)سهم(ماد.  
 .10: ص-4:ج-ابقاملصدر الس:هسيبوي: ينظر-62

 " يف كتاب سيبويهثكالن"):هـ476( يوسف بن سليمانريتمناألعلم الشو.11: ص-4:ج-ابقاملصدر الس:هيبويس:ينظر -63
  .562: ص-2:ج-م2005/هـ1425 -1 ط- دار الكتب العلمية- بريوت- لبنان-حيىي مراد:قيقحت

  .224: ص-4:ج-)خ ط ب(مادة"العني:" ينظر اخلليل- ِسمةٌ يف الفَخِذ طويلة عرضاً:اطباخل -64
 "تاج العروس:"والزبيدي.147: ص-2:ج-)ع ل ب(مادة"العني:"ينظر اخلليل -مسة يف طوِل العنق: الِعالب إنما هو-65
  .437: ص-3:ج
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 ؛كقوهلمعىن االمتالءملهي ف)لىعفَ(و)النَعفَ(علىيت تأيت فات،الّ الصأنّ،وجاء عنه أيضاً
:قدحن مججمةٌ،وفانٌصن صوق،فىبانٌ، دحقَ ومججمةٌقَرر70ىب.  

وهي  يتيِْالقتاللة،وسخ يف علم الدارلل،ييِللِّالد:كثري؛قالوامعىن الت)يليعالِف(يف رصدو
  .71يء بالش والكالموهو كثرة القول يِرياهلجميمة،ونال

 :حنوفقالوا م العني؛تبعت الالّأ املبالغة يف األمساء،تإذا طلب، العربعن  ابن جينروىو
دكْم72ٍكموصمح73ٍحموعكْر74ٍكروعصبوغ75ٍَبصشما كُملّ،و76ٍمشيف املوضع،ت العنيرر، 

 : قوهلم؛حنوضاعفتهم العني سابقاًم،ك77ميف األمساء الالّ،ضاعفت العربكما .محلقتها الالّ
عو78لٌّتصو79لٌّمعمو80دحز82 81ق.  

                                                                                                                                                                  

 .332: ص-2:ج-)ع ر ض(مادة"القاموس احمليط:"ينظر الفريوزأبادي - يف فَِخِذ البعِري عرضاً ِسمةٌ أو خطٌّ:العراض -66

بعري :يقال:"الكسر الّذي يصيب اإلبل؛قال اجلوهري:احلبابوقد يكون قصد سيبويه .فردة ذا املعىن مل ترد هذه امل-67
،ـِحبمن مكانه حتـى يربأَ أو ميوت؛وقال ثعلب م أو كسر فال يربح ه مرضا وهو أن يصيبإحباب ا للبعري : وقد أحبيقال أيض

ـِحبسري مينظر-"الـح ":106: ص-1:ج"حاحالص. 

ِسمةٌ فـي موضع :شاحالِكو.3872: ص-"لسان العرب":"الكُساح من أَدواء اِإلبل: قال أَبو سعيد:" قال ابن منظور-68
 .3881: ص-املصدر نفسه: ينظر.الكَشح

 .  562: ص-2:ج"كت يف كتاب سيبويهالن":يالشمنتراألعلم و.13: ص-4:ج-ابقاملصدر الس:هسيبوي:ينظر -69

  .23: ص-4:ج-ابقدر الساملص:هسيبوي:ينظر -70
 .41: ص-4:ج-ابقاملصدر الس:هسيبوي:ينظر -71

72- ككْممالد:الشالقِوي ة"القاموس احمليط:"الفريوزأبادي:ينظر.ديد293: ص-3:ج-)د م ك(ماد.  
73- حمحماَأللْواِح:الص ِمعتاملُج لُ الشديدة-ينظر املصدر نفسه .الرج233: ص-1:ج-)ص م ح( ماد.  
74- ككُررالع:الضخم من أركاب الن كَبكوأصله من الثّ. ساءالررإمنا هو من الع،ولفظه مخاسي اخلليل.فأردف حبرفني،الثي :

  .199: ص-1:ج-)ع ر ك(مادة"العني"
  ***.أذقتهم يوماً عبوساً عصبصبا   ***             :قال؛ويوم عصبصب بوزن فَعلْعلْ بناء مردف حبرفني -75

   .310: ص-1:ج-)ع ص ب( مادة-املصدر نفسه:اخلليل
76- مشمشراِدِه شيٌء:الغثْنيِه عن مه فال يرأس كَبري نة"القاموس احمليط:"الفريوزأبادي.م154: ص-4:ج-)غ ش م(ماد.  
 . 156 و155:ص -2:ج"اخلصائص:"يابن جن:ينظر -77

 .2801: ص-)ع ت ل(مادة"لسان العرب:"ابن منظور.اسغِلـيظ من النوالفَظُّ ال،ديد الـجافـيوهو الش:العتلُّ -78

-)ص م ل(مادة"مقاييس اللّغة:"ابن فارس. ال يقال ذلك إالّ للمجتمع السن:شديد البضعة،وكان اخلليل يقول:رجل صملٌّ -79
   .311 ص-3:ج

80- دمالع:الشالش املمتلىُء شباباًاب ة-املصدر نفسه:اخلليل. ديد57: ص-2: ج-)ع م د( ماد.  
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        : على الزيادةاألفعالداللة صيغ  -2
كثريما تقترن الد اللة الصكثرة، عود ذلكألمساء،ولعلّنظائرها ا لل؛مراعاةًة باألفعارفي 

 ة املزيدة،رفيكثرة قوالبها الصإىل من،واحلدث والز:تنييلا على األلسنة،ومحلها لداللتني أودورا
سع ر استعماله،وات،كثُذا خفإ الفعل كما أنّ؛وريئها على تلك الص،اللةيت استدعت الدالّ
83صرف فيهالت.  

الغاية  ؛إذ مل تكن زائديادته هذه معىنلزكلّما كان ،اإلحلاقلغري  تهزياد تما كانكلّو
 :عدية؛حنوالت:منها؛ عديدٍةملعاٍن)لَعفْأَ(فزيادة اهلمزة يف.84اًثعب ،وال املعىن كانيظفلّلالغرض ا

ذا إجل، الربرجأَ:حنو؛ريورةوالص.جعلته للبيع: الفرستعبأَ:؛حنو85عريضوالت.أجلسته وأقعدته
 :؛أيأشكيته:حنو؛لبوالس.وجدته خبيالً:أي؛أخبلته:حنوووجوده عليها؛.ذات جرٍب،بٍلإصار ذا 

  .86أزلت شكواه
 :عدية؛حنولتلو.87ق األبواب الغنم،وغلّنتج:كثري؛حنوالت وضعيفلتفل)لَعفَ(معاينمن أما و

وقد .لخأزلت جلده بالس:أي؛هتدلَّ،وجهرادأزلت منه قُ:أي؛ البعريتدرقَ:حنو؛و فالناًتحرفَ
  .صار ذا قيٍح ذاإح اجلرح؛قي:ذا أصله؛حنوهصار : مبعىنيكون

 .ضاًصار املكان رو:أي؛ضت املكانرو:فاعله أصله املشتق منه؛حنوو،ريورةء مبعىن الصيوجي
حيمل ،وجييء مبعىن.ر البصرةصبو،ف الكوفةكو:هو عليه؛حنو على ما،تصري مفعوله:ء مبعىنيوجي

                                                                                                                                                                  

81- قلٍَّة احلُزتلٍّ وعتِه:كعيتى أدار ألْيشالذي إذا م طِْن القصريالب والعظيم،قيدنه، والضِف بعلض هطْوخ قاِربن يأو م،القصري. 
  .214: ص-3:ج-)ح ز ق(مادة"القاموس احمليط:"الفريوزأبادي:ينظر
 .156:ص -2:ج"خلصائصا:"ابن جين:ينظر -82

 مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي"ة ابن حاجبشرح شافي:")هـ686( حممد بن احلسناإلستراباذي رضي الدين: ينظر-83
-1 ط-دار إحياء التراث العريب - بريوت- لبنان-وحممد حميي الدين عبد احلميد،فزافوحممد الز،حممد نور احلسن:حتقيق -

 .53: ص-1:ج-م2005/هـ1426

  .61:ص -1:ج:املصدر نفسه:ينظر -84
  . للحدث ألن يكون مفعوالًةجعله عرض: التعريض يف علم الصرف-85
- مصر-حممد حميي الدين عبد احلميد:حتقيق"تباأدب الك"):هـ276( أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينويابن قتيبة:ينظر -86

  .267 .... 266:ص -م2005/هـ1426 -1 ط- دار الطّالئع-القاهرة
  .114: ص-م1988/هـ1408 -2 ط- دار املعارف- بريوت-لبنان"تصريف األمساء واألفعال:" الدين قباوةفخر: ينظر-87
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يء جيباح،وأقبل الص:أي؛حبر يف اهلاجرة،وصاأي س؛رجه: املشتق هو منه؛حنوزمنيف ال،ئاًشي
  .88 إىل املفازةزو إذا قصد الكوفة،وفَفوك:املشتق هو منه؛حنو،إىل املوضع،مبعىن املشي

 ،زمعدية من الالّوالت.منهو مين ربضاربته،فوقع الض:املشاركة؛حنو):لَفاع(وجاء يف معاين
ي للواحد؛حنوإىل املتعد:كارمزيداًت ثّ الجاذبت زيداً:نني؛حنوثإىل اال،لواحدلي ،ومن املتعدوب 

مبعىن(كثري واملبالغةوللت ؛حنو)لفع:فْأَ:ومبعىن.فتهضاعفه وضعوفَلَع ؛أي"راعنا مسعك":حنو؛لَع: 
  .89جعلك ذا عافيٍة:أي؛"عافاك اهللا"أرعنا مسعك؛و

 تضارب زيد:؛حنوة معىنواملفعولي،ة لفظاًاملشاركة يف الفاعلي):لَفاعت(وجاء يف معاين
90"ووعمر.ومطاوع)وقد .دفتباع،باعدت زيداً:؛حنوأن يصبح  املفعول فاعالً،على شريطة)لَفاع

فكان االتفاق يف ،"تعايا أهله بصفة ذاته":����ييف أصل الفعل؛حنو قول عل،جييء مبعىن االتفاق
فْأَ(وقد جييء مبعىن.دراك كنه ذاته وصفاتهإ ،والعجز عنالعي91طأ وأخطأاخت:؛حنو)لَع.  

سته مته وقيمتّ:ة؛حنوبسنولل.عطَّقَ فتهتعطَّقَ:كثري؛حنوللتالّيت )لَعفَ(مطاوعةُ)لَعفَت(وجاء يف
ونزاٍر وقيٍستميٍملنسبة :أي؛رتهونز فتتم،رس وترتّم وتقي.جييءو؛ممته فتعلّعلّ:عدية؛حنووللت 
هوو،كلفللتحنو،سبة يف الن:مته؛أيعته وحلّشج:ويأيت . منهاًفتكلّ،واحللم جاعةنسبته إىل الش

كرر للعمل املو.جعله وسادةً:أي؛د احلجر،توسجعله رداًء:وب؛أيثّ الىترد:حنواالختاذ؛لداللة 
 م واستعظم،،وتعظّ واستكربربكَت:؛حنو)لَعفْتسِا(ومبعىن. املرقىوحتس،عجتر:على مهٍل؛حنو

  .92 وفكٍك وأسٍفأصبح ذا أٍملإذا ؛كف وتفكّ وتأستأملّ:ورة؛حنوصريلا)لَعفَت(يف واألغلب
ختاذ وال،93مجعته فاجتمع،ومزجته فامتزج:؛حنوةٌقليل وهي،املطاوعةُ):لَعتفِْا(وجاء يف

94جعله خبزاً:؛أيزته،واختبجعلته طبيخاً:أيه؛بختاطّ:أصله غري املصدر؛حنو،يءالش. فاعل؛وللت 
  .96اإلصابة اجتهد يفإذا ،واكتسب،أصابإذا ؛كسب؛95فصروللت.جتاوروا:اجتوروا؛أي:حنو

                                                 

 .69و68: ص-1:ج"ةافيشرح الش":يذسطربااإل:ينظر -88

  .267: ص-ابقاملصدر الس:ابن قتيبة:ينظر -89
 .117: ص-"تصريف األمساء واألفعال:"الدين قباوةوفخر . 73:ص -1:ج-ابقاملصدر الس:يذستراباإلا:ينظر -90

 .75و74و73: ص-1:ج-املصدر نفسه:اإلستراباذي:ينظر -91

 .77و76 و75: ص-1:ج:املصدر نفسه:ينظر -92

  .78: ص-1:ج:املصدر نفسه:ينظر -93
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أو أن يكتب له ، أن يكون كاتباً،إذا أرادهبهتاستك:ريح؛حنو الصلبالطّ:)لَعفْتسِا(وجاء يف
لب منه ه ط،وكأنيءاستخرج الش:؛حنوباملزاولة واالجتهاد،لبأو تقدير معىن الطّ.صراحةً
 ؛98أو جمازاً. حقيقةًصار حجراًإذا ني،استحجر الطّ:؛حنوحقيقةً يءل إىل الشحوللتو.97اخلروج

،إذا جلَ الراستكرمت:ه صفة أصله؛حنويء،على أنالعتقاد يف الشلو.99ثابغاستنسر ال:حنو
  .101حالوهي الس؛100ةَلّألْْمَ اختذ اوإذا جل،م الراستأل:لالختاذ؛حنوو.اعتقدت فيه الكرم

 يفو.102 واحـولّ  اعـور :؛حنويوالعيب احلس . وابيض اسود:ون؛حنواللّ):لَّعفِْا(وجاء يف 
 املبالغة؛):لَعوعفِْا(ويف.103ه وجه اشهاب:والعيب العارض؛حنو . وازراق امحار:حنوون؛اللّ)لَّاعفِْا(

  :حنو؛املبالغة:يالثاملزيد من الثّ)لَلَعوفَ لَلَعفَت(ويف.104احلوىل:حنو
�ِوسكَد حاملُِلفُلْ الفُب صعِرر�

105.  
 :املبالغة؛حنو):لَلَّعفِْا(ويف106بباشها:العارض؛حنو والعيب.ررامحا:حنوون؛اللّ)لَعالَفِْا(ويف

اطمأنا و.107زن وامشأزفِْا(يفأمعفَ(ةُطاوعملف،عقرنافاحرجنم و:؛حنو)لَلَنإلا وأ،)لَلَعغناء عن ادر 
واملطاوعة ،كليفلتا)لَعفْمتَ(يفو. غالباًاملطاوعةُ)لىعفَ وتلَعوفَ وتلَوعفَت(ويف.108حاسلنط:حنو
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 .123: ص-"تصريف األمساء واألفعال:"فخر الدين قباوة: ينظر-108
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 يفو.دغناء عن ارواإل،ملبالغةا)لَلَنعفْ وِالَيعفَت(يفو.د عن ارإلغناءا)لَوعفِْا(يفو.109اذواالختّ
   .110د عن ارواإلغناءملطاوعة،ا)ىلَنعفِْا(

ـ فْ،يلَِعفَ(ةالثيجاء يف األفعال الثّ   و  غلبـه   ،إذاأكرمـه ،فكرمته،كارمين:املغالبـة؛حنو )لُِع
 واأللوان.حِرفَ:حنو؛هاد،وأضدانَِزح:حزان؛حنوواأل.مِق وس ضِرم:لل؛حنوالِع:)لَِعفَ(ويف111بالكرم

؛ 113والعيوب112ترش:اهرة لعيون احليوان؛حنو  لى،والعالمات الظّ لِحلجييء  و.وصِدئ بِهش:حنو
  .114حِس ورعِلص:حنو

 ،رغرب والصوالِك،احلسن والقبح،والوسامة والقسامة:لقيةاألوصاف اخلَ)لَعفَ(وجاء يف معاين
غري  واألوصاف يف.115فق،وغريهقل،واحللم والررعة  والبطء والثّوالس،لطغوال ول والقصروالطّ

  .116صاحبهابللزوم الغريزة ،وكان الفعل الزماًش؛ح وفَمركَ:الغريزة؛حنو
2- اللة البالغيالدةة واألسلوبي:    

تكسب تراك،ةإنّ املفردات اللّغويوقانل حني االحتكامها،احلاوية هلا داللةً،يبحون الن، 
،حني اإلفراد،وحني تيبترحيتكم هذا الو؛ بترتيب هذه املفردات،وفق املعىن املرادىقضالذّي 

القواعد وإىل ال،كيبالتر117غات البشرباختالف ل،ختتلفالّيت ظُم،ن.كيب،فإذا تغري هذا التر 
 :قالإذ يه اجلرجاين النظم؛يسم،دون أدىن أي شك؛وهو ما  املعىن،تغريوهذا النظام،دون قرينٍة

واعلم أن ليس النظم،إالّ أن تضع كالمك الوضع،الّذي يقتضيه علم النحو،وتعمل على قوانينه "
مست لك،فال ختلَّ بشيء اّليت ر،عنها،وحتفظ الرسومفال تزيغ وأصوله،وتعرف مناهجه،الّيت جت،

                                                 

 .120: هامش الصفحة-رجع نفسهامل:ينظر -109

  .فحةالصهامش املرجع نفسه و: ينظر- 110
  .53: ص-1:ج"افيةشرح الش":اإلستراباذي:ينظر -111
112- ر يف العنيالشيف جفنها األسفل مع خرٍق يكون:ت ة"مقاييس اللّغة:"ابن فارس.انقالب224: ص-3:ج)ش ت ر(ماد.  
 .54:ص -1:ج-املصدر نفسه:اإلستراباذي:ينظر -113

) ر س ح(مادة -املصدر نفسه:ابن فارس.صقة العجز،الصغريةُ اَأللْيتين،ورجلٌ أرسح،والذّئب أرسحاملرأة الالّ:الرسحاء -114
 .395: ص-2:ج

  .فحةاملصدر نفسه والص:اإلستراباذي:ينظر -115
 .55: ص-1:ج-املصدر نفسه:اإلستراباذي:ينظر -116

  .221:ص -" يف علم اللّغة العامفصول:"عبد الكرمي الرديين: ينظر- 117
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 " املنطلقزيد"و" ينطلقزيد"و" منطلقزيد:"الّيت تراها يف قولكفينظر يف اخلرب إىل الوجوه،...ا؛منه
وقد تبني،أنّ 118""هو منطلق زيد"و" هو املنطلقزيد"و"املنطلق زيد"و" زيدمنطلق"و"ينطلق زيد"و

معىن مراقد حفظت لل،ةالعربي؛اكيبتبه،حسب ترتيب الكلم يف الترفزيدوينطلق، منطلق  
ار باالسم،غري ،واإلخب مبصدٍر مؤولةٌ،والثّاين مجلةٌ،إالّ أنّ األول صريحكالمها يف موضع خٍرب

 حنيداللة الفعل على االستمرار، صاحبها،والثّاين لةجيسعلى  دالٌّ،إنّ األول؛إذ اإلخبار بالفعل
 بادلالتعالقات  يف ةًخاص؛ اجلرجاينه،مبا قاليف قواعد التحويل"CHOMSKY"قالوقد .هحدوث

"LA PERMUTATION"ّبني املرك119ةبات االمسي.  
  املرسومة؛ ي صاحبها،لقواعد النحو  ا هو لعدم توخ   عابري للغموض،إمنّ والت اكيب التر إنّ اكتناف 

وذلك ما سـجله    ؛120،وأجزل معىن ،لكان أسلم عبارةً  تراكيبيف ال ،إذ لو حفظ ترتيب الكلم    
لَّكاً      :ون على الفرزدق،يف قولهالبالغياِس إالَُّ مميف الن ما ِمثْلُهو   ÷هقَاِربي وهأَب يِه حو أُم121أَب .  

  هذا،إالّ يف بيته ، الفرزدق ؛وما قصد 122،وامتنع املعىن مرامهفقد تكلّف الفرزدق يف البيت،فعقّد      
هشام،خال هشام بن عبد امللك بن مروان،فال يقاربه يف شرف امللك،إالّ ابن            ح إبراهيم بن    مد

  .123أخته هشام
تيب يف الكلم،حبسب ما رسم من ،أن جيري الترونالبالغيو قد اشترط علماء اللّغةهذا؛و

 وهو املترتب عنكا،ر  ذلكوإالّ أصبحرامة،والداللة امل املقصود،املعىنب فيما تعلّقالسيما ؛قواعد
احنراف مسار حيتم  مما،كيب،وخروجه عن ضوابط القواننيالتريف ،مراتب الكلم حفظ سوء

                                                 

 .127: ص-"دالئل اإلعجاز يف علم املعاين:"اجلرجاين عبد القاهر -118

-1 ط- دار املعرفة اجلامعية- اإلسكندرية- مصر-ترمجة حلمي خليل"ةة تشومسكي اللّغوينظري:"رنجون ليو: ينظر-119
  .140و139:ص -م1985/هـ1405
  .فحةاملرجع نفسه والص: ينظر-120
 .؛إالّ أن حمقّقي املصادر النحوية حييلونه عليهالفرزدقمل أجد هذا البيت يف ديوان  -121

 .128: ص-"دالئل اإلعجاز يف علم املعاين:"اجلرجاين:ينظر -122

ومعىن .هشام أبو إبراهيم خال:أَبوه.ك هشامأبو أم ذلك اململّ:أُمِه أبو.هشام بن عبد امللك: أعطي امللك،يعينرجلٌ:مملَّكاً -123
أبو أمه "وهوهنا فصل بني املبتدأ واخلرب،وه.هشام  ابن أختهإالّ،أو يدانيه يف الفضل، إبراهيم ال مياثله أحدأنّ:البيت
 حي"على"كامملّ"،وهومنه م املستثىن على املستثىنوقد"أبوه"بلفظ" يقاربهحي"وهوبني املوصوف وصفته، وفصل."حي"بلفظ"أبوه

  .املستثىن منه مه علىمنصوب لتقد" مملكاإالّ"خربه،و "اسيف الن"اسم ما،و:فمثله"مثله"و"حي":منهوفصل بني البدل واملبدل "
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،ملخالفتها القواعد ةً حنويال تسمى داللة العبارات العامية داللةً،ذاعلى هو.املقول فيه،املعىن
حوي124ةالن.  

3-    اللة االجتماعيو ةالدةاملعجمي:            
  :ةاالجتماعيالداللة  /1

 يعطيها املعجم الداللة األساس،يف إذ داللياً واجتماعياً،عداًة بفردة اللّغويتكتسب امل
بداللتها  حتفل كلّ مفردٍةإذ،والوضع اللّغوي،أوة االجتماعيتستقلّ كلّ مفردٍةف.125ة املعجمي، 

  . على داللتها األساس،الّيت حتملها،زيادةًمن دالالٍت،ةوصيغتها الصرفيمبا توحيه أصواا،
رفييغ الصٍتة،من دالالولعلّ من بني ما حتمله الصلفظ؛ عن داللتها األصل،زيادةًٍة فرعي 

تها ؛إالّ أنّ الصيغة أكسبةٌ اجتماعييتصف بالكذب،وهي داللةٌ،الّ على شخٍصدال،"كذّاٍب"
؛إالّ 126يالنعلى الس"تنضخ" أيضاً،دلّوت. يف داللة صيغ املبالغةالكامنةة،من الداللة الصرفي،قدراً

وتيأنّ اخلصائص الصعة،بني القوعلى تلك ، زائدةًة والعنف،أكسبته داللةًة للّفظ،وطبيعتها املتنو
ااألساس،الّيت ع 127رف.  

ت املعاجم اللّغوية،وغريها ،ةوقد تصداللة،الّيت حتوي معاين األلفاظ العربيلبيان هذه الد
يف مواقف ،العرف االجتماعيوقد يتدخل .130ةوالدخيل129واملصنوعة128من األلفاظ املولّدة

 .131اع العامةدتب كانت من ا أنها مدلوهلا،أو تغريإذ،للفصل يف بيان أدلّة بعض األلفاظ؛عديدٍة
غرياليلّفمن ذاك التبني الفصحى،، الد يف املعجم إذ هو ؛مثالً"عالٍة"لفظ يف،ةومدلول العام

                                                 

  .221: ص-"غة العامفصول يف علم اللّ:"ديينعبد الكرمي الر: ينظر-124
  .48: ص-"داللة األلفاظ:"إبراهيم أنيس: ينظر-125
126-خضشان: النن واجلَييِر املاء من العالعني:"ليلاخل -من فَو"177: ص-4:ج-)ن ض خ(ةماد. 

 .املرجع السابق والصفحة: ينظر-127

128- كالملَّدوث مل يكن من كالم العرب: محدتسالعني:"ليلاخل.م"71: ص-8:ج-)و ل د(ةماد.  
  .325: ص-3:ج- ذكر اخلليل أنه مصنوع-ثقيل وخم)عفشج(مادة"اجلمهرة:"ابن دريد:ينظر -هي ألفاظٌ غري فصيحة -129
عربيةً حمضةً،وال أحسبها إالّ  ال أحسبها:قال)التكّة(مادة:املصدر نفسه:ينظر -هي ألفاظٌ غري عربيٍة،دخلت معجم العرب -130

  .227: ص-1:ج"املزهر يف علوم اللّغة وأنوعها:"والسيوطي .41: ص-1:ج.دخيالً،وإن كانوا قد تكلّموا ا قدمياً
 .221: ص-"غة العامفصول يف علم اللّ:"ديينعبد الكرمي الر: ينظر-131
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ة،عند الو،،وهو الفقريمجع عائٍل،اللّغوييةالسيماتكفّل به،يف أكثر شؤونه،املُعامهو و،132 املاد
uu{{{{:����يف قولهما  uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ << <<≅≅≅≅ ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã çç ççµµµµ9999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ{{{{133إذ؛ عبري القرآينّيبني الت يالثّقل املادفسيذا،هل والن 

 ، يف كالم العامةأما؛و135من أعيا أهله خبثاًوهو "شاطٍر"لفظ،ومن ذاك أيضاً.134املتكفّل به
عند عامة اتمع أما وطويل اليد لكرمه،:وكذلك يقال للرجل.داء والعملحلسن األ مدحف

ارق ال،فهوالعريبسد اجلماعات اللّغويد،بتعدة،ونظائر هذا يكثر ويتعد.  
ه  أناملعاين،إالّهذه و،الالت،يف حتديد هذه الدية املستوى االجتماعيوعلى الرغم من أمهّ

الختالف هذه اجلماعات اللّدٍةيصعب ضبط هذا،وفق قواعد حمد،تة وغويبني وقد.دهاعد 
   :؛وهيغوييف الفهم اللّ،على املستوى االجتماعير  تؤثّيتالعناصر األساس،الّ"FIRTH""فريث"
1- املظاهر الكالميم يف الكالم؛حبيث تكون ذات للمتكلّ،ةة والفعليمني املشاركني،وتصرفا

مالص لة الوثيقة  
 .لة الوثيقة باملوقف الصاألشياء ذات -2
3- أثر احلدث الكالمي.  

 يراهفهو ،حوي والنريفّوالص،ويتّإىل املستوى الص، سياق احلالتهضافإ،رأيهويظهر من 
  .136،وانعكاساته على هذه املستوياتغوي،يف حتليل احلدث اللّمفيداً

موق،هلاها مفرداٍتيت حتوي بدور،الّتراكيب من يأتلف الكالم العريب عمن هذا  وموقف،
ل ختضع إذكيب؛الترسلطان القواعد النية،فحويوظيفةً، منها كلٌّيؤدأتيوال .نةً معيالفهم ىت 

 رفحو والص النيلمبعته ايرد شترط فيهالالت؛وال ي هذه الدكلّ وقوف علىال عند الّإامع،لسل
 ؛على سبيلوكاذب ابكذّ:فظي ل بني الطّفيف،الفرقمشافهةًي لقِّه قد عرف،بالتأن،بل يكفيه

                                                 

  .املرجع نفسه والصفحة: ينظر-132
133-76: اآلية-حل سورة الن. 

 - دار الفكر- بريوت-لبنان" على تفسري اجلاللنية الصاويحاشي):"م1825/هـ1241(الصاوي أمحد بن حممد: ينظر-134
 .397: ص-2:ج-م2004/هـ1424-1ط

  .57: ص-2:ج"يطالقاموس احمل:"الفريوزأبادي: ينظر-135
 : ص-)ت/د (-)ط/د( - دار النهضة العربية- بريوت-لبنان"- مقدمة للقارئ العريب-غةعلم اللّ:"عرانسد الوحمم: ينظر-136
 .312و311
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ويكتسب أفراد اجلماعات اللّ.137مثيلالتةغوي،هذه الديلقّاللة بالتزمٍن واملشافهة،على مر  
 ها أبناؤها،دون شعوٍريد،يؤةً كالمي،ويصبح نظامها عادةًغة األمسيطر على اللّ،قبل أن يطويٍل

  .غوينيحاة واللّوالن،سانينياللّ خبصائصها،شعور
من أفراد ، فرٍدعند كلّ-بعد هذا املران-ةحويوالن ةرفيوالص،ةتيوالالت الصصبح الدكما ت

  .138ةغويليقة اللّغويني،بالسعند اللّ،؛وهي املعروفةيها دون جهٍديؤد ةً تلقائيةًة،آليغوياجلماعة اللّ
   :ةاملعجميالداللة  -2

،ال غري؛يف حني اهلدف األساس،ةغويردة اللّة للمفاللة االجتماعيالديرى بعض اللّسانيني،أنّ 
 ،لبلوغوسيلةًه يت تعدالّ،وابقةالالت السب عن الدي غُيرى اآلخرين،أنها حيز الشعور،الّذي

ق بني دثني،من يفرسانيني احملُه هناك من اللّأن،ويرى إبراهيم أنيس.ةة الكالمي،يف العملياهلدف
الدإنّإذواالجتماعية؛،ةاللة املعجمي ئيسة للمعاجم، املهمة الرتوضيح الدة،غري الالت االجتماعي
أنها تعرج على بعض املباحث النحويواملفعول وغريها،اسم الفاعل تبيان اشتقاقك،رفيةة والص.  

،ويقف نُودي ؛فاملعجمغةغويني،يف تقعيدهم للّة اللّا هو مهمملعجم،وإمنّة امهمهذا  وليس
قيس عليهد،املعلى املطر،من إدراك؛ هذه القواعدروعند استقرا.ماعدون احلاجة إىل الس: 

،مل يعد هناك ٍة قياسياشتقاق اسم الفاعل،ومجع االسم،واستخراج املضارع من ماضيه،بطريقٍة
 ني،ي،فذاك شأن املعجمغويذي جيري على غري املعهود،يف القياس اللّ الّولكن. إىل املعجمحاجةٌ

لذا جندهم،يف غالب ؛إىل هذا،مون منهموقد انتبه املتقد. قاهرةًرورةًض،وتصبح حني ذاك
الّإون،األحيان ال ينصيغ الغريبة،غري اجلارية على القياس اللّ على الصفمن ذاك ؛139غوي

على ،)حِكننكح ي(،وكذلك يف مضارع140على غريب القياس،سيف أسيافإىل مجع ،إشارم
142 الفتح إىل،إضافة141ماع بالكسرالس. 

                                                 

 .49:ص -"داللة األلفاظ:"إبراهيم أنيس: ينظر-137

  .فحةاملرجع نفسه والص: ينظر-138
 .50: ص-املرجع نفسه: ينظر-139

 .51 و50: ص-نفسهاملرجع : ينظر-140

  .63: ص-3:ج"العني:"اخلليل ينظر -141
 .51: ص- الفعل برواية الفتح؛إالّ أن إبراهيم أنيس ذّكره يف املرجع نفسه املعاجممل تذكر -142
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حيث حدوث ،ة،بالظّاهرة املقطعية للمفردةفوق املقطعي اتصل مبحث داللة البنية ما
عند املقاطع،ويعين هذا ةالظّواهر األدائي،ابط الوثيق،بني املقطعالتر،غمي؛1،يف الوظيفةواألداء الن 

 :ةيتسمب يهحتى أنّ اللّسانيني دلّوا عل
  :2+*� ()��'؛"LES PHONEMES SUPRA SEGMENTALES"ةيكيبالفونيمات ما فوق الترب

       """"JOINTURE"املفصلو"L’INTONATION"التنغيمو"L’ACCENTUATION"النربو"LA SYLLABE"املقطع
  : ربـالنداللة  -أوالً

كثريل ما استخدم املعجميوت ،ون العرب اُألورب،يف داللة اهلمز،وارتفاع الصمصطلح الن
 ؛ومن ذاك املنرب،،فهو منبور مرتفٍعوكلّ شيٍء.4اهلمز:رب بالكالمالن:جاء عندهمإذ ؛3يف الكالم

 ،اهلمزةوأما ":أما يف قول اخلليل،يف خمرج اهلمزةو.6مهزه:ينربه،ونرب احلرف.5الّذي يعلو املصلّني
عىن اهلت والضغط،يف اهلمز،على معىن مل ،فزيادة7ٌ" مضغوطةٌمهتوتةٌفمخرجها من أقصى احللق،

  .،يف النربارتفاع الصوت
راسات اللّوتبني الدال ةرباقاملة احلديثة،سانيللّسانيني القدماء،يف حتديد املصطلح؛ةديدش  

جاء و.8من غريه،،وأوضح يف السمعمن املفردة،حتى يكون بارزاً، على مقطٍع إنّ النرب ضغطٌإذ
ر فما التوت9" كثٍري يف احلجاب،وعضل الصدر،هلواٍء قويحفز": اهلمزنّأ)*ـ*ـ*ـ*ـ428(عند ابن سينا

                                                 

  .48: ص-"هندسة املقاطع:"عبد القادر عبد اجلليل: ينظر-1
 .99: ص-م1998/هـ1428 -1 ط- دار أزمنة- عمان-األردن"علم الصرف الصويتّ:"عبد القادر عبد اجلليل: ينظر-2

 مادة" الصحاح:"اجلوهري."رفْع صوِته عن خفٍض:ونبرةُ الـمغنـي.رفعته،ومنه مسي الـِمنبر:أَنِبره نبرانبرت الشيَء :نـرب "-3
 .821: ص-2:ج-)ن ب ر(

  .269: ص-8:ج"العني:"اخلليل.ال تهِمز:أي؛"ال تنِبر باسمي:�يا نيبَء اللَِّه،فقال النيب:أنَّ رجالً قال":يف احلديثجاء  -4
  . ينظر املصدر نفسه والصفحة-5
 .822: ص-2:ج-)ن ب ر(مادة"الصحاح:"اجلوهري".ال ِمز:أي؛اهلَمزةُ،وقد نبرت ال تنِبر:والنبرةُ "-6

  وقريش. الـحرف نبرا.52: ص-1:ج"العني:" اخلليل-7
 مكتبـة   - مصر القـاهرة   -رمضان عبد التواب  :ةترمج"نحوي للّغة العربية  التطور ال :")م1932-1886(تراسرشبرج: ينظر -8

  .72و71: ص-م1994/هـ1414-2 ط-اخلاجني
9-   ابن سينا الش ان  :حتقيق"رسالة أسباب حدوث احلروف   ):"هـ428(ئيس أبو علي احلسني   يخ الران الطّيد حسوحيىي مـري   ،حمم

  .72: ص-م1983 -1 ط-غويمع اللّمطبوعات ا -دمشق -وأمحد راتب النفّاخ،شاكر الفحام:تقدمي ومراجعة -علم
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 بعد انفتاحهما،،اً،مير النفستامني،التصاقاً ياحلاصل يف الصدر،إالّ لسبب التصاق الوترين الصوت
  .10 يف وضاحة الصوت،ومنه املقطع،تكون سبباً كبريةٌفتنشأ عنه ذبذبةٌ

  يؤديه املتكلّم،إذ؛ اللّغويبالنظام الصويتّ-يف أول األمر-،تتصلٍة نطقيويقوم النرب بوظيفٍة
دٍةٍةعلى طبائع صوتيباً،بارتفاع بعض املقاطع عن بعٍض متعدمسب،معيالوضوح الس .  
ة املقاطع،الّيت  إىل أمهي،نسبةًاملنطوق إىل أقساٍم  املتكلّم احلدث الكالميأداءويقسم 
  .أخرى ،من جهٍة،ووقع نفس املتكلّم الطّبيعييؤديها،من جهٍة

فاألول يعمد مبدأ ؛وداليلٌ صريفٌ:إىل نوعني،يف قواعد التشكيل الصويتّ،وخيضع النرب
 "PRIMARY STRESS": رئيسنرب:12؛وهو على ثالٍث11الوضوح والربوز،واالرتكاز على املقاطع

            """"WEAK STRESS": ضعيفنربو""""SECONDARY STRESS": ثانوينربو
وهو نرب السياق،الّذي يقع فيه النرب،على أيACCENT CONTEXTUAL" " داليلٌّاين نربوالثّ

،الّذي ر،على نقيض الصريفّأخيف التقدم والت،ة،دون النظر إىل حملّهة الكالمي،يف اموعمقطٍع
 :أربعة مقاطع،مهما كان نوع نربها،يف النرب الداليلّ،وال تتعدى املسافة. معٍنيلى مقطٍعيقع ع
  .13و ضعيفاً أ أو ثانوياًأولياً

وخيرج ،وأخرج،خرج: البنية الصرفية؛حنو،يفالنرب االشتقاقي، اللّساننيبعضويضيف 
،يف سقوط أنّ هذا النوع كان سبباً،ويرى إبراهيم أنيس.14ويستخرج واستخراج،وغريها

15عالمات اإلعراب،يف الكلم العريب.  

                                                 

 "غة احلديث القراآت القرآنية يف ضوء علم اللّ     ":وعبد الصبور شاهني  . 171: ص -"ةاألصوات اللّغوي :"إبراهيم أنيس : ينظر -10
 .25: ص-)ت/د( -)ط/د( - مكتبة اخلاجني- القاهرة-مصر

  .113: ص-"علم الصرف الصويتّ:"عبد القادر عبد اجلليل: ينظر-11
 .118: ص-املرجع نفسه: ينظر-12

  .197: ص-"مناهج البحث يف اللّغة:" متّام حسان: ينظر-13
  .120: ص-املرجع نفسه:عبد القادر عبد اجلليل: ينظر-14
  .174: ص-"ةاألصوات اللّغوي:"إبراهيم أنيسو .113: ص-املرجع نفسه: عبد القادر عبد اجلليل: ينظر-15
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لعرب،مل يتناولوا النرب،يف الدرس ،إىل أنّ اة احلديثةالغربية املصنفات اللّسانيبعض وتشري 
 دثني العربلكن الكثري من احملُ.16ا أعطوه الشيء اليسري،من الداللة املعنوية،وإمنّ الداليلّالصويتّ

  .17 واضٍح،بشكٍلضمنوه يف األداء القرآينّقد أصر أنّ القراء،
لباقي،فيكون هو  ا أحد مقاطعها،أقوى منوكلّ كلمٍة":برجستراسر قولمن ،ولعلّ ما يربز

  إحدى كلماا،أقوى من الباقي،فتكون هي املضغوطة،وكلّ مجلٍة.وصاحب ضغط الكلمةاملضغوط،
ا هدفه كشف امللمح ،إمنّ الصويتّباإليضاحداًء،أإبراز هذا املقطع 18"وهي صاحبة ضغط اجلملة

  . منبوٍر للمفردة،وتباين الداللة فيها،حسب كلّ مقطٍعالداليلّ
 ،رة،وإظهار الفرق الداليلّللمفردة املنبو،ةلنرب،يف كشف الداللة السياقيلة اوتتلّخص دال

 نرب مفردٍةداء املتكلّم،أ ما يعمد فكثري.اوي هلاكيب احلظرياا،يف هذا الترهلذه املفردة،عن ن
لميح إىل داللٍة، منه،دون غريها،رغبةًنٍةمعييف تأكيدها،أو للتيؤكّده  يقصدها؛وذلك ما نٍة معي

 ،)سافر(هل سافر أخوك أمس؟؛فإن وقع النرب على لفظ:كيب اآليت يف الترإبراهيم أنيس،مبثاٍل
فيظن يف الشخص،الّذي وقع منه  ،)أخوك( على لفظكان،وإن  الفعل،غري فعل السفرفيظن يف

  .19،فيظن يف وقت فعل السفر)أمس(كان علىفعل السفر،وإن 
ا إذا كان مستوى النرب على املقطعوأم)نربا ) مقطعي فإن وظيفته كشف داللة املفردة،الّيت،

،وقد يتدخل النرب،يف حسم الداللة،يف بعض  لكلّ مقطٍع،مراعاةًهذا املقطع،وإبراز تباينها الداليلّ
  اإلجنليزيفظلّل إذا نرب املقطع األولف؛ةالفعلي وةاالمسياللّغات،فيحدد صيغة املفردة،من حيث 

"IMPORT"20رب،،فهو اسمنظريه لفظو.21الثّاين،فهو فعلٌ وإذا ن"TORMENT"22و"AUGMENT"23        

                                                 

  .72: ص-" للّغة العربيةوينحالتطور ال:"برجشتراسر: ينظر-16
  .172: ص-املرجع نفسه:إبراهيم أنيس: ينظر-17
  .املرجع نفسه والصفحة:برجشتراسر -18
 .175: ص-املرجع نفسه:إبراهيم أنيس: ينظر-19

  .؛وغري ذلكإفادة وادرياست ومعىن: يعين-20
 .؛وغري ذلكيفيد معىن،ويستورد ويعين: يعين-21

 .يقلق وقلق،ويبهج ويج،ويعذّب وعذاب: يعين-22

 .يزداد  وازدياد،ويزيد وزيادة: يعين-23
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 ذا ى مسمفإن كان منبور املقطع األول،فهو شهر آب،أو علمAUGUST""لفظأما و
يف "SET"على،ةيف األملاني،ويقع النرب الرئيس.24 الثّاين،فهو املهيب واجلليلاللّفظ،وإن كان منبور

  .25يف اللّفظ نفسه،فيعين ترجم"ÜB"يقع علىإن يعين عدى النهر،وف"ÜBERSETZEN"لفظ
   : منغيالت داللة -اًثاني

ق القدماءدثني،إىل رأي برجشتراسر،يف نفي يني العرب احملُلسان من الّاستند كثريإىل ،تطر
 ،قطعاً)م2010(ن متّام حسا؛وجزم26ة،الّيت تعترض الكالميف دراسام للظّواهر الصوتيالتنغيم،

يف الوقت  يقتضي،التعرض هلذه الظّاهرةف.،دراسةً وتدويناً،لظاهرة التنغيمالقدامى ةاتعرض النح
  . 28 هذا حممد األنطاكيووافقه يف؛27ة،للّهجات العامية املعاصرةاعتماد العادات النطقياحلاضر،

 ون العربسانيما نبه عليها اللّ؛منها ويظلّ هذا بعيداً كلّ البعد،بالنظر إىل جوانب عديدٍة
 الناطق بلغته،فقد تعترض يف موسيقى الكالم؛ ضمن هذا،منهم إبراهيم أنيس؛إذأنفسهم،و

 إىل آخر،واملقطع وٍتمن ص ختتلف،تودرجات األصوا.اطعلمقاملكونة لاألصوات مجيعها،
  .29املفردةيف درجة الصوت،يولّد اختالفاً،يف معىن  أيضاً؛وهذا االختالف،املفردةو

،وهو يعكس غري مميٍز،أنّ التنغيم يف العربية)م1999(خمتار عمرمنهم وويرى بعضهم،
هلاًخواص ةً،وعاداٍتةًجيدة له،يصعب ضب نطقي30ط القواعد احملد.  

فريى أنّ القدامى،قد عرفوا شيئًا )م2001(هم رمضان عبد التوابومنوأما بعضهم اآلخر،
نغيم؛إالّ أن31هم مل يعرفوه،دراسةً ومفهوماًمن مظاهر الت. 

                                                 

 .223: ص-"دراسة الصوت اللّغوي:" ينظر أمحد خمتار عمر-24

- وزارة التعليم العـايل    - دمشق - سورية -أمحد احلمو :ترمجة"ات العامة  اللّساني ئمباد):"م1999-(هأندريه مارتيني : ينظر -25
 .87: ص-م1985 -)ط/د(

 .72: ص-"تطور النحوي للّغة العربيةال:"برجشتراسر:ينظر -26

  .228: ص-"العربية معناها ومبناها:"متّام حسان: ينظر-27
 .197: ص-"دراسات يف فقه اللّغة العربية:"حممد األنطاكي: ينظر-28

  .176: ص-"األصوات اللّغوية:" أنيسمإبراهي:ينظر -29
  .366: ص-"دراسة الصوت اللّغوي:"أمحد خمتار عمر: ينظر-30
/ هـ1417-3 ط- مكتبة اخلاجني- القاهر-مصر"املدخل إىل علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي:"رمضان عبد التواب: ينظر-31

  .106: ص-م1997
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 يف الداللة،دون اللّجوء رغبةً"LA PROSODIE"إىل بعض النغم،جينح الكالم العريبهذا؛و
 ، معينٍةٍة كالمييئاٍتأو ،ك بصفاٍت،ويكون ذللجهد الكالميل اًاختصاروإىل التعبري الصريح،

 .32 يكن بداً،لذكر األداة الالّزمة لذلكمل،يئة االستفهام"أنت فالن":يسلكها املتكلّم؛فلو قال
غم سلوكفالنمنه ما ذكرناه،يف االستفهام و يستميل بعض مظاهر الكالم؛إذ باملتكلّم، عهدي

  .33والتعجب،وغري ذلك
الّيت  احلال،املتكلّم موقف كيا حيإذ،ةي التنغيمدات العرب،بعض عاحكى سيبويه وقد

 ،كلّ اسٍمال ،ووالبائس وحنوه،وال يكون بكلّ صفٍة،يكون باملسكنيحم والتر":قالفعليها الداللة؛
ولكنممب  ترحف34" به العربما ترحالترقوالً  يستوجبمحغري الّذي للت،تم،فالعريبعظيم والش 

 .إما بالرفع والثّناء،وإما بالوضع منه والذّم؛ مشهورةًمعروفةً ، ومفرداٍت عباراٍت،فيهماستعملي
  .35 يف الكالمنوحتن،م،فهو رقّةٌحروأما الت

يف تصرفاته ،ا يكون ضمناًن التصريح،وإمنّ رغبة املتكلّم يف الداللة،دوظويؤكّد اجلاح
أس،من ال تكون احلروف كالماً":قالإذ ة؛الكالميأليف،وحسن اإلشارة باليد والرقطيع والتإالّ بالت،

،استدعاء ل والتتين والشكل،والتفتمن الدلّ،إلشارةمع الّذي يكون مع امتام حسن البيان باللّسان،
صل باهليئة،والتصرف حيف والتقطيع،من التألي،النغم املتضمنف36"األمور الشهوة،وغري ذلك من

  .حني الكالم، كما حيدث باجلارحةالكالميني،متاماً
فصلها حسب ة،الّيت تتعرض املتكلّم،ويبعض أصناف اهليئات الكالمي،ورد ابن جينأو
ا،ألجل معناها؛مقاما سري عليه ":قول العربيف ، عن صاحب الكتابيوفريا،الّيت جيء

ة لفظ  يف قوبزيادٍة38"كان واهللا رجالً":وقوهلم.يريدون ليالً طويالً،دون ذكر لذلك،37"الَلي
                                                 

  .198: ص-"مناهج البحث يف اللّغة:"متّام حسان: ينظر-32
 ."عودة إىل موسيقى القرآن"مقال:نعيم الباقي: ينظر-33

  .75و74: ص-2:ج"الكتاب:" سيبويه-34
حسن مهديل،وعلي سيد : حتقيق" سيبويه كتابرحش:")هـ368( أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبانالسريايف: ينظر-35
  .402: ص-2:ج-م2008 -1 ط- دار الكتب العلمية- بريوت- لبنان-علي
 .59و58: ص-1:ج"بينيالبيان والت:" اجلاحظ-36

37-370: ص-1:ج"اخلصائص:" ابن جين.  
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أو .كرمياً أو أو شجاعاً، فاضالًرجالً،،فكان املعىن عندهموإطالة الصوت فيه وبتمطيطه، اجلاللة
بتمكينهم الصوت،يف لفظ إنسان وتفخيمه،فيستغين "وسألناه فوجدناه إنساناً    """":من قبيل قوهلم

  .،وغريه أو جواداً مسحاًإنساناً:بقوله املتكلّم عن الوصف
 ،زأو حلَِ، لئيم إنسانٌه على أنوتزوي وجهك وتقطّبه،داللة39ً"ًسألناه وكان إنسانا"""":قوهلمو

أو مبذلكوغري ،لٌخ. عبري بفاملدي وظائف التغم،الّيت تؤدوت وتفخيمه،من عناصر النإعالء الص
رب،إالّ أنمطيط،عمل الناملتمثّل يف الت اللة،وحتديدها ومتيزها،وإن كان املدعن الدمن ه مظهر 

غم،وقد تبرب زيادةٌ،نيمظاهر النأنّ النغم،بأن يكون فيه وقعيف الن يضاف إىل  كالمي، مد
دث عنهما هيئةًاألصوات،حيةً كالمياللة املقصودة،تكون مؤشاللة مداها،حني .ر الدوتبلغ الد

ف اجلسديصرأس،وحضور التالر الوجه؛غ؛من هز الطّرف،وصك منك الّذي كان اكذض 
 ،وقد يئست من اخللفة،بعد طول العمر،إنها كانت عاقراً،،فأغىن عن قوهلا����زوج إبراهيم

  .40 أمراً عجباً البشرى،عندهاتأصبحف
 ،"؟أخترج إن أخصبت البادية": العربعنعن سيبويه،،حكايةً)هـ761(أورد ابن هشامو

 ختزل الكالم؛واُة بالنغم،كانت اهليئة الكالميف41" أن يكون على خالف ذلكاًأنا إنيه؛منكرأ:فقال
  .طالإذ لو صرح أل

 البارزة،اهرة الظّ،ةنغيم،على القيم التعبريي،يف داللة التعما جاء)*ـ*ـ*ـ*ـ360(ومل خيرج الفارايب
صرمن التلاة؛إذ قفات الكالمي:"ا تصري داّلةًمن فصول الن على انفعاالت ،غم،الفصول الّيت

الرمحة والقساوة،واحلزن واخلوف،والطّرب والغضب،واللّذة :النفس،واالنفعاالت عوارض النفس؛مثل
على ، فيهاتدلّ بواحٍد،،من هذه االنفعاالت نغمةٌلّ واحٍده عند كواألذى؛وأشباه هذه،فإن اإلنسان ل

 خيلت إىل السامع،مع تلك األشياء،والّيت هي دالّةٌ، من عوارض نفسه،وهذه إذا استعملتعارٍض

                                                                                                                                                                  

 . 371: ص-1:ج-صدر نفسهامل38- 

  .املصدر نفسه والصفحة39- 
 .284: ص-4:ج"فاالكش:"الزخمشري.من سورة الذّاريات29ينظر تفسري اآلية 40-

 .36: ص-1:ج"املغين اللّبيب:" ابن هشام األنصاري-41
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 ؛ هلاتبع فس يف عوارض النهي،وبة على هذا،واالنفعاالت املترتةيغملن افاتصرفالت42"عليه
على  وهو جاٍر؛ حزينةًوللحزن نغمةً، قاسيةًوللقساوة نغمةً، رحيمةًد نغمةًمحة،يولِّموقف الرف

  .نظائر هذا
 ،إالّنةً معيةً داللقاصد،م فيه املتكلّإذغم ومدلوله،بط،بني النالرب لّختيت الّ،وختالفه املواقف

ه يستعمل هيئاٍتأناويل املبتذلة األق":هقول،برايباالفهو ما أراده و.،ختالف ما هو قاصدهةً كالمي
 خمتلفة يف يت ا خترج األقاويل،نغماًالّ، األصواتنتكلن ها،قد يبلغ ا املقصود من تفهيم،وإن كلّ

43"...قلة والثّاحلد.  
ني القدامى،أنّيني عند املوسيقوقد تبمن ينشأ،نغيم الت غمات،وليدة تباين درجات الن

التصرة،ومتايز احلركات،من حيث احلفات الكالميواالخنفاض؛واحلركة واالرتفاع،قلة والثّد 
)ائتالص(أس44نغيم عملية الت.  

  نغمهرق،محة،فإن أراد الرفسيغم،حسب انفعاله النم حيمل الن املتكلّأنّ،ويرى ابن رشد
،يف جتسيد  كبٍري،تسهم إىل حدِبطَغمات يف اخلُ النأنّيرى و.45م صوتهعظّ،وإن أراد الغضب
بعض املالمح الدالليما يرتبط منهاةًة،خاص ،باالنفعاالت النةفسي.  

 ، يسعونفاخلطباء.ها املنازعاتنحشت إذغم، للنواخلطب هي أكثر أنواع القول،استثماراً
  .46غم أنسب لذلك؛والن يف الرأيلبةاغوامل،قناعيف اإل،اًونع إىل حشد ما يرونه

ابن ف؛ةعجبية والتة،واالستفهامياكيب اخلربيبني الترق،ريفنغيم،يف الت يف الكالم دور التتسموير
هلوقب،هذا صراحةً إىل يشري جين:"ومن ذلك لفظ االستفهام،إذا ضاماستحال خرباً،عجبه معىن الت 

 جل يف الفضل،ولست مستفهماًبتناهي الر،،فأنت اآلن خمرب رجٍلأي،مررت برجٍل:وذلك قولك
،وذلك عاد إجياباً،هي،وإذا حلقت لفظ النعاد نفياً،يررقته مهزة التك لفظ الواجب،إذا حلقلومن ذ...

                                                 

  .1071: ص-)ت/د (-)ط/د (- القاهرة- مصر-غطاسة عبد امللك خشبة:حتقيق"املوسيقى الكبري:" الفارايب أبو نصر-42
  .1092: ص- املصدر نفسه-43
  .1098: ص-ملصدر نفسه: ينظر-44
  .251:ص -"تلخيص اخلطابة:"ابن رشد:ينظر -45
 .252:ص -املصدر نفسه:ينظر -41
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MMMMΡΡΡΡ| {{{{:���� اللّهكقول rr rr&&&& uu uu || ||MMMM ùù ùù==== èè èè%%%% Ä¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999{{{{47؛وقوله.ما قلت هلم:أي:}}}} ªª ªª!!!! !! !!#### uu uu šš ššχχχχ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999{{{{48مل :أي؛

àà {{{{:����كقوله؛فيا دخوهلا على النوأم.يأذن لكم ààMMMM óó óó¡¡¡¡ ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// (( ويالحظ 50""""أنا كذلك:أي؛49}}}}))
اكيب،من ل الترل،نتيجة حتواللة تتحو،جيعل الدنٍة معيتخدام أدوات استفهاٍم اسأنّ،أيضاً

جوء دون اللّ غة، للّطقييف املستوى الن ال يكفي وحده،، هذاة،غري أنّة إىل االستفهاميخبارياإل
إىل التنغيم؛حتهى إنج عريب يفيستغىن  ، أدوات االستفهام نطقاً اهلمزة،وهي أقلّ،حذفد

  :  نغيم؛كقولهها،حني وجود التعن
  .51اِبى والترص واحلَِمج النددع     ÷    راًهها؟ قلت بحتب:واــــ قالمثُ

  .اللة على االستفهامنغيم،للدا التذه نىن عغأ،فحتبهاأ:وكان األصل،حتبها:يف قوله،ذفت اهلمزةح
حذير نغيم؛كالت بالت أساساًقةٌلّ،متعحو العريب من مسائل الن بعضاًإنّ،ستطاع القوليو

ظر إىل اهليئات  يصعب االنتباه إىل هذا،دون النذإ؛دبة واالستغاثة،وغريهاداء والنوالن،غراءواإل
هيف هذ م،يت تعترض املتكلّة،الّالكالمي52كيبا التر.  

 يف قوله؛ داال عليهوبقاء النغممن حذف حرف النداء،،����يوسفسورة ونظري ما جاء 
����:}}}} ßß ßß#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& ôô ôô tt ttãããã #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 44  ،للداللة على قرب املوىلاآليةمن  ليف املقطع األوالنغم ف53}}}}44

44 {{{{:����قوله،دبوجاء يف الن.على ذلك املؤشرحن ،واللّاملمتحن����من نبيه���� 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ yy yy™™™™ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ{{{{54فع يعقوبتبني تفج����على ابنه يف اآلية،خارالص����.        

                                                 

 .116:اآلية -سورة املائدة - 47

 .59: اآلية-سورة يونس -48
  .172:اآلية -سورة األعراف -49
50- ابن جن269:ص -3:ج"اخلصائص:"ي. 

 .50: ص-م1934/هـ1353 -)ط/د(- املطبعة الوطنية-بريوت"يواندال):"هـ98-23( بن أيب ربيعة عبد اهللا بنعمر -51

 .545:ص -م2000/هـ1430 -1 ط- دار غريب- القاهرة-مصر"علم األصوات:"كمال بشر:ينظر -52

   .29: اآلية- سورة يوسف-53
54- 84:اآلية -ورة نفسهاالس. 
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فلختريج ايف ،حذيروجاء التقوله)هـ207(اءر����:}}}} ss ssππππ ss ss%%%%$$$$ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$  حذير، على التمنصوبهو ف55}}}}####$$
  :قوله،غراءويف شاهد اإل.56 نصب حتذيٍروكلّ

  .57 الِح ِسِريغا بيجاهلىل  ِإساٍع  كَ÷له   اـخ ال أَن منَّ ِإخاك أَخاكأَ
 : املفصل الصويتّداللة  -ثالثاً

،وال دثني العرب،هلذا الباب،ال دراسةًحملُيف املصنفات،تعرض اللّسانني ا ما نصادف،قليلٌ
شاة الظّواهر  لذلك،مل علميرسون،دون أي تسويٍغقد أغفل عنه الدا؛فوال داللةًحتليالً،
وتية اللّغووهو على هذا القدر،؛ة لهالصمن املزيص هذهية ة،الّيت ال حتصل،إالّ بتفحاخلاصي 
وتيالصفاملفصل أو االنتقال.ةة املنفردة،يف الظّواهر األدائي"TRANSITION"شكيلويتّ يف التالص، 
 ؛ويعترف به على مكان انتهاء لفٍظ داليلٍّلغرٍض،الكالماملفردات،يف ،بني املقاطع،و خفيفةٌسكتةٌ

  .58 آخر ما،وبدايٍة صويتٍّما،أو مقطٍع
 LES"ةاخلالفيؤثّر يف الداللة،كالّيت عند اختالف القيم ،أنّ هذه الوقفة،ال تويرى بعضهم

VALEURS DE LA DISSIMILATION"،وائتوامت والصنغيم للص59وعند اختالف الت.  
  : نوعا املفصل الصويتّ -
ويوضح ."SHARP TRANSITION"ى االنتقال احلادويسمOPEN JUNCTURE"": املفتوحاملفصل -1

  .""""NIGHT RATE"من"RATE"و"NIGHT"؛كاالنتقال بني مفرديت)+(هذا الصنف،بكتابة عالمة

 .""""MUDDY TRANSITION"ويسمى االنتقال اخلفيCLOSE JUNCTURE"" الضيق املفصل الصويتّ-2
  املفصل،موقعإنّ اخللط،يف حتديد و.R/&"NITRATE"60وT؛كاالنتقال بني صويت)-( بعالمةنوكوي

                                                 

 .13:اآلية - الشمسسورة -55

 -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -إبراهيم مشس الدين:حتقيق"معاين القرآن):"هـ207(أبو زكريا حيىي اءالفر:نظري -56
  .158: ص-3:ج-م2002/هـ1423-1ط

 -أمحد حممد شاكر :حتقيق"الشعر والشعراء:"ابن قتيبة:ينظر.،ولقبه مسكنيميميارمي التربيعة بن عامر بن أنيف الد: قائله- 57
  .544: ص-1:ج-م1958/هـ1377 -2 ط- دار املعارف- القاهرة-صرم

58- p121.  RRK and storke Fc London1972-"dictionary of language and linguistics"Hartmann:   
 .92: ص-م1998/هـ1419-8 ط- عامل الكتب- القاهرة-أمحد خمتار عمر:ترمجة"اللّغةأسس علم :"ماريو باي: ينظر-59
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 "A NAPRON"وA NEWT"61":أصبحتالّيت "AN EWT"هاأدى إىل تطور بعض املفردات؛من
  .AN APRAN"62"أصبحت

غيم،مد ما خيكثريرب والتنحنو املفردات،السيما اإلجنليزية؛حتديد معاين بعضيف  املفصل،ونظرياه الن: 
"AN ICEBOX"63و"A NICE BOX"64و"LIGHT HOUSEKEEPER"65و"KEEPER LIGHTHOUSE"66. 

  .67 األصلينيلّغةنطق األجانب،من نطق أبناء الالواقف عليه،يعرف  أنّ املفصل كغريههذا،ويضاف إىل 
 غري هو وقفةٌ؛ف"LA DIVISION SYLLABIQUE"،يف التقسيم املقطعييكون للمفصل دورو
ي اخلالف األساس ويؤد.،بني املقاطع يف املفردة،ويف الغالب ما يكون املفصل مفتوحاًحمسوسٍة

املقطع  من الربوز،يف حظّاً ينال هذا الصائت،إذيف املفصل،إىل اختالف يف تلوين الصائت،
  ."LA POSITION"يف املفردة،وتكون هذه احلركة،يف مركزها احلرCV""األخري املفتوح 

وال .باملقطع املفتوح مفرداا،ة،الّيت تنتهية واإليطاليكاإلسباني؛ةتيني الالّويكون هذا النوع،يف بعض اللّغات
ويكون "LA POSITION LIÉE"ملقيدوتكون يف مركزها اركة،هذا احلظّ،ملّا تتبع بصامٍت،تنال هذه احل

  .68هذا يف باقي اللّغات
شك غيري،دون أدىن أيي هذا التاللة،فويؤدإىل تغيري الد،نظر إىل ناطق كثريما ي 

ون،يف  هلذا احترز الصوتيومراعاةً. أخرى،على أنه أجنيب،للغٍة مقطعيبنمٍط  ما،للغٍةاملفردات،
العمليعليميرج يف احلدث  العناية للوقفات،بني املقطع وأخيه،لكلّ لغٍةة،فأولواة التدمثّ الت،

إىل أن يصل صاحبهاالكالمي،،كلميمط الت69 العادي هلذه اللّغةإىل الن.  
                                                                                                                                                                  

  .النيترات املادة الكيمائية املكونة من النيتروجني:فردة تعين امل-60
               .حيوان برمائي":LES TRITONS"أو مسندل املاء"LES SALAMANDERS"وقال نيوت،أو السمندر: تعين املفردة-61
  .مئزر: تعين املفردة-62
  .ثالجة،أو صندوق: من معانيها-63
  .هدية: من معانيها-64
  .مدبرة مرتل: من معانيها-65
  .حراس منارة: من معانيها-66
  .96: ص-"أسس علم اللّغة:"ماريو باي: ينظر-67
  .97: ص-املرجع نفسه: ينظر-68
  .املرجع نفسه والصفحة: ينظر-69
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يف اللّهجات العرب،أن يظهر يف أمثلٍةكن للمفصلومي،ة،وعييامثاينجابو معلّم":حنوا؛ا " 
،فقد مكّنت الوقفة،النتقال "جاءوا مبعلٍم ثاٍن":علىعبارة،سقاط اهلمزة،بعد أن كانت الحيث متّ إ

 . 70 اهلمزحملّالباء،
 

 

                                                 

-1 ط - دار الـصفاء   - عمان -األردن"الداللة الصوتية والصرفية يف هلجة اإلقليم الشمايل      :"عبد القادر عبد اجلليل   : ينظر -70
  .82: ص-هـ1417/م1997
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 ة،للظّواهر الصوتية، هذا الفصل،خاصة املوافقات الداللياقتضت ثنايا البحث،أن يكون
الليةيف القرآن الكرمي،املتناظرة منها واملفردة،بعد أن متّ رصد املوافقات الدوتية،للمستويات الص 

رس اللّغوييف الدفسرييرس التي،أنّ الدفيما سبق هذا؛وإمياناً من،ة القرآن الكرمي،ال ،وهو خاص
ينفصل عن نظريه اللّغوية الظّواهر اللّسانيالّذي يرصد عام،ةة،للّغة العربي.  

ة ة،للظّواهر الصوتي،مفرداً للموافقات الداللي،أن يكون هذا املبحث أيضاًواقتضى البحث
وأملي يف .ند اللّسانينياحلديث عو القدمي،عند النحاة اُألول،الّيت أقرها الدرس الصويتّاملتناظرة،

هذا،استظهار داللة الصفات النظائر؛من جهٍر ومهٍس،وشدٍة ورخاوٍة،وإطباٍق وانفتاٍح،واستعالٍء 
 . واستفاٍل،وإذالٍق وإصماٍت

   : واجلهر1داللة اهلمس -1
وتيراسات الصر يف الد2 املهموسة،أنّتقرفخالطه ،3يف موضعه،أضعف االعتماد،صوت

وهو  القليل من اجلهر؛،وجب لهأنّ الصوت املهموس،تمل من هذاحيو.4يانهعند جر،النفس
  . جمهورا صوتان مهموسان،وثالثٌ)مهَس(فمفردة،املتمثّل يف اللّفظ ذاته

يف أيضاً،وهو ؛ اهلمسمن القليلوجب له فإذ ،وينعكس هذا عند نظريه اهور
  . واحٍدهموٍسمبومبجهورين،)جهر(فظاللّ

فس وعدمه،إمنّقصد العريب،أنّ ،اًتمل أيضوحيسب ما ،حبامٍة مرا لداللٍةيف االعتماد الن
 ة،املسوغة لتغليب العرب،لألصوات اهورة علىة اجلغرافيسب الداللة البيئيحبوتلفّظ به،
،وهو إىل السامع بوضاحٍة،وجب هلا اجلهر،حتى يصل  الصوتةٌ قفرةٌ،إذ البيئة بدوياملهموسة؛
  ."LA SONORITÉ"ـاملعروف ب

                                                 

ŸŸ{{{{:���� أرى أنّ مصطلح اخلفوت،أصلح أن يكون نظرياً للجهر؛وهو املقرر،يف قوله-1 ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö���� yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? ŸŸ ŸŸξξξξ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ éé ééBBBB $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

ÆÆ ÆÆ���� tt ttFFFF öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇  .110: اآلية-اإلسراء}}}}∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂

 .حثّه شخص فسكت: أصوات اهلمس،هي يف قولنا-2

 .  434: ص-4:ج"الكتاب:"سيبويه: ينظر-3

 - اململكة العربية السعودية-حازم سعيد حيدر:حتقيق"شرح اهلداية):"هـ440(املهدوي أبو العباس أمحد بن عمار: ينظر-4
 .78: ص-1:ج-م1995/هـ1415 -1 ط- مكتبة الرشد-الرياض
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 اللة،يف أصوات اهلمس واجلهر، استقصاء مواطن الدوجبهلذا التخريج،، على هذا التوجهوبناًء
 اآلية ةوافق من األحايني،يف ميف كثٍريما نصادفه،ة هلذا،وهو  املوافقة الدالليإذ،يف النص املثايلّ

ÈÈ {{{{:����هلويف ق الشمس،شاهد؛فمن ذاك اًذه الصفات دالليهلالكرمية، ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ8888 tt tt±±±± øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{5    
عند ،وهو املقرر يف صوت اهلاء؛6فيهايل يغشى األرض،ويضم ما فيها،من املوجودات وخيُفالّ

ورة ،يف السوقد تقرر اخلفاء واالستتار.من اهلمس واخلفاء،وافق ما يف اهلاء يإذطرف اآلية،
>> {{{{:���� قولهنفسها،من <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ1111 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{7فس البشريذا الوجود،ة هذه،مرتبطةٌفإنّ الن  

 ،وهي إحدى اآليات الكربى،يف هذا الكون املترابط املتناسق؛يف خفايا وأسراٍرومها مشتركان،
فيها اخلري والشر،واهلدى والضالل،وأعطاه القدرة الكامنة اخلفية،القادرة على ���� خلق اهللاإذ

  .8التمييز والتوجيه
،والعوامل  وتوجيهاٍتنفس،وما فيها من هذه القدرة،يف صورة استعداداٍتا خفاء الوإمنّ

ة،كلٌّاخلارجية اخلفياً دالليتفسرياً صوتي راً،يف مهس األصوات،السيما اهلاء فيها مفس.  
ÏÏ{{{{:����هلت،من قوما جاء يف العاديانظريه و ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ \\ \\⇔⇔⇔⇔ ÷÷ ÷÷6666 || ||ÊÊÊÊ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù %%%% ZZ ZZnnnn ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu�������� ÉÉ ÉÉóóóó èè èèRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ \\ \\⇔⇔⇔⇔ ÷÷ ÷÷6666 ßß ßß¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{9 إذ هوتصوير ِرلسعمل اإلغارة،أنّومن البديهة،،أغارت صبحاً؛ٍةي سر 
  .وهو ما يفسر أصوات اجلياد البحة؛ للعدو،وهم يغطّون يف نومهممباغتةٌ،وخفاٌء

وتيبح،فمن قبيل احملاكاة الصا الضار،دون 10ةوأمومثله القدح،وما فيه من إخراج الن،
يف ، القرآينّ التعبريهكما أظهربطلوع الصبح فظهر، الغبار،نقعويفسره أنّ ؛11ث الصوتإحدا

  .العني اهورة،صوتاً للفاصلة
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ÏÏ{{{{:���� قولهمن يف النازعات،جاءو ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ [[ [[ssss öö öö7777 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{12مبتوافق اآلية،عليه،ا هو متعارف  
عند ازعة ألرواح البشر،ن الكبري،النعند مجيع اخللق،يف استثار املالئكة،الساحبة يف هذا الكو

  . عليه داللياً ملا هو متفق هلذا،موافقةًفكانت احلاء،الّيت عند رأس اآلية مفسرةً؛13املوت
$$$$ {{{{:����،يف قولهةوتظهر دعوة هذا،مما ال تدعو للشك والريب ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� yy yyγγγγ øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô^̂̂̂ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ yy yy⇔⇔⇔⇔ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{14الثّاء قفلةٌف"UNE CODA"ُوِيغا ر 
غمالنى بلغت النظر،،حتفسريياحية التغيري،من النإىل داللة هذا التمانية،والزة،لفترة من ة واملكاني

يبحياة الن����.  
غميغيري النا التوأمغيري جمهورراءينالثّاء املهموسة،بعد ب،اليلّ الدأن ،ين،فقد كان للت

ال خيدم املعىن،وال شك يف  هذا،إالّ أنّغم؛ للنموافقةً"فاجهر"،على تقدير قوله ثالٍثاٍءيتبعها بر
  .15نغماً ومعىن منه موافاتنا بنهايتها، السورة،رغبةًالنص القرآينّأقفل  ،إذهذا،وال حتى اإليقاع

اإلقفال بالثّاءر ويفس،سقيق املهموالرل،هوافرعدم تو،اعم اخلافت،النهورلرذي،اء ا 
 التحديث بالنعمة����هنبي���� كان أمر اهللاإذراد اآلية،مل،وافٍق غري مفهووعلى هذا،.الرصانة والقوة

  .16 الدعوة سراًعهدال اجلهر،يف 
 ،،حني نزول السورة؛فقابل التعبري القرآينّزمناً حرجاًكان يعيش ����أنّ النيبهذا،ويفسر 

  . 17 الثّاءمن ضعف صوتمبا يوافقه،،زمن احلرج
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 ،صوت رؤوس آيهااء اهور الرقد كان هذه الدعوة،و سورة القدر،منما حملّ:وإن قيل
من اس،،لعامة النيلة صراحةًح ذه الّمل يصر����جياب أنّ اهللا.واجلهر دالٌّ على التصريح؟

 وقد أمجع كثري.نني القائمني ليلتها،العارفني لقدرهاخلاصة عباده،املؤم،املسلمني،إالّ أنه صرح ا
  .18استناداً إىل اإلعجاز العدديومن رمضان الفضيل،،من العلماء،أنها ليلة السابع والعشرين

نكتنا القرآن الكرميوي،هلمن قواس،مبا يف الن����:}}}} öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ==== tt ttΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx©©©© ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈#### uu uuθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ââ ââ¨̈̈̈ÈÈ ÈÈθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ÄÄ ÄÄZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{19إذ تاالختفاء،واالستتار ف العياذ لالحتماء،وداللةموقورة،ظهر الس 
 رمحته،من عمل ري،املستترين حتت هذا اخللق الكبعوذ بربتتل، كرميٍةكلّ آيٍة،لواالختباء

،إما من الشيطان،رأس اجلن،املختفية وهو كائن واألخفى أضر وأخبث؛الوسوسة اخلفية
لعلّ ما يفسر هذه و.لجن واإلنس  لخفى مضغٍة بالصدور،أ،وإما من اإلنس،وهو قائم20اخلانسة

  .ورةإلطار العام للسيف اصوت السني،املهموس املوافق ملا تقرر،الدالالت،
2- داللة الشدخاوةة والر :  

وت الصالكائن فيها ،ة املفردة،يدلّ على قو21ةيف األصوات الشديد،لإنّ االحنباس احلاص
ملا هو حادثٌ على معىن االنفجار،وفقاًأو يدلّاهد،يف غالب األحايني،الش ة إنتاج هذه ،يف عملي

 القةالطّوعلى االنفتاح،،22املائعة البينيةعدا ة،يخوة املتبقّ يف املقابل األصوات الروتدلّاألصوات،
ÏMMMM {{{{:����يف قولهمن ذاك الّذي ؛أو اخلاص يف معناه العام هلذه األصوات،امالضيف الكلم، ss ss)))) ‾‾ ‾‾==== yy yyññññ uu uuρρρρ 
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šš ššUUUU≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ yy yyδδδδ šš šš���� ss ss9999 44 ذي الّ على إحكام الغلق،،تدلّ هذه األصوات الغالقةإن23ّ}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩44
 ؛ وقتهاريرةالشة البشرينغلقت نفسها ،بعدما ا����يوسفديق على الصه امرأة العزيز،أحكمت

  .24اإلنسان يف  حيواينٌّسلوكهو و

ÏÏ {{{{:����،يف قولهعلى ما سبقواألمر شبيهه،يف داللة الكاف، ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÅÅ ÅÅ7777 çç çç6666 çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####{{{{25    
ماء  السوهيورة،املقسم ا يف السماء، السِكبح����على إحكام اهللا، اآلية الكرميةفدلّت

ديدالشتكويناً وخلقاًساق،ة االتمن حيث مواضع األجرام،والكواكب والش،روب موس،والد
  .26األفالكو

ب القول تشع،وت على اختالف قريٍش دلّإذ لفاصلتها،صوتاًذات الفاء،، تلتها آيةٌمثّ
عي يف الس،و،دون توقٍّفعر طالقةًالشكهانة والوحر،بالس����سولرمي الرعندهم بالكذب،و

  .27اسلنبني انشر هذا،

#### {{{{:����هلمن قويف تعضيد هذه الدعوة،ما جاءنا يف االنفطار؛ ما يزيد،علّول ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ôô ôôNNNN tt tt���� ss ssÜÜÜÜ xx xx����ΡΡΡΡ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== ÏÏ ÏÏ....#### uu uuθθθθ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu���� ss ssYYYY tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ yy yyssss ÎÎ ÎÎ7777 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN tt tt���� ÉÉ ÉÉ dd ddffff èè èèùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu���� ÏÏ ÏÏYYYY ÷÷ ÷÷èèèè çç çç//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ôô ôôMMMM yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã 

ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôNNNN tt tt���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 ¡¡ ¡¡���� xx xxîîîî yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz yy yy77771111 §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 

yy yy7777 ss ss9999 yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè ss ssùùùù ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ûûûû ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr&&&& ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ßß ßß¹¹¹¹ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© šš šš���� tt tt7777 ©© ©©.... uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{28 عبري القرآينّإذواهر  الظّ من،جبملٍةجاء الت
اية ة،الكوني مثّ،وبداية حياة اآلخرة، هذه البسيطةعلىوانقطاع زمن العيش،هذا الوجود،عند 
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عرف ال ي،ه كرمي ربأنّحبيس الغرور وأسريه،ذي جعل نفسه،الّاإلنسان،عبده ����ر الكرمييذكّ
  .29ال انقطاعو،لكرمه ايةٌ

 ه سرعان ما جيده شاخصاً أنإالّه،قد يتوقّف، كرم ربحيسب أنّالّذي ،اإلنسان هذا أنّو
يف ،داًل يرى جياملتأمو.30يف رحاب هذا الكرمع،متوحيرم نفسه من التأمامه،وهو جيحد هذا،

 ف،وقّالتد وافقت ما يف معىن االحنباس،واالنقطاع وق، أصوات االنفجارأنّهذه املقطوعة،
  .حابةالرساع و االت وافقت معىن،إذخوةعند الراء،وكذلك األمر سيان،سيما التوال

ÏÏ {{{{:���� قولهيفله الفاء،ثّذي متُالّالقة،الطّيف معىن ،وجاء أيضاً ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ]] ]]ùùùù óó óó���� ãã ãããããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ xx xx���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ ZZ ZZ���� óó óóÁÁÁÁ tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{31عبري القرآينّفتتحا إذورة،  التاملعروفني عند باملالئكةقسم البالس،
 اس، على النأوقع هوالًقسم م،املُ ني أنّيتبو؛33ف عصفهايت ال يتوقّالّياح القوية،بالر،و32خلقه

عصف إنّ  إذ،"عصفاً"و"عرفاً"فظبلهديد،الت����ا أراد اهللاإمنّويت ال حدود هلا،الّ،����خللقتهم
ياح،الرأشدديداً على الن معىنزيادة املالحظو.،بعد املالئكةاس يف اآليتني واالستطالةهويل الت، 
  .فخيف الفاء ذات الن،ل أساساًهو املتمثّو

BB {{{{:����يف قوله،ه أيضاًثلّمتُو BBMMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ ¸¸ ¸¸ùùùù$$$$ xx xx���� øø øø9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{34إذ هي ات اآلخرة،جنجر،كثيفة الش 
  .عند خمرج الفاءفس،انتشار النانتشاراً،و ،وشساعةًاًبتشع و،كثرة35ًةذات األغصان امللتفّ

                                                 

عبد اهللا عبد احملسن التركي :حتقيق"جامع البيان عن تأويل القرآن)"هـ310-224(الطّربي أبو جعفر حممد بن جرير: ينظر-29
 .180...174: ص-24:ج-م2001/هـ1422-1 ط- دار هجر- القاهرة- مصر-

حممد إبراهيم احلفناوي وحممود :حتقيق"اجلامع ألحكام القرآن):"هـ671(القرطيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري: ينظر-30
 .204و203و202: ص-10:ج-م2002/هـ1423 -1 ط- دار احلديث- القاهرة- مصر-حامد عثمان

 .2و1: اآليتان- سورة املرسالت-31

 .129و128: ص-10:ج"اجلامع ألحكام القرآن:"والقرطيب.585...580: ص-23:ج"جامع البيان:"الطّربي: ينظر-32
 .املصدران نفسامها والصفحات: ينظر-33

 .16: اآلية- سورة النبأ-34

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ):"هـ1376-1307(والسعدي عبد الرمحن بن ناصر.582:ص"اجلاللني:"السيوطي: ينظر-35
 - املكتبة التوفيقية- القاهرة- مصر-حممد فتحي السيد،ومصطفى الشتات: حتقيق- بن صاحل العثيمنيحممد:تقدمي"كالم املنان

 .1018: ص-م1996/هـ1416 -)ط/د(
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 :���� قولهمنال،صوت الذّه،بأذنك اطكصيف حني اامع، السهما يستشعرأيضاً، نظريهو
}}}}$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy]]]] ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// 77 77‹‹‹‹ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ yy yymmmm ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{36أنّعىن الفاصلة،مب،ن العلمهر من تالوة اآلية،ودوإذ يظ 

مناسبةً،37العجل مسني؛العند إصدار الذّفس، الستطالة النع من هذاتوقَّوقد ي.  
تمل أمرانوحي:كرم إبراهيمسعةفهو ا أحدمها،فأم ����احلفدة العربة؛ومنه  جاءت سن  

  كانوإالّ����األنبياءعند   عرف؛وهوالّيت ال تساورها الشكوك،على منهج اجلد،وهي السجية
  .     هذا الكرم كلّيستأهال سعةالّلذين ،���� عظمة ضيفي إبراهيمفهيا ثانيهما،وأم.اًبذخ

  :  احاالنفتاإلطباق وة دالل -3
ة يف مدار شدإىل ما جيري،وحي  تإذة هلا،امالض،داللة اآلية38اإلطباقتطابق أصوات   

BB {{{{:����هل قونميف البقرة،؛من ذاك ما جاء،اإلطباقيف معىن غري هذا،اإلحكام،و BBΛΛΛΛ àà àà¼¼¼¼ íí ííΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç çç//// ÒÒ ÒÒ‘‘‘‘ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ãããããã 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 55 55==== ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××MMMM≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ èè èè==== àà ààßßßß ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ×× ××−−−− öö öö���� tt tt//// uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍΞΞΞΞ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uuθθθθ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uu‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttnnnn ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 88 88ÝÝÝÝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt èè èèΧΧΧΧ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ ää ää−−−− ÷÷ ÷÷���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß#### ss ssÜÜÜÜ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& (( (( !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== ää ää.... uu uu !! !!$$$$ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

(( ((#### öö ööθθθθ tt tt±±±± ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### || ||==== yy yyδδδδ ss ss%%%% ss ss!!!! öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« 

ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{39ُفاملل يف املفردات،تأمالضطْة لألصوات املُاميت الّاإلحياءات،تلك عياناً يرى قة،ب
بعد امس،يف عمل اإلضاءة،وإطباق الظّالم الد،وسيطراار إحكام الن يف،د معىن الشإىلتشري 

===="؛كتلك الّيت يف40ذلك،على عمل اإلبصار ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ" حاب،الّذي يسدازل من السوهو املطر،الن

                                                 

  .69: اآلية- سورة هود-36

م اجلامع بني فني الرواية والدراية من عل-الفتح القدير)"هـ1250-1173(الشوكاين حممد بن علي بن حممد: ينظر-37
 -2:ج"حاشية الصاوي:"والصاوي.501: ص-2:ج-)ت/د (-)ط/د (- دار األرقم بن أيب األرقم- بريوت-لبنان" التفسري

 .276: ص
اجلوانب :"وعبد البديع النريباين.128: ص-10:ج"شرح املفصل:"ابن يعيش:ينظر.ص ض ط ظ: أصوات اإلطباق هي-38

 .70: ص-م2006/هـ1428 -1 ط-دار الغوثاين للدراسات القرآنية-دمشق -سورية" االحتجاج للقراآتالصوتية يف كتب 

 .20و19و18: اآليات- سورة البقرة-39

-1 ط- دار الكتب العلمية- بريوت-لبنان"معامل الترتيل)"هـ516(البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء: ينظر-40
اجلواهر ):"هـ875-784(لرمحن بن حممد بن خملوفوالثّعاليب أبو زيد عبد ا.25و24: ص-1:ج-م2004/ هـ1424
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≈≈≈≈MMMM"أو إىل معىن الستر واإلظالم،يف مفردة.41السماء uu uuΚΚΚΚ èè èè==== àà ààßßßß"واإلغالق يف"ΛΛΛΛ àà ààιιιι yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&&" ٍةيف إشارٍة جمازي
,,,,"أو معىن اإلغشاء،واإلماتة يف.42مرسلٍة ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uuθθθθ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ إذ تضع حداً ألمن الناس،وإزعاجهم بصوت "####$$

؛وكلّها تصب يف معىن احلد من الشيء،واإلطباق 43الرعود اهلادرة،أو أن تغشيهم،أو أن متيتهم
 من حيث قوا،وتبني ،متمايزةٌكيب القرآينّصوات،يف هذا الترأنّ هذه األ يتبني،ومن مثّ.عليه

 قوة الصاد،الّيت كانت لإلضاءة،على أخواا ههنا،متبوعة بالظّاء،اليت كانت لإلظالم،مثّ الصاد،
  .املطبقة على هؤالءلمة،الّيت كانت لإلبصار،املفقود نتيجة الظّ

 مه على االثنني؛عه نفعاًً وضرراً،وتقدعلى األبكم واألعمى،لوقم، تقدم األصويالحظ
قولهمن يف اإلسراء،ر،وذاك الّذي تقر����:}}}} ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{44.  
ÝÝÝÝŠŠŠŠ"يف لفظ،إلطباقة يف صفة وتياللة الصوحي الدإذ تواألمر نفسه؛ ÏÏ ÏÏtttt èè èèΧΧΧΧ"اإلدراك معىن إىل 

 اإلضالل، إىلوحي كما ت.46ار النإىلجامعهم  بالكفرة واملنافقني،وعاملٌ����فاهللا؛45يطرةالسو
يف كما يتبني القوة،؛47يطرةالسلب ووهو عمل السة يف اخلطف،ني القوقد يتبخبطف البصر،و
 .48لإلنسانة لقياخلُو،ةاخللَقي اإلحكامومها مركزا  البصر والبصرية

                                                                                                                                                                  

 -1:ج-م1996/هـ1416 -1 ط- دار الكتب العلمية- بريوت- لبنان-أبو حممد الغماري:حتقيق"احلسان يف تفسري القرآن
 .52:ص

تب  دار الك- بريوت-لبنان"تفسري سفيان الثّوري):"هـ161(سفيان الثّوري أبو عبد اهللا بن سعيد بن مسروق: ينظر-41
 .41: ص-م1984/هـ1404 -1ط-العلمية

ياسني :تقدمي" يف املعاين والبيان والبديعتلخيص املفتاح":القزويين: ينظر. ِذكْر الكلّ،وإراد اجلزء،وهي األنامل أجزاؤها-42
 -"اإليضاح يف علوم البالغة"و.150:ص -م2002/هـ1423 -1 ط- املكتبة العصرية- صيدا- بريوت- لبنان-األيويب

 .156:ص

 .97: ص-1:ج"معاين القرآن وإعرابه:"والزجاج .24: ص-1:ج"معاين القرآن:"الفراء: ينظر-43

 .36: اآلية- سورة اإلسراء-44

 .38: ص-1:ج"صفوة التفاسري:"والصابوين .82: ص-2:ج-1:م"التفسري الكبري:"الرازي: ينظر-45

 . 04: ص-"التنوير املقباس:"الفريوزأبادي: ينظر-46

 .املصدان السابقان والصفحات: ينظر-47

 .127: ص-1:ج-)ب ص ر(مادة"امل"و .253: ص-1:ج-)ب ص ر(مادة"مقاييس اللّغة:"ابن فارس: ينظر-48
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#### {{{{:����يف قوله،رى هذا شاخصاًكن أن نميو ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©ŒŒŒŒ $$$$ YY YY6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ tt ttóóóó ãã ããΒΒΒΒ ££ ££ ss ssàààà ss ssùùùù ββββ rr rr&&&&  ©© ©©9999 uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ظهر يإذ 49}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠∇∇∇∇∩∩∩∩ ####$$
هذا النيف���� الكرمييبلعلّو.50ادهدسواة ظلمة القلب و قمو؛ عنه بالغضبه املعرباد أوقع الض

  . ههنا،لذا تقدمه،يف التعبري القرآينّاء الظّمن
كما .م عليهالذا تقد فيهما؛ن كان الغضب سبباًذياللّ،51يبةالر ون ظلمة الظّظهروتهذا؛

يونسفانتبه،ضب ظالم الغ،بعد إحكامكمم احملُالك الظّذار القرآن الكرمي،يصو ����ه كان من أن
  .52لمالظّوالم نقيض الظّذين جانبوا اهلدى؛وهو الّّالظّاملني،

 )املنيالظّ-لماتالظّ-ظن-مغاضبا(: داللياًمتوافقةً،ةً صوتيةًرباعي أيضاً،تظهر اآلية الكرمية
ت كلّها،مثّ.ا بينهافيم53تتضامغفردة المب  تضاميف قوله،م����:}}}} $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö6666 yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ  ÅÅ ÅÅ√√√√GGGG çç ççΡΡΡΡ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ "تما تضامك54}}}}∪∪∪∪∇∇∇∇∇∇∇∇∩∩∩∩ ####$$ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ββββ"و"####$$ rr rr&&&& HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& "الّيت هي 
  .وحيدة التمعال

ªª {{{{:����هل قويف البقرة،منما ه نظريو ªª!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ääττττ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ßß ßßNNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### 33 33 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù šš ššχχχχρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¢¢ ¢¢llll !! !!%%%% tt ttnnnn zz zzΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& çç ççµµµµ9999 ss ss????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

ãã ããΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÄÄ ÄÄ óó óórrrr éé éé&&&& àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉ−−−− ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>> ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMM ÎÎ ÎÎγγγγ çç çç6666 ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt���� xx xx���� xx xx.... 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ر قرت إذ55}}}}∪∪∪∪∇∇∇∇∋∋∋∋⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$
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رج أولياءه،من إحكام ظلمة الكفر واإلحلاد،إىل نور اهلداية،وخيُ����هأنذين كفروا،ا الّأم 
قول الكفر ر اختصالد،صيغة اإلفرا اللّفظ،لجاءو.56 الكفرإىلور من الناغوت،فيخرجهم الطّ

  . على القهر واجلربالّلدا،اءر بصوت الطّاملفسولعلّه .58طاعةًقهراً واملعبود،هو و؛57فيه
قهر ومنرود بن كنعان،فوافق طغيانه،ب����ذلك احلوار،بني إبراهيمر القرآن ايد،يصوو
 باملماثلة،وطاء لمات لظاء الظّموافقةًاملني،ال الفاصلة بالظّقفإ أيضاً،برفسلعلّه املو؛59الطّاغوت

شتراك املعبود من دون االلة،وضيف الوا،ذين كفرالّ،ومنرودبني اشتراك تو.الطّاغوت باانسة
  . وإضالالًادته،ظلماًإرغامهم على عبة،وعي على الريطرةإحكام السيف القهر،و����اهللا

 يف رتقرف؛ عامةً،والفاء خاصةًموافقة أصوات االنفتاح، أيضاً القرآينّ يف النصمتّقدو
60غريهفلق وفخر وفجر وفتح و:من ذاك الفتح؛دليلة بالفاء،بتدئةات املفردامل أنّ،املعجم العريب.  

öö {{{{:����هلوقلعلّ ما جاء منه،و öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ,,,, nn nn==== xx xx���� øø øø9999 $$ ن ،وهو م62بحق الصلفلفا61}}}}∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

¨¨{{{{����:يف قولهر،املقر هووباإلصباح؛على خلقه ����فتح اهللاو،ل اإلفالقعم ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

22 22”””” uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ßß {{{{����قولهو،63}}}})) ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇyyyy$$$$ tt tt6666 ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ ≈≈≈≈ÏMMMM{{{{:ا قولهأمو.64}}}}####$$ ss ssVVVV≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ فهي 65}}}}####$$
66افخاتالن،وقت السعند اِرح،بح،ومنه انفالق الصشتقالس ح67ر.  
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$$$$ {{{{:����هليف قوعن ذلك؛  شكلي أيما جيوجاء يف الفتح، ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ óó óóssss tt ttFFFF ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 $$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù $$$$ YY YYΖΖΖΖ���� ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{68    
  .70الربهانة وباحلج،اإلسالم،أو فتح 69دون قتاٍل،ةَفتح مكَّ
 ساعت،ااتساعهعظمة سهولة الفاء،و،بسهولة الفتح ����هلنبي����ها بشرى اهللاملالحظ أنو

  .ةهماملسر ي،ولطانسالتساع ال،كما هي بشرى؛د خمرجهاعنلفاء،ا
ßß {{{{:����هلمن قو،ظريه ما جاء يف فاطرون ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ{{{{71اهللاف���� 

حماو؛72مكتشفهاو،مواتدث الساآليةعابتإ،ه ما يعضدلعلّو.يءالكتشاف االنفتاح على الش ، 
$$$$ {{{{:����بقوله ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ËË ËËxxxx tt ttGGGG øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 (( بعد ،يها الفتح صراحةًقد جاء فو73}}}}))

نته األوىلأن تضم.  
  : التفاالسالء وة االستعدالل -4

يوحي مؤملا يف معىن ،74ابقة أصوات االستعالء من األحايني،إىل مطاللة،يف كثٍريشر الد
$$$${{{{:����هل قويف،محن الرشاهدمنه و؛ذامئ هلوملا ياآلية،وداللتها على االستعالء،أو  yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG yy yyzzzz$$$$ āā āāÒÒÒÒ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∉∉∉∉∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{75إذت ظهر قوة الضوإن استفلت،خالعني الض وك،ةاخأناملرءعنيرى به ي  
املاء وعلواخصة،الش و؛76تهقمير هذافسضخباستعالء اخلاء،،اً صوتيبنظريه مقارنةً،يف الن 
77ضحالن.  
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)){{{{:����،من قولهيعضده ما يف احلجو ((####θθθθ èè èèùùùù §§ §§θθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ,,,,ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{78قد بنيت،أنه أعتق 
 ،ين بل بيٍت أو؛فهو80زمن نوٍحوفان، من غرق الطّوأعتق،،فعال عليهم مجيعا79ًاٍر جبمن كلّ

ِتومن طاف به ع81ق.  
مجيع ر هظوتمفردةأنّ،فاسريالت ",,,,ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyèèèè øø øø9999 $$  وفان، موج الطّوعلوغطرستهم،اجلبارين و علول"####$$

 فوافق استعالء.82اإلنسانيف جسم أعلى عضو،قبة،من عتق الر،ةٌوهي مشتقّ؛منهأو إغراق ز
  .هافعة،وما يدور يف فلكالر وىل معىن العلوإ،شرييت تالّ،معاين هذه اإلحياءات،قافال

tt {{{{:����،من قولهاًضح ذلك جليتيو ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% üü üü““““ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ tt tt↔↔↔↔ yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ tt tt6666 yy yy____  ÍÍ ÍÍ____ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω 

tt ttΛΛΛΛ ÄÄ ÄÄŒŒŒŒ$$$$ tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ 44 44 tt ttΑΑΑΑ%%%% tt ttnnnn uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ßß ßßllll öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% tt tt���� øø øøóóóó ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{83 

 فعربالة على استعالء كربيائه،الدعابري،آن الكرمي التذي جلب له القرالّغطرسة هذا االبن العاص،
’’’’ {{{{:ه القاصر،بقوله عن ظنعرب،و"سأذهب" منبدالً"سآوي":بقولهعنه  nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ tt tt6666 yy yy____  ÍÍ ÍÍ____ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ{{{{؛ 

وهو ،رباملستعلي املتكعال على هذا االبن،إالّ أنّ املوج، هذا اجلبل العاصم،غم من علوعلى الرف
"ده الفاصلةما تؤكّ ÏÏ ÏÏ%%%% tt tt���� øø øøóóóó ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####"الضاملأوى،وجيم لقاف املستعليني،اللّذين عال مهز او،ة للغنيام
  .جيم املوج ذاتهاجلبل،و
يف ����ذين أغرقهم اهللالّين،من آل فرعون،ربعلى املستعلني املتكظهر استعالء املوج،يو

وجاء يف حكايٍة؛اليمعن هذا،يف قولهٍة، صوتي����:}}}}ΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttóóóó ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ËË ËË oo ooΛΛΛΛ tt tt øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± xx xxîîîî ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{84إذ 
يتلذلك،دون أدىن تفسٍري، املوجضح علو ظر إبالنىل خصائص الغني الصنيو.ةوتيتتبة اخلالق قو 
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ر باستعالء ضاد الضاللة فساملُ هوو؛ كبريهمرب جت،بعد85 عزيزاًهم أخذاًغاة،وأخذيف قهر الطّ����
  .،املستفلة أصواانظرية يسر اهلداية،هاوإطباق

 ����هل قويفيلقوا ما لقي هؤالء؛ف يأتوا مبا أتى آل فرعون،الأّبين إسرائيل،����هللار اذكّ يمثّ

:}}}} ####θθθθ èè èè==== ää ää....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅssss uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉ<<<< ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== øø øøtttt ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  ÉÉ ÉÉ<<<< ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù 

33 33““““ uu uuθθθθ yy yyδδδδ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{86.  
 هذه كلَّ،عبري القرآينّيف رصف الت، أدىن ريبٍةي أال يقبل ههنا،ويتّفسري الص التإنّ
 ب،يكل الطّ هلم األلّأحه بيانه أن لآلية الكرمية،وفصيليالت،واإلمجايلّ،املوافقة للمعىن األصوات

فإن زق احلرام؛من الردون البخس،،كسباً وةًاه،عفّووقاهم إي،دون األقذر،ةًصحاألرفع طهارةً و
 مبا القدير، عليهم غضب العليحلّ،استكباراً منهم واًعلوذر،دون األطهر،اختاروا األحقر واألق

 عليه حلّ،القوة منه اًظن،ربجتوه من أراد هذا أنّهم، اخللق كلّإىل وهو رسالةٌ.ومل يعهدواعهدوا،
غضب،87أهلكهه و،فأذلّمن جنس ما ظن.  

بني ما هو ة،اللية الدوتيالصاملوافقات ب، مناسبٍة تصادفنايف كلّويطالعنا القرآن الكرمي،
مقرصوات،يف صفة األ،روما يقروه املعىن العام يف قوله؛من  ذاك ما كان، لآليةاخلاص����:}}}} 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ···· ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ �� ��mmmm tt tt���� tt ttΒΒΒΒ (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 ss ss−−−− ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ∅∅∅∅ ss ss9999 uu uuρρρρ xx xx���� èè èè==== öö öö6666 ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ èè èèÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{88ضحإذتت  
 ران،بينه وبني اجلبل،ِق وجه ال البيان القرآينّ املرح؛وقد عقدإلنسانل،ربكالت معاين اخليالء وكلُّ

 ال اًمستقر ،اً هادئه يظلّ أنإالّ لباطن األرض،أضعاف طوله فوق ظهرها،ِهِقر طول خذي ميتدالّ
  .89يتزعزع
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ôô{{{{:����ومثيله ما جاء،يف قوله ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ çç ççλλλλ °° °°;;;; ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≡≡≡≡ uu uuθθθθ || ||¹¹¹¹ ÓÓ ÓÓìììì uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ÔÔ ÔÔNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ŸŸ ŸŸ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### 

#### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 33 33 āā āāχχχχ uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ 33 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### :: ::”””” ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) ss ss9999 îî îî““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{90إذت ني املعاجم أشكال ب
 ِرصِقول،ومشوخ صلوات اوس العالية،واهقة يف الطّالشهبان،يف ارتفاع صوامع الرنية،بهذه األ

  .91انية من األرضالد، اليهوديِعِب
اد للصاالرتفاع،التني على الد املفردتني،ىل ضمظر إبالن،،دون عناٍءضح هذا متلعلّو

  .نو من األرضالدو  على القصر،الّالد، للياء املستفلضام)ٍعيِب(،يف حني أن لفظاملستعلي

وييف قوله أيضاً،مبا جاءر هذافس،����:}}}}  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss%%%% $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ………… çç ççµµµµ xx xx���� ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù 

ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! $$$$ ]] ]]ùùùù$$$$ yy yyèèèè ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& ZZ ZZοοοο uu uu�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ââ ââÙÙÙÙ ÎÎ ÎÎ6666 øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ää ääÝÝÝÝ ++ ++ÁÁÁÁ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{92يبصط( وافقت سنيإذ( 
الطّادات والضاًاء،صوتياً وداللي،ة،ودقفالقرض الصتحن دق واإلهي من الصخالص،أعظم ما مي

عة يف البسط السو؛ القيد،إن شاءأوثق من����هو عند اهللازق،و الروالقبض املنع يففيه املؤمن،
 كربياًءو،اًعلو يس،كمثله شيٌء اآلكد أن لّ أنّإالّ.نيامن عباده يف الداملال،على من يشاء،

  .93كان منعه كذلك من قرض عباده،و وأوسعأكرب،فعال سخاًء،جربوتاًو
 {{{{:���� تفسري ما جاء،يف قولهلعلّو yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷yyyy uu uu���� ôô ôô³³³³ oo oo„„„„ ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ ¸¸ ¸¸)))) ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßß‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨èèèè ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   غلبت الضادإذ94}}}}####$$
،وهو فيزيد حاله حرجاًيق اهلائل،يف ذلك الضل ذلك االنفراج اليسري،ثّيت متُالّ،الياَء القافو

  .95كاللهفَس ولنلنفاد ا،ماءىل عنان السيرتفع إ
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üü {{{{:����يف قولهما يدلّ على الشفقة،وجاء من معاين االستفال، üüÈÈÈÈ ÿÿ ÿÿèèèè‹‹‹‹γγγγ !! !!2222 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ 

yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã !! !!$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy———— ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 22 22”””” yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ¹¹ ¹¹ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� yy yyzzzz ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz yy yyδδδδ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ôô ôôàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè tt ttGGGG ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ 

ââ ââ¨̈̈̈ùù ùù&&&& §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ YY YY6666 øø øøŠŠŠŠ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. àà àà2222 rr rr&&&& šš šš���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) xx xx©©©© ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM tt ttΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### 

#### \\ \\���� ÏÏ ÏÏ%%%%%%%% tt ttææææ óó óó==== yy yyγγγγ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪  ÍÍ ÍÍ____ èè èèOOOO ÌÌ ÌÌ���� tt ttƒƒƒƒ ßß ßß^̂̂̂ÌÌ ÌÌ���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ (( (( ãã ãã&&&& ùù ùù#### yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{96إذ 
فكانت ؛97ن،نتيجة ذلك الدعاء امللححنالتذلك وشفقة،ملسحة املُ املستفلة،تلك ال األصواتثِّمتُ

  .98،الذّي صحب آي السردلداللة على ذلك،بإحداث النغم الرخيالياء رأس هذه األصوات،ل
يعقوبوي يبعن ذلكحكايةً����قال اهللاإذ ؛����يف يوسف����وافق هذا،ما جاء عند الن  

:}}}} tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ oo oo\\\\ tt tt//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∇∇∇∇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{99ساق إذ 
ي سبقت،يف اآلي األصوات املستعلية،القرآينّعبري التاهدالتالش ة إميان هذا ،والّيت تدلّ على قو

يب؛إالّ أنّ القرآن الكرمي،ئها الفضيل،ورفعة نفسه الكرمية واستعالالنفقأراد أن ية،ثري تلك الش 
 من مجهرةًلذلك،مجع وقد ؛100 املفقودعلى ابنه،داقالفة،يف حزن األب عة اإلنسانيثّل الطّبيالّيت متُ

  .األصوات،الّيت توافق هذا اجلو،وهذا املعىن
 كان قصه القرآن الكرمي،عنمن ذاك ما ؛ف أيضاًرمحةستفلة،للمعاين األصوات املُ توجاء

ŒŒŒŒ {{{{:����هلمن قو؛����وفتاه يوشع بن نون����موسى ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš^̂̂̂$$$$ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ çç ççµµµµ9999 tt ttFFFF xx xx���� ÏÏ ÏÏ9999{{{{101 إذنيتاآلية ب 
رمحة هذا النعبري القرآينّف ����يببلفظ،جاء الت"çç ççµµµµ9999 tt ttFFFF xx xx���� ÏÏ ÏÏ9999"له ذلك،من داعي بدالً ع ن خادمه،وحق
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ة؛قيام النه أنزلبوولعلّ؛102 بكرامتهورأفةًمرتلة هذا اخلادم،رمحةً به، نفسه إالّ أنما ي ر ذلكفس 
مويف الفاء نفساً،السستفلواضع،يف الفاء املُ صوتاً،ومقابله الت.  

  : داللة اإلذالق واإلصمات -5
 ملعانيها،103إىل مطابقة أصوات اإلذالقيلنا يف مناسباٍت عديدٍة،،حيالقرآينّإنّ البيان 

  عقاب املارقني،؛ومنه ما جاء يف الكهف،من رئيٍس حموريشتركة أساساً يف اخلروج،كمعىناملُ
  جنس أعمال العباد،،من����عقابهأن ، القرآينّالنصنا،يف هدعوقد .����هللاجلاحدين ألنعم ا

÷÷ {{{{:����قال؛إذ  وقضائه����اخلارجني عن حكم املوىلالسيما الكفرة، ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yyxxxx ÎÎ ÎÎ6666 óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyδδδδ ää ääττττ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### YY YY‘‘‘‘ öö ööθθθθ xx xxîîîî  nn nn==== ss ssùùùù 

yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YY6666 nn nn==== ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{104هللا أنّ جنس هؤالء املتعالني؛على أن يكونوا عباداً،وحيفاآلية ت 
أولئك كان عقام،بأن أغور ماءهم،لغورهم ارجني عن حكمه،الذّي ارتضاه هلم،بود،اخلاملع
  .105إخراج املاء وطلبههم سبل بلَ،وس����عنه

ذين  يأجوج ومأجوج،الّ عنورة ذاا،للمعىن نفسه،يف حكايٍةيف السه ما جاء،ونظري
$$$$ {{{{:����قالإذ مرقوا ومتردوا؛ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ óó óó™™™™ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& çç ççννννρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YY6666 øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{106كان ف

وا  هلم يف اخلروج منه،ال أن يعلوه،فيظهروه،وال أن ينقَبلَب يردمهم،ال ِقبوضع سد،عقاب القوم
  .107حتته،فيخرجوا من اجلهة األخرى

………… {{{{:���� قولهمنيف النساء،ومثيله ما جاء، çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ \\ \\////θθθθ ãã ããmmmm #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 xx xx.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{108ّل،الّيت  شبه األعماإذ إن
د،والعصيان على ة،من التمرإىل حمو آثار اجلاهليي بأنها تدعو،ِش،يف هذه السورة،تتذكرها اآلية

  .،واملروق احلضاريِةيِقلُالقوانني،الّيت حتفظ للناس حقوقها،ومظاهر الفوضى اخلُ
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جاء الوسائل الّيت سنوها؛فبكلّ األشكال،وولعلّ أكثر هذه املظاهر،أكل مال اليتيم،
حذير اإلهليمن أشكال اخلروج،عن املسلكالت للحد،109ة احلضاري،للمجتمعات اإلنساني.  

yy{{{{:����،قولهها أيضاًوتال yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ ãã ããèèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{110يف مسار داللة اآلية آيةٌ إذ هي،
 البند فجاءعاف اخللق،أيتاماً ونساًء؛ِضواملروق عن حفظ احلقوق،لعىن اخلروج، ملإحياًء،السابقة
اإلهليد التوأالّ،ليحد،خصة،على أالّ مييلوا عن احلقد بالعدل،وإالّ امتنعت هذه الرجيوروا يف عد 

  .111والنفقةالقسمة،بني النساء 
عن ضالل،وترك الدين،وإخراج الناس،،يف السورة ذاا،معىن اإلوساقت اآلية الكرمية

öö {{{{:����قالإذ سبيل اهلدى؛ ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ss ss'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ XX XX==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$  وهداه،����منهج املارقني،اخلارجني عن رمحة اهللاتذكر اآلية،إذ 112}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ####$$
 .113من بين إسرائيل، ج الكفرةوتضليلهم بالعقائد الفاسدة؛وهو؛الساعني إىل ختريب العقول

ويصواً،أعمال اإلنسان،عبري القرآينّر التإذ ؛عنق صاحبهيف مالزمة الطّائر،،بتجسيمها حس
¨¨ {{{{:����قال ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ ?? ??≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ tt tt““““ øø øø9999 rr rr&&&& ………… çç ççνννν uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã (( (( ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ YY YY7777≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ2222 çç ççµµµµ9999 ss ss)))) ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ #### �� ��‘‘‘‘θθθθ àà àà±±±±ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ 

يوم الدين،ال ميلك إخفاءه،أو املغالطة فيه،أو فإنّ كتابه املنشور،.على سبيل التنكيت114}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩
  .115 خباياهللناس مكشوفاً،فيطّلعوا على ����يخرجه اهللالجتاهله،

ωωωω {{{{:����هليف قو، هذاقرر توقد uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà±±±± èè èèΣΣΣΣ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{116بعد ،شور البعثفالن
  .يعرضوا على رب العبادف ليخرج الناس من األجداث،؛117املوت
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 .25...15: ص-6:ج-املصدر نفسه:والقرطيب .380...376: ص-6:ج-املصدر نفسه:الطّربي: ينظر-111

 .44:اآلية - سورة النساء-112
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،فأولئك ال يؤمنون ����،مبروق املشركني،وتطاوهلم على ذات اهللاويطالعنا القرآن الكرمي
tt {{{{:����بيوم اخلروج؛ قال ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

33 33 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ tt ttGGGG tt ttãããã uu uuρρρρ #### vv vvθθθθ çç ççGGGG ãã ãããããã #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ7777 xx xx.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{118ولئكأ سألوا نزول املالئكة،أو رؤية رب 
  .119العزة،فاجترموا اجتراًء كبرياً،أبوا إباًء فاحشاً،ومردوا على الكفر والعصيان

ÉÉ{{{{:����ين قال فيهم النيبهؤالء الّذ ÉÉ bb bb>>>> tt tt����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà ààffff ôô ôôγγγγ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{120مل  قوم
  يفتحوا له أمساعهم،فيخرجهم من ظلمات اجلهل والعناد،يف سباب القرآن وتركه،وملتوانوا،

  .121وا مبا فيهملبعد أن عصوا،ومتادوا بتركهم إياه،ومل يع
#### {{{{:����قالإذ ؛باينّر،واخلروج على جه الالنفور من اهلدي القرآينّويواصل هؤالء، ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß∨∨∨∨ óó óó™™™™ $$ $$#### ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΡΡΡΡ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— uu uuρρρρ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� çç ççΡΡΡΡ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{122قوم 
  .123فور من هدي اإلميانعلى العصيان،والن����مردوا على الكفر،وجماهرة اهللا

من عمل الشياطني؛فلفظ  عبارة العياذة، ال يقبل الشك،يفبيل،بوجٍههذا السمن  ويتبني
،والطّرد منها،أو حماولة إبليس ����محة اهللامن روحي باإلخراج،له من الداللة،ما يالرجيم،

 إياهم ����يف لعن الرمحن،فيكون سبباً،،إىل فوضى الِغوايةن اهلدي اإلهليالبائسة،إخراج الناس،م
  .124وطردهم من رمحته

                                                                                                                                                                  

 .360: ص-"التنوير املقباس:"والفريوزأبادي .823: ص-2:ج"معاين القرآن:"النحاس: ينظر-117
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$$$$ {{{{:����هلقو يف تبارك،شاهدة طرد الشياطني؛من ذاك دالل،وقد تقرر يف غري مناسبٍة yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ 

$$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ ãã ãã____ ââ ââ‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999{{{{125معجنومياطني املطرودة،الّيت نصبت مقاعد للسا الش رمىر؛وهو امل تقر 

$$$$ {{{{: قولهيف ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttββββ FF FFψψψψ $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ \\ \\////$$$$ pp ppκκκκ ÅÅ ÅÅ−−−− #### YY YY‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∪∪∪∪{{{{126    
مع،، مضيئةٌجنوم127لِبل ما ختِْبوختْق،وحترق ما حترفتقتل ما تقتل،تدحرهم عن الس.  

                                                 

 .05: اآلية- سورة امللك-125

126-09: اآلية- سورة اجلن. 

 .459 ص-3:ج"صفوة التفاسري:"والصابوين .392: ص-3:ج"اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن:"الثّعاليب: ينظر-127
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أن أعرض داً علي،يف القرآن الكرمي،كان بظرة،املّا فرغت من بيان داللة الصفات املتن
 ار واخلفاء،فشي،واالحنراف والغنة،والتكرالصفري والت:اتإىل دالالت الصفات املفردة؛من مس

ة ستظهراً معانيها،املوافقة لصفاا املخرجيالصغرى والوسطى والكربى؛م:والقلقلة وأنوعها
ةوالفيزيائي .  

  :داللة الصفري -1
 ،"LES SONS LIQUIDES"واملتوسطة املائعة،أكثر نصاعةً،بعد املدود،1 أصوات الصفرياآلكد أنّ

تكون إذ ، الفٍتبشكٍل،يف التواصل اللّغويملها،ويظهر ع.على املطياف الصويتّ،عند عرضها
الرة هل،ةسائل اللّغوياممن حيث البيانوأكثر داللةً،من حيث الفصاحة،أكثر وضاحةًا، الض،.  

 ظهارة هذه األصوات؛من ذلك ما جاء، لنة القوة وظهارا،مناسبةًملكوقد تأيت داللتها،
ƒƒƒƒ““““"جاللةيف لفظ  ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ uu {{{{:����هلقو من"####$$ uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ قمة على الن���� أظهر اهللاإذ2}}}}∪∪∪∪∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$

zz{{{{:����قولهل،وهو املوافق. لظهارة الزايموافقةًكفّار بدٍر، zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççνννν çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;;““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss%%%% ÖÖ ÖÖ““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{3ينصر أوليائه،����إنّ اهللا إذ قوي4على أعدائه،ه بنقمعزيز.  

 قوي"أيت علىت فاصلتها،فأن تغريلآلية،كان إذ ؛ٍة صوتيبلطيفٍة،قرآن الكرميري البعنا تتكِّين
لّتني توافقان شدة ال"شديد"و"احلديد"ملفرديتاملوافقة للفاصلة السابقة،، صوت الدالّتذا،"محيد

إالّ يف ال يكون،اجلهاد ف.،يف بيان الداللة املقصودة ههناإالّ أنّ الزاي أمكن هلذاالدال وبأسه؛
وام ِقاحلديد، إنّ ية من السالح والعتاد؛إذاداملوة،ة يف األفئدة احلديديالكامن،فسنة الر قووحض
 من عزة  أنهما ال يكتمل ما النصر،إالّ مبدإالّوعلى الرغم من هذين،.مراٍنِع و حضارٍةكلّ
  .5 على هذينالقوي����اهللا
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yy {{{{:����يف قولهاء، الرعلى مكنة الزاي،تبنيقد و yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ%%%% ## ##““““ uu uu””””���� ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ{{{{6تظهر إذ 
خرية اإلهلييقة،مسحة السالولد استأثروا ومنالولد،����لذّين جعلوا هللاة،من ذوي العقول الض 

  .����البنني،وألصقوا البنات بهبألنفسهم 
اي،فاصلةً،"جائرٍة"فردةمب،ع أن جييء القرآن الكرميوقَّتوقد يإالّ أنّ صوت الزىل ي إوحي

أكسبتها إالّ أنّ جماورا للضاد، بالراء،مقارنةًرغم من ضعفها،الوعلى ؛7 واالستصغاررتملسة الطّ
فري ةًقوا نصاعة الصاء،،جرساً،وزاد8 أجزلوداللةًأوقع من الر.  
$$$$ {{{{:����يف قوله، معىن الصفري حقيقةًقد جاءو ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ŠŠŠŠ$$$$ tt ttãããã (( ((####θθθθ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ éé éé'''' ss ssùùùù 88 88xxxxƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// AA AA���� || ||ÀÀÀÀ öö öö���� || ||¹¹¹¹ 77 77ππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????%%%% tt ttææææ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{9 إذ

  حيكيه الصاد،متقطعوصفري؛ريح صرصر،10يح العاتية الباردةللر،تظهر حكاية الصوت الطّبيعي
 .املتوسط املائع، الراءوعند منشأ،بني مقطعي املفردة،فسانقطاع النالعصف،

¨¨ {{{{:����يف قوله،امواملكنة ذاعلى القوة،مكنته يف الفم،و نقاء الصاد ونصاعته،ويدلّ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ $$$$ yy yy#### || ||¹¹¹¹ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ çç çç//// ÒÒ ÒÒÉÉÉÉθθθθ ßß ßß¹¹¹¹ öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{11 إذ يتضامن الفرد
 يشد أصحابه، وثبات فيه صمود،داخل الصف املتني املكني،قتالٌيف سبيلهالقتال واجلماعة،عند 
  .12 املسلمنية حرمعلى، اعتداٍءيصد أي بنائه رصاً،ناتِبوترص لَ،بعضهم بعضاً

$$$$"يرى أنّ املفردتني،تأمل يف اآلية الكرميةواملُ yy yy#### || ÉÉÉÉθθθθ"و"¹¹¹¹|| ßß ßß¹¹¹¹ öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ"ئيس،املؤشاللة ر الريف الد
 .ف،بني األصواتتكام إىل معايري القوة والضعباالحمود،واملثانة واملكنة؛بات والصعلى معىن الثّ

ووقعه ،وجرسه الندياعته، الصفري ونصحيث قوةمن خواا ههنا، أأمكنيتراءى أنّ الصاد،و
  .على األذن
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فري على معىن؛،يقارب معناه يف االنتشاروقد يدلّ الصكوير،من وهو الظّاهر يف الت
II {{{{:����لقو IIξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ§§§§ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ èè èèƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ËË ËËxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ ¤¤ ¤¤#### uu uuΖΖΖΖ ss ss???? 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{13َّجوم املنتشرس افاخلنهار،ومثلها الكُة بالنلّيل،واملختفية بالنس،وهي األجنم اخلمس،ن 
ا مثّ هار،تغيب بالناألجنم يف مسائه،يل،انتشار ظلمته،ووعسعس الّ.لّيل فتنتشرباترجع إىل مكا 

  .14ه ايوتفش يف األرض،،وانتشار ضوئه وتنفّس الصبح
 ي،فشيف معىن االنتشار والت،ها قد اشتركتيرى أنأمل يف هذه اآليات األربع،تواملُ

 النتشار النفس نظراًذي الصفري،الّذي يقابل معىن هذا االنتشار،،راكهم يف صوت السنيكاشت
  . أخرىمن ناحيٍةورنينه باآلذان،اإلمساع،ة يه بقوتفشو،ناحيٍةمن ،يف الفم

 ،يف السنيك،ا هي كذلن يف الشني،كممتوافرتاي،فشة االنتشار والتمسإنّ :وإن قيل
 يف كون األول،ني،عن نظريه الشاب أنّ اختالف السني،مية؛جييف اآليات الكربل هذا معناه،يقاف

 وأما.يف ظلمته ووضاحتها؛وهو ما ضمته اآلية الكرميةاملضيئة،،جومنال نور ،يقابلاً ناصعاًصفريي
ني،الشغم من صفة التفعلى الره خاٍلي،فشمن إالّ أن ني لته،قد تكون دالصاعة؛والننقيضة الس

  . منه درجةًأو أقلّههنا،
2- فشيداللة الت :  

اللةَ ما يصاكثريلتوافق صفة الّيت توافق معىن االنتشار،،دف قارئ القرآن الكرمي الد
التةٌفشوت،ي،حيث اآلي ضامالّ للصومنه قولهى هذا؛ علالد����:}}}} tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧#### tt tt���� xx xx#### øø øø9999 $$ $$$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÏÏ ÏÏ^̂̂̂θθθθ èè èèZZZZ ÷÷ ÷÷6666 yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ ôô ôôγγγγ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÂÂ ÂÂ\\\\θθθθ àà àà####ΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$  إذ إنّ حال الناس،15}}}}∪∪∪∪∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$
ا وإمنّ.17لتفرشه وانتشاره،الفراش؛ومسي 16بعٍضلبعث،كالفراش املبثوث،ميوج بعضه يف يوم ا

                                                 

13-18..15:ات اآلي-كوير سورة الت. 
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 قرر،وهو امل؛18 جانٍبوالتطاير من كلّثرة واالنتشار،والضعف والذّلّة،لكتشبيه الناس بالفراش،ل

  .19يِلطَص املُار ننيِش غَراِش الفَلَثِْم  ÷ِإنَّ الفَرزدق ما عِلمت وقَومه          :يف قول جريٍر
ãã {{{{:����هلمن قو،ملعارج احنو شاهد؛ بالنفش،فموصوف20وأما العهن ããββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇ ôô ôôγγγγ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$%%%% xx xx.... ∩∩∩∩∪∪∪∪{{{{21.،ناسبه،وقد حصل الته به،يف آييت القارعة؛ملوابني املشبأنّ اجلبال،وذلكشب  
يف ،هباًء وتطايرهاوتفكّك أجزائها،اختالف صباغة العهن،على قدر ، اختالف ألواا قدرعلى

  .اجلو،كتطاير الصوف
 ،من خمرجهشني،بانتشاره يف اجلو،وحي إليه الا ي،مميف داللة الصوت أيضاًونظري هذا،

 منها الفاء،:،ذات النفخواملالحظ يف اآليتني،أنهما ضامتان ألصواٍت.فخفس عند النريان النوجب
الّوهو،ني والثّاء،واهلاء اهلاويوالشطاير؛ الدعلى معىن اخلفّة والت زيد عليهني،يإالّ أنّ الش 

  .املقرر ههناوهو االنتشار،فشي،الدال على التب
$$$$ {{{{:����قولهومن ذاك، �� ��èèèè ¤¤ ¤¤±±±± ää ääzzzz óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãã____ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ^̂̂̂#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷`̀̀̀FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... ×× ××ŠŠŠŠ#### tt tt���� yy yy____ ×× ××���� ÅÅ ÅÅ³³³³ tt ttFFFFΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{22 إذ

اس،عند خروجهم من األجداث،جيو، ومشاهدةًعياناً،ظهر اآليةتعلى يف بعٍضل بعضهم متاوج الن،
  .23يف هذه األجواء، مكاٍنيف كلّ، أسراباً أسراباًاًنتشرمتطاير يف األجواء،املُ مثل اجلراد،م،كثر

شاهد ،وهو ي واالنتشار،والصول واجلول،يف كلّ مكاٍنفشمعىن التعلى لة الشني، داليرىو
yy {{{{:����قالإذ ؛األنبياء yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyϑϑϑϑ àà àà6666 øø øøtttt ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ^̂̂̂ öö öö���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôMMMM tt tt±±±± xx xx#### tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããΝΝΝΝ oo ooΨΨΨΨ xx xxîîîî ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$  إذ24}}}} ####$$

  .25 آخرينإىل قوٍمهم،ي ومراع القومجتاوزت احلمى انتشرت،وأنّ الغنم، من منطوق اآلية الكرميةتبنيي
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$$$$ {{{{:����قالإذ ؛26وطلب الرزق بالنهاراالنتشار للكسب،وجاء معىن  uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### $$$$ VV VV©©©©$$$$ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ{{{{27    
 على طول هذه املعمورة،طول زمنه ونوره،وسعة الرزق فيه،ا جعل النهار لطلب العيش،لوإمنّ

#### {{{{:����هلقو منيف اجلمعة؛،وذا جاء الّذي هو مقرر.وهذه البسيطة ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ èè èè%%%% ää ääοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø#### èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{28.  

×× {{{{:����من قولهميتني،يف اآليتني الكر،اإلمعان بوتبني ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××οοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅ����$$$$ tt tt//// ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{29و}}}}§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

}} }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã uu uu���� yy yy££££ oo oo0000 uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{3031معىن االنقباض والعبوس،ها لصوت التغم من ضمإالّ أنّ ؛نفيسعلى الر

×× {{{{:����عرض قولهيف ،ودون أدىن شكهذا يتضح، ××ππππ ss ss3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ ×× ××οοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅ³³³³ öö öö6666 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{32ومقابلة م،يتاد 
)بس(و)ربشلعلّ و؛33واب وعمومهسعة الثّإذ يتراءى للثّانية،؛ظهر مفارقة الثّانية لألوىل داللةًت)ر
  .ه النفس،يف السنياحنصارو النفس،يف الشني،سري عقد قران،سعةتف

|| {{{{:����ه قولذاك يل؛من،عند اقترانه بالّويكثر قبيل هذا املعىن ||···· ss ssÜÜÜÜ øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== øø øø‹‹‹‹ ss ss9999{{{{34،وقوله����: 

}}}}ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy´́́́øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{35 إذني دالليومئ الشوانبساطه،وسطوته علىواسودادهلّيل، اسجول،اًي  
  .36يف كلّ أرجاء األرضانتشار الظّلمة،من النهار،
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مريٍدومي يف استظهار دالالت باالستعانة إىل املعجم،و،أن يرى هذا عياناً،كن ألي
 االنتشار والتفشي؛إالّ أنّ هذا،الضامة للصوت الشاهد،املقابلة ملعىن السعة،وة،رآنياملفردات الق

 ة،ة الشني،وإحياءاا الدالليسري،يف االستدالل،لرمزيطلعنا ذا القدر اليلكنه يويطول بنا ويكثر،
¨¨ {{{{:����قولهأيضاً، من ذاك عند استعراض اآلي الكرمية؛ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™ 44 44 ®® ®®LLLL tt tt±±±± ss ss9999 ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{37.  

  :داللة االحنراف -3
اآلية احلاملة هلذا،ملعىن ،أن نصادف تقاود معىن  عديدٍةكن يف مناسباٍتمي االحنراف،وضم

 الّيتة األشرم،والضاللة عند أبرهما يفسر داللة الطّغيان،لّ هذا،ولع؛38صوت الالّم املنحرف
óó {{{{:����هلمن قو،يف الفيل،حكاها القرآن الكرمي óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ#### øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& 

öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† öö öö//// èè èèφφφφ yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã #### �� ������ öö öö���� ss ssÛÛÛÛ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt tt//// rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö���� ss ss???? ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yy∨∨∨∨ ÏÏ ÏÏtttt ¿¿ ¿¿2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ dd dd∨∨∨∨ ÅÅ ÅÅ™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè pp ppgggg mm mmJJJJ 

77 77#### óó óóÁÁÁÁ yy yyèèèè xx xx.... ¥¥ ¥¥ΑΑΑΑθθθθ àà àà2222 ùù ùù'''' ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{39الل،أضلّتصاحب الفيل،وباين كعبة جنران،دار  أبرهةإنّ عقيدة الض 
 عقيدة ِفتمل تكو.عن عبادة اخلالق،واحلج إىل بيته العتيقالناس،شغال الغواية واإلهلاء،إل

  .ةحة احلنفيوالسمة، قصدت مركز السالمة العقدياإمنّطنها،واالحنراف هذه مب
الل واالحنرافوهذا ما يفسة واجلربوت ر إقبال رأس الضكان أصحابه قد و؛بالفيل وسيلة القو

  . الكعبة أوثاناًوامألالّذين ،كانوا أضلّ من كفرة قريٍش،ف40مسلويب العقل والعلميف البهمية،
هؤالء ف.41لَّ وضعيِّقد ضفلقوا كيدهم،يلهم إىل كعبة جنران،أن يضلّوا الناس،بتحوهؤالء أرادوا،

  . وأصغرها خملوقاته،رمتهم أحقرت األربع،ذوا����الّذين جاءوا بأضخم خملوقات اهللا
  سود البشرة،كانت سوداء اللّون،إىل قوٍممن الطّري،أنّ هذه األسراب وروى الرازي،

 ،43 مطبوٍخووحٍل،،من سبٍخجارة،متسخٍةترميهم بأضلّ احل،42اللةواملعصية والض،أهل الكفر
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إالّ يف هذا ،وكان أشرس األوبئة وأفثكها؛إذ مل تعرفه اجلزيرةتهم،ثار فيهم اجلذري،طكلّما نقّ
$$$$ {{{{:����شاهد الرعد،يف قولهيقاس على هذا،و.العام tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ââ ââ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ####≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{44.  

 ته آيات الفرقان،من معىن الضالل،ا هذا،ما محلعمننا عليه ز ما ينحو منحى،ما بنيولعلّ
tt {{{{:����هليف قو ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ÙÙÙÙ yy yyèèèè tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßßNNNN õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ 44 44 tt ttLLLL nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

 ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB rr rr&&&& $$$$ ºº ººΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸξξξξ èè èèùùùù WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999  ÍÍ ÍÍ____ ‾‾ ‾‾==== || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ uu uu !! !!$$$$ yy yy____ 33 33 šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 ZZ ZZωωωωρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ss{{{{ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{45وحيد والاللةٌض إذ هيجميء بعد طّّاعة، عن التالننور اخلالص ����يب
يطان،بالتالتجئوا وبعد أن ،مثّ خذهلم بعد إضالهلم،����وشطنهم عن عبادة اهللاوحيد،فأغواهم الش

  .46فتركهمإليه،
 ،ربة اإلضالل والغواية،وذروة التكمن الغرور،مطي����املوىلحتذير ،ذا البابوجاء يف 

ŸŸ {{{{:����هلقو ،يفلفخرواوالعنجهية  ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ···· ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ �� ��mmmm tt tt���� tt ttΒΒΒΒ (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 ss ss−−−− ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ∅∅∅∅ ss ss9999 uu uuρρρρ xx xxQQQQ èè èè==== öö öö6666 ss ss???? 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ èè èèÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{47ه لو،وقد نسي، وفخراًيطري مرحاً، اإلنساننعالجيرب واخليالء،كّّفالتأن 
 يف رسوخه ارتفاعه،على قدر أضعافيف السماء و على قدر علوهأنه،لوجد ،بصر إىل جبٍل

 على الرغم من قوة هذا اجلبل وكلّ هذا يفسر أنه.وذلك سبب تقدم خرق األرض؛األرض
  .48 مرحاًفال يراوح مكانه،وال يغتر،وعظمته؛إالّ أنه يظلّ مستقراً

 :داللة الغنة -4

 فق الدطة،ومن بينها صو،على أنّ األصوات اون القدامى واحملدثونارسيتةاتملتوسعالية )ن م( الغن
معي،بة،يف الوضوح   سالنوائت؛فعند عـرض مقطوعـةٍ       والسقد تصل وضاحتها للص  ٍة صـوتي 
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   مووت،تظهر التتكون القمـم   إذ؛ راسم االهتزازات  مطيافجات،على  لتسجيل ذبذبات الص  
"LES SOMMETS""""وائت،وهطة،وتكون األوديةي أكثر نصاعةًللصوقد تكون لألصوات املتوس، 

"LES BASES"وامتهولعلّ؛49للصوائت،تها سبب تسميأشباه الص"LES SEMI-VOYELLES""""50.   
 إىل الطّرف اآلخرة،ة  اإليصالية  اإلبالغي عملييساعدان يف،نصاعة الصوت،والوضوح السمعيف

 إحصائهم  يفون،ن الصوتي وقد بي هذا؛.51يف عموم مصادر اللّغة   ه،وجيف اخلطاب امل  بالتنبيه عليهما، 
 الصوتان،عند  نأكثر ما يكون فيه هذا    و،52ويليه امليم ألصوات القرآن الكرمي،أنّ النون يتصدرها،    

  .53 بأصوات املدمقرونني ة، للفواصل القرآنيصوتنيأطراف اآلي،
 وا هلا؛ يف أشعارها وأسجاعها،وترمنّ  العرب، ملا عرفته    جماراةًلغرض التطريب، ،ا حصول هذا  وإمنّ

 وإحلـاق النـون،   ف املـد واللّني،   حبروكَثُر يف القرآن ختم الفواصل،    ":وهو املقرر يف قول سيبويه    
 مكّن،وحكمته الت ا قصد سيبويه    .54"طريبمع التحكمة،وأم   ،ون بأصوات املدمكّ فإمنّإحلاق النن ا الت

  .55النغماآليت بللداللة،نتيجة التطريب،
 ون والياء والواو،ما ينون،   قون األلف والن  لِحفإنهم ي وا،أما إذا ترمنّ  ":هلر،قو آخ يف موضعٍ وجاء عنه، 

 ون؛ألنوت   وال ينالص 56"هم أرادوا مد.  ولعلّ الت ظر  منّطريب والترو، للفت الن غم احلاصل، ألثر الن 
ملسحة احلزينة،الّيت تنتاب   وأما تلك ا  .كالموأنسجة ال ن للمقاطع، كّمما مي يف أصوات املد والغنة،   

وهـو  ،57"زيناتحالت"قارئ القرآن الكرمي؛فنتيجة غلبة الغنة على اآلي؛وهو ما يسميه الفارايب         
صرفات،من التواالنفعاالت الكالميالليذاة،ة الدفسيت األثر الن.  
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ـ   روب،دثها املريض واملك  حي،ةً كالمي انفعاالت)ــــ-ـ -ـ -ـ -ـ 340(عاليبويروي الثّ  إذا ":قالسه،فتوافق ما بنف
،فهو ،فهو الرنني،فإن أخفاه فهو اهلنني،فإن أظهره فخرج خافتاً        رقيقاً املريض صوتاً املكروب أو    أخرج
يف هـذه   ،اشـتراك الغنـة،    مما رواه  تبني58"فهو اخلنني ،فإذا زاد يف رفعةٍ   فإذا زاد فهو األنني،   احلنني،

احلكايات النفسية واخلفّة، يف درجة احلزنواختالفهااحلزينة،ة،واهليئات ة الكالميمن حيث احلد.  
 ����هلقوت املد،عند أطراف اآلي الكرمية؛وصوبالغنة، يف مقام احلزن،مما اقترنوقد جاء،

:}}}} ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 öö ööθθθθ ss ss???? rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óóssss tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMM ùù ùù==== èè èè%%%% II IIωωωω ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( ((####θθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôôãããã rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ρρρρ 

ââ ââÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ#### ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì øø øøΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ ºº ººΡΡΡΡ tt tt““““ yy yymmmm āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ####ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{59إذ ةتإىل حزن هؤالء  يف اآلية،وحي الغن
؛إذ مل  وقهراًراهةًقعودهم عن اجلهاد،كهم وإيالمهم،الدفينني الشديدين،لوأسا،����الصحابة

  الصارخ،يف أنني النون األغناجلامحتشعر ذلك األنني،سوقد ي.60للخروج إليهجيدوا ما ينفقون،
 يفاملتماد،عند فاصلة اآلية استطالة صوت املد.  
44 {{{{:����هل،يف قو����ن يعقوبوجاء ع 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ yy yy™™™™ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ôô ôôMMMM āā āāÒÒÒÒ uu uu‹‹‹‹ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççνννν$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈββββ ÷÷ ÷÷““““ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà xx xx.... ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% «« ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? (( ((#### àà ààσσσσ tt ttGGGG øø øø#### ss ss???? ãã ãã���� àà àà2222 õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? $$$$ �� ��ÊÊÊÊ tt tt���� yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÅÅ ÅÅ3333 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyγγγγ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ oo oo\\\\ tt tt//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∇∇∇∇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{61    
هر ولده املفقود،مليد حزنه وأساه،وح، مفجوٍعلوالٍد، حتمل صورةًآياتن  ينسه الدومل يهو

  .ويصبر عنه،،شقيق املفقود،الّذي كان يسلّيه آخراًه املصاب،وزاده على ذلك فقده ابنيعل
وزاده ر ابنه األول،جل،حني مساعه اخلرب،فتذكّحال هذا الر،القرآينّعبري صور التقد ل

  .62املرض أو اهلالك،حتى خاف األبناء على أبيهم، ومهّاًغماً،وزاده الكظم األسف واحلزن هداً
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 ����هلوخرافاا،يف قوة وثنيلا،من أوهام، مكروٍبحزن رجٍل أيضاً،ر القرآن الكرميوويص
:}}}} #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± çç çç0000 ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ss ssßßßß ………… çç ççµµµµ ßß ßßγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ #### tt ttŠŠŠŠ uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà xx xx.... ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ 33 33““““ uu uu‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

uu uu���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ çç çç0000 ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ………… çç ççµµµµ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã AA AAχχχχθθθθ èè èèδδδδ ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ ”” ””™™™™ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>#### uu uu���� —— ——IIII9999 $$ $$#### 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{63إذاآليةبني ت  
 ،الوجهم األغن،أنني الرجل،الّذي انعكس ما بداخله،على يبني امليو.ر بالبنتاملبشوم،كظحال امل

وأكفهر وتحماكاةً؛64فاسودولعلّ مفردة. لنشوء هذا الص"““““ uu uu‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ"تجل وحي إىل أنّ هذا الر

…………{{{{تومئ إليهوهو ما ؛ا يعتقد أنه فاضحهمم، خيفي ما نزل به من غمألنْيصارع، çç ççµµµµ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

AA AAχχχχθθθθ èè èèδδδδ{{{{ًوغٍنب،بعد الفضيحة،أحيفظها على كراهٍةحرية ةً، وهوٍن،وهم؟65أو يدفنها حي.  
 ،���� كان رد اهللا،اقتضتها آيات مرمي السبع؛إذ ورصانٍة،مبا فيها من نصاعٍةطابق الغنةتو

yy {{{{:����قال،فعما يشركون����وا له ولداًعلى من اختذ yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ 44 44 šš šš^̂̂̂öö ööθθθθ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ¬¬ ¬¬!!!! ββββ rr rr&&&& xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ## ## || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% #### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ yy yy#### nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ>>>>#### tt tt““““ ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx#### xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ?? ??ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ (( (( ÇÇ ÇÇ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ 

&& && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍοοοο uu uu���� ôô ôô££££ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77'''' ss ss#### øø øø#### xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ßß ßß^̂̂̂ÌÌ ÌÌ���� tt ttΡΡΡΡ 

uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{66بها معرض هذه اآليات، من نيتأنون بني صويت الن
  .قبل هذه اآليذي كان،غري الّ،وقعاً  املوسيقيومها ما يعطيان للنغما،لهاصوصويت فوامليم،

،ووجب ����وبشريتهة عيسى بن مرمي،لغرض بيان آدميأنّ هذين كانا،،ا احلكمةوإمنّ
  .67من اعتقدوا هذاقول  وترسيخه،يف علذلك القوة والرصانة،إلثبات هذا احلكم
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tt {{{{:����قال؛����ما جاء يف طهارة الصديق يوسفاكي نصاعة الغنة،وحتُ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ää ää3333 çç çç7777 ôô ôôÜÜÜÜ yy yyzzzz øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

¨¨ ¨¨ —— ——∫∫∫∫ŠŠŠŠ uu uuρρρρ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø#### ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 44 44 šš šš∅∅∅∅ ùù ùù==== èè èè%%%% || ||····≈≈≈≈ yy yymmmm ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ 44 44 ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßßNNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 $$ $$#### 

}} }}ÈÈÈÈ yy yyssss óó óóÁÁÁÁ yy yymmmm ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uuρρρρ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø#### ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ yy yy 7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ää ääzzzz rr rr&&&& 

ÍÍ ÍÍ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ **** !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ää———— ÌÌ ÌÌ hh hh���� tt tt//// éé éé&&&& ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø#### tt ttΡΡΡΡ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ øø øø#### ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 88 88οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ VV VV{{{{ ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏmmmm uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà#### xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ بطهارته وبراءته ،من قبلُ، عليهمدعيٍةلل،ةٌ تامشهادة68ٌ}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∋∋∋∋∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§
 على أن حيترمها يوسف،صهارحبشي السياق  يإذ؛69يف حضرة امللك، صريحإقرارو،وصدقه
االعتراف  نغمة األسف واحلزن،بعد إنها.،لصدقها وأمانتها وإمياا وتقديراًاحتراماً،����العفيف

وذاك ما ،ا كانت ترجو املغفرة،حتت وطأة أمل النفس أنه هذاويفسرالصارخ،والندم اجلامح؛
ΛΛΛΛ{{{{توحيه غنة الفاصلة ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘{{{{.  

5- راكرداللة الت:  
،إذا 70املكـرر الـراء   وت  يوحيه ص ما  ا يوافق معناه،وهو    لة التكرار،مل يكثر مطابقة دال  

جنده ،ائع كذلك،فكما هو يف العربية ش     ،أو عائلةٍ نٍة معي على لغةٍ ،وهو ليس حكراً  دة؛ضمته املفر 
ك،أنّ ،الّيت ال تـدعو للـش     تأمل يرى بوضاحةٍ  ني؛واملُالفرنسي"NOURRIR"و"MOURIR"ييف لفظ 

 على  ةلّادال،انيةيف حني أنّ املفردة الثّ    ،وت التكرار صب انفردتة على املوت،  لّادالاملفردة األوىل، 
التوت؛   غذيا هذا الص رة،تكرـ   ا يعين أنّ املوت،   مم ال غري،وأمـا   باب،واحدوإن تعددت األس

غذيالترةٌة،فهي عمليحياة الفرد،على تقادم العمر،منةٌ متكر .  
خيرج عما ال فريى أنه .لى دقٍّة عرصبت ييف القرآن الكرمي،إالّ أنه،جند هذا صراحةًوقد ال 

ββββ{{{{:����يف قولهمن ذاك ما جاء،كرار،يف املفردات،الضامة لصوته؛يف معىن التجاء، ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 
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££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... ## ## || ||¤¤¤¤ yy yyèèèè ss ssùùùù ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èèδδδδ tt tt���� õõ õõ3333 ss ss???? $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{71بر يف  اآلية،نيتما تقر
 الكراهة،يف جولة غضٍبتخلّلها ال ت روابطها،ة،متينةٌشرة الزوجي يظهر أنّ الِعإذ،ا الزعمهذ

 وألجل هذا،ة؛،فيكره الصحبة الزوجيلى مراحل،يسود فيها القلب ظلمةًا هي عوإمنّ،واحدٍة
ال يف إجناب األوالد؛وا جيدا اخلري،ملعلّهعلى مراحل،ا،اص مفعول هذتدخل الشرع،المتص

  أنّ املفردات،الّيت محلت هذا املعىننيتبو.72على طول العيش بينهما،إالّ مبصابرٍةتكون املعاشرة،
  . وصوتاًمعىن،وهو ما وافقته الفاصلة،اعتمدت داللة الصوت،املوافق ملعىن احملمول عليه

ββββ¨{{{{:����هلمن قو أخرى؛يف آيٍةونظريه ما جاء، ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ZZ ZZωωωω$$$$ tt ttFFFF øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ #### �� ��‘‘‘‘θθθθ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{73    
ذنب،إالّ ما أصر أ إنكتب على نفسه الرمحة،فال يؤاخذ عبده ����أنّ املوىلمما ال يدعو للريبة،و

وقد حاكى .،وأكثر ما يقع من الذّنب،اخليالء والغرورراراًمو عياناًهذا العبد،وتطاول فعله،عليه،
واحلمد يف سبيح،يف أول السورة،ى أنه ورد التحت؛،يف أكثر حاالاي اإلسراءالراء،ما حتمله آ

  . حياتهالزم صاحبه، على طولومها مما ي،آخرها
 من ذاك ما جاء،به؛املختومة  الضامة له،السيما عند الفواصل،وتقاود معىن الراء،واآلي

)){{{{:����يف قوله ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 çç ççννννθθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ;; ;;οοοο §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii9999 tt ttFFFF ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== tt ttãããã #### �� ���������� ÎÎ ÎÎ6666 ÷÷ ÷÷KKKK ss ss???? ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{74إذ 
الذّي و،الّيت ضمها السياقخواا،يف صوت الراء،ومعىن اآلي،جانست الفاصلة،ما سبقها من أ

وجاء معىن .75 من عقاب على ذلكهوقَوما لَ مرتني،بين إسرائيل إفسادهم���� فيه اهللايذكّر
خريب،موافقاًتبري،التوهي ى هذه األرض،عل،أفسدوا فيه،ٍنايف كلّ زم املسلّط عليهم، هلول الت

  .76إن عادوا إىل إفسادهم،املعاد عليهمالّذي طغى عليهم،لدمار اهلائل،صورة ا
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ÏÏ {{{{:����من قولهلتبذير،،يف التنفري من انظريه ما يعرضه السياق القرآينّو ÏÏNNNN#### uu uu uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

………… çç ççµµµµ ¤¤ ¤¤)))) yy yymmmm tt tt ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt tt7777 èè èè???? #### �� ������ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ öö öö7777 ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{77البذار إسرافيف غري موضع حق،، 
والراء ،وتوحي الفاصلة.78ة والكفرعصيامليف ،وتشبههم بالشياطني،����ة اهللايف معصيوإنفاقه 

غري مواضع حق النفقة،الّيت ة،لاإلسراف،واملعاودة يف املعصيرة،يف البذار و،إىل معىن الكثفيها
يف اإلسراف على قدر خبلهم عليهم،على قدر فحشه،و ؛����اهللاوتزِلف صاحبه،من ذوي القرىب،

  .79 يف اخلريال سرف،و يف السرفال خريف؛يف املنكر
 لغة يف األمر،الذّي يصوره البيان القرآينّ معىن التكرار،واملباعلى الراء، داللةنيلّ ما يبولع
öö {{{{:����قولهمن ،يف الفرقان öö≅≅≅≅ tt tt//// (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### �� ���������� ÏÏ ÏÏèèèè yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ øø øø???? rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¥¥ ¥¥ββββ%%%% ss ss3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; $$$$ ZZ ZZàààà •• ••‹‹‹‹ tt ttóóóó ss ss???? #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏùùùù yy yy———— uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 éé éé&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ)))) ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ tt tt ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ §§ §§���� ss ss)))) •• ••ΒΒΒΒ (( ((#### öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ 

šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç6666 èè èèOOOO ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ āā āāωωωω (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç6666 èè èèOOOO #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç6666 èè èèOOOO #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{80ر  إذاآلي،تصو 
،بأغلظ  غلظةًقابل السياق القرآينّف،الذّّي ينتظر املغالني املكذّبني؛وتعظّم هولهلقيامة، لمشهداً

وهم ،وتصور حال هؤالء. زفريهامتكْوال يظها،يهدأ تغيال و ال يتوقّف اشتعاهلا،ارنمن ذلك،
 اإلهالك،ويكررونه لعلّه ينقذهم،من هذا البالء النازل م،فيجاب عليهم،بأن يرددون طلب

  .81 قدر تكرارهم عمل املنكريزيدوا يف ذلك،
دلّت على ، الراءهآي ه مىت ضمتأنتأمل يف آي القرآن الكرمي،يرى بعني اليقني،واملُ

هو و.يف الصوترك والصفة املتوافرة،يشت،أو بعيٍد،التكرار،واملبالغة واملعاودة،من معىن قريٍب
  .84"نقرياً"و"كبرياً"و"كثرياً"و83"سعرياً":حنو؛"فعيل"و82"غفورا":؛حنو"فعول"،يف زنةبنيال

                                                 

 .26:اآلية - سورة اإلسراء-77

 .430: ص-2:ج"حاشية الصاوي على اجلاللني:"والصاوي .226: ص-3:ج"فتح القدير:"الشوكاين: ينظر-78

 .املصدران والصفحات: ينظر-79

 .14...11اآليات - سورة الفرقان-80

 .631و630:ص"لكرمي الرمحنتيسري ا:"والسعدي.361و360:ص"تفسري اجلاللني:"السيوطي: ينظر-81

 .25:اآلية - سورة اإلسراء-82

 . 97:اآلية - سورة اإلسراء-83
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 ،86"األبرار"و"األسحار"و"األبصار":حنو؛"العفْأَ"اجلمعو85تتبرياً"و"تبذيراً":حنو؛"تفعيل"التضعيفو
  .88"رالزب"و"رسع"و"نذُر"و"دسر":حنو؛"فُعل"و،87"األمور":وحن؛"ولعفُ"و
  : داللة األصوات اخلفية -6

لصادر عن اطريب،ملعىن الت،89،مبوافقة أصوات اخلفاء عديدٍة،يف مناسباٍتبري القرآينّيطالعنا التع
 إذ،يف منحى هذه الداللة،يف شعر العربوهو ما نصادفه،.ٍة صوتييئٍةهالنفس،فينعكس ذلك،يف 

 90 أرويةًإذ ال تصلح، لألروية،الّيت بنوا عليها قصائدذه األصوات،أوصاالًم الشعراء أبيام،خيت
  .91اموسِقيت الغيثُ أَيتها اِخلي÷  متى كَانَ اِخليام ِبِذي طُلُوٍح           :من ذاك قول جريٍرف

  .92ياِمي اَألن ِمةًكَبار متكان÷    هيهات منِزلُنا ِبنعفِْ سويقٍَة                   :وقوله أيضاً
  .93هبخاِطأَ وهلَوي حِكب أَتلْما ِزفَ      ÷ِيت ناقَةَيملَِ ٍعبلى ر عتفْقَو           : ذي الرمةوقول
  .94نِْد قَنَّأَكَنا وحالُِر ِبلْزا تملَّ  ÷  أَِزف الرحلُ غَري أَنَّ ِركَابنا                   :  النابغةوقول

 وحاكوها جاروا ما تعلّق بأنفسهم،،إمنّ صوتياًهملّا وظّفوأنّ العرب، عند رصد ذلك،وتبني
  ونثٍر،من شعٍرقولٌ����م اهللا كالدععلى هذا املعتقد؛إذ مل يولعلّه ما جيعل بناء األمر،. وداللةًقوالً

يف  متّ رصد هذه احلاالت الشاهدىت  أنه منيوتب. الداليلّالسيما الصويتّة؛ت اللّغوييف املستويا
                                                                                                                                                                  

 .53و34و19:اآليات - سورة النساء-84

 .07و26:اآليتان - سورة اإلسراء-85

  .193و17و13:اآليات - سورة آل عمران-86
 .186:اآلية - سورة آل عمران-87

 .52و24و21و13:اآليات - سورة القمر-88

اجلوانب الصوتية يف كتب :"وعبد البديع النريباين.454: ص-4:ج"الكتاب:"سيبويه:ينظر]).ه ن الساكنتني[ يو ا:(هي -89
 .83:ص"االحتجاج للقراآت

 . 207و203و202:ص"الوايف يف العروض والقوايف:"ربيزيالت: ينظر-90

 .416:ص"الديوان:"جرير:ينظر.مل يرو بوصل الروي -91

 .203:ص"الوايف يف العروض والقوايف:"ينظر التربيزي. الديوان،ونسبه التربيزي جلريٍرمل يذكر هذا البيت،يف -92
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  .لَما تزلْ ِبٍرحاِلنا وكَأَنْ قَِد÷  ركابنا  أَِفد الترحل غري أنّ :                    ورد البيت يف الديوان على -94
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من ذاك ؛ األلفاصٍةخب،لآلية الضامة هلا،املعىن العام95 اخلفاءأصواتوافقت آي القرآن الكرمي،
øø {{{{:����يف قولهما جاء، øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää....ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ xx xx#### óó óó™™™™ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM xx xxîîîî#### yy yy———— ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM tt ttóóóó nn nn==== tt tt//// uu uuρρρρ 

ÛÛ ÛÛUUUUθθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝàààà ss ss???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ???? çç ççGGGG öö öö//// $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω#### tt tt““““ øø øø9999 ÎÎ ÎÎ———— #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 

 عليها تداعتملّا وأهلها،����اهللال روعا مدينة رسواللّذين رب،الككلّ ذلك اهلول و96}}}}∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩
 الظّنون،وتصورت مالمح بعض الوجوه،����وظنت باهللافاستجابت هلا بعض القلوب،،حزاباأل

واتضحت معامل بعض العقول،ومسار بعض املذاهب،واختالف بعض قلوب،وحركات هذه ال
راتالتل املؤمنني،فزاد زلزا،صوإالّ أنّ اهلول كان أك اإلميان، رسوخغم منعلى الر97رب وأشد.  

$$$$"لفظيف ولكن عند معاينة األلف، tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$ كفي رسم هذا املوقف،وهذا راءى أنها تيت"####$$
فكان ها،كلّ ظن،أو زادت يف عهدتيلمبالغة أن يظن الناس،ل،)أل( زادت يف استغراقإذاملشهد؛

  .98ظّنفيهم من أخطأ الأنّ  نونعلى كثرة الظّ نيوتب،وظن الكافر شراً،ظن املؤمن خرياً
 ني املنافقني،كما حددت مذهب هؤالء،وف،يف وجود الظّانوزادت يف رسم مالمح اخل
  .على ابتالئهم يف دينهموزادت يف كرب املؤمنني وحزم،

tt {{{{:����هلوقضد هذا،ما جاء يف ويع ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ==== ‾‾ ‾‾==== ss ss)))) èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ hh hhωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∉∉∉∉∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!#### uu uu���� yy yy9999 ää ää.... uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ZZ ZZ==== || ||ÊÊÊÊ rr rr'''' ss ssùùùù gg gg ŸŸ ŸŸξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ زادت إذ 99}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠∌∌∌∌∩∩∩∩ ####$$
››››ξξξξ"لفظاحملقّقة يف األلف، ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####"ائعة اخلائبة،يف التر،واألماين الضالّذي وارتسم ملمح احلزن،حس

فزاد  العذاب والفزع، احلزن على مكَور، ظهارةًوالفزع،بعدما عاينوا العذاب حقيقةً،خلج األنفس
  .امتداد هذا احلزنماد،تامل،يف استغراق طول زمن األلف حاكته صوتاً ومهّاً،وكرباًهذه األنفس غماً،
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  باب غري املصروف، األلف،على غري ما عهدته العرب،من،زيادةوجاء يف اإلنسان أيضاً
####" لفظردفو tt tt����ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ss ss%%%%"،55{{{{:����من قوله 55>>>>#### uu uuθθθθ øø øø.... rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... OO OO#### tt tt����ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((#### tt tt����ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ āā āāÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ yy yyδδδδρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ss ss???? 

الفرحني ،جة هؤالءزيادة تقدير حال  هذا،ولعلّ تفسري.101بزيادة األلفمصروفاً،100}}}}∪∪∪∪∌∌∌∌⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩
 .102واألول أرجح وأقرب؛دار النعيم اخلالديف اجلنة،����،يف اجلنة،أو زيادة ترغيبه����اهللابنعيم 

خالفة ،املقررة يف زيادة األلف،مبٍة صوتيمبخالفٍةجاء ،قد أنّ التعبري القرآينّ،اآليتنييف  والنكت
  .من فضٍةال يرى مشروا،وهي يف اجلنة،كان أصلها الرمل،العرب،يف أصل القوارير،إذ 

 ة،الّيت جتوب صاحبهاذه الشواهد،موافقتها لألحوال النفسييف زيادة األلف،،راءىوقد ت
  عند العرب،يف زيادا،يف التطريب،،وعهدي صويتٌّ،وهو سلوك وفرٍحوفزٍع،ٍنمن حز

 ئعند امرمن ذاك احلزن والفزع،السيما احلزن منها؛، معينٍةٍة شعوريالستغراق النفس،عند هيئٍة
  .103لُوك الذَّاِهِبيناوبكِّي يل املُ    ÷       أَالَ يا عني بِكي يل شِنينا                 :قولهيف القيس،

  :104قال؛وغلبة فزعه حزن انون،،منونظريه ما حاكاه األلف
نِكرا داِئمستال ت ليلَيخ  كاـــالب÷         كَثرياً أَن أُدمي فَلَيس كاِئياـب  

  مكاِويا تضمنه اَألحزانُ ِمنها         ÷مضمِر احلَشا وكَيف وما يف العِني ِمن

ر األلف الفخر،والشو بن كلثوم،يف قولهد عمرعنعور بالعظمة،وتصو :  
لَنهأَالَ الََ جي ا                    ــ أَحنلَيع ا  ÷دِل اجلَاِهِلينهج قلَ فَوهج105فَن.  

ِإذَا مْألنا اِلرب حتى ضاق عنا      
    ليد وام لَناـَـــبلَغَ الِفط

÷  
÷ 

هِرَ منْلَؤحالب رظَهـ   واسِفين   
.          106اِجِدينا ســ ه اجلَباِبرختَرُِّّ لَ
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 :����يف قولهو ما تقرر حنيف هاء السكت،املوقوف عليها؛،ونظريه ما ضمه النظم القرآينّ
}}}} $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ±±±± ÎÎ ÎÎ0000 ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 || ||NNNNρρρρ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷µµµµ uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ tt ttJJJJ øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã 22 22 ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yy7777 nn nn==== yy yyδδδδ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã ÷÷ ÷÷µµµµ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{107 ه موقفر إنحسالت
 ،خيٍّ ربإيقاٍعس،وحي إىل األثر،الذّي تركه يف األنفيفجع،ووسياق التوطرب اليأس،،داملمت

 على طول الزمن،ي إىل املوقف الفجيع،الذّي ميتد  توح،وسكتاٍت بائسٍة،للهجٍة يائسٍةونغمٍة
ة  للحالة الشعوري أنّ زيادة هاء السكت،موافقةٌنيتبو.108يوم احلسابالذّي يقتضيه صاحبه،

  .ل جهنمالذّي رافق أهداد زمن هذا احلزن،وهذا الندم،المت، صوٍتهلؤالء،وإحياُء
!! {{{{:����يف قولهة، كجو احلاقّيف جوو، أيضاًوهو يف القارعة !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏδδδδ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{109 هإن

وحي إىل تي تال،اء الكرب الساكتة،يف التعبري القرآينّضحه اإلطالة،تفل،مطوموقف العذاب امل
 .  110ع النفسوتروثار احلس،ق اخليال،ويطلَ يإذالتطويل يف العرض،

  : داللة القلقلة    -7
،عند خمارجها،حني النطق 111إن مساع النربة القوية،الناجتة عن اضطراب أصوات القلقلة

  .ا وأمناطهاوحي إىل مواطن الداللة؛وقد تقدم ذكر مواطن داللة النربة؛بكلّ أشكاهل،ي112ا
ووفقاً للقاعدة اللّغويوتيةً أنّ القلقلة صفةٌ)عىن املىن زيادةٌب يف املكلّ زيادٍة(ةة الصخاص 

  . كذلك زائدةٌ أنّ النرب صفةٌكما، على الصوت األصليوطارئةٌ ،ائدةٌز
وقد تقرر  ؛ على زمنه األصلي   ٍة،إضافي زمنيةٍ دٍةمب،يزيده   صغريٍ بصويٍتوإنّ إتباع الصوت،  

 .لةة القلقة،التي هي خاصي على صفة االنفجاري،زيادةًٍة إضافيإىل داللٍةوحي ال حمالةَ،يبالنصف، 
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ا يدعو القارئ،والسامع علـى     مم،عند مساعها؛ على املفردة الشاهد    وقوع التنبيه  علوهذه ما جي  
  .113كيبريف التظرياا،دبر فيها،أكثر من نية ذه املفردة،والتالسواء،إىل زيادة العنا

        : دالالت أنواع القلقلة    *
 من الـصفات    صائصها،أنها تشترك والنرب؛يف كثريٍ    من صفات أصوات القلقلة وخ     يتبني

الليةًالدةٌ  ة؛خاصها مدةٌ  أنعن ،زائدةٌ زمني  من األصليوهو ما يستدعي زيادةً    ، الز،وت اخلامللص 
وت،  إىل ذل  ،إضافةًةًدالليك الص      كه من املعقول،الذّي ال يساوره الشأنّ داللة القلقلـة،   إالّ أن، 

تتوسط بني   عند الصغرى،وتزيد يف الكربى،    ، حدةً لّ أنها تق  إذ يتبني اعها؛ختتلف باختالف أنو  
  .يف الوسطىذلك،

        : داللة القلقلة الصغرى////1
؛ أو عند اية املفردة األوىل،تليها مفردةٌ،وهي توسط الصوت املقلقل الساكن،يف املفردة

ββββ {{{{:����حنو قوله ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç çç6666 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttFFFF øø øøgggg rr rrBBBB tt tt���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt6666 ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ öö ööθθθθ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] èè èè???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏ ee ee#### ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ ΝΝΝΝ àà àà6666 ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ WW WWξξξξ yy yyzzzz ôô ôô‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ 

$$$$ VV VVϑϑϑϑƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{114امع عياناًييسري،اللّذين عقدمها املوىل،تجلّى للسمحة والتعلى نفسه،����مبدأ الر 
وغريها  يف أكل األموال،بالربا والغش،والقمار واالحتكار، فهما على قدر قذارة أعمال العباد،

 .ورمحته وعفوهلى قدر سعة غفرانه،واألخالق والدين،عمري،لذّمة والضمن مظاهر بيع ا
  هلم، عليهم،وتسهيالًبالياهم،وتيسرياً خطاياهم،غافراًلرحيم ذلك،متجاوزاً فيعدهم هذا الغفّار ا

م؛ناًطمِئومم اآلية الكرمية.115الكبائرإالّ  قلوعف العباد،،وجتسكرم هذا اخلالق،يف مراعاة الض 
  عن التقصري،صفحاًو عباد،لاة تقوى ىل تزكيإ وسعياً منه على جتاوزه،يعلمه،وعوناًالذّي 
  .116 يف جنته وكرمهاًوترغيب
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 ، أيضاًوتبني،على نفسه����يف عقد بيان رمحة اخلالق،وهو عهد اهللا أسهمت، أنّ القلقلة،قدفتبني
   .،ورغد جنته ورمحتهود بذلك،يسر هذا املعبموافقةً أخف حالتها الثّالث،،ةلأنّ هذه القلق

 من النصارى،اهتزت يف املائدة،يف حماكاة القرآن الكرمي،ملشهد فئٍةوجياريه ما جاء،
لهلت أنفسهم،وفاضت أعينهم،فاتم،ومشاعرهم،والنت قلوسم مشهد،فقة،مثريعند  للش

،تائهني عن اهلديكانوا قوماً ضالالًوقد هؤالء،الذّين عرفوا رجاحة احلق،اينّ الرشهدوا على ف،ب
$$$${{{{:����قالإذ ؛117أنفسهم tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// zz zz’’’’ 

yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ ،أن هم ثقةٌبتعبري الدمع،فيطمعون وكلّ هؤالء القوم،مل يكتِف118}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∩∩∩∩ ####$$
أن  من ربها،،راجيٍة مشفقٍةصرحيٍة، عميقٍة قويٍةذعاناً لسلطانه،بنربٍةينهلوا من احلق،إمياناً به،وإ

مبعرفة احلق،إالّ ،قد وافقت موقف صالبة اإلميانة،ويتراءى أنّ القلقل.119 الصاحلنييفيدخلها 
  .يف رمحة ربهمت إىل طمع املستضعفني،أشارافقتها،أنّ اخلفّة،التي ر

قالإذ ؛قبل املسيسطّالق،قرة،من حكم الما جاء يف الباكيه وحي����:}}}} ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø)))) ‾‾ ‾‾==== ss ssÛÛÛÛ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 

ββββ rr rr&&&& ££ ££ èè èèδδδδθθθθ �� ��¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù ££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ àà àà#### ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& (( ((#### uu uuθθθθ àà àà#### ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 

ää ääοοοο yy yy‰‰‰‰ øø øø)))) ãã ãããããã ÇÇ ÇÇyyyy%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ àà àà#### ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÛÛ ÛÛUUUU tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33”””” uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ââ ââθθθθ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx#### øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? îî îî�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// 

،والدعوة إىل السماحة،بني الزوجني،اللّذين مل  الفضل واليسر،يف الشرع اإلهلينيفتب120}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩
ا،فيكاحيتماسوج،النكسار نفسها،بفساد النرع الزض الشقبل املسيس،وترك هلا اخلَِ،عوة،يف ري

،فيكون تكرماً 121أو للوايل،على اخلالفلبعل،أو ل.فيكون تكرماً منها و عن ذلك لبعلها،العف
  . تصفو القلوب وتِرف،وختلو من كلّ شائبٍةإذو؛����منهما،وسعةً وتيسرياً،من املوىل
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 ؛122،فريتسم التجمل والتفضللو عفا الطّرفنييف إيثار الفضل واليسر،د الشرع،ويري
 ،رتعويض الضركم الشرع،ليف عقد حاً،يرى عمل القلقلة، اآلية صوتير،يفباإلمعان والتبصف

وجيعور،والفصل يف املنازعة الزة،باملسامهة والعفو واللّيونة؛فوافقت القلقلة رصانة ومراعاة الش
  .النزاعطريف هذا عند الزوجني،ويسر العفو،احلكم،

ªª {{{{:����هل،يف قولرزقبسط ا����،من تقرير املوىل الزعم هذاوجاء ما يعضد ªª!!!! $$ $$#### ää ääÝÝÝÝ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

ss ss−−−− øø øø———— ÎÎ ÎÎ hh hh����9999 $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44 (( ((####θθθθ ãã ããmmmm ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{123 
  عباده،أنه يبسط الرزق،لبعض،فمن رمحته، وتسرياًعلى نفسه رزق عباده،سعةً���� كتب اهللاإذ

اًفلو صهلم،وقَرفوا لغريه،لكان شر على بعٍضتر هاً،فلو ص124كذلك رفوا لغريه،لكان شر.  
وقدره يف األرزاق،ورمحته التي تنقطع،يف ،����تقرر عمل القلقلة،يف مكنة حكم اهللاقد 

  .،على حسب أنفس العبادِهتِرتقرير الرزق وقَ
لة،يف أصواته املكونة  حيوي القلقمىت،ينّري القرآأنّ التعب اآلي الكرمية، منويتضح يف كثٍري

يدة،يؤدي ذلك على الغلبة،إىل احنصار  تلك الشدمن،،وأكثر ليونةً أقلّ حدةًتكونحبيث للكلم،
  .ها السائد فيهاأجوائآلي،وذه اإلطار العام هل لةً،موافقإذ خيف القرعاملعىن،يف السهولة؛

  :داللة القلقلة الوسطى/2
ركاً،وعرض له حم ووت املقلقل،غري املشدد،حني الوقوف عليه،ساكناًتطرف الص ما يوه

yy{{{{:���� قولهالسكون؛حنو yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ëë ëë>>>>$$$$ ss ss???? öö öö���� •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{125.هو ه منإنذار� 
 هم يفرتابني،التائهني يف عقيدم،بني اهلداية والضاللة،وتصديق اإلميان،وإسرافلكلّ املسرفني املُ

املوقاد صوت الفاصلة ؛126كذيبالتط،ؤشوساملوافقة لتر،إىل داللة التة القلقلةوسط حد.  
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““““ {{{{:يف السورة نفسها����يف سبيلها،قولهولعلّ ما هو، WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ 33 33““““ tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ TT TT{{{{ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{127    
يء،لب؛واهلدى 128وسطه وخالصته الشقوى، هدياللة،والعظة من التحملّها القلب،ومن الض 
$$$${{{{:����هلقو يفيف احلج؛ ما تقرر،وهو؛ي جبوف الصدورالذّ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω ‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{129.  
آييف أطراف ق وقع القلقلة،قّحيXXXXفس،وإثار ه،مريد����ما اهللاالن وهز،من ترويع احلس

،على من غفلٍةس،حتى تفيق إىل الصحو،نفوروعة اإلرعاب،وإرجاف األ،رعشة التخويف
 والبعث واحلشر،ومظاهر الكون،،واملوت والبلىوغريها من تصاوير احلياة،األهوال واإلرهاب؛
  .130يف السماء واألرض

يف الربوجقه الوقع،قّونظريه ما حية،،يف احلقائق العقديلعظائم  اإلمياينّصوير القرآينّوالت،
  .131ساعاحلقائق املباشرة،واملعاين ذات االتاألمور،ذات قوة اإلشعاع،و

عند عقد املقارنة،بني درجات القلقلة،يف اآلي الش ورتني،وقولهاهد،ولكنمن الس����: 
}}}}ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ää ääοοοο tt tt���� õõ õõ3333 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////{{{{132تبنية القلقليمن غريها،يف يف هذه اآلية،أكثرة، قو 

  .األقلّ منها حدةًأخواا،
دون،قابل هذاوياللة،اًموقع، أدىن شكر، إذ من الديف اآلية،على أنّ املوت يدلّ املؤش

 ،وغريهاأقوى من مشاهد الكون،والبعث ،133وهوهلا،من نزعاا وشهقاا،وسعادا وشقائها
  يف الربوجو ذكرت،أنها ل،ٍةة،على فرضي،وأقوى عظةً،عند عرض املسائل العقديXXXXيفمما ذكر 
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بتالء،لطّاعة والعصيان،عند اخلروج للقتال،حني االيف امعىن الفصل، ظهروية بفرضي
{{ {{{{:����هلقو ،يفعن اجلهادقية جواز املتخلّفني،يف أحل الشرع،فيفِص،لجميعلاخلروج  }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÆÆ ÆÆllll tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÙÙÙÙƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm 3{{{{134،فاألعمى أعذر من األعرج 
 بني متوسطٌ. إىل برئهموقوفاملريض،عذر وعذرمها دائم العجز،لكلفة اجلهاد،إالّ أنّ يف احلرج،

؛فوافق توسط 135مرتليت املعذورين،للعجز الّذي م،وبني الّذين وجب عليهم القتال واخلروج
  .نيتبني املرتلوسط الذّي التالقلقلة،هذا 

املوقوف عليها االنشقاق، سط،آيو من املوافقة العجيبة،الدالة على التكانومثيله ما 
II {{{{:����قال املوىلإذ بالقلقلة؛ IIξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% éé éé&&&& ÈÈ ÈÈ,,,, xx xx#### ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt,,,, yy yy™™™™ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,, || ||¡¡¡¡ ‾‾ ‾‾@@@@ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ 

¨¨ ¨¨ ãã ãã xx xx.... ÷÷ ÷÷���� tt ttIIII ss ss9999 $$$$ ¸¸ ¸¸)))) tt tt7777 ss ssÛÛÛÛ  tt ttãããã 99 99,,,, tt tt7777 ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{136فق،قسم الفط منمحرة املغِربالشوِباليوم ب،وهو ما توس،وِقس 
وبتحول ،137يف متوسط الشهرساق القمر،وهو البدر، جمع،وهو وقت منتصفه،وباتيل إذاالّ

 ،����أو هو انتقال.احلني بني احليننيف؛138وإما النارمصريهم،إما اجلنة،حني ىل بعد املوت،إالناس،
  . احلالنيها توسطفاتضح،139ليلة املعراج،ماءسالمن 

  :داللة القلقة الكربى /3
ôô {{{{:���� قولهاملوقوف عليه؛حنو املشدد،لصوت املقلقلا،تطرف فيهاوهي ما  ôôMMMM ¬¬ ¬¬7777 ss ss???? !! !!#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 rr rr&&&& 

55 55==== yy yyγγγγ ss ss9999 ¡¡ ¡¡==== ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{140عنيف،إذيد،مظهر التم القرآن ابيه باحلطب،الّذي  جيسديد،الشواحلزم الش
احلَ.جيدهابل بيه حبحتمله امرأته،أو الش أو جبوِقن ورة كلّهاهديد،والتفاألوىل،يف الس"MMMM ¬¬ ¬¬7777 ss ss????"دعاء 

                                                 

  .17: اآلية- سورة الفتح-134
 .5415: ص-15:ج"حماسن التأويل:"والقامسي .270: ص-21:ج"جامع البيان عن تأويل آي القرآن:"الطّربي: ينظر-135

 .19...16: اآليات- سورة االنشقاق-136

 .6110 : ص-17:ج"حماسن التأويل:"والقامسي .250...244: ص-24:ج"جامع البيان:"الطّربي:ينظر -137

 .589:ص"تفسري اجلاللني:" ينظر السيوطي-138

 .589:ص"التنوير املقباس:" الفريوزأبادي-139

  .01:اآلية - سورة املسد-140
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===="انيةعليه،والثّ ss ss???? uu uuρρρρ uu uu"تقريرعاء، صريحباب،إالّ.141لوقوع هذا الدأيب ار والقطع،عند والبو أنّ الت

  .يف السورةورود ذكره،غ ذلك،يوستلعلّ وومن زوجه؛أوقع من غريه،هلب،
##{{{{:����يف قولهونظريه  ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttíííí ÌÌ ÌÌ hh hh““““ èè èèùùùù  tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( وقد 142}}}} ))

ôô{{{{:����،يف قولهةٌ صوتيمطارق،ها وتلتسبق اآلية هذه ôô**** öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà2222$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 ““““ ´´ ´´‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ≅≅≅≅ èè èè%%%% āā āāωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ èè èè???? !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç ççΡΡΡΡ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ øø øøgggg ss ss†††† $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ßß ßßxxxx tt ttGGGG øø øø#### tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßßyyyy$$$$ −− −−FFFF xx xx#### øø øø9999 $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) yy yyssss øø øø9999 rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� àà àà°°°° (( (( āā āāξξξξ xx xx.... 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{143 
ولعلّ أقواها ما كان يف اآلية .باحلجة،وبقرع إيقاعها،وتالحق ضرباا منها تدمغ يف كلّ واحدٍة

  .����يوم القيامة،أين ال تنفع شفاعة املالئكة، تصوير الصعق،وجتسيم هولهمنالشاهد،
 من����سماعهم كالم اهللال عليهم،املغشي����املالئكةحال صور القرآن الكرمي،يمثّ 

الّذي كان ،����  الفزع،سألوه عن قول اهللامن؛فلما أفاقوا،����بالوحي إىل حممٍد����جربيلَ
  .ظام اخللقسبباً يف صعقهم،وهم ِع

öö {{{{:����وهو املقرر يف قوله الكبري؛،ال يعلوه،إالّ العلي حق الكرميبني أنّ القرآنتف ööθθθθ ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99≅≅≅≅ tt tt6666 yy yy____ ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt���� ©© ©©9999 $$$$ YY YYèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz %%%% YY YYææææ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ uu uuŠŠŠŠ ôô ôô±±±± yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ææ ææ5555 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx#### tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{144تبنيأيضاً،موافقة القلقلة الكربى،يف هذا القرع اهلائل،ملا هووي  
  .أكربو أجلّ

يف البقرة،إىل حرص  احلج،املوقوف عليها،شدة القلقلة،يف مفردةويشاه ما توحي إليه،
؛وهو ما يف من ميقاا الزمين،ة،يف أحسن مناسكها وأمتّهايِرمريضة الععلى أداء هذه الفع،الشار

                                                 

  .512: ص-4:ج"معامل الترتيل:"والبغوي .186: ص-3:ج"معاين القرآن:"الفراء: ينظر-141
  .23: اآلية- سورة سبأ- 142
  .27...24:ات اآلي- سورة سبأ- 143
 . 21: اآلية-شر سورة احل- 144
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šš{{{{:����قوله šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏδδδδ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%%≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 وقد تقرر اجتناب 145}}}}33

÷÷ {{{{:����مفسدات هذه الفريضة،وهو املقرر يف قوله ÷÷kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ÖÖ ÖÖ���� ßß ßßγγγγ ôô ôô©©©© rr rr&&&& ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uuÚÚÚÚ tt tt���� ss ssùùùù �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 

¢¢ ¢¢kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy]]]] ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššXXXXθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 33  دواعي الدنيافالرفث والفسوق واجلدال،146}}}}33
 ال املكان،فال الزمان،و؛وجترده من دناءة الدنيا إىل بارئه، بالعبد،السمو احلج،وأما مقصد

  .147املتصلة اان ذه األفعال،يرضي
  : على الطّرقداللة القلقلة -

الطّرق،يف داللة،نا يف اآلي  صادف ما ت  كثري   عابري القرآنياللة فيها القلقلة،    إذة، التتوافق الد  
ية االنفجاذات خاصادر، ر،الطّرقضح ،148ة املغلقةلعن األصوات القلقالصلني؛إذ يتالسيما األو
  .وىل اآلية،يف أُلقلق للنظر،يف سورة الطّارق،ذات أصوات الفواصل امل ملفٍتذلك،بشكٍل

 يف النوم،عن رب هذا ،وغرٍقوحي أنّ الناس يف غفلةٍ يف الطّارق،ي هذا؛وإنّ توايل الطّرق،  
 لذا كان الفعل من النجم،الّذي طرق أبواب السماء،مبن فيها،فثقب الظّالم الـدامس،           ون،الك

 من ماءٍ ء الذين خلقوا،  هؤال.هم خلق أنفسهم  الّذي حلّ بالناس،وغم عليهم،وعلى قلوم،فأنسا    
يف ،بعد أن كـان مـستقراً     و،خترج  إىل هذا الوجود،     حيةٌ ق األرحام،فإذا هم نسمةٌ   ،يطردافٍق

  .149أترام،فطرقه أمر ربه،وأذن له باالندفاق
  : داللة القلقلة على القرع -

ـ  الربوج،ذات ا   وهو يتلو  ذه الداللة،خاصةً  القارئ،  القرآينّ يصادف التعبري   ل،لفواص
فقة واملوحي  أنّ مؤشر الداللة،ي  مما ال يدعو للشك،    لفواصلها،و اًأصواتالضامة ألصوات القلقلة،  

يف عالمات سـخط    وما حتمله، ملا هو يف اإلطار العام للسورة،     ،ذه األصوات صفة االنفجار، 
  .قتل مؤمين أصحاب األخدود،ل����اهللا
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يوم القيامـة،ويومي اجلمعـة     جهـا،و بالسماء وأبرا سورة بالقسم، ال����وقد استهلّ اهللا  
  حال هؤالء املؤمنني،حني االمتحـان األكـرب،       من، جانباً فيهااستعرض  ،هي أيام ف؛150وعرفة

ة،يالحظ أنّ  ة الصوتي يف هذه املقطوعة القرآني     باإلمعان هوإن.151عليهم يف ذلك   ����وشهادة اهللا 
āā {{{{:����قولـه  يهـا يلمثّ كان صوتاً لفواصل هذه املقطوعة،الدال، āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç çç////θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ,,,,ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� pp pptttt øø øø:::: $$ ــوت،القافذو 152}}}}∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$  اًص
ه املقطوعة؛وقد غلب   يف هذ ع،خف الفز دداً،في جم ليها الدال مثّ ي ،153للفاصلة،وهو أصل القلقلة  

  . الناصع الدال،املوافق لصفاتآلي ههناهذه اعلى ،العرض
 يف بدايتها، ،كانت عنيفةً فته اآلية، توافرت يف القاف،الّذي ضم   ة،قد  أنّ القو  أيضاً، نيوتب

  .جهنم لفتنة،بعذاب جهنم،وهو غري كاٍف،إالّ باحلريق يفبإقرار التوكيد على مقابلة ا
 ق قابل التعـبري القرآينّ،حـر     إذ،ل الشنيع ولكن البد أن يكون اجلزاء،من جنس العم      

وال وجـه   ؛هو من عمل اخلـالق    الّذي هو من عمل اخللق،حبريق جهنم،و     أصحاب األخدود، 
 ؛155،عند هؤالء القوم،أقلّ حدةً،من عذاب إحراقهم املؤمنني      تنةفكما أنّ عذاب ال   .154للمقارنة

  .ة عند طرف اآليأُخر على القرع والعقاب،فأكثر داللةًف،لذا كان القا
 توحي إىل    توالت الفواصل اُألولُ،بالباء صوتاً هلا،والّيت     إذما جاء يف املسد؛   يعضد هذا، و

 دعنيف،شبذلك  و،ذلك الشة تبات  التة اللّهبمجعالّذي  أيب هلب،  يه بشداملال والكسب،أو شد  
هـنم  أو شدة هلـب ج    .ضان الناس عليها  ر،أو شدة الفتنة،الّيت كانا حي    ����يبيف طريق الن  املُلقى  

 ن صوت الفاصلة األخـرية،    ولك.156الّذي كانت حتمله أم مجيلٍ     ومصريها،أو شدة احلطب،  
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 عيري القرآينّ   لَخالف اُألوومل يكن للت،،غريغم ِليالفاصلة،دون أن يكون هنـاك     ،بتغيري صوت   الن
رال عند رأس     ل مؤشاللة؛فالدـ اآليـة األخرية،  لد أوقع عـذاباً،      ي،دعلى  وحي إىل أنّ الـش أم
مل كانت أوقـع    :وإن قيل .158ها،ألنها رأس الفتنة؛لذا بلغ القرع منتهاه     بعل،أكثر من   157مجيٍل

كان يراعي شـعور    ����جياب بتخريج أنّ اهللا   .ها،ومل تذكر صراحةً،واملذكور أوىل   بعلفتنة من   
 يفلعرب واملروءة،جتنب ذكر النساء،   إنه من عادة ا   و.ت،وهذه أهم املناسبا  يف كلّ مناسبةٍ  ����نبيه

يبالن 159 ولوٍط؛وقد جاء نظريه،يف امرأيت نوٍح����أحاديثهم،فكيف بزوج عم.  
ر داللة القلقلة،بشكلٍ   وياشتملت إذ، الفتٍ ظهر مؤش XXXX ـ  منها،أصـواتاً   ى أربعـةٍ  عل

 ورة،،داللتها على القرع،والشدة واهلدة؛إال أنها يف هـذه الـس          من قبلُ  لفواصل هلا،وقد تقرر  
  اليية هلذا   غريةً،من  كانت أكثر فعر     ها، املتواجدة فيها،املؤداملعىن؛وهو ما يفس ورة تسميا ة الس  

 للفاصلة مثّ تاله الدال صوتاً.160وقيل هو جبل ؛مقسماً به  كان رأس السور،  وأنّ صوت القاف،  
  . للفواصلعلى طول السورة،صوتاًاملُقسم ا،ومل يرد بعدها القاف،األوىل،

 على اجللجلـة والترهيـب،وفزع      دالّةً،مىت كانت آيه،   القرآينّ أنّ التعبري ضح أيضاً، تاو
األنفس،والطّرق على القلوب،جلأ إىل هذه األصوات،خدماً للّداللة املقصودة،يف هذه السورة           

 ؛إذ جند توافق القرع،حبسب درجة الصوت املقلقـل،        مثايلٍّ وحتى أنه يوظّفها بشكلٍ   .واآليات
 أيضاً، قوبل القَسمإذو يف هذه السورة، توزيع هذه األصوات؛بنيه ترجة القلقلة ذاا؛حتى أنود

وقوبـل  .يف شدته وصالبته،بسد اآلذن،والقلوب عن اهلداية،وقد خدمت الدال والباء ذلـك          
بقوة الرواسي واألوتاد،وكثرة   ورصانة بناء السماء واتساعها،بصالبة عنادهم،وسعة اختالفهم،     

  .161اخللق وتشعبهم
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لقلتها،واالتـساع يف    مجعت الشدة والصالبة،يف ق    إذ،قد خدمت اجليم ذلك كلّه    هذا؛و
على هول املوت وقرعها،حني خروج     هيمنة الدال،الدالة يف طياا،   ذلك كانت   وبعد  .املخرج

  .162من األجداث الناس، خروجالروح،وهول القيامة وصخبها،وحني
  : داللة القلقلة على قوة اخللق -

كثريرةً ما تضمالة على خلق الكون،أصوات القلقلة،مصوبارزةً اآلي،الد ها ،ممره أنا يفس
تظهر إذ من اآلي،اختصت ذا النوع،نها،إ باألصوات األخرى،إن مل نقل ،مقارنةً متاماًمناسبةٌ

ا وصالبتها،وجرسها قدرة اخلالق القويا،يف شدة القاف وأخوايف كتابه احلكيم،يف قو،
öö {{{{:����يف قوله،ا؛وهو املؤكّدوغلظته öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ,,,, nn nn==== xx xx#### øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ hh hh���� ŸŸ ŸŸ°°°° $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ hh hh���� ŸŸ ŸŸ°°°° @@ @@,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™%%%% yy yyññññ 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== ss ss%%%% uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx©©©© ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ssVVVV≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤#### ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx©©©© >> >>‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ™™™™%%%% tt ttnnnn #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{163ظهر ت إذ
ل الفلق واإلصباح،الّذي ينري هذا الكون،بقوة إشعاعه قوة عملة،ية للقلقلة القوتوصاخلصائص ال

ويف شدة .وشروره الّذين ال يتناهون عن اإلذاية هذا الوجود،يفشر اخللق،وة ،وق164وإضاءته
 ،فهم أخفى165إبليس وذريتهمن ،اً أقلّ خطرهاإالّ أن.خطر اهلوام والسواممن الظّلمة،وما جتلبها،

ل القاف،والثّ أشرس وأقوى؛لذا أعطى واخلفيم يف القلقلة،األواين الثّلىعاين الباء،فتقد. ويف شر
 عن قوة مكرهم وحقدهم،يف صالبة الدال الغالقة،غتاظني واحلاقدين،الّذين أظهروا،املالسحرة،

إظهار الدال ،الّذين أظهروا حسدهمويف شر احلاسدين،.املنفوث فيهاد،انغالق تلك العق
احلقد،فاتفقت يف السحر،واحلسد جنس من لك،كان احلقد سبباً،وملّا كانت كذوطالقتها؛

  . واحٍديف صوٍتالفاصلتني األخرية،
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 من مالمح نغمه،،،يف ملمٍح إيقاعهتسقيللقرآن الكرمي،و،موسيقى البناء املقطعيتتداخل 
 نف النغمة وصفتها،وبني الداللة، تناسب،بني صزائه،وكلمه وأصواته،وفقوتنتظم يف مجيع أج

  .طيات اآلي وفواصلها حتويه يف الفكرة،أو املوضوع،أو املشهد،الّذي
 وات،ر األصن وقع اإلفراد،وهو ما كان يف تكرا،االنتقال مةة املقطعيضي البنائيتوتق

 قال رميون ي معىن؛إذ،فيما بينها،تؤد متداخلةًمتضامةًباً، تركيوتواترها يف اآلي،إىل األكرب
  فريدٍة صوتيٍة،إالّ بوحداٍت من األصوات،وال يستعني،يف عدد حمدوٍد الصويتّميتألّف التنظي":الطحان

بل يراها ،ال تظهر للعني اردة،ووشائج معينٍة، مشتركٍةلةً،ترتبط أجزاؤها بعالقاٍت مجتكون جمتمعةً
يف هذا احلرف،أو ذلك،وإمكانيات ن جتاور األصوات ومواقعها،وكوا مالعقل،تنشأ هذه الوشائج،

وجودها الفعليظريواترها،وكثرة ورودها،وقلّته،ودرجة استعماهلا وت ،يف هذا املقطع،أو ذلك،،أو الن 
كيب ة تداخلها،يف الترز الوجود،وكيفيحقيق بعض األصوات،وبروزها إىل حية التابليوندرته وق

ة،وما يكون ،تتابع األبنية اللّغويه ههناقصدو1"من جراء عمل الصوتوالطّوارئ،الّيت تطرأ عليه،
  .،وجتانسه وانسجامه صويتٍّمنها من نسٍج

 ة للكلم،من حيث االبتداء واالنتهاء،مل الدالليضبط املعا،يف حاالٍت،هالًوليس س
 يف ،يقوم إىل أسس،بلغت غايةًأنّ هدف الكلم العريبذلك،مرد لعلّ وتقسيمه إىل مقاطع،و

  .2 جبانب األخرى واحدةً،مرتبٍة مقطعيٍةالتعقيد،يف حالته اردة،من أصواٍت
إىل املقاطع،األكثر ا،االستناد إىل حتديد معاين املقاطع ودالال،وعلى هذا يكون السبيل

ا ،إمنّيف شيٍءة،وال يكون معيار القياس،فيه يف كلم اآلي وفواصلها؛إلبراز القيمة الصوتي،دوراناً
،الذّوق الفينكفيالن ذلك،بالتماواحلس اللة اإليقاعيس الدهلذه املقاطع املتشاكلةة،ة واجلمالي.  

  :اين داللة املقطع الثّ-1
 ما يطابق املقطع وكثري. عليهلغلبة جميئه حشواً،غري موقوٍف"CV" املقطع األولستثينقد اُ

 العام لآلي،الضامة هلذا النوع من املقاطع الداللة على الطّول،يف معناه"CVV"الثّاين الطّويل

                                                 

 .32و31: ص-1:ج-م1981 -2 ط- دار الكتاب اللّبناين- بريوت-لبنان"األلسنية العربية:" رميون الطّحان-1

-)ط/د (- مركز اإلمناء القومي-بريوت -لبنان"علم األصوات العام:"وبسام بركة.70: ص-1:ج-املرجع نفسه: ينظر-2
 97: ص-م1988
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وتية؛من ذاك قولهالص����:}}}}ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ···· ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ �� ��mmmm tt tt���� tt ttΒΒΒΒ (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 ss ss−−−− ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ∅∅∅∅ ss ss9999 uu uuρρρρ xx xx èè èè==== öö öö6666 ss ss???? 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ èè èèÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{3        
)*/�َ/- �َ//ِ/�ِ	ْ/-12َ/3ِ/)4/)1/�56/ِ7-$/)$/8َ/-9�َ/-:�َ/1ِ/;َ	ْ/-12َ/)3/)*/-9�َ/-<�َ/>ُ/?َ	ْ/@ِ/�)A/>َ/��ُ/�ً4

  

،  التكابر،من دوال واخليالءكرباملرح الت؛واآلية من مجلة آي النواهي واألوامر،يف السورة
$$$$ΑΑΑΑ"وأما املد يف.5نفس،والتماد يف الفخر ا تعظيم اليف tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ قدر طوله على و؛ولطّفدالٌّ على ال"####$$
  . أضعافاًاألرضخرقه قدر ،على اًومس

ωωωωθθθθ"الفاصلةب ذلك،تأكّدقد و èè èèÛÛÛÛ"،مبقطعيها الطّويلني؛صوتاً ومعىنأنّ وضح اآليةإذ ت،
،فكيف للمرء هذا هامدةًتظلّ  أا ،إالّ يف السماء،طوالً ومشوخاًقدرو يف األرض،قدرلجبال،ل

  .6،وقلّة البدنمسمن حقارة اجل،هوما على  وهو،التكرباخليالء،كلّه وهذا 
ŸŸ {{{{:����ونظري هذا الّذي ذكرنا،قوله ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{7ًوع الثّاين،كانت أساساً،دالّةفاملقاطع الّيت من الن 
إن كان الغرض يف ذلك،على اخلالف،حسب جنس املقطع الطّويل،يف طوله،ومن معىن،على 

$$$$"وقد تدلّ؛زمناً طويالً،غري حمدوٍد،من استدامة احلال،افيهما والناهية،"ωωωω"وأوالها.كلّ مقاٍم tt ttΒΒΒΒ" 
####ŠŠŠŠ" يف املدوقد يكون.واملد فيه حكماًيف الشيء،للزيادة ،8يضاًعلى هذا أالنكرة املبهمة، xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$####" 

  .هخيالجاٍر يف سعة  يف طالّته،وعروف؛وهو امل9التمينلداللة 

                                                 

 .37: اآلية-اإلسراء سورة -3

 ).3(1،و)2(،و)1(13:مقطعا29ً اآلية يف-4

 .286:ص"تفسري اجلاللني:"والسيوطي .285:ص"التنوير املقباس:"الفريوزأبادي: ينظر-5
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7777"ومثله يف سعة ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&"اس؛كاملوات10لإلشارة اجلامعة للعقالء11،وغريهم من غري الن. 
%%%%ββββ"واملد يف xx xx...."ٌاألمر،إىل يو دليل م القيامةعلى متاد.يف املقطع الثّاين يف،كما قد يكون املد 

"Zωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ"دليالً على الكلساؤل يوم القيامةيويوافق املقطع األخري داللةً؛إذ قد تكون .ة،يف الت

tt {{{{:����هلوقونظريه .لإلام والكلّية،نكرةً ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

#### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà ààffff ôô ôôγγγγ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{12)*/�;َ/َ�-"/1/�CD/>ُ/�)!/)1-E/Eِ/7ِ -$/)$/-�;َ /FGِ/� -�/َHَ/�*Iُ/)J�/Iَ>ْ/-";ُ/%/)$/-K)G /�CL/�5113  

ΑΑΑΑθθθθ"،فاملد يف اللّفظااللة املقطع الثّاين،فال خالف فيهأما د ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####"ãهو من صيغ املبالغة،و 

 .ناإالّ هه،يف القرآن الكرمي"رب"النداء بلفظ ياومل يقترن .ةيف عظمة الرسالة والنبوق معناه،فايو
؛إذ  ختويف املشركنييا النداء،وليزيد من دةيازيف املقطع الطّويل،ب ،معىن الشكاية ةدازيوذاك ل
  .14ال ترد أنّ دعوة األنبياءتقرر،

’’’’"وقد يكون املد يف ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%%"،من،لزيادة تقريب قريٍشكذلكيبلتوقّع جميء ����15 ذات الن
  .د،يف التعريف والتحديواإلضافة زيادةٌ باإلضافة؛يف الدعاءزيادة اإليضاح،لأو ،على القوم،اللّفظ

####"يف لفظوأما داللة مقطعي اإلشارة، xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ"هكالمشاً،تركت أنّ قريقد يكون املعىن،ف���� 
إذ ،����كالم اهللال،اًهجراً،وأقبح  فحشفكان هذا أغلظ؛16،أدىن منه بالغةً وفصاحةًه غريإىل قوٍل

####"ت الصيغة علىجاء YY YY‘‘‘‘θθθθ àà ààffff ôô ôôγγγγ tt ttΒΒΒΒ" ين،لزيادةشنمبدقبيح عليهم،يعالتشييع،والتلُهم هذا والتِفع.  

                                                 

دار  -بريوت -لبنان -إبراهيم مشس الدين:حتقيق"رآنمعاين الق):"هـ215(أبو احلسن سعيد بن مسعدة  األخفش: ينظر-10
 .240: ص-م2002/هـ1423 -1ط -الكتب العلمية

 .239: ص-3:ج"معاين القرآن وإعرابه:"والزجاج .597: ص-14:ج"جامع البيان عن تأويل البيان:"الطّربي: ينظر-11

 .30: اآلية- سورة الفرقان-12

 ).3(08و)2(09و)1(07:مقطعا24ً اآلية يف-13

 .327: ص-3:ج"الكشاف:"والزخمشري .313: ص-3:ج"معامل الترتيل:"البغوي: ينظر-14

 .17: ص-19:ج"التحرير والتنوير:"والطّاهر بن عاشور .634:ص"تيسري الكرمي الرمحن:"السعدي: ينظر-15

 .املصدران والصفحتان: ينظر-16
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  :الثداللة املقطع الثّ -2
ة،فهو ثاين يف تواتره،يف اآلي القرآني،قلّةًعن املقاطع "CVC"ال خيتلف املقطع الثّالث

 ، صوتيٍةعما فيها من صفاٍتةً،؛وال خيتلف دالل"CVVC"بعد املقطع املديد الرابع،املقاطع وروداً
إىل قيمٍة وحيالّيت تالّيت عند طرفها،ومنها الفاصلة آلي،ل ٍة تعبريي.ينقطع فاملقطع الثّالث مقطع،

وتبقى ع؛قطّاللة االنقطاع أو التدليالً على معناه الرئيس،يف دعنده النفس بإقفاله،فيكون بذلك،
ااًأغراضة،األغراض الثّانوي هوجمسار اآلي ي .  

ا،قولهذهل ثّلولعلّ ما مي����:}}}} ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>‰‰‰‰ tt tt6666 xx xx.... ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÜÜ ÜÜ==== || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† rr rr&&&& ββββ rr rr&&&&  ©© ©©9999 uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&{{{{17        
                                                                                >َ/-�;َ/Hَ/-M�َ/َN	ْ/-$7ِ/�)D/)$/F�ِ/8َ/-�)A-2َ/-O)!/)P/CE/$2َ/َ�-9/-M)! /Qِ/)1/)R/-F�َ/Sِ/2َ/-�)618  

 ،19يف حياتهاملكابدة،الّيت يواجهها اإلنسان، آليتان داللة االنقطاع،يف معىناحوت إذ 
،حتى  إن يعتاد اإلنسان على شيٍءفما؛،واملشقّة الّيت تلي أختهاوالصراع املنقطع على فتراٍت

لقوة،بعد كسب املرء اواملكابدة ت.،إىل أن يسلم الروح آخرمثّفيعتاده ويألفه،يلقى صعباً آخر،
أنّ ذلك على غري ����ويريه اهللا.؛على إطالق احلاليل إليه أنه غالبى خيُحتويزداد ذلك،،ضعٍف

  .20يف حلظٍةينقطع ذلك اجلربوت،وذلك اخليالء،ما يرى،ف
 ،الوتريننفصال المهز االستفهام،صوت االنفجار،يف أيضاً،يف هذا ،ويتّصالأويل تاللعلّ و

 على ذلك،يف الفاصلةاملعىن  الدال ،الثملقطع الثّّويقابل ا.فينقطع شد اهلواء،بعد التصاقهما
"‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&"سبباً،يف انقطاع جربوت الغافلنفسه   اللّفظونكيعلى هذا،؛و.  

ùù {{{{:����هقول هذا،ونظري ùù&&&& tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@,,,, nn nn==== tt ttãããã{{{{21.  
                           Tْ�/2ْ)1/-UAِ /4ِ/)1 -E/Eِ/Vَ	ْ/ >/َWIِ/Hَ/َ�-M -Hَ/>َ/;َ	ْ/-$7ِ/�)D/)$/-9Gِ/)R/-M�َ 22.  
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يف نزول القرآن ،واحلكمة رصببالت، إىل ذلكلُقد يتوصوإن مل يدل على معناه،فاملقطع،
 لقطع حياةفيكون ذلك بدايةً وإيذاناً،؛����23ل ما نزل من كتاب اهللاأو،والسيما أنّ اآليتنيكلّه؛

يف األزل،حيكم ���� أوجده اهللا،بكتاٍب زاهر،وفكر ومتدنٌ،كلّه حتضر جديٍدهٍد،وأمراً لعالفوضى
فعل يف قطع امل على القطع،اللةدولعلّ ما يؤول ال .وامرواأل واألحكام،به البشر،حيوي العلم

&&&&"األمر tt tt���� øø øø%%%% $$ ,,,,"،وفعل املاضي"####$$ nn nn==== yy yy{{{{"املوقوف عليه.  
  :داللة املقطع الرابع -4

تواتر املقطع الر يشتدله ،،ملا فيه من صفاٍت%73،بنسبةةابع،يف الفواصل القرآنيتؤه
  .ص+)ص ح ح(املديد املفتوح: بصائٍتمقفلٌ، مديدفمن ذاك أنه مقطع؛لذلك

لتوافر صفات احلركة الطّويلة،الّيت ،على الطّول والتماد والرابع،وقد يدلّ املقطع الثّاين
وقد  لآلية؛ العامطار من جنسها،يف اإلالذّياملعىن ة،على ة اإلحيائي التعبرييالقيمةاا،فدلّت حيوي

ثّلها اخلطابختتلف األغراض الفروع،الّيت مي.  
د عليه أالّ يزيفهذا ال يعين، داللةً،هلفوال خيا الثّاين،إن كان املقطع الرابع،من اجلنسو

،الفاصلة،اقعة فيه ،الو ذلك حسب اخلطاب القرآينّيكونو؛24لزيادة صامت اإلقفال معىن 
  .املمطول مقطعها

1/ما وقع يف خطاب الذّم :  
أوهلما إىل فاصلتها،إالّ يف موضعني؛لكافرين علناً،من أول اآلية، اذم، خطابمل جيئْ

$$$$ {{{{:����هلقو pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ øø øøgggg éé ééBBBB $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{25.  
�)!/2َ-W/CW/)J	ْ/>َ/WIِ/)$/8َ/)Y/�*C1/�َ/-��َ/)�/Iِ/>ْC1/-�)!/)4/ِ7-$/)$/�)G/-Z�ُ/-*[َ/)$/�)G/-9Vُ/- �ُ/-��َ/)4/-$��ُ26.   
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� ��ّ����----ـــــ ���
	 ��ّ����ـــــ ���
	 ��ّ����ـــــ ���
	 ��ّ����ـــــ ���
	 ��ّ����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��� ����ّ�� ���� ����ّ�� ���� ����ّ�� ���� :""""�� ���������� ���������� ���������� ���������������������������� � � � ����� ������ ������ ������ ������ �����
�� �����
�� �����
�� �����
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ""""& ���"%$ ��#"! & ���"%$ ��#"! & ���"%$ ��#"! & ���"%$ ��#"! ��

 174

 ����ٍدها ابتدأت مبد النداء،لزيادة يف ذم الكفّار،الّذين كفروا مبحم اآلية،أنيفالظّاهر 
من كبائر ،؛ملا جاءوا به27 اعتذارهمحدقبل من أيوم اخلزي األعظم،فال ي،والقرآن الكرمي

 يف الفاصلة،املقطع الطّويل،وقد قابل .عمالً مشاناً،ومكراً مداناًيف دنياهم،فكان ذلك ،األمور
   .يف النداء املد،هقابلاملعىن صوتياً،كما 

öö {{{{:���� قولهوثانيهما öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{28
 	ْ;ُ/�)!/2َ -W/CW/)J	ْ/�Vَ/Yِ/-$*C129

  

مل خيرج املقطع الرابع معىن،عما جاء يف اآلية السالفة الذّكر،يف زيادة الذّم للكفرة؛إذ نزلت 
إلبراز ذلك  تدافعت،كلّها أمورو. األمر،واملد الّذي يف النداءهلذا الغرض،وبفعل السورة حباهلا،

يف زيادة ىن،لك املعذقد قابل املقطع املديد،الّذي بفاصلة،و.املقت،وتلك الكراهة ملشركي قريٍش
  .اخلطاب ذماً

   :ما وقع يف خطاب الكرامة/2
$$$$ {{{{:����معىن الكرامة؛يف قولهاً،لزيادة وقع املقطع موقع yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### AA AAΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{30.  

                                                               -Q�/Hُ/��ُ/�)J/Eِ/)P/�َ/G-9/%/4ِ/-\Nِ31.  
والنجاة ة،أو السالمة،،والسالم التحياد زمنهمتاملاجلنة،دار اخللود،فالدخول دخول 

 ،وإىل أجٍل،غري حمدوٍد طويالًاًزمنواألمن أمن من املوت والزوال؛إذ يعيش املقيم فيها، ،األبديني
  .32غري معروٍف

  :ما وقع يف خطاب اإلهانة/3
ثّل ميلعلّ ما  عن الذّم؛واتلف معناهالتي خي معىن اإلهانة،لزيادةاً موقع أيضاً،وقع املقطع الشاهد

tt {{{{:����قوله،لذلك ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% óó óóllll ãã ãã���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ____ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ss ssππππ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{33
.  
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            �;َ/>َ/Hْ��َ /-@C1/-9Gِ/�)J/)Y/ِ7-$/)$/8َ/)1/- �Lِ -)*/ِ7-$/)$/)R/َ�-F/Vَ	ْ/َ�-�/)$/)]/ِ7/-�)! ^�َ/Gِ-�/-9!Q34.  
$$$$ΑΑΑΑ"فاملد الّذي يف ss ss%%%%"ٌّعلى عظمة اهللادال ����مري،وضمريعائدإليه الض "$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ"الئكة؛ على املعائد 

ΟΟΟΟŠŠŠŠ"واملد الّذي يف.ة،والرمحة الّيت كان ينعم فيهماالكرامة األبدي:وقيل ÅÅ ÅÅ____ uu uu‘‘‘‘"ٌّعلى كرب اللّعن،دال  

$$$${{{{:����هو املقرر يف قوله؛و35والطّرد من الرمحة tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM tt ttΒΒΒΒ#### yy yyŠŠŠŠ ÝÝ ÝÝVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ{{{{36. من واللّعنة
ÏÏ"وأما املد الّذي يف. كلّهمواملالئكةاخلالئق، ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ يف  زمناً،يضرا الناس،ألبعد غايٍة"####$$

tt {{{{:����قوله أيضاً، هذانظريو.37كالمهم ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ää↔↔↔↔ || ||¡¡¡¡ ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{38        
�;َ/>َ/Hْ�/)P/�*C_/F�ِ/�)J/)*/�/C�/Vَ	ْ/>ِ/-$�CG39  

 املد يف؛ف40زيادة احلقارة،والصغار يف اخلسوء من معىن الزيادة،من حيث ما جاءال خيالف،إذ 
"ββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 èè èè????"ٌّه غري مرفوٍعدال41 عنه على زيادة العذاب ضمناً،ألن.  
  : ما وقع يف خطاب التهكّم/4
  مبا يف الدخانثّل له املقطع الرابع،يف آي هذا اخلطاب؛وميرثُقد كَو.م االستهزاء باملخاطبتهكّال

øø {{{{:����هلمن قو øø−−−− èè èèŒŒŒŒ šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛqqqq ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666 øø øø9999 $$ $$####{{{{42.TْIُ/ِ7-$/)$/ 8َ/-$2َ/َ�	ْ/ْR/َW[ِ/[ُ>ْ/8َ/- !1ِ43. 
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هكّم مبلغاً كبرياً؛ف.44بدٍريف ���� أليب جهل،الّذي قتله اهللاواآلية خطابمر على األوقد بلغ الت
ƒƒƒƒ““““"يف لفظاملد،قابل وقد .45نقيض الكرامة،للمبالغة يف اهلزأ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ لزيادة املد الّذي يف الفاصلة،"####$$

  .ميف التهكّ،املبالغة
  :ما وقع يف خطاب االعتبار/5

صح،وقد ورد كثرييلي اهلالك،،االعتبار خطابملّا نصحوا ،يف قصص األنبياء،اًبعد الن
’’’’ {{{{:����هلقو ومنهألقوامهم؛ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ tt ttFFFF ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççGGGG øø øøóóóó nn nn==== öö öö//// rr rr&&&& ss ss'''' ss ss!!!!$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ àà ààMMMM óó óóssss || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ āā āāωωωω tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB šš šš ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{46 اآلية،ذلك األسف الكبري،يفالظّاهر ّني البمن يف املد،

’’’’ ":قوله ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ tt ttFFFF ss ssùùùù"و"ΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%"u داءويفويفيا الن،"'''' ss ss!!!!$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘" بيفةحديثه عن النوتظهر نربة اخلذالن.و،يف املد 

" لفظيفأيضاً، ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999"uu uu،ستدلّ منه ملمح العنادوي،وكرههم الصداللةكانتوقد .47صحالح والن  

  .أكرب من األسف والتحصر،من وراء هذا،االعتبار
  :ما وقع يف خطاب التهييج/6

$$$$ {{{{:����هلو قوحن؛نمطوغالباً ما تقع اآلي،على هذا ال؛ احلثّ على الشيء املراموهو yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((#### ## ##θθθθ tt tt//// ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{48ّعلى هذا، ال يدل
 رفع عنى يحتبقي منها،احلثّ على ذرأ ما غرض اآلية،ا ،وإمنّانتفاء اإلميان على آكل الربا

 ستلطافقد دلّ املد،الّذي يف النداء،على االو.والعذاب يف اآلخرةا، حد السيف،يف الدنيصاحبه
 ة،وقابل هذا املد،الّذي يف الفاصلة،عادات اجلاهلياللّفات الربا،الّيت هي من رأ خمُذثّ على احلو

  .ة،لزيادة ذلك االستعطاف الصوتيداللتها
                                                 

 .173: ص-7:ج-4:م"تفسري القرآن العظيم:" ابن كثري-����اخلرب بينه وبني: ينظر-44

 .223: ص-27:ج-14:م"التفسري الكبري:"والرازي .183: ص-4:ج"الكّشاف":الزخمشري: ينظر-45

 .79: اآلية- سورة األعراف-46

 .148و147: ص-14:ج-7:م"التفسري الكبري:"والرازي .173و172: ص-2:ج"شافالكّ":الزخمشري: ينظر-47

  ).4(01و)3(09و)2(08و)1(13:اآلية يف واحد وثالثني مقطعا .279: اآلية- سورة البقرة-48
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$$$$ΑΑΑΑ{{{{:����قولهه وشبيه ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{49  
)*/�;َ/>َ/�CG/^)D/�)!/-�;َ/GِF/-$7ِ/-9Vُ/- �ُ/%/-9)G/- �ُ/	ْAِ/�/Sِ/)Y/)R/-F�َ/Sِ/)�/)*8ْ/8َ/�ْ��ُ/-$7ِ/-9Vُ/ �ُ/-UCG/>ِ/-\Gِ  

 ،ذلك املدال يزال و؛ املسلمنيفال يزال النداء،يصاحب ذلك االستعطاف،يف حثّ
وتياللة الصةاملصحوبة معه الد،يف زيادة االستعطافقابل املعىن،ي.  

  :داللة املقطع اخلامس -5
  باملقاطع األخرى،وعلى اجلملة،فإننا ال جند هذاةًرناقيقلّ هذا املقطع،املنتهية به الفاصلة،م      
 يكثر استعماله يف قصار السورإذ  أخرياً لفواصلها،أو املئني أو الوسائط،مقطعاًال السور،يف طو

  .يف رءوس اآلي باملقطع الثّالث،لكونه أخرياً،ألنه أشبه،السيما املكّي منها
 ،ثالثٌ  إنّ املقطع اخلامس،مقطعإذة للمقطعني؛ يف البنية الصوتيكائنه ما،والشب

وصامتص+)ص ح ص(الثاملقطع الثّ = )ص ح ص ص(املقطع اخلامس. زائد.  
به أيضاً،أنّ املقطعني أصلٌوالش،والفواصل 50املوقوف عليهة؛السيما يف الكلم،يف األبنية العربي،

   يف الداللة أيضاً،كما هو يف الشكللسؤال شاخصاً،إن كان هذا الشبه،ويبقى ا.من هذا السبيل
صل اً،موقوفاً عليه،يف فواالظّاهر على داللة املقطع اخلامس،أنه مىت وجد مقطعاً أخريو

على ة الصامت،ادمتاماً كزي،فهو دليل انقطاع األمر،أو تقطّعه،ولكن لزيادة أمٍر آخر،اآلي
 {{{{:����هلمن قوثّل له،مبا جاء يف الطّارق،ومي.املقطع الثّالث !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÆÆ ÆÆìììì ôô ôô____ §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÆÆ ÆÆíííí ôô ôô‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 ×× ××≅≅≅≅ óó óóÁÁÁÁ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ÷÷ ÷÷““““ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ Ï{{{{51.  
    )*-P/)P/�)G/ِ̀/�Iَ/ِ�-"/)1-�-L/)*>ْ/-12َ/3ِ/�Iَ/ِ�-a/)b-R-�/ِ7-$/)$/CS/>َ/-�;َ/ٌ�-9/	ْ-
�َ/)*/�)G/CS/	ْAِ )*/>ْ-d)J52 .   

 يف اآلي، معىن الزيادة،الّيت تلحق األمر،هلذا النوع األخري،علىتدلّ املقاطع األربعة،إذ 
،لفواصل اآلي،الّيت سبقت هاته اآليات يف البناء الصويتّ ذلك،ويظهر.إضافةً إىل معىن االنقطاع

                                                 

  .84: اآلية- سورة يونس-49

 .56و55:  ص-)ت/د( -)ط/د( -لةساسة الر مؤس-القاهرة"ة يف البنية العربيويتّاملنهج الص:"عبد الصبور شاهني: ينظر-50

 .14...11: اآليات- سورة الطّارق-51
 ).5(4و)3(09و)2(04و)1(08:مقطعا25ً فاآليات األربع يف من-52
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 انقطع،وصار إىل  بناٍء آخر  قدباملقطع الثّالث،وكأنّ البناءكان بناؤها على املختومة،إذ ؛األربعة
من ذكر اإلنسان،وهو سبب طاع، كان انقإذوكذلك املعىن،يف اآليات هذه،.يشبهه،ويزيد عليه

ا،إىل ما هو األكرب منه وأزيد،ة ذلقومن اخل؛اخللقة الطّبيعيا املاء املنهمر،ومها اا ماء،الّيتلس 
قد أقسم اهللاو.53بتواألرض موطن الن����ًذا كلّه،داللةدفاد واجلزم،على أنّ  على الشة،والن

  .54 الباطلالفصل احلكم،الّذي ال يأتيه����قول اهللا الكرمي،القرآن
ÌÌ {{{{:����لهقوالّذي نراه،ما يف الفجر،من ونظري  ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ @@ @@ΑΑΑΑ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ 99 99���� ôô ôô³³³³ tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÆÆ ÆÆìììì øø øø���� ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� øø øø???? uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{55            >ْ)*/-"-e�َ/-)*/>َ/�)!/�-9/-"-f)g--/)*/)h-i/Rِ/>ْ)*/-"�ْ)* -ِْ>)*/َ�-F/>ِ/ِ7/�Iَ/-"-j)!56 .  

  الزيادة يف األمر،إضافةًدلّ املقطع الشاهد،على املعىن الّذي يف اآلي،الّيت سبقت،منقد ف
يكون القسمفقد ؛هايوالّيت حيقطّع،إىل داللة الت،في واجلزميف اآليات األربع،داالعلى القّطع،والن  
  .57 املؤمن عندالصحيحةة،رائده،يف إيضاح القوة اإلمياني����ألمر ما اهللا

 املقسوم به،مة الشيء،لقسم،يف عظاملزاد يف هذا،فهو ما يكون،مما جييء ذا اوأما املعىن،
 فع يوم عرفة،أول ذي احلجة،والشمن العشر،حر،واللّيايل فالفجر فجر يوم الن:وكلّها كذلك

شريق الثّالث،والوتر أيما تلت ودلّ على هذا كلّه،.58ليلة املزدلفة،يل الّذي يسريواللّ ام الت
≅≅≅≅{{{{:����همن قولاآليات هذه؛ yy yyδδδδ    ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû    yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ    ×× ××ΛΛΛΛ || ||���� ss ss%%%%    ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ kk kk!!!!    @@ @@���� øø øøgggg ÉÉ ÉÉoooo    ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{59 فهذه األمور ولعظمتها،ال

  .إالّ جبزم العقل،تدرك
óó {{{{:����هلاثله قوميو óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG xx xx���� xx xx©©©© uu uuρρρρ ∩∩∩∩∪∪∪∪ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰ ôô ôô∨∨∨∨ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{60            
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                                                                    2َ/- �َ/-ZNَ/	ْ)g/>/َCS/-F)g/-9-�Nَ -)*/>ِ/�)D/N-9/)*/)//)Y/-9-��َ -)*/)S/-W)Q/�Nَ/CJ-9/َN-Z/-9-!)Q61.        
 للفواصل،من  النظام املقطعيإذ اآليات، هذهيف،داللة االنقطاع،والتمفصل ظاهرةٌحيث 

،حني انفصاهلا موافقاً ملعاين اآلياتان ذلك،كوقد .هية باخلامساملنتهية باملقطع الثّالث،إىل املنت
بالقوة املمنوحة له،من ة،وإغراء اإلنسان،لصراع واملكابدداللةً،عن اآلي السبق،الّيت تدلّ على ا

ع،عن فّرأنّ له كلّ مقومات التعبده،����بأن ذكّر اهللا فانفصلت اآلية الشاهد.جود املوىل الكرمي
  .62املرير العقيم،الصراع

وبالشفتني الغالقتني على اللّسان،حني اللّغة الّيت يتواصل ا الناس،هذا بالعني البصرية،ويكون و
والش،اري؛فالفاحتتني حني اخلرجدين،.الكلمة أوقع من احلرب ذاجد 63وامليز بينهماوبالن؛والن

  . 64اخلسةًناءة و،ارتفع  وعال،وانقطع عن الدسبيل اخلرياإلنسان الطّريق املرتفع،فإن سلك 
$$$$ {{{{:����هلمن قو يف القدر؛ةنداللة املقطع اخلامس،الظّاهرة البيلى هذا السبيل، عزالوال ت ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ää ää'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ää ää'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ×× ××���� öö öö���� yy yy{{{{ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ#### øø øø9999 rr rr&&&& 99 99���� öö ööκκκκ yy yy−−−− ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ ss ss???? 

èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 99 99÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ íí ííΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ÆÆ ÆÆìììì nn nn==== ôô ôôÜÜÜÜ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ قطع فامل65}}}}∪∪∪∪∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$
ا يف هذا باملصادفة،وإمنّبالقول،وال يعقل .لفواصل السورة اخلمسةالشاهد ههنا،البناء األوحد،

ورة ك ، مراٍمهو ملعىنا جاءوجميء املقطع هذا،ال خيتلف،؛لّهايف آي السبه،تعم اللة يفالد 
  . معىن االنقطاعىليف املعىن،إضافةً إن حيث الزيادة،ت،مي الشواهد،الّيت سبقاآل

 حبل احلياةانقطع ثّل ليلة مهبط الوحي؛إذ متُ السورة،من النقل،أنّ،ورثنا عقيدةًهذا؛وقد 
،  سنٍةكلّ لاإلنسان وقدرهصري م يفصل فيها،ها ليلةٌوأن.����66يف كتاب اهللا،الم،مبجيء نوٍرالظّ
وهو املقرر ائب؛بعمله يف األرض،من األرزاق والصواعق،واخلسف واملص، ويكلّف كلّ ملٍك،
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$$$${{{{:����هليف قو ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 >> >>ππππ xx xx.... tt tt����≈≈≈≈ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ 44 44 $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ää ää−−−− tt tt���� øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... @@ @@���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{67    
أما و.ها أسطورةٌ أنلىعائعات،انية،من سورة القدر،لقطع الشيف تكرار اآلية الثّويفصل أيضاً،

الديادة،فالسوبركةٌزيادةٌورة كلّها،الة على الز نزول القرآن الكرمي،:فمنهاإىل آخرها؛هلا،،من أو 
الّذي انقطع ،يرتل فيها الروح األمني،،قيامها ثواب ألف شهٍر مباركٍةيف شهر املبارك،يف ليلٍة

  .����68وت النيبمببانقطاع الوحي،عهده باألرض،
 : داللة املقطع السادس -6

›››› {{{{:����هلمن قواملعهود أنه للوقف؛إالّ يف سورة الرمحن؛"CVVCC" املقطع السادسمل يأِت ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù 

āā āāωωωω ãã ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ ÓÓ ÓÓ§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββ !! !!$$$$ yy yy____ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{69.        
                            )Y/-�)!/)4/kِ/I-$/�/-UC!/2َ/>ُ/-9)g/-$Iَ/Eِ/Sِ/-$7ِ/D-9/)*/�/�ْ$�)L70

 

ββββ"علىجاءت الفاصلة،إذ  !! !!$$$$ yy yy____"؛فَلْ،وأُريد ِخوهو أبو اجلنتلتكثيف معىن اإلغراء،يف مسات ه،
 ،من جنسه،يف داللة االستغراق، هذا املعىن،وقابله بشيٍءيفزاد املد،قد و.71الكافرين،يوم القيامة

ا قوله. كلّهمللجنوأم����:}}}}  ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßßNNNN≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ≈≈≈≈ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷ZZZZ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓ§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{72    
*K��;����:}}}}óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷ZZZZ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓ§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{73اإلمياء فقد يكون املعىن،يف امل يادة،لديف لز

  . يف عذرية حور العني،منذ خلقن ألزواجهنهواستغراق الزمن،متاد طول
 ،وهو الطّول،يف املعىن على قبيله،املالحظ يف داللة املقاطع،أنّ ما كان فيها املد،دليلٌإنّ 

 يف املقطع الثّاين،والرابع والسادس،وهو املتوافر،؛،باآلية،والفاصلة لهغرض،الّذي جيء يف ال
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  قصريٍةحركٍةباملقطع،من وما كان .سب طول احلركة املمطولةحب من اآلخر،ها أرفع درجةًأحد
من الث واخلامس،واألخري أزيد داللةً،يف املقطع الثّ،توافراملع،وهو قطّ على االنقطاع والتدليلٌف

 .   آخر فيهاألول،لزيادة صامٍت
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ةٍ  ما تأيت املفردات القرآنية،على أمناطٍ     كثريٍة  صوتيمتماثلٍة،وصرفي  ـ ،يف  اً نـسبي اهيئا 
ويتّاللةًدة،املختلفة اخلارجيعلى درجة هذا االختالف الص،ا ياختالف موسيقى وحي للقارئ،،مم

 اخلياللة،الّيت كانت عل     ،فيرتع الوجدان إىل م   ةاملفردة الدخيتلف يف منحى الد،مط  يها،عىنيف الن
  .1حتميةً،فيما تقر به،كتب اللّغة،ومصنفات التفاسري تبدو،هي نتيجةٌوهلذه املفردة؛املخالف،

 ،جوا سل  -على سبيلهم  والقرآن الكرمي،  -أنّ العرب وقد تأكد اً،يف مفردٍة   ملّاوكاً صوتي
  .ان جذرها وأصله،موإن تلتها أخرى؛ختص تلك املفردة،ا لداللٍةمعينٍة،إمنّ

ويه  نب    ويتّ على قارئ القرآن الكرمي،وأنّ النياق  مط الصللمفردات،الواردة يف اآلية،املوافق للـس 
  . آخر،املوافق هلذا السياقيف سياٍق،املماثل لألول،الوارد الضام هلا،خيتلف عن النمط الصويتّ

على  آخر، ة،ويف سياقٍ على هيئتها الطّبيعي  هي   ا،إمنّيف بعض السياقات  فاملفردات الواردة، 
 حمذوفة حني أنها ترد،يف هيئٍة مماثلة،     يف،2دةالسيما الزائ ؛ ألصواتٍ ثبتٍة م أن ترد ،أو   مدغمةٍ هيئٍة

 ،اختالف املعىن،حلذف األصوات  املقابل،تقرر يف   لزيادة املبىن، ،وملّا تقرر زيادة املعىن   .3األصوات
  .ة،مقارنةً بنظائرهاملفردات القرآنييف ا

باين تلك الّيت تقابلها   ،تدالالت خمتلفةً ،تسلكه املفردة،  صويتٍّ ،أو منطٍ د أنّ لكلّ هيئة مفردةٍ    واآلك
 ة،يف املعاجم،والنحويني يف مصنفام الصرفي    وهو املقرر،عند اللّغويني،  ؛وختالفها مضموناً شكالً،

   الليم الدرين يف إشاراواملفس رفية الصياقية هلذه املفردات  ة،والس    وتية،،السيما املباحـث الـص 
 الفك،ا،كمن نظائره واإلبدال واحلذف،وما يقابلها،  مظاهر اإلدغام، :من ذاك .ة األدائي القرائيةو

كواإلثبات والتر.  
  :داللة اإلدغام وفكّه    *

 آخر،وقـد  مبقطٍعدغام وفكّه،ال يعدو إبدال مقطع،الظّاهر على اآلي الشاهد،أنّ أمر اإل            
ه ما ،بنيتل   أنوع األوبني الن "CV"ّالثوالث"CVC".    ،املنـصوبة  وتبني أيضاً،أنّ األفعـال املضارعة

                                                 

 .179و171و163:ص"الصوت اللّغوي يف القرآن:"حممد حسني الصغري: ينظر-1

 .سألتمونيها: هي يف قولنا-2

  .171: ص-املرجع نفسه: ينظر-3
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  واحٍديف مقطٍع)1-3(،فاختزل املقطعان األخريانةٌفكوكوازومة مهي ذات اإلدغام،  واملرفوعة،
  :؛وهي فيما هو آٍت)3(
÷÷{{{{:����من سورة البقرة،يف قولـه    ، واحدةٍ ورد املتماثالن،يف آيةٍ  :] ميلل -ميلّ[ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ββββ rr rr&&&& 

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ{{{{4إذ   اهد منصوبالفعل الش  زوم،   )1-3-1( بأن،وتركيبه املقطعيخيتلف عن قرينة ا 
≅≅≅≅":����أما قوله ف؛   وتركيباً ومعىن  صيغةً ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù"       مائر،علىفاإلمالل ذكر ما اشتملت عليه الـض

ββββ":����وأما قوله، 5اللّسان قوالً،وعلى الكتاب رمساً rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ"،6يف حال ضعف املدينفورودها.  
öö{{{{:����وأما قوله öö≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ •• ••‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ{{{{ائن،يف حال ضعف املدين7فهو إمالل الد ؛وتبني من فك

ÈÈ{{{{:����،وأكّد قوله8من الدينلل كلّ الّذي عليه،األول،أن مييف اإلدغام، ÈÈ,,,, −− −−GGGG uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

óó óó§§§§ yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©{{{{ائن والثّاينأنّ الدط،فيما له من حقغام،فقد .9،على سعته ال يفرا اإلدوأم
نظريه و.املتسع صوتاً،ملعىن السعة داللةًفقابلت اآلية،.10ليدلّ على حال ضعف اإلمالءء،جا

  .يف املعىناألحصر صوتاً،لألضعف حاالً،
]ورد الفعل :] ميدد -ميد"££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ"ًبأن،يف قوله  منصوبا ����:}}}}øŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? šš šš ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999  ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== ss ssWWWW ÎÎ ÎÎ//// 77 77####≈≈≈≈ ss ss9999#### uu uu zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ9999 uu uu””””∴∴∴∴ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{11   ّغام،أنفاالحتمال القائم،يف داللة اإلد 

                                                 

  .282: اآلية-قرة سورة الب-4
عبد الرزاق :حتقيق"نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور):"هـ885(البقاعي برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر: ينظر-5

 "صفوة التفاسري:"والصابوين.546: ص-1:ج-م2006/هـ1427-3ط- دار الكتب العلمية- بريوت- لبنان-غالب املهدي
  .178: ص-1:ج
  .179: ص-1:ج"صفوة التفاسري:"والصابوين .546: ص-1:ج"نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور:"قاعيالب: ينظر-6
  .املصدران والصفحتان : ينظر-7
  .املصدر نفسه والصفحة:والبقاعي .81: ص-5:ج"جامع البيان عن تأويل آي القرآن:"الطّربي: ينظر-8
  .املصدر نفسه والصفحة:البقاعي: ينظر-9

 .املصدر نفسه والصفحة:البقاعي:ر ينظ-10

 .124: اآلية- سورة آل عمران-11
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بفك ، تلتـها آيـةٌ   القلّـة؛إذ من هذا،لمتأو حي.إىل ذلككان خفياً،وقد أشار اإلدغام،   اإلمداد  
  .12 املسومني املالئكةعدداإلدغام،تظهر كثرة 

## {{{{:����وأما يف قوله ##’’’’ nn nn???? tt tt//// 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss???? (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ öö ööθθθθ ss ssùùùù #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 77 77####≈≈≈≈ ss ss9999#### uu uu 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{13اً ظاهراً،وقد أشار إليه الفكودلّت على .14فإلمداد كان جلي
tt" الفاصلةذلك tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ"وف:أيمني بعمائم الصا اآلية األوىل،فاإلنزال غري ظاهٍر؛15معموأم.  

////{{{{:����يف قوله الفك،ما جاء،يعضد معىن اإلكثار،يف حال ää ää.... ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// uu uuρρρρ ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ 

öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 #### \\ \\����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{16ٌّدال عةعلى الكثرة وا،فالفك17ملبالغة،والبسط والس.  
≅≅≅≅" لفظورد:] حيلل-حيلّ[ ÏÏ ÏÏtttt ss ss††††"يف"µµµµÛÛÛÛ"ًا؛رينظب مقرونةهليف قو����:}}}} (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅssss uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉ<<<< ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== øø øøtttt ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  ÉÉ ÉÉ<<<< ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù 33 33““““ uu uuθθθθ yy yyδδδδ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{18 غام علىفدلّ اإلد
 بين إسرائيل   إىل،على تعدي الغضب،  ودلّ الفك ؛19يف حينه،وهو أوىل األوقات   عقاب،وجوب ال 
  .20 عليهمن حقمموغريهم،
yìììì{{{{:���� قولهيف، معىن حينية العقاب باإلدغامجاءو yy yy____ tt tt���� ss ssùùùù ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& 44 44 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ #### ´´ ´´‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ $$$$ �� ��ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒ==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî 
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 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{21عم الغضب حل،على القوم وجب إذاملسبوغة ينه،بعد كلّ الن
  .22عليهم

∃∃∃∃t{{{{:����،يف قولهونظريه ما يف شاهد هوٍد öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÑÑ ÑÑUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{23،فال ريبه ملّا حيلّ،ال يدفعه دافع24يف عذاب اآلخرة،وأن.  
]غام،:] ميسس-ميسةاقترن اإلديف ماد)سصب،يف القرآن الكرمي)مسو26الرفعو25بالن، الفك

 اآلي لطف  تبنيإذوالسهولة،،فقد تكون للّرمحة،واليسر  ههنا اإلدغام فكوأما داللة.27باجلزم
ββββ {{{{:����هلمن قويف آل عمران،ألحوال؛من ذاك ما جاء، مطلق ايفبعباده املؤمنني،����اهللا ÎÎ ÎÎ)))) 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ øø øøÿÿÿÿ ss ssCCCC ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷σσσσ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? ×× ××ππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ (( ((####θθθθ ãã ããmmmm tt tt���� øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss???? (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 

$$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÔÔ ÔÔÝÝÝÝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt èè èèΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{28على سعة احلسنات:أي،د املسجمر.  
)) {{{{:����،يف قوله أيضاًبعباده����وجاءت رمحة املوىل ((####θθθθ çç çç7777 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 99 99≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 

ÖÖ ÖÖ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{29م،م ميسسهفل هممن،ٍنيضرٍر بأي30 عدو.  

ββββ{{{{:���� يف األنعام،من قولهونظريه ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 99 99 hh hh���� ÛÛ ÛÛØØØØ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy#### ÏÏ ÏÏ©©©©%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 

99 99���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{31وقٍت:أي 32 أراديف أي،كثري ؛ليدلّ الفكععلى التنووالت. 
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ββββ {{{{:����،قولهويف يونس ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 99 99 hh hh���� ÛÛ ÛÛØØØØ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy#### ÏÏ ÏÏ©©©©%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( تعدد الضرر،وإن 33}}}}))
  . 34 كان؛مبا أشار إليه اإلظهار،يف اآليةكان ظاهراً بيناً،على أي وجٍه

غام،وقد يدلّ اإلديف قولهبس والقساوة؛من ذاك شاهد األنعاميف اآلي،على الي،����:}}}} tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ �� ��¦¦¦¦ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{35د،فكان العذابائم املتجد36الد.  

ŸŸ{{{{:����هلونظريه يف قو ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% ßß ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ññ ññÝÝÝÝ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBMMMM≈≈≈≈ xx xx.... tt tt���� tt tt//// uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ 55 55ΟΟΟΟ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&&  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš���� tt ttèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 
ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ nn nnFFFF yy yyϑϑϑϑ ãã ããΨΨΨΨ yy yy™™™™ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ �� ��¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{37ارين،أو يف:أي؛فيهما،  اآلخرة،أويف الد 

  .38وكلّها للشدة واهلدة
ŸŸ {{{{:����وقوله ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ xx xx.... öö öö���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ss ssùùùù ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ çç çç���� || ||ÇÇÇÇΖΖΖΖ èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{39ار حتيطهمإذ40 الن.  

ÏÏ{{{{:����وقوله ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& yy yy7777 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{41أي: 
عذاب؛42 كائنوت،وت،كسع، داللةًأوسع رمحةًبني من املتقابلني،أنّ الفكحني ذلك،ة الص 

  .أشد معىن،لضيق الصوت،حني نبوه مبثلنيواإلدغام أضيق،و

                                                                                                                                                                  

 .17: اآلية- سورة األنعام-31

  . 2262: ص-6:ج"حماسن التأويل:"والقامسي .156: ص-2:ج"أنوار التنوير وأسرار التأويل:"البيضاوي: ينظر-32
 .107: اآلية-سورة يونس 33-

 .1016: ص-2:ج"التفسري الوسيط:"ووهبة الزحيلي .495: ص-3:ج"نظم الدرر:"البقاعي:ينظر 34-

 .49: اآلية-امسورة األنع 35-

 .552: ص-1:ج"التفسري الوسيط:"ووهبة الزحيلي .155و154: ص-7:ج"روح املعاين:"األلوسي: ينظر-36

  .48: اآلية- سورة هود-37
  .227:ص"التنوير املقباس:"والفريوزأبادي .07: ص-18:ج-9:م"التفسري الكبري:"الرازي: ينظر-38
 .113: اآلية- سورة هود-39

  . 110: ص-5:ج"اجلامع ألحكام القرآن:"والقرطيب .58: ص-18:ج-9:م"لتفسري الكبريا:"الرازي: ينظر-40
 .45 اآلية- سورة مرمي-41

   .117: ص-16:ج"لتحرير والتنوير:"والطّاهر بن عاشور .551: ص-15:ج"جامع البيان:"الطربي: ينظر-42
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≅≅≅≅‘"ظفورد ل:43] يضلل-يضلّ[ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ"ًغام،. يف رابعها،ومرفوعاً،يف ثالٍثمنصوبايف وقد يدلّ اإلد

{{{{:����يف قوله أحواله على اخلفاء؛وهو املقرر،أدىن yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷yyyy uu uu���� ôô ôô³³³³ oo oo„„„„ ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ ¸¸ ¸¸)))) ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ %%%% [[ [[`̀̀̀ tt tt���� yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßß‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨èèèè ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 

ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### }} }}§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{4445الل القلبعلى استدامة ض.  
يف غاية ؛وهو من اتصف بهه،عليفقد جِبل  يف اإلضالل،بفك اإلدغام،وأما ما جاء،

tt{{{{:����قولهالبيان،من  ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttææææ 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

77 77ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{46.  

{{{{:����قوله،املعىنهذا  لعلّ نظريو tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << << cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 33 33 ““““ tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 (( ((#### ãã ããρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77 jj jjŠŠŠŠ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{47واضحة صفات اإلضالل،ف

{{{{:هقولوأما .48املعامل tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{49ر على سبيل االستمرار،فويؤش
50على ذلك الفك .  

]حياد- وردت مفردة :51]ادد حي"–– ––ŠŠŠŠ !! !!$$$$ pp pptttt ää ää††††"        غام،مبا فيـه مـنغام،وقد أوحى اإلدمرفوعةً،عند اإلد

¨¨{{{{:����ن ذاك قوله  م معىن؛ ا يقابله من اخلفاء   اإلخفاء،مب ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!$$$$ pp pptttt ää ää†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççFFFF ÎÎ ÎÎ7777 ää ää.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... 

                                                 

  .09و04:ج واحل-04: وحممد-08: والزمر-06: ولقمان-125:األنعام: وردت يضلّ يف-43
 .39: واألنعام-46و44: والشورى-33:غافر:ويضلل يف                

 .125: اآلية- سورة األنعام-44

  .56: ص-2:ج"حاشية الصاوي على اجلاللني:"الصاوي:و .123: ص-2:ج"الكشاف:"الزخمشري: ينظر-45
 .33 اآلية- سورة غافر-46

 .44: اآلية- سورة الشورى-47

  .123: ص-25:ج"التحرير والتنوير:"والطّاهر بن عاشور .5252: ص-14:ج"حماسن التأويل":القامسي: ينظر-48
 .46: اآلية- سورة الشورى-49

  .2345: ص-3:ج"التفسري الوسيط:"ووهبة الزحيلي .130: ص-25:ج"التحرير والتنوير:"الطّاهر بن عاشور: ينظر-50
 .63:لتوبةا: وحيادد يف-20 و05:اادلة: وردت حياد يف-51
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|| ||MMMM ÎÎ ÎÎ7777 ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ;; ;;MMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt//// 44 44 zz zzƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎγγγγ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{52   على تقـدير
53ةأخفى احملاد.  

¨¨{{{{:����وقوله ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!$$$$ pp pptttt ää ää†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ss ssŒŒŒŒ FF FF{{{{ $$   دالُّ، لعلّ اإلدغام 54}}}}∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$
وقد جاء نظريه باإلظهار،مبا    .55فاحلال على املنافقني واليهود   على سترهم احملادة،بإظهار اإلميان،   

öö{{{{:����؛حنو قوله  داللةً  الفك وافقي ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ pp pptttt ää ää†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr'''' ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyγγγγ yy yy____ 

#### VV VV$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß““““ ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$   57إظهار احملاددة جليف56}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∌∌∌∌∩∩∩∩ ####$$
]قد وردت مفردة  :58]يرتدد-يرتد ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ      ٍغام من خفاء؛من ذاك قوله  على وجه اخلفاء،مبا يف اإلد 
:}}}}$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ™™ ™™:::: ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ AA AA'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### >> >>οοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss9999 55 55ΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ←←←← II IIωωωω 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{59دة،  إذعلى وجهٍ  كانت الر ونظريه .60غري ظاهرٍ ، خفي

šš {{{{:����هلمن قو؛إبراهيمما يف  šš ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ôô ôôγγγγ ãã ããΒΒΒΒ  ÉÉ ÉÉëëëë ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øø)))) ãã ããΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ™™™™ρρρρ ââ ââ ââ ââ‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èèùùùù öö öö���� ss ssÛÛÛÛ (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ èè èèEEEE yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ øø øøùùùù rr rr&&&& uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ !! !!#### uu uuθθθθ yy yyδδδδ 

  . 62،لشخوص األعني،فزعاً وهوالً متكررٍة طرفهم،مراٍتعلى عدم ترد دلّ اإلدغام،إذ61}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩
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]غام،فدلّ األخري،)شقق(املضارع منورد ذكر :]يشاقق-يشاقه جاء،على اإلدعلى جمزوماً،إالّ أن
y7777{{{{:����اخلفاء،كقوله ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ —— ——%%%% !! !!$$$$ xx xx©©©© ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ ee ee−−−− !! !!$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„ ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####{{{{63    

يف املماكرة،ودلّ على ضـعف     ،ى املساترة عل،فدلّ اإلدغام، الكفر الظّاهر ة؛وهي  اقّأبطن باملش ف
  64يف هذا األمر،اليهود

اهرة؛،ودلّ الفكساءما ذاك،منعلى اهلمن قو، يف الن����:}}}} tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ss ss???? ãã ãã&&&& ss ss!!!! 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! uu uuθθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss????  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### óó óóÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ (( (( ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### �� ���������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{65    
  .66يف التوحيد واحلكم،على وجه ااهرة����فكانت خمالفة رسول اهللا

šš{{{{:����هلوقمن  يف األنفال؛ومنه أيضاً،ما  šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ —— ——%%%% !! !!$$$$ xx xx©©©© ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„ 

©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ θθθθ####"يف،أدغم التعبري القرآينّ حيث67}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$ —— ——%%%% !! !!$$$$ xx xx©©©©" على
ى مثّ فك اإلدغام،ألنّ مقتض.وااهرة باملقاهرةاقّة،ما بني املساترة باملماكرة، املشإذاملاضي،

,,,,"وقد يدلّ الفك يف. وجماهرةً شدةًجرة؛إذ كانوا أشدعد اهلالكالم،على العرب،ب ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„"على 
  .68سراً وجهراً قة، املشاقاألمر،منيف ،مطلق احلال

  :داللة احلذف واإلثبات *
   وردت بعض املفردات القرآنيثْة،مبا تا حـاالت   ،وحمذوفةً يف أخرى،وإمنّ  يف حاالتٍ ،ةً أصوا

  من حاالت اإلثبـات واحلـذف      وقد تباينت الداللة،يف كلٍّ   .كانت بعد اإلبدال،مثّ اإلدغام   احلذف،
وقد . الداليلّ  ذلك،من األثر النفسي   ما ينساق على  ختالف خصائص األصوات،و  واالختالف الصيغ، 

  .يقابل اإلخفاء داللةًأنّ احلذف،يقابل اإلظهار،وأنّ اإلثبات، من معاينة هذه املتقابالت،تبني
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 :وردت الصيغتان،باحلذف يف األوىل،وبإثبات التاء يف الثّانية،يف قوله       :69] اسطاعوا -استطاعوا[
}}}}$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ óó óó™™™™ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& çç ççννννρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YY6666 øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{      وعلى األوىل أنّ يأجوج ومـأجوج

$$$${{{{وغريهم yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ óó óó™™™™ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& çç ççννννρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ{{{{ا قولـه  :أيه ومالمـسته،وأمأن يعلو ظهره لعلو:}}}} $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YY6666 øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ{{{{ه،     وزيادةلثخنه وصالبته؛ فاء ههنا،تدلّ على أنّ علوب من نقبـه،   أصع الت 
 ،اجلبل  طول،على وحناٍسمن حديٍد، واحدةً سبيكةًليصري،ٍض،والتحام بعضه ببعارتفاعاً وصالبةً

  .70هعلووارتفاع 
وأما الصيغة  ظهور اجلبل، ل التخمني، يفة،عدم املكنة الفكري   الصيغة األوىل،  من  بنيتقد  و

  . بنظريا األوىلمقارنةًهنا، عدم املكنة هفِخحتمل حفر ما حتت السد،فتفيالثّانية،
$$$$tΑΑΑΑ{{{{:���� قولـه  تاء االستفعال ههنا،وفيما قبله،من   إثبات  :]تسطع-تستطيع[ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ää ää−−−−#### tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ãã ãã⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; tt ttΡΡΡΡ éé éé'''' yy yy™™™™ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' tt ttGGGG ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ¨¨ ¨¨ææææ #### �� ������ öö öö9999 || البليغـة  ���� لعدم قدرة موسى   إعالما71ً}}}}∪∪∪∪∇∇∇∇∠∠∠∠∩∩∩∩ ¹¹¹¹||
 .72يف هذا االمتحان  ،احتمل إىل صعوبة ما     ةًر،إشاعلى الصرب مطلقاً  ، القدرة ،فلم ينفِ ى الصرب عل

$$$${{{{:����وحذف تاء االستطاعة ههنـا،يف قولـه       ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘#### yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ9999 ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF øø øøtttt rr rrBBBB ÖÖ ÖÖ””””∴∴∴∴ xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// rr rr&&&& $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ££ ££‰‰‰‰ ää ää©©©© rr rr&&&& %%%% yy yy`̀̀̀ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ uu uu””””∴∴∴∴ xx xx.... 

ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù ôô ôô tt ttãããã ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ¨¨ ¨¨ææææ #### ZZ ZZ���� öö öö9999 ||  مل أنهبني، تإذ73}}}}∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∇∇∇∇∩∩∩∩ ¹¹¹¹||
 ����ملنطق العقل احملدود،وشرع اهللا   ���� اخلضر خالفة فعل مل،،يف بداية األمر  على هذا أصالً  يصرب،

األثقـل  لتعبري القرآينّ، اقابل  وقد  .74،خف الثّقل  كان عنده مكشوفاً   فلما.����يف عرف موسى  
باألخف باألثقل،واألخف.  
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tt{{{{:����يف قوله  إثبات التاء،  يشري:]تفرقوا-تتفرقوا[ ttíííí uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 œœ œœ»»»» uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ## ## || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΚΚΚΚŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 uu uu���� ãã ãã9999 xx xx.... ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttFFFF øø øøgggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{75 إىل عظمة هذا
فرق اً،كون حتذير ق،وقد ي التفرـا،ويف      ؛إالّ ل  أصالً يف التين،على قدر قوالجتهاد،يف فروع الد

  .76أوقات الرخاء
)){{{{:����ذا،فقد كان احلذف،يف قولهوخالفاً هل ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? 44 44 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... [[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& yy yy#### ©© ©©9999 rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ΛΛΛΛ ää ää óó óóssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

$$$$ xx xx���� xx xx©©©© ;; ;;οοοο tt tt���� øø øø���� ãã ããmmmm zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää.... xx xx‹‹‹‹ ss ss))))ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööκκκκ ss ssEEEE ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{77على داال 
  .����78حببل اهللاظهر شدة االعتصام،حواهلا،وعليه ييف أدىن أ،ذم التفرقة

$$$${{{{:ذكّر،يف أعلى درجته؛يف قوله   اإلظهار،على ضرورة الت  دلّ  :]تذّكّرون-تتذكّرون[ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ ûû ûû____ ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG ss ss???? ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{79    
غاية التذكّر،للمتذكّرين اـادلني،إنّ أرادوا     ة على   الدالّ،80طاب،يف قراءة أهل الكوفة   بتاء اخل 

  .81همالغضب من،والتبكيتعلى معىن ذلك؛والدالة 
ªª {{{{:����يف قولهما  هذا،ونظري ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << << cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ?? ??ìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� xx xx©©©© 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{82  عظمة على 
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………… {{{{:����يف قولهمثيله و.83يف خلق هذا الكون����،لتوحيدهالتذكّر çç ççµµµµ §§ §§____ !! !!%%%% tt ttnnnn uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ þþ þþθθθθ ’’ ’’ffff ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ pp pptttt éé ééBBBB rr rr&&&& 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ1111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ 44 44 II IIωωωω uu uuρρρρ ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 yy yyìììì ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 >> >> óó óó xx xx«««« $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã 33 33 
ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&  tt ttββββρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF ss ss????  ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{84ذكّر فطرةٌ،دلّ اإلظهارفا عليه،جمبولٌعلى أنّ التاس،لصدرك ا الن85لش  

uu{{{{:��������؛يف قوله86 يف أدىن وجوههإن كانذكّر،وعلى التودلّ احلذف، uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ yy yyxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### #### MM MM���� ôô ôô³³³³ çç çç0000 šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ôô ôô““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôMMMM ‾‾ ‾‾==== ss ss%%%% rr rr&&&& $$$$ \\ \\////$$$$ yy yyssss yy yy™™™™ ZZ ZZωωωω$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏOOOO çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) ßß ßß™™™™ 77 77$$$$ ss ss#### tt tt6666 ÏÏ ÏÏ9999 ;; ;;MMMM ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééΥΥΥΥ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{87.  
¨¨{{{{:أيضاً����هوقول ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ tt tt���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ?? ??ìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� xx xx©©©© āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{88،لهوقو����:}}}}ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ || ||¹¹¹¹ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ¸¸ ¸¸ξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{89.  
ββββ¨{{{{:����دلّ اإلظهار،يف قوله:]ترتّل-تترتّل[ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ss)))) tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ tt ttGGGG ss ss???? ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 

èè èèππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ±±±± ÷÷ ÷÷0000 rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ èè èè???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{90 جدرعلى الت
  .91املتصل،لرتول املالئكة
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  .519: ص-3:وج .416: ص-3:وج .45: ص-3:ج-املصدر نفسه:البقاعي: ينظر-86
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 .24: اآلية- سورة هود-89

  .30: اآلية- سورة فصلت-90
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ãã{{{{:����وأما قوله.92 املؤمنني،يف يسر خروج الروحعلى����وقد يكون هذا رمحة اهللا ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ ss ss???? 

èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 99 99÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{93ج،وأعلى درجات اخلفّةفاحلذف للتدر، 
  .94 والكثرةالسرعةو
t{{{{:����يف قولهدلّ اإلظهار،:]توفّاهم-تتوفّاهم[ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù 

zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¥¥ ¥¥ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ 44 44 ## ##’’’’ nn nn???? tt tt//// ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{95قراءة عند 
  خف كفرهم،الّذين97نظرائهمم،بالنظر إىل حاهلونقصان موتى بدٍر، ثقل كفر على،96اجلمهور

  .تركوا شعرية اهلجرة،ورضوا بغلبتهم على دينهمف
¨¨{{{{:����يف قولهد معىن،و املقصهلعلّو ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% zz zzΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& ôô ôô ää ää3333 ss ss???? ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ ææ ææΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ (( (( ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### �� ���������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{98فال ندع،حاهلم أخفقص،دلّ احلذف،وقد ي؛وفّتعلى الن 
  .99 اإلميانحضورمع ة،ربَِد ترك األعمال الصاحلة اُخفّة العقاب،عنعلى فيما تركوا،و

 ،على قراءة اجلمهور خفّة مجع اإلناث،خفيف:على درجتنيفيف شاهد النحل،أماّ الكفر،
  .101،على قراءة محزة100 ثقل مجع الذّكورقيلٌوث
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ÏΘΘΘΘ{{{{:����أشار إثبات التاء،يف قوله:]تولّوا-تتولّوا[ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ 

uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‘‘‘‘#### uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? §§ §§θθθθ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss???? šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg èè èèΧΧΧΧ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{102،يف إىل املبالغة
  .103من سالمة االنقيادعليه،لت بجفس،على ما ة النفوكلاإلعراض،

óó {{{{:����ونظريه يف قوله óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

ãã ãã≅≅≅≅ yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yy‚‚‚‚ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ãã≅≅≅≅ yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ââ ââ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### 44 44 χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss???? öö ööΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ $$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ //// ää ää3333 nn nn====≈≈≈≈ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{104ولّيمن كلفة األنفسمن ،على ما تدعو إليه الفّطرة بالت،
  .105االستقامة

$$$${{{{:����يف قولهوقد يشري احلذف،إىل أدىن أحوال التولّي؛كالّذي  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& 

©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{106 ًهذامن فيكون حتذيرا107؛وإن خف.  

يف قولهوهو مؤكّد،����:}}}}Èββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG yy yyϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ �� ��èèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ �� ��ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& ‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 99 99≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ AA AA�������� ÎÎ ÎÎ6666 xx xx.... ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{108    
  .109والتحذير عن اإلعراض،ولو يف أدىن أحواله،���� فطرة االنقياد هللاإخالصب
)){{{{:����قد يشري اإلظهار،يف قولـه    :]تبدل-تتبدلوا[ ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ ## ##’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttFFFF uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη ss ss9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt7777 oo ooKKKK ss ss???? yy yy]]]]ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ7777 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ \\ \\////θθθθ ãã ããmmmm #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 xx xx.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{110 ب الكلفة،يف إبدالإىل جتن
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 هلـم، فيكون تقبيحاً   .احلالل،من أمواهلم ،وترك  مال اليتيم احلرام،من  اخلبيث بالطّيب،من أكل    
  .111وتنفرياً����منه

āā {{{{:����من شاهد األحزاب،يف قولهوأما ما جاء، āāωωωω ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† šš šš���� ss ss9999 ââ ââ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// II IIωωωω uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ££ ££‰‰‰‰ tt tt7777 ss ss???? ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš���� tt tt7777 yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& ££ ££ åå ååκκκκ ßß ßß]]]] óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ãã ããΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 33 33 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ nn nn==== tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% §§ فقد 112}}}}∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∋∋∋∋∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§
ج اً منهن،وال يتزوق أيسع،فال يطلّالت���� على احلصر،يف عدد أزواج النيبدااليكون احلذف،

 ظروٍف،وعلى أي 113اٍلوحأبعدهن،يف أي.  
““““y{{{{:����يف قوله دلّ إثبات ياء اإلضافة،   :]يا عباد -يا عبادي [ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ{{{{114    على تـشريف ذات

  إضافة يا النداء،تلزم أنّ هناك،     ؛ويستدرك عليه،أنّ 115فّق عليهم والترعباده،باإلضافة إليه، ����اهللا
$$$$ÏŠŠŠŠ{{{{:����قولهوأما احلذف،يف   .116من مل يرسخ   tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ{{{{117  على ا رشريف باإلضـافة،  فمؤشلت 

ة اخلصوصينبيه بتة،وشد118 االستعطافخويفوالت.  
  هلما؛فأما األوىل،فقد واقف إثبات الياء اآليتني،الضامتنيوافقت املتقابلتان:] اخشون-اخشوين[

ôô{{{{:����يف قوله ôô āā āāξξξξ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîππππ ¤¤ ¤¤ffff ãã ããmmmm āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ 

§§ §§ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ???? TT TT{{{{ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööηηηη ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{119ذ مر للمسلمني،إالّ بتحويل القبلة؛إعدم متام األل
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ΝΝΝΝ {{{{:���� قولهجاء ÏÏ ÏÏ???? TT TT{{{{ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ{{{{ّين هلكما أمتبالياء،لزيادة .120م الد فقد يكون زيادة املد
  . العربوومشرك بترك ما قاله اليهود،����خشية اهللا

tt{{{{:����وأما احلذف،يف قوله ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### }} }}§§§§ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ÈÈ ÈÈββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 
tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ{{{{121 فقد وافق

بإحماض جة الوداع؛لذا كان األمر،،بكمال الدين،ومتام النعمة،حباستتباب األمر للمسلمني
  .122ع فيهاناز،فال ي����اخلشية هللا
ومشركي  من اليهود،،وبعٍض����،بني ذات اهللايف شاهد البقرة،أنّ اخلشية قسمةٌتمل وحي

Ÿξξξξ{{{{:����ما احلذف،يف قولهوأ.بأن يزيدوا اخلشية����فكان تنبيهاً من املوىلالعرب؛ ss ssùùùù (( ((#### ââ ââθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ss ss???? 

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± nn nn@@@@  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% 44 إظهار ،ب����هللاختصيص اخلشية  على فيدل123ّ}}}}44
  .124ونعته����صفة حممٍد

$$$$tΑΑΑΑ{{{{:����يف قولـه  ،وردت املفـردة  :]تسألن-تسألين[ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ss????  tt ttãããã >> >> óó óó xx xx«««« ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm 

yy yy^̂̂̂ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn éé éé&&&& yy yy7777 ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### [[ [[���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{125موسىال يسأله   على أّ ���� اخلضر لعلّ دليل إثبات الياء،حرص   و 
  .126فيه����فيما جيده عنده منكراً،إىل حني،أن يفاحته اخلضر����

$$$$tΑΑΑΑ{{{{:����وأما قوله ss ss%%%% ßß ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî 88 88xxxx ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ ùù ùù==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 

yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ من على أنّ الكالم،  فقد يدلّ احلذف،  127}}}}∪∪∪∪∌∌∌∌⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ####$$
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من بـاب شـفاعة     ف ،����أما سؤاله بعدم املساءلة ههنا؛و  قطعاً،����،إىل نبيه نوح  ����ذات اهللا 
  .128 يف أدىن أحواهلام املساءلة،ولودبع،وهذا تفسري األمر،األب البنه،ولكنها غري صائبٍة

 على مؤشرإالّ أنّ النغم،،129ة،السيما الثّانية موقع الفاصلة الداخلي  وقعت املفردتان، :]نبغ -نبغي[
$$$${{{{:����فأما األول،فهو يف قوله؛اختالف املوقفني، ذلكبنيقد يوالداللة،احلاصلة يف اآليتني، ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss tt ttGGGG ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF yy yyèèèè≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôNNNN ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ  ÈÈ ÈÈöööö öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ (( ((  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ oo ooΨΨΨΨ çç ççGGGG yy yyèèèè≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôNNNN ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( 
çç çç�������� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& àà ààáááá xx xx���� øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ßß ßßŠŠŠŠ#### yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 99 99�������� ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ×× ××�������� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{130  يف ــد ــر امل إذ يظه
  .131ده مثن شرائهم الطّعامإىل إخوته،بر����من إحسان يوسفب،موقف التعجالياء،

$$$$tΑΑΑΑ{{{{:����قولهيف وأما الثّاين،فهو  ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ÆÆ ÆÆllll öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ 44 44 #### ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ rr rrOOOO#### uu uu $$$$ TT TTÁÁÁÁ || ||ÁÁÁÁ ss ss%%%% ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{132 قد
،فقابل االكتفاء ����133ارة اخلضرممن أَ���� موقف بلوغ الغاية،عند موسىيدلّ احلذف،على

  .����عالمة اخلضرباالكتفاء،بالكسر،
)){{{{:����،من قوله  معىن إلظهار،يف املفردة األوىل  البد أن يكون ل   :]ِنأخرت-ينأخرت[ ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

ΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ss ss???? öö öö���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& 55 55====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% šš ššXXXX ££ ££‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù 

 ää ää.... rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ دلّ املد على   يوقد  ؛135 الناس باحلياة،وتأجيل املوت   ثتشب هلعلّو134}}}}∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
  .ذلك
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tt{{{{:����وأما يف قوله ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 tt ttGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 ÈÈ ÈÈ ss ss∫∫∫∫ öö öö���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 

�� ��∅∅∅∅ ss ss3333 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttFFFF ôô ôômmmm VV VV{{{{ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{136د،والربوز إىل اهللامريف ،جهارةً����فظهور لعالمة الت
 يف هذا كلّه دلّ احلذف،وقد؛137من اإلنسعني،بطلب اإلنظار،الحتناك عباده،خطاب إبليس اللّ

  .يف طلب األمرالدالّ على اإلحلاح،،مدود بنظريه املمقارنةً
öö {{{{:����تعلّق اإلظهار،يف قوله:]اتبعن-اتبعين[ öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

 ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### (( (( zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{138   يبه إىل النجمن إيضاح  ����باخلطاب املو
 ؛139انقياداً تاماً����يف شرع اهللا،واالنقياد له����وإتباع أصحاب النيب����،ملّة إبراهيم����دين اهللا

  . ياًءاملمطولمتام الكسر،
÷÷{{{{:����وأما يف قوله    ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888θθθθ •• ••____ !! !!%%%% tt ttnnnn öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù àà ààMMMM ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 33 33 ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& 

|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& uu uu 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù (( ((####ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### (( (( χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨ρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààllll≈≈≈≈ nn nn==== tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

77 77�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{140فاخلطاب ليبصارى،،و����لنشأنه باليهود والنيقد يدلّو.141ي العربوأم 
 كتفاء ا،اكتفاؤهم مبا اعتقدوه،باإلسالم،قلّة حركة الكسر،واال����هللاعلى قلّة االنقياد ،احلذف

  .من عقائد ضالٍّة
؛وعلى "CV"إىل األول"CVC"من املقطع الثّالث،أنه حتولبني،من الصيغتني،قد ت :] مل أك  -مل أكـن  [
  .على القطع واالنقطاعغلبة،فإنّ  داللة املقطع الثّالث،ال
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يف قولهر،وهو املؤش����:}}}}¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ¨¨ ¨¨ ss ss ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ tt tt7777 ãã ãã‹‹‹‹ ©© ©©9999 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù //// ää ää3333 ÷÷ ÷÷GGGG tt tt6666≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& ×× ××ππππ tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% zz zzΝΝΝΝ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 

¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ss ss9999  ää ää.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ∩∩∩∩∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{142من ج،يف عدم اخلرو،قول عبد اهللا بن أيبري143ةإىل الس.  

$$$$tΑΑΑΑ{{{{:����وأما يف قولـه   ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999  ää ää.... rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ àà ààffff óó óó™™™™ XX XX{{{{ @@ @@���� tt tt±±±± uu uu;;;; ÏÏ ÏÏ9999 ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ùù ùù==== || ||¹¹¹¹ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ :: ::**** uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq 55 55ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{144    
         إصراراً ����جود آلدم ففي قول إبليس اللّعني،من داللة اإلظهار،وعلى قطع األمر،يف عدم الس،

tt{{{{:����وأمـا قولـه  .145وكـرباً  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz yy yyδδδδ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ôô ôôàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè tt ttGGGG ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ââ ââ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ YY YY6666 øø øøŠŠŠŠ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. àà àà2222 rr rr&&&& 

šš šš���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) xx xx©©©© ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{146   عاء،فيما   ����عبده زكريا ����فهو القطع بترتيه اهللامن خيبة الد،
  .147مضى من عمره صغرياً

ôô{{{{:����يف شاهد مرمي،من قولهوأما احلذف، ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääîîîî öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ 

àà àà8888 rr rr&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó tt tt//// ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{148 ه تصويرحال اإلسراع،وضيق املقام،لالستراحة من هوٍلفال سبيل إليه،إالّ أن، 
  .149يف نفي البغاء عنهاون؛فكان أبلغ،،فأوجزت حبذف الن����تصورته مرمي البتول

tt{{{{:����،يف قولـه  150دلّت زيادة األلف،يف قراءة مـن أثبتـها       :]الرسوال -الرسول[ ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ==== ‾‾ ‾‾==== ss ss)))) èè èè???? 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ hh hhωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$  هؤالء القوم،يف على إشارة151}}}}∪∪∪∪∌∌∌∌∌∌∌∌∩∩∩∩ ####$$
  .152عدم احنصار عظمتهمن  همواعتقادذكر هذا الرسول،،لالتلذّذ
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)){{{{:����ونظريه ما يف قوله ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!#### uu uu���� yy yy9999 ää ää.... uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ pp pp==== || ||ÊÊÊÊ rr rr'''' ss ssùùùù gg gg ŸŸ ŸŸξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ رةً إشا153}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠∌∌∌∌∩∩∩∩ ####$$
كما .154موا مبد األلفوسعتها؛وعلى هذا تلذّذوا،ففخ����إىل طريق اهللا،اهلدي بيلإىل رحابة س

$$$$O" األلف يفمدوا tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$ ب خواطر على تشع؛فكان مؤشراً،156وصالً ووقفاًعند من أثبتها،155"####$$

  .159ال وصالً،،عند من أثبتها وقفا158ًة والضعف احلال،بني القوفوعلى اختال.157املنافقني

  :داللة اإلبدال *
على حالتها   تقرر ورودها،  يف خاصية اإلبدال،إذ  ،متماثلةً ةيوردت بعض املفردات القرآن   

يف احلـالني،الختالف    أخرى؛وال ريب من تبـاين الداللـة،        أصواا،يف حالة  ومبدلةًالسلمية،
 ،وموافقتها ملعـىن املفـردة،    ة النفسي رهااثة،وآفيزيائيال خصائص كلّ صوتٍ  األصوات فيهما،و 

  .تشابه مظهرهاني،من  رصدها؛وهي يف حال،متَّ متماثلةً أنها أربعة عشر مفردةًبنيوت.الضامة هلا
  :اإلبدال يف االفتعال والتفعل -1
šš {{{{:����ا يف قولهورد:]يطّهر ويتطهر[ šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ]] ]]ŒŒŒŒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÍÍ ÍÍ”””” tt ttIIII ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt ttββββ öö öö���� ßß ßßγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt ttββββ öö öö���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ss???? �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44{{{{160    
  .161وأيب بكر،التشديد،يف قراءة محزة والكسائي وخلفب""""+ّ*(�)+ّ*(�)+ّ*(�)+ّ*(�)""""فاألوىل
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وعلى هذا  .ا،فسكّن التاء،وقبله الطّاء فأُدغم   يغتسلن:؛أي)نيتطهر(كان األصل يف ذلك   و
  .162،يف عدم جواز جمامعة البعل زوجه،إالّ بعد االغتسالاحلكم الشرعي أكثر الفقهاء،بىن

   ا من قرأ بالتنَ(خفيفوأمرطْهنَ (هالّذي ماضي)يـرقلّة انقطع دمهن،فقد بىن عليه،:؛أي)طَه
 أما قبل ذلك  و.ت أنّ الدم انقطع لعشرة أيامٍ     ن رأ قبل االغتسال،إ من جواز قرا،  الفقهاء احلكم، 

  .163فال جيوز القرب؛وهو رأي أيب حنيفة،وأكثر األحناف
¨¨ {{{{:����قرأ العشرة،إالّ ابن كثري وأبو بكر بالتشديد،يف قوله:]املتصدقني-املصدقني[ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ{{{{164انفسكّ"متصدقني"واألصل يف اللّفظاد،ونبا وأُدغمء، التيف الص 
  .165 واحدةًنبوةً،ما اللّسان

ط إالّ ههنا؛ولعلّ داللة هذا،ووروده على هذا الـنم       على هذه اهليئة،  مل يذكر اللّفظني،  و
فاء الصوت يف   إخأو إخفاء هذه الصفة،   وت بأخيه، التصاق الص ،احتمال التصاق الصفة،  الصريفّ

لفتعال ل على معىن االغام،زيادةًأخيه،عند اإلد166ريكثت.  
¨¨{{{{:قوله وأما ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ss ss†††† šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ tt ttFFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ¨¨{{{{:����وقوله،167}}}}####$$ ¨¨ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ tt ttFFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ tt ttFFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ{{{{168    

من ة،عند ف ذا احلجضِعوي.169يف قراءة أيب،ملا جاء يف احلديد؛وقد تقرر هذا،فهو قوة عضٍد
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أفاد اب،أنّ إظهار التاء،واألحز����يوسف يف آييت بنيوت.170قرأ بالتخفيف،يف معىن الصدقة
  .171اً ضعيفاً معوزمكان غنياً قوياً،أأسواٌء ،����يف يوسف؛ومطلق اجلزاء

دقة،يف حني أنّ الزمن مل يقصدوا املبالغة يف الص����ولعلّ ما يعضد هذا،أنّ أبناء يعقوب
لة تصديق وأما آية األحزاب،فاإلظهار لدال؛ال يشترط فيه اإلكثار يف الطّلب،زمن عسرٍة

  .����لذات اهللاخلشوع،ا
ة، أيضاً،بنيوتواهد الثّالث،أنّ شاهد ايف عقدة القوةً،من أوجٍهحلديد،بني الشأقوى حج 

šš {{{{:����يف قوله؛لذا تقدم،����أجلّ عند اهللافاإلكثار والسر،؛عديدٍة šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### vv vv���� ÅÅ ÅÅ™™™™ ZZ ZZππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ êê êê’’’’ öö ööθθθθ yy yyzzzz óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ óó óóssss tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{172    
على هذه  عن البخل،مما عزز جميء اللّفظ،رغّب يف اإلنفاق،وى قد����أنّ اهللا،وتقرر يف احلديد

رفيةاهليئة الص.  
öö {{{{:����يف قولهملتماثلة األوىل،إالّ  امل ترد:]173يهتدي-يهدي[ öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ //// ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% xx xx.... uu uu���� àà àà°°°°  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ 

’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 33 33  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&& χχχχ rr rr&&&& yy yyìììì tt tt6666 −− −−GGGG ãã ããƒƒƒƒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& āā āāωωωω üü üü““““ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ uu uu‰‰‰‰ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ (( (( 
$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt rr rrBBBB ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{174      ،بفتح اليـاء واهلـاء    إذ قرأ ابن كثري وابن عامر وورش، 

 ،)اهتدى(من قرأ على هذا النحو،فقد أخذه من ماضيه       ،أنه  وحجتهم يف هذا  ؛175وتشديد الدال 
  . الدال للمقاربةدغم يف أخيه التاء،وأُ نقل فتحة التاء إىل اهلاء،فسكّنوأراد به يهتدي،مثّ
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 ،ده القدرةأهلم عباف،وال شك يف هذا، سبب اهلداية����يف هذا اإلبدال،أنّ اهللاولعلّ وجه الداللة،
أن يهتدي،قبل هداية اآلخرين،ومن انتفى هذا بالبصرية والتوقّد،فأوىل للعبد،يف إدراك ذلك،

  .176داية اآلخرين،هلسباباأل أدىنيف الدال صوتياً،ال تتوافر فيه ،وهو املصور يف إدغام التاء؛عنه
إالّ أنّ  ؛178،والزخمشري يف تفسريه لآلية   177يف معانيه ،اءأن يشري إليه الفر   ولعلّه ما أراد،  

         غام،يوحي إىل أنّ الشكون،الّذي يسبق اإلدان يرى أنّ السال املشار إليه يف اآلية،  خص،متّام حس
الت منه،فال يصل للغاية     يف ذلك،ألنه حياول اإلف    جيد مشقّةً يريد اهلداية،ومن أراد هدايته،فإنه     

  .،خلروجه عن معىن اآلية،عند مجهور املفسرين نظرويف هذا.179إالّ بعد مشقٍّةاملرجوة،
!! {{{{:����يف قولهمل ترد املتماثلة األوىل،إالّ :]يتضرعون-يضرعون[ !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ãã ãããããã §§ §§���� œœ œœØØØØ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{180ـ :خيضعون،واألصل:أي  ضرعون،يت
  .181 يف الضادسكن التاء،وأُدغم

ôô {{{{:����وقد وردت نظريا،يف قوله؛هذا ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 55 55ΟΟΟΟ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ãã ãããããã §§ §§���� || ||ØØØØ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{182،اللةتني يف وعند استنطاق الديف اآليتني،املتشا
 توحي إىلتبني أنّ فاصلة األنعام،د رأس اآلية،ي عن،خباصٍةالصويتّختلفني يف التعبري املاملعىن،

وأما فاصلة األعراف،فتوحي إىل أضعف أحوال ؛183وبة من الذّنوبتوال،���� لهضوعاخل
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�� ������
�� ������
�� ������
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ββββθθθθ"إذ تزيد عن نظريا؛ةكيبة املقطعيالتروهو ما توحي به،.184التذلّل والتضرع ãã ãããããã §§ §§���� œœ œœØØØØ oo oo„„„„"مبقطع: 

ـَ 3�)ـ�2ـ�2ـ�2ـ�010101012+/+/+/+/""""....))))4-1-3-1-1((((عونرضتي(�3(�3(� ؛وتقرر أنّ فاصلة األعرافيف معىن اآليةفزاد عنها،))))3""""))))3-3-1-4
  الّذيبعد،لم يؤمنواف،،يف أضعف أحوال التضرعزهدوا يف تضرعهمتوحي إىل أنّ القوم،قد 

 ته،رجى توبيوحي إىل حال من ت،ولعلّ التفعل باإلظهار،يف آية األنعام.185رأوه من االمتحان
186 بليٍغعلى وجٍهرجى خضوعه وتذللّه،وي.  

أنّ  خاصةً؛على التدرج واالستمرارتفعل، يدلّ الإذ،ٍة حتميكنتيجٍةوقد يكون هذا،
يف باإلدغام وأما االفتعال،.،والعرب قاطبةًيف توبة قريٍش،وأنّ الرجاء،���� إىل حممٍدموجهاخلطاب،

 شوعه،يف أدىن املراتب،من يرجى تضرعه وخ حال،فلعلّه يوحي إىلواإلبدال،يف آية األعراف،
  .187يف اآلية���� اهللارنذبعد إمن العذاب،إلنقاذ صاحبه،فيكون كاٍف،

 :يف قولهفقد يدلّ اإلدغام،بعد اإلبدال،؛ املتماثلة األوىليفاختلف القراء،:]خيتصمون -خيصمون[
}}}}$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ yy yyssss øø øøŠŠŠŠ || ||¹¹¹¹ ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ss ss†††† ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{188،يف على الغفلة

  .190إذ مل تكن كاملةً؛ قلّة حدة اخلصومةو،أ189خصومتهم
ββββθθθθ ":يف آيوأما اإلظهار، ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttƒƒƒƒ"191ٌّة اخلصومةفدالى شاهد؛قياساً عل192 على شد 

"§§§§ƒƒƒƒ" يحةالذّي يوجب193الص. 
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  .17: ص-9:ج"التحرير والتنوير:"والطّاهر بن عاشور .162:ص"التنوير املقباس:"الفريوزأبادي: ينظر-185
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 .49: اآلية- سورة يس-188
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]ريناملتطه- دلّ اإلظهـار يف قولـه  :]ريناملطّه����:}}}}šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ]] ]]ŒŒŒŒ rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ ää ää9999 ÍÍ ÍÍ”””” tt ttIIII ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt ttββββ öö öö���� ßß ßßγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt ttββββ öö öö���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ss???? �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& 

ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ،ورغبةً يف الطّهارة ورعاًيف على املبالغة 194}}}}∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$
  .195ةاحلسية واملعنوياً إىل كلّ ما يوصل إىل الطّهارة،واحتياجالبعد عن كلّ مشتبٍه،

ŸŸ{{{{:����بعد اإلبدال،يف قولهوأما اإلدغام، ŸŸωωωω óó óóΟΟΟΟ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 îî îî‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ©© ©©9999 }} }}§§§§ ÅÅ ÅÅ cc cc™™™™ éé éé&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& 

BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ©© ©©ÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ فقد 196}}}}∪∪∪∪∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
  .197اب الطّهارة،وإن كانت يف أدىن وجوههادلّ على استحب

’’’’":����على اإلظهار،يف قوله  دلّ ورود الصيغة،  :]كّىيز-يتزكّى[ ªª ªª1111 uu uu”””” tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ"198  ،رطهمن على كثرة الت
’’’’#":����إلخفاء،بعد املماثلة،يف قوله  على ا وأما ورودها، .199األوضار واألدناس  ªª ªª1111 ¨¨ ¨¨““““ tt ttƒƒƒƒ"200 ل فهو حا

  .201ولو يف أدىن الوجوهصاحل أحواله وتزكيها،من أراد،
ββββρρρρ"دلّت صيغة :]يذكّرون -يتذكّرون[ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ"202  وقبح ما ����هارة حسن ما دعا إليه اهللا     ظعلى،

 ،����ء به النيبهارة تذكري ما جاظأو تدلّ على .204يف التذكّر،أو تدلّ على املبالغة.203اهم عنه
205روهإذا تدب.  
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للداللة على أنّ ما يف القرآن ����وردت الصيغة األوىل،يف شاهد حممٍد:]207يدبروا -206يتدبرون[
الكرمي ظاهربني م، كبٍريٍن،ال حيتاج إىل تديفكريعمق بعد ،فيهتدوا إىل خريه،للمنشرحة قلوالت 

  .209اء؛وهو ما يؤكّده شاهد النس208يف عاقبته،وآخر أمره
 ،يف أدبار األمور وعواقبها،وإن مل يبلغ هذا النظر الثّانية،فدلّت على وجوب النظر،وأما الصيغة

ρρρρ####"هالغاية املرجوة؛وقد أشر اإلخفاء على هذا،بعد اإلبدال واملماثلة،يف قول ãã ãã���� −− −−//// ££ ££‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ"يف "y tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####"  

يف عه،ه من الشواغل،الّيت توق،ملا لعلى العلل،فشأن من حيتاج التنبيه،ÉÉÉÉ"ü"شاهدوأما 

  .211وتشديد الدالبضمري الغائب،على من قرأ،؛210الزلل واخللل
####){{{{:����وردت الـصيغة األوىل،يف قولـه     :]اطّرينا -ريناتط[ þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� ¨¨ ¨¨���� ss ssÜÜÜÜ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// (( ((  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF⊥⊥⊥⊥ ss ss???? 

öö öö//// ää ää3333 §§ §§ΨΨΨΨ uu uuΗΗΗΗ ää äädddd ÷÷ ÷÷���� tt tt∴∴∴∴ ss ss9999 ΟΟΟΟ ää ää3333 §§ §§ΖΖΖΖ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{212شاؤم،مبا أش   قدفهنقيض؛وه اإلظهار ار ب  ظهر الت 

θθθθ####){{{{:���� قوله من،213 النمل شاهد ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� ¨¨ ¨¨���� ©© ©©ÛÛÛÛ $$ $$#### yy yy7777 ÎÎ ÎÎ////  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ yy yy7777 tt ttèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... çç çç���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø���� èè èè????{{{{214   ّشاؤم ههنا   إخفاء ت الّذي دلشاهد؛ف215ائه،على خفاء الت"§§§§ƒƒƒƒ"ûû ûûظهارة منع  ،ظاهر

 . خرياً وشراًوافتنقد  مثود،فوأما.وم،على القالقطر
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  :اإلبدال اللّغوي -2
 بأصواا األصول،يف أخرى بأصواٍت، وردت مرةًإذالقصد به إبدال أصوات املتماثالت، 

  .؛وهي مخسة متماثالٍت،وتشاركها خمرجاًحتاكيها صفةً
 دها، ورو بني أنّ وقد ت   وتيةٍ  ايٍة،وغ مقـصودةٍ  ا لداللةٍ ة،إمنّعلى هذه اهليئات الصمرجـو ، 

   : ،من ذاك معنويعن مقصٍد،حكايةً صوتيةً،آينّأرادها التعبري القر
uu {{{{:����قالإذ ،يف الذّكر احلكيم؛هما من،لكلٍّ املتماثلتان،يف واحدٍةاوردت:]بكّة-مكّة[ uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

££ ££#### xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã ÇÇ ÇÇ ôô ôôÜÜÜÜ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ ©© ©©3333 tt ttΒΒΒΒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... tt tt���� xx xx���� øø øøßßßß rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44 ¨¨{{{{:����وقوله، 216}}}}44 ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ ãã ããρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ss ss9999 ss ssππππ ©© ©©3333 tt tt6666 ÎÎ ÎÎ//// %%%% ZZ ZZ.... uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{217بني صويت امليم   ، إبدالٌ هوو
  .���� إن تعلّق بكالم اهللاوعلى قدر تباين الصوتني،يكون تباين الداللة؛خاصةًيني؛والباء الشفو

،وقد 218إذا ازدمحوا :"بك الناس بعضهم بعضاً   ": قول العرب  د آية آل عمران بالباء،فهو    ا ورو موأ
 ،من الزحام، بعضهم على بعضٍ  ون،موضع الكعبة،ألنّ الناس يبكّ   "بكّة"أنّ����جاء عن ابن عباسٍ   

   :؛ومنه قول عاهان بن مالك219يف الطّواف
  .220 ياِدها عطَن مِنيم ودونَ ِذ      ÷    ىتبك احلَوض عالَّها ونهلَ

والصوتان  ، واحٍدامسان ملسمىبكّة ومكّة،:اإلبدال؛فمنهم من قالعند هذا واختلف املفسرون،
 ضربة الزٍم":وبعض العرب تقول يف. منهما مقام اآلخر،فيقوم كل221ٌّمتقاربان يف املخرج

                                                                                                                                                                  

  .211: ص-19:ج"روح املعاين:"واأللوسي .431: ص-5:ج:املصدر نفسه:البقاعي: ينظر-215
 .24: اآلية- سورة الفتح-216

 .96: اآلية- سورة آل عمران-217

مفردات ):"هـ420 ما بعد-343(والراغب األصفهاين حسني بن مفضل .160: ص-1:ج"معاين القرآن:"الفراء: ينظر-218
  .69: ص-م2006/هـ1427-1 ط- املطبعة العصرية- بريوت-لبنان"ألفاظ القرآن

  .490:والراغب األصفهاين املصدر نفسه ص .62:ص"سالتنوير املقبا:"الفريوزأبادي: ينظر-219
وابن .186: ص-1:ج-)بك(مادة"مقاييس اللّغة:"وابن فارس.287: ص-1:ج"سر صناعة اإلعراب"ابن جني: ينظر-220
  . 4562: ص-6: م-)ل(مادة"لسان العرب:"منظور

موطن : والعطن-من ذاد ودفع واعترض،فهو عرض:ذّياد وال-شرب الشربة األوىل: ولى-شرب تباعاً:علّ عالً وعلالً؛أي:عال
  . ينام صاحبها ِإذا حصلت ِإبله يف مكان أَمني:ومعىن البيت. اإلبل
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د مس"و،224" مقيماً:اً؛أيباً على هذا األمر وراترامتمازلت "،و223" ودائبدائم":،وهذا222"الزٍبو
 بني يدي الرجل،املرأة،أن متر يف الطّواف؛إذ جيوز البعض،والبك هو الدفع،.225"دهه وسبشعر

 ،إالّ اندقبرة،وال يريدها جبارألنها تبك أعناق اجلبا،بكّةٌ:وقيل. 226أيضاًوهو يصلّي،والرجل 
أَبكُّه بكّاً،إذا وضعت منه،ورددت تقول العرب بكَكْت عنقه ":))))هـ207((((وبه قال قطرب.عنقه
  .228أيضاً))))هـ911(((( السيوطي؛وهو مذهب227"خنوته

 عن،ى ابن جينوحك.229تزيلها كلّها:هي متك الذّنوب؛أيفمن التمكّك،ووأما مكّة،
4ـ4ـ4ـ4ـ377((((أيب علي((((َقولاألصمعي ))))الفصي":))))4ـ4ـ4ـ4ـ216 ه،ل،امتكومتقّق،ومتكّك،ما يف ضرع أم،إذا وامتق
  أرضهالقلّة مائها،فكأنّوقيل مسيت كذلك،.كّة كارى للماء،ينجذب إليهافم؛230"شربه كلّه

، وقيل بكّة اسم املسجد.ك من مكّةواملياه الّيت حتتها،متُوسط األرض،أوقيل هي امتكّت ماءها،
إنّ مكّة اسم املسجد واملطاف،وبكّة اسم البلد،واستدلّوا :ومكّة اسم البلد،وقال األكثرون

ss{{{{:����بقوله ss““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ss ss9999 ss ssππππ ©© ©©3333 tt tt6666 ÎÎ ÎÎ////{{{{231.  
،الّذي ���� األعناق،ذا النيبا بكال،إمنّأنّ هذا اإلبدعلى ذلك،))))4ـ4ـ4ـ4ـ885((((وزاد البقاعي

ين،الّذي ظهر مبكّةاس،أرسل مبكّة،وأنّ هذا االزدحام،وهو ازدحام الن232العتناق هذا الد. 
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الكرت اللّغوي يف اللّسان :"ضمن كتاب"القلب واإلبدال):"هـ244( أبو يوسف يعقوب بن إسحاقابن السكِّيت: ينظر-224
ة لآلباء اليسو- بريوت- لبنان-ألوغست هفنر" العريب12: ص-م1903 -)ط/د (-عيني املطبعة الكاثوليكي. 
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نّ الباء أحصر وتني،أ من الصبني تإذ البلد؛حام،ومكّةإنّ بكّة موضع الز:ولعلنا نرجح القول
 ؛،يزيد على أخيه الباء مبخرٍجميأنففامليم .ألحصر مكاناًول،أضيق،فيكون لألضيقوامليم للنفس،

  .،على تعدد أعراقهم وألوامإىل مكّةاس، اجنذاب النيف داللةولعلّ ذلك ما يزيد،
يف تركان،لصاد والسني،اللّذين يش  ،لة إىل اخلصائص الصوتي   ماالحتكاإنّ  :233]يبـصط  -يبسط[

قوة ال قـران معـايري،    الوارد فيها الشاهد،عند  ،،يفصل يف داللة اآلي   234أخوة الصفة واملخرج  
،من إبراز الفروق   كن بيانه أنها ختتلف اختالفاً،مي  ؛إالّ   اآلي  يف والضعف،وإن كانت غري ظاهرةٍ   

وتيمنهماة،لكلٍّالص .  
من قولهبني عند عرض شاهد البقرة،فت����:}}}}ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ââ ââÙÙÙÙ ÎÎ ÎÎ6666 øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ää ääÝÝÝÝ ++ ++ÁÁÁÁ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ{{{{235،على إطالق البسط 

اد صفةً،ومن ؛236وغريها هذالك،واملُ واألنفسزق،يف الرة إطباق الصة،قووهو من داللة القو
  .فعلى التقييد،قيد السني - وهو يف سائر اآلي-وأما البسط.سعة الصاد خمرجاً داللة السعة،

óó{{{{:���� قولهمنيف القرآن الكرمي،انفردت مفردة  بصطة،:237]بسطة -بصطة[ óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã uu uuρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ uu uu !! !!$$$$ xx xx���� nn nn==== ää ääzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ss ssÜÜÜÜ )) ))ÁÁÁÁ tt tt//// (( (( (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù uu uu II IIωωωω#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{ إذمن اخلطاب بني،ت
،مبا قوم عاٍد����التحنن،يف تذكري ذات اهللاذلك وذلك التودد،،اينّ الرب الصويتّ تعبريه،يفالقرآينّ

،والزجر اجللجلة واهلدةبنه مصحوب،إالّ أ.238 وتناصٍر،ومتاسٍك وسعٍةمن قوٍةأنعم عليهم،
  .من بصطٍة،والباسط مبا أسبغ، قوٍةمنالّق ملا خلق،والوهاب مبا أعطى،؛فهو اخلوالشدة
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الوعيد،والزجر  حالو،حال إظهار النعمة والبصطة:فلعلّ الصاد أوىف داللةً،يف احلالني
 .شدة اإلطباق صفةًإظهار اهلدة،لسعة الصوت خمرجاً،ول، أيضاًوالتهديد؛ولعلّ إظهار السعة

األوىل،من دوال  للمفردتني،فباين املعجمية،ذلك التبني املعاجم اللّغويت:239]الالّيت -الالّئي[

$$$${{{{:����قوله؛حنو ياآلوعليه كانت شواهد ؛240والشدةهد اجلوالالّء،للمشقّة  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssàààà èè èè???? ££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 44 44{{{{241الّ على املشقّة،يف اجلاهلية،لبيان طالق الظّهار،الد 
  خيالف هذا حكماً؛اإلسالمو.فتصري له يف احلكم أماً"لي كظهر أميأنت ع":بإطالق اللّفظ

  .242ال حيرم الوطء شرعاً-بعد الكفّارة-الظّهارف
قولهيف هذا الباب،من نه،ونظريه ما يقر����:}}}}t ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssàààà ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç ççGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 #### \\ \\���� xx xx6666ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã———— uu uuρρρρ 44 فالظّهار 243}}}}44

الّ على املشقّة؛من قولهمشتقالد من الظّهر،للعلو ����:}}}}$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ óó óó™™™™ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& çç ççννννρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ{{{{244أي: 
  .245هاطلّقت:؛أي"نزلت عن امرأيت":وقول العرب.يعلوه

‘‘‘‘ {{{{:����أيضاً،يف آية الطّالق،من قوله وقابله التعبري القرآينّ   ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz óó óó¡¡¡¡ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö öö//// ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö;;;; ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ££ ££ åå ååκκκκ èè èèEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù èè èèππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO 99 99���� ßß ßßγγγγ ôô ôô©©©© rr rr&&&& ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 zz zz ôô ôôÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† 44 ،بدليل ����فاحليض رمحة من اهللا246}}}}44
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يف عدمه،عند من واألمر سواٌء،؛،فبلغن احمليضنَربِْ،عند من كَمن مشقٍّة، اإلياسملا يف،هذه اآلية
ِغص247حكم الكربيات البالغات فكان احلكم فيهن،،عن بلوغه،نَر.  

ه الظّواهر  والتاء،أخص ما يفسر هذ اخلصائص الصوتية،لصويت اهلمزولعلّ النظر يف  
الليا بورود اهلمزعند مقارنة ورود معاينة،هلذه اآلي،الدو اآلي،حني اقترااهد؛إذ ،يف اآلي الش

اهلمزي تبني من عرض خواص،غط،من خمرج،ذلك اهلتفيكون صعب املنشأ،248هوذلك الض، 
  .ة الدالليةيف قيمه التعبريي والشقّة،دالٌّ على التعب

الّئي أعم،جلمعه جنس ولعلّنا جند ما يفسر ذلك،يف بعض املعاجم؛إذ تذكر أنّ لفظ ال  
  .249احلُجورا علَينا الالَِّء قَد مهدوا÷     ِبأَمن ِمنه     اؤنا  آبماـــفََ :و قولهالذّكور؛حن

 :����كور،يف قولهوالشقّة للذّ،أنّ الكلفة، التعبري القرآينّوقد بني.؛حنو ما جاء،يف اآليواإلناث

}}}} $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== àà àà)))) ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã yy yy7777 ©© ©©9999 šš šš���� ÅÅ ÅÅ____ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù %%%% mm mm„„„„ ää äällll ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss++++ ôô ôô±±±± tt ttFFFF ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{250هفكأن 
  .  حيملنه من دوال التعب،تعب الذّكورملايف الداللة على اإلناث،،عبري بلفظ الالّئيالتجاء 

                                                 

 .607: ص-2:ج"روائع البيان:"والصابوين .397...394:ص -9:ج"اجلامع ألحكام القرآن:"القرطيب: ينظر-247

 .52: ص-1:ج"العني:"اخلليل: ينظر-248

 .145: ص-1:ج"شرح ابن عقيل:"ابن عقيل: ينظر-249

 .117: اآلية- سورة طه-250



    

����� ��	
������ ��	
������ ��	
������ ��	
�::::     
""""������ ������
������� ������
������� ������
������� ������
������� ������� ������� ������� ������� ������ �  !"� ������� ������ �  !"� ������� ������ �  !"� ������� ������ �  !"� �""""     



----ـــــــ ���
	 ��ّ����ـــــــ ���
	 ��ّ����ـــــــ ���
	 ��ّ����ـــــــ ���
	 ��ّ����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� :""""�������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������
�� ������
�� ������
�� ������
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"""") ' ���#&% ��$#"!) ' ���#&% ��$#"!) ' ���#&% ��$#"!) ' ���#&% ��$#"! � �� � �� � �� � �� ��

 214

ة،على احتّاد أصواا،لفظاً ورمساً،وعلى حسب يف أداء املفردات القرآنيخيتلف القراء،
ة األذن،لذا جيب مراعاة،هذا كلّه،عند وأصوهلا،وتوافر الذّوق،وحساس درجة فهم معانيها

،انبتهم سالمة رج املعىن،عما كان فرضاً توقّعه ما خيطئ بعضهم يف األداء،فيخوكثري.األداء
يف قولهق؛وهو طالن����:}}}} $$$$ ºº ººΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ ‡‡ ‡‡ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� tt ttãããã uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 88 88llll uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{1 بعد أن أكّد ذلك

yy {{{{:يف قوله����املوىل yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== çç ççGGGG ss ss9999 šš ššχχχχ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{2قراءة فمن ذاك،؛

ôô{{{{:����قوله ôôMMMM || ||¡¡¡¡ ss ss)))) ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%%{{{{3رب يف العربيكئ على القاف،ة،إنّ قواعد النإذتلزم القارئ،أن يت 

                                                                                                                                                    .""""CV""""+""""CV""""+""""CVC""""            : ست +ق + ف                   :4انتقل إليها النرب
اللة دال،عن واملعىن معاًرج الفعل،فاللّطيفة أنّ انتقال النرب،إىل املقطع األول،باالتكاء على الفاء،خيُ

  ).قسا+ف(،ال من)فَقَس(يف اآلية،ويكون من الفعلاملرادة 
44 {{{{:����ونظريه ما جاء يف القصص،من قوله 44’’’’ ss ss++++ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999{{{{5.كثريقّق مطّ ألف القصر، من ال حي 

في12+0.+/.((((: املقطع األخري،منغري((((:))))""""CV""""+""""CV""""+""""CVV""""((((إىل:))))./+.5َ+0((((:))))""""CV""""+""""CV""""+""""CV"""" ( ( ( (        
 ل الفعل منحيوعلى الداللة،إذ ؛وينعكس هذا كلّه،6قطع األخري النرب،الّذي يكون على املتغرييو
  )فَسق(إىل)سقى+ف(

)){{{{:����يف قراءة قوله -على هذا-ويكون احلذر   ((####θθθθ ãã ããèèèè ss ss)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{7 فالفعل من

،قَعوقوله)6�َ�َ.(ال منو،����:}}}} ““““ uu uu���� tt ttIIII ss ssùùùù zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ ““““{{{{:����،وقوله)َ:َ�(،ال من)789(فالفعل من8}}}}####$$ tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ 

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ �َ;.(من فيه،الّذي ال يكون الفعل9}}}}####$$.#(.  
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 .04: اآلية- سورة النمل-2

  .16: اآلية- سورة احلديد-3

    .308:ص"ظواهر التشكيل الصويتّ:"واملهدي بوروبة .196و195:ص"ج البحث يف اللّغةمناه:"متّام حسان:  ينظر-4

  .24: اآلية- سورة القصص-5

  .املصدران والصفحات: ينظر-6
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 احلركات الطّويلة،وحتويلها إىل نظائرها أخطاء القراءة،فيما خيص النرب،اختالس يفإنّ الغالب 
شك امع،على حني،أنّ داللة اآلية،،فالقصرية،والّذي خيلّ باملعىن،دون أييلتبس املعىن عند الس 

   .على غري ذلك متاماً
ة املنبورة،يف اآلية الواحدة؛فالنرب بوظيفته لداللة،عند تباين املفردات القرآنيوقد ختتلف ا

الليالدد املعىن املراد،الّذي يسوقه القارئ؛يف أداٍءة،حياً.10 معٍنيدتوخي احلذر،عند ،لذا كان بد
سورة ك النكت،يف فمن ذاة للقرآن الكرمي؛ة،أو التأويلييللظّواهر التفسري ملوافقة القراءة،القراء،
ßß{{{{:���� قولهمن،����يوسف ßßNNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍρρρρ≡≡≡≡ tt tt���� èè èè???? $$$$ yy yyγγγγ9999 tt ttGGGG ss ssùùùù  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ{{{{11.  

NNNN{{{{إن النرب على rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$####{{{{امرأٍةي وحي إىل أيكان جيب أالّ تقوم بفعٍل،نةًص،كانت حم،
  .غري تلك احلال،كان هلا بعض العذرعلى ،فلو كانت تفعله،وهي متزوجةٌ

ا إن كان النرب علىوأم}}}}““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ ،ال جيب فاملعىن قد يكون أنّ امرأة عزيز مصر خاصةً}}}}####$$
وأما .يف ذلكهلا بعض العذر، آخر،من عوام الناس،جلاز لرجٍلفإن كانت زوجاً،أن تفعل هذا،

ŠŠŠŠ{{{{ع النرب علىإن وق ÍÍ ÍÍρρρρ≡≡≡≡ tt tt���� èè èè????{{{{ها فالطّبيعة البشرية،أنّ الذّكر طالب األنثى،وال ينعكس ذلك،فكأن
  .الطّبيعة،وحطّت من قدر اإلناثأخلّت بقانون 

$$$${{{{ لفظوأما إن كان النرب على yy yyγγγγ9999 tt ttGGGG ss ssùùùù{{{{ سوة،إذ مل جتد غري فتاها،وهو عبدفهو ما أثار كالم الن

çç {{{{:����قوله ذلك،اشتراه العزيز،كما ذكر ççνννν ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤∅∅∅∅ yy yyϑϑϑϑ ss ssVVVV ÎÎ ÎÎ//// << <<§§§§ øø øøƒƒƒƒ rr rr2222 zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ ;; ;;οοοο yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ ¨¨ ¨¨““““9999 $$   .13 هذا العبد،جلاز عندهن عذرها،وخلف لومهن إياهافلو كان غري12}}}}∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$

                                                                                                                                                                  

  .72: اآلية- سورة ص-7

  .52: اآلية- سورة املائدة-8

9-02: اآلية- سورة احلج.  
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  .30: اآلية- سورة يوسف-11

  .20: اآلية- سورة يوسف-12
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وقد يفسالليرب،بعض الظّواهر الداء آاة،لبعض القرر النت،فيكون سبباً مباشراً،لسلوك القر
öö{{{{):ــــ>>>>110(����،من قراءة احلسن البصريما أورده ابن جينمن ذاك،معيناً؛ أداًء öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ '' ''ρρρρ éé éé'''' yy yy™™™™ uu uu‘‘‘‘#### yy yyŠŠŠŠ 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$####{{{{14وت واعتماده،وزيادة فزيادة الواو،لزيادة اإلغالظ والوعيد،بعد التمكني للص

ôô {{{{:����ر قراءة قولهوعلى هذا تفس.15إشباعه،بالنرب عليه ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ## ## tt ttLLLL nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!! rr rr&&&& uu uu OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××————θθθθ àà ààffff tt ttãããã #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ 

’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ¸¸ ¸¸‚‚‚‚ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ((  17ء،يف موضع التخفيف الياء ألفاً،عند الندافأُبدل)يا ويليت(كان األصل فيها إذ16}}}}))
  . ملوقف االندهاشمناسب على املقطع األخري،بزيادة مطّ األلف،والظّاهر أنّ النرب،

ل،وجند ابن جين33{{{{:���� قولهيؤو 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ îî îîyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// $$ مبد """"�<��=�<��=�<��=�<��=""""19)>ـ>ـ>ـ>ـ148( قرأ ابن أيب ليلىإذ18}}}}####$$
وقرأ . ابناه على النداءيا: احلكاية؛أيعلى،ي،وهو ما جاءثّرقيل على التوعلى النداء،األلف،
  .21)وا(أو)يا( أحد حرفيها،منولو كان للندبة كان بداً؛على الندبة""""�<��=�<��=�<��=�<��=""""20)>ـ>ـ>ـ>ـ127(السدي

طويح ال يعدو التن هذا القبيل،ما يفسر أنّ األمر،وقد كان بعض أحوال القراءة،م
 اريج القراء للمعاين،ة،املختلف فيها،بني ختقرائيوالتمطيط،يف الصائت،لتخرج بعض الظّواهر اإل
  جاء عن بعض اللّغوينيإذ)&�?(يف التأمني)>ـ>ـ>ـ>ـ322(املرادة يف اآلي؛من ذاك ختريج أيب حامت الرازي
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                  .وتويف يف شهر رمضان سنة مثان وأربعني ومئة.وسبعني

،تويف ���� اإلمام املفسر أبو حممد احلجازي الكويف األعور السدي،أحد موايل قريش،حدث عن أنس بن مالك وابن عباس-20
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وإمنّأن اللّفظ مقصور،،داء،على القولا أدخلوا املدها .)"��?(بدالً من ياء النومنهم من قال إن

  .)"� 7@�(يف)78@�(لقوهلم)�88?(ياء مهزاً علىل؛كيا فالن،مثّ أبدلوا ا)"� �8?(لى قول،عممطولةٌ

لتطويل )&;�=(،مثّ قالوامقصورةٌ)8;�=(ا املد،ليطول الصوت ا،كما قالواإمنّ:وقال آخرون
     .22الصوت بالشكاية

 

                                                 

حسني بن فيض اهللا :تعليق"كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية):"هـ322(أبو حامت أمحد بن محدان الرازي: ينظر-22

  .306و305: ص-م1994/هـ1415 -1 ط- مركز البحوث والدراسات اليمين- صنعاء-اهلمداين
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        جويد،إنّ ما ميالت فات فننغيم،واقع المكن رصده،يف مصنيف اآلي،وما يطرأ على ذلك،ت 

من داللٍة صوتيريف،والّيت ال ميرٍة،يف رسم املصحف الشكن ألحٍد أخذها،على كامل ٍة،غري مقر
تأيت ا ،ملا هلا من وعورة اخلطر،وموجهها،إالّ مشافهةً، من جميدي أهل صنعة التجويد والقراآت

  .به القراءة،من اخلطل والزلل
$$$$ {{{{:����،بنص قوله مرسومحمفوظٌولكن كلّ ذلك، ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ pp pptttt mm mm:::: ∩∩∩∩∪∪∪∪{{{{1    

لك هذا الفن العجيب،حبفظ كلّ تتواتر القراءة السليمة،عند شيوخ من جهٍة،ومن أخرى،
وتيي ال حيملها ة،الظّواهر الصسم القرآينّالتالر.  

ة،املترتبة عن فظ مراتب الداللة الصوتيحي النص املثايل األوحد،الّذي،القرآن الكرميإنّ 
اط الكالم،دون الّيت توضح معامل املعىن يف اآلي؛من موافقة اآلي ألجوائها،وتغيري أمنوتنغيماته،
،وموافقتها لظاهر اآليذه التنغيمات،ة هالفوبالقرائن ذاا أيضاً،وخمُ  على ذلك،الٍّةد،ٍةغويقرائن ل

كن كشفها إالّ ا،وحتديدها وحتديد البىن العميقة،الّيت ال ميإياه،وتقرير املعاين،غري املتوقّعة،
  . لآلي،ووحدا ملعاٍن متعددٍة فيهاللتوزيع الداليلّ

  : موافقة التنغيم ألجواء اآلي -1
باعذكر كثريمني،ضرورة إتيد مل من املتقدنغيم، القارئ اباع التعىن اآلية،ووجوب إت 

 لذلك،فالوعد بنغم التشويق،والوعيد من معىناصة باآلي،وإنزاهلا حسب ما جيء،للداللة اخل
ة؛وبالتة واهلدداللة املر هذا،القارئ يستثمخويف،واإلنذار بالشنغيمات،للدة،الستنطاق الترجو 

tt {{{{:����ن قولهموقد استدلّوا ذلك،.يف اآلي tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸξξξξ ÏÏ ÏÏ???? yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 

tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////{{{{2.        
هول أوغريها من ، لذلك؛كآي االستغفار والتوبةببإنّ التنغيم املبكي يف اآلي،س

فاً تاماً،ليكون املفاد وأما تنغيم آي التشريع،والفقه واجلهاد،وغري ذلك،فيختلف اختال.القيامة

                                                 

 .09: اآلية- سورة احلجر-1
  .121: اآلية- سورة البقرة-2
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اللّني غري الشدة،واألمر والنهي،غري الدعاء ف يف ذهن السامع وقلبه؛من القراءة،مستقراً
  .  3وااللتماس،واخلرب غري االستفهام،والوعد غري الوعيد

  :  تغيري منط الكالم دون القرينة الصوتية يف اآلي-2
،الدالّة ،من تغيري أمناط اآلي،دون ذكر القرائن اللّغويةيل،على هذه السبلتعبري القرآينّا ديِر

ÏÏ{{{{:����قوله؛من ذاك  الداليلّعلى هذا التغيري الصويتّ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttFFFF öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// ££ ££ ßß ßßγγγγ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss???? rr rr'''' ss ssùùùù (( (( 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΑΑΑΑ$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ذهب  إذ4}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇⊅⊅⊅⊅⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

  . االستفهامذف مهزحب،5"؟أو من ذرييت":إىل أنّ التقديرالفراء،
yy {{{{:����يف قوله)))).ـ.ـ.ـ.ـ215((((ونظريه ما أقره األخفش yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ $$$$ pp ppκκκκ ‘‘ ‘‘]]]] ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã{{{{6أَ":على تقديرو 

كالم،من اإلخبار إىل اإلنشاء،دون أنّ التنغيم غري منط البني من اآليتني،؛وت7" متنها عليتلك نعمةٌ
وتيالة على ذلكاحلاجة إىل القرينة الصة،الد.  

  : القرينة الصوتية يف اآليتغيري منط الكالم ب -3
نغيم،يغريالت على من داللتها ،"لوال"معىنة،بقرينته الكالميرطيخصيصة،إىل داللتها لالشلت 

II{{{{:����يف قوله IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ss ss???? öö öö���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& 55 55====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%{{{{8"خصيص الّيت،"هالّ"مبعىن"فلوالجيعل إذ .9للت
   .10 الدعاءجلو فكانص،الدال على احلثّ واإلزعاج؛غري التخصيجو اآلية،لالتنغيم 
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  :  خمالفة التنغيم لظاهر اآلي-4
تيب،على غري قول ر،ومنه التنغيم والتاألداء الصويتّ،تعمد العربية،كأخواا السامية

 إىل أخرى،،اكيب تلويناً،خيتلف معىن،من هيئٍةرتنغيم،مينح التأنّ الوقد تقرر،؛11جشتراسربر
 :����هل قويف الدهر؛اكيب؛من ذاك شاهدعىن الترإىل مغيم املؤشر،الّذي يرشد الداللة،فيكون التن

}}}} öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 44 44’’’’ tt ttAAAA rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ×× ×× ÏÏ ÏÏmmmm zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷δδδδ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ss ss9999  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© #### �� ��‘‘‘‘θθθθ ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{12 إذمن مظهر اآلية،تبنيي  
 غري السياق  القراءة علىلقرينة املكتوبة،ولكن،لاالستفهام،أنها تركيب استفهامياملتضمنة ألداة 

يتغري املكتوب؛إذاملعنوي املعىن،من اإلنشاء الطّليب كتوبثّله االستفهام،يف اجلانب امل،الّذي مي، 
مبعىن قد،عند "هل" أنّبني تإذثّله التحقيق والتوكيد،والّذي ميإىل اإلخبار،يف جانبه املنطوق،

  .14واملفسرين13النحاة
  : موافقة التنغيم لظاهر اآلي-5
نغيم،حيد التعناٍء،تفسري بعض اآلي،إذد امع معىن اآلية،دون العروج على دون أييدرك الس 

öö{{{{:���� قولهيفالتفاسري؛من ذاك آية الزمر؛ öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ 33 33{{{{15    
ة،هليئة  أن كانت القرينة الصوتي،بعد غرض النصبنيي إجابٍة؛وقد تألال حتتاج ،فهي آيةٌ
  .16،فتحولت إىل النفياالستفهام

öö {{{{:����وكذا يف قوله öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ uu uuρρρρ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ““““≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééΥΥΥΥ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu‘‘‘‘θθθθ àà àà���� ss ss3333 øø øø9999 $$  ستفهام،اال  رسم اآليةمنتبني، يإذ17}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
نغيم،ولكنالت اإلدها من االستفهام،وحيملها إىل جير قرير،جوخبار،ملعىن التفي18أو الن.  
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  :عة لآلي تقرير التنغيم ملعاٍن غري متوقّ-6
غري متوقٍّعبنيت،ر معىننغيم يقريف اجلانب املكتوب،، أيضاً،أنّ التغرياً منطويإىل منٍطاً، طلبي 

$$$$ {{{{:����لهمن قوحرمي؛يف التآخر؛من ذاك ما جاء، pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt éé ééBBBB !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yymmmm rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yy7777 ss ss9999 (( (( ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; ss ss???? 

|| ||NNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&{{{{19،رإذ تقرهواإلنكار من؛أنّ االستفهام ههنا إنكار����ي بعد كراهة حترمي،
احلالل،إن مل حيم بنصر20 شرعي.  

نغيم،وحيبا س بطريق العتاب،وإمنّلي،إىل أنّ اخلطابيلنا التيبنبيه،تشريفاً للنطريق الت����، 
  .21وترتيهاً له عن هذا

  :  حتديد التنغيم للبىن العميقة لآلي-7
اللة املرادة يف التوحيغيم،الدد التندإذاكيب،روتي22البنية العميقةة، تكشف القرينة الص. 

حتت نغيم يكشف عنها،ة الظّاهرة،ولكن التقات النحويللعالة،ثري ما ختضع البنية السطحيفك
tt {{{{:����هلمن قويف األعراف؛من ذاك ما جاء،سطح املنطوق،ويربز تأثريها،يف تفسري اآلي؛ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ øø øøîîîî rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% VV VV{{{{ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; yy yy7777 ss ssÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$  "ما" استفهاميةيف مسألةعلى اخلالف،23}}}}∪∪∪∪∌∌∌∌⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
25وعدمهت األلف،وعلى خالف إثبا،24تهاومصدري.  

 على استئناف)ما(ةيف استفهاميبىن التقدير، يإذ ؛ املسألةهيف هذ كان التنغيم الفيصل،لذا
}}}}¨¨ ¨¨ββββ yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% VV VV{{{{ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; yy yy7777 ss ssÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### {{{{26. 
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  . ةاملصدر نفسه والصفح:الرازي: ينظر-21
 .92:ص"دور التنغيم يف حتديد معىن اجلملة العربية:"عادل علي نعامة: ينظر-22
  .16: اآلية- سورة األعراف-23
  .32: ص-14: ج-7:م"التفسري الكبري:"والرازي. 126: ص-2:ج"تفسري البغوي:"البغوي: ينظر-24
  .32: ص-14:ج-7:م"التفسري الكبري:"الرازي: ينظر-25
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öö {{{{:����يف قولهونظريه ما جاء، ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ:::: ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ____ 44 على 27}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ 44
 " به جنةيف قوهلمأومل يتفكّروا،":وتقديرهالنافية،على حذف الكالم،:ا؛أوهل"ما"هوجأيف ،خالٍف

وي،يف أقواله ":على تقديرة،وثانيها االستفهامية،وهو السشيء،بصاحبهم من جن أومل يتفكّروا أي
  .28 زعمهمعلىاملوصولة،مبعىن الّذي،فخرج الكالم :،وثالثها"وأفعاله
  :  لآليع الداليلّ حتديد التنغيم للتوزي-8

نغيم التسند إىل التاليلّيوزيع،الدحليليالت واحٍد،فمنه ما يكون يف تركيٍب واحٍد،لنص ، 
)) {{{{:����،من قوله����يف يوسفه ما يزيد على ذلك؛من ذاك ما جاء،ومن ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççνννν ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____  tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ãã ããρρρρ 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ………… çç ççνννν ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ تلفني خمُإىل تركيبني،، يتوزع التنغيمإذ29}}}}∪∪∪∪∋∋∋∋∠∠∠∠∩∩∩∩ ####$$
  :30تمل أنهما على منطني؛األول منهاوحييف العناصر،

)) {{{{:كيب األولر الت-  ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççνννν ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____  tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ãã ããρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘{{{{31وجاء لإلثبات.  

uu {{{{:كيب الثّاينر الت-  uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ………… çç ççνννν ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ 44  . 32 لإلثباتوجاء أيضاً}}}}44

…………{{{{:كيب األولر الت-: والثّاين çç ççνννν ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____{{{{33وجاء لالستفهام.  

 {{{{:كيب الثّاينر الت-  tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ ãã ããρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ………… çç ççνννν ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____{{{{34وجاء لإلثبات.  
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)) {{{{:����بعد قولهلتنغيم االستفهام،لوقوع اآلية، مسوغٌيف النمط الثّاين،ف،االستفهامأما و ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{35ر اآلية، ماوهويفس ب املعىن اًدالليصوتياً،أو يقر 
حويلآليةالن .  
  :  ورود التنغيم ملعاٍن متعددة  يف اآلي-9

نغيم باالستفهام،على معاٍن متعد؛من ذاك قوله متباينٍةدٍةيأيت الت����:}}}} yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ YY YY????≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù (( 38بعج،أو الت37 التوبيخالغرض إذ؛36}}}}))
.   
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له ثّ،وهو ما مي وطبيعيعضوي:إىل جانبنيصويت،ة الت،يف عمليخيضع البيان اإلنساينّ
دار األصوات املتتابعة،املسموعة بانتقال هذه األصوات،يف األمواج املسؤول عن إصاجلهاز،

مز الصتشفري الر وت،إىل أن يتماقلة للصفاعالت ،ملويتّالنماغ،وبعد كلّ هذه التستوى الد
  .عند طريف هذا التواصل اللّغوي هلذه األصوات،،ةة،يتم منح القيم الدالليفيزيولوجيال

واصل املشترك،عند العنصر البشريغم من هذا التقاطبةً،واشتراكه يف جهاز وعلى الر 
ومنها الداللة  - من األصوات املتشاة؛إالّ أنّ اختالف األنظمة اللّغويةالتصويت،ويف كثٍري

الصة إىل آخر جمتمٍعيظلّ قائماً،من -ةوتيٍة،إىل نظائرها البشريومن مجاعاٍت لغوي،.  
كّن هلا التوازن،واالنسجام ،وهو ما مي1ةة،بسعة املدارج الصوتيتمتع اللّغة العربيتوقد هذا؛
  النص،يفهلمسنوهذا ما .،من أصوات هذه املدارج صوٍتوما توحيه الداللة،إىل كلّالصوتيان،

  .ة،واإليقاع النسجي املوافقة الصوتيإذ،ويتضح يف القراءة احلسنة، املثايلّالقرآينّ
 ارسني،أنّ التجويد ضام للنغم،حيث الرنني احلاصل فيه،،عند الد من قبلُنيوقد تب

جي،والتوقيع الشوإمنّ.تيل احلسنوالترا التء،تيل،يف مظاهر من القراءة؛كاإلخفاجويد حسن التر 
÷÷ {{{{:����منه قولهوواإلدغام واإلقالب،التفخيم والترقيق،واإلمالة والتحليق؛ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ oo oo???? uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? öö öö���� ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{2....  
ه ابن سل،تبان فيه األصوات،وتشبع فيه احلركات؛وهو ما يقصعلى الترتيل، الترنّأني تبو
يف روايٍة،اجلزريقالإذ ؛))))0ـ0ـ0ـ0ـ505((((ايلّ عن أيب حامد الغز:"اعلم أنّ الترتيل مستحبد التر د،الر،ب 

ستحب له أيضاً،يف القراءة ب،الّذي ال يفهم معىن القرآن،فإنّ األعجميية؛ألنّ ذلك الترؤدتيل والت
 هذا فقد يفهم من3"إىل التوقري واالحترام،وأشد تأثريا يف القلب،من اهلذرمة واالستعجالأقرب،
أوقع يكون كن له معرفة دالالت القرآن الكرمي،ف،الّذي ال ميتيل لألعجمياستحباب الترالقول،

  .على قلبه
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وتياللة الصوهو  ،فهم القرآن العظيم، والغريبة،الّيت حتقّق للقريبوهو ما نراه،من طريق الد
  .تيل التر يفحقّقني،املتواإليقاع املوسيقينيي حيقّقه الصوت والنغم،باألداء املعىن الّذ

 ما أَِذنَ اُهللا ِلشيٍء،وأَِذنَ لنيب حسن الصوِت(:قالإذ ؛����يف حديث النيب أيضاً، هذاويتجلّى
  .4)يتغنى بالقُرآِن جيهر ِبِه

يف ،ا هو حاصلٌ،والتعامل معه،وإمنّنص املثايلّ،هلذا الة التواصل اللّغويإنّ عمليهذا؛و
ة،احلادثة يف العالقات،الناجتة عن ط القيم الدالليستنبلسياق اللّغوي،ومنه تل اجلانب املنطوق

  .5 للقرآن الكرمي،داللة الصوت،يف املستوى األدائي
  التجويد،قدميها وحديثهان،وفتنت بالرسم العثماينّعا،الّيت  اللّغويةوقد مكّنت الدراسات

ٍةقيق،إىل مالحظاٍتاللّسانني من االهتداء،بعد االستقراء الدويتّ مهميف اإلعجاز الص تصب،، 
وجيههما وفق السياق ة،وت حتديد معامل الداللة الصوتي،منكّن هذه املالحظاتللقرآن الكرمي،ومتُ

  . الشواهدالعام لآلي،أو السور
 ،ةويا،يف الدراسات اللّغانكركن ألحٍد ملوافقات،الّيت ال ميعند تلك اويظهر هذا جلياً،

وتياللة الصابقة،وعند اللّسانني احملُة،قد اُوإن كانت الدها دثني،أالّختلف فيها،عند األمم السأن 
 الّيت تسودها،،يف إطارها العام،أو يف األجواء،واآلية بذلكتكاد تنطق السورة،يف القرآن الكرمي،

وتيبشكٍلةويف فواصلها واملقاطع،أو أصوات فواصلها،ويف منظومتها الص،عام ى انعكس ،حت
  .6ةٌت توفيقياآكما أنّ القر، توقيفيعلى رسم حروفها،وهو أمرذلك،

،يف الظّواهر ا هي أساس،إمنّلول،يف التعبري اإلهليإنّ العالقة املتينة،الّيت تربط الدال باملد
وتيوم  القرآينّاألداءة،يف الصواإلمشام،واإلمالة  كلّه؛كاملدود والقصر،والوقف واالبتداء،والر

 .7 التجويدصنعة  والتفخيم،وغريها من مباحث
                                                 

 -)ط/د (- املكتبة اإلسالمية- مركز فجر للطّباعة- القاهرة-مصر"خمتصر صحيح مسلم:" املنذري زكي الدين عبد العظيم-4
  .1023: ص-5024: رقم-م2003
  .84: ص-"دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي:"خالد قاسم: ينظر-5
حممد أبو الفضل :حتقيق"اإلتقان يف علوم القرآن:"والسيوطي. 188: ص-1:ج"الربهان يف علوم القرآن:"ركشيالز: ينظر-6

  .188: ص-1:ج-)ت/د( -)ط/د( -راثتبة التمك -القاهرة -مصر -إبراهيم
  .املرجع السابق والصفحة: ينظر-7




	 �������ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��� ������� 	
��� ������� 	
��� ������� 	
��� ----���ّ�� ����� ���ّ�� ����� ���ّ�� ����� ���ّ�� ����� :""""�������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������  ��  ��  ��  �!��"�!��"�!��"�!��"    #�$%�#�$%�#�$%�#�$%�&'�(�� )*���� +  ��&'�(�� )*���� +  ��&'�(�� )*���� +  ��&'�(�� )*�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ""""��  + ��

 233

يوتراسات الصفق الباحثون،يف الدهذا؛ويتحسني ة القرآنيجويد إحلاق التة،أنّ الت
األصوات،يف إخراجها من خمارجها،على أحسن كميل،واإلتقان يف األداء،إذ والت راعى حقي

يف ؛وهو املتحقّق،ةيف القراءطق به،ارئة على الصوت،عند النالطّ يف الظّواهر،،واملستحقصورٍة
ورد ،حقوقها وترتيبها،وهو إعطاء احلروف وزينة القراءة،،التجويد حلية التالوة":قول ابن اجلزري

وكمال ،على حال صيغته، وتلطيف النّطق به،وإحلاقه بنظريه،وتصحيح لفظه،إىل خمرجه وأصله،احلرف
  .8"وال تكلٍّف،وال إفراٍط،وال تعسٍف،من غري إسراٍف؛هيئته

 ة، استنهاض هذه الظّواهر األدائييفعند عرض هذا املقبوس،وهو الغرض ،ويتبادر سؤالٌ
ويتبادر أيضاً جوابؤال،وهو يف حتقيق الغايا،هل وحيدالالت،ذا السة،يف استظهار الدت املرجو 

صدة يف النويتّيف باب وهو املتحقّق،، القرآينّاحملدالسيما أنّ ����،لكالم اهللاإلعجاز الص،
املسموعة القرآنية،تظلّ تلك املسموعة اللّغويي ميلساينٍّة املثلى،والت عامل معها،،كن أليالت 

  .شريطة أالّ خيدش قداستها
  : وفكّهداللة اإلدغام  -1
 ،"NASALISATION"ون بغنٍةق باملقرخاصةً ما يتعلّ"ASSIMILATION"يف اإلدغامة،املدة الزمنيكّن متُ

 إنّ وجود طى العام،لآلية الضامة هلا؛إذة وإبرازها،وفق املعيف رصد الداللة الصوتي الباحثَ
وتيلة على هذاة،الظّواهر الصويتّاملسج؛كاالمتداد والطّول،،يف األداء القرآينّ احلدث الص 

  .عدنا يف حتديد مؤشر الداللةوالبسط واالتساع،وغريها من هذه الظّواهر اخلفية،يسا
،على رسم وينطبق هذا متاماً.األولن الزمن فيه أضيق،مفيف غري املقرون بالغنة،ونظريه 

الظّاهر يف اآلي؛حنو قولهة،وهواملفردات القرآني ����:}}}} yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### \\ \\���� øø øø‹‹‹‹ yy yyzzzz ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 

 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### vv vv���� xx xx©©©© ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{9ٍةيف،فاإلدغام بغن}}}} tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ{{{{،وجب له زمن األداء 
هذا العملةاجاآلية؛حيث ح،ملا هو يف تفسري وهو موافق ،من واالستمراريوكأنّ ؛10ةإىل الز

                                                 

  .21و20: ص-1:ج"النشر يف القراآت العشر:" ابن اجلزري-8
  .8و7:ن اآليتا- سورة الزلزلة-9
  .225:ص"تأمالت يف إعجاز الرسم القرآينّ وإعجاز التالوة والبيان:"حممد مشلول: ينظر-10
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ذلك االتساع يف املخرج،واملد يف الزمن،يوافق املعىن،يف سعة أعمال اخلري ومشوهلا،وسعة رمحة 
ر نظري اخلري،لذا عها؛والش على كثرة هذه األعمال وتنو،زيادةًثقال ذرٍة ذكر مإذ،����هذا اخلالق

  .كتابةً ومعىنوافقه،
tt {{{{:����هل قووهذا الذّي تقرر يف ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff ss ss???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz #### \\ \\���� ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ{{{{11إذ 

  .12حقُريف فعل الشر،وإن هيب،الترضيق يف فعل اخلري،وإن قلّ،وغيب،ني سعة الترتب
$$$$ {{{{:����قولهوأما     yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôàààà ÏÏ ÏÏ���� yy yymmmm uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ____ §§  :هيف قول،فاإلدغام بغري غنٍة13}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§
م به معىن،ووافق من التصاق صفة الرج،فوافق ما يف صفة الشيطان،كان أحصر زمناً"رحيم"

 .14شكل رسم املفردة،يف اآلية كتابةً

ûûونظريه ما يف ûû§§§§ƒƒƒƒمن قوله،����:}}}} ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55 bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ إذ اقترنت صفة 15}}}}∪∪∪∪∇∇∇∇∋∋∋∋∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§

 ����يف قولهوهو املقرر،؛بصفة الرمحة،اقتراناً متاماً،وارتبطت ارتباطاً وثيقاً����الربوبية،يف ذات اهللا
:}}}} ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« 44 44{{{{16.  

وتضرعه إىل ����ء،يف جو القصص،يف مرمي،وافتتاحها بدعاء زكرياوهو الظّاهر جلياً
صال هذا قرب ات،عبري القرآينّعما يثقل كاهله،فأوضح الته وحتننه،وكشفه لربه،وتودد،به خفيةًر

يبه،دون واسطةالنه شاخ وهرم،و""""'�'�'�'�"""" بربداء،فيذكر له أنيف كربه،من شبابه،هو أحوج للولد،الن 
إحلاحاً،الزم صاحبه،حيناً.����17 آل يعقوب نسلليتم عاء أشدى  فكان الدمن،حتمن الز
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 -6:ج"التحرير والتنوير:"ن عاشوروالطّاهر ب.2302و2301: ص-4:ج"يف ظالل القرآن:"سيد قطب: ينظر-17
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ه،فالتصق بنفسيه،دون أن يساورهمنيكون أيقن أنّ الولد،سته،والتصقت عقيدته بربلّدن رب  
ر،؛يف ذلك،شكيف قولهوهو املقر����:}}}} ÏÏ ÏÏMMMM tt ttΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### #### \\ \\���� ÏÏ ÏÏ%%%%%%%% tt ttææææ{{{{18اف19العاقر يؤمل يف إجنا، 

  .����؛داللةً على رسوخ إميان يعقوب20على نقيض العقيم
×× {{{{:����،يف قولهمزةونظريه ما يف اهل ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ;; ;;οοοο tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ >> >>οοοο tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ ——   توحي الداللة،إذ21}}}}∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ 9999——

يف اآلية،وبني فعل اهلمز اهد،وهو الش؛بعدم الفصل بني الويل،صورة العذاب،واجلزاء لصاحبه
ُواللّمز،ال أوقع،ومن طريٍق.ى عنهازآخر،بني اهلمز باللّسان،ورديفه اللّمز بالعني؛واألو  

ل للثّاينوأشرس فتقد22م،أو الشتمال األو.  
ŸŸ {{{{:����هليف قوما جاء يف القلم،ومع ذات الرجل؛ونظري اآلية، ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 77 77∃∃∃∃ āā āāξξξξ yy yymmmm AA AA ÎÎ ÎÎγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ :: ::————$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ yy yyδδδδ ¥¥ ¥¥ !! !!$$$$ ¤¤ ¤¤±±±± ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{23يظهر بوضاحٍةإذ ويتّ،ذلك التيف التمازج الص تيل،وما يقابله،ر 
 واحلقارةمن املهانة،اين منه أقرب،وما يتبعه،والباطل،والثّيف احلق ف،ليف فعل املغرية،يف كثرة اِحل
 إىل عايته لنقل ذلك،من قوٍم ويف كثرة تعييبه،وطعنه يف نفسه،وِس����يف الكذب على سيد اخللق

  .وال ريب أنه مكث يف ذلك،حيناً من الزمناين األول،فأردف الثّ؛قوٍم
ôô {{{{:����،من قولهومثله ما يف البقرة ôô]]]] yy yyèèèè öö öö//// $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ ZZ ZZ6666 ÎÎ ÎÎ==== tt ttΒΒΒΒ öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss)))) œœ œœΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( يف تباطؤ بين 24}}}}))

  .25إسرائيل،يف أمر ملك طالوت،وتقاعسهم يف متليكه عليهم،واجلهاد من بعد ذلك
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يف ����على نبيهم مشويلأن جاء،بفعل األمر،وهو ما اشترطه القوم،، التعبري القرآينّوقد نكّت
فون يف ،الّذي سيختل قائداًوجود امللكال يكون القتال،إالّ ببعد شرطه؛ف،اجلوابالقتال،وفعل 

  .،عند النهر ذلكمن بعدأمره،ويتقاعسون عن اجلهاد،
  :داللة اإلظهار واإلخفاء -2

يعاكس وجهة زمن ن؛أساساً بالغنة،فترتبط الداللة،مبا تان األدائياهرتان الظّق هاتاتتعلّ
وإن مسلوب الزمن،،ك على حدٍث،دلّ ذل اإلظهارهثلّ،وهو ما ميزمٍن بفإن كان مقترناًالغنة،
  .يف القيام به،،يستغرق زمناً،دلّ ذلك على حدٍث اإلخفاءثّله بزمٍن،وهو ما ميغري مقترٍنكان 

$$$$ {{{{:����قوله،ثّل هلذاميولعلّ ما  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÈÈ ÈÈββββ#### tt tt���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÒÒ ÒÒ>>>> õõ õõ‹‹‹‹ tt ttãããã ÔÔ ÔÔNNNN#### tt tt���� èè èèùùùù ÔÔ ÔÔ2222 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yy™™™™ ………… çç ççµµµµ çç çç////#### uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° 

#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ìì ììxxxx ùù ùù==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÓÓ ÓÓllll%%%% yy yy`̀̀̀ éé éé&&&& (( ،أنّ املاء العذب الفرات،يستغرق  الثّالث،توحي من ناحيٍةإنّ الغنات26}}}}))
 أنه تك؛والن27حيناً من الزمنيستغرق الشارب،إذ ،أنه مستساغٌأخرى،يف الشرب،ومن ،زمناً

 أنه سريع دالٌّ علىفوأما امللح األجاج،مسلوب الغنة،ظاهر التنوين،.ثالٍثرب لالشمن السنة،
  .28،بني التذوق واللّفظمٍنس له بزاللّفظ،ال نكاد حن

#### {{{{:���� قولهونظريه ما يف البقرة،من ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ëë ëë====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% (( (( ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ éé éé&&&& nn nnοοοο uu uuθθθθ ôô ôôãããã yy yyŠŠŠŠ 

ÆÆ ÆÆíííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ((  ،مينزالفاصل ام وجود العدان، ظاهرها الصويتمن اآلية الكرمية،بنيإذ ت؛29}}}}))
يف الصوت،وال ؛فال انفصال،30من عباده دعاء الداع،وإجابته،����يفصل قرب ذات اهللالّذي 

ƒƒƒƒ===="،بني لفظي بوضوٍحيرى ذلك االلتصاق الصويتّو.غنة ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%"و"====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ éé éé&&&&" منفوال حيسيه بالز، 
  .31ليدلّ كلّه على سرعة اإلجابة
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””””ü {{{{:����من قوله يف قريش؛ومثله ما ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 88 88ííííθθθθ ãã ãã____ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{32إذ؛ 
البيتت زق،القريشاً����ظهر اآلية،أنّ إطعام ربمن مكفول الرفهي دعوة األب ؛ستغراق الز

øø {{{{:����هليف قو،����إبراهيم øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ #### µµ µµ$$$$ ss ss#### tt tt//// $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu øø øø−−−− ãã ãã———— öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (({{{{33.  
قد يستغرق زمناً،إالّ أنّ ديد ،،ألي بلٍدأنّ ديد األمن الغذائي، أخرىمن ناحيٍةبني تو

يف تعلّق هذا،قرر قد تو.للمباغتةوالسرعة يف التأمني،ة،وجب الفوريف،منزال قضي أمن اخلوف،
  .34 أبرهةباغتها يف أمنها،حني مهددةً كانت قريش،؛إذبسابقتها الفيل،قريٍش

اها أيضاًوحي داللة اإلظهار واإلخفاء،وتمن؛،على غري ارتباٍطإىل مسمفمن ذاك  بالز
 {{{{:����هلقو يف الزلزلة،شاهد yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### \\ \\���� øø øø‹‹‹‹ yy yyzzzz ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### vv vv���� xx xx©©©© 
………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ{{{{35ٍةإذاً التصاق مثقال الذّرة باخلري،دون غنرى جلياملسارعة إىل اخلري،،،فهو من جهٍة ي 

  .واإلكثار منه
 ونظريه يف الشر،ار عمل اخلري،واحلثّ عليه؛إظه،ةحب الفطرة اإلنساني،من جهٍةاتضح و

  .رنسان زمناً،يف اإلقبال على الشمن تريث اإل،وما ينتج عنه
 ؛ذرة شر قلبه،ل إخفاء الشر،إذ يرجتف،يف،رغبة اإلنسان املؤمن السوي ثالثٍةومن جهٍة

  . 36 الناسقد جِبلَ عليها،هي فطرةٌف
 

                                                 

  .04: اآلية- سورة قريش- 32
  .126: اآلية- سورة البقرة- 33
  .3983و3982: ص-6:ج"يف ظالل القرآن:"وسيد قطب .602:ص"التنوير املقباس:"الفريوزأبادي: ينظر- 34
  .8و7: اآليتان- سورة الزلزلة-35
  .3956: ص-6:ج-املصدر نفسه:سيد قطب: ينظر-36



 

    

����ّ�� ��	
�����ّ�� ��	
�����ّ�� ��	
�����ّ�� ��	
� ::::        
""""������ ������
������� ������
������� ������
������� ������
����������� ������ ������ ������ ���������� ������ � � �!"� ������ ������ � � �!"� ������ ������ � � �!"� ������ ������ � � �!"� """"     



������� �	
 ----ـــــــــــــــــــــــــ ��
	� �������ـــــــــــــــــــــــــ ��
	� �������ـــــــــــــــــــــــــ ��
	� �������ـــــــــــــــــــــــــ ������������������     ���ّ�����ّ�����ّ�����ّ��:""""���������������������������������� �� �� �� ������������������������������� �� !"���� # $%�&'� ���(��	�� ��� �� !"���� # $%�&'� ���(��	�� ��� �� !"���� # $%�&'� ���(��	�� ��� �� !"���� # $%�&'� ���        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"""" ��	��)

 239

؛ ،وإالّ كان عبثاًٍة داللي ملزيٍةاء،يف الذّكر احلكيم من املدود،إمنّيتراءى لكثٍري،أنّ ما جا
على القارئ والسامع،على حد السواء،وبه يسلك فإنه ينعكس،.لقرآن الكرمي عن هذاوتعاىل ا

ªª {{{{:����هلت األذن؛وهو املقرر يف الزمر،من قو،متأثراً مبا مسعالبدن،سلوكاً غري متوقٍّع ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ 

zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ YY YY6666≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... $$$$ YY YYγγγγ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ”” ””���� ÏÏ ÏÏèèèè tt tt±±±± øø øø)))) ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ#### ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ «« ««!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{1 ولعلّ أبرز ما
دأ األنفس يف انطباع السامع،الشجن واالنقباض،وارتعاش األبدان،مثّّ ،ختلّفه املدود من آثاٍر

   2ذا الذّكر،وتتنور العقول،ويطمئن ذا الفكر القلوب،لنيواألذهان،وت
 ،إمنّا لقوة الوقع،وطرب األصوات، أنّ جميء هذا الشجن،وهذا االنقباض الروحيبنيتو

 وإن كان وقع الصوت،على السمع والبدن قوياً،. والسكنات،فيما بينهاوتراصف احلركات
 ،بعد على الداللةل النفسقِبت؛إذ ويلة منها إن كانت الطّخاصةً فاحلركة على ذلك أقوى،

  .من معىنيعكس موافقتها،ملا جاء يف اآلية، ،إقباالً توافقياًةهذه املقطوعات القرآنيمساعها،

        :داللة أنواع املدود يف القرآن الكرمي    *
  :املد املتصل -1

يف املفردة القرآني،كاٍف،إنّ اجتوار اهلمزة الثّقيلة واملد لتمطيط احلركة،إىل ة،سبب
،وقصد متكني  3ا،من حيث الشدة واجلهر حقيٍققصد النطق ا،على وجٍه، مضاعفٍةحركاٍت
 فلعلّ الضعف واخلفاء،الّذي باملدود،مقارنةً.لة هلذه الزيادةيف هذا املد،وهي املقابالداللة،

لربوزه أمام جماورة القوي،آخر،لضرورة زيادة املد فيقابل يف داللة اآلية،إبراز .4باهلمز،سبب
  .ت الطّويل الصائيِو املعىن،بعدما قَبني،فيربز لربوز املد،وتاملعىن،الّذي كان خفياً

                                                 

  .23: اآلية- سورة الزمر-1
   2233: ص-3:ج"التفسري الوسيط:"ووهبة الزحيلي.80و79: ص-3:ج"اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن:"الثّعاليب: ينظر-2
 - دار املعارف- الرياض- اململكة العربية السعودية-علي حسني البواب:حتقيق"التمهيد يف علم التجويد"ابن اجلزري: ينظر-3
  .313: ص-1:ج"النشر يف القرآات العشر:"و .161: ص-م1985/هـ1405 -1ط
  .املصدران والصفحتان: ينظر-4
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 ة، يقتضي شيئاً من اازفة العلمية،يف هذه املسألة واستنطاقها،لعملٌوإنّ استظهار الدالل
ا جاء به منطوق اآلية،عند تفسريها اه يف الوقت ذاته،ولكنال خيرج عمطحيومعناها يف لس،

  .هذا العمل االفتراضية،يلم العميق،وال خيلّ بعهاتفسري
““““ {{{{:����قولهولعلّ من ذاك استبيان، ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ VV VV©©©©≡≡≡≡ tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ [[ [[ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB ¬¬ ¬¬!!!! #### YY YYŠŠŠŠ#### yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{5إذ 
قف املرفوع،املترامي األطرافت؛6وارتفاعاً واتساعاً، مشوخاًظهر اآلية الكرمية،سعة هذا الس 

 .ند نطقه،واتساع جتويف الفم عنده اللّسان وارتفاعه،عبنتصا،وامشوخ األلف من منشئه
  .7كواكبهاواا أكرب وأوسع،بضوء السماء وأجرامها،وجمر أنّ امتداد هذا البناءوتشعرنا اآلية،

zz {{{{:����يف قولهونظريه ما جاء، zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu uu uu !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾==== ää ää.... §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyÎÎÎÎ zz zz÷÷÷÷ tt ttääää ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù 

’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ6666 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || مقاليد خالفته،يف عبده اإلنسان،����لّم اهللاعلقد 8}}}}∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ¹¹¹¹||
 مما هوعلى سعة هذه املقاليد،الّيت مثّلتها مسميات الذّرية كلّهم والدواب،وغري هذه األرض،

يأللف،يؤثّر امتداد او.9لبسيطةن على اعايذا يف مفردة" !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ ،الّيت 10أمساء العاقلني وغريهم"####$$
  .فم،عند منشأ األلف،وقوة اعتماده،عند امتداده،كثرة النفَِس يف ال11مل يعقلها املالئكة الكثريين

عبري القرآينّ،بنكٍتوييف قوله لطيٍفطالعنا الت،����:}}}} ££ ££]]]] tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... [[ [[ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ uu uuρρρρ 44 44{{{{12    

{{{{{{:����هليف قو تقرر تقدم الرجال على النساء؛إذ }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã���� xx xx.... ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$%%%% xx xx.... ((  املفردة تكما اقترن13}}}}))
                                                 

  .22 اآلية- سورة البقرة-5
  .17: ص-1:ج"فسري الوسيطالت:"ووهبة الزحيلي .47: ص-1:ج"يف ظالل القرآن:"سيد قطب: ينظر-6
  .املصدران والصفحتان: ينظر-7
  .31: اآلية- سورة البقرة-8
  .224و223: ص-1:ج"روح املعاين:"واأللوسي .69: ص-1:ج"أنور الترتيل وأسرار التأويل:"البيضاوي: ينظر-9

  .13و12: ص-1:ج"نواعهااملزهر يف علوم اللّغة وأ:"والسيوطي .06:ص"التنوير املقباس:"الفريوزأبادي: ينظر-10
  .املصدران السابقان والصفحات: ينظر-11
  .01: اآلية- سورة النساء-12
  .36: اآلية- سورة آل عمران-13
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####"بلفظ ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx...."ر مع لفظومل يكر" !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ uu uu"،وهو يف داللة الكثرة،؛إالّ أنّ هذا اللّفظ حاٍو للمد 
جالنس الثّاين،ال ثاينَ له،أنَّ اجلل احتماالً وحيداً،حتِمفيأكثر من الر.  

×× {{{{:����هليف قومن عهود املشركني ومواثيقهم؛����وجاءت براءة املوىل ××οοοο uu uu !! !!#### tt tt���� tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ وحي الرباءة إىل الزمن،الّذي اختاره ت إذ14}}}}∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
قطع امتداد األلف،وين الزمن ا،،ميتد15همللمشركني،ومهلةٌ أمهلها إيا ����،ورسوله����اهللا

تصب عليهم محم ،بعد املهلة،و،وال أمانَ،وال سلم عهدعند اهلمز،فال،انقطاع النفسبعدها،
من زئريه وانفجارهاملفردةيف مهز ،القتال؛وهو احملكي،.  

  : املد املنفصل-2
 صلَاملنفصل،يقاسم املده ينشأ،عن جمإذ، داللةًاملتر أنللهمزة الثّقيلة،لفظاً ال اورته، تقر

بعد ثبوته يف الرسم،وثبوته :حكميوبثبوته يف الرسم واللّفظ،:حقيقيفهو ؛مفصوالً بينهما،خطّاً
öö {{{{:����هلقويف يف الداللة؛من ذاك ما برز،اللة،ولعلّ هذا يستدعي اجل.16يف اللّفظ öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ6666≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ II IIωωωω ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ II IIωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ II IIωωωω uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ////%%%% tt ttææææ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ –– ––nnnn‰‰‰‰ tt tt6666 tt ttãããã 

∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ II IIωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã rr rr&&&& ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 ãã ããΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{17احلاصل، إذ يف ياء إنّ املد
إن اقترن خبطاب  اإلهانة، يفوزيادةٌ،18 يف التشريفزيادةٌ،����النيب بذات،النداء،عند اقترانه

النداء للبعيد،أو "يا"حاة،أنّوجاء عن الن.20؛فهو من قبيل إكرام األولياء،وإهانة األعداء19الكفرة

                                                 

  . اآلية األوىل- سورة التوبة-14
 دار -اجلزائر"قبس من نور القرآن الكرمي:"والصابوين .60و59: ص-4:ج-2:م"تفسري القرآن العظيم:"ابن كثري: ينظر-15
  .7و6: ص-م1989/هـ1409-2 ط-ابالرح
الدرر البهية يف شرح املقدمة يف علم :"وأسامة بن عبد الوهاب .162:ص"التمهيد يف علم التجويد:"ابن اجلزري: ينظر-16

 .67: ص-م2005/هـ1425 -2 ط- مكتبة اإلميان- القاهرة-مصر"التجويد

  . سورة الكافرون-17
 .144: ص-2:ج"لقرآنالربهان يف علوم ا:"الزركشي: ينظر-18

 .املصدر نفسه والصفحة: ينظر-19
  .139: ص-32:ج-16:م"التفسري الكبري:"الرازي: ينظر-20
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؛وهذا ما يرجح،أنه ما كان من األولياء،فلزيادة القرب،وما كان 21بني البعيد والقريب،ركةٌش
  .من األعداء،فلزيادة البعد

للفعل املضارع،ملتدخل،إالّ على افال ،"ωωωω"وأما  مزة،وقد اقترنت،22عىن االستقبا
على تقدير ثبوت ،وقد يكون،23ار مستقبالًعن الكفّواقترنت بأنتم،لنفي العبادة،.املضارعة ههنا

  .على استمرار حال هذه الصفةفتعمل عمل املضارع،يف الداللة،  فيهم،الصفة،كأنها سجيةٌ
 ا املديفوأم"$$$$ tt ttΒΒΒΒ"لا ن بال،يف متكّ،فشبيهزمن احلال،إالّ أنّيادة،ز"$$$$ tt ttΒΒΒΒ"وقد ؛24عىن الّذيمب

في ر جميئَها،يفس اللّفظي وإخاء امليم لالّم،بنيهابدالً عن الّذي،اليسر،"ωωωω"و"$$$$ tt ttΒΒΒΒ".  

II {{{{:����ونظريه يف قوله IIωωωω uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ////%%%% tt ttææææ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ –– ––nnnn‰‰‰‰ tt tt6666 tt ttãããã{{{{لصالح ωωωωا .25،للحال واالستقبالوأم
 خاصةً،و فاسٍدلغرٍض،م واالستخفاف،فإنّ تكرار املفردةهكّّزيادة التفعلى افتراض،تكرار اآلية،

  .26جيازى بدفع تلك املفردة،على سبيل االستحقار،ل منها مبدقُما ثَ
üü {{{{:����قولهقريٍش،وجاء يف  üü”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 88 88ííííθθθθ ãã ãã____ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{27إذ 

ذلك دعاء :وقيل.����28يوسف اجلوع،بعد سنون ،قريشاً����اهللاأمن التفاسري،على جتمع 
 ����يزيد يف منعة اهللا االستدالل،فإنّ املد،وإن يبىن.يف هذا البابوهو الراجح،؛����29إبراهيم

إىل ����يف زيادة إغراق الزمن،من دعوة اخلليلأو يزيد املد،، يف هذاوال ريب؛����موطن رسوله
  . يف هذا،فهو جمابأن يرث اهللا األرض
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قولهالكهف،منآية  يف،القارئ هذار ستشِعوقد ي ����:}}}} ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè????#### uu uu tt tt���� tt tt//// ãã ãã———— ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uuρρρρ$$$$ yy yy™™™™ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ãã ãã‚‚‚‚ àà àà6666ΡΡΡΡ $$ $$#### (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè????#### uu uu ùù ùùøøøø ÌÌ ÌÌ���� øø øøùùùù éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã #### \\ \\���� ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%% ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{30إذبني  يمد" ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm" 
اقمن،عند طريف اجلحيناً،ذلك العمل الشحاس ،بل من الزالن 31على اجلداروعند إذابته،وصب.  

#### {{{{:����هلقول؛����بالنيب،إىل اإلميان،عن بين إسرائيل،عند دعوم،،يف حكايٍةقابل هذايو ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ââ ââ !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx6666 �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx6666 �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ āā āāωωωω 

tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{32إذ ورفضهم اإلميان،مبا أنزل على ة اليهود،وعنادهم يف كفرهم،طغت عنجهي
 ،لشدة إحلاح القرآن الكرمي،وتيةٌ ص على ذلك،ولعلّه حماكاةٌ،فكان املد ههنا،مؤشرا����33ًحممٍد

 ،السفه؛إالّ أنّ املد بنيؤمنني ب عن غلو رفضهم اإلميان،ورميهم املوحكايةٌعلى دعوم إىل هذا،
  . عليهم ذلك السفهتبمل يرد ليهديهم،بعد أن ثَ����أن اهللا

  :34 املد الالّزم-3
،عوضاً مما  باأللف،بقوة االعتماد عليه،فيجعلون امتداد الصوت بهعريبينبو اللّسان ال

 نظر،فقد بينت ابن جين؛إالّ أنه يف كالم 35عند ذلكالساكنني،واتقاًء لتعثّر الكالم،جيب اللتقاء 
راسات القدمية واحلديثة،أنّ األلف صائتفجواز التقاء .اًساكن،على نقيض،ما يراه  طويلٌالد

نعم الصوائت أ، أيضاً أنّ األلفبنيوت.ة العربيةيف املفردات،ملوافقته للسالمة املقطعيالساكنني،
   36بتجشم هذا املد،ستعصي النطقاملنشأ،فال ي عند وبعده الواو،فهو أسهل نقطاًالطّويلة،مثّ الياء،
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هذا م الداللةُ،طاً أوثق من القيد،لذا كان بداً،أن تالِزوقد ارتبط املد بالداللة،ارتباهذا؛
فمنها ما خصت املفردات،ومنها :النوع من املدود،فيختلف عما سبق،وختتلف عما يف أنواعه

  . املقطّعةاألصواتما خصت 
ما وكثري ل التقاٍطتشعرنا املفردات القرآنيوع من املدود باملعىن،يف أوة هلذا النامة،الض 

بمسعيني،هلذه املفردة،إذ تها، هيئتعور اللّغويذلك الش؛من ،الّذي يالمس عمق معناها احلقيقي
xx {{{{:����هلمن قوذاك ما يف فاحتة الكتاب، xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ÅÅ ÅÅUUUUθθθθ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$ أنّ املغضوب  أيضاً،ني،هم النصارى،كما ثَبتعلى أنّ الضالّإذ اتفق املفسرون،37}}}}####$$
 يف الضالني  هذا الباب؛إالّ أنّ داللة املديفم اليهود على النصارى، تقدوقد تبني.38عليهم اليهود

قد تع يف هذه اوحي إىل الكثرة،والتألرضوس.  
شعرنا باهلول املنتظر،املمتد زمناً،دون  ليوم القيامة،ت،مبسمياٍتوقد جاءنا التعبري القرآينّ

من هذه ر مراعاة الداللة،خلو القارعة،لذا تقرة،هلذه املفردات؛ الصيغة الصرفيالعلم بداللة
 من الناس،فال ني غفلٍةحل تكون  لقرع الناس،فكانت املفاجأة،الّيتتأنها جاء اتضح،اخلاصية،إذ

  . 39االقرعزمن  تدمي
#### {{{{:����يف تفسري قولهيتنب هذا،و ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ !! !!$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uu���� öö öö9999 ää ää3333 øø øø9999 $$   حقّق املد غرضهإذ40}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$

 على هذه األرض، دِجو، متاٍع تطم،وتعم كلّفهييف اإلخبار عن هول هذا اليوم العصيب،
يف هذا د،فوافق امل؛41دهم هداً،وتوثقهم شداًو الناس تعلوهم،ما تأيتإذفوحتيط به إحاطةً تامةً،

  .،شدة هذا اليوم املتمادء األلف، ااور للطّاء املشددباستعال العلوكلّه،

                                                 

  .07: اآلية- سورة الفاحتة-37
  .43: ص-1:ج"اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن:"والثّعاليب .11:ص"التفسري القيم:"ابن القيم اجلوزية: ينظر-38
  .284:  ص-5:ج"أنوار الترتيل وأسرار التأويل:"والبيضاوي .97: ص-24:ج"جامع البيان:"الطّربي: ينظر-39
  .34: اآلية- سورة النازعات-40
  .584:ص"التنوير املقباس:"والفريوزأبادي .123: ص-3:ج"معاين القرآن:"الفراء: ينظر-41



������� �	
 ----ـــــــــــــــــــــــــ ��
	� �������ـــــــــــــــــــــــــ ��
	� �������ـــــــــــــــــــــــــ ��
	� �������ـــــــــــــــــــــــــ ������������������     ���ّ�����ّ�����ّ�����ّ��:""""���������������������������������� �� �� �� ������������������������������� �� !"���� # $%�&'� ���(��	�� ��� �� !"���� # $%�&'� ���(��	�� ��� �� !"���� # $%�&'� ���(��	�� ��� �� !"���� # $%�&'� ���        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"""" ��	��)

 245

#### {{{{:���� ما جاء،يف قولهونظريه ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ èè èèππππ ¨¨ ¨¨zzzz !! !!$$$$ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ يصك  لصخيٍخ، مدوهذ إ42}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$
،وختام هذا  النهاية اخلالدةالنفخ يف البوق،معلناً،����سرافيله إملكَوقت أمر رب العزة،،اآلذان

نيويإىل حياٍة،املتاع الدتطول وتطول،ٍة أبدي،ضح و.43إىل غري حدإنّ امتداد األلف،إىل اخلاء ات
اهلواء شقّاً ي اللّفظ العنيف،إىل صماخ األذن،إذ المتداد اجلرس بيف املفردة،ملوافق،هذا املد شق

  .وة واألبوةنبة،وال رباط األخوقيشوعنيفاً،
èè{{{{:���� قولهرس فيه،موقع مد اهلول،من ما وقع اجلهومثيل èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$   .ل القاصم،واجلد الصارم احلازم خدم املد املعىن،يف إرساء داللة اهلوإذ44}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$
وتسمورة بذلك،ألنها يوم اجلزاء والثّوابت الس،والعرب تقول احلقّة واحلاقّة،يف معىن 

أخص من وإن كان احلقّة،،هذا من قبل،أبلغ من األول،وقد تقرر،إالّ أنّ اللّفظ الثّاينّ؛45واحٍد
ا46ًاحلقمن احلقّة،أن تكون احلاقّة،،كان بد أخص.  

نياس،من ل الكرمي القرآنوقد بها أوقع هوالً،على النفظ القارعة،الّذي ذكر يف قوله،أن����: 
}}}}ôô ôôMMMM tt tt//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO 77 77ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////{{{{47وت  حقّق اللّفظ،إذة،جبلجلة الصدة والشل،اهلديف األو

املتماد،واإليقاع الطّويل الشديد،الذّي يتفاعل معه الوجدان،ويتوقّع اخلاطر هذه النازلة 
  .وهو جيهل هذا كلّه،املفاجئة

 ،بتعدد أجناس البشر،����والشمولية املطلقة،الّيت حتوي خلق اهللاة،تقرر معىن الكلّيقد و
 :����هليف قومن اجلانّ والشياطني؛،48وأصناف الدواب،املدركة بالعني الباصرة،وغري املدركة

                                                 

  .33: اآلية- سورة عبس-42
  .385: ص-4:ج"الصاوي على اجلاللنيحاشية :"والصاوي .586:ص"تفسري اجلاللني:"السيوطي: ينظر-43
  .3و2و1: اآليات- سورة احلاقّة-44
  .566:ص"تفسري اجلاللني:"والسيوطي.78: ص-3:ج"معاين القرآن:"الفراء: ينظر-45
  .93: ص-30:ج-15:م"تفسري الكبري:"الرازي: ينظر-46
  .04: اآلية- سورة احلاقّة-47
  .168:ص" القرآنالصوت اللّغوي يف:"حممد حسني الصغري: ينظر-48
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}}}}££ ££]]]] tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ{{{{49ه،وينضاف إىل هذا،أنّ انب ملدنواخلالئقع،وكثرة على الت، 
  .،وتدبريه على خلقه����وغزارة رزق اهللا والسعة يف هذا الكون،وهذه األرض،

جناس واألقوام،فال األته،على امتداد األزمان،وة اإلسالم وعامليتقرر أيضاً،معىن مشوليو
َحيمان،ب دٍدوال املكان؛وهو الّذي أُالزنزل على حمم،يبالنهليف قو،����50 العريب����:}}}} !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{51 إذَتبني 
اس له عرضاً،ويف ،ويف اعتناق الناملفردة الشاهد،متانة هذا الدين وعراقته،املمتدة يف الزمن طوالً

  .ورجاحة حجته عمقاًقراره،
ββββ"وقد جاءت أيضاً،مفردة !! !!$$$$ yy yy____"محنحيقّإذ ؛52يف آي الر،ق املد،م اجلنعلى اإلنس تقد

$$$$ {{{{:����وهو يف قوله،زمناً tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### }} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999    ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{53 ًرامه علماً،وتطوأو تقد

uu {{{{:����؛وهو يف قولهوحضارةً uu���� || ||³³³³ ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ dd dd ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ àà àà6666ΖΖΖΖ ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜ øø øø%%%% rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ àà àà6666ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ää ää‹‹‹‹ àà àà6666ΖΖΖΖ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{54.  
 يف هذا املقام،،فكان أخف، أصليتاله ساكن،مدا فريدة أخواا،،وقد وردت مفردةٌ

¢¢ {{{{:����عند قوله،من اجلنس األول ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyìììì ss ss%%%% uu uuρρρρ ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää....  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθèè èè==== ÉÉ ÉÉ∨∨∨∨ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@{{{{55    
 ؛56هة التكذيب واإلنكارجل  استعجاهلم،كان على أنّ حتقّق يف املد زيادة االستفهام،الدالّإذ

  .57ويكون ذا مسعراً لنار العذاب،بعد استبعاد التوبة،الّيت أتت يف غري حينها
                                                 

  .164: اآلية- سورة البقرة-49
  . املرجع نفسه والصفحة-50
  .28: اآلية- سورة سبأ-51
  .74و56و39: اآليات- سورة الرمحن-52
  .56: اآلية- سورة الذّاريات-53
  .33: اآلية- سورة الرمحن-54
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zz {{{{:���� أيضاً،يف قولهوقد ورد هذا zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  إذ58}}}}####$$
يف اإلنكار وزاد القرآن الكرمي،.59أغرقهم املوج مجيعاًنوده،فاستعالء فرعون وج،جتاوز املد
 موقف اهلزأ،يف هذا،ع توقَّوقد ي.60،حني االضطرار،حلظة الغرق،واليأس من النفْسالتوبة عليه
خرياً،����سىكاستهزائه من موة من هذه الطّاغية،والسام كان ربيف زعمه،فهل يغرق وقومه،أي
  .؟ املزعومهذا الرب

  : مد الصلة-4
 ، شريف لطيف على مفرد الذّكور الغائبني،ملعىنإنّ يف زيادة مد هاء الضمري،الدالّ

ستشِعنب ره عند مالمسة تفسري اآلية،وموافقتها ملا ييف زيادة املوقف،على تشع،وحيه هذا املد
 يكون أكثر وقعاً ويتنوع معىن املد،بتنوع هذا اجلنس من املدود؛إذ.،الوارد فيهاأجوائه

 أقلّيكون و.جماورته للهمز؛لذا أحلق باملد املنفصلره،وقد يفسد مد الصلة الكربى،وتأثرياً،عن
  .وقعاً،عند مد الصلة الصغرى

من قولهشاهد البقرة،يف ا جاء،ثّل هلذا،مبومي����:}}}}$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{61    
 ؛62،وخرجت عن اهلدى واحلقمن قبلُالّذين فسقت قلوم،بصفات اليهود،يشي هذا املد، إذ

حدفسيق،وإخراجهم عن اهلدى،بعد التالّيت زادت الّذي آمنوا����ي،بأحقر خملوقات اهللافزاد الت 
  .على كفرهموزادت اليهود كفراً،. على إميامإمياناً

tt{{{{:����،يف قوله آخر،يقاسم األول منحاهالها شاهدوت ttββββθθθθ ãã ããèèèè ss ssÜÜÜÜ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ββββ rr rr&&&& 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ || ||¹¹¹¹θθθθ ãã ããƒƒƒƒ{{{{63إذحم،أنّ،بني تمهم اهللاصفةٌ قطيعة الرعلى عباده يف���� من صفات اليهود،الّيت حر 
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 ،ِهِقلْ خن ِمغَرا فَذَى ِإتح،قلْ اخلَقلَ خ اَهللانَِّإ((((:قال أنه����عن النيب���� عن أيب هريرةتباألزل،فقد ثَ
 ن معطَقْأَو،ِكلَص ون ملَِص أَنْ أَنيضرا تمأَ،معن:قال؟ِةيعِط القَن ِمِك ِبِذ العاِئقامذا مه:مِح الرتالَقَ

öö {{{{:متئْ ِشنْوا ِإُءراقْفَ":���� اِهللاولُس رقالَ،ِك لَوهفَ:قال،بلى يا رب:قالت؟ِكعطَقَ öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øøŠŠŠŠ || ||¡¡¡¡ tt ttãããã ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø6666 èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ ss ss)))) èè èè???? uu uuρρρρ öö öö ΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ$$$$ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{64((((65.        
 تتجلّى عظمة هذا إذوقد جاءت آية احلج،لتؤكّد ما حنن بصدد عرضه،يف هذا املقام؛

$$$$ {{{{:����،يف قوله����اإلله tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### :: ::”””” ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) ss ss9999 îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ∩∩∩∩∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{66،ههنا فاملد 
مؤشر����67،على عظمة هذا اخلالق،وعظمة قدره صريح.  

…………{{{{:���� قولهمنونظريه شاهد األنعام، çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ßß ßßxxxx ÏÏ ÏÏ????$$$$ xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####{{{{68 لَإنّ املديوحي،دون أدىن شك 
 ائن،من املطر واهلواطل،والنبت بأصنافهويوحي أيضاً،إىل سعة اخلز.69يف هذا املقام����هإىل تفرد

  .70الغائرة يف الزمن املاضي،واملستقبل البعيد والقريب،وسعة هذه الغيوب،مر وصنوانهثّوال
…………{{{{:����وقرينه داللةً،ما يف البقرة،من قوله çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$  ،تنقد تبيف71}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$

 ماوكذا .72رمحة هذا اخلالق البارئ،وجتلّى عفوه،وعطفه على عبادة املذنبني،العائدين إىل كنفه
…………{{{{:����من قوله يف البقرة أيضاً،جاء، çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== ss ss%%%%{{{{73 ل،على زيادةاألو ر املدفقد أش

                                                 

 .22: اآلية- سورة حممد-64

من وصل : باب-اب األدب كت- شرح صحيح البخاريفتح الباري يف):"هـ852-773(ابن حجر العسقالين: ينظر-65
 .588: ص-10:ج-م2001/هـ1421-1ط-مكتبة مصر-مصر-ؤاد عبد الباقيعبد العزيز بن باز وحممد ف:حتقيق"وصله اهللا

66-74: اآلية- سورة احلج.  
  .215:ص"تأمالت يف إعجاز الرسم القرآين وإعجاز التالوة والبيان:" ينظر حممد مشلول-67
  .59: اآلية-ورة األنعام س-68
  .123: ص-2:ج"فتح القدير:"والشوكاين .158: ص-3:ج-2:م"تفسري القرآن العظيم:"ابن كثري: ينظر-69
  .252:ص"تيسري الكرمي الرمحن:"والسعدي .134:ص"التنوير املقباس:"الفريوزأبادي: ينظر-70
  .37: اآلية- سورة البقرة-71
  .104: ص-1:ج-1:م"تفسري القرآن العظيم:"وابن كثري .35: ص-1:ج"معامل الترتيل:"البغوي: ينظر-72
  .97: اآلية- سورة البقرة-73
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ى عظمة الكتاب،الّذي وأما املد الثّاين،فقد أشر عل؛����74،للّذين عادوا جربيل����عداوة اهللا
  .����75على النيب،����أنزله جربيل

ββββ {{{{:����هل قويفوجاء يف األنعام أيضاً،ما يوافق ذلك داللةً؛ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 99 99 hh hh���� ÛÛ ÛÛØØØØ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

yy yy#### ÏÏ ÏÏ©©©©%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ((  ،ٍضتفردة،يف  دفع الباليا،من فقٍر ومرالعجيبة امل���� تتجلّى قدرة اهللاإذ76}}}}))
يف إرساء قاعدة وقد أسهم املد،.77شأنه����إالّ هوا،ال قادر على كشفهفومصائب الدهر،

اجلزم التامني،أنّ هذا ال ذا،وأظهر املد أيضاً،القطع ود التوحيد هاته،على طول عمر املعتِق
 . من غريه البتةيكون 

                                                 

  .158: ص-1:ج"تفسري القرآن العظيم:"وابن كثري .61: ص-1:ج"معامل الترتيل:"البغوي: ينظر-74
  .املصدران والصفحات: ينظر-75
  .17: اآلية- سورة األنعام-76
  .2262: ص-6:ج"حماسن التأويل:"والقامسي .112: ص-7:ج"روح املعاين:"األلوسي: ينظر-77
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يتوقّف مصري كثري من استنباطات األدلّة الشرعية،على الوقف واالبتداء؛إذ تترتب على هذا 
مبختلف  ،وبه يؤمن الوقوع يف األخطاء،وحتُفظ األحكام،1الفن فوائد مجةٌ،وتتبني معاين اآلي

  .بالد والعبادة،واملعامالت واألخالق،وغريها من مصاحل الة الفقهية، والشرعيالعقدي:2أنواعها

  : داللة الوقوف *

هذا؛وتعيبيوطي،عن الش����4،يف عدم جواز الوقف،عند قوله3))))+ـ+ـ+ـ+ـ103((((بني من رواية الس 

:}}}} ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ôô ôô tt ttΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ 55 55ββββ$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{5دون وصلها،بقوله����:}}}} 44 44’’’’ ss ss++++ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� øø øø.... MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ 

وقف عليه؛وهو من صنف ة،أنّ الكالم إذا تعلّق مبا بعده،ال ي البديهة البالغية والداللينّإ6}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩
  .7يف الوقف عليه؛وهو من صنف التام املختارملتروك،وإن يكن كذلك،فعلى اخليار،القبيح ا

وتبني أيضاً،من قول علي����:"أنّ معرفة الوقوف،8"تيل معرفة الوقوف،وجتويد احلروفالتر 
تيل؛حلكمٍة دالليٍة،قد يتغافل عنها كثري،من قارئي أساساً بفن الترحتى اقّترن قد بلغ مبلغاً كبرياً،

من ����علّم أصحابه من مجلة ما����أنّ النيب))))+ـ+ـ+ـ+ـ73((((����القرآن الكرمي العامة؛وهو ما يؤكّده ابن عمر
  .9الوحي،املوقوف عنده،يف كلّ آيٍة

                                                 

  .241: ص-1:ج"الربهان يف علوم القرآن:"الزركشي: ينظر-1
  .230: ص-1:ج"اإلتقان يف علوم القرآن:"السيوطي: ينظر-2
وسعيد ،حدث عن سعد بن أيب وقاص. هـ16؛ولد بالكوفة سنةهو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو اهلمداين -3

عبد اهللا بن و،وابن عمر،أمهات املؤمنني،وأم سلمة،وعائشة وميمونة،وأيب سعيد،وأيب هريرة،وأيب موسى األشعري،بن زيد
وحدث عن ����يبالن أدركت مخسمائة من أصحاب":يقولو.حابةيف حنو مخسني من الص،وجابر بن عبد اهللا،عازب والرباء بن،عمرو

علقمة واألسود وعبد:مثل؛ابعنيغريهم من الت هـ103تويف يف.وغريهم،والقاضي شريح،محن بن أيب ليلىالر.  
 .231: ص-1:ج:املصدر نفسه: ينظر-4

  .26: اآلية-رة الرمحن سو-5
  .27: اآلية- السورة نفسها-6
  .106: ص-"الصوت اللّغوي يف القرآن:"حممد حسني الصغري: ينظر-7
  .225: ص-1:ج"شرعالنشر يف القراآت ال:"ابن اجلزري: ينظر-8
  .فحةاملصدر نفسه والص: ينظر-9
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قول به أبو بكر رصد علماء التجويد مزية الوقوف،وبينوا معامل الداللة فيها؛وهو ما ب
ملا يتفق مع وجوه ،آلي القرآن الكرمي،وأين جيب أن ينتهي القارئ،يوضح كيف...":))))+ـ+ـ+ـ+ـ328((((ياألنبار

حتى يستتم القارئ ،من حنٍو وصرٍف ولغٍة،وما تقتضيه علومها،وصحة اللّغة،واستقامة املعىن،التفّسري
واملعىن من جهة،وال خيالف وجوه ،فال خيرج على وجه مناسب من التفسري،من قراءته،العرض كلّه

الّذي من أجله يقرأ ،وذا يتحقّق الغرض،الّيت تِعني على  أداء ذلك التفسري واملعىن،اللّغة،وسبل أدائها
يف ، من مراعاتهنومتكّ،أن يفعل ذلك،فإذا ما استطاع القارئ،أال وهو الفهم واإلدراك،القرآن

فهو ال ،ر له يف وقفه على النحو الّذي توفّ، يبدأ العبارةسوف،فإنه ال شك،عند اية العبارة،وقفه
وهو ما حرصت ، من جهة أخرى،ومبا ال يباين اللّغة وعلومها،من جهة،إالّ من حيث يتم به املعىن،يبدأ

وقد أدرك القراء،أمهّية ارتباط 10"شعره ونثره،واهتمت له يف كالمها،يف أداء عبارا،عليه العرب
 كيب،على حسب نوع الوقوف،الّيت استقرأها القراء، يتوافق عالقة النغم بالترالوقف باملعىن،إذ

وبينوها يف مصنفام،إذ جندهم،يدلّون على نوع الوقف،مثّ حيددون التركيب،مثّ التدليل على 
 .   11معىن التنغيم؛من ذاك الّذي أشار إليه ابن اجلزري،يف أنواع الوقوف

        :داللة أنواع الوقوف    *
  :الوقف االضطراري/1

وهو ما يضطر صاحبه،للوقوف على كلّ مفردٍة،كأن يعترضه ضيق النفَِس،أو طروء سعاٍل،أو 
نسيانٌ مفاجئٌ،وغري هذا؛وهو جائز،وإن مل يتم املعىن،ووجب على القارئ،االبتداء من املوضع 

  .ةطة صاحبه العضويوالظّاهر على هذا النوع،أنه ال يؤثّر يف الداللة،خلروجه عن سل.الصحيح
  :الوقف االختياري/2

سترسال يف ،حيول بينه،وبني اال صاحبه،دون أن يعترضه،عارض عضويوهو ما خيُير فيه
  :القراءة؛وهو مخس أصناف

                                                 

 -سورية -محن رمضانحميي الدين عبد الر:حتقيق"����كتاب اهللاإيضاح الوقف واالبتداء يف "مقدمة كتاب: األنباري أبو بكر-10
  .22و21: ص-1:ج-م1971/هـ1390 -)ط/د (- امع اللّغوي-دمشق
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 وهو الّذي إذا وصل مبا بعده،خرج على املعىن املراد،ورمز له اخلطّاط برمز:الوقف الالّزم2-1
))))¢¢ ¢¢((((/�0� 1 ������ 23���� 4 1'�5 �6 7�8 96:��� &/'�;�<�� &،����:}}}} çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ yy yyèèèè ©© ©©9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### ¢¢ ¢¢ šš šš^̂̂̂$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB VV VV{{{{ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

xx xx8888 ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ $$$$ ZZ ZZÊÊÊÊρρρρ ãã ãã���� øø øø���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{12يطان؛األوىله لعنه اهللا:فداللة اآلية،على صفيت الشوطرده ����أن،
 وصل،يغريالبني أنّ وت.13،نفراً إىل الغواية����ادعاؤه،أنه يأخذ من عباد اهللا:والثّانيةمن رمحته،

  .ملخالفة معىن اجلزء األول،من اآلية للثّاينمسار الداللة ههنا،
$$$${{{{:����ونظريه ما جاء،يف قوله yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ¢¢ ¢¢ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççZZZZ yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{14ل من اآلية،أنّ االستجاب إذضح،من املقطع األوة،تكون من الذّين يعقلون ات
وأما املقطع الثّاين،فحديثٌ عن موتى بدٍر،وأحٍد واألحزاب،أو موتى القلوب،يبعثهم .املوعظة

  .بعد املوت،ويوم احلشر جيزيهم عن أعماهلم����اهللا
"وقد تقرر،أنّ الوصل فاسد ههنا؛إذ خيالف العطف على ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ þþ{{{{:����قوله"####$$ þþ yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ 

44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .16فمعىن اآلية،أنّ الّذين حترص،على أن يصدقوك،مبرتلة املوتى،الّذين ال يسمعون15}}}}####$$
2-2ام؛والوقف :الوقف التوهو ما متّ معناه،ومل يتعلّق معناه،على ما بعد،ال لفظاً،وال معىن

  .))))3((((ورمز له اخلطّاط برمزمن الوصل،أوىل،
 ؛17د انقضاء جو القصصوأكثر ما يكون هذا النوع من الوقوف،عند رؤوس اآلي،وبع

tt {{{{:����حنو قوله ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ ×× ××ππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ////#### §§ §§‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç6666 ùù ùù==== xx xx.... šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ×× ××ππππ || ||¡¡¡¡ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÞÞ ÞÞ%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ââ ââ:::: ùù ùù==== xx xx.... $$$$ RR RRΗΗΗΗ øø øødddd uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( 
šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ×× ××ππππ yy yyèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ rr rrOOOO uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ââ ââ:::: ùù ùù==== ŸŸ ŸŸ2222 44 44 ≅≅≅≅ èè èè%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 §§ §§‘‘‘‘ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% 33 33 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 
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[[ [[ !! !!#### zz zz÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ #### \\ \\���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{18إذ يبفسري،ما حدث للنّ����روى أهل الت 
أن ����نبيه����ونصارى جنران،يف شأن فتية أهل الكهف،وبعد الفصل يف عددهم،وى املوىل

 ء املعىن،موافقةً إلاء هذا املراء العقيم،وقد أوضح الوقف،انتها.19جيادل أهل الكتاب،يف هذا
  .فلم يقترن معناه،مبا يليه يف اآلية

ÞÞ {{{{:أيضاً وقد جاء،يف قوله ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ xx xx���� ùù ùù==== yy yyzzzz 33 33 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì yy yy____ öö öö���� èè èè???? ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$  إذ20}}}}∪∪∪∪∌∌∌∌∠∠∠∠∩∩∩∩ ####$$
نيا،والكالم عن ا����ظهر اآلية،أنّ اهللاتمري عليهم؛يعلم أمر اآلخرة،وأمر الدملالئكة الكرام،والض 

تام وهو علم.  
’’’’ {{{{:����وأما قوله nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì yy yy____ öö öö���� èè èè???? ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ فإشارةٌ،إىل القدرة التامة،والتفرد باإلهلية }}}}####$$

التام،بالوقف التام،واُستؤِنف الكالم،ملعىن ����؛وقد متّ املعىن،عند احلديث،عن علم اهللا21واحلكم
  .وحاكميته����إلوهية اهللا

öθθθθ{{{{:����وجند هذا أيضاً،يف قوله ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ $$$$ ºº ººΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yygggg õõ õõƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ©© ©©9999 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èèùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu (( (( 
@@ @@‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yygggg õõ õõƒƒƒƒ −− −−#### uu uu @@ @@’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 tt tt���� tt ttãããã uu uuρρρρ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ”””” WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÖÖ ÖÖ !! !!$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏ©©©© uu uuρρρρ (( (( šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu ÖÖ ÖÖ���� øø øø%%%% uu uuρρρρ 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ‘‘‘‘ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ tt ttãããã 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yyŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¥¥ ¥¥ββββ%%%% ss ss3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{22 بني الوقف،انتهاء املعىن،الّذيإذ ي
  .دلّ عليه التنغيم،احلاوي لداللة اإلنكار

املوىل ينكر على كفرة قريٍش منطقهم،أن يرتّل قرآناً أعجمي،سول املرتّل عليه عريباً،والر 
  .23ي أُنِزل،هدى من الضاللة،وشفاٌء من العمى،للّذين آمنوامثّ يأمره أن يبلّغ،أنّ هذا الّذ
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$$$${{{{:����وجاء الوقف،يف قوله tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... 99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### �� ������ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ää ääοοοο uu uu���� zz zz���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄÈÈÈÈ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ WW WWξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ $$$$ YY YYΖΖΖΖ���� ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{24إذ  ضحتت
 .����25ورسوله����وحكمه،خالفاً ملا اختار اهللا����معامل اإلنكار على املؤمنني،اخلرية يف قضاء اهللا

عبري القرآينّ،لتركيٍب آخر،به شرطٌ وجوابه،خيالف متاماً الترس التاملعىن،وأس ل،فتمكيب األو 
  .نغماً وداللةً

،واستغناء ما بعده عنه،ورمز له اخلطّاط 26،عما بعدهمسي كذلك لالكتفاء به:الوقف الكايف2-3

44((((برمز ôô {{{{:����وهو يف قوله؛))))44 ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ1111 uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### 44 µµµµ1111"جوز القراء،الوقوف على إذ27}}}}44 uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$####"، 

ôô "على ختريجوأوضح ذلك املعربون، ôôΘΘΘΘ rr rr&&&&"؛وبل لإلضراب،على معىن 28بل أيقولون:منقطعةً؛أي

ôΘΘΘΘ{{{{:����29،يف ختريج قوله)+ـ+ـ+ـ+ـ761(به ابن هشاماالنتقال،من غرٍض إىل غرٍض،وقد قال  rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 88 88ππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ____ 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// {{{{30.  

öΝΝΝΝ{{{{:����وجاء الوقف،يف قوله èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääzzzz ÌÌ ÌÌ���� ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ $$$$ �� ��ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ 44 44 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyèèèè çç ççΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  tt ttΒΒΒΒ tt tt���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ ãã ãã����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

AA AA�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{31إذ ار،تل،إىل موقف الكفّار،وهم يستغيثون يف النوحي اآلية،يف شقّها األو 
  .32 ليخرجهم منها،ليعملوا صاحلاً؛غري الّذي عملوه،يف دنياهم����يدعون اهللا

                                                 

  .36: اآلية- سورة األحزاب-24
  .28...22/26:ص"التحرير والتنوير:"والطّاهر بن عاشور.4863و4862: ص-13:ج"حماسن التأويل:"القامسي: ينظر-25
  .226: ص-1:ج"النشر يف القراآت العشر:"ابن اجلزري: ينظر-26
  .03: اآلية- سورة السجدة-27
التبيان يف :"والعكربي.943: ص-2:ج"معاين القرآن:" والنحاس203: ص-4:ج"معاين القرآن وإعرابه:"الزجاج: ينظر-28

  .313: ص-2:ج"إعراب القرآن
  .130: ص-1:ج"اريبمغىن اللّبيب عن كتب األع:"ابن هشام: ينظر-29
  .70:اآلية - سورة املؤمنون-30
  .37: اآلية- سورة فاطر-31
  .354و353: ص-4:ج"فتح القدير:"والشوكاين .495: ص-3:ج"معامل الترتيل:"البغوي: ينظر-32
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على ����ه تضرع،ورهبةٌ وختشع؛مثّ يعقّب املوىله إيالم،يصحبوهو موقف،ذو تنغيٍم،كلّ
 معه نغم التعبري القرآينّ،جموزاً للوقف،يف القراءة،الكتفاء املعىن،دون  وتغري33ذلك بالتوبيخ

  .جتاوزه،إىل ما بعده
$$$$ {{{{:����وجاء يف الدخان،قوله ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ©©©©%%%% xx xx.... ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% 44 44 öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% tt ttææææ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{34إذ 

عليهم،فرفع عنهم اجلوع،زمناً قليالً،مثّ ����لدعاء كفرة قريٍش،بعد دعاء النيب����استجاب املوىل
ٍر وحي هذا الوقف،إىل املباشرة،يف إتيان وقد ي.35عادوا إىل املعصية، فأهلكهم يوم بد

؛وقد يكون كيب،مبا بعده،داللةً وإعراباًاملعصية،بعد توقٍّف،زمن اجلوع والعقاب؛ فلم يتعلّق التر
لالتركيب الثّاين،على االستئناف،منقطعاً عن األو.  
  االبتداء،مبا بعده،نس الوقف عليه،حلسن إفادته،وال حيسنوهو الّذي حي:الوقف احلسن2-4

))((((،والوصل أوىل من الوقف ههنا؛وقد رمز له اخلطّاط برمز36لفظًا ومعىنلتعلّقه به، من ذاك ما .))))))

$$$${{{{:����جاء،يف يونس،يف قوله  tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ãã ãã____ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// 

#### �� ��ρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ää ää−−−− tt tt���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMMΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{37إذ تا املشهد ����ر اآلية مشهدين،من مشاهد موسىصووفرعون؛فأم
  .38حتى جاوزوها،مثّ أتبعهم فرعون وجنوده،وأراد إدراكهاألرض سبباً،����األول،فقد جعل اهللا

                                                 

  .املصدران والصفحات: ينظر-33
  .15: اآلية- سورة الدخان-34
  .566: ص-4:ج"فتح القدير"شوكاينوال .135و134: ص-4:ج"معامل الترتيل:"البغوي: ينظر-35
  .226: ص-1:ج"النشر يف القراآت العشر:"ابن اجلزري: ينظر-36
  .90: اآلية- سورة يونس-37
 251: ص-2:ج"حاشية الصاوي على اجلاللني:"والصاوي.173و172: ص-4:ج"تفسري القرآن العظيم:"ابن كثري: ينظر-38

  .252و
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ا املشهد الثّاين،فيوأمضح أنّ الوقف،قد .39ما أدركه الغرقحينر حال فرعون،صوويت
  املشهدين،على الرغم من اشتراكهما،يف مواطن احلكاية؛أشر على موطن الداللة،لبيان اختالف

  .وهذا ما يفسر أولية الوصل ههنا
)) {{{{:����يف الزخرف؛من قولهونظريه ما جاء، ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ àà àà7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ øø øø)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% //// ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWW ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{40عبري القرآينّ،مشهد األمل،يف جزأين؛أحدمه إذم التنداء االستغاثة :اجيس
  .بصرخاته،الّيت طار صوابها بالعذاب،وأجسامها الّيت جتاوز،ا األمل،حد الطّاقة

 فقد بني الوقف ملمح اليأس،.41موقف اليأس واخلذالن،دون رعايٍة، وال اهتماٍم:وثانيها
وي التره رى أن@ "� �6ِ@":خيم،يف قولهبانقطاع الكالم،حت��@ "� �6ِ@��@ "� �6ِ@��@ "� �6ِ@��42"دعلى ندائهم القطع؛مثّ جاء الر،ي 

ا يٍد،وال واسطٍة؛مموحي أنّ الوصل،أوىل ههنا من الوقفدون ترد.  
““““ú3{{{{:����وجاء الوقف،يف قوله tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& uu uuρρρρ $$$$ uu uuηηηη tt ttΡΡΡΡθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB (( (( ×× ××���� óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÓÓ ÓÓxxxx ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% 33 33 ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{43    

أو فتح  44 يأتيهم فتح مكّة،وهو فتح عاجلٌمثّ����ينصرهم مبحمٍد����إذ الكالم للمؤمنني،أنّ اهللا
ÎÎ{{{{:����وأما قوله.45فارس والروم،وهو فتح آجلٌ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ على :فهو ملعىن األمر؛ومعناه}}}}####$$

ِثأن تؤمنوا وجتاهدوا،فيذا����كم اهللايب46.  
رط،املقترن جلوابه،الّذي ال حيه بالشبني أنوتسكوت،عنه دونه،فأجاز يفنالقراءة   الس

  .أنّ الوصل أوىل،ههنا من الوقفعنده،
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  .304:ص -2:ج"احملتسب يف تبيني وجوه شواذّ القراآت واإليضاح عنها:"ابن جني: ينظر-42
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وهو ما ال جيوز،تعمد الوقوف عليه،لعدم متام الكالم،عند ذلك،ولتعلّقه ما :الوقف القبيح2-5
ورمز له اخلطّاط برمز،بعده به، لفظًا ومعىن))))�� من ذاك الوقف،على مفردات البسملة،واحدةً ؛))))��

  .47واحدةً
الوقف ههنا،على درجاٍت متفاوتٍة؛من ذاك،أنه ال وقد أوضح علماء هذا الفن،أنّ قبح 

"يليق باجلاللة،الوقف على ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ"من قوله����:}}}} ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ÿÿ ÿÿ ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ WW WWξξξξ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ZZ ZZππππ || ||ÊÊÊÊθθθθ ãã ããèèèè tt tt//// 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù !! !!#### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ//// WW WWξξξξ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{48.        
بذات اهللاوختريج اآلية،ي،شنيع فالفعل يف اآلية،.����بني أنّ الوقف،يف هذا املقام قبح 

ββββ"املقترن جبملة املفعول السكوت عليه،دون متام املعىن،نسفعوله،وال حييتعدى مب rr rr&&&& zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„" على
  .49مذهب سيبويه

امع،ما أراد اهللاوِهونظريه يف القبح،ما كان على مفردٍة،تكقوله يف اآلية؛����م الس����: 
}}}}öö öö || ||MMMM ÎÎ ÎÎγγγγ çç çç6666 ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt���� xx xx���� xx xx.... 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ فالوقف على اجلاللة أقبح حاالً،فإن 50}}}}∪∪∪∪∇∇∇∇∋∋∋∋⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$

  . دون شكرفَكَفقد عِلم القارئ،باملعىن واحلكم،وقصد إىل ذلك قصده،
)) {{{{:����وقد نبه القراء،على هذا،يف قوله ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& �� �� ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß]]]] yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ 

ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt tt//// #### ´´ ´´‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ yy yy)))) yy yymmmm ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ {{{{51و}}}} tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ öö ööθθθθ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### {{{{52.  
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×× {{{{:����وأخفّه قبحاً،يف قوله ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù šš šš,,,, ÍÍ ÍÍ jj jj#### || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999{{{{53أيضاً����،وقوله:}}}} $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ¢¢ ¢¢ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ{{{{54وقوله����:}}}} öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ββββ rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� tt tt±±±± øø øøtttt ää ää†††† 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ �� �� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ @@ @@’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{55إنذار املسلم،بترك املعاصي،وأهل الكتاب، فهو 
فقد .56حنن أبناء اهللا وأحباءه:ا ال ينفع قول اليهود والنصارىبإتباع احلق،واحلشر للجميع؛يومه

  .ال جيوز فيه،الفصل بينهما،لتمام معىن األول،يف الثّاينلشاهد،مبا قبله تعلّقاً تاماً،تعلّق ا
öö {{{{:����وجاء باألنفال،مثيلهما يف قوله ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ## ##““““ tt tt���� ss ss???? øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ®® ®®ûûûû uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 �� �� èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ èè èèŒŒŒŒ uu uuρρρρ šš ššUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ,,,,ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ ة،أنّ من البديهة النحوي إذ57}}}}∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$
 الفاعل ال يبارح فعله،ال لفظاً،وال معىن،وال يوقَف على ما تقدم عليه،دون ذكره؛فهو عمدةٌ،

ππππ"أنّ لفظة،بني يف اآليوقد ت.وال يصح التركيب الفعلي،إالّ عند مضامته لفعله ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####" مسند

χχχχθθθθ"إليه فعل اإلماتة،والضرب بعد عود الضمري،من الفعل çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„".  
  :مالحظة

$$$${{{{:����بني،يف مسألة الوقف الالّزم،يف قولهعِراتفق كثري،من املفسرين واملُ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÔÔ ÔÔUUUU ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt tt±±±± ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 
tt ttββββθθθθ ãã ãã‚‚‚‚ ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// @@ @@≅≅≅≅ ää ää.... ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ فالتمام 58}}}}####$$

āā{{{{:عند املعربني،عند قوله āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$  )+ـ+ـ+ـ+ـ215(واألخفش)+ـ+ـ+ـ+ـ207(والفراء)+ـ+ـ+ـ+ـ189(الكسائي:قول على}}}}####$$

                                                 

  .04: اآلية- سورة املاعون-53
  .51: اآلية- سورة األنعام-54
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 )+ـ+ـ+ـ+ـ67(����؛واحتجوا مبا رواه طاووس،عن ابن عباس))))+ـ+ـ+ـ+ـ255(((( والسجستاين)+ـ+ـ+ـ+ـ224(وأيب عبيٍد
بالوقف التام،أبو  وقد قال.59"وما يعلم تأويله إالّ اهللا،ويقول الراسخون يف العلم آمنا به":بقراءته

جأي؛)+ـ+ـ+ـ+ـ311(اجإسحاق الز:رون به.����60،مىت البعث،غري اهللاال يعلم أحديف 61وقد قال املفس،

$$$$ {{{{:����قوله tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss????{{{{ة؛فانقطع الكالم عندمن عاقبة هذه األم}}}}āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$ مثّ اُستؤنف }}}}####$$

tt{{{{:����بقوله ttββββθθθθ ãã ãã‚‚‚‚ ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### {{{{62.        
ن ملفسرون اُألولُ،فعطفوا ،على ما اتفق عليه املعربون،وا63وخرج مجاعة من املفسري

 ؛����64الراسخني،على لفظ اجلاللة،لثبوم يف العلم،ومعرفتهم بعضاً،من خواص ذات اهللا
يف العلم أيضاً،على العطف،ال على  ختريج اآلية فأشركوا الراسخني،بني،يفعِروكذلك بعض املُ

 . 65االستئناف
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ر أكث ؛واألولعريشالو ثريالن،اإليقاعص ئاصها خلمضت،ةنيآب القركيا الترزي ما ميلعلّ
 املعىنو،يقاع يف تناغم اإلةن،البيةاللدالةً ق،حمقّةقفيتوال وزن الدفاأصمن ،اينلثّ ا يفا،ملراًضوح
 ي ذاا،يف اآل،وي اآلفارطأ دعن،اصلولفاجواء أل،ة العامةاللدافقته لل،وموين يف اآلمضاملت
يف ،ل الوقعتدخ،لورترتيب السإىل ،ينيحاري من األثيف الك،اذى هوقد يتعد؛ة هلاامور الضالسو

 .1 ورديفتهاةورللس اجلامعة،اللةلداحتديد 
 همن حيث توافق،صناٍفأة ثالثال خيرج على ،ينّآوقع القرلا نّن،أارسووقد رصد الد؛اذه

يومنه ما ،الوقع فيه واملعىن دما احتّ:فمنه؛اللةوالدتنودمنه ما احتّو،ع املعىنع بتنو،يف اجلوالعام ، 
ويتعده املوافقةذ هحدثتن إف،2د املعىند بتعد،؛ا ضرورةًذد هارطّافال يعين ،ورة الواحدةيف الس 

 ،دتعدن يأو ،أسب املعاينحبد ن يتعدأو ،أ واحدةًسورةًود سين أو ،أ واحدٍةيٍةآفق يف تحبيث ي
ع الوقع توز،اذوعلى ه.3رادورة باطّسجواء الأير ان يتغري بتغأو ،أورةيف الس،دة املعىنمع وح

 .وحمفوظة املراتب،مرسومة املعامل،ٍةتشاكلم مناٍطأوسيقى على املو،واٍنأل ومناٍطأعلى ،ينّآالقر
   : ن الكرميآ يف القراإليقاعمناط أداللة     *

ووقعه ،ويتّ نظامه الصنّأ،صاٍلل اتوأومن ،ن الكرميآالقري  آعلى،الواقف هبنتي قد
املوسيقي أمتناسق،شدحمو،ناسق التيف ا،لكذ عياناً رى،ويحكامقوى اإلأ كمآلساق اتةًي عام، 

ةًوفواصله خاص،ويرى تلك املسحة الصفتلؤم،ٍة ورقٍّةاملنسابة يف دقّ،ةوتيكناتة احلركات والس 
ر ث من الن،أخذ نظاماً أنهظُحلْوقد ي.صواتألوصفات ا ،ةديراس النجواألع، واملقاطدواملدو
ظام نال ذاوه،احملكم  البناءذا هولعلّ.4متعتهاء و،عر سحر وقعهومن الش،وبيانه وروعته،جاللته

وقّد  ،إىلالواقف عليه،يدعو صاحبهصني،الرزهيٍد بفكٍر،والفطنةالت،ول بفكرهجفي، يسريٍةٍةوروي، 
 يف اآلي،املراد ،ملعرفة املعىن،ةٌ دالليةٌويولغ،ةٌ موسيقيةٌصوتي،د عنده فراسةٌتولّت،لخبيالهويسبح 
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ضطراب ال، لهتصخ،فنذ تستسيغه األالإذ ،ٍل خطيأو،لقارئايقع فيه ، زلٍلأي إىله تبنوي
  .5اليلّ الديسيقوامل،الختالل النظام الصويتّو،عند ذلك السهو،ةوتية الصقالذّال

 ،،أنّ األمر عائدياآلالواقف على ،اى ظي حيذالّة،ه والفطننبوالت،دوقّا التذمن ه كدواآل
 لكلّ، الوقعدرفْأَ ،إذابع فيهاقجمانسته للمعىن ال،ويه اآلذجواء هاملناسب أل،الوقع املوسيقيإىل 

يقاع فاإل.الالتعاين والدواملاألجواء،املتشاة ،يشترك فيه اآل،ت بهاً خاصاًمنط، ومعىنوجو،يٍةآ
من ؛ىل بعضهاإها يوحي وكلّ،ها على كلّبعضها يدلّ،ةٌ متراصووحدةٌ،متكاملةٌ ةٌي بنينّآالقر

ونظم اته،دفروقوالب مه، مقاطعةئهيو،ن الكرميآالقركلم ىل ،إ الكامنةاألصواتموسيقى 
 وتضام،يف عباراتهد،ودواجتاهات املأطراف آيه، يفأصواا، ،وأجراسوجتانس فواصله،كيبهاتر

 ،ه املراتبذ هكلّ،ينّآقرال اإليقاعوقد حفظ ؛ة فيهسانياللّ الذّالقة وانسياب،كلمه معاين
ِلوسماخلصائص فيها كلّت ،الصة املوسيقوتيو،ةيالفناة يلد6ةاللي.  

اذعلى ه،يقاعع اإلوتنو،بني السرعة والتطوس،خواالسترسال الر،يتالّ،لوانوبني األي 
ن آيف القر،املوسيقى تشاكل أمناطوبني  يف اآلي،واختالفه،اد الوقعني احتّبو،ينت ا اآلولت

  . الواقف عليهاإىل،إيصاهلااملراد ،القرآينّعبري ة يف التاملرجو ،اللةلك للدذ  كلّ،وإتباعالكرمي
   :ن الكرميآريع يف القرالساإليقاع داللة  -1

الّذي باجلينّآقاع القريما يقترن اإل كثري،اي يسود اآلو إف؛اهدلشذد هن تعدا ذهلاوي احل،ا اجلو
 ليحقق،ةاللة املرجوعلى الد،ها كلّذوينعكس ه،عنووافقه الت،عن تنوإو،د الوقع وفقهتعد،الوقع

 ،ةاللدوهو ما جيعل ال،سريافات التإىل ما حوته دفّ،ناستئساالدون ،ئيسالر يقاع املعىناإل
  .7يف هذه اآلي،اللةقصد الدمو، املعىنانّظ مإىليف االهتداء ،ي ال جيد عناًءذالّئ،قارلل ةًشاخص
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‘‘‘‘{{{{{:����قوله يف،����عن نوٍح،ن الكرميآه القرما قص،اذستشهد هل ما يولعلّ ÉÉ ÉÉδδδδ uu uuρρρρ ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB 
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tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% üü üü““““ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ tt tt↔↔↔↔ yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ tt tt6666 yy yy____  ÍÍ ÍÍ____ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω tt ttΛΛΛΛ ÄÄ ÄÄŒŒŒŒ$$$$ tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ 
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بني احلياة ،ومتاوج اخللقة،يت على اليابساآل،وفان اجلارفوالطّ،واملوج العال كاجلبال،العصف
  .على ابنه الفاجر،املفزوع املفجوع ����نوح ونداء،واملوت

ملتوايل يف ،بعد ذلك اإليقاع،اسى الفاجعواأل،ىل اهلول العظيمإتوحي ،ها دالالتكلّ
ا ذ هكلّ. املاء املنهمرةويف سع، وارتفاٍع يف عمٍقاملمتد،دلك املوج املتصاعذو، هائلٍةسرعٍة
 املوجد املنحصر يف مشه،اجف املكهربالر،ا املشهد املرعبذساق هوات، املعىنقسايف ات ساهم

9احمليط باالبن العاق.   
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ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### íí íí óó óó xx xx«««« ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? ãã ãã≅≅≅≅ yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 >> >>ππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã ôô ôôMMMM yy yyèèèè || ||ÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss???? uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm 

$$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq ““““ tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ ss ss3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{10ورإذ يص 

 امنّإو،ةماخباحلجم والض،فهو ال يقاس،ق منطق البشرويت تفالّ،ريعةس باحلركة الحافالً اًمشهد
 ،املرضعات تصوير حال ل يفواملفص،امل يف هول القيامة،ةدمي اآلاألنفسوقعه على ل
ل واملفص،اجف الواجفالر،الا احلذ يف ه،إالّيت ال تفارقهاوالّ،كبادهاأ فلذات عن التاهذّال
وما هم ،ينرظانال بصارأيف ،هم سكارىنأك،بعٍضيف بعضهم ،اسيف تصوير متاوج الن،يضاًأ

 .11عريامل  الوقعهذاو،يعظا اهلول الفذهلاملسحورة ،اهلةذّ الاألبصارعمل  هولكنكذلك،
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####{{{{:����الّذي حكته عبس،يف مشهد القيامة،من قوله،ونظريه أيضاً ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ èè èèππππ ¨¨ ¨¨zzzz !! !!$$$$ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ”” ””���� ÏÏ ÏÏ���� tt ttƒƒƒƒ ââ ââ öö öö���� pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt7777 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt tt//// uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 << <<›››› ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

×× ××ββββ ùù ùù'''' xx xx©©©© ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ ×× ××ππππ ss ss3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ ×× ××οοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅ³³³³ öö öö6666 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ uu uuρρρρ >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ×× ××οοοο uu uu���� yy yy9999 xx xxîîîî ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 

$$$$ yy yyγγγγ àà àà)))) yy yyδδδδ öö öö���� ss ss???? îî îîοοοο uu uu���� tt ttIIII ss ss%%%% ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ææ ææΛΛΛΛ èè èèεεεε ää ääοοοο tt tt���� xx xx���� ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ää ääοοοο tt tt���� yy yyffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{12عنيٍفجبرٍس، تقرع القلوبمشاهد  يهز،
،سرعة انفعاالت  سريٍع،وجلجلةً صاخبةً،ذات وقٍعاًفيحدث هلعاً قوي األبدان،وتصخ له اآلذان،

من أخيه،وأمه يف فرار املرء،وسرعة املشهد املتخيل، القلوب املفزوعة،واألهوال املريعة،
،نتيجة هؤالء،فتنفصم انفصاماً هائالً يت تربطوأبيه،وزوجه وبنيه،وسرعة تفكّك الروابط،الّ

كلّ هذا يف . تشرخ هذه الروابط شرخاً،وتشقّها شقّاًالفزع املزعج،واهلول املخلج،بصاخٍة
 يف الفاء،ويف الفرار،ملتسارعة يف القرع املفاجئ،،نتخيل هذه احلركة،اجو،جيعلنا التعبري القرآينّ
يت تربط هؤالء،ويف ارتسام الغبطة  الروابط،الّيفك تلكذي جيعله،واشتغال املرء بشأنه،الّ

،يف وجوه الكدرة و اإلرهاقوالسرور،يف وجوه الصاحلني،واألخيار الربرة،و ارتسام أمارات
  .13األشرار،الكفرة الفجرة
####{{{{:����يف الواقعة،من قولهومثيله ما جاء، ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM yy yyèèèè ss ss%%%% uu uuρρρρ èè èèππππ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ%%%%#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ yy yyèèèè øø øø%%%% uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏ9999 îî îîππππ tt tt//// ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ%%%% xx xx.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

×× ××ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏùùùù%%%% ss ss{{{{ îî îîππππ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏùùùù#### §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM §§ §§____ ââ ââ‘‘‘‘ ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### %%%% ww ww`̀̀̀ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ çç çç0000 uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ rr rr¡¡¡¡ oo oo0000 ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù [[ [[ !! !!$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ $$$$ }} }}WWWW uu uu;;;; // //ΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{14إذ 

 ،الالّبث يف اسم السورة، السريعاملفزع املروع،يف أجراس هذه اآلي،ذات الوقع،يرتسم اهلول
ر،فهي احلقيف قوله،ةٌالّذي ال زيف يف وقعتها،وحقيقةٌ مقر����:}}}}èè èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$  خييل، يف التان،شاخصنوهذا اإليقاع السريع ماثالفهذه األجراس،15}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$
 تعالوا،تدك جبابرةً،الّيت  تصديق هذه احلقيقة البينةويف سرعةللوقع الثّقيل،يف سرعة سقوطه،

                                                 

  .42...33: اآليات-ة عبس سور-2
  .3835 و3834و3822:ص -6:ج"يف ظالل القرآن:"وسيد قطب.1025: ص-"تيسري الكرمي الرمحن:"السعدي:ينظر -13
  .6...1: اآليات- سورة الواقعة-14
  .3و2و1: اآليات- سورة احلاقّة-15




	�ـــــ ����� ـــــ ����� ـــــ ����� ـــــ ����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���	
���	
���	
��----���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� :""""�
�������
�������
�������
���������� ���� ���� ���� �����������������������
� !� ���
� !� ���
� !� ���
� !�  � � � �  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ""""# '# '# '# '&&&&��������% % % % $$$$ ���# ���# ���# ���#""""

 267

هانني يف ستضعفني،م باألمس ماكانو ختفضهم يف أسفل السافلني،وترفع أناساً، باألمس،واًربِك
ويف سرعة تطاير ة الرج وسرعته،ويف تفتت اجلبال وبسها،ظهر الوقع أيضاً،يف قووي.أقوامهم
  .16يف األجواء،بعضه حيور يف بعٍضغبارها،

   : داللة اإليقاع املتوسط يف القرآن الكرمي    -2
 ،ن،والرمحة والتودد؛إذ يسترسل يف آٍيأجواء التحن،د هذا النمط من الوقعكثري ما يسو

تخيالم،ويرتاعها،ل عند مسيفقة،سم لديه معاين،الطّمأنينة والسأفة والشوتكون هذه األجواء،الر 
وحركتها مطلقةٌ،غري ،ناعمة الوقع،ومرهفة احلس،جها يسرية اجلرس،نبضها قليلٌ،ومتوندي

  .،ونرباا زهيدةٌمشدودٍة
األول خاصة ؛ف،بالنظر إىل أخويه،السريع والواينيقلّ يف التعبري القرآينّ،إالّ أنّ هذا النمط

ة آيآي العذاب،واالنقالبات الكونير،ة األخرية،والثّاين خاصدبرد واحلكاية التاقترن ،ووالس
ل بالتراألوهيب،والثّاين بالترمط األوسطغيب،ولعلّ هذا ما يؤول ندرة الن.  

ولعلّ ما مي17ثّل هلذا،مبا جاءت به قريشيف قوله���� لدعوة اخلليل؛إذ هي إجياب����: 
}}}}É bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ #### µµ µµ$$$$ ss ss#### tt tt//// $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu øø øø−−−− ãã ãã———— öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$  من أبرهة،يف الفيل،، البلدنِمفقد أ18َ}}}}####$$

  .19بعد ضمان األمنمأنينة واإليالف،وساد السالم،والطّوأمن رزقه،ووسعت كفالته،
 اًواملتأمل يف السورة هذه،جيد إيقاعها مسترسالً،متوسط الطّول،بني اخلفّة والبطء،مناسب

 إىل السرعة،ليكون زاجراً ومنبهاًده إليهم؛فال مييل الوقع،،وتودبقريٍش����لطف اهللاوجلو الرمحة،
  . للتفكّر،الّذي يقتضي طول الزمن بصاحبهليكون جو السورة وال مييل إىل الوقع الواين،

من قوله����ثّل هلذا أيضاً،مبا جاء يف خرب مرميولعلّ ما مي،����:}}}}$$$$ yy yyδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ rr rr'''' ss ssùùùù ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ$$$$ yy yy‚‚‚‚ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆíííí õõ õõ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ 

ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%%  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘MMMM ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ \\ \\‹‹‹‹ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ yy yyγγγγ1111 yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB āā āāωωωω rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ 
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ÅÅ ÅÅ7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 tt ttGGGG øø øøtttt rr rrBBBB $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� || ||���� ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆíííí õõ õõ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ¿¿ ¿¿2222 ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ññ ññÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY7777 ss ssÛÛÛÛ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yy____ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää3333 ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 uu uu���� õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss%%%% uu uuρρρρ 

$$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ ÉÉ ÉÉ tt tt���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ uu uu;;;; øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹ ôô ôô nn nn==== ss ssùùùù zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ŸŸ ŸŸ2222 éé éé&&&& uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΣΣΣΣ ÎÎ ÎÎ)))) ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{20 

اهدظهر هذه اآليإذ تمعامل احلزن واألسى،الّيت أملّت بأَ الش،اهللاِةم ����داملؤمنة بقدر يقة،الص
 هذا ة منسة،واملتوجة واالجتماعية باهلواجس،البشريوقضائه،املضطربة يف أحواهلا النفسي����اهللا

اهلالك،قبل أ  العظيم،اهلول االجتماعي ا يدعوها إىل متينحزناً وكرباً،مم21القي هذا اهلولن ت.  
ها،ذي جاءت، الوقع الّولكنك هذه األمة بربه هذه اآلي،كان دليالً على متسيف خضم 

متوسطة ،يٍة حزنجاء مبسحٍة ،وذاك القرع؛إذ االضطراب النفسي ذاكعلى الرغم من اجلزع،من
 ،يقه،عند قوٍمالطّول،توحي بذلك الكرب العظيم،الّذي انتاا،فاألمر ليس هيناً،وصعب تصد

يها ة الرحيمة،امللقاة إليها،بعد متناإلهليهذه األوامر،فسر ولعلّ هذا ما ي.مقفلة العقول واألفئدة
  .����ة،ألمته مرميجاءت من ذات  الوقع،دليالً على تدارك العناية الربانيقبل الفضيحة؛فاهلالك،

االنفطار،من قوله يف  جاءه أيضاً،مااثلومي����:}}}}$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 ¡¡ ¡¡���� xx xxîîîî yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz yy yy77771111 §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè ss ssùùùù ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr&&&& ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ßß ßß¹¹¹¹ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© šš šš���� tt tt7777 ©© ©©.... uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{22ثّل الوقع جاللة إذ مي
يف وحتننه،إىل عبده اإلنسان،فخاطبه بأكرم ما أكرمه،����املوقف،الداعي إىل تودد ذات اهللا

زه عن كلّ ما خلقه على البسيطةالّيتته،إنسانيمتي .  
على كتف ، رتباتايف جو التحبب والتقرب،وكأنه،بوترية العتاب،يواصل اخلطاب مثّ

وأغدق من جانبه،بعدما أكرمه ونعمه، خالقه،من سوء األدب،يف حقذي اون،اإلنسان،الّ
  .23يف أحسن صورٍة،شكالً ووظيفةً وسواه،مثّ عدلهه،من فضلعليه،

 استهلّها إذإنّ الوقع املتوسط ههنا،ليوحي إىل كلّ معاين التوسط،يف هذه اآلي الثّالث،
ذي النغم الرخيم،وختمها بتذكري اإلنسان اها بالعتاب،بالنداء الرحيم،وثن،التعبري القرآينّ
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ة،من باني القومي؛ولعلّ كلّ هذه املضامني الرِهِرووتركيب صواعتدال خلقه املستقيم،بتسويته،
  .دوال التوسط ههنا

،يف جو احلنو،ويف مسات الرضا،ويف  التعبري القرآينّجيد،24هذا؛وإنّ املتأمل يف آي الضحى
،فجرى الوقع من كرٍب���� ملا حلّ بالنيبالوقع الشفيق،والنغم اللّطيف،مناسبةً،ورياض الرمحة

ركات الرتيبة،واخلطوات الوئيدة،واألصداء متوسط الطّول،استجابةً جلو السورة احلانية،ذات احل
جيغمات الشقيقة،والن25ةالر.  

  : داللة اإليقاع الواين يف القرآن الكرمي -3
رد،والقصمط،يغلب هذا النواحلكاية،وآي صمن إيقاعات القرآن الكرمي،على آي الس 

التفكّر والتعاء اخلاشع املعترب،ملا هلذا النر،وآي الداعي إىل طول الوقت،من المط،دبطّول،الد 
 مهالك األمم الغابرة وأخبارهم،على أسباب،والوقوف يف استنباط العرب،الّذي يأخذه صاحبه،

 من هذا الوجود،يف استلهام احلكمة،،وطول الوقت الّذي يأخذه أيضاً.،ومآهلم من بعدمن قبلُ
ومن هذه احلركي26نسان،واملعجزة لقدرة اإلة،احملكمة بإتقاٍنة الكوني.  

 :����،من قوله����،يف حكاية زكريا القرآينّص هلذا،من آي القصولعلّ ما يصدق مثالً
}}}}tΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz yy yyδδδδ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ôô ôôàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè tt ttGGGG ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ââ ââ¨̈̈̈ùù ùù&&&& §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ YY YY6666 øø øøŠŠŠŠ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. àà àà2222 rr rr&&&& šš šš���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) xx xx©©©© ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

àà ààMMMM øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM tt ttΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### #### \\ \\���� ÏÏ ÏÏ%%%%%%%% tt ttææææ óó óó==== yy yyγγγγ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪  ÍÍ ÍÍ____ èè èèOOOO ÌÌ ÌÌ���� tt ttƒƒƒƒ ßß ßß^̂̂̂ ÌÌ ÌÌ���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu 

zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ (( (( ãã ãã&&&& ùù ùù#### yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{27 اً،سلساً عذباً،يوحي الث،وي هذه اآليات الثّحتإذوقعاً رخي
يف اخللفة،بعد أن الراغب ����هلذا النيب،معاين اخلضوع والتذلّل-ومن الوهلة األوىل-إىل سامعه

  .28ة يف صلبهيف استكمال ميسرة النبو،والراغب أيضاً؛رأسه الشيب وهن منه العظم،وغزا
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 رى اإليقاع شاخصاً،وهو يرسم معامل التودد احلامل،يف جويواملتأمل يف هذه اآلي الشاهد،
الوقع،ذي املقاطع الطّويلة املفتوحة،وصوت سردي الفواصل املتما واٍن،طويل احلركة،رخي،د 

  . الرخيمبعد الياء املدغ
 سناً،����ة؛إذ يتناسب الطّول يف الوقع،وكرب زكريااملناسبة الداللي،هقع من هذا كلّوت

ويف ة يف صلبه؛بويف استدامة النرحية،وطول إحلاحه يف الدعاء،ورغبته الص،وطول انتظاره للخلفة
القصصي هذا اجلو اٍت معدوديف آياٍت����اهد حياة ز كرياكل مشا الواين،تتشخضم.  

د الوقع البطيء،وحيدالليعاءيف اآلي أيضاً،املعامل الدجة ،ة للطّول،كأجواء الداحلاملة املتمو
tt{{{{:����اخلاشعة؛فمن ذاك قوله tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ WW WWξξξξ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt//// yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? uu uu‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// §§ §§‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ ZZ ZZƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 

÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù 44 44 $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ öö öö���� ÏÏ ÏÏ ee ee���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttãããã $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨????‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB yy yyŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèèŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{29ل آياتتسج 
هذا الكون  خلق ،إىل تلك املشاعر املرهفة،من ذوي العقول الراجحة،الّيت عرفت سر أخادةًلفتةً

فة واخليعشة،؛فتنطلق األلسنة بالدعاء،الّذي يسجل الرالعجيب،املضبوط بنواميس حمكمٍة
املسترسل،الّذي يوحي بذلك ،والرهبة الراجفة،يف جو يسوده النغم العذب،واإليقاع الواجفة

اسة إليالم النار،احلياء،املرسل من تلك األنفس،اخلاشعة اخلاضعة،واحلس30ة احلارقةاحلامي. 
غم السجاء،عند تلك القلوب املؤمنة،الطّامعة يف املغفرة ِلويوحي هذا النس،إىل طول الر

  . األخياريف زمرةوالتكفري،بعد املعصية والتقصري،ويف حشرها بعد املوت،
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 ،على األلسنة الرسل،إىل التذكري،واإلحلاح يف طلب استنجاز الوعد اإلهلي،ي أيضاًويوح
 وحيائها،بعد أن ارقّة القلوب،وتقواهه،بي هذا كلّشوييوم القيامة؛من اخلزي،واإلعفاء 

  .31 جليلٌأنّ هذا الرجاء الطّويل،ال خيلفه رب،اوثقو
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 تلك الطّقوس،،بيت العتيق؛فليس القصدالوي إىل اس،من جعل النة،،إىل احلكمة األبديالناعم

  .ا أسرار القلوب الرقيقة،الّيت تطري إىل ربها،الّذي يعلم السر،وما خيفىعند الكعبة املشرفة،وإمنّ
  على الكرب،وبعد الدعاء الطّويل،احلمد،بعد اإلجناب����عند ذلك إبراهيمويتذكّر 

رب اجلميل،لتكون ذرمن،إالّيته،والصغم من طول الزاً لصلبه؛فعلى الرامتداداً بشري عاء،أنّ الد 
 مسموعمستجاب.  

على ة يف إقام الصالة،واستقامة الذّري،وتقتضي هذه االستجابة،الشكر بطلب التوفيق
اء،كالّذي كان يف طلب اإلجناب؛وبعد هذا املشهد،الضارع مثّ يلح على قبول الدع����هدى اهللا

 ولولديهدعاءه باملغفرة له،����اخلاشع،الّذي ساده الوقع الناغم،املتموج الناعم،ختم إبراهيم
  .33يوم احلساب،وللمؤمنني

مط،هذا؛ويكثر هذا النخيفكّر،يف دالئل القدرة العجيبة،من الوقع الربر والتديف آي الت، 
 ،يعصنال يف هذا اخللق،وهذا لإىل التأميت تدعو صاحبها،،الّةوالبدائع الرحيب،نة الرهيبةواملك

طوالً وعرضاً،لتبني للسامع قدرة ،تد متالّيت،،يف آيها34ما أقرته األعلى ؛فمن ذاك اإلهليالكوينّ
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قدره ورفعته،بأجواٍءاخلالق،وعلو حتمل صفات حانيٍةٍة وجداني،ٍة،ٍة،وإيقاعات رخييف متماد 
  . 35ة لآلي كلّهاالّيت تظلّ الداللة املركزيوالطّول،

يف آيها،إذ36ةونظري هذا ما محله الغاشي بني،تأنّ الوقع عميقل، هادئأمداٍع إىل الت، 
جاءوالتس من هول القيامة،فكّر والروجطلّع واخليفة،والتها سورةٌ.والتحتمل يف مضامينها،،إن 

،بعد بالعريض الرحيب،وحتمية اإليامناظر الوجود،هيب،و،وعاملها الواسع  الرمشاهد اآلخرة
 ة،إىل رب هذا الكون،وهذا الوجود؛وقد ارتسمت هذه املشاهد واملناظر، الشاقّويلةالرحلة الطّ

  .37 رهيٍب،وعميٍق نافٍذ رصٍنيوهذه احلتمية،يف وقٍع

         :ة ألجواء القرآن الكرميالليالدقات املواف    *

ما جند،كثري القرآينّأن اإليقاع املوسيقي ،يوافق اإلطار العام،صللنبورة اينّ الريف الس،
حسب تنوع األجواء،الّيت تسود قد تكون هذه املوافقة،طلق فيه،والواحدة،وجومها العام،الّذي أُ

يف ر،ملقرهذه السورة،وتتعدد حسب تعددها،مع اختالف العرض الفين فيها وطرائقه؛وهو ا
فأما تنوع أسلوب املوسيقى وإيقاعها،بتنوع األجواء الّيت تطلق فيها،فلدينا ما ":قول سيد قطب

وعلى هذا .38""""نعتمد عليه يف اجلزم،بأنه يتبع نظاماً خاصاً،وينسجم مع اجلو العام باطّراد ال يستثىن
ر،يتقرأربعةٌ،تزيد عليها ة،يف ثالثة أحواٍلأنّ املوسيقى القرآني فاقه،واجلومن اختالف الوقع وات،

  :39السائد فيه

1-وقع سريع مكهرب واجف،راجف خويف والترهيب،ألجواء العذاب،والت .  
2- واٍنوقع رخي رد واحلكاية،وآي التعاء،ألجواء السفكّر،وآي الدبر والتد. 
3-طٌ وقعمتوس حند،ألجواء التودمحة والتن،والر   . 
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 . اختالف الوقع يف السورة الواحدة،الختالف اجلو السائد فيه-4
5-اة سوٍر اختالف الوقع يف عدفاقها يف الفواصل وأصوامع ات،. 
 . اختالف الوقع،الختالف األجواء باطّراٍد-6
  . وحدة الوقع يف السورة الواحدة،مع تعدد معاين السورة-7

*    اللية الختالف اإلاملوافقات الدفاقهيقاع القرآين وات :            

اختالف اإليقاع،يف السورة الضامة له،ملخالفة األجواء،بعضها ،يكثر يف التعبري القرآينّ
  إيقاعييف منٍطالكامنة،،يف هذه السورة،وملا حيمله كلّ جو من الدالالت،غري الداللة لبعٍض
  .40 ذلك مما سبقبني؛وقد تمعٍني

كاثرستشهد هلذاولعلّ ما ير يف التامع41،الّذي تقرل لدى السالومضة اخلاطفة،،؛إذ يتخي 
صفحة احلياة الدنيا واملوت،وميتد من،،يطوي فيه الز عابرةٌيف شريط احلياة الطّويل،كأنها برهةٌ

42ةطول احلياة األبدي.  
ة سرعة هذه الومضة اخلاطفة،الّيت طوت احليابع السريع،يف بداية السورة،وقي الويش

وىل،من األيف ،،متزايدة اجلرس؛صعوداً وزجراًوقد حشد هلذا اجلو،ثالث قرعاٍت،الدنيا واملوت
ãã{{{{:����قوله ããΝΝΝΝ ää ää33339999 yy yyγγγγ øø øø9999 rr rr&&&& ãã ãã���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 −− −−GGGG9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ãã ããΛΛΛΛ ää äännnn öö öö‘‘‘‘ ãã ãã———— tt tt���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ ss ss)))) yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ āā āāξξξξ xx xx.... šš šš’’’’ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{43.ّيف د،وأك

ΝΝΝΝ§{{{{:����من قولهانية،الثّ èè èèOOOO āā āāξξξξ xx xx.... tt tt∃∃∃∃ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{44 وكشفة،من قولهالثهيبة،يف الثّاحلقيقة الر 

����:}}}}āā āāξξξξ xx xx.... öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ āā āāχχχχ ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttIIII ss ss9999 zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttIIII ss ss9999 šš šš ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{45    

  الوقع،عمقاً يف اآلذان،،لزيادةالعمق يف القلوب،يف تأكيد هذه احلقيقة،يزيد يف هذه اآليو

                                                 

  . 267: ص-ذا نفسهاملبحث ه: ينظر-40
  .  سورة التكاثر-41
  ". قواعد تشاكل النغم يف موسيقى القرآن:"ونعيم الباقي .3963 و3962: ص-6:ج"يف ظالل القرآن:"سيد قطب: ينظر-42
  .3و2و1: اآليات- سورة التكاثر-43
  .04: اآلية- سورة التكاثر-44
  .7و6و5: اآليات- سورة التكاثر-45
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  تنتهي السورة،مثّ.وختتم بإفاقة الالّهي،ولفت نظر الشارد،وإرجاف الناعم،مبا يف يديه من نعيٍم
¢¢{{{{:����بالوقع الرصني،الذّاهب إىل القرار العميق،يف قوله ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ££ ££ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç ççFFFF ss ss9999 >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{46    

 ة،واإلنفاق واملعصي، العابث،من عبء اجلمعهذا الالّهي لثقل ما حيمل،مناسب،وقعهو و
  .47عن كلّ هذاعبء ما حياسب نفسه،و

 ،فأما األول؛على منطني خمتلفني وقعها،جندإذ ذي حوته آي النازعات،الّذا،ونظري ه
 نية القوية،واجلو املكهرب،والنبض السريع،ريعة،واملوجة القصرية،والِبسالركة احل غلب عليهفت

ÏÏ {{{{:����هلقوك؛واالرجتاف الشديد ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ““““≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ]] ]]%%%% öö öö���� xx xxîîîî ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ VV VVÜÜÜÜ ôô ôô±±±± nn nnΣΣΣΣ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ [[ [[ssss öö öö7777 yy yy™™™™ 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ ZZ ZZ)))) öö öö7777 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù #### XX XX÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß#### ãã ãã____ öö öö���� ss ss???? èè èèππππ xx xx���� ÅÅ ÅÅ____#### §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ yy yyγγγγ ãã ããèèèè tt tt7777 ÷÷ ÷÷KKKK ss ss???? èè èèππππ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ÒÒ ÒÒ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 

77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ îî îîππππ xx xx���� ÅÅ ÅÅ____#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ $$$$ yy yyδδδδ ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& ×× ××ππππ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã 

ZZ ZZοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªΥΥΥΥ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) îî îîοοοο §§ §§���� xx xx.... ×× ××οοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅ����%%%% ss ss{{{{ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ©© ©©ςςςς ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ×× ××οοοο tt tt���� ôô ôô____ yy yy———— ×× ××οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{48إذ 
ُالّذي وضع هلا؛إليقاع،تتناسب وا سريعةٌحركةٌ،رى يف هذه اآليت،،اجف الواجفوهذا اجلوالر 

 وقع حيث،يلغرض،الّذي وضع له يف اآل لمناسبةً،املبهور املذعور،ذو وقع فواصل سريٍع
$$$$"األصوات،عند أصوات الفواصل،من استعالء قاف ]] ]]%%%% öö öö���� xx xxîîîî"و"$$$$ ZZ ZZ)))) öö öö7777 yy yy™™™™""""وطاء"$$$$ VV VVÜÜÜÜ ôô ôô±±±± nn nnΣΣΣΣ" فاءوإذالق 

""""ππππ xx xx���� ÅÅ ÅÅ____#### §§ §§����9999 $$ ππππ"و"####$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### §§ §§����9999 $$ οοοο"راء وميوعة""""####$$ tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$ οοοο"و"####$$ tt tt���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªΥΥΥΥ""""49و""""οοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅ����%%%% ss ss{{{{"و"οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////"،ًزنت ميزاناواحداً،فات 
  .وتشاكلت مقطعاً

öö {{{{:����؛من قوله����وأما املوقف الثّاين،فقد جاء يف خرب موسى öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ yy yy77779999 ss ss???? rr rr&&&& ßß ßß]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yymmmm ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ1111 yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ““““ �� ��θθθθ èè èèÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã óó óó���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù ≅≅≅≅ yy yyδδδδ yy yy7777 ©© ©©9999 ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& 

44 44’’’’ ªª ªª1111 tt tt““““ ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yy7777 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 yy yy´́́́÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttFFFF ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ çç ççµµµµ1111 uu uu‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 33 33““““ uu uu���� öö öö9999 ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù 44 44 || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt tt���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& 
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 .14...01: اآليات- سورة النازعات-48

 .320: ص-"احلجة يف القراآت السبع:"ينظر".وهي قراءة محزة الكسائي وخلف وأيب بكر شعبة:" قال ابن خالويه-49




	�ـــــ ����� ـــــ ����� ـــــ ����� ـــــ ����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���	
���	
���	
��----���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� :""""�
�������
�������
�������
���������� ���� ���� ���� �����������������������
� !� ���
� !� ���
� !� ���
� !�  � � � �  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ""""# '# '# '# '&&&&��������% % % % $$$$ ���# ���# ���# ���#""""

 275

44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ uu uu���� || ||³³³³ yy yyssss ss ssùùùù 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ%%%% ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ZZ ZZοοοο uu uu���� öö öö9999 ÏÏ ÏÏèèèè ss ss9999  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ## ## yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{50 ةظهر يف هذه اآلي الكرمية،يإذخياإليقاع الواين،واحلركة الر 
طة طوالً،املنسجمة واحلال،الّيت عليها هذه املقطوعة القرآنيولو أُ.51ةواملوجة املتوسظر لَِمعالن 

جو رى أنّ اجلويف هذه،يقصصي مسترسٍل إهليٍّ،يف كالٍم هادئ ر،واستخالص ،داٍع إىل التدب
متلئّب العظات؛ونظائر هذا كثري.  

،ومآل الطّاغية ����يف هذه اآلي قليالً،لغرض موقف الكليم موسىوتوارى الوقع،
لقيٍةٍةفرعون،وذكر أمور خطول ل مناسبةً، طويلٍة،حبركٍة،فارختى اإليقاع،واسترسل يف بطٍئ كوني

من ، يف آيٍةكما جند الزجر،والوعيد والغلظة،مرةً.ةيف املسائل العقديلذّي يأخذه املرء االزمن،
çç {{{{:����يف قوله،آي هذه املقطوعة ççνννν xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ%%%% ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{ فرعون����أخذ اهللاإذ 
  .أشد وأنكىذا الطّاغية،ه ما ينتظر؛فآلخرةعن لفظ اأخر اللّفظ،باألوىل يف دنياه؛ف

  الطّمأنة،والعطف واللّطف؛ الشدة واهلدة،إىل جومن جو، االنتقالإذومثيله ما كان يف الفجر،
رل،فهو مقرا األويف قوله،فأم����:}}}}Hξξξξ xx xx.... #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM ©© ©©.... ßß ßßŠŠŠŠ ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### %%%% yy yy.... yy yyŠŠŠŠ %%%% yy yy.... yy yyŠŠŠŠ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ àà àà7777 nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ yy yy���� || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yy���� || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   uu uu üü üü““““ (( ((%%%% ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 44 44 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ss ss!!!! 22 22”””” tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ 

 ÍÍ ÍÍ____ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uu‹‹‹‹ pp pptttt ÎÎ ÎÎ:::: ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù āā āāωωωω ÜÜ ÜÜ>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏOOOOθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ss ss%%%%$$$$ rr rrOOOO uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{52إذ 

اً لتصويرثّل هذا الوقع،مينغيم،، هزٍمي منتظٍم،للمالئكة يوم القيامة،بوقٍعلعرض العسكريجليل الت 
 ،ووقوف املالئكة دك األرض،وجتلّي اجلبار القهار هذا،يفتسم كلّفري.حادة التقسيم وسيقىمبو

جهن باملنع،ما فاتهكر اإلنسان،عندها يتذّ؛ إىل الكفرة األشرارم األخيار،وجر اثوأكل التر، 
عذّب مثله والتمنيات الضائعة،فال ي  ملصري الفاجعة،إنه تصوير.وحب املال،والت حني مندٍم

أحدوثقه من،وال ي53 عذابه أحد.  
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ة،،قابل هذا الّذي مضىويفس املطمئنقولهيفمشهد الن ����:}}}}ûû ûû ÉÉ ÉÉëëëë ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZππππ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu‘‘‘‘ 

ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ££ ££∆∆∆∆ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{54إذ يإىل يف اآليائد،وحي الوقع الس،
روحانيكرمي اإلهليخاء والعتق،ة التوالوثاقوالر دبعد ذلك الش،؛ويعبري األمن م عليها،ِسن

ٍةوالطّمأنينة،واللّطف والعطف،مبوسيقىٍة رخيجل، نديكينة والترقريب،والسوالت الود 55حيبو.  
  للداللةإىل أخرى،يف حني اتفاق الفواصل وأصواا،مناسبةً،لف الوقع،من سورٍةوقد خيت

ناًالّيت طلبت منطاً موسيقيكوير ما جاء،من ذاك؛اً معيقوله،يفيف الت ����:}}}}#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß§§§§ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ää ää.... ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠθθθθ àà ààffff –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss3333ΡΡΡΡ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt tt7777 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu���� ÉÉ ÉÉ ii ii���� ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ ãã ãããããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{56احلقيقة إذ هي 
 للشمس والنجوم،واجلبال والبحار،واألرض والسماء،امل،الش اهلائل،االنقالب الكوينّبالكربى،

  .57واألنعام والوحوش واإلنسان
  هلذه املشاهد،،مصاحبٍة سريعٍة احلركة الرهيبة،اهلائجة يف هذه اآلي،ومبوسيقىإنّ تلكو

وختلعها من كلّ ما تطمئن إليه وتركن،فهي حركة اهلول ،رية،هزاً عنيفاً طويالًتهز النفس البشل
####{{{{:����وأما ما جاء يف االنفطار،من قوله.58املدمر،اجلارف لكلّ ما جيده،يف ذلك احلني ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN tt tt���� ss ssÜÜÜÜ xx xx����ΡΡΡΡ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== ÏÏ ÏÏ....#### uu uuθθθθ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu���� ss ssYYYY tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ yy yyssss ÎÎ ÎÎ7777 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN tt tt���� ÉÉ ÉÉ dd ddffff èè èèùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu���� ÏÏ ÏÏYYYY ÷÷ ÷÷èèèè çç çç//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

ôô ôôMMMM yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôNNNN tt tt���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{59ها تصوغم من أنفعلى الرإالّ أنّالنقالب الكوينّل،ير، 
 تطوف عبارته،إىل جو العتاب،وإن حيمل معامل الوعيد،و يوحي،خيتلف عن سابقه،فهووقعها،
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  آخر للسورة،يرتسم يف التخييل،ومعامل تشخيٍصجديٍد ،إىل وقٍعبالقلب البشرياهلادئة العميقة،
ا،ويت ٍةإىل جماالٍتجه60 خاص.  

#### {{{{:����وأما ما جاء يف االنشقاق،من قوله ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) tt tt±±±±ΣΣΣΣ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) ãã ããmmmm uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôNNNN ££ ££‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ôô ôôMMMM ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ôô ôôMMMM ‾‾ ‾‾==== ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) ãã ããmmmm uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{61يختلف اإليقاع ف
 تصور مشاهد القيامة اآلي،يف الثّالث،يها،عما جاء يف التكوير واالنفطار،وعلى الرغم من أنّف

 ،تدعو إىل التبصر،األخرية،حيمل إحياءات جليلةًهذه يف  الوقع اهلادئ،،إالّ أنّواالنقالب الكوينّ
 .62 ويسٍريف راحٍة،����محة،واالستسالم إىل ذات اهللا تكسوها طالوة اإلشفاق والرو

ورة الواحدة،مع ونظري ما كان من االختالف،هو كائنفاق اإليقاع،يف السيف ات 
،املنتظم ،ذات النغم املوسيقي63 النجم سورة يف جاءاختالف مواضيع هذه السورة؛فمن ذاك ما

ٍجزنة املتوازية،وذات إيقاٍعيف فواصلها،املتمنساٍب متمو العال صوير،،الّذي يسري يف داللة الت
ورانيامي،املوافق لألحداث النالسانيبة،واملشاهد الريبوح األمني،����ة،واحلركة الطّليقة للنوالر 

 ذلك،ليجعل بعد هذا كلّه؛عجيٍب أخاٍذ، نغمية العجيبة،وبوقٍعالكونية،ري،يف هذه السف����
 دالشوحيورة،الرموٍح شديٍد،ومؤثٍّر عميٍق،يرتعش له الكيان، بإيقاٍعاًخمتوماخصاً، شيف الس  

  .64ويرف معه ويستجيب
ائد للقمرويجم،إال65ّقابل الوقع السما جاء يف الن،عب،ه جاء، أناته الرليحمل يف طي 

وعلى . عميٍقوالفزع واهللع،لتلك القلوب املكذّبة،والطّمأنينة للقلوب املؤمنة املصدقة،بوقٍع
ثّل كلّ  يف حلقاٍت،متُ،متتابعةٌالرغم من وحدة هذا الوقع،إالّ أنّ مواضيع هذه السورة خمتلفةٌ

ز ، منها،مشهداً من مشاهد التعذيب،للجنس األول من القلوب،وخيتم عند كلّ واحدٍةواحدٍة
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yy{{{{:����قولهيف عنيٍف، yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{66مثّ يغط،بيسر ماوهذ،رفع هذا اهلزا الض 

‰‰‰‰ô{{{{:����قولهمن يف متونه،محل القرآن الكرمي، ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� œœ œœ££££ oo oo„„„„ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� ÏÏ ÏÏ.... ££ ££‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{67. 
 يف مشاهد القيامة واخلتام،ومشاهد مصارع األقوام،:ولقد تلخصت مواضيع هذه السورة

  .68لطّمأنينة والسكينةمبشهد األمن،وا،املرعبة املخيفة،وختمت بعد هذه األجواء

* اللية أللوان اإليقاع يف القرآن الكرمياملوافقات الد:    

وبان ،،وموسيقى أصواٍتلقد توافر للقرآن الكرمي حشد هائلٌ،من تراكيب ومفرداٍت
من حيث واحلركات والسكنات؛كما اختلف الكلم فيها،،يف اختالف املخارج والصفات،نغمه

 يف قصار السور،بروزاً واضحاً،يربز هذا،و.69رات من حيث اإليقاعاألنغام واألجراس،والعبا
واملتأمل يف آي القرآن .من مهبط الوحي ية، عرف زمن نزوهلا،يف الفترة املكّمادةً وعلّةً؛إذ

  :70الكرمي،جيد أنّ اإليقاع،ال يكاد يزيد عن ثالث ألواٍن
  : اللّون األول -

 تة،يف الوزن والصوت،وعلى غري ما عهديتساوي الفواصل القرآن،ل نتيجٍةيفوهو 
املركّب يف العرب،يف الشعر؛إذ انبعاث اإليقاع،من تناسق األصوات،وتآلفها يف الكلم املفرد،و

 من  واحد لو حذف لفظٌإذ؛وذاك أنّ اختيار اللّفظ،مبا يوافق وقعه املوسيقي.اكيبراجلمل والت
  .ر اإليقاعاآلية،خيتلّ امليزان،ويتأثّ

ÉΟΟΟΟ{{{{:���� هذا ما جاء يف النجم؛قالويعضد ôô ôôffff ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uuθθθθ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ öö öö//// ää ää3333 çç çç7777 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

33 33““““ uu uuθθθθ xx xxîîîî ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ uu uuΗΗΗΗ ©© ©©>>>> tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 33 33““““ uu uuθθθθ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ;; ;;οοοο §§ §§���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, èè èèùùùù WW WW{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yyŠŠŠŠ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ss ssùùùù ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù zz zz>>>>$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yy™™™™ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ∩∩∩∩∪∪∪∪ ## ## yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 
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 ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>> xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßßŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ##““““ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF ss ssùùùù rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ 33 33““““ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççνννν#### uu uu uu uu‘‘‘‘ »» »»'''' ss ss!!!! ÷÷ ÷÷““““ tt ttΡΡΡΡ 

33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÍÍ ÍÍοοοο uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ™™™™ 44 44‘‘‘‘ yy yyγγγγ tt ttFFFFΖΖΖΖ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ yy yyδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ## ##““““ uu uuρρρρ ùù ùù'''' pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  yy yy´́́́øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ nn nnοοοο uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy´́́́øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

ss ssøøøø#### yy yy———— çç çç���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 33 33““““ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ## ##““““ uu uu���� öö öö9999 ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ãã ããΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt���� ss ssùùùù rr rr&&&& || ||MMMM≈≈≈≈ ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### 33 33““““ ¨¨ ¨¨““““ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ss ssππππ ss ssWWWW ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### ## ##““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 rr rr&&&& ãã ãã���� xx xx.... ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ%%%% ## ##““““ uu uu””””���� ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{71 فالوقع
  ، قصصيها اآلي،مسترسلةً يف جولتراكيب متوسطة الطّول،تتآلف فيههنا،متوسط  الزمن،

““““"يوافق فيها اللّفظ،تناسب اإليقاع؛إذ لو حذف لفظو tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ والوقع ،72ةختلّت التقفيال"####$$
####"يفواألمر سيان،.واملوسيقى ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))"ناسب  خيتلّ ميزانإذهما جاءا 73التواملالحظ من اللّفظني،أن

  .ملعىن يف السياق،وملناسبة يف اإليقاع
  : ايناللّون الثّ -

 ، موسيقيإحداث وقٍعلغرض يف اآلية،، إىل أخرىن صيغٍةم،فيه العدول متيوهو ما 
ي،العوافق املعىن،أو اجلوالّذي يسود القطعة القرآني ل.74ةاميف قولهفاملتأم ����:}}}} tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt���� ss ssùùùù rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∉∉∉∉∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

 ÍÍ ÍÍ____ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ  ÍÍ ÍÍ____ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM ôô ôôÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

 ÍÍ ÍÍ____ çç ççGGGGŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ÈÈ ÈÈ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† ∩∩∩∩∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÉÉ ÉÉLLLL tt tt↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ yy yyzzzz uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ يري سلب بعض 75}}}}∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∇∇∇∇∩∩∩∩ ####$$
ββββρρρρ ": الفواصلموافقةً،76لفواصلها  الياء،صوتاًاآلي ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????"و"ββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ "و"####$$ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ وال .وغريها"####$$

  .وتعاىل القرآن الكرمي عن هذا؛بد لتدخل املعىن ههنا،وإالّ كان عبثاً

                                                 

 .22...01: اآليات- سورة النجم-71

 . ال يراد بالتقفية،املصطلح الشعري،وإنما امليزان اإليقاعي؛وتعاىل القرآن الكرمي،عن مصطلحات الشعر والنثر-72

 .104: ص-" القرآنالتصوير الفني يف:"سيد قطب: ينظر-73

  .167: ص-"نظرية التصوير:"صالح عبد الفتاح اخلالدي: ينظر-20
 .82... 75: اآليات- سورة الشعراء-75

 .حروفها،يقابله الروي الذي بالقافية،وقد نزه القرآن الكرمي من الشعر والنثر ومصطلحاما: أصوات الفواصل-76
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¤¤ {{{{:����جاء من قوله ويوافقه ما ¤¤ΑΑΑΑ uu uuθθθθ tt ttFFFF ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ¢¢ ¢¢ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÆÆ ÆÆíííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) && && óó óó xx xx«««« @@ @@���� àà àà6666 œœ œœΡΡΡΡ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ �� ��èèèè ¤¤ ¤¤±±±± ää ääzzzz 

óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãã____ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ^̂̂̂#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷`̀̀̀ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... ×× ××ŠŠŠŠ#### tt tt���� yy yy____ ×× ××���� ÅÅ ÅÅ³³³³ tt ttFFFFΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ôô ôôγγγγ •• ••ΒΒΒΒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆíííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### (( (( ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 

#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ îî îîΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××���� ÅÅ ÅÅ££££ tt ttãããã ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{77حذف ياء لفظلو ف"íííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$   .يزان املوسيقينكسر املال"####$$

$$$$tΑΑΑΑ{{{{:����،ومن قولهيف الكهف،ونظريه شاهد سيبويه ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ÆÆ ÆÆiiii öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ{{{{78من قولهويف هود،: 

}}}}tΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ{{{{79ف ياءيف حذ"ÆÆ ÆÆiiii öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ"و"ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ"ما احلذف،النكسر اإليقاعفإن مل جيِر ، واملوسيقى

ممعاً،واختلّ ميزاا،وحصل ارتباكشك عند القارئ،وخيتلّ بعد ذلك املعىن،دون أي .  

ÌÌ{{{{:����من قوله،يف الفجرأيضاً،ما جاء ونظريه  ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ @@ @@ΑΑΑΑ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ 99 99���� ôô ôô³³³³ tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÆÆ ÆÆìììì øø øø���� ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� øø øø???? uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××ΛΛΛΛ || ||���� ss ss%%%% ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! @@ @@���� øø øøgggg ÉÉ ÉÉoooo ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{80فإن مل حيذف ياء"Î���� ôô ôô££££ oo oo„„„„" النكسرت
اإليقاع يف اآلي؛إذ حفظ القرآن الكرمي لوقع اللّفظ،ما حفظه للمعىن،على  املوسيقى،وارتبك

واء،السيما يف املكّيالس بب يف ذلكحدِرف السمنه؛وقد ع .  
  : لثّالثاللّون ا -

واالتساق يف هذا،على شاكلة؛أننا لو قدمنا أو أخرنا،أو عدلنا بصيغة عن أخرى،ألخلَلْنا 
 ،،جد مرهفٍةٍة فنيإىل الداللة؛إذ نلمس املوسيقى،يف شواهد اآلي،بلمسٍةويتعدى ذلك،.81بالوقع
tt{{{{:���� قوله يف اخلفاء،وقد ال جند تفسرياً لذلك،غري الّذي يكشفه الذّوق؛فمن ذاكوغايٍة ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz yy yyδδδδ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ôô ôôàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè tt ttGGGG ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ââ ââ¨̈̈̈ùù ùù&&&& §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ YY YY6666 øø øøŠŠŠŠ xx xx©©©©{{{{82موقع لفظفلو غُري " ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ"لفظب"ΝΝΝΝ ôô ôôàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####" 

؛اًألحسسنا بانكسار الوزن؛وإن مل يكن ظاهراً جلّيعر،نا قلناوكأنعلى زنة الش:  
                                                 

 .08...06: اآليات- سورة القمر-77

 .64: اآلية-لكهف سورة ا-78

 .105: اآلية- سورة هود-79

 .05...01: اآليات- سورة الفجر-80

 .106: ص-"التصوير الفني يف القرآن:"سيد قطب: ينظر-81

 .04: اآلية- سورة مرمي-82
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}}}}tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))      ÷÷÷÷      zz zz yy yyδδδδ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ôô ôôàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ{{{{        

tt""""فاملالحظ أنّ لفظ tt ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ""""يوازن لفظ"’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))"مبيزاٍن،ويوازيه؛وهو ما يوحي،أنّ القرآن الكرمي حمكوم 

   . وأصواٍت وحروٍف،وكلٍم وسكناٍت،يف حركاٍتمييل فيه،مبجرد اختالٍف،،جد حساٍسغلفاينٍّ
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يف رسم يها،الّيت يؤدو،القرآينّ لإليقاعة،املوافقات الداللي،لمتأملتتبني املهمة الرئيسة ل
 ،والسرعة والبطء،والقرع والرتب؛ةيمعامل احلركة والسكون،والطّول والقصر،والعمق والسطح

  . الفيزيائيمبا يف املشاهد،يف جانبها احلركي،كلها توحي لصاحبها
لدى السامع،وباإليقاع ة،يف رسم الصور الذّهني،،فترتكز أساساًلنغم القرآينّوأما مهمة ا

غم،حتقّق املوسيقى القرآنيا يكونة،والناللة املنشودة،واملعىن املراد يف اآلي،أكثر ممداللة يف،الد 
تعريفه  أشار إليه ابن سينا،يف الّذيأحدمها،من زيادة املعاين،والدالالت على بعضها؛ولعلّ هذا 

،من مزاوجة  القرآينّد قطب،يف بيان معامل تصوير الفين،وما كان يعتمده سي1للموسيقى
اللة القرآنيغم،يف الدةاإليقاع والن.  

 هذا؛وإن كان النغم،اجلانب الرئيس،املنظور إليه،يف حال تآلف األصوات وتنافرها،
ف يف باب مراتب فصاحة املفردات والتراكيب،الّيتواملصنحتقّق املوسيقى الد ة،اخلي،نص ألي 

اجلانب الرئيس اآلخر،املنظور إىل حاله،من حتقيق األزمنة املتخلّلة،ما  اإليقاع،وإن كان أيضاً
ف يف باب املوسيقى اخلارجيقرات،واملصنغم والنوبإسقاٍط-فإن هذا.ةبني الني بنا - رياضييؤد

غم حيقّق اجلانب املة،إىل فرضيأنّ النعنويد،يف املشاهد القرآنيرة ا،رات الذّهنيصوة والت
يا الفناللآلي،وختيع به املفردة القرآنياليلّة،نظراً ملا تتمتهلاته املفردات،ة،يف معلم الفضاء الد، 

،امللموس احملسوس،نتيجة تفاعل هاته الفيزيائي حيقّق اجلانب املادي اإليقاع،ة أنّفرضيبو
 ،ق اإلحياء الداليلّة أنّ اجلانب األول،حيقّة وتراكيبها،ويؤدي بنا أيضاً،إىل فرضيت القرآنياملفردا

يورة الفنة،املتمثّل يف الصاليلّللمفردة القرآنيمز الدل يف مثّت،املة،وأنّ اجلانب الثّاين،حيقّق الر
  .2هلاته األخرية،ةركة التفاعلياحل

للمشهد القرآينّات،يفوجتتمع كلّ هذه الفرضي،صناعة العمل الفين ثّل هلذا،مبا يلي؛ومي:  
  
 

 

                                                 

ة حتى القرن الثّالث تاريخ املوسيقى العربي:"خمطوط ضمن كتاب"- ضمن كتاب النجاة-كتاب املوسيقى:"ابن سينا: ينظر-1
  .466: ص-هلنري جورج فارمر"عشر امليالدي

  . 40...35: ص-" الكرميالقرآن يف الصويتالرمز "و"الصويتّ يف القرآن الكرمياإلحياء :"امطلب:املؤلّف: ينظر-2
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د ويتغريعاً،فيتعدغم اإليقاع تنول يف حتديد معامل هذا يشابه الناللة،الّيت تتدخوفق الد،
  .ة لآلية،يف املشاهد الفني األولتشرف على الشقة،الّيت رسم التصورات الذّهني،لالتنوع

 :منهاوة؛على آي القرآن الكرمي،من هذه التصورات الفكري،ولعلّ ما يصادفه الواقف
ور املتضادقابل يف الصوقّعالتة،وترجيع األصوات والعبارات،والت واإلضافة يف اللّفظ،قّبوالتر، 

منّإلثراء املعىن،والترلزيادة الت،غمياء،يف أثري النمت يف تلك الوقفات،الّيت أشار إليها القروالص،
 .3والفواصل أطراف آي حلناً ومعىن،،ختتم اآلي الّيت القفالتمصنفام،و

   : داللة التقابل يف القرآن الكرمي    *
 ، الداليلّالصوريقابل،ة،يعين ضرورةً،حدوث التة الداللياإليقاعي حدوث املوافقات،إنّ

غمييف اجلانب الن،الّذي هو نظري اإليقاع احلركيوتي؛فاملوافقة الصصفاتبة،ة للمفردات القرآني 
ها وتنافرهاا،وتآلفأصواا،وقود ما يقابلها،،جتها وضعفيور الفنة،املتناظرة يف معجمها من الص
 ةة،توافق املتقابالت الداللية القرآنية الصورة الفنييف إثراء املعىن،يف حركي ما يزيد،ولعلّ.4الداليلّ

  .كماً وتنوعاً؛فاألول من حيث توافق إحصائها،والثّاين من حيث توافق أضدادها
ولعلّ ما يغميقابل النا  لوقف عليه،يف رصد التاآلي،ما جاء من أحوال املشاهد،وكيفي

 الروحة ونافر،والقوة والضعف،واملادوالذّهاب،والتآلف والتئة اجليواحلركة والتوقّف،:من حيث
واخلري والشر،واملوت واحلياة،والنعيم واجلحيم،واملاضي واملستقبل،والكفر واإلميان،والسواد 

؛وغريها من النظائر 5القبض،والبثّ واجلمع،والبسط ووالبياض،والسماء واألرض،واخلفّة والثّقل
الثّنائي،نغماً ومعىن،ل،السيما يف توقّع الفواصالفة،الّيت تتضامل خيتلّ الثّاين بقيد األوة،عند  القرآني

  .رامةأطراف اآلي،وختمها مبا يوافق الداللة املُ
ل هلذا،ما جاءت به القيامة،من متقابالٍتثّإنّ ما ميتزاوج، أهوال القيامة،وما خيص بني ما خيص 

ة هذه املشاهد املؤثّرة،الّيت تواجه القلب ويف غمر.النفس اللّوامة،من مطلع السورة إىل ختامها

                                                 

  ".قواعد تشاكل النغم يف موسيقى القرآن:"نعيم اليايف: ينظر-3
    .162: ص-"ة التصوير الفنينظري:"عبد الفتاح اخلالدي: ينظر-4
  .املقال السابق:نعيم اليايف: ينظر-5
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البشريمبا جيري يف االنقالبات الكوني،فسية حني ذاك،جند معامل ة اهلائلة،واالضطرابات الن
ãã{{{{:���� قولهمن،6 على األوجه،يف رد على السائلةاحلرية،مرتسمةً ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttββββ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{7    

ولهمن قجاب مبا يفزع قلبه،في����:}}}}#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ss ss−−−− ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// çç çç���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ yy yy#### || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz uu uuρρρρ ãã ãã���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yyìììì ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ää äädddd uu uuρρρρ ßß ßß§§§§ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ãã ãã���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø rr rr&&&& ”” ””���� xx xx���� pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ āā āāξξξξ xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω uu uu‘‘‘‘ yy yy———— uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ”” ””���� ss ss)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((#### àà ààσσσσ ¬¬ ¬¬6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ããƒƒƒƒ 

ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ¥¥ ¥¥‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΠΠΠΠ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% tt tt���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ×× ××οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& ………… çç ççνννν tt tt����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ$$$$ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{8    
مشاهداإلنساني احلواس تضم ة،واملشاهد الكونيفس البشريبة؛ويف الوسط الذّعر واالنقالة،والن 

  .9 تقبل أعذارهيتساءل املذعور املرعوب،عن املفر،وامللجأ واملستقر،حينها ال
،على املؤمنني املطمئنني،الناظرين إىل ربهم الكرمي،وعلى مثّ يطلعنا التعبري القرآينّ
āā {{{{:����؛يف قوله10الكافرين املنقطعني عن صلة ربهم āāξξξξ xx xx.... öö öö≅≅≅≅ tt tt//// tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ss ss'''' ss ss#### ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ îî îîοοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏßßßß$$$$ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××οοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅ����$$$$ tt tt//// ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ ÝÝ ÝÝàààà ss ss???? ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ ss ssùùùù 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{11وج املخلوق من النيف تكوين طفة املراقة،مثّ خيتم القرآن الكرمي املتقابالت،بذكر الز

≅≅≅≅Ÿ{{{{:���� قولهمنهذا اإلنسان، yy yyèèèè pp ppgggg mm mm'''' çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### tt tt���� xx xx.... ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ## ## ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{12.  
غميف ،كن أخذهإنّ ما ميورة،هو أنّ النأظهر ت من املتقابالأحدث مجلةً،قد هذه الس،

،يوحي إىل  نغميفيها حقائق الكون،وحياة اإلنسان،والكفر واإلميان،والعمل واجلزاء،يف عرٍض
  . ةاملتعلّقة بالقيامة،والنفس البشري هذه املشاهد،كلّ
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غميمط النقابل الوقع بوقٍع،يف قيكثر هذا النور،إذ يغم بنغٍم مثيٍلصار السنظٍري،والن ، 
ـِّوالصورة يف الثّاين بصورٍة  ة،،من توافق الصور احلقيقي13لّيلني يف ا توافقها؛فمن ذاك ما هو ب
اه بإشارا،من فاللّون بتناظر املفردات،وتطابقها وتقابلها،واالجتّ؛اهنيذات اللّونني،وذات االجتّ

ÈÈ{{{{:����وأما قوله.ب والسلبحيث اإلجيا ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy´́́́øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ ©© ©©???? pp ppgggg rr rrBBBB ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ tt tt���� xx xx.... ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### 

## ## ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{14 فهيمقابالتةٌ كونيلْقيا،واجت15ّةٌ خا يف طباقاا ،ألوالّيل يف ظلمة ااها
  .نثىة األ،وأصل الذّكر،وفرعييهلّجت،وضياء النهار وهوغشاوت

¨¨{{{{:����وأما قوله ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™ 44 44 ®® ®®LLLL tt tt±±±± ss ss9999 ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 44 44‘‘‘‘ ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&& 44 44’’’’ ss ss++++ ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ss ss−−−− ££ ££‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ………… çç ççνννν çç çç���� ÅÅ ÅÅ cc cc££££ uu uu���� ãã ããΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 

33 33““““ uu uu���� ôô ôô££££ ãã ãã���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ .. .. tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ rr rr2222 44 44 oo oo____ øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∪∪∪∪ ………… çç ççνννν çç çç���� ÅÅ ÅÅ cc cc££££ uu uu���� ãã ããΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 33 33““““ uu uu���� ôô ôô££££ ãã ããèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{16 فهي
،ألواا يف اختالف هذه األنفس،ويف اإلنفاق والبخل،والتقوى 17ةٌ بشريةٌ نفسيبالتمقا

لصدورمها ة،والضرر بصاحبها،اهاا يف النفعيواليسر والعسر،واجتّ،والكرب،والتصديق والتكذيب
 هعن اخلري والشر،واهلدى والضالل،والصالح والطّالح،ومما يكون من حاله،ومصريه حني جزائ

ŸŸ{{{{:����يف قوله ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 nn nn==== óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ss ss++++ ôô ôô©©©© FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ ââ ââ:::: ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff ãã ãã‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ’’’’ ss ss++++ øø øø???? FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 

………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ªª ªª1111 uu uu”””” tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{18توافقت إذ ا كان من األوعيد،عمقي والسكذيب ل،يف جزاء الشمن الت
  .19اتهمباله وزك،من التصديقاين لثّي،ولوالتولّ

وقَولعلّ ما يف عليه،تقابل  أنغام القرآن الكرمي،ومؤشها ال تكاد،ر داللتها يف اآلي،أن 
يور الفنخترج على منطني،من الصا أن ة،الّيت ترسم يف املتقابالت،الّيت حيغم يف اآلي؛فإمدثها الن
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 ،،وأخرى ماضيةًةًحدامها حاضرإتكون هاتان الصورتان حاضرتني،وإما أن تكون الصورتان،
ماذج القرآنيةوعلى هاتني تأيت الن.  

1- غميقابل النبني صورتني حاضرتنيالت :  

غمييكثر جميء املتقابالت النوري؛وهية،بني صورتني حاضرتني،يف ثالث ألواٍنة الص: 
لّ ما ولع؛وصورتا اإلماتة واإلحياء،وصورتا النعيم،والعذاب يوم القيامة،صورتا البثّ واجلمع

لثّميورى،،ل اللّون األوقولهمنمبا جاء يف الش ����:}}}}ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ßß ßß,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

££ ££]]]] tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏèèèè ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ssdddd #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{20ّعبري القرآينبني مشهدينإذ يقابل الت، 
اخلالئق كلّها،حني ����اوات،بعد خلقهما،وبني مشهد مجع ذات اهللاألرض والسميف احلياة،
  .21يشاء ذلك

ا ما ميل ثّوأمرجدة،من قوله،للّون الثّاين،فهو مقريف الس����:}}}}öΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ òò òò6666 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ BB BBMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ää ää−−−−θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÎÎ ÎÎ———— ãã ãã���� àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããΨΨΨΨ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// %%%% YY YYææææ öö öö‘‘‘‘ yy yy———— ãã ãã≅≅≅≅ àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ 

حياء،فما كان من ،بني صورة اإلماتة،وصورة اإل،يف اآليتني القرآينّبريعقابل التي إذ22}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩
 ،مير الناس ا،ويعتربون من إخبارهاةٌ أرضيوهي معاملٌ����األوىل،إالّ معامل القرى،الّيت أبادها اهللا

 وما.23 إنزال الغيث،فتحيا األرض،بعد موا،وحتيا الدواب ا،والناس فيها،يفوالصورة الثّانية
ههنا،مزج املتقابله عليه،ينب صوير الفينهو أنّ التوهي القرى،،إذ كانت إبادة ٍةني بلمسٍة سحري

،وهو التقابل األول،وإحياء األرض بالغيث،بعد أن كانت فيها احلياة،بعد أن كانت تدب ظاملةٌ
قابل الثّاينميتةً،ميئوساً منها،وهو الت.  
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 ،العذابوعيم للّون الثّالث،فهو األكثر ذيوعاً،يف القرآن الكرمي،من صور الن،وأما ما جاء
ة،من يوم القيامة،فلقلّما جند سورةً،ختلو منهما،ملا هلما من تقابل حال املؤمنني،الربرة يف اجلن

يعيم املادالنواملعنوي وحال الكفرة،الفجرة يف جهن،يم،من اجلحيم املادفمن ؛ أيضاً،واملعنوي
≅≅≅≅ö{{{{:����يف قولهذاك مشاهد الغاشية، yy yyδδδδ yy yy77779999 ss ss???? rr rr&&&& ßß ßß]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yymmmm ÏÏ ÏÏππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ îî îîππππ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ×× ××'''' ss ss#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ 

×× ××ππππ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn???? óó óóÁÁÁÁ ss ss???? #### �� ��‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% tt ttnnnn ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 44 44’’’’ ss ss++++ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA ÷÷ ÷÷ tt ttãããã 77 77ππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### uu uu ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪   }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; îî îîΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88ììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ āā āāωωωω 

ßß ßß ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88ííííθθθθ ãã ãã____ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{2425 متثّل صورة اهلول العظيم،يف مشاهد اجلحيمآيات.  

××{{{{:أيضاً����ولهقو ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿åååå$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ ÈÈ ÈÈ���� ÷÷ ÷÷èèèè || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ×× ××ππππ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 77 77ππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999%%%% tt ttææææ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ āā āāωωωω ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ 

$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZππππ uu uu‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ×× ×× ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘%%%% yy yy`̀̀̀ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘ çç çç���� ßß ßß���� ×× ××ππππ tt ttããããθθθθ èè èèùùùù öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÒÒ ÒÒ>>>>#### uu uuθθθθ øø øø.... rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ππππ tt ttããããθθθθ àà ààÊÊÊÊ öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ää ää−−−− ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ oo ooÿÿÿÿ ss ssςςςς uu uuρρρρ ×× ××ππππ ss ssùùùùθθθθ àà àà���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷’’’’ ÎÎ ÎÎ1111#### uu uu‘‘‘‘ yy yy———— uu uuρρρρ îî îîππππ rr rrOOOOθθθθ èè èèVVVV öö öö7777 tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{26ر مظاهر العيش الكرمي،آياتور األوىل؛إذ تصومتثّل مقابالت الص  
هلذا الكون،أنّ املتقابالت تتقدم وتتأخر،على واهد،خذ من اآلي الشؤوي.27ياة النعيماحليف 

اللة،من اليسر يف الترحسب مقام الدم فإن كان املقام مقام احلن.هيبغيب،والعسر يف الترو،تتقد
  .تتقدم متقابالت احلياة الناصبة،متقابالت احلياة الناعمة،وإن كان املقام مقام الرهبة

2- غميقابل النوحاضرٍة بني صورتني ماضيٍةالت  :   

غميقابل الننظري ما جييء على صورتني حاضرتني، وحاضرٍةماضيٍة،يف صورتني،يأيت الت، 
 إحدامها على األخرى،حسب املقام املستحضرة فيه،إالّ أنّ هذا ويكثر كما يكثر األول،وتتقدم

واحٍدعلى لوٍنقابل،الت فس البشريالن ا و ة،من حيث بدء خلقها ومآهلا،،خيصاآوحيا28خر.  
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óΟΟΟΟ{{{{:����ما جاء يف يس،يف قولهولعلّ من ذاك، ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ xx xx���� õõ õõÜÜÜÜ œœ œœΡΡΡΡ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyzzzz ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{29إذ هي خلق اإلنسان،بني بدء  للفترة املديدة،وللمسافة البعيدة،استحضار 
  .30،إىل أن أصبح قوياً،فقويت خصومته،واشتدت حقريٍة أمشاٍجمن نطفٍة

ا جاء يف الواقعة،من قولهمبثّل أيضاً،ومي����:}}}} ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΚΚΚΚ ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΚΚΚΚ ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ΘΘΘΘθθθθ èè èèÿÿÿÿ xx xxœœœœ 

55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 99 99 ee ee≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏßßßß uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ΘΘΘΘθθθθ ãã ããΚΚΚΚ øø øøtttt ss ss†††† ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ āā āāωωωω 77 77ŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAΟΟΟΟƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� xx xx.... ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ šš šš ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� øø øøIIII ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{31 إذ
مال والشآم،وما يالقونه من السموم،واجلحيم واليحموم،جزاًء مبا صحاب الشير،ألصوت وه

  .يف الدنيا من املترفني اكانو
HH {{{{:����القيامة،يف قولهونظريه يف  HHξξξξ xx xx.... #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM tt ttóóóó nn nn==== tt tt//// uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ∋∋∋∋#### uu uu���� ©© ©©IIII9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ 22 22 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 55 55−−−−#### uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ££ ££ ss ssßßßß uu uuρρρρ çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ää ää−−−−#### tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM ¤¤ ¤¤���� tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ää ää−−−−$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ−−−−$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ää ää−−−−$$$$ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ss ss−−−− ££ ££‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 44 44’’’’ ©© ©©???? || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO || ||==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ## ##‘‘‘‘ ©© ©©ÜÜÜÜ yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{32وهذ إيف  احملتضر،للكافر، تصوير
أنها النهاية،يف صورة املاضي،يوم ،غرغرة املوت وشهقاا،حينها يسبح يف خياله،بعد أن عرف

  .33كان مكذِّباً متولِّياً،ال مصدقاً،وال مصلّياً
ΝΝΝΝ{{{{:����قوله يف،هذا يوافق ما،أيضاً ورالطّ يف وجاء ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 77 77ππππ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ xx xx���� ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ óó óóssss ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ åå ååκκκκ tt ttJJJJ ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

tt ttββββθθθθ ãã ãããããã tt tt““““≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ UU UU™™™™ ùù ùù(((( xx xx.... āā āāωωωω ×× ××θθθθ øø øøóóóó ss ss9999 $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO ùù ùù'''' ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ **** ßß ßß∃∃∃∃θθθθ ää ääÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ×× ××ββββ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏññññ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... ÔÔ ÔÔσσσσ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ää ää9999 ×× ××ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ õõ õõ3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪   

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ �� ��∅∅∅∅ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã $$$$ oo ooΨΨΨΨ9999 ss ss%%%% uu uuρρρρ uu uuρρρρ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΡΡΡΡ (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ •• ••���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ إذ 34}}}}∪∪∪∪∇∇∇∇⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$
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 كانوا ما ،إىلهلمخيا ميضي حني،اًحقّ فيها يلقونه وما،ةاجلن بنعيم،املؤمنني اللتذاذ صورةٌ وه
  .35عبادته يف الرب وإليه، عاءبالد����اهللا من خوفاًاألهل، يف اإلشفاق من،نياالد يف،عليه

  :الكرمي نآالقر يف عجيالتر داللة    *
ر فتتكر، وتركيباًإفراداً،ةوتية الصملتواليتكرار ا،ن الكرميآيف القر،عجي الترمنالقصد 

ساليبأ غراضأ من لغرٍض اللة احملتواة فيهاالد النلكذ غري،واإلقناع يف،ينّآالقر ص،يلحقه امم 
 القصص اررتك عن،بةاملترت الالتالد تلك،كبٍري حد ىلإ تشبه،دالالٍت من غمالن ترديد
 ،اذه على يزيدو.لكذك ٍةيفن أساليب ويف،فةلاملخت ورالس ،يفواحلكم مثالاألو،36ينّآالقر

 وزيادته،كيدأالت يف العقيدة تبيثتو،ةجاحل رساءإو،املواعظ عربةو،والوعيد جرالز دالالت
 .ورالس يف زمةالّال العبارات وبعض،اكيبوالتر فظواللّ،وتالص بتكرار

 إذ؛منه ياملكّ القسم يف السيما،ينّآالقر غمالن سأ،الكرمي نآالقر يف،ويتّالص عجيالترهذا؛و
 ،وصيغها ةرفيالص والقوالب واملقاطع،ةًخاص الفواصل صواتأو،ةًعام صواتاأل تكرار يكثر

 ،صواتاأل يف رثفيك،ويتّالص راملكر ةبقلّ يزيد عجيالتر نّأ،هكلّ اذه يف واملالحظ؛ةمزالالّ واآلي
  .37زمةالالّ ياآل يف ويقلّ

 ،ياحلس صويرالت قصد،ويتّالص غمالن بزيادة،اللةالد يفثكت،كرارتال هذا من والغرض
 ،غمالن مرصودة،ةًصوتي جلجلةً بتتطلّ يتالّ،ةالعقدي املسائلات،و الغيبييف السيما،معامله ورسم

بتكرار،هذه دؤكَّفت اآلي، يف ملراد،ااملعىن لترسيخ،وتالصدلفؤاا يف والعقيدة،هنذّال يف ورةوالص 
 على،واملقطع وتالص فيها ريتكر ،إذزمةالالّ ياآل،آينّالقر وتالص فيه عرجي ما كدآ نّإ

 يتالّ غري،داللةً ىناملع يف دثحي هنأ،ريبٍة ودون.ياآلو اكيبوالتر واملفردة،ريفّالص والقالب،تهاقلّ
ÄÄ {{{{:����لهقو ،يفنذكر امماً،حظّ ،األوفر38محنالر اكذ فمن؛ كاملةً ياآل،فيها ريتكر مل ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù 

                                                 

  .235و234و233: ص-28:ج-14:م"التفسري الكبري:"والرازي .292: ص-4:ج"الكشاف:"الزخمشري: ينظر-35
  .21...16: ص-م1989/<ـ<ـ<ـ<ـ1409-)ط/د(-دار الشهاب-اجلزائر" القرآين إحياؤه ونفحاتهالقصص:"فضل حسن عباس: ينظر-36

  .130...111،و98و97: ص-"البناء التشكيلي:"املؤلّف: ينظر-37

ÄÄ {{{{:���� سورة الرمحن؛تكرر قوله-38 ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω#### uu uu $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 èè èè????{{{{31 ًةمر.  
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ÏÏ ÏÏ II IIωωωω#### uu uu $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 èè èè????{{{{39عمللنِّ جامعةٌ سورةٌ هي إذ والكون نآالقر نعمة من،الكربى ةاإلهلي، 
 رتتكر؛فاآلخرة يف،قنياملت على هنعمو،القيامة يوم هئبعجاواألرض، اصرنوعاإلنسان، قةلْوِخ
 ،ا وتقريرهم،عمةبالن ذكريلتا تأكيد،لمتنيعِن كلّ وبعد،عمالن من لٍةصِخ كلّ بعد،زمةالالّ
40اعليه هينبوالت.  

 ،عهصني مجيل يف،الباهرة اهرةالظّ،هيآ دالئل عن����هاتذمن  ارخالصاإلعالن، هذا غمرة يفو
  .41ويفصلها دهايعد ،نعمٍة كلّ بعد،زمةالالّب ينّآالقر عبريالت ىحتد،نعمائه وفيض،خلقه بداعإو

××{{{{:����قوله من،42املرسالت يفما ظريهانو ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ÞÞ ÞÞϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{تعرض إذ ورةالس 
 دلجي،معرٍض كلّ بعدو،اهلول ومشاهد،ةشريبال فسوالن،الكون وحقائقواآلخرة، نياالد مشاهد

ينّآالقر عبريالت بسياط،امعالس غمالن،زمةالالّ يف راملكر،الوقع ةوهد،تهوشد 43تهوحد.  
yy{{{{:����قوله يف،ضاًيأ ذا،القمر وجاءت yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{44كلّ بعدو ذإ 

 عبريالت يضغط،كذيبالت بعد،عذيبالت مشاهد من،الكافرين على  مفزٍع،عنيٍفرعٍب لةمج
 ،جهٍة منواإلنذار، عذاراإلو،والوعيد هديدالت سبيل على،عنيفاً اًهز همويهز،هؤالء على،ينّآالقر

 :����بقوله،واهلز غطالض هذا،عبريالت يرسل مثّ.45خرىأ جهٍة منستنكار، واالمهكّالت وسبيل
}}}}ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� œœ œœ££££ oo oo„„„„ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� ÏÏ ÏÏ.... ££ ££‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ{{{{46 إذ هوتعقيب كلّ وبعد،مشهٍد كلّ بعد،ريتكر 

 بالقلو عند،ينّآالقر ياقالس يقف،ذيرالن وصدق،العذاب هول ىل،إالقلوب به ظوقَت،سؤاٍل
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××{{{{:���� سورة املرسالت؛تكرر قوله-42 ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ÞÞ ÞÞϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999{{{{اٍتعشر مر.  
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ôô{{{{:���� السورة نفسها؛تكرر قوله-46 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� œœ œœ££££ oo oo„„„„ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� ÏÏ ÏÏ.... ££ ££‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ{{{{اتأربع مر.  
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هادئٍة بدعوٍة،ةالبشري،و رذكّللتدالت47املوجع ليماأل العرض بعد،رب.  
يف،جاء ما هذا قابلوي قوله من،عراءالش����:}}}}¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY øø øø.... rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ 

∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪{{{{48مها ذإ الكرمي نآالقر ضهارتعيس،يٍةآ كلّ بعد،تعقيب، 
،ورمحته بالكشف عن آياته،هلداية املؤمنني،وإمهال عذابلبا بنيملكذّا ذخأ تهعز ضيتقفت

  .49يرحذوالت بشريوالت،رنويوالت ريبصللت،سلرال وبعث ذيرالن بعد الّاملكذّبني،فال عذاب،إ
íí{{{{:����قوله يف،يضاًأ ذا50اتافّالص وجاءت ííΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  ،اليسري غميالن عنوالت من غمالر فعلى51}}}}∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∩∩∩∩ ####$$
 يف  املرقوم،لاملسج المالس ىلإ،غمالن ترجيع يوحي ذإ����نيب كلّ ةقص مع رتتكر هانأ الّإ

 .52كرميوالت سليموالت،والوفاء كروالذّ،البالء بعد واجلزاء،الكبري الوجود ويف،زيلّاأل����كتابه
 ذاك من؛ىلواأل يةاآل من،فيها ريتكر ا،مبورةالس بعض يف،يضاًأ ينّآالقر عبريالت وجاء

èè {{{{:����قوله يف،ةاحلاقّ èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ pp pptttt øø øø:::: $$  غمالنحي يوإذ 53}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$
التصويري إىل،راملكر والعظمة،القرعو وعالر وبجي وما،خامةوالض القاصم اهلول من،احلس، 

واجلد يقف ذإو؛احلازم اجلازم والعصف،ارمالص املوافقة موقف،عجيالتر الدللمشاهد،ةاللي 
 وتشديد،املوقف ةلجال على الّالد ،املد تكرار عند،العميق ياحلس ثريألتمن ا،ذلك يف مبا،هذه

  .54ورهباً رعباً لصمتها ،اهلاء يف كتوالس،عةاملرو املفزوعة نفساأل يف،استقراره على،القاف
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¨¨{{{{: الشعراءت يفتكرر -48 ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY øø øø.... rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$   .مثان مرات }}}}####$$
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èè{{{{:����قوله يف،القارعة به جاءت ما،هذا ونظري èèππππ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

èè èèππππ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$  ،املريب وصخبه،هيبالر ويالد ذاتقذيفة،ال ،إىلغميالن كرارالت يوحي ذإ55}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$
 نفساأل فتبلغ،رصوالت ملامإواإلدراك، عن،فيها ما ولكرب،ؤالالس يثريه امب،الستهوالا وغموض

  .56اهلولو اجلهل لىع،ربالص درجات قصىة،أبشريال
$$$$!{{{{:����يف قوله امب،ذاهل لثّميو ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ää ää'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) øø øø9999 $$ إذ 57}}}}∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$

ق،جيعحيقّق التررف والتدبري،مبا فيها،معامل الشفعة والتجلّيات دير،والرمن األنوار واألسرار،والت
فحات ة،القدسيوالنّالربهذا كلّ؛عباده من والقائمني،خلقه على����اهللا فيض من،ةاني عظيمالت 

مغن لطيفٍة يف نلمسه،فخيموالتتك،ٍةيواجلالل العظمة دالئل تفرمس،فظاللّ يف ترر ويقشوالت 
  .58املباركة يلةلّال هلذه

 : الكرمي نآالقر يف عوقّالت داللة    *
 ،نغمٍة حصول بيترقّ،امعالس جيعل،ةًخاصة القرآنيو،ةًعام  الكالممبوسيقى االلتذاذ إنّ

 ،ةيالفن املشاهد رسم يف لةاملتخي،ةهنيالذّ ورةبالصو،ملفترض ايمعالس باالعتياد،ٍنيمع ٍطعلى من
 لسماع أهيي مثّ،معٍني نغٍم ذا،حلناً يسمع نبأ،امعالس يستشعرها إذ؛صاحبها غمالن كان يتوالّ

 تتيح،ةاملوسيقي القاعدة هذه إنّو.59داللةً اآلي دهحتد ،الّذينغميٍّ منٍط وفق مرتقبٍة،عٍةمتوقّ نغمٍة
عارشاست فرصة امعللس نغمٍة عتوقّ اوالتهح،مبغمالن نفسه إليها تستريح،ٍةموالي،معامل شبعوت 
تعمل إذ،عنده املرتسمة،اللةالد هاتاملنب النالفكر ثارةإ على،ةغمي استجابٍة احتمال على،فسوالن 

 ،وقشال ريثت ذ،إياآل يف غمالن مناطأ ثاراأ يتالّ،ةفسيالن التااالنفع وفق،مرتقبٍة ٍةيوفن،فكريٍة
 طويتوس،خرآ نغم أيتفي،اذه احلنني احلاصل حناللّ  عشِبي ال وقد؛وىلاأل غمةالن ىل إننياحلو
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 ،اهلائل وقشال،وحناللّ عتوقّ ىلإ ابذاالجنو،بقّالترب حساساإل يف،ثارةاإل فتزيد،املقطوعة
 ،ةفسيالن احةبالر ةٌلذّ امعلسا تنتاب،ةبغالر هذه غمةالن تليب نأ وبعد،فسيالن االنفعايلّ رتالتوو

  .60بقّالتر ذلك من،ةاملرجو شوةالن قوحتقّ
 ؛نوعني لىع خيرج ال بقّالتر نّ،أالحظٍة بعٍني يرى،غميالن عوقّالت ةيخاص يف املتأمل إنّ

 مقطوعاٍت يف،عليه الواقف يستشعره ملا،لواأل عهده سابق ىل،إغمالن عودة عفتوقّ،حدمهاأ امأو
 غمنال وفق،ذاا الفاصلة عتوقّ باستشعار قفتتعلّ،انيهماث امأو،جواءاأل متشاة،ٍةنغمي ٍةنيآرق

 .لواُأل منياملتقد فاتمصن بعض،لتهسج ما وهذا،ياآل هلذه ةاحملوري اللةوالد،ياآل يف احلاصل
 ياآل ةخاص اينلثّوا،املتشاة جواءاأل ةخاص،منهما لواأل نإ:القول كنمي،املنطق هذا وعلى

وفواصلها املختومة ،اذاا.  
ثّومينف األل للصوهلّتذ يس؛إرثّل مبا جاءت به املدٍيآب،ينّآ القرريعب التسريعة،غم خفيفة الن 

$$$$ {{{{:����قوله يف،الوقع pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ oo ooOOOO ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ èè èè%%%% öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO uu uuρρρρ öö öö���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt tt““““ ôô ôô____ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö öö���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ãã ããΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? çç çç���� ÏÏ ÏÏYYYY õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ šš šš���� ÎÎ ÎÎ hh hh//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{61آاإل رموااأل حتمل ياتةهلي للنيب���� 
يؤهللت وامرلأل دنقياباال،هذا ليكونو،اخلالدة سالةللر انكسار،مامهاأ واالنكسار،62ةالعلوي 
  .بعالس الفواصليف ركة احل

 ،عهده سابق ىلإ يرجع، ذلكوبعد،والوقع غمالن خمتلِف،مغايٍر جو ىلإ،حناللّ ينتقل مثّ
………… {{{{:����قوله يف،سريعاً خفيفاً çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ©© ©©3333 ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG àà àà)))) ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG èè èè%%%% yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

tt tt���� ss ssàààà tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO }} }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã uu uu���� yy yy££££ oo oo0000 uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt tt���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uu���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� øø øøtttt ¾¾ ¾¾āāāā ãã ãã���� rr rrOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ uu uu;;;; øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ éé éé'''' yy yy™™™™ tt tt���� ss ss)))) yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ãã���� ss ss)))) yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ öö öö7777 èè èè???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ×× ××ππππ yy yymmmm#### §§ §§θθθθ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ 

ss ssππππ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{63ي إذريفّرصومشهد،الفتح و املثال الص يف،حركةً وحركةً،حملةً حملةً،كذيبالت 
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   .64واالستهزاء خريةالس ىلإ ٍةموحي،ٍةيفن لوحٍة
öö{{{{:����قوله يف،عاًمتوقّ غمالنهذا  وجند öö āā āāξξξξ xx xx.... ÌÌ ÌÌ���� uu uuΚΚΚΚ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ËË ËËxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt���� xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ZZ ZZ}}}} ÎÎ ÎÎ���� yy yy9999 ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ββββ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt tt���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr'''' tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{65    
  .66ىبأ من ى علالّ،إخفيفة الفهم،دراكاإلسريعة ،ٍةفيخب ليست ،ةٌ جلي ظاهرةٌدالئلٌ يآ هاكلّ

öö{{{{:����قوله يف،الغاشية شاهد ونظريه öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ yy yy77779999 ss ss???? rr rr&&&& ßß ßß]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yymmmm ÏÏ ÏÏππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ îî îîππππ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   ×× ××'''' ss ss#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ ×× ××ππππ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn???? óó óóÁÁÁÁ ss ss???? #### �� ��‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% tt ttnnnn ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 44 44’’’’ ss ss++++ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA ÷÷ ÷÷ tt ttãããã 77 77ππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### uu uu ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{67آهادٍئ،حلٍن ذات يات 
  .68لقيامةا يوم كائن هو ملا،سوجوالت فةاملخاو،ردبوالتأمل الت على باعٍث ،عميٍق

{{ {{{{:����قوله يف خرآ حلٍن ىل،إينّآالقر عبريالت جينح مثّ }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; îî îîΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88ììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ āā āāωωωω 

ßß ßß ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88ííííθθθθ ãã ãã____ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{69يرسم إذ يذوقه ذيالّاألمل، درجات أقصى إدراك مالمح غمالن 

 {{{{:����قوله يف،فاعلة ةزن على،ةرفيالص يغةالص من،عليه كان ما ،إىلحناللّ يرجع مثّ.70الكفرة
×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿åååå$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ ÈÈ ÈÈ���� ÷÷ ÷÷èèèè || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ×× ××ππππ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 77 77ππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999%%%% tt ttææææ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪   āā āāωωωω ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZππππ uu uu‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ×× ×× ÷÷ ÷÷ tt ttãããã 

×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘%%%% yy yy`̀̀̀ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{71ابحأص مشهد ملقابلة يف،عيمالن 72املقيم ارالد
.  

قوله ،يفاالنشقاق يآ به جاءت ما اثلهومي����:}}}} #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) tt tt±±±±ΣΣΣΣ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 
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ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) ãã ããmmmm uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôNNNN ££ ££‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ôô ôôMMMM ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ôô ôôMMMM ‾‾ ‾‾==== ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) ãã ããmmmm uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{73هي ذإ 
 ،ردبالتو ربصالت إىل يوحي،قراٍر ذي عميٍق،هادٍئ نغٍم يف،اهلائل الكوينّ االنقالب مشاهد

 إىل يعود مثّ،سبق ذيالّ،اجلو غري جو ويف،هذا غري،منٍط إىل حناللّ كنري مثّ،74رفكّالتو التأملو
II {{{{:����قوله يف،عليها كان يتالّ،اهلدوء وداللة، ويتّالص املقطع وحدة من،عليه كان ما IIξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% éé éé&&&& 

ÈÈ ÈÈ,,,, xx xx���� ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt,,,, yy yy™™™™ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,, || ||¡¡¡¡ ‾‾ ‾‾@@@@ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ ãã ãã xx xx.... ÷÷ ÷÷���� tt ttIIII ss ss9999 $$$$ ¸¸ ¸¸)))) tt tt7777 ss ssÛÛÛÛ  tt ttãããã 99 99,,,, tt tt7777 ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{75فهي حملات 
ةٌنيمك،ةٌكوني ا قسمأ،قرار واهلدوء،واجلالل اخلشوع دالالت حتمل����اهللا 76كونوالس. 
óó{{{{:����قوله يف،املقاطع وحدة من،االنشقاق منط على،االنشراح جاءت وقد؛هذا óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& ÷÷ ÷÷yyyy uu uu���� ôô ôô³³³³ nn nnΣΣΣΣ yy yy7777 ss ss9999 

xx xx8888 uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ uu uuρρρρ šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã xx xx8888 uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuÙÙÙÙ ss ss))))ΡΡΡΡ rr rr&&&& xx xx8888 tt tt���� ôô ôôγγγγ ss ssßßßß ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 xx xx8888 tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{77إذ 
 بنغم،ةروالس ختم مثّ.78ةاإلهلي والعواطف،عايةالر ومظاهر،العناية مبعاين،امعللس غمالن يوحي
####{{{{:����قوله يف،وناللّ حدةمت ةصوتي مقاطع ذيا،همستهلّ ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM øø øøîîîî tt tt���� ss ssùùùù óó óó==== || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 

==== xx xxîîîî öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{79 من ،يسرالو االنشراح أسباب يتاناآل حتملإذالتمن،الفراغ بعد،للعبادة دجر 
  .80وحده����اهللا ىلإ غبةالر ومن،احلياة شواغل

&&&&ù{{{{:����يف قولهشبيه هذا، ما جاء،يف العلق،ولعلّ tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ 

zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@,,,, nn nn==== tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ùù ùù&&&& tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ tt tt���� øø øø.... FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ zz zzΟΟΟΟ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{81    
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ر،بالقراءة أواخر فواصلها،إىل نفاد األمات املقاطع املقفلة،ذإذ يوحي النغم،يف اآلي اخلمس،
اإلنسان أصل ة،وبيبوره،من معامل الود كلّجلكشف أصل الو،ه على الوجوب لللعلم،وانقطاع

ة،إىل ة اخللقينشئي املقلة،منلكشف الن نفاد األمر بالقراءة للعلم،مثّة،ئيتكوينه يف املنشوقية،لْيف اخلَ
كنهيف معرفةة،املصريي  اإلنسانية الفردية،والبشريفوقهما من حقيقة  ماة،وة اجلماعية،الكوني 

  .82ة للوجودياألخريةسالة الرو
،واملوسيقى اللة حتماًتفرضه الداً،عمتوقّرة ويف مطلع السمث يرجع الوقع،إىل ما كان عليه،

āā{{{{:����يف قولهافتراضاً، āāξξξξ xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßß∨∨∨∨ óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ >>>> ÎÎ ÎÎ���� tt ttIIII øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ )))) ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{83 تبني االرتباط الوثيق،آيةٌإذ هي  
  صفاء العبادة،نّبب يف األخري؛إذ إسذي هو الّل،واأل كاينٌ ربخري توجيهبني البداية واخلتام،فاأل

و.84 ذكرهمعرفة ما سبق بالعلم،والّ،إ لهيلبسال ����لقل على اخلاوكّبالتغما ما كان منأمالن ، 
  .اآليةر يف مصيغة األيه البداية،يف منط املقاطع،عند طرف الفاصلة،وبفاخلتام ش

*    ن الكرمي يف القرآرمنّداللة الت:         
يات ،عند ااًحيدث ا ترمنّإضافة بعض األصوات،  يف آيه،إىلعبري القرآينّالتمد يع

وما . لآلي،يف أجوائها ومشاهدها،توافق املعىن املركزيفواصله،ليوحي لسامعيه،إىل دالالٍت
كن أخذه،مي85منّيف زيادة أصوات التر،ها حتدث توازناًأن،و،الوقع معاًغم ويف النيف املعىن،ساقاًات  

 ةفسي يف تشخيص احلال النسيمافاسري؛ال يف الترعلى ما هو مقر، زائدةًداللةًعبري،و يف التوروعةً
مبا جاء يف ،ذال هلثّميو.86ورة معاًالس لآلي، و العامنه اجلوا ضمفال خترج عمعند صاحبها،

$$$${{{{:����قوله ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù ôô ôô tt ttΒΒΒΒ šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ ää ääττττ !! !!$$$$ yy yyδδδδ (( ((####ρρρρ ââ ââ tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΨΨΨΨ uu uuΖΖΖΖ ss ssßßßß ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& @@ @@,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ãã ããΒΒΒΒ 
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÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{87إإنييف اآليت،منّذ يوحي التر، ىل جوملا يلقاه املؤمن عة،واملباهاة واالطمئنان،الس
عيد،السعيم والغفران،من الن88جاةبعد الن.نّتمل يف هذا،أوحيأحدمها،:،يف أمرينمنّ داللة التر 
هما للغبطة وأنرور،السوثانيهما،هو أقوى حاالًا سبق ذكره،ومم،ها من توابع أناخلوف النة،فسي 

أنّ احلالني،يف ؛و89هو أضعفو،����يت سترها اهللالّئاته،من سيجياباًللفرح إ تنفيس،منّالتر، 
  .وللخوف سلباً

$$$${{{{:����قولهمن بالسورة نفسها،ء،يوافقه ما جاو ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ±±±± ÎÎ ÎÎ0000 ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù 

 ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 || ||NNNNρρρρ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷µµµµ uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ pp ppκκκκ tt ttJJJJ øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã 22 22 ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yy7777 nn nn==== yy yyδδδδ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã ÷÷ ÷÷µµµµ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{90يوح إذم،منّي الترسمن ساحة اآلخر،يف اجلانب ،إىل املعرض ا
ر حسىل التف بالسكت،إي الوقوتوحو.91عوجالتع وفجالت،واحلسرةدامة وحيث النالعرض،
 ،ر الوجداينّثّمع،على معىن التأايل السا حيممهج اليائس،اللّالنغم البائس،ووديد،دم الشالناملديد،و

  .الفظيعةاحلسرة  به،من الفجيعة،وا حلّممكوت، السال يريد صاحبه،نّيف طول هذا املوقف،وكأ
$$$${{{{:����لهمن قو شاهد القاعة،نظري هذاو ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤���� yy yyzzzz ………… çç ççµµµµ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ •• ••ΒΒΒΒ éé éé'''' ss ssùùùù ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ yy yyδδδδ ∩∩∩∩∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏδδδδ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ îî îî‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ 88 88ππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% tt ttnnnn ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{92 إذكت،إيشري السكرب القلب،فيحبس كالم ىل ما ي
يسكت غاية صغي غاية اإلصغاء،واجلواب،فيملا يسمعه من ،سكت قرعاًيه أو أنصاحبه،

93كوتالس.تمل أن يكون احيكت،لسعظيم،ولزيادة التالت94ضخيمهويل والت.  
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قّة،من أن صاحبه يطيل يف شاهد احلاا سبق، ممأن يكون ما هو كائنتمل،حي أن وأ
 نفسها،يف جواءاأل على قياساً الداخلي،يف حديثه النفسيإذ ذاك،بعد احلسرة،فال يسكت،

  .  ث النفس املرعوبة ذا اهلول؛وإن مل يسكت،فهو حدي،فيحتمل أنه سكتةاحلاقّالقارعة و

ا التريف قوله،منّوأم����:"hh hhωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####"."(( (( gg gg ŸŸ ŸŸξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$  ارع،هج الضاللّغم البائس،و النفدليال95"####$$
 :����ا قولهأمو.96يمع الكظوجالتو،خط املرير،واحلنق األليمالساحلسري،ودم النوواألمل الفاجع،

"OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$ $$####"97،فعلى احتمال أنفكار الذّن،من سعة األلظّ اوا كلّهم ظنهنية،ة،واخلواطر الوجداني 

  .98ةفسياهلواجز النو

*    ن الكرميآمت يف القردالالت الص :        
حدالت اع فنمت جويد،د صن99يف أربع مواضعالصجو،تلزمٍنف عندهن،وقّب الت 

ىل تٍو،يعود إ مسمنغت،كعن هذا السوقد ينشأ،.100الوة بعد ذلكتستأنف الت مثّ،معٍني
حن،وله جزاء صناعة اللّ من أجزٌءمت، أن تزمني الصخاصةً ؛101بعد استئناف القراءةاالرتفاع،

  .102حن نفسهثر ما للّمن األ

                                                                                                                                                                  

 .1052: ص-"تيسري الكرمي الرمحن:"والسعدي.600: ص-"التنوير املقباس"الفريوزأبادي: ينظر-94

   .67و66:اآليتان -األحزاب سورة -95

 .239:ص -"نآمشاهد القيامة يف القر:" و.2883: ص-5:ج"القران يف ظالل:"د قطبسي: ينظر-96

97- 10: اآلية-ورة نفسهاالس. 

 .94: ص-2:ج"فاسريصفوة الت":ابوينوالص. 81: ص-6:ج"ررنظم الد": ينظر البقاعي-98

 بقراءة عبد اآلياتأطياف هذه "-ة تباينية يف القراآت القرآنية دراسة صوتي-واألسلوبداء األ":ين سيبخري الد: ينظر-99
اس/د.أ: إشراف-شهادة دكتوراهنيل  قّدمها ل رسالة -محن احلذيفيالرد عبم2004/م2003 - جامعة تلمسان- اجلزائر-حمم- 
 . 299...292: ص

100- بع:"اينينظر الديسري يف القراآت السزريوابن اجل .108: ص-"الت":240: ص-1:ج"العشر اآت يف القرشرالن.  

  .167:ص -"شكيليالبناء الت":فواملؤلّ .291: ص-املرجع نفسه: سيبينخري الد:ينظر -101
  .فحةاملرجع نفسه والص:فاملؤلّ: ينظر-102
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فتتطابق ،داللةًف احلركة توقّواهد،ترسم معامل ربع الشمت،يف اآلي األ عالمة الصنّإ
 {{{{:����يف قولهلكهف، هذه اآلي؛من ذاك شاهد اعند تسجيل،وح اإللكتروينّوما يترسم،يف اللّ

ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! 22 22%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{103إذ اقتضى احلكم اإلعرايب، 
كّن للفاصلة هذه،يف داللة االستقامة،إن مل يوقف عليها؛ملا هلا .104ف على الفاصلةوقَأن يوال مي

$$$$ {{{{:����من قولهيها،يلذي الّ فظللّ،من تنافر املعىن VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ UU UU™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©©  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{105مت ههنا،لعلّوداللة الص  
على عود احلال ذا،وي؛106باإلنذارفأعقبه هلة العرب،ني جلاملظلّ،لليهود  معىن التبكيتةوافقم

  .����يف عوج معاين كالم املوىل، ظنكلّ
)) {{{{:����من قولهوأما شاهد يس، ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ .. .. tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ssVVVV yy yyèèèè tt tt////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 22 22$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 33 33 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### 

šš ššXXXX yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  هقة،تنطلق فيه الش،ٍر مصومن مشهٍد،ةٌ صوتيفهو حكايةٌ،107}}}}∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$
 ،بعد انعقادها،مهنتلس يزول االندهاش،فتنطلق أمثّ،داثيت تأخذ الكافر،من البعث من األجالّ
  .108تصديقهم للمرسلنياهم،ويإ����نمحعد الر،من واًوه حقّد مبا وجقراراًإ

ŸŸ{{{{:����من قولهما جاء يف القيامة،ونظري هذا، ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ 22 22 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 55 55−−−−#### uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪{{{{109ظة املوتحل هي إذ 
عند خروج نيا، عهدها بالدآخرفيكون ،نيوي الكالم الدعنفس،حني تصمت النوغرغرا،

                                                 

 .اآلية األوىل -سورة الكهف -103

 .140:ص -2:ج"نآعراب القرإبيان يف الت:"ربيكوالع. 48: ص-3:ج"افالكش:"شريخمالز:ينظر -104

105- 02:اآلية -ورة نفسهاالس. 

 .444:ص -4:ج"ررنظم الد":البقاعي:ينظر -106

 .52:ية اآل- سورة يس-107

108- 108:ص -"نآمشاهد القيامة يف القر"و. 3972: ص-5:ج"نآيف ظالل القر:"د قطبينظر سي. 

 .27:ية اآل-سورة القيامة -109
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110وحالر.؛دليل موت صاحبها ههنا،اآليةكتة يف فالسأو قد تكون ،111فس عن الكالملنفاد الن
قيةه تنفعهلعلّللمحتضر املكروب،كتة،هذه الس112 الر.  
āā {{{{:���� قولهفني،يفأما شاهد املطفّو āāξξξξ xx xx.... (( (( 22 22 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// tt ttββββ#### uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ çç çç6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{113 

 ،وجزعاًمت تشنيعاًقد يكون الص؛و114نوبكثرة الذّت،للظلمة القلب املي، صوريفهو تقابلٌ
  .ر هلانفَّي،فاحلظرلمة من دوال الفزع والظّو،لمةهذه الظّو نس،ا الد،هلذوردعاً

  : ن الكرميآ يف القراإلقفالداللة     *
منطاً،ينّعبري القرآيستخدم التيف إناً معي،فمنه ما يكون بوك يف اآلي،،املسغمقفال الن

 انسدالكاب اًخمتوممنه ما يكون و هو القصد يف هذا البابو"CODA"ا بالكودغري ختامي،الًمقف
"LA CADENCE"براحة اكتمال املعىن،ويشعر القارئ،ا هعنديكون هذا هاية املناسبة؛ونشوة الن
القفلة:األخري،على أربع أصناٍفمط النالت صفامة،والنو.املتداخلةاملفاجئة ووة ييف ا ما جاء،أم

املفتوحة واملغايرة واملزدوجة : يف العداًتصاعد، أيضاًٍةفهو على أربع،غري اخلتامي،اإلقفال
  .115املماثلةو

ع يف سياقات املتنو،ؤال التقريرييقاع الساإلقفال املفتوح،يف القرآن الكرمي،بإص لخيتو
{{{{{{:����يف قولهمن ذاك ما جاء،؛"بلى"يكون جوابهذي الّو،اآلي }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ AA AA‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& }} }}‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ↵↵↵↵ øø øøtttt ää ää†††† 

44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ قفال املفتوح  به إيتم،اآلية صاحبها،إىل ضرورة ختامها جبواٍبتشعر  إذ116}}}}∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ####$$
ه عندؤال،ويكتمل املعىنبالس.  
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 .14:اآلية -فني سورة املطفّ-113
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 القرطيب ذكر يف هذا؛إذ،قٍة مرادٍةتصديق،وجواب للتساؤل،وتقرير حلقي"بلى"وقد تقرر أنّ 
 .118)سبحانك اللّهم وبلى(:قال،117 قرأهاإذا����أنّ النيب����،يف روايٍة عن ابن عباس)<ـ<ـ<ـ<ـ671(
،أنه من ����عن النيب))))<ـ<ـ<ـ<ـ57((((،عن أيب هريرة))))<ـ<ـ<ـ<ـ275((((دو داوأيب عن،يف تفسريه))))<ـ<ـ<ـ<ـ774((((ابن كثٍري روىو

  .119"بلى":قرأ اآلية،فليقل
.��K �،فيقلّير، املغااإلقفاليف ما جاءمن ف نظرائه؛ىل إظر بالنيف حى،ذاك شاهد الض

$$$${{{{:����قوله ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� yy yyγγγγ øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô^̂̂̂ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ yy yy⇔⇔⇔⇔ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{120    
 املهموساء، بالثّااآلي،من قبلُ،وإمنّغم  على نجرياًاء،بالرالسورة ،القرآينّعبري  التمل يقفلإذ 
قيق،الراعم اخلافت،النهور؛واء على غري الرا ر هذا،لعلّالقويما يفس فق الراإلهليبالن يب����، 
ملا عف واخلفوت،الضر مبا يف الثّاء من اهلمس،وفسأو ي.121ورةل السذي صحبه،على كامالّ

كان من حال النيب����122ل أمرهيف أو.األمرا ذكر،على أو مبا فيها ممبالت 123ال اجلهرث،حد، 
  .124ورةزمن نزول السعوة،الدة ريس ؛إذ حيتمل"أخرب"أو"اجهر"علىع الفاصلة توقّل

 :����يف قولهمن الباء،ورة،على غري ما يف السال، بالداإلقفالذ  شاهد املسد،إونظريه
}}}}ôô ôôMMMM ¬¬ ¬¬7777 ss ss???? !! !!#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 rr rr&&&& 55 55==== yy yyγγγγ ss ss9999 ¡¡ ¡¡==== ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&& çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||==== || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn???? óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ || ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ 55 55==== oo ooλλλλ mm mm;;;; ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 

………… çç ççµµµµ èè èè???? rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### uu uuρρρρ ss ss'''' ss ss!!!!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ yy yymmmm ÉÉ ÉÉ==== ss ssÜÜÜÜ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ ×× ××≅≅≅≅ öö öö7777 yy yymmmm  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{125 إذع الفاصلة،تمل توقّحي 
                                                 

 .99: ص-10:ج"نآ القرألحكاماجلامع :"طيبرالق:ينظر -117

  .181: ص-8:ج-4:م"تفسري القرآن العظيم:"ريابن كث:ينظر.أيضاًذكر ابن كثري هذا و -118
119- ذكر هذا و.فحةاملصدر نفسه والصال":ينظر.،من رواياٍت خمتلفٍةيوطي السفسري باملأثوررر املنثوردعبد اهللا بن :حتقيق" يف الت

-م2003/هـ1424 -1 ط- مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية- القاهرة- مصر-عبد احملسن التركي
  .141و140: ص-15:ج

120-11و10و9:اآليات -حى سورة الض. 
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124-الورة عاشر  السرتيب املكّتيوطي:ينظر .يركشي والسفحتان:الزابقان والصاملصدران الس. 
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 ال،ملا يف الدها مل تكن كذلك،نة،إالّ أة املوسيقيوتيالقة الصة والذّي،للمناسبة اللّّفظ"بالقن"على
من ملا كانت تكنه،م،يف نار جهن، مجيٍلأضيق على أم املخرج،فيكون حبل املسد،من ضيق
  .����126يبلنعداوٍة ل
āξξξξ{{{{:����من قولهذي جاء بالعلق،الّ،يضاًاثله أميو xx xx....  ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏµµµµ tt ttGGGG⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ $$$$ JJ JJèèèè xx xx���� óó óó¡¡¡¡ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 ÏÏ ÏÏππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 

77 77ππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ tt ttΡΡΡΡ >> >>ππππ tt tt//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... 77 77ππππ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ āā āāξξξξ xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßß∨∨∨∨ óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ >>>> ÎÎ ÎÎ���� tt ttIIII øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ  

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪{{{{127 ورة بالباء،إذملا عهدت أصوات الفواصل اُألخالفاًأُقفلت الس ملشهد يظهر ال؛فو
 د،جو بالساألمركان ،ف����يبيف نصر الن،اإلهليهديد احلسم بالتوموقف ردع الطّغيان،األخري،

  .128زة بالعبادة العىل ربواالقتراب إ
&&&&ù{{{{:����على منط قولهها أن،األخريةصوت الفاصلة ويتبني من  tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ 

zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@,,,, nn nn==== tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ùù ùù&&&& tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ tt tt���� øø øø.... FF FF{{{{ $$   .نغماً سيج املقطعييف الن،و معىناألمريف 129}}}}∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$
 الف أنّية العبادة،واخل العلم مطاألخرية،إذلة يف الفاص،سببل و األأنّ، ذايكونو

يف هذاقياسميكن الو.احنصار الباء خمرجاًحمصورةٌ،العبادة والقاف،و،طالقة اهلمز العلم مطلق ، 
ρρρρ####){{{{:����قولهل ßß ßß‰‰‰‰ èè èègggg ôô ôôāāāā $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ )))) ∩∩∩∩∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{130.  

صل أطراف وأما ما جاء من اإلقفال املزدوج،فهو اجلمع بني التماثل والتغاير،عند فوا
ه يكون ذلك كلّع؛ونوالتغم،بني التذاذ الوحدة ولنجد النا حيدث صفة املؤالفة واملخالفة،مماآلي،
احة،وغري ذلك الرشاط و يف النةًقو،و وتبايناًتوافقاً،اإلنساينّعور من الشة،فس البشريللن،مطابقاً

،إذ متاثلت 131كويريف الت����لهقوما جاء يف ،مثالًذا  ما يصدق هللعلّو.يف انفعاالت األنفس

                                                 

  . .320: ص-8:ج-4م"تفسري القرآن العظيم:"ابن كثريو .546: ص-4:ج"أنوار الترتيل:"البيضاوي : ينظر-126

 .19...15:اآليات - سورة العلق-127

 .583: ص-3:ج"صفوة التفاسري:"والصابوين .493: ص-5:ج"فتح القدير:"الشوكاين:ينظر -128

129- 3و2و1:اآليات -ورة نفسهاالس.  

130- 62:اآلية:جمسورة الن.  

131-كوير سورة الت.  
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من ل هذا،تقرير احلقيقة الكبرية للقيامة،ثّومي؛132ورة السمنل،والفواصل،يف املقطع األ
اهلائلة الكاملة،ةاالنقالبات الكوني،مس وللشواجلبال والبحار،واألرض وجوم،النماء،الس 

  .133ةفس البشريالنة،واجلنواألنعام والوحوش،واجلحيم و
اين من املقطع الثّ ملا يليه،اً القسم،تأكيدجلو،134 للفاصلةصوتاًني،غم بالسلن خيالف امثّ

 يبىل صفة النوإ،����األمني من بصفة جربيل ل حقيقة الوحي،ابتداًءثّذي ميالّ،135ورةلسل
  .136يف أفعال العباد،����مشيئة اهللاو هذا الوحي،إليهم القوم املرسل مثّ،����ياملتلقّ

 ورة،يف السلوحدة موضوع العقيدة،ع،نوالت الوحدة وارق،بنييف الطّ،ويزاوج أيضاً
ة غرى اخلاصالصة الكربى،وماثل،فهو للمشاهد الكونيفما كان من الت.ع مواضيعهاتنوو

ÏÏ{{{{:����كقوله؛باإلنسان ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ää ää−−−− ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ ôô ôôffff ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{137    

L
�M.����:}}}}Ì���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 99 99,,,, ÏÏ ÏÏùùùù#### yy yyŠŠŠŠ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ßß ßßllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ==== ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu���� ©© ©©IIII9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

اس،وبيان لتنري سبل الن،اطعة ليالًذات الكواكب السماء،بالس���� أقسم املوىلإذ138}}}}∪∪∪∪∠∠∠∠∩∩∩∩
  .139خلق اإلنسانحقيقة 

 :����كقوله؛عناداً وكفراًاس،كرها بعض النيت ينالّة،ع،فهو للحقائق املوضوعينوالت امأو
}}}}ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ®® ®®RRRR °° °°QQQQ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ÔÔ ÔÔáááá ÏÏ ÏÏùùùù%%%% tt ttnnnn ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{140حيفظ عنها،وحيصى عليهاوهلا حافظٌ الّفما من نفٍس،إ، 
  .141يعينهاو
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………… {{{{:����قولهو çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôô____ uu uu‘‘‘‘ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ss)))) ss ss9999 ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? öö öö7777 èè èè???? ãã ãã���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu���� œœ œœ££££9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 99 99���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÆÆ ÆÆìììì ôô ôô____ §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÆÆ ÆÆíííí ôô ôô‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 ×× ××≅≅≅≅ óó óóÁÁÁÁ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ÷÷ ÷÷““““ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ات،فال نصري،وال يالغيببعد املوت،يوم القيامة،عند انكشاف األستار و،عثقيقة البحل142}}}}∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩
 ،ر ااملتكرازل منها،ذات املطر النماء،سبال����اهللايقسم  مثّ.143قدرة على اهلربشفيع،وال 
 حقائق تونهميف ،حق����زل على حممٍدنذي  الّأنّ،بت اذي خيرج منه النالّ،ق ذات الشوباألرض

 داللةً، الصويتّفخالف بصوت الفاصلة واملقطع يسر،بنغم ال،ينّعبري القرآمث ختم الت.144 هذاكلّ
فق واإلمهال،وعلى الرواإليناسالود .  

بني املؤالفة واملخالفة،إذ توافقت املقطوعات ما جاء يف الفجر،يف املزاوجة،وقرين هذا،
وضوع،وحدة امل،إحياًء إىل وةالقرآنيإىل  شارةًورة،إاختلفت أجزاء الس التمبع نوورة؛واضيع الس 

ÌÌ{{{{:����من ذاك قوله ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ @@ @@ΑΑΑΑ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ 99 99���� ôô ôô³³³³ tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÆÆ ÆÆìììì øø øø���� ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� øø øø???? uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

×× ××ΛΛΛΛ || ||���� ss ss%%%% ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! @@ @@���� øø øøgggg ÉÉ ÉÉoooo ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪{{{{145اء مستهلُّإذ جهادٍئبنغٍمورة، الس للمشاهدموافقةً، ندي ة  الكوني
يف  للفاصلة واملقطع،صوتاًغم، بالنينّآعبري القرلف التمث خا.146د أزمان العبادةيت حتدالّاألخاذة،

öΝΝΝΝ{{{{:����قوله ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 ÷÷ ÷÷,,,, nn nn==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ nn nn==== ÎÎ ÎÎ6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ 

yy yyŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç////%%%% yy yy`̀̀̀ tt tt���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ss???? ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ nn nn==== ÎÎ ÎÎ6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ss ssVVVV øø øø.... rr rr'''' ss ssùùùù 

$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ¡¡ ¡¡==== || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ xx xxÞÞÞÞ öö ööθθθθ yy yy™™™™ AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{{{{147ىل  إشارةًإ
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؛148غاة الغابرين،والطّينمصارع املتجرباًنغم رصيفكان الناً قوي،قورد ورع،ة الصاً رخاء السرخي
  .واالعتبار
$$$${{{{:����يف قوله،ماًيِق وراًتصو،عمةيف مشاهد جحد الن،خيالف أيضاًو ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

çç ççµµµµ9999 nn nn==== tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ………… çç ççµµµµ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� øø øø.... rr rr'''' ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨èèèè tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù úú úú†††† ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� øø øø.... rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ çç ççµµµµ9999 nn nn==== tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uu‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ss ss%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 

ÇÇ ÇÇ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyδδδδ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪{{{{149من ت هذا لبيان حال هؤالء،وردم وقيمهم،صويف قوله، رصٍني حاٍنبنغٍمرا���� 

:}}}}āā āāξξξξ xx xx.... (( (( ≅≅≅≅ tt tt//// āā āāωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? zz zzΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏKKKK uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ pp pptttt rr rrBBBB 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? uu uuρρρρ yy yy^̂̂̂#### uu uu���� —— ——IIII9999 $$ $$#### 

WW WWξξξξ òò òò2222 rr rr&&&& $$$$ tt ttϑϑϑϑ ©© ©©9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ {{ {{7777 ãã ããmmmm $$$$ tt ttϑϑϑϑ yy yy____ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{150وتات ي،يف هذه اآلظ املخالفة أيضاًالح
  .151احلرام،لبيان احلرص على أكل املرياث،ومجع املال،دون مراعاة احلالل ونغماً

Hξξξξ{{{{:����يف قولههديد والوعيد، يأيت نغم التمثّ xx xx.... #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM ©© ©©.... ßß ßßŠŠŠŠ ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### %%%% yy yy.... yy yyŠŠŠŠ %%%% yy yy.... yy yyŠŠŠŠ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ 

àà àà7777 nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yy���� || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yy���� || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ uu uu üü üü““““ (( ((%%%% ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 44 44 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ss ss!!!! 22 22”””” tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 

ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uu‹‹‹‹ pp pptttt ÎÎ ÎÎ:::: ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù āā āāωωωω ÜÜ ÜÜ>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏOOOOθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ss ss%%%%$$$$ rr rrOOOO uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&{{{{152    
عن ء،ينكشف الغطا،ف����ن،ملالئكة الرمحرض العسكريالع لألرض،واًدكّ،ٍة كونينقالباٍتبا

   153ائعةواألماين الض،تأيت احلسرة الفاجعة،عندها أيضاًة،واألفعال اجلاهليصاحب اإلنسان،عقل 
بنغم احلنو وعبري القرآينّمث خيتم الت،يف قولهفق،الر����:}}}}$$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ −− −−ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ×××× yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ûû ûû ÉÉ ÉÉëëëë ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZππππ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ££ ££∆∆∆∆ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{154،فبعد هذا اهلول املفزع 

                                                 

 .593: ص-"التنوير املقباس:"والفريوزأبادي .543و542و541: ص-4:ج"معامل الترتيل:"البغوي:ينظر -148

149- 16و15:نتا اآلي-ورة نفسهاالس. 

150- 20...17: اآليات-ورة نفسهاالس. 

 .479: ص-3:ج"اجلواهر احلسان:"والثّعاليب. 323: ص-5:ج"معاين القرآن وإعرابه:"الزجاج:ينظر -151

152-26...21:اآلية -ورة نفسها الس. 

   .324: ص-10:ج"تفسري املراغي:"واملراغي .591و590: ص-4:ج"الكشاف:"الزخمشري:ينظر -153

154-30...27: اآليات-رة نفسهاو الس. 
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 ينسم عليه بنغٍمطف والعطف،اللّفق والعتق،وبالرمن عبده املؤمن،����ب اهللايتقرع،د املروالشو
155ضاالر.وأمدت يف أصوات فواصلها،احتّ،سورةً عشر ىحدإففي ماثل املطلق،ا ما جاء يف الت 
يت تلزم املغايرة،يف الوقع الّاهرة،ه ليس باملباينة الظّ أنالّ،إن كان تباينها يسرياًايف مواضيعها،وو
  156الوقع معاًوغم،احلاوية للناللة،يت ترسم معامل الدالّة،وتياملقاطع الصغم،وصوت الفاصلة،والنو

  : لسورتيب الزمين لالترداللة النغم على     *
 ، الواقف عليهاسرعة اهتداء،ةالفواصل القرآني ة،يف الصوتيقاطعتشاكل امل الظّاهر على  

من وأوهلا من آخرها،،من مدنيهاها،مكّيإىل معرفة زمن نزول سور املصحف وترتيبها،ومعرفة 
ا؛إذ ميظر إىل املقاطع،الواقف عليها،من معرفة هذا ب كّنحيث زمن مهبطها،وتأريخ ميقاالن

 ور، االطّالع على املصادر،الّيت حتدد ترتيب مهبط السكلّه،وبدرجٍة كبريٍة من التوفيق،دون
  .157على هذا عياناًوالّيت توافق ما جيده الواقف 

ها،لبعضها، الفواصلة مقاطعشاكلإنّ توافق ماظر وتشاقرب ميقات مهبطها ،يوحي للن
ر،أنها سور دثّل واملُزم من مقاطع العلق والقلم واملُ تبنيإذوترتيبها؛حنو ما جاء يف بداية الوحي،

زمناً،فهي متشاةٌ متاماً يف البناء ����على النيبمهبط الوحي،عند  متعاقبةٌ،يف امليقات الزمين،
كل يف الفواصل،،،املتشاكلة أساساًاملقطعيكويرهالي تمثّ)3----1(ذات الشوعلى وترية املسد والت، 

 )2----1(من الشكل الطّويلة،ملقاطع اذات األعلى والّيل والفجر والشرح،،مثّ)3----1( ذاتهالشكل

 ،مثّ الكوثر والتكاثر،من)4----1----2(و)4----1( الشكل،مثّ احلشر والعاديات،منعلى الكثرة)2----2(و

 لفيل،من ا،مثّ)4----1----3(و)4----3( الشكل،مثّ املاعون والكافرون،من)3----2----1(و)3----1(الشكل

 )3----1( الشكلمن  الصمدمثّ)4----3( الشكلمثّ الناس،من)3----1( الشكلمثّ الفلق،من)4----3(الشكل

 ،مثّ الشمس،من)5(ذات الشكل،مثّ القدر،)3----1----1( الشكل،مثّ عبس من)2----1(مثّ النجم
                                                 

  .2877: ص-"التفسري الوسيط:"والزحيلي. 1041و1040: ص-"تيسري الكرمي الرمحن:"السعدي: ينظر-155

 .169: ص-"شكيليالبناء الت:"فاملؤلّ: ينظر-156

  .73و72: ص-1:ج"اإلتقان:"والسيوطي.140و139: ص-1:ج"الربهان يف علوم القرآن:"الزركشي: ينظر-157
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،مثّ القارعة )5----1(،مثّ قريش،من الشكل)4----1( الشكل،مثّ الربوج والتني من)2----2----3(الشكل

 )4----1----3----1(شكل ال،منNNNNمثّ املرسالت و)3----1----1(و)3- 2- 1(و)3----1----2( الشكللقيامة واهلمزة،منوا

 ،منواألعـراف OOOO مثّ)3----3(و)3----2(و)3----1(مثّ البلد والطّارق والقمر،من الشـكل)4----1(.

 مثّ يس ذات الشكل)2----1----1( الشكلمثّ اجلن من)4----1----2(و)4----1----3(و)4----3(و)4----1(الشـكل

 ،من الشكل،مثّ مرمي وطه)4----1(الشكل،مثّ فاطر،من )2----2----1( الشكلمن،مثّ الفرقان )4----1----3(

 ،مثّ اإلسراء)4----1----3(و)4----1( الشكل،منمثّ الواقعة والشعراء والنمل والقصص)2----3(و)2----3----1(

ن وسبأ والزمر ،مثّ يونس وهود ويوسف واحلجر واألنعام والصافات ولقما)2----2----1( الشكلمن

 ،)3----1----2( الشكلمثّ الغاشية،من)4----1----2(و)4----1(و)4----1----3( الشكلوالذّاريات،من كلّها مميواحلوا

 )2----2----1( الشكل،مث نوح،من)4----1----3(مثّ النحل،من الشكل)2----1----1( الشكل الكهف،منمثّ

 )4----1----3(و)4----1(الشكلطّور وامللك،من وال واألنبياء واملؤمنون والسجدة مثّ إبراهيم)2----2----3(و

 )3----3----1(و)3----1----3(،مثّ املعارج والنبأ والنازعات،من الشكل)3----1----2(من ،مثّ احلاقّة)4----1----2(و

األخريتان و؛)4----3(و)4----1----2(و)4----1----3( الشكلفني،من الروم والعنكبوت واملطفّمثّ،)3----3(و
 .ري والتأخمييف التقدعلى اخلالف،

حو اآليتا مدينّ القرآن الكرمي،وأمنةٌ،وترتيب  سوره وفقها،على النفمقاطعه معروفةٌ بي :  
 ،من،مثّ األحزاب)4----3(.)4----1(و)4----1----2(و)4----1----3( الشكل،منالبقرة واألنفال وآل عمران

،مثّ )2----2----1( الشكلساء،من،مثّ الن)4----1( الشكل املمتحنة،من،مثّ)2----2----3(و)2----2----1(الشكل

كلمنلزلة،الز2----1----2----3( الش(كلمثّ احلديدمن الش،)4----1(ّد حممثكل����ممن الش،)مثّ )3----1----2----3

،مثّ )2----3(و)2----2----1( الشكلالق،منمثّ اإلنسان والطّ)4----1----3----1(و)4----1( الشكلمحن،منوالرالرعد 

4----1----2(و)4----1(،مثّ احلشر)3----1----3(نةالبي(صرمثّ الن،)واملـنافقون )2----2----3 ور واحلجمثّ الن،
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 )4----1----2(و)4----1----3(كل الش،منواادلة واحلجرات والتحرمي والصف واجلمعة والتـغابن

واألخريتان .)4----1(.)4----1----2(.)4----1----3(كل الش،مناملائدةوبة و التمثّ)2----2----1( الفتحمثّ)4----1(و
قدمي والتأخريعلى اخلالف يف الت.  

  :تبني من هذا كلّهوقد 
لغلبة املقطع ،،والسور املدنية"CVV"ميكن رصد السورة املكّية،بالنظر إىل غلبة املقطع الثّاين  -

  .على كثرة األحوال"CVVC" الرابع
  .لتلك املدنيةًنّ السور القريبة،من العهد املدينّ،تأخذ أمناطاً مقطعيةً  إ  -
 تشاكل املقاطع الصوتية املكّية،يف السور املدنية،دليل قرب السور هاته،موضعاً إنّ  -

  .،على الغلبة"CVV"وموضوعاً؛من ذاك الفتح،ذات املقطع الثّاين
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  :؛فيما يليوتوفيقه�تلخصت نتائج هذا البحث املتواضع،بفضل اهللا
  
واللّغوية ،،يف الدراسات اإلنسانيةويتفسري الصيف الت،تبين من مقارعة آراء اجلدل -1

انها،وترجيح الرؤى فيها،أنها ؛واتضح أيضاً من عرض مظالقدمية،واللّسانية احلديثة
خاصةً؛السيما آي األمم العناية عامةً،والعرب إذ أولت هلا .نظرية قائمة برأسها

 .يف أشرف أحواهلا،وألطف مقامهاالقرآن الكرمي،
  
حسن األداء الصويتّ،ألي لغٍة بشريٍة،وألي ة اللّغوية،حاجة املتكلّم إىل تظهر البديه  -2

  .خطاٍب إنساينٍّ
 

 من رصد حماور التفسري ،الواقف عليهامتكّن املوافقات الصوتية عامةً،والقرآنية خاصةً -3
؛مما حيدث واملتمثّلة  رأساً يف اإليقاع والنغم،والرمز واإلحياء الصوتيني،الصويتّ لآلي
،وفق طبيعة األصوات ووقعها،وأنغامها وأجراسها،وما يترتب على جتاوباً انفعالياً

 .ات بدنيٍة،وتصرفالت حركيٍة،وانفعا ونفسيٍةمدلوالت ذهنيٍة من ذلك 
 

يف الدراسات توصل إليه،الرصده،ون املوافقات الداللية،مل متّ يكشف االستقراء ع -4
مما .،يف مدونات املفسرين،والدالالت التفسريية القرآنية،يف مصنفات اللّغوينيالصوتية

يبني إمكانية استثمار هذه اجلهود،يف توليد دالالت أخرى لآلي،وفق ما تقر به 
 .نصوص كتب التفسري

 

،تلك املوافقات الداللية لصفات ميكن للواقف على آي القرآن الكرمي،أن يرى عياناً -5
ر ما األصوات الفيزيائية،واألمناط املقطعية،واملفردات والتراكيب اللّغوية،والظّواه

 .فوق مقطعية،واملظاهر األدائية،وبني ما تفوح به مدونات التفاسري
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ممنهٍج،خيدم   بناء تنظٍري،حنو مستقبليٍة علميٍةتظهر هذه النتائج املتواضعة،مالمح آفاٍق
  . التفسريية القرآنية،ويعتمد أساساً لرصد الظّواهر اللّغوية،يف معظم أحواهلاالدراسات

قيق معامل هذا التنظري العلمي األكادميي،دقّة املالحظة يف املستويات ويشترط لتح
  .الصوتية،ومقارعة دالالا املولّدة،وفق ما جاء به أهل اللّغة والتفسري

  
  

��� 
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ü“Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹ s9Î) Æíõ‹ Åg¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# ñÝ É)≈|¡è@ Å7ø‹ n= tæ $Y7 sÛâ‘ $wŠÏΖ y_   
25  65        

y7 Ï9≡sŒ |¤ŠÏã ßø⌠ $# zΝ tƒö� tΒ 4 š^ öθs% Èd,ysø9 $# “Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù tβρç� tIôϑ tƒ ∩⊂⊆∪ 

... $‾Ρ Î) ßøtwΥ ß Ì̂� tΡ uÚö‘ F{$# ôtΒ uρ $pκ ö� n= tæ $oΨ ø‹ s9 Î) uρ tβθãèy_ö� ãƒ ∩⊆⊃∪     

34-40  

  

150        

ÏM t/r' ‾≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& y7¡¡yϑ tƒ Ò>#x‹ tã zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$#   
45  

186����187        

óΟ s9 r& t� s? !$‾Ρ r& $uΖ ù= y™ö‘ r& tÏÜ≈ uŠ¤±9 $# ’ n?tã tÍ� Ï$≈ s3ø9$# öΝèδ –— àσ s? # x— r&   83  65        

:;  20        ö≅ è= ôm$# uρ Zοy‰ ø)ãã ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 ∩⊄∠∪   (#θßγs) ø$ tƒ ’ Í< öθs% ∩⊄∇∪     
27-28  26        

Ÿωθà) sù …çµs9 Zωöθs% $YΨ Íh‹ ©9 … ã&©# yè©9 ã� ©.x‹ tFtƒ ÷ρr& 4ý øƒs† ∩⊆⊆∪     
44  27        

öΝ åκyé t7 ø?r' sù ãβöθtã ö� Ïù ÍνÏŠθãΨ èg¿2 Ν åκu� Ï±tósù zÏiΒ ËoΛtø9 $# $tΒ öΝ åκ u�Ï±xî   
78  132        

(#θè= ä. ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨø% y— u‘ Ÿωuρ (#öθtóôÜ s? ÏµŠ Ïù ¨≅ Åsu‹ sù   
81  

133����185        

yìy_t� sù #y›θãΒ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% z≈ t7 ôÒxî $Z$ Å™r& 4    86  186        

        

$uΖ ù= à) sù ãΠyŠ$t↔‾≈ tƒ ¨βÎ) #x‹≈ yδ Aρß‰ tã y7 ©9 š�Å_÷ρt“ Ï9 uρ Ÿξsù   117  211        

!�4�()
  21        óΟ s9 uρr& t� tƒ tÏ% ©!$# (# ÿρã� x$ x. ¨βr& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tFtΡ% Ÿ2   
30  93        

yŠ… ãρ# yŠuρ z≈ yϑ øŠn= ß™uρ øŒÎ) Èβ$yϑ à6øts† ’ Îû Ï ö̂�ptø: $# øŒÎ) ôMt±x$ tΡ   
78  144                

# sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ ø)‾Ρ Ïµø‹ n= tã   
87  

129����229        
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$uΖ ö6yftG ó™$$sù … çµs9 çµ≈ oΨ ø‹ ‾gwΥuρ zÏΒ ÉdΟtóø9 $# 4 š�Ï9≡x‹ x.uρ Å√G çΡ    
88  129        

�<=
  22        $yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# öΝà6−/ u‘ 4 āχ Î) s's!t“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $#   
01  265        

tΠöθtƒ $yγtΡ ÷ρt� s? ã≅ yδõ‹ s? ‘≅à2 >πyèÅÊö� ãΒ !$£ϑ tã ôM yè|Êö‘ r& 
02  215        

|= ÏG ä. Ïµø‹ n= tã … çµ‾Ρ r& tΒ çνāωuθs? … çµ‾Ρ r' sù …ã&—# ÅÒãƒ ÏµƒÏ‰ öκ u‰uρ 4’ n< Î) É># x‹tã  
04  

188����265        

u’ ÎΤ$rO ÏµÏ$ ôÜ Ïã ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 tã È≅‹ Î6y™ «! $# ( …çµs9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“ Åz (  09  188        

zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ß‰ ç7÷ètƒ ©! $# 4’ n?tã 7∃ö� ym ( ÷βÎ* sù …çµt/$|¹r& 
11  75        

¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝ ßγsW x$ s? (#θèùθã‹ ø9 uρ öΝ èδu‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ ø9uρ   
29  132        

y7 Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝ Ïjà yèãƒ ÏM≈ tΒ ã� ãm «! $# uθßγsù ×� ö� yz …ã&©! y‰Ψ Ïã ÏµÎn/ u‘ 3   30  44        

āωÎ) š‚ yŠ$t6Ïã ãΝåκ ÷] ÏΒ šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪     
40  134        

$yδθè= äz÷Š$# AΟ≈ n= |¡Î0 tÏΖ ÏΒ# u ∩⊆∉∪     
46  161        

$tΒ (#ρâ‘ y‰ s% ©! $# ¨,ym ÿÍνÍ‘ ô‰ s% 3 ¨βÎ) ©! $# :”Èθs) s9 î“ƒÍ• tã ∩∠⊆∪     
74  248        

  

ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ š÷t/ öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγx$ ù= yz 3 ’ n< Î)uρ «!$# ßìy_ö� è?   
76  254        

��"9>%
  23        óΟ n= sùr& (#ρã� −/£‰ tƒ tΑ öθs) ø9 $# ôΘr& Ο èδ u !% ỳ $̈Β óΟs9 ÏN ù'tƒ ãΝèδ u !$t/# u    
68  207        

ôΘr& tβθä9θà) tƒ ÏµÎ/ 8π̈Ζ Å_ 4 ö≅ t/ Ν èδ u !% ỳ Èd,ysø9 $$Î/ ÷Λ èεç� sYò2r&uρ   
70  255          

tΑ$s% (#θä↔|¡÷z$# $pκ� Ïù Ÿωuρ Èβθßϑ Ïk= s3è? ∩⊇⊃∇∪     
108  175        

�"�
  24        * ª! $# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ã≅ sW tΒ ÍνÍ‘θçΡ   
35  92        

������
  25        (#ρä‹ sƒªB$# uρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9# u āω šχθà) è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝèδ uρ   
03  137        

ö≅ t/ (#θç/¤‹ x. Ïπtã$¡¡9 $$Î/ ( $tΡ ô‰ tG ôã r&uρ yϑ Ï9 z> ¤‹ Ÿ2 Ïπtã$¡¡9 $$Î/ # ���Ïèy™ 

∩⊇⊇∪ # sŒÎ) Ν ßγø? r&u‘ ÏiΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïèt/ (#θãèÏÿxœ $oλm; $Zà •‹ tós? # Z��Ïùy— uρ ∩⊇⊄∪ 

!# sŒÎ)uρ (#θà)ø9 é& $pκ ÷] ÏΒ $ZΡ% s3tΒ $Z) Íh‹|Ê tÏΡ §� s)•Β (#öθtã yŠ š�Ï9$uΖ èδ #Y‘θç6èO ∩⊇⊂∪ 

āω (#θãã ô‰ s? tΠöθu‹ ø9 $# #Y‘θç6èO # Y‰Ïn≡uρ (#θãã ÷Š$#uρ #Y‘θç6èO # Z��ÏVŸ2 ∩⊇⊆∪     

14-11  153          

* tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# Ÿω šχθã_ö� tƒ $tΡ u!$s) Ï9 Iωöθs9 tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠn= tã  
21  138        
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tΠöθtƒuρ ÷Ùyètƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’ n?tã Ïµ÷ƒy‰ tƒ ãΑθà) tƒ Í_tFø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹ sƒªB$# yìtΒ 
ÉΑθß™§�9 $# Wξ‹ Î6y™ ∩⊄∠∪ 4tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ Í_tFø‹ s9 óΟ s9 õ‹ ÏƒªBr& $ºΡ Ÿξèù WξŠ Î= yz ∩⊄∇∪ 

ô‰ s)©9 Í_‾= |Êr& Çtã Ì� ò2Ïe%!$# y‰÷èt/ øŒÎ) ’ ÎΤu !$y_ 3 šχ% Ÿ2uρ 

ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 Zωρä‹ s{ ∩⊄∪     

29-27  147        

tΑ$s% uρ ãΑθß™§�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨βÎ) ’ ÍΓöθs% (#ρä‹ sƒªB$# #x‹≈ yδ tβ# uö� à)ø9 $#   
30  138        

# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# Ç≈ uΗ÷q§�= Ï9 (#θä9$s% $tΒ uρ ß≈ oΗ÷q§�9 $#   
60  138        

�?�
!
�'  26        ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. Ν èδ ç� sYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩∇∪ ¨βÎ) uρ y7−/ u‘ uθßγs9 

â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛÏm§�9 $# ∩∪     

09-08  293        

ß,‹ ÅÒtƒuρ “Í‘ ô‰ |¹ Ÿωuρ ß,Î= sÜΖtƒ ’ ÎΤ$|¡Ï9 ö≅ Å™ö‘ r' sù 4’ n< Î) tβρã�≈ yδ   
13  27        

y7 ù= Ï?uρ ×πyϑ ÷èÏΡ $pκ ‘] ßϑ s? ¥’n?tã ÷βr& £N‰ ¬7tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) ∩⊄⊄∪     
22  220        

tΑ$s% Ο çF÷ƒu t� sùr& $̈Β óΟçFΖ ä. tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩∠∈∪ .... ü“Ï% ©!$#uρ ßìyϑ ôÛr& βr& 
t� Ï$øótƒ ’ Í< ÉLt↔ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩∇⊄∪     

82-75  279        

(#θç6Å3ö6ä3sù $pκ� Ïù öΝ èδ tβ… ãρ$tóø9 $# uρ ∩⊆∪     
94  42        

        

(#θä9$s% öΝ èδuρ $pκ� Ïù tβθßϑ ÅÁtFøƒs† ∩∉∪     
96  205        

�"�
6�  27        ¨βÎ) tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ $̈Ζ −ƒy— öΝ çλm; öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& ôΜßγsù   
04  214        

ô‰ s)s9 uρ !$oΨ ù= y™ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθßϑ rO öΝèδ% s{r& $�sÎ=≈ |¹ Èβr& (#ρß‰ ç7ôã $# ©!$#   45  205        

(#θä9$s% $tΡ ÷� ¨� ©Û$# y7 Î/ yϑ Î/uρ y7 tè̈Β 4 tΑ$s% öΝ ä.ç� È∝ ‾≈ sÛ y‰ΖÏã «! $# (   47  207        

tΒ uρ u!% ỳ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9$$Î/ ôM ¬7 ä3sù öΝßγèδθã_ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ö≅ yδ   90  42        

        

÷βr&uρ (# uθè= ø? r& tβ# uö� à) ø9$# ( Çyϑ sù 3“y‰ tF÷δ $# $yϑ ‾Ρ Î* sù “Ï‰tG öκ u‰   
92  203        

@���
  28        !$uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n< Î) ÏdΘé& #y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹ ÏèÅÊö‘ r& (   07  35        

yx t7 ô¹r'sù ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# $Z$ Í←!% s{ Ü= ©% u�tItƒ # sŒÎ* sù “Ï% ©!$#   
18  42                
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Å� r&uρ Üχρã�≈ yδ uθèδ ßx |Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9 ã&ù#Å™ö‘ r' sù zÉë tΒ   
34  26        

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?# u y›θãΒ |=≈tFÅ6ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ !$tΒ $uΖ õ3n= ÷δ r&  
43  206        

$tΒ uρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9 $# øŒÎ) $oΨ ÷ƒyŠ$tΡ Å3≈ s9 uρ Zπyϑ ôm§‘ ÏiΒ  46  206        

* ô‰ s)s9 uρ $uΖ ù= ¢¹uρ ãΝ ßγs9 tΑ öθs) ø9$# öΝßγ‾= yès9 šχρã� ©. x‹ tG tƒ ∩∈⊇∪     
51  206        
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Å� r&uρ Üχρã�≈ yδ uθèδ ßx |Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9 ã&ù#Å™ö‘ r' sù zÉë tΒ   
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05  141                
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52  253        
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¨βÎ) šÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $#uρ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#uρ   
35  202        

$tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) |Ós% ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ # �� øΒ r&   
36  255        

āω ‘≅ Ïts† š�s9 â !$|¡ÏiΨ9 $# .ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ £‰ t7s? £Íκ Í5 ôÏΒ 8   52  196        

tΠöθtƒ Ü= ‾= s)è? öΝßγèδθã_ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# tβθä9θà) tƒ !$uΖ oKø‹ n=≈ tƒ $oΨ ÷èsÛr& ©! $#  66 
155����200        

(#θä9$s% uρ !$oΨ −/u‘ !$‾Ρ Î) $uΖ ÷èsÛr& $uΖ s? yŠ$y™ $tΡ u !#u� y9 ä. uρ $tΡθv= |Êr' sù gŸξ‹ Î6¡¡9 $# ∩∉∠∪    
67-66  
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y7 Ï9≡sŒ Νßγ≈ oΨ ÷ƒt“ y_ $yϑ Î/ (#ρã� x$ x. ( ö≅yδ uρ ü“Ì“≈ pgéΥ āωÎ) u‘θà$ s3ø9$#  
17  221        

Ÿωuρ ßìx$Ζs? èπyè≈ x$ ¤±9 $# ÿ…çνy‰ΨÏã āωÎ) ôyϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çµs9 4  23  163        

* ö≅ è% tΒ Ν ä3è% ã—ö� tƒ š∅ÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{$# uρ ( È≅ è% ª! $# ( 
!$‾Ρ Î) uρ ÷ρr& öΝ à2$−ƒÎ) 4’ n?yès9 “́‰ èδ ÷ρr& ’ Îû 9≅≈n= |Ê &Î7 •Β ∩⊄⊆∪.....∩⊄∉∪ 

ö≅ è% u’ÎΤρâ‘ r& šÏ% ©!$# Ο çFø)ysø9 r& ÏµÎ/ u !% Ÿ2u� à° ( āξx. 4 ö≅ t/ uθèδ ª! $# 
â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3ysø9 $# ∩⊄∠∪    

27-24  163        

        

!$tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï±o0 #\�ƒÉ‹ tΡ uρ £Å3≈ s9 uρ u  28  246        

�;�F  35        ß‰ ôϑ ptø:$# ¬! Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $#  
01  131        

$̈Β Ëx tG ø$ tƒ ª! $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 ÏΒ 7πuΗ ÷q§‘ Ÿξsù y7 Å¡ôϑ ãΒ $yγs9 (  02  131        

$tΒ uρ “ÈθtG ó¡o„ Èβ# t�óst7 ø9 $# #x‹≈ yδ Ò> õ‹tã ÔN# t�èù ÔvÍ←!$y™ …çµç/# u�Ÿ°  
12  236        

Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2”t� ÷zé& 4 βÎ) uρ äíô‰ s? î's# s) ÷WãΒ 4’ n< Î) $yγÎ= ÷Η ¿q  
18  206        

        

öΝ èδuρ tβθäzÌ� sÜ óÁtƒ $pκ� Ïù !$uΖ −/ u‘ $oΨ ô_Ì� ÷zr& ö≅ yϑ ÷ètΡ $�sÎ=≈ |¹ u� ö�xî  37  
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û§ƒ  
36        (# þθä9$s% $‾Ρ Î) $tΡ ÷� ¨�sÜ s? öΝä3Î/ ( È⌡s9 óΟ ©9 (#θßγtF⊥ s? ö/ ä3§Ψ uΗ äd÷� t∴s9  

18  207        

βÎ) uρ ù't±®Σ öΝ ßγø% Ì� øóçΡ Ÿξsù s†† Ì� |À öΝ çλm; Ÿωuρ öΝ èδ tβρä‹ s)Ζ ãƒ ∩⊆⊂∪    
43  41                
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49  205        
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1-14  305        

ÉΟ ôf̈Ψ9 $#uρ #sŒÎ) 3“uθyδ ∩⊇∪ ...   y7 ù= Ï? #]ŒÎ) ×πyϑ ó¡Ï% #“u”� ÅÊ ∩⊄⊄∪    
22-1  279        

$yδ y‰Ψ Ïã èπ̈Ζ y_ #“uρù' pRùQ$# ∩⊇∈∪  øŒÎ) ý øótƒ nοu‘ ô‰Åb¡9 $# $tΒ 4ý øótƒ ∩⊇∉∪  $tΒ 
sø#y— ç� |Ç t7ø9 $# $tΒ uρ 4xösÛ ∩⊇∠∪  ô‰s) s9 3“r&u‘ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u ÏµÎn/ u‘ #“u� ö9 ä3ø9$#  

15-18  305        

y7 ù= Ï? # ]ŒÎ) ×πyϑ ó¡Ï% #“u”�ÅÊ ∩⊄⊄∪    
22  142        

(#ρß‰ègôā$$ sù ¬! (#ρß‰ ç7ôã $# uρ ) ∩∉⊄∪    
62  304        
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  54        ¤Α uθtFsù óΟßγ÷Ζ tã ¢ tΠöθtƒ äíô‰ tƒ Æí# ¤$!$# 4’ n< Î) &óx« @� à6œΡ ∩∉∪    
06  280        

$�è¤±äz óΟèδ ã�≈ |Áö/ r& tβθã_ã� øƒs† zÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# öΝåκ ¨Ξr( x. ×Š#t� y_  
07  

144����280        

tÏèÏÜ ôγ•Β ’ n< Î) Æí# ¤$!$# ( ãΑθà) tƒ tβρã� Ï$≈s3ø9 $# # x‹≈yδ îΠöθtƒ ×� Å£tã  
08  280        

y# ø‹s3sù tβ% x. ’Î1# x‹tã Í‘ ä‹çΡ uρ ∩⊇∉∪    
30.21 .

18.16  

278        

ô‰ s)s9 uρ $tΡ ÷� œ£o„ tβ# uö� à) ø9$# Ì�ø. Ïe%#Ï9 ö≅ yγsù ÏΒ 9�Ï. £‰•Β ∩⊇∠∪    
40.32 .

.22.17  

278        

(# þθä9$s) sù #Z� |³o0r& $̈Ζ ÏiΒ #Y‰ Ïn≡uρ ÿ…çµãèÎ7 ®K‾Ρ !$‾Ρ Î) # ]ŒÎ) ’Å∀ ©9 9≅≈ n= |Ê @� ãèß™u 
24  154        

        

‘≅ ä.uρ & óx« çνθè= yèsù ’ Îû Ì� ç/–“9 $# ∩∈⊄∪    
52          
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PQ  55        ß≈ oΗ ÷q§�9$# ∩⊇∪ zΝ ‾= tæ tβ# u ö� à)ø9 $# ∩⊄∪ šYn= y{ z≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çµyϑ ‾= tã 

tβ$u‹ t6ø9 $# ∩⊆∪    

4-1  2  

Äd“r' Î6sù Ï Iω# u $yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊇⊂∪    
13  292        

  ‘≅ ä. ôtΒ $pκ ö� n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪    
26  251        

4’ s+ö7 tƒuρ çµô_uρ y7 În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n= pgø: $# ÏΘ# t�ø. M} $#uρ ∩⊄∠∪    
27  251        

u� |³÷èyϑ≈ tƒ ÇdÅgø: $# Ä§Ρ M} $#uρ ÈβÎ) öΝçF÷èsÜ tG ó™$# βr& (#ρä‹ à$Ζs? ôÏΒ   33  246        

7‹ Í×tΒ öθuŠsù āω ã≅ t↔ó¡ç„ tã ÿÏµÎ7 /ΡsŒ Ó§Ρ Î) Ÿωuρ Aβ!$y_ ∩⊂∪    
39  

180����246        

£Íκ� Ïù ßN≡u�ÅÇ≈ s% Å∃ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷ZÏϑ ôÜ tƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγn= ö6s% Ÿωuρ Aβ!% ỳ ∩∈∉∪   

56  
180����246        

$yϑ Íκ� Ïù Èβ$uΖ øŠtã Èβ$tG yz$āÒtΡ ∩∉∉∪    
66  

61����131        

        

óΟ s9 £åκ ÷Z Ïϑ ôÜ tƒ Ó§Ρ Î) öΝ ßγn= ö6s% Ÿωuρ Aβ!% ỳ ∩∠⊆∪    
74  

180����246        
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  56        # sŒÎ) ÏM yès% uρ èπyèÏ%# uθø9 $# ∩⊇∪ … ôM tΡ% s3sù [ !$t6yδ $}W u;/Ζ •Β ∩∉∪    
6-1  266        

        Ü=≈ ptõ¾r&uρ ÉΑ$uΚ Ïe±9 $# !$tΒ Ü=≈ptõ¾ r& ÉΑ$uΚ Ïe±9 $# ∩⊆⊇∪ ’ Îû 5Θθèÿxœ    
45-41  290        

#�#=
  57        
 * öΝ s9r& Èβù' tƒ tÏ% ©# Ï9 (#þθãΖ tΒ# u βr& yìt±øƒrB öΝåκ æ5θè= è% Ì� ò2Ï% Î! «! $#   16  214        

¨βÎ) tÏ% Ïd‰ ¢Áßϑ ø9 $# ÏM≈ s% Ïd‰¢Áßϑ ø9 $# uρ (#θàÊt� ø% r&uρ ©!$# $�Êö� s%      
18  202                

ô‰ s)s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& $oΨ n= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ $uΖ ø9t“Ρ r&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈ tG Å3ø9 $#    
25  141        

R
��/�  58        tÏ% ©!$# tβρã� Îγ≈ sà ãƒ Ν ä3ΖÏΒ ÏiΒ Ο ÎγÍ←!$|¡ÎpΣ $̈Β �∅èδ óΟÎγÏF≈ yγ̈Β é& (   02  
189����211        

        ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβρ–Š!$ptä† ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ (#θçFÎ7 ä. $yϑ x. |M Î7ä. tÏ% ©!$#      
05  189        
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  59        y7 Ï9≡sŒ öΝåκ ¨Ξr' Î/ (#θ—% !$x© ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ( tΒ uρ Ée−!$t±ç„ ©! $# ¨βÎ* sù      
04  190        

        öθs9 $uΖ ø9 t“Ρ r& #x‹≈ yδ tβ# uö� à) ø9$# 4’ n?tã 9≅ t6y_ …çµtF÷ƒr&t� ©9 $YèÏ±≈ yz   
21  163        
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�1  61        ô‰ s% ôMtΡ% x. öΝä3s9 îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ øŒÎ)   04  142        

        $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#öθ©9 uθtG s? $�Β öθs% |= ÅÒxî ª!$# óΟ ÎγøŠn= tæ      
13  257        
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  62        # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã�Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/ $# uρ ÏΒ       10  145        

���F�"%
  63        y7 Ï9≡sŒ öΝåκ ¨Ξr' Î/ (#θãΖ tΒ#u §Ν èO (#ρã� x$x. yìÎ7 äÜsù 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θè= è% óΟßγsù Ÿω   10  
198����220        

P+�T-�
  64        ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ tβρ•� Å£è? $tΒ uρ      04          

UVNّ�
  65        ‘Ï↔‾≈ ©9 $#uρ zó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅsyϑ ø9 $# ÏΒ ö/ ä3Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö;s? ö‘ $# £åκ èE£‰Ïèsù  
04  211        

3���-�
  66        $pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$tΒ ¨≅ ymr& ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótG ö;s? |N$|Êö� tΒ       
01  222        

        $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#ρã�x$ x. Ÿω (#ρâ‘ É‹tG ÷ès? tΠöθu‹ ø9$# ( $yϑ ‾Ρ Î) tβ÷ρt“ øgéB $tΒ      07  173        

WH%
  67        ô‰ s)s9 uρ $̈Ζ −ƒy— u !$yϑ ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Áyϑ Î/ $yγ≈ oΨ ù= yèy_uρ      
05  139        

        yϑ sùr& Å ốϑ tƒ $‰7 Å3ãΒ 4’ n?tã ÿÏµÎγô_uρ #“y‰ ÷δ r& ̈Β r& Å ốϑ tƒ $‡ƒÈθy™  
22  42        

3H��
  68        Ÿωuρ ôìÏÜ è? ¨≅ ä. 7∃āξym AÎγ̈Β ∩⊇⊃∪   :—$£ϑ yδ ¥ !$¤±̈Β 5Ο‹ Ïϑ oΨÎ/ ∩⊇⊇∪    
10-11  235        

��ّ�=
  69        èπ©% !$ptø: $# ∩⊇∪   $tΒ èπ©% !$ptø: $# ∩⊄∪   !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπ©% !$ptø: $# ∩⊂∪    
1-3 

245����266

����293        

ôM t/¤‹ x. ßŠθßϑ rO 7Š% tæuρ Ïπtã Í‘$s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪    
04 245        

$̈Β r&uρ ×Š$tã (#θà6Î= ÷δ é' sù 8xƒÌ� Î/ A� |Àö� |¹ 7πuŠÏ?% tæ ∩∉∪    
06 142        

$̈Β r' sù ôtΒ š†ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ ãΑθà) u‹sù ãΠäτ !$yδ (#ρât� ø% $# ÷µu‹ Î6≈ tFÏ. 

∩⊇∪ ’ÎoΤ Î) àMΨuΖ sß ’ ÎoΤr& @,≈ n= ãΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄⊃∪    

19-20  299        

        

$̈Β r&uρ ôtΒ u’ÎAρé& … çµt7≈ tG Ï. Ï&Î!$ yϑ Ï±Î0 ãΑθà)uŠsù Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟs9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tFÏ. 

∩⊄∈∪ óΟ s9 uρ Í‘ ÷Šr& $tΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ $pκ tJø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ%x. sπu‹ ÅÊ$s) ø9 $# ∩⊄∠∪ !$tΒ 
4o_øî r& Íh_tã 2÷µu‹ Ï9$tΒ ∩⊄∇∪ y7 n= yδ Íh_tã ÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù= ß™ ∩⊄∪    

29-25  
157����299        

X�'%
  70        ãβθä3s? uρ ãΑ$t6Ågø: $# ÇôγÏèø9 $% x. ∩∪    
09  144        

Y�(  71        / ä.÷ŠÏ‰ ôϑ ãƒuρ 5Α≡uθøΒ r' Î/ tÏΖ t/ uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 ;M≈̈Ζ y_ ≅yèøgs† uρ  
12  185        

PS
  72        $‾Ρ r&uρ $̈Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ ¡¡= Ï9 ( yϑ sù ÆìÏϑ tG ó¡o„ tβFψ $#  
09  139        

69C%
  73  ÷ρr& ÷ŠÎ— Ïµø‹ n= tã È≅ Ïo? u‘ uρ tβ# u ö� à)ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö�s? ∩⊆∪    
04  231        
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�#%
��  74        $pκ š‰r' ‾≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷� Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ ÏOuρ 

ö� ÎdγsÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_”�9 $#uρ ö�àf÷δ $$sù ∩∈∪ Ÿωuρ ãΨ ôϑ s? ç�ÏYõ3tG ó¡n@ ∩∉∪ š�Îh/ t�Ï9 uρ 

÷� É9 ô¹$$sù ∩∠∪    

7-1  295        

… çµ‾ΡÎ) t� ©3sù u‘ £‰s% uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ ÏG à) sù y# ø‹x. u‘ £‰ s% ∩⊇∪ §ΝèO Ÿ≅ ÏG è% y# ø‹x. u‘ £‰ s% 

∩⊄⊃∪ §ΝèO t�sà tΡ ∩⊄⊇∪ §ΝèO }§t6tã u� y£o0uρ ∩⊄⊄∪ §Ν èO t� t/÷Šr& u� y9õ3tFó™$# uρ ∩⊄⊂∪ 

tΑ$s) sù ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) Ö� øt¾ā ã� rO÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) ãΑ öθs% Î�|³u;ø9 $# ∩⊄∈∪ 

Ïµ‹ Î= ô¹é' y™ t� s) y™ ∩⊄∉∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ ã� s) y™ ∩⊄∠∪   Ÿω ’ Å+ö7 è? Ÿωuρ â‘ x‹ s? 

∩⊄∇∪ ×πym# §θs9 Î� |³t6ù= Ïj9 ∩⊄∪ $pκ ö� n= tæ sπyèó¡Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪ 

30-18  295        

§Ν èO }§t6tã u�y£o0uρ ∩⊄⊄∪    
22  145        

  

āξx. Ì� uΚ s)ø9 $#uρ ∩⊂⊄∪ È≅ ø‹ ©9$# uρ øŒÎ) t� t/÷Šr& ∩⊂⊂∪ Ëxö6÷Á9 $# uρ !#sŒÎ) t� x$ ó™r& ∩⊂⊆∪   

$pκ ¨ΞÎ) “y‰÷nZ} Î� y9 ä3ø9 $# ∩⊂∈∪ # \�ƒÉ‹ tΡ Î�|³t6ù= Ïj9 ∩⊂∉∪ yϑ Ï9 u !$x© óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& 
tΠ£‰ s)tG tƒ ÷ρr& t� ¨zr' tG tƒ ∩⊂∠∪    

37-32  296        

�9�4��
  75        ã≅ t↔ó¡o„ tβ$−ƒr& ãΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ∩∉∪    
06  286        

# sŒÎ* sù s−Ì� t/ ç� |Çt7 ø9$# ∩∠∪ y# |¡yzuρ ã� yϑ s) ø9$# ∩∇∪ yìÏΗ äd uρ ß§÷Κ ¤±9 $# 

ã� yϑ s)ø9 $# uρ ∩∪ ãΑθà) tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# >‹ Í×tΒ öθtƒ tør& ”� x$ pRùQ $# ∩⊇⊃∪ āξx. Ÿω u‘ y— uρ 

∩⊇⊇∪ 4’ n< Î) y7 În/u‘ >‹ Í× tΒöθtƒ ”� s) tG ó¡çRùQ $# ∩⊇⊄∪ (#àσ ¬6t⊥ ãƒ ß≈ |¡ΡM} $# ¥‹Í× tΒ öθtƒ $yϑ Î/ 

tΠ£‰ s% t�̈zr&uρ ∩⊇⊂∪ È≅t/ ß≈ |¡Ρ M}$# 4’ n?tã ÏµÅ¡ø$ tΡ ×οu�� ÅÁt/ ∩⊇⊆∪ öθs9 uρ 4’ s+ø9 r& 

… çνt�ƒÏŒ$yètΒ ∩⊇∈∪    

15-07  286        

āξx. ö≅ t/ tβθ™7 ÏtéB s's# Å_$ yèø9 $# ∩⊄⊃∪ tβρâ‘ x‹ s? uρ nοt� ÅzFψ $# ∩⊄⊇∪ ×νθã_ãρ 

7‹ Í×tΒ öθtƒ îοu� ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪ ×νθã_ãρuρ ¥‹ Í× tΒ öθtƒ ×οu� Å�$t/ 

∩⊄⊆∪  ÷Ýà s? βr& Ÿ≅ yèø$ ãƒ $pκ Í5 ×οt�Ï%$sù ∩⊄∈∪    

20-25  286        

        

 ×νθã_ãρuρ ¥‹Í× tΒ öθtƒ ×οu� Å�$t/ ∩⊄⊆∪    
24  145        
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 Hξx. # sŒÎ) ÏM tón= t/ u’ Í∋# u�©I9 $# ∩⊄∉∪ Ÿ≅Š Ï% uρ 2ôtΒ 5−#u‘ ∩⊄∠∪ £sßuρ çµ‾Ρ r& ä−# t�Ï$ ø9$# 

∩⊄∇∪ ÏM ¤$tG ø9 $# uρ ä−$¡¡9 $# É−$¡¡9 $$Î/ ∩⊄∪ 4’n< Î) y7 În/u‘ >‹Í× tΒ öθtƒ ä−$|¡yϑ ø9 $# 

∩⊂⊃∪ Ÿξsù s−£‰ |¹ Ÿωuρ 4’©?|¹ ∩⊂⊇∪ Å3≈ s9 uρ z> ¤‹ x. 4’ ‾< uθs? uρ ∩⊂⊄∪ §ΝèO 
|= yδ sŒ #’ n< Î) Ï&Î# ÷δ r& #‘©Ü yϑ tG tƒ ∩⊂⊂∪    

26-33  290        

Ÿ≅Š Ï% uρ 2ôtΒ 5−#u‘ ∩⊄∠∪    
27  301        

Ÿ≅ yèpgm� çµ÷Ζ ÏΒ È÷y_÷ρ̈“9 $# t� x.©%!$# #s\Ρ W{$#uρ ∩⊂∪    
39  286        

}§øŠs9 r& y7 Ï9≡sŒ A‘ Ï‰≈s) Î/ #’ n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’ tAöθpRùQ $# ∩⊆⊃∪    
40  302        


���(7  76        ö≅ yδ 4’ tAr& ’ n?tã Ç≈ |¡Σ M}$# ×Ïm zÏiΒ Ì� ÷δ¤$!$# öΝs9 ä3tƒ $\↔ø‹ x© #�‘θä. õ‹ ¨Β  
01  221        

        ß∃$sÜ ãƒuρ ΝÍκ ö� n= tã 7πu‹ ÏΡ$t↔Î/ ÏiΒ 7πāÒÏù 5>#uθø. r&uρ ôM tΡ% x. O# t�ƒÍ‘#uθs% ∩⊇∈∪   

(# t�ƒÍ‘#uθs% ÏΒ 7πāÒÏù $yδρâ‘ £‰ s% #\�ƒÏ‰ ø)s? ∩⊇∉∪    

15-16  156        

�V2�%
  77        ÏM≈ n= y™ö� ßϑ ø9$# uρ $]ùó� ãã ∩⊇∪   ÏM≈ x$ ÅÁ≈ yèø9 $$sù $Z$ óÁtã ∩⊄∪    
1-2  126        

        # sŒÎ)uρ â !$yϑ ¡¡9 $# ôM y_Ì� èù ∩∪    
9          

�"�
E�  78        $uΖ ù= yèy_uρ u‘$pκ ¨]9$# $V©$yètΒ ∩⊇⊇∪    
11  145        

        BM≈ ¨Ζy_uρ $̧ù$x$ ø9 r& ∩⊇∉∪    
16  126        

�"�
���Z�  79        ÏM≈ ysÎ7≈ ¡¡9$# uρ $[sö7 y™ ∩⊂∪    
03  123        

ÏM≈ tãÌ“≈ ¨Ψ9 $#uρ $]% ö� xî ∩⊇∪ ........ #sŒÎ* sù Ν èδ Íοt� Ïδ$¡¡9 $$Î/ ∩⊇⊆∪    
01-14  274        

ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ ym #y›θãΒ ....βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zοu�ö9 Ïès9 yϑ Ïj9 #ý øƒs†  15----26        275        

|·sÜ øî r&uρ $yγn= ø‹ s9 ylt� ÷zr&uρ $yγ9 ptéÏ ∩⊄∪    
29        145        

        

# sŒÎ* sù ÏN u!% ỳ èπ̈Β !$©Ü9 $# 3“u� ö9 ä3ø9$# ∩⊂⊆∪    
    34        244        

.��  80  $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ … ã&©# yès9 #’ª1 ¨“ tƒ ∩⊂∪........... $tΒ uρ y7 ø‹ n= tã āωr& 4’ ª1̈“ tƒ ∩∠∪    03����07        206        

# sŒÎ* sù ÏN u!% ỳ èπ̈z!$¢Á9 $# ∩⊂⊂∪    
33        245          

×πs3Ïm$ |Ê ×οu� Å³ö6tFó¡•Β ∩⊂∪    
39        145        
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17----20                

.��?�
  91        È≅ ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) $yγ8 t±øótƒ ∩⊆∪   
04        122        

<§ø$ tΡuρ $tΒ uρ $yγ1§θy™ ∩∠∪  07        122          

tΑ$s) sù öΝ çλm; ãΑθß™u‘ «! $# sπs%$tΡ «! $# $yγ≈ uŠø) ß™uρ ∩⊇⊂∪    
13        116        

64�ّ
  92        È≅ ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) 4ý øótƒ ∩⊇∪    
01        145        

È≅ ø‹©9 $# uρ #sŒÎ) 4ý øótƒ ∩⊇∪ Í‘$pκ ¨]9$# uρ # sŒÎ) 4’ ©?pgrB ∩⊄∪ $tΒ uρ t,n= y{ t� x. ©%!$# 

#s\Ρ W{$#uρ ∩⊂∪    

1----3        287                

¨βÎ) ö/ ä3u‹÷èy™ 4®Lt±s9 ∩⊆∪    
04        146        
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¨βÎ) ö/ä3u‹ ÷èy™ 4®Lt±s9 ∩⊆∪ $̈Β r' sù ôtΒ 4‘sÜ ôã r& 4’ s+ ¨?$# uρ ∩∈∪ s−£‰ |¹uρ 

4o_ó¡çtø: $$Î/ ∩∉∪ …çνç� Åc£u� ãΨ |¡sù 3“u� ô£ã� ù= Ï9 ∩∠∪ $̈Β r&uρ .tΒ Ÿ≅ Ïƒr2 4o_øótG ó™$# uρ 

∩∇∪ z> ¤‹x. uρ 4o_ó¡çtø: $$Î/ ∩∪ … çνç�Åc£u� ãΨ |¡sù 3“u� ô£ãèù= Ï9 ∩⊇⊃∪    

4----10        287        

Ÿω !$yγ9 n= óÁtƒ āωÎ) ’ s+ô©F{$# ∩⊇∈∪ “Ï% ©!$# z> ¤‹ x. 4’ ‾< uθs? uρ ∩⊇∉∪   

$pκ â:̈Ζ yfã‹ y™uρ ’s+ ø? F{$# ∩⊇∠∪ “Ï% ©!$# ’ ÎA÷σãƒ …ã&s!$tΒ 4’ ª1 u” tItƒ ∩⊇∇∪    

15----18        287        

“Ï% ©!$# ’ ÎA÷σ ãƒ … ã&s!$tΒ 4’ª1 u” tItƒ ∩⊇∇∪    
18        206        

��HّO��HّO��HّO��HّO ��HّO��HّO��HّO��HّO        287        

_�aّ�
  93        $̈Β r' sù zΟŠÏKuŠø9$# Ÿξsù ö�yγø) s? ∩∪ $̈Β r&uρ Ÿ≅Í←!$¡¡9 $# Ÿξsù ö� pκ÷] s? ∩⊇⊃∪ $̈Β r&uρ 

Ïπyϑ ÷èÏΖ Î/ y7 În/u‘ ô Ï̂d‰ y⇔ sù   

9----11        123����303        

        ��HّO ��HّO ��HّO ��HّO         ��HّO��HّO��HّO��HّO        269        

Y
�?(\
  94        óΟ s9 r& ÷yu� ô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ $uΖ ÷è|Êuρuρ š�Ζ tã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪   

ü“Ï% ©!$# uÙs)Ρ r& x8t� ôγsß ∩⊂∪ $uΖ ÷èsùu‘ uρ y7 s9 x8t� ø. ÏŒ   

1-4        
        

297        

        # sŒÎ* sù |M øît� sù ó= |ÁΡ $$sù ∩∠∪ 4’ n< Î) uρ y7 În/u‘ = xî ö‘ $$sù   7----8        297        

bH'�
  96        ù&t� ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z≈ |¡Σ M}$# ôÏΒ @,n= tã  1----2                

ù&t� ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪  t,n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪  

ù&t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠt� ø. F{$# ∩⊂∪     

1----3        

        

304        

ù&t� ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪  t,n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪  

ù&t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠt� ø.F{$# ∩⊂∪  “Ï% ©!$# zΟ ‾= tæ ÉΟ n= s) ø9$$Î/ ∩⊆∪  zΟ‾= tæ z≈ |¡Σ M} $# 

$tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪    

1----5        297        

āξx. Í.s! óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ $Jèx$ ó¡oΨ s9 ÏπuŠÏ¹$̈Ζ9 $$Î/ ∩⊇∈∪    
15        94        

        

āāξx. Í.s! óΟ©9 ÏµtG⊥ tƒ $Jèx$ ó¡oΨ s9 ÏπuŠÏ¹$̈Ζ9 $$Î/ ∩⊇∈∪ 7πuŠÏ¹$tΡ >πt/ É‹≈ x. 7πy∞ ÏÛ% s{ 

∩⊇∉∪ äíô‰ u‹ ù= sù …çµtƒÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪ äíô‰ uΖ y™ sπu‹ ÏΡ$t/ ¨“9$# ∩⊇∇∪ āξx. Ÿω çµ÷èÏÜ è? 

15----19        304        
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ô‰ ß∨ó™$# uρ >Î� tIø% $# uρ ) ∩⊇∪    

āξx. Ÿω çµ÷èÏÜ è? ô‰ ß∨ó™$# uρ > Î�tIø% $# uρ ) ∩⊇∪    
19        298        

#��
  97        !$‾Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's# ø‹s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ ä's# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $# ∩⊄∪ 

ä's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ×� ö� y{ ôÏiΒ É#ø9 r& 9� öκ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” t∴s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ”�9 $#uρ $pκ�Ïù 
ÈβøŒÎ* Î/ ΝÍκ Íh5u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9÷ ö∆r& ∩⊆∪ íΟ≈ n= y™ }‘Ïδ 4®Lym Æìn= ôÜ tΒ Ì� ôfx$ ø9 $# ∩∈∪     

��HّO��HّO��HّO��HّO        179        

!$‾Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ’ Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ ä's# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $#  
2-1        294                

ãΑ ¨”t∴s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ”�9 $# uρ $pκ� Ïù ÈβøŒÎ* Î/ Ν Íκ Íh5u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9÷ ö∆r&   04        194        

��C��C�
  99        yϑ sù ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο§‘ sŒ # \� ø‹yz …çνt� tƒ ∩∠∪ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ 
# v�x© … çνt� tƒ ∩∇∪     

7----8        233����237        

���/�'�
  100        ÏÏM≈ tƒÏ‰≈ yèø9$# uρ $\⇔ ÷6|Ê ∩⊇∪ ÏM≈tƒÍ‘θßϑ ø9 $$sù % Znô‰ s% ∩⊄∪ ÏN≡u�� ÉóèRùQ $$sù $\⇔ ÷6ß¹   
3-1        122        

        * Ÿξsùr& ãΝn= ÷ètƒ # sŒÎ) u� ÏY÷èç/ $tΒ ’Îû Í‘θç7 à)ø9 $# ∩∪ Ÿ≅ Å_Áãmuρ $tΒ ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 $#   
10-9        45        

�����
  101        èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊇∪ $tΒ èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊄∪   !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊂∪     
1-3        294        

tΠöθtƒ ãβθä3tƒ â¨$̈Ψ9 $# Ä¸#t� x$ ø9$$Ÿ2 Ï^θèZ ÷6yϑ ø9 $# ∩⊆∪  ãβθä3s? uρ ãΑ$t6Éfø9 $# 

ÇôγÏèø9 $$Ÿ2 Â\θà$Ζ yϑ ø9$# ∩∈∪    

4----5 143        

èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊇∪ $tΒ èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊄∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊂∪ tΠöθtƒ 

ãβθä3tƒ â¨$̈Ψ9 $# Ä¸# t� x$ø9 $$Ÿ2 Ï^θèZ ÷6yϑ ø9 $# ∩⊆∪ ãβθä3s? uρ ãΑ$t6Éfø9 $# 

ÇôγÏèø9 $$Ÿ2 Â\θà$Ζ yϑ ø9$# ∩∈∪    

5-1                

$̈Β r&uρ ôtΒ ôM¤$ yz …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∇∪ …çµ•Β é' sù ×πtƒÍρ$yδ ∩∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ 
÷µu‹ Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$tΡ 8πuŠÏΒ% tn ∩⊇⊇∪    

08----11        299        

        

!$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ ÷µu‹ Ïδ ∩⊇⊃∪ 
10        157        

���8-ّ�
  102        ã ãΝ ä39yγø9 r& ã�èO% s3−G9 $# ∩⊇∪  4®Lym ãΛ änö‘ ã— t�Î/$s) yϑ ø9 $# ∩⊄∪  āξx. š’ôθy™ 

tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊂∪  §Ν èO āξx. t∃ôθy™ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊆∪  āξx. öθs9 tβθßϑ n= ÷ès? zΝ ù= Ïæ 
��HّO��HّO��HّO��HّO        273����274        
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ÈÉ) u‹ø9 $# ∩∈∪  āχ ãρu� tIs9 zΟŠÅspgø: $# ∩∉∪  ¢Ο èO $pκ ¨Ξãρu� tIs9 š÷tã ÈÉ) u‹ø9 $# 

∩∠∪  ¢ΟèO £è= t↔ó¡çFs9 >‹ Í≥tΒ öθtƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9$# ∩∇∪     

��'�
  103        ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A�ô£äz ∩⊄∪     
02        92        

�C�c
  104        ×≅ ÷ƒuρ Èe≅ à6Ïj9 ;οt“ yϑ èδ >οt“ yϑ —9 ∩⊇∪     
01        235        

64��
  105        óΟ s9 r& t� s? y# ø‹ x. Ÿ≅yèsù y7 •/ u‘ É=≈ ptõ¾ r'Î/ È≅‹ Ï$ø9 $# ∩⊇∪ óΟs9 r& ö≅ yèøgs† ö/ èφ y‰øŠx. 

’ Îû 9≅‹ Î= ôÒs? ∩⊄∪ Ÿ≅ y™ö‘ r&uρ öΝÍκ ö� n= tã # ��ö� sÛ Ÿ≅‹Î/$t/ r& ∩⊂∪ Ν Îγ‹ ÏΒ ö� s? ;οu‘$y∨ Ït¿2 

ÏiΒ 9≅Š Åd∨ Å™ ∩⊆∪ öΝßγn= yèpgm� 7# óÁyèx. ¥Αθà2ù' ¨Β ∩∈∪     

��HّO��HّO��HّO��HّO        146        

d���  106        É#≈ n=ƒ\} C·÷ƒt� è% ∩⊇∪ öΝ ÎγÏ$≈ s9Î) s's# ômÍ‘ Ï!$tG Ïe±9 $# É#ø‹ ¢Á9 $# uρ ∩⊄∪   

(#ρß‰ç6÷èu‹ ù= sù ¡> u‘ # x‹≈ yδ ÏM ø� t7 ø9$# ∩⊂∪ ü”Ï% ©!$# Ο ßγyϑ yèôÛr& ÏiΒ 8íθã_ 

Ν ßγoΨ tΒ#u uρ ôÏiΒ ¤∃öθyz ∩⊆∪     

��HّO��HّO��HّO��HّO        267        

        ”Ï% ©!$# Ο ßγyϑ yèôÛr& ÏiΒ 8íθã_ Ν ßγoΨ tΒ#u uρ ôÏiΒ ¤∃öθyz ∩⊆∪   04        
237����242        

����%
  107        ××≅ ÷ƒuθsù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪     
04        259        

���F�8�
  109        ö≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï$≈ x6ø9 $# ∩⊇∪     
01        174        

        ≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï$≈ x6ø9$# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6ôã r& $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∪ Iωuρ 
óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈tã !$tΒ ß‰ ç7 ôãr& ∩⊂∪ Iωuρ O$tΡ r& Ó‰ Î/%tæ $̈Β ÷Λ–n‰ t6tã ∩⊆∪ Iωuρ 
óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈tã !$tΒ ß‰ç6ôã r& ∩∈∪ ö/ ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ u’ Í< uρ ÈÏŠ ∩∉∪     

��HّO��HّO��HّO��HّO        

        

        

241        

#�%
  111        ôM ¬7s? !# y‰tƒ ’Î1 r& 5= yγs9 ¡= s? uρ ∩⊇∪     
01        162        

        ôM ¬7s? !#y‰ tƒ ’ Î1r& 5= yγs9 ¡= s?uρ ∩⊇∪ !$tΒ 4o_øî r& çµ÷Ψ tã …ã&è!$tΒ $tΒ uρ |= |¡Ÿ2 

∩⊄∪ 4’ n?óÁu‹ y™ #Y‘$tΡ |N#sŒ 5= oλm; ∩⊂∪ … çµè? r&t� øΒ $#uρ s's!$£ϑ ym É= sÜysø9 $# ∩⊆∪ 

’ Îû $yδ Ï‰‹Å_ ×≅ ö7ym ÏiΒ ¤‰|¡̈Β ∩∈∪     

��HّO��HّO��HّO��HّO        

        

        

        

        
 

 

303        
        




	���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ���  ���	
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bH��
  113        ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ È,n= x$ ø9 $# ∩⊇∪     
01        130        

ÏΒ uρ Ìh�x© ÏM≈ sV≈ ¤$̈Ζ9 $# †Îû Ï‰s) ãèø9 $# ∩⊆∪     
04        130                

ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ È,n= x$ ø9 $# ∩⊇∪ ÏΒ Îh� Ÿ° $tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ Îh�Ÿ° @,Å™% yñ 

# sŒÎ) |= s% uρ ∩⊂∪ ÏΒ uρ Ìh� x© ÏM≈ sV≈ ¤$̈Ζ9 $# †Îû Ï‰ s)ãèø9 $# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Ìh� x© 
>‰ Å™% tn # sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪     

��HّO��HّO��HّO��HّO        

        

        

167        

e��"�
  114        ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î= tΒ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊂∪   

ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθó™uθø9 $# Ä¨$̈Ψ sƒø: $# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â È̈θó™uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ ß¹ 

ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ̈Ψ Éfø9 $# Ä¨$̈Ψ9$# uρ ∩∉∪     

��HّO��HّO��HّO��HّO        124        
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  . برواية حفص عن عاصمالقرآن الكرمي *

  :الكتب العربية -أوالً
   : ةاملطبوعالكتب  -

  :)هـ631(اآلمدي سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد -1

  دار الصميعي-  اململكة العربية السعودية- علّق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي"اإلحكام يف أصول األحكام"

  .م2003/ـه1424 -1 ط- 

  :ن إينوآ -2

أسعد علي،جوليان : تقدمي- ويت بتيتخليل أمحد وأد:ترمجة"غويةالالت اللّراهنات دراسة الدم"

                                                                                                     .م1980/هـ1401-1 ط-  دار السؤال-دمشق - سورية-كرمياس

  ):م1977( إبراهيم أنيس-3

  .م1971-4 ط- مصرية املكتبة األجنلو -  القاهرة- مصر"األصوات اللّغوية":

  .م1991-6 ط-  املكتبة األجنلو مصرية-  القاهرة-مصر"داللة األلفاظ":       -4

  .م2003-1 ط- املكتبة األجنلو مصرية- القاهرة-مصر"يف اللّهجات العربية":       -5

  .هـ1966-3 ط-  املكتبة األجنلو مصرية-  القاهرة- مصر"من أسرار اللّغة":       -6

  .م1981- 5 ط-  القاهرة- مصر"موسيقى الشعر":       -7

  :األبرشي حممد عطية -8

 - لبنان"اآلداب السامية مع حبث مستفيض عن اللّغة العربية وخصائصها وثروا وأسرار مجاهلا"

  .م1984 - 2 ط- ة دار احلداث- بريوت

  ):هـ98-23( بن عبد اهللابن أيب ربيعة عمر ا-9

  .م1934/هـ1353-)ط/د (- املطبعة الوطنية- بريوت- لبنان"يواندال"

  ):هـ606-544( ابن األثري جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري-10

 - بريوت-لبنان- هر أمحد الزواياحممود حممد الطّناحي وط:حتقيق"النهاية يف غريب احلديث واألثر"

  ).ت/د (- )ط/د(- دار إلحياء التراث العريب

  ):هـ188( ابن األحنف العباس أبو الفضل-11
  .م1954/هـ1373- 1ط-  دار الكتب املصرية- القاهرة-  مصر- عاتكة اخلزرجي:حتقيق"الديوان"

  :)هـ833(مشقي أبو حممد الد ابن اجلزري-12

 دار - الرياض-  اململكة العربية السعودية - علي حسني البواب:حتقيق"يدالتمهيد يف علم التجو"

 .م1985/هـ1405 - 1 ط- املعارف
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13-     ":ة -بريوت - لبنان"شر يف القراآت العشرالنت/د(- )ط/د(-دار الكتب العلمي(.  

14-هـ392( أبو الفتح عثمان ابن جين:(  
  ).ت/د (- )ط/د (-علمية املكتبة ال-حممد علي النجار:حتقيق"اخلصائص"

 -  بريوت- لبنان- حممد حسن إمساعيل وأمحد رشدي شحاتة عامر:حتقيق"سر صناعة اإلعراب":  -15

 . م2007/هـ1428 -2 ط-العلمية دار الكتب

     -  لبنان- حممد عبد القادر عطا:حتقيق"احملتسب يف تبني وجوه شواذّ القراآت واإليضاح عنها":   -16

  .م1998/هـ1419- العلمية دار الكتب - بريوت

    دار الكتب -  بريوت- لبنان-حممد عبد القادر أمحد عطا:حتقيق"املنصف لكتاب التصريف":   -17

  .م1999/هـ1419-العلمية

18- د بن محدونابن احلاجاس سيدي أمحد بن حممهـ1316- 1235( أبو العب(:  
  ).ت/د (- )ط/د (- اءالدار البيض - اململكة املغربية"حاشية على شرح املكّودي"

  ):هـ852-773( ابن حجر العسقالين-19
عبد :حتقيق"من وصل وصله اهللا: باب-اب األدب كت-فتح الباري يف شرح صحيح البخاري"

  .م2001/هـ1421- 1 ط-  مكتبة مصر-  مصر- العزيز بن باز وحممد فؤاد عبد الباقي

20- د األزدي الصار بن أيب بكر بن حممم1133- 1053/هـ527-447(قليابن محديس عبد اجلب( :  
  .م1897- )ط/د(-رومية الكربى- إيطالية-اريلليجلستينو سكياب:طبع وحتقيق"ديوان ابن محديس"

  ):هـ241-164( ابن حنبل أمحد أبو عبد اهللا أمحد بن حممد-21
 مؤسسة -  بريوت- لبنان- شعيب األرنؤوط وإبراهيم الزيبق:حتقيق"مسند اإلمام أمحد بن حنبل"

  .هـ1419/م1999- 1 ط- الرسالة

  ):هـ370( ابن خالويه أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد-22
-1ط-مؤسسة الرسالة-بريوت- لبنان- عبد العال سامل مكرم:حتقيق"احلجة يف القراآت السبع"

  .م2000/هـ1421

  :)هـ808-732( عبد الرمحن حممدابن خلدون -23
بتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  ديوان امل-تاريخ ابن خلدون"

  .م2001 /هـ1421- )ط/د(- دار الفكر-بريوت-  زكارسهيل:مراجعة-خليل شحاة:حتقيق"األكرب

  ):هـ321( ابن دريد أبو بكر حممد بن احلسن-24
  .م1991/هـ1411- 1 ط-  دار اجليل-  بريوت- لبنان-عبد السالم هارون:حتقيق"االشتقاق"

  .م1924/هـ1344 - 1 ط-  مطبعة دائرة املعارف- الدكند حيدرأبا-اهلند"مجهرة اللّغة":    -25

  :)هـ591(د األندلسيد بن أمحد بن حمم أبو وليد حممابن رشد -26
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س بتروث،وأمحد عبد احلميد تشارل: مراجعة وتعليق - حممود قاسم:قيقحت"تلخيص كتاب العبارة"

  .م1981/هـ1401-)ط/د (- رية العامة للكتاب اهليئة املص-  القاهرة-هريدي

  ):هـ456-390(ابن رشيق أبو علي احلسن التبسي األزدي -27
 دار -  بريوت-  لبنان- حممد حميي الدين عبد احلميد:حتقيق"العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده"

  .م1981/هـ1401- 5 ط- اجليل

  :)هـ244( أبو يوسف يعقوب بن إسحاقابن السكِّيت -28

 -  بريوت- لبنان-ألوغست هفنر"لكرت اللّغوي يف اللّسان العريبا:"ضمن كتاب"القلب واإلبدال"

  .م1903- )ط/د (-املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني

  ):هـ458( ابن سيدة علي بن إمساعيل-29
طوطات جامعة  معهد املخ-  القاهرة- أمحد عبد الستار فراج:حتقيق"احملكم واحمليط األعظم يف اللّغة"

  .م1958/هـ1377- 1 ط-الدول العربية

  ):هـ428( بن عبد اهللا بن احلسن بن عليابن سينا أبو علي احلسني -30
شاكر :تقدمي ومراجعة - وحيىي مري علم،حممد حسان الطّيان:حتقيق"رسالة أسباب حدوث احلروف"

  .م1983-1 ط-غويمطبوعات امع اللّ -دمشق -  سورية- وأمحد راتب النفّاخ ،الفحام

31-   :"قافة وزارة الثّ-  القاهرة-  مصر- حممود اخلضري:حتقيق:")العبارة(قسم املنطق -فاءالش -سة  املؤس  

  .م1970/هـ1390- شرأليف والنالعامة للت املصرية

جورج  هلنري"تاريخ املوسيقى العربية حتى القرن الرابع عشر"مبالحق كتاب"رسالة النغم":   -32

  ).ت/د (- )ط/د (-  منشورات دار مكتبة احلياة-  بريوت-  لبنان-ترمجة جرجيس فتح -فارمر

  ):هـ328( ابن عبد ربه أمحد بن حممد بن حبيب بن حدير بن سامل-33
  .م1979/هـ1399-1 ط- مؤسسة الرسالة- بريوت-  لبنان- حممد رضوان الداية:حتقيق"الديوان"

  م1983/هـ1404-1ط- دار الكتب العلمية-  بريوت-الترحيينعبد ايد : حتقيق"العقد الفريد"    -34

  ):هـ669(أبو احلسن علي بن مؤمن ابن عصفور -35
  .م1981/هـ1391- 1 ط-ر اجلوار،وعبد اهللا اجلبوريأمحد عبد الستا:حتقيق"املقرب"

  :)هـ )769اء الدين عبد اهللابن عقيل -36

 مكتبة -  القاهرة-  مصر- حميي الدين عبد احلميدمد حم:حتقيق"شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك"

  .م1999/هـ1420- 2ط - دار التراث

  ):هـ399(ابن غلبون أبو احلسني طاهر بن عبد املنعم -37
 هـ1422-1ط-دار ابن خلدون -اإلسكندرية-سعيد صاحل زعيمة:حتقيق"التذكرة يف القراآت"

  .م2001/
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  :)ـه322( حممد بن أمحد العلويابن طباطبا -38

"د زغلول سالم:حتقيق"عرعيار الشت/د (-3 ط- شركة اجلالل-  القاهرة- مصر-حمم.(  

  ):هـ395( ابن فارس أبو احلسني أمحد أبو احلسني زكريا-39
  .م1986- 2 ط-  مؤسسة الرسالة-  بريوت-نان لب- زهري عبد احملسن سلطان:حتقيق"جممل اللّغة"

  .م1979- )ط/د (-  دار الفكر-  بريوت-مد هارونعبد السالم حم:حتقيق"مقاييس اللّغة":    -40

  ):هـ276( أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينويابن قتيبة -41
  2005/هـ1426- 1ط- دار الطّالئع- القاهرة-حممد حميي الدين عبد احلميد:قحتقي"تباأدب الك"

  م1958/هـ1377-2 ط- دار املعارف- القاهرة -أمحد حممد شاكر:حتقيق"الشعر والشعراء"    -42

  ):هـ778- 700(ابن كثري أبو الفداء إمساعيل -43

  .م2004-1ط-مكتبة الصفا- القاهرة-حممد نصر الدين األلباين:يقحتق"تفسري القرآن العظيم"

44-هـ711(ين ابن  اإلفريقي ابن منظور أبو الفضل مجال الد:(  
  ).ت/د (- )ط/د (- دار املعارف- القاهرة- مصر"-  اللّسان-لسان العرب"

  :)هـ671( األنصاريابن هشام -45
  .م1966- 5ط- راث العريبدار إحياء الت-بريوت-حميي الدين عبد احلميد:حتقيق"أوضع املسالك"

- املكتبة العصرية- صيدا- بريوت- لبنان- حميي الدين عبد احلميد:حتقيق"شرح شذور الذّهب":   -46

  .م1988-)ط/د(

 - املكتبة العصرية-  بريوت- ين عبد احلميدحميي الد:حتقيق"لبيب يف كتب األعاريباملغين الّ":   -47

  .م2003/هـ1423-)ط/د(

  ):هـ643( ابن يعيش موفق الدين-48
  ).ت/د (-)ط/د (-  عامل الكتب-  بريوت- لبنان"شرح املفصل"

  ):هـ654(األصبع املصري أبو -49
  .)ت/د( - 2ط -دار النهضة - مصر -حنفي حممد شرف: حتقيق"بديع القرآن"

  ):هـ322( أبو حامت أمحد بن محدان الرازي-50
 مركز -  صنعاء- حسني بن فيض اهللا اهلمداين:تعليق"كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية"

  .م1994/هـ1415-1 ط- البحوث والدراسات اليمين

  ):هـ745(أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي -51
 دار الكتب - بريوت-  لبنان-جود،وعلي حممد معوضعادل أمحد عبد املو:حتقيق"البحر احمليط"

  .م1993/هـ1413-1 ط-العلمية

52- ان التاسأبو حيد بن العبهـ414(وحيدي علي بن حمم:(  




	� ��������������������ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��
� ����
  �	
��
� ����
  �	
��
� ����
  �	
��
� ����
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 349 

  .م1988/هـ1408- 1 ط- دار صادر-  بريوت- لبنان- وداد القاضي:حتقيق"البصائر والذّخائر"

  ):هـ275-202( سليمان بن األشعث السجستاين األزدي داودوأب -53

- 1 ط- دار ابن حزم- بريوت-  لبنان- عزت عبيد الدعاس وعادل السيد:حتقيق"سنن أيب داود"

  .م1999/هـ1418

  : أبو شوفه أمحد-54
  .م2003/هـ1423- )ط/د (- دار الكتب الوطنية -بنغازي"املعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة"

  :)هـ395(سهل أبو هالل العسكري احلسن بن عبد اهللا بن -55
  .م1910/هـ1320- 1ط- مطبعة حممود بك-ليةااألستانة الع"اعتني،الكتابة والشعركتاب الصن"

  : أمحد أبو الفرج-56

   .م1966- 1ط-هضة العربيةدار الن- القاهرة"غة احلديثاملعاجم العربية يف ضوء دراسات علم اللّ"

  :)م1932( أمحد شوقي-57

  ).ت/د (- )ط/د (-  دار العودة-  بريوت- لبنان"األعمال الشعرية الكاملة"

  :أمحد عبد الرمحن محاد -58

- 1 ط-  دار األندلس- بريوت-لبنان"-دراسة يف منو الثّروة اللّغوية-عوامل التطور اللّغوي"

  .م1983/هـ1403

  :)1999(أمحد خمتار عمر -59

"م1997/هـ1418-)ط/د (- عامل الكتب-  القاهرة-مصر"غويوت اللّدراسة الص.  

60-    ":م1998 - 5 ط-  عامل الكتب-  القاهرة- مصر"اللةعلم الد.  

  :أمحد خمتار عمر،وعبد العال سامل مكرم -61
  .م1988/هـ1408-2 ط-  مطبوعات جامعة الكويت- الكويت"معجم القراآت القرآنية"

  ):هـ215(أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش -62
  .م2002/ـه1423-1ط-دار الكتب العلمية -بريوت - إبراهيم مشس الدين:حتقيق"معاين القرآن"

  : أدونيس-63
  .م1985/هـ1404 -4 ط-  دار العودة-  بريوت- لبنان"األعمال الشعرية الكاملة"

  ):هـ370-282( األزهري أبو منصور حممد بن أمحد-64
- )ط/د (-  الدار املصرية للتأليف والترمجة- القاهرة- ر مص-عبد السالم هارون:حتقيق"ذيب اللّغة"

  .م1964/هـ1384

  .م1999/هـ1420-1ط-دار الكتب العلمية- بريوت-أمحد فريد املزيري:حتقيق"معاين القراآت:"    -65

  : أسامة بن عبد الوهاب-66
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  .م2005/هـ1425- 2ط- مكتبة اإلميان- القاهرة"الدرر البهية يف شرح املقدمة يف علم التجويد"

  :)هـ686(سن حممد بن احلاإلستراباذي رضي الدين -67
وحممد ،حممد نور احلسن:حتقيق-مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي"شرح شافية ابن حاجب"

راث العريب -  بريوت- حميي الدين عبد احلميدو،فزافالزم2005/هـ1426- 1 ط- دار إحياء الت.  

  :)هـ929( أبو احلسن علي نور الدين بن حممد بن عيسىاألمشّوين -68
 - املكتبة األزهرية للتراث-  القاهرة- حميي الدين عبد احلميد:حتقيق" ابن مالك أللفيةشرح األمشّوين"

  ).ت/د (-)ط/د(

  ):هـ420( األصفهاين الراغب احلسني بن حممد بن املفضل-69
  .م2006/هـ1427-1ط- املكتبة العصرية- بريوت- جنيب املاجدي:حتقيق"مفردات ألفاظ القرآن"

  ):هـ1270(اب الدين السيد حممود األلوسي أبو الفضل شه-70

  ).ت/د()ط/د(-دار إحياء التراث العريب- بريوت"تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين،"

  :)م540- 500( امرؤ القيس حندج بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار-71
 -  أبو سويلم وحممد علي الشوابكةأنور عليان:حتقيق"الديوان وملحقاته بشرح أيب سعيد السكري"

  .م2000-1 ط-  مركز زايد للتراث والتاريخ-  العني-اإلمارات املتحدة

  ):هـ328( األنباري أبو بكر-72

 - محن رمضاني الدين عبد الرحمي:حتقيق"����إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا"مقدمة كتاب

  .م1971/هـ1390 - )ط/د (-  امع اللّغوي-  دمشق-سورية

73- داألنطاكي حمم:  
  .)ت/د (-3 ط- قو دار الشر-  بريوت- لبنان"غةالوجيز يف فقه اللّ"

  : أوملان ستيفن-74
  ).ت/د (- )ط/د (-  مكتبة النرية- القاهرة- كمال حممد بشر:ترمجة وتقدمي" الكلمة يف اللّغةدور"

  :إيليا احلاوي -75
  .م1981-  حزيران-1 ط- لعاملية للكتابركة ا الش-  بريوت-لبنان"شرح ديوان أيب متّام"

  ):هـ284/هـ205( بن عبيد بن حيىي التنوخي الطّائي البحتري أبو عبادة الوليد-76
  ).ت/د (- )ط/د (-  دار صادر- بريوت- لبنان"الديوان"

 : بركة بسام-77

"م1988- )ط/د (-  مركز اإلمناء القومي-  بريوت-لبنان"علم األصوات العام.  

 :)م1932-1886(تراسرشبرج -78
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-2 ط- مكتبة اخلاجني- القاهرة-  مصر- رمضان عبد التواب:ترمجة"نحوي للّغة العربيةالتطور ال"

  .م1994/هـ1414

  : بشر كمال-79
  .م2000- )ط/د (-  دار غريب-  القاهرة-مصر"علم األصوات"

  :)هـ516( البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء-80
  .م2004/ هـ1424- 1 ط-  دار الكتب العلمية- بريوت-لبنان"معامل الترتيل"

  ):هـ885( البقاعي برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر-81

 دار -  بريوت-  لبنان-عبد الرزاق غالب املهدي:حتقيق"نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور"

  .م2006/هـ1427 - 3 ط-الكتب العلمية

  :لقاسم بغدادي ب-82
  .م1992- )ط/د (-  ديوان املطبوعات اجلامعية- اجلزائر"يةاملعجزة القرآن"

  :)م2013( البوطي حممد سعيد رمضان-83
  .م1977/هـ1397-  مكتبة الفارايب-  دمشق- سورية"من روائع القرآن"

  ):هـ691( البيضاوي ناصر الدين أبو اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد-84
 دار إحياء التراث - بريوت-  لبنان- د عبد الرمحن املرعشليحمم:تقدمي"أنوار الترتيل وأسرار التأويل"

  ).ت/د (-)ط/د (-العريب

  :)هـ502( أبو زكريا حيىي بن علي بن حممد املعروف باخلطيبربيزيتال -85

  .م1986- 4ط -دار الفكر - دمشق - فخر الدين قباوة :حتقيق"الوايف يف العروض والقوايف"

  ):هـ279-209( عيسى الترمذي أبو عيسى حممد بن-86

  .م1996 - 1ط-  دار الغرب اإلسالمي- بريوت- لبنان-بشار عواد معروف:حتقيق"اجلامع الكبري"

  ):م2010( متّام حسان-87
 -  عامل الكتب-  القاهرة- مصر"البيان يف روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنّص القرآينّ"

  .م1993/هـ1413 -1ط

  .م1994- 1 ط-  دار الثّقافة- الدار البيضاء-اململكة املغربية"مبناهاالعربية معناها و :"    -88

  .م1979/هـ1400 - 1 ط- دار الثّقافة-  الدار البيضاء- املغرب"غةمناهج البحث يف اللّ:"    -89

  .م2001/هـ1421- 4 ط- عامل الكتب- القاهرة- مصر"اللّغة بني املعيارية والوصفية:"    -90

  ):هـ875-784(الرمحن بن حممد بن خملوف الثّعاليب أبو زيد عبد -91

 - دار الكتب العلمية-  بريوت-  لبنان- أبو حممد الغماري:حتقيق"اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن"

  .م1996/هـ1416 -1ط
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  ):هـ430- (عاليب أبو منصورالثّ -92

  .)ت/د(- )ط/د (- دار احلياة-  بريوت- لبنان"غة وأسرار العربيةفقه اللّ"

  ):هـ161( سفيان أبو عبد اهللا بن سعيد بن مسروق الثّوري-93
  .م1984/هـ1404-1 ط-  دار الكتب العلمية-  بريوت- لبنان"تفسري سفيان الثّوري"

  :)هـ255(أبو عثمان عمرو بن حبر  اجلاحظ-94

"م2000/ 1ط - املكتبة العصرية-  صيدا-  بريوت-  لبنان- درويش جويدي:حتقيق"بينيالبيان والت.  

  :)هـ471( أبو بكر بن عبد الرمحن بن حممدبد القاهراجلرجاين ع -95

 - املكتبة العصرية-  صيدا-  بريوت-  لبنان-حتقيق ياسني أيويب"دالئل اإلعجاز يف علم املعاين"

  .م2000/هـ1420-1ط

  :)هـ816- 740( بن علي احلسيين احلنفياجلرجاين علي بن حممد -96

"ين تونسي:حتقيق"عريفاتالتجارة-قاهرة ال- مصر-نصر الدم2007 - 1 ط-  شركة القدس للت.  

  :)م1914-1861( جرجي زيدان-97
  ).ط/د( مطبعة القديس جاو رجريس-  بريوت-لبنان"الفلسفة اللّغوية واأللفاظ العربية"

  :)هـ114-33( بن عطية اخلطفيجرير -98
  .م1986/ـه1406- )ط/د (- دار بريوت-  بريوت-لبنان"يواندال"                  

  :جورج مونان -99
 مطبوعات -  دمشق-  سورية- ترمجة بدر الدين القاسم"غة منذ نشأته حىت القرن العشرينعلم اللّ"

  .م1972/هـ1392)ط/د (-جامعة دمشق

  ):هـ400( اجلوهري إمساعيل بن محاد-100
  .م1990-4 ط-  دار العلم للماليني-  بريوت -  لبنان- أمحد عبد الغفور عطّار:حتقيق"الصحاح"

  :حلمي خليل -101

 دار النهضة -  بريوت- لبنان"رها بعد اإلسالم دراسة يف منو اللّغة العربية وتطو-د يف العربيةاملولّ"

  .م1985/هـ1405 - 2ط -العربية

  :)م1932(احلمالوي أمحد -102

 - الرياض-  اململكة العربية السعودية- مصطفى أمحد عبد العليم:حتقيق"شذا العرف يف فن الصرف"

  .م2001/هـ1322-1ط - كتبة املعارفم

  : اخلالدي صالح عبد الفتاح-103
  .م1982/هـ1403- )ط/د(-  دار الشهاب- باتنة- اجلزائر"نظرية التصوير الفين عند سيد قطب"

  : خالد قاسم بين دومي-104
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 يثوعامل احلد-جدارا للكتاب العاملي-عمان-األردن"دالالت الظّاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي"

  .م2006 -1 ط-  إربد- 

105- مياطيد بن مصطفى بن حسناخلضري حممهـ1287( الد(:  
  ).ت/د (- )ط/د (-  دار إحياء الكتب العربية-  القاهرة- مصر"حاشية اخلضري على ابن عقيل"

  :)هـ384( اخلطّايب أبو سليمان أمحد بن حممد-106
  ).ت/د()ط/د(ملعارفدار ا- مصر- اهللا،وحممد خلف حممد زغلول سالّم:حتقيق"بيان إعجاز القرآن"

  : اخلطيب عبد اللّطيف-107
  .م2002/هـ1422-1 ط-  دار سعد الدين-  دمشق- سورية"معجم القراآت"

  ):هـ175- 100( اخلليل بن أمحد الفراهيدي-108
  .م1995/هـ1416 -5 ط-  دمشق- سورية-فخر الدين قباوة:حتقيق"اجلمل يف النحو"

  .م1980- 1 ط- مطبعة الرشيد-  بغدادومي،وإبراهيم السامرائيهدي املخزحتقيق م"كتاب العني:"   -109

  ):هـ444( الداين أبو عمرو عثمان بن سعيد-110
 -  دار الصحابة للتراث-  طنطا- مصر- مجال الدين حممد شرف:حتقيق"التيسري يف القراآت السبع"

  .م2006/هـ1427-)ط/د(

  :)1913-1857(سوسري دو -111
  .)ت/د (- )ط/د (- ةاجلوين- لبنان-ويوسف غازي،ترمجة جميد النصر" األلسنية العامةحماضرات يف"

  :)هـ117(ذو الرمة -112
  .م1995/هـ1415- 1 ط-دار الكتب العلمية -بريوت-  لبنان- أمحد حسن بسج:حتقيق"الّديوان"

  :)م2010( الراجحي عبده-113
  .م1972/هـ1392-1ط -ة العربيةهضندار ال -  بريوت-لبنان"فقه اللّغة يف الكتب العربية"

  :)هـ606( حممد بن عمر بن احلسن التيمي البكريالرازي -114
عماد : حقّقه وعلّق عليه وخرج أحاديثه- هاين احلاج:قدم له"- التفسري الكبري -مفاتيح الغيب"

  .م2003- )ط/د( -  املكتبة التوفيقية-  القاهرة-  مصر-البارودي زكي

  ):م1937(فى صادق الرافعي مصط-115
  ).ت/د (- )ط/د (-  دار الكتاب العريب-  بريوت- لبنان"إعجاز القرآن والبالغة النبوية"

  :رحبي كمال -115
  .م1978)ط/د (-  دار النهضة العربية- بريوت - لبنان"غة العربيةدروس يف اللّ"

  : عبد الكرمي حممد عليالرديين -117
"م2009-)ط/د(-  دار اهلدى-ني مليلة ع- اجلزائر"فصول يف علم اللّغة العام.  
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118- اين أبو احلسن عليمهـ386( بن عيسىالر:(  
"د :حتقيق - ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز"كت يف إعجاز القرآنالند زغلول سالم،وحممحمم 

  .)ت/د( -)ط/د (- دار املعارف- القاهرة-  مصر-خلف اهللا

119- رمضان عبد التم2001(ابو(:  
  .م1988 /هـ1408 -2 ط-  مكتبة اخلاجني-القاهرة"غةت يف اللّحبوث ومقاال"

  .م1997/هـ1417-3ط-مكتبة اخلاجني- القاهر"املدخل إىل علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي:"   - 120

  ):هـ1205( الزبيدي حممد مرتضى احلسيين -121
 زارة اإلرشاد واألنباء و-  الكويت-عبد الستار أمحد فراج:حتقيق"تاج العروس من جواهر القاموس"

  .م1965- مطبعة حكومة الكويت- 

 :)هـ311(أبو إسحق إبراهيم الزجاج -122

  .)ت/د( - )ط/د( - بريوت -لبنان - عبده شليب:حتقيق"معاين القرآن وإعرابه"

 : الزحيلي وهبة-123

  .م2006/هـ1427 -2 ط-  دار الفكر-  دمشق-سورية"التفسري الوسيط"

 :)م1947(بد العظيم الزرقاين حممد ع-124

  .م2001- )ط/د( - دار احلديث - القاهرة -مصر - أمحد بن علي:حتقيق"مناهل العرفان"

125- د بن عبد اهللالزين حممهـ794(ركشي بدر الد:( 

  .م2004- 1ط-املكتبة العصرية- بريوت- حممد أبو الفضل إبراهيم:حتقيق"الربهان يف علوم القرآن"

  : زكريا صيام-126
 املؤسسة -  ديوان املطبوعات اجلامعية- اجلزائر العاصمة- اجلزائر"ديوان األمري عبد القادر اجلزائري"

  .م1988-)ط/د (-الوطنية للكتاب

  :)هـ538( أبو القاسم جار اهللا بن عمرو اخلوارزميي الزخمشر-127
  .م2000 - )ط/د( دار الفكر - بريوت - لبنان"أساس البالغة"

 -مصر - يوسف احلمادي:حتقيق"رتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلحقائق التالكّشاف عن :"   -128

  .)ت/د( -)ط/د( - مكتبة مصر

  :)م600( زهري بن أيب سلمى-129
  م2005/هـ1426 -2 ط-  دار املعرفة-  بريوت- لبنان- محد طماس:حتقيق"الديوان "

  ):هـ1376-1307( السعدي عبد الرمحن بن ناصر-130
حممد فتحي :حتقيق -حممد بن صاحل العثيمني:تقدمي"نكرمي الرمحن يف تفسري كالم املناتيسري ال"

  .م1996 /هـ1416- )ط/د( املكتبة التوفيقية- القاهرة-السيد،ومصطفى الشتات
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  :دوعران حممسال -131
  ).ت/د (-)ط/د (- دار النهضة العربية-  بريوت- لبنان"- مقدمة للقارئ العريب-غةعلم اللّ"

  ):هـ780(د بن حممود حمم السمرقندي-132
 )رسالة ماجستري(ارححتقيق ودراسة املنهج الش"روح املريد يف شرح العقد الفريد يف علم التجويد"

  .م1999- اإلسالميةالعلوم كلية -هرينجامعة الن: بغداد-  العراق- 

  :مسيح دغيم -133
"م2001- 1 ط-  مكتبة لبنان- وت بري- لبنان"ازيموسوعة مصطلحات اإلمام فخر الر.  

  :)هـ180( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنربسيبويه -134
 2 ط-  دار الرفاعي- الرياض-عودية واململكة العربية الس-  مكتبة اخلاجني- القاهرة- مصر"الكتاب"

  .م1982/ هـ1402- 

  :ارالسيد أمحد عبد الغفّ -135
  .1996- )ط/د (-  اإلسكندرية-مصر"التصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه"

  :)هـ368( أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبانالسريايف -136
 - دار الكتب العلمية-  بريوت-  لبنان- حسن مهديل،وعلي سيد علي :حتقيق" سيبويه كتابرحش"

  .م2008 -1ط

  :)هـ911( جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي-137
  ).ت/د( - )ط/د( - مكتبة التراث- القاهرة- حممد أبو الفضل إبراهيم:حتقيق"لقرآناإلتقان يف علوم ا"

  :والسيوطي)هـ864(احمللّي جالل الدين حممد بن أمحد -138
  .م2010/هـ1431-1ط - دار اإلمام مالك - اجلزائر-أبو سعيد بلعيد:تعليق"تفسري اجلاللني"

 مركز -  القاهرة- مصر-عبد اهللا بن عبد احملسن التركي:يقحتق" يف التفسري باملأثوررر املنثوردال":   -139

  .م2003/هـ1424 -1 ط- هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية

  م1988- 1ط - دار اهلجرة-  دمشق- مروان العطية:حتقيق"العربيةسبب وضع علم :رسالة:"   -140

141-   ":امشه"ان يف علم املعاين والبيانعقود اجلملّب املصون على اجلوهر املكنونحلية ال:"و"يخ للش

ت/د (-)ط/د( - دار الفكر- بريوت-  لبنان-منهوريأمحد الد(.  

 -  دار لكتب العلمية- بريوت-  لبنان- فؤاد علي منصور:حتقيق"املزهر يف علوم اللّغة وأنواعها:"   -142

  .م1998/هـ1418-1ط

  ):م2010(شاهني عبد الصبور -143
  )ت/د( - )ط/د(-  مكتبة اخلاجني- القاهرة- مصر"غة احلديثوء علم اللّالقراآت القرآنية يف ض"

144-   ":القاهرة"ويت يف البنية العربيةاملنهج الص-مؤس ت/د( - )ط/د( - سالةسة الر(.  
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  :)م1887-1804(س الشدياق أمحد فار-145
  ).ت/د (-  دار مكتبة احلياة-  بريوت-لبنان"الساق على الساق"

146- ين الشرف الدراد حنااجحي،وسامي عي:  
  .م2003- )ط/د( -  دار املعرفة اجلامعية-  القاهرة-مصر"سانيات احلديثميادين علم اللّ"

  : مشلول حممد-147
دار   - القاهرة-  مصر-مجعة يلّع:تقدمي"تأمالت يف إعجاز الرسم القرآين وإعجاز التالوة والبيان"

  .م2002/هـ1433- 2 ط- السالم

148- هـ476(يوسف بن سليمانألعلم ري اتمنالش:(  
"ة-  بريوت-  لبنان- حيىي مراد:قيقحت" يف كتاب سيبويهثكالنم2005- 1 ط- دار الكتب العلمي.  

  :)هـ1250-1173( الشوكاين حممد بن علي بن حممد-149
ن أيب  دار األرقم ب- بريوت- لبنان"واية والدراية من علم التفسرياجلامع بني فني الر-الفتح القدير"

  ).ت/د (-)ط/د (-األرقم

150- د عليابوين حممالص:  
  .م1980/هـ1400-3 ط-  مكتبة الغزايل- بريوت"ان يف تفسري آيات األحكامروائع البي"

  ).ت/د (- 9 ط- دار الصابوين-  القاهرة-مصر"صفوة التفاسري:"   -151

  .م1989/هـ1409-2 ط-  دار الرحاب - اجلزائر"قبس من نور القرآن الكرمي:"   -152

  ):م1825/هـ1241(الصاوي أمحد بن حممد -153
  .م2004/هـ1424- 1 ط- دار الفكر- بريوت- لبنان" على تفسري اجلاللنيحاشية الصاوي"

  :)هـ1206( حممد بن عليالصبان -154
 -  لبنان- عبد احلميد هنداوي:حتقيق" على ألفية ابن مالكوين األمشّ شرححاشية الصبان على"

  .م2004/هـ1425- 1ط- املكتبة العصرية- بريوت

  : صبحي الصاحل-155
  .م2003/هـ1423- 16 ط-  دار العلم للماليني-  بريوت- لبنان"دراسات يف فقه اللّغة"

  ):هـ501( الصقلي ابن مكّي أبو حفص عمر بن خلف-156
  العلمية دار الكتب- بريوت- لبنان-مصطفى عبد القادر عطا:حتقيق"تثقيف اللّسان وتلقيح اجلنان"

  .م1990/هـ1410-1 ط- 

  :)م1973( الطّاهر بن عاشور-157
  .م1984- )ط/د (- دار التونسية للنشر-تونس"التحرير والتنوير"

  :)هـ310-224( الطّربي أبو جعفر حممد بن جرير-158
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 -  دار هجر-  القاهرة- مصر- عبد اهللا عبد احملسن التركي :حتقيق"جامع البيان عن تأويل القرآن"

  .م2001/هـ1422-1ط

  : الطّحان رميون-159
  .م1981-2 ط-  دار الكتاب اللّبناين-  بريوت-لبنان"األلسنية العربية"

  ):م569-543( طرفة عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد-160
  .م2003/هـ1424 -1 ط-  دار املعرفة-  بريوت- لبنان- محدو طماس:حتقيق"الديوان"

  : عاطف مدكور-161
  .م1986/هـ1406 -1 ط-  در الثّقافة-  القاهرة- مصر" القدمي واحلديثعلم اللّغة بني"

  : عباس إبراهيم-162
 م1994/هـ1414-1 ط- دار الفكر العريب- بريوت- لبنان"شرح ديوان اخلنساء"

  :لار حامد هالّعبد الغفّ -163
  .م1996/هـ1416 -3 ط- مكتبة وهبة-  القاهرة- مصر"غة العربيةأصوات اللّ"

  :ادر عبد اجلليل عبد الق-164
"وتية والصاللة الصمايلالدان-األردن"رفية يف هلجة اإلقليم الشفاء- عمم1997-1 ط-دار الص.  

  .م1998/هـ1428 - 1 ط-  دار أزمنة- عمان-األردن"علم الصرف الصويت:"   -165

  م2002/هـ1422-1 ط- دار صفاء للنشر- عمان-األردن"علم اللّسانيات احلديثة:"   -166

167-   ":عر العريبهندسة املقاطع وموسيقى الش"فاء -انعمم1998/هـ1419- 1ط-دار الص.  

  :)هـ660(العز بن عبد السالم -168
  1967- )ط/د(- املطبعة العصرية- الكويت-سيد رمضان علي الندوي:حتقيق"فوائد مشكل القرآن"

  ):هـ569( العطّار أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمداين-169
  .م2000 - 1ط -دار عمار- عمان-األردن-غامن قدوري احلمد:حتقيق"لتمهيد يف معرفة التجويدا"

  :)م1964( العقّاد عباس حممود-170
  .م1988- 6 ط-  دار املعارف- القاهرة-مصر"أشتات جمتمعات يف اللّغة واألدب"

  ):هـ616(أبو البقاء بن احلسني العكربي -171
  .م1997-1ط- دار الفكر- بريوت- شراف مركز البحوث والدراساتإ"التبيان يف إعراب القرآن"

  : علي حلمي موسى-172
 -للكتاباهليئة العامة - القاهرة-مصر"دراسة إحصائية جلذور معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتر"

  .م1978-)ط/د(

  ):م584/هـ.ق 39( أبو األسود بن مالك بن عتابعمرو بن كلثوم -173
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"م1996/هـ1416- 2 ط- دار الكتاب العريب- بريوت- إميل بديع يعقوب:حتقيق"يوانالد.  

  ):م525(بن قراد العبسيعنترة بن شداد بن معاوية  -174
  م1983- 4 ط- مطبعة اآلداب- بريوت- لبنان"الديوان"

  ):هـ544- 476( عياض القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصيب-175
  دار الكتاب العريب-  بريوت-  لبنان- حممد علي البجاوي:حتقيق" معرفة حقوق املصطفىالشفا يف"

  .م1984/هـ1404- 1ط- 

176- الغزايل أبو حامد حممهـ505(د بن أمحد الطّوسيد بن حمم(:  
 شركة -  جدة- اململكة العربية السعودية- محزة بن زهري حافظ:حتقيق"املستصفى من علم األصول"

  ).ت/د (-)ط/د (-املدينة املنورة

  .م1990 - 1ط-العلميةدار الكتب - ريوتب- أمحد مشس الدين:حتقيق"معيار العلم يف املنطق:"   -177

  .م2003/هـ1424 - 1 ط- دار ابن حزم- بريوت- لبنان"املقصد األسىن يف شرح اهللا احلسىن":   -178

  : الفاخري صاحل سليم عبد القادر-179
  ).ت/د (- )ط/د (-  املكتب العريب احلديث -  اإلسكندرية- مصر"اللّغة العربيةالداللة الصوتية يف "

  ):هـ339(مد أبو نصر حميبافارال -180
  .م1991- 2 ط-  دار املشرق- بريوت-  لبنان-حمسن مهدي:حتقيق"اب احلروفتك"

  .)ت/د (-)ط/د (- القاهرة-  مصر- حتقيق غطاسة عبد امللك خشبة"املوسيقى الكبري:"   -181

182- هـ207(أبو زكريا حيىي اءالفر:(  
  .م2002/هـ1423- 1ط -ةدار الكتب العلمي - بريوت- إبراهيم مشس الدين:حتقيق"معاين القرآن"

  :فضل حسن عباس -183
  .م1989/هـ1409-)ط/د (- دار الشهاب- اجلزائر"القصص القرآين إحياؤه ونفحاته"

  : فندريس جوزيف-184
 -  املكتبة األجنلو مصرية- القاهرة- مصر- عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص:تعريب"اللّغة"

  .م1950 -)ط/د(

  ):هـ817-728(طاهر جمد الدين حممد الشريازي الفريوزأبادي أبو -185
  .م1995/هـ1415-)ط/د (- دار الفكر- بريوت -لبنان"التنوير املقباس من تفسري ابن عباس"

عن املطبعة - نسخة مصورة من الطبعة الثّالثة- اهليئة العامة للكتاب- القاهرة -مصر"القاموس احمليط:"   -186

  .هـ1301- األمريية

  ):م1914(حممد مجال الدين القامسي -187
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 - دار إحياء الكتب العربية- القاهرة-  مصر-حممد فؤاد عبد الباقي:تصحيح وطبع"حماسن التأويل"

  .م1957/ هـ1376-1ط

  : قباوة فخر الدين-188
  .م1988/هـ1408-2 ط-  دار املعارف-  بريوت- لبنان"تصريف األمساء واألفعال"

  ):هـ671(محد األنصاري القرطيب عبد اهللا حممد بن أ-189
 دار -  القاهرة-  مصر-حممد إبراهيم احلفناوي وحممود حامد عثمان:حتقيق"اجلامع ألحكام القرآن"

  .م2002/هـ1423- 1 ط-احلديث

  ):هـ739- 661(القزويين اخلطيب -190
  .)ت/د(-3 ط-  بريوت- لبنان- عماد بسيوين زغلول:حتقيق"اإليضاح يف علوم البالغة"

 املكتبة - صيدا-  بريوت-  لبنان- ياسني األيويب:تقدمي" يف املعاين والبيان والبديعملفتاحتلخيص ا":   -191

  .م2002/هـ1423- 1 ط- العصرية

  ):م1966( قطب سيد-192
  .م1983- 8 ط- دار الشروق- بريوت- لبنان"التصوير الفني يف القرآن":

  .م1986/ـه1406- 12 ط- دار الشروق-بريوت - لبنان"يف ظالل القرآن:"   -193

  .م2006/هـ1427-16 ط- دار الشروق- القاهرة- مصر"مشاهد القيامة يف القرآن:"   -194

  : قيس بن امللوح-195
  .)ت/د(-)ط/د (-مطبوعات مصر- القاهرة- بد الستار أمحد فراجع:حتقيق" جمنون ليلىديوان"

  ):هـ437(طالب القيسي مكّي بن أيب -196
 - الرياض-  اململكة العربية السعودية- علي حسني البواب:يقحتق"تفسري املشكل من غريب القرآن"

  .م1985/هـ1406 - )ط/د (- مكتبة املعارف

  :كاتينو جان -197
  .م1966- )ط/د (-  تونس- صاحل القرمادي:ترمجة"علم أصوات العربية":

  :كنعان حممد أمحد -198
  .م1992/هـ1412- 1ط- دار لبنان-بريوت- لبنان"دير ذيب تفسري ابن كثريفتح الق":

  :ر جوننليو -199
-1ط- دار املعرفة اجلامعية-سكندريةاإل-  مصر-حلمي خليل:ترمجة"نظرية تشومسكي اللّغوية"

  .م1985/ هـ1405

  ):م1999-( أندريههمارتيني -200
  .م1985-)ط/د(-  وزارة التعليم العايل- دمشق - أمحد احلمو:ترمجة" اللّسانيات العامةئمباد"
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  : ماريو باي-201
  .م1998/هـ1419- 8 ط-  عامل الكتب-  القاهرة-أمحد خمتار عمر:ترمجة"س علم اللّغةأس"

  :مالربج برتيل -202
  .)ت/د(- )ط/د (-باب مكتبة الش-  القاهرة- مصر-بور شاهنيعبد الص:تعريب"علم األصوات"

  ):م1982( حممد املبارك-203
  .م2005/هـ1425- )ط/د (-  دار الفكر- بريوت"فقه اللّغة وخصائص العربية"

  : حممد بو جنمة-204
 - مطبعة الكرامة- الرباط- املغرب"وتية والصرفية الداللة الص-الرمزية الشعرية يف شعر أدونيس"

  .م2000-)ط/د(

205- د حسن عبد العزيزحمم:  
  .م2000/هـ1420- )ط/د (- دار الفكر العريب- القاهرة"غةمدخل إىل علم اللّ"

  : حممد حسني الصغري-206
  ).ت/د (-)ط/د (-خ العريبرؤ دار امل-  بريوت-لبنان"لقرآن اغوي يفصوت اللّال"

207-   :"بريوت- لبنان"-  رؤية قرآنية معاصرة-قد العريبنظرية الن  -ت/د (- )ط/د (-خ العريبدار املؤر(   

  :د فهمي حجازي حممو-208
  .م1997 -1 ط- دار قباء- القاهرة- مصر"مدخل إىل علم اللّغة"

  : عبد الرمحن مربوك مراد-209
 -  عامل الكتب-  القاهرة- مصر"من الصوت إىل النص حتو نسق منهجي لدراسة النص الشعري"

  .م1993/هـ1413 -1ط

  :)م1945( املراغي أمحد مصطفى-210
  .م2006/هـ1427- 1 ط- دار الفكر-  بريوت-لبنان"تفسري املراغي"

  :)م1963( مرمرجي الدومنكي-211
"املعجمية العربية على ضوء الثّنائية واأللسنياميريف- فلسطني"ةة السمطبعة اآلباء -  القدس الش 

  .م1937- )ط/د (- الفرنسيني يف القدس

  : املسدي عبد السالم-212
  .م1986- 2 ط-  الدار العربية للكتاب- تونس"التفكري اللّساين يف احلضارة العربية"

  ):م875-821/هـ261-206( مسلم أبو احلسني بن احلجاج بن مسلم-213

 دار - الرياض- اململكة العربية السعودية- د الفاريايب بن حمم نظر قتيبةأيب:حتقيق"صحيح مسلم"

  .م2006/هـ1427-1 ط- طبية
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  ).ت/د (- )ط/د (-"املعجم املفهرس أللفاظ احلديث"   -214

  :)هـ807-726(محن بن على بن صاحلالر  زيد عبد أبواملكّودي -215
  .م1997/هـ1419-1 ط-  دار الفكر -  بريوت- لبنان"ودي يف األلفيةشرح املكّ"

  :)هـ656(املنذري  زكي الدين عبد العظيم -216

  . م2003 - )ط/د(- املكتبة اإلسالمية- باعةجر للطّمركز ف-  القاهرة- مصر"خمتصر صحيح مسلم"

  :منقور عبد اجلليل -217
"اللة أصوله ومباحثه يف التاب العرب -  دمشق- سورية"- دراسة-راث العريبعلم الدحاد الكتات 

  .م2001-)ط/د(

  ):هـ518( امليداين أبو الفضل أمحد بن حممد-218
 - مطبعة السنة احملمدية - القاهرة-  مصر- د احلميدحممد حميي الدين عب:حتقيق"جممع األمثال"

  .م1955 -)ط/د(

  ):هـ440( املهدوي أبو العباس أمحد بن عمار-219
 - 1 ط- مكتبة الرشد- الرياض- اململكة العربية السعودية-حازم سعيد حيدر:حتقيق"شرح اهلداية"

  .م1995/هـ1415
  :)م531(يب الزير سامل عدي بن ربيعة التغلاملهلهل -220

"ار العاملية- القاهرة-  مصر- طالل حرب:شرح تقدمي"يوانالدت/د (- )ط/د(- الد.(  

  : ميشال زكريا-221
 شرراسات والنسة اجلامعية للداملؤس -بريوت -لبنان"املبادئ واألعالم)علم اللغة احلديث(األلسنية"

م1983- 2 ط-وزيعوالت.  

  :بن ضباب الذّبياين أبو أمامة زياد بن معاوية النابغة -222
  . م2005/هـ1426 -2 ط-  دار املعرفة-  بريوت- لبنان- محدو طماس:حتقيق"الديوان"

  ):هـ336(النحاس أبو جعفر -223
  .م2004/هـ1425-)ط/د( - دار احلديث- القاهرة - مصر-حيىي مراد:حتقيق"معاين القرآن"

  : الندوي حممد أويس-224
 دار -  القاهرة-حممد حامد الفقّي: تقدمي- رضوان جامع رضوان:قيقحت"البن القيم-التفسري القيم"

  .م2005/هـ1426 - 1 ط- ابن اهليثم
  : النريباين عبد البديع-225

"راسات القرآنية-  دمشق- سورية"وتية يف كتب االحتجاج للقراءاتاجلوانب الصدار الغوثاين للد  

  .م2006/هـ1428-1 ط- 
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  : هنداوي عبد احلميد-226
 - لبنان" للتوظيف البالغي لصيغة الكلمةدراسة نظرية تطبيقية،از الصريف يف القرآن الكرمياإلعج"

  .م2002/هـ1423- )ط/د (- املكتبة العصرية- بريوت

  : وايف علي عبد الواحد-227
  .م1968/هـ1388 -6 ط-  سجنة البيان العريب- القاهرة-مصر"فقه اللّغة"

   :ةاملخطوطالكتب  -
  :بوروبة املهدي -228

"ظواهر التشكيل الصحاة واللّويت عند الننيل رسالة قّدمها ل"الث اهلجريى القرن الثّغويني حت

إشراف -كتوراهشهادة الد:م2002/هـ1423-جامعة تلمسان-اجلزائر-اقيزبري در.  

229- ينسيب خري الد:  

شهادة نيل ا لمهد قرسالة "- دراسة صوتية تباينية يف القراآت القرآنية-واألسلوبداء األ"

  .م2004/م2003- جامعة تلمسان-  اجلزائر- حممد عباس:د أ:إشراف دكتوراه

  :)املؤلّف( حممد جنيب مغين صنديد-230
 د  أ:إشراف رسالة قدمها لنيل شهادة ماجستري"البناء التشكيلي للفواصل القرآنية وأثره يف الداللة"

  .م2006/هـ1427- جامعة تلمسان-  اجلزائر-خري الدين سيب:

231- علي هواريةحاج :  
"ويت وأثره يف الدمتها لنيل رسالة" دراسة نظرية وتطبيقية يف سينية البحتري-اللةاإلحياء الصقد 

  .م2008/هـ1429- جامعة تلمسان- اجلزائر -املهدي بوروبة: دأ:إشراف -  ماجستريشهادة

  : املطبوعةواالّت الدوريات  -
  : بلقاسم بلعرج-232

   )"اإليقاع(من مسات األداء فـي ثقافة العرب األولني"مقال
  : رومانن جاكوبسو-233

  .  ترمجة إبراهيم خليل-"بنيوية ياكسبون التأسيس واالستدراك"مقال

234- الدين العوفزياد عز :  
  2007 حزيران- 434العدد- جملة املوقف األديب- دمشق- سورية"ضمنيعيني والتاملعىن بني الت"مقال

  :علي نعامة عادل -235
- جامعة تشرين- الالذقية- اجلمهورية العربية السورية"دور التنغيم يف حتديد معىن اجلملة العربية"

 -2006 -  سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية-جلّة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية

  .28: الّد- 1العدد
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  : عبد الفتاح املصري-236
 - سورية - راث العريبجملة الت" ضوء الدراسات اللّغوية املعاصرةالصوتيات عند ابن جني يف"

  .ابعةنة الر الس-م1984يوليو /ريلباملوافق ألهـ 1404شوال 16/رجب15- دمشق

  : غيثري سيدي حممد-237
  " بني األصول واجلذور  غويباين اللّالت"مقال

  : قاصد ياسر الزيدي-238
   "آناإلحياء الصويت يف تعبري القر"مقال

  :هايل حممد طايل -239
  "ظاهر التنغيم يف التراث العريب"مقال

  :)م2003( نعيميايفال -240
 -  جملّة الفيصل- العربية السعودية"حروف القرآن دراسة داللية يف علمي األصوات والنغمات" 

  .12: العدد- م1985سبتمرب/هـ1405 ذو احلجة-املوافق للسنة التاسعةهـ 1305

                                                    "ودة إىل موسيقى القرآنع"المق:   -241

  " قواعد تشاكل النغم يف موسيقى القرآن"مقال:   -242

 :  األجنبيةالكتب -ثانياً 
1-Angel Gonzalez Panlencia:""Tratado de logica por Abu Salt de Denia"texto arabe traduccion 

y estudio previo por C-España- Madrid-MCMXV. .France -Paris6 –librairie de Plon8-. 

2-Claude Lévis Strauss- ":" Anthropologie Structurelle1958. 
3-Dictionnaire encyclopedique2000 -la rousse-paris-cedex06.1 édition1999. 

                                                            "Cours de linguistique générale":4-Ferdinand de Saussure  

   Algérie –BJAÏA;2002- Edition Talantikit.                                                          
5-George mounin :dictionnaire de la linguistuque-paris-edition-1-1974 .  

RRK and storke Fc London1972.           "dictionary of language and linguistics"6-Hartmann:  

paris librairie la rousse-1989.                            "" dictionnaire de la linguistique""  7-Jean Dubois  

8-Jean Michel Peter Falvi″recherches expérimentales  sur le symbolisme phonétiques″ 
                                              Edition CNRS Paris - 1970.     

9-Marcel cressot,Laurence James :″le style et ses techniques percés d analyse stylistique″.13e 
édition, presses universitaire de France,février,1991.                  

                                                    "language its nature development and origin:"-Otto Jespersen10  
                              George Allen & Unwin LTD Ruskin House 40 Museum Street-W-C1. 

Poétique-N1 ;1972.                                                           "Le sens des sons:"  -Tzvetan Todorov 11   
W- HENRY king CO- London-1875.       "The life and growth of language"-W.D.WITNEY:  12 
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          Abstract: 
This research helps the reader to reach important observations, that can 

be helpful for of scientific theorizing, for sound interpretation of the Holy 

Koran; especially if taken into account where the proper employment of the 

ancient and modern language methods. 

It was also briefed by a crowd of semantic approvals, which matched at 

their many search results, what is a workbook in the old codes linguists, and 

modern, and large number of exegetes. 

And opens it in the other, the doors of scientific horizons, in the course of 

linguistic and in the course of exegesis, towards new readings, adds the new 

and modernity to heritage, and kept his prestige and holiness. 

          keys words : 
The sound interpretation -The Signification phonetics -The phoneme -The 

syllable-The stress-The Intonation- The rhythm -The melody. 

          Résumé : 
Cette recherche aide le lecteur à atteindre observations importantes, qui 

peuvent être utiles pour la théorisation scientifique, pour l'interprétation 

phonétique du Saint Coran, surtout si elle est prise en compte lorsque le bon 

emploi des méthodes de linguistique anciennes et modernes. 

Elle le transmet par une foule des approbations sémantiques qui 

correspondent dans de nombreux cas des résultats de recherche, comme il est 

écrit dans les anciens et modernes corpus de linguistes, et les interprètes. 

Et il s'ouvre dans l'autre, les portes d'horizons scientifiques, dans le cours 

de la linguistique et dans le cadre de l'exégèse, vers de nouvelles lectures, qui 

ajoutent le nouveau et modernité au patrimoine, et gardent son prestige et sa 

sainteté. 

mots clés : 

L'interprétation phonétique -La signification phonétique -Le phonème  - La 

syllabe - L'accentuation- L'intonation -Le rythme -La mélodie. 
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هذا املوضوع،عن موافقات داللية تفسريية آلي القرآن الكرمي،تبدو خفيةً،عن  ثناياكشفت 
وإن كانت هذه املوافقات .كثريٍ،إالّ أنه يستطيع الواقف على اآلي،االهتداء إليها،وفق ما بينته هذه النتائج

 أمل فيها،إىل دالالت شريفة املسلك،نزراً،يف املدونات،قدميها وحديثها،إالّ إنّ القياس عليها،يوصل املت

اللية كت،لطيفة النوتية،الدويت القرآين،الّذي تفوح به هذه املوافقات الصباع هذا األمنوذج الصشريطة إت
مقاربة تفسريها،مقاربةً نسبيةً،غري التفسريية،والّذي أزعم،أنه يصلح أن يكون تنظرياً،ملعرفة معاين اآلي،و

 ،،من كلّ حدبٍ وصوبٍ؛وعلى الرغم ن هذا كلّه،إالّ أنه ميكن مالمسة هذه املعايناازفةمطلقة،حتيطها 
عامل مع عند التفاسري،يف هذا الباب،وعند غياب نصوص الت،وفيقمن الت كبرية على درجة،ةًداللي مالمسةً
ªª{{{{:����ر يف قولهاملقر هلعلّ،ول جولةيف أواآلي، ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ YY YY6666≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... $$$$ YY YYγγγγ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ”” ””���� ÏÏ ÏÏèèèè tt tt±±±± øø øø)))) ss ss???? 
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 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{1. 
ن وإ ةًخاص،اينّبمن املنت الرّوذج،الوليد منويتّ القرآينّ،وهذا األوعي هذا املنهج الصا ما رذوإ

 يسلك منحى،سريبةأي دون املعىن، نّرصودة،وخصائصه الصوتية،فيما يأيت هذا؛فإتوافرت له عوامله امل
له ناًمعي،ترمسه الدالالت الصوتية،وتوافقه النصوص التةفسريي،ظر إىل تشابه املقطوعات القرآنية،بالن 

  .هليوأساليب اخلطاب اإل،املتشاة يف املواضيع واملضامني،واحملاور واألجواء
ة،بالقياس إىل ف املقطوعات القرآنييصنة،وتيهذه اخلصائص الصغوية،وتوافر هذه العوامل اللّ إن

ما يراه عيانا  لعلّ؛ويسرية بفطنةالواقف عليها،،يهتدي إليها ةتفسريي ةداللي ىل جمموعاتاملتشابه منها،إ
حضور هذه العوامل واخلصائص أنّاألمر،ل يف هذا املتأمضرورةً ،يعد رياً،تتداخل فيما بينها،تأثةًحتمي 
إىل ا،اللة وفق ذلك،فيشري قليلهتزيد الدوت إىل التركيب،و،من الصداللةًو اًذ تتصاعد كماً،إروتأثّ

وت وحي الصحبيث ي،داللةًو صوتاًوحي كبريها،إىل صغريها،ويينها،ىل مسها،إوحي غثّ،وياكثريه
ركيب،إوالتيتطلّو ي يوافقه،ذالّ ىل اجلوب للجو ما يناسبه من أاخلاص،داللةًعليه، تراكيب تدلّو صوات 

ةًمتضام.  
 :ره يف ما يليتقرر ذكهذا؛وقد 

1- تبوني من مقارعة آراء جدليفسري الصراسات اإلنساة التنية واللّغوية،القدمية واحلديثة،يت،يف الد ني وتب
ة،وال شذوذ دريةٌ،قائمةٌ برأسها،وال ج،وترجيح بعضها على بعضٍ،يف احلجة والعد،أنها نظعند عرضها

ا منّوت فيها،وإغياب داللة الص إمنّاة مالعج أنّني فيما أزعم،تبالتكلّمات اإلنسانية،و كامل علىفيها،
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 :����،من قوله����عن موسى ،يف حكايةرهو املقرغوية،ووتية اللّسالة الصالر حصفُبيان،الذي هو املعىن،ال
}}}}ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ×× ×× ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪{{{{2.العرب أوىل األمم يف  أنّأيضاً، تبنيو

  .اماًمق أجلّ،ون الكرمي أعىن ذا شرفاًهذا،والقرآ
؛ نساينٍّإ خطابٍ ي،وألةبشري لغة ي،ألويتّداء الصم إىل احلسن األحاجة املتكلّة،غويتظهر البديهة اللّ -2
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فسري الصويتّ لآلي؛ حماور التلواقف عليها،من رصد ا،ةًخاص لقرآنيةا،وةًعامة وتين املوافقات الصمتكّ -3
 يه،،موسيقى آالقرآنيةوتية للمقطوعات الص،مسعي ل التقاطيف أوبه أذنه املوسيقية، ما تصطك لعلّو

  : امن داللة شطريهداللة هذه املوسيقى، أنّ،ويلحظ الواقف عليها أيضاً. وشذاها
ي بعد ،ليوحباحلركة أساساً يها،وهو املقترندووتية،بأجراسها وقرات الصله النذي متثّالّ اإليقاع -أ

رعة والبطء والسالتط،إىل أجواء اآلي،ووستضو خشوعٍ،وفزعٍو من هولٍنة،داللتها املعيوعٍر،سرد 
وحكاية. 

يت ترسم الّة،فسيالنهنية وور الذّقترن بالصاملهو قرات،وبث بني هذه النالالّمن،له الزذي ميثّغم الّالن -ب
 .الفنية وحاتاللّور والصاملشاهد،و

4-  توافق الدةًاللة املوسيقى عام،ة،كما توافقها خاصة؛بنوعيها الدة واخلارجياخليفهي ا األوىل،فأم
يف ن الكرمي ؛والقرآوتنافراً ماًغوية وتراكيبها،تالؤب فصاحة املفردات اللّيف مرات نةٌمتضمال ،أعلى درجة

و.ينازعه نصأمة،ا اخلارجييرى.ة والثّقلفّيف مراتب اخل نةٌفهي متضم ن نعة،وأن هذه املقاسات،وإأهل الص
فإةًكانت نسبي،ا اهنيف اةٌعتباري،ة،اللستخالص الدة فّق ذلك باملفردات،داخل التراكيب،فاخلن تعلّإ ةًخاص

ة اليسر،والثّقّفيهما دليل الرشنيع وقل فيهما دليل التقبيحالت.   

 ةًقو من غريها،واألكثر رياًحفظها عن العربية،وحفظها هلا،األكثر تأث يتالّة اإليقاع القرآين،خاصي نّإ -5
نفعل الوجدان،بعد مساع املقطوعات،يذ وتية األخرى،إمن باقي العوامل الصة القرآاملوسيقية،ونيتز فس الن

  .سلباًو جياباًعند ذلك،إ
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،وفق طبيعة األصوات وأنغامها، اًانفعالي جتاوباًامع،عند السويت،يف القرآن الكرمي،حياء الصحيدث اإل -6
غبة الر،كالفرح واألمل والبهجة،وةونفسي ةذهني من مدلوالتب على ذلك،ا يترتمموأجراسها ووقعها،

  .ةفسيغريها من االنفعاالت النلبث،والتد والترصع،ووقّالتوالوعد والوعيد،واإلنذار وهبة،الرو
وتية،الداللة على ل املقطوعات الصوصذ تويت نظريه اإلحياء،يف االنفعال احلركي،إالص يقابل الرمز -7

  .ن يرد ذكر ذلك صراحةًهن،دون أىل الذّ،إيزيائيالف لوك البدينّالساحلركة،و
 ،توحي إىل الواقف عليها،مبعانةصوتي ات دالالت،ذمن املواد مجلةًيستعمل معجم القرآين يف آيه، -8

تفسرييهلذه اآلي؛منها الترغيب والترهيب،و ةالشة ودة،واخلصومة واهلدعنيف،واإلكرام واإلهانة،الت 
يف اللة املرامة،منحى الدوت،ا يوافق فيها الصممها من أساليب اخلطاب القرآين،وبيخ،وغريالتواإلجالل و

  .اآليغرض 
استثمر النص النبوي الشريف،والشعر العريب،قدميه وحديثه،الداللة الصوتية،بشكلٍ ملفت للنظرٍ؛إذ  -9

  .ة،لبعض املظاهر األدبية الفنيةالتفسريي املستويات الصوتية،يف خدمة الداللةوظّف هذان املصدران،
10- ل اللّسجأكان  سواٌءيت حتويه،الّعلى املعىن املفردة،ر حصرها،لداللة الفونيم،يتعذّ،غويون حاالت

  : فيما يليل،فقد احنصرت حاالته،وا األ؛فأمأو صائتاً صامتاً
- بيعيةوتية الطّاحملاكاة الص:يسجاخلصائص ال وت داللةٌ،حتملهال للصصفق فيه خصائص تواة،الّيت وتي

 .الفيزيائيةسيما الاملفردة ذاا،

 .ةمعجمي ةمركزي تشترك يف داللة،يف أكثر من صامتاملفردات املتشاة، بت أنّثُ:غويةنائية اللّالثّ -

- ة للمعجم،السيما بنات:قاليبفكرة التيف املعىن  تشركالث،الثّ أيقن اللّغويون،أنّ تقاليب اجلذور اللّغوي
ة،والعامإىل يلةًما تكون آ غالباً،هلذه املفردات املتشا،كثر دوراناًفردة،األتكون هذه املمنها،و معىن واحدة 
 .تتبعها أخواا داللةًاأللسنة،وعلى 

تبقى امت املخالف به وللصة،القيم اخلالفيد هذه العالقة حتدLA COMMUTATION"":عالقة االستبدال-
بنيملركزية قائمةًاللة االد، ة يف الصوامتاملفردات املتشا.  

- ا املاألصوات،وعند  اإلخاء:شابه واإلخاء،والقرب املخرجيالترجاًوخم صفةًخرجي،قر،ب معاين يقر
 .املفردات ودالالا

ب من القر كبرية وبدرجة،املفردات معىن بيقر،رجاً،وقرا خمتشاها صفةًاختالف رسم احلروف،و -
ال يعين شيئاًاليل،فرسم احلروف،الد،اللةيف معيار الد. 

- قوة الصة املعىنوت لقو:تأيت العرب مبا يوافق معاينها املرامة،بأصوات ةً وختدم الدباطّ ضعفاًاللة،قوراد 

 . داليلّادة الصوامت لذلك القصد البزييل العرب العناية لزيادة معانيها،تو:زيادة املبىن لزيادة املعىن -
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  :فيما يأيتت مالحظاته،صرتخاُ دائت،فقهو الصاين،وا الثّأمو
، لوعنده تظهر عناية العرب لألووامت،صحيف يف الصللت مقابلٌوائت،يف الص)التحريف(حناللّ نّإ -  

 .ما أعىن ن الكرميعنايتها للثّاين؛والقرآ

الفتح لألوسط ى،والكسر لألضعف،ولألقو مض،فالضعفاًو ةًقوإنّ الصوائت حتاكي داللة املفردات، -
  .يف أكثر أحواهلاكون حلروف معاين،الس،وحاالً

    .ق داللة املفردات ذاتعلّتكما اإلعراب،بقوا وضعفها،ق حكم صوائت يتعلّ -
 .حتاكي الصوائت،الّيت هي احلركات،احلركة ذاا،كما حياكي السكون داللة التوقّف واالحنباس -

اكي الصوائت معىن املفردة،من حيث داللتها على االرتفاع،واالنتصاب والدنو؛فالضم للمرتفع، حت -
 .والفتح للمنتصب،والكسر للمستفل

يف ،املبينيف باب املعرب ووداللتها،كما حتدده متاماً، هاحتدد الصوائت القيم الصرفية،ووظائفها ومعاني -
حوصناعة الن. 

- حتدم،وطلس اجلغرايف للمتكلّاألوائت د الصالنم به،املتكلَّ صالسيما يف النينالقرآ ص،د كما حتد
كلّالتاحمللّة ومات الوطنياهجات احلديثة،وتكشف عن عالقتها بالقدمية،اللّة،ويكما تكشف عن جماور، 

لألجناس السةامي. 

- حتدوائت،د الصبعضٍرها،بعضها بتأثّت وهجالتعاقب اللّمين الكرونولوجي،امليقات الز. 

  .اللة عليها ضرورةًالدة املعىن،ويقابله زيادعلى املفردة، زيادة صائت نّإ -
إنّ كلّ ما متّ رصده،يف لغة العرب،من هذه الظّواهر الصوتية،الداللية التفسريية للفونيم،يوافق  -11

  .استثمار،هذه النتائج احملصل عليهامظاهر الداللة الصوتية،يف القرآن الكرمي؛مما يوحي بصحة 
  :ىل ما يليها توحي إأنتبني من رصد دالالت املقاطع، -12

  : األولاملقطع  -أ
- ل،د املقطع حيداألوالداللة الزلألفعال ةمني. 

- لد املقطع حيداألو الصة لألفعال،السيما املاضيرفي. 

، داللته على تتابع األحداث:ة؛منهايالفنة وقديالنة،الليدىل بعض املوافقات الاألول،إيوحي املقطع  -
لبعلى الطّ كرار واإلحلاحالت. 

  : ايناملقطع الثّ -ب
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ىل كما يوحي إ.لا هو يف املقطع األوأكثر مملب،يف الطّ غبة،واإلحلاحىل داللة الراين،إيوحي املقطع الثّ -
جاء،وداللة الرهو فرع داللة ترديد احلزن،و ل،وإىلمن املعىن األوكما يوحي إىل.عر الوجداينهو مسة الش 

  .لطول املقطع موافقةًول،الطّداللة 
  : الثاملقطع الثّ -ت
هذا املقطع لنفاذ نبيه على األمر،التواجلزع،و بالث،إىل داللة  ترديد احلزن،واالضطرايوحي املقطع الثّ -

  .قبلها عم هو فرعإىل االمتثال،ويوحي يف صنعة األمر،و
14- ص دالالت املفردات اللّتتلخة،غويفيما هو آت :  
- د األمنحتدوتية للمفردة،اط الصالداللية الصللكلم،ة رفيمن امسيو ةفعليو ةحرفيذ منها؛ إ وعالمات كلٍّ،ة

 .ةخالفي ةداللي ذات قيمٍ،ةٌصوتي لياتاوهي مت

- د األمناط،حتددالالت الزة،يف األمساء واألفعاليادة املعنوي. 

- األمناط،د حتدة للمفردات،الدة،واألسلوبيداخل التراكيباللة البالغي . 

- د هذه األمناط ،حتدللمفردات اللّ،اللة االجتماعية واملعجميةالدةغوي. 

15- كن استثمار اجلهود اللّميللظّ،ةغويواهر الداملتعلّة،الليةقة باألبنية فوق مقطعي)رب والنغيم واملفضلنالت( 
يف استنطاق الداللة التي الكرميةة،لآلفسريي،وفق ما تقر رينبه نصوص املفس .  

16- أن يرى عياناًي القران الكرمي،آكن للواقف على مي،املوافقات الد؛لصفات األصوات املتناظرة،ةاللي 
 ذه األصوات،السيما صوت الفاصلة،هل،ةيزيائييت حتملها اخلصائص الفالّاللة نفسها،الدإذ حيمل معىن اآلية،

  :أن تكون فيما يأيت ،حتقد ترجو.،يف هذا البابويتّعجاز الصاإل أس ذي يعدالّي،وآلاعند أطراف 
ء واالستتار والدسة، اخفل،فللوا األفأميف اآلية،،نفسه يف املعىن،على ما يقابلهمااجلهر،و5اهلمس يدلّ -

  .هورمعاين الظّ ا منغريهالوضوح واجلالء،ووغريها من دالالت التستر،وأما الثّاين،فللظّهارة و

ىل دالالت ،إخاوةتوحي الرو،فوقّاالنقطاع والتواالحنباس،و دالشعلى معاين األحكام،و،ةدالش تدلّ -
عة،والسنتشارساعة واالالش. 

، وغريه هديد والوعيدالتعنيف،والتجر وة الزيف قويزيد عليها،وة،دت عليه الشا دلّعلى م،طباقيدل اإل -
 .من مظاهر القبض

                                                 

5- أرجقوله،به ءوفق ما جا"فوتاخل":حيح هلذاح أن يكون املصطلح الص����:}}}}ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö���� yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? ŸŸ ŸŸξξξξ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ éé ééBBBB $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

ÆÆ ÆÆ---- tt ttFFFF öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪{{{{ - 109:اآلية -سورة اإلسراء.   
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، اليمنسيري والتالفتح والبشرى،و،خاوة،ويزيد عليها،يف دالالتت عليه الرعلى ما دلّاالنفتاح، يدلّ -
 ،نطق بهتعلى ما ذاك،نعكس فات،فييف الصواإلخاء،القرب ،عود ذلك ولعلّ؛مظاهر البسط من وغريه

الدةاللة التفسريي،من موافقات. 

  .ي القران الكرميآبه  ح،تنضاهامعن من،ما يوافقها إىلستفال،االو االستعالءيوحي  -

 . اينم للثّكتالتإىل معىن و ل،فصاح لألوىل معىن اإلإ،واإلصمات اإلذالقيوحي  -

17- ال ختتلف الصفات الصة املفردة،وتي؛إذ تشيتناظرة داللةًامل ها،منا سبقعم وفق مبا يوافقها معىن،
فيما يلي هي مرصودةٌوت فيها،وخصائص الص، : 

- فري،يوحي الصف قد يدلّوضوح،والارة وه،إىل الظّمبا فيه من نصاعةييف بعض اآلري نفسه،على الص.  

- يوحي التي،فشاالنتشار،وإىل ،مبا فيه من سعةحابة والرالتتشت. 

 .إلضالل والغوايةإىل اس،فَمبا فيه من احنراف النيوحي االحنراف، -

 .اهلم،ومغالبة الغممقاهرة وة،احلزن واألسف،واجترار املرارة،نيغلب على الغ -

 . كرار،على ترديد األمر،وترجيعه ومعاودتهالت دلّي -

وعود ال األمر؛يف استغراق حزيد عليها،ة،من تطريبٍ وحتزينٍ،وتعلى ما تعنيه الغنأصوات اخلفاء، تدلّ -
 .،يف هذا املقاممنها داللةً فكانت أقلّيف اخلفاء، نةٌة مضمنذلك،أن الغ

  .ةالثالثّ اوفق أنواعه،رادتنقص باطّرق،مبختلف أشكاله أصنافه،وتزيد داللتها،والطّ ،إىلتوحي القلقلة -

18- الويتّيوافق مظهر املقطع الص،دوقد أظهرت ذلك .آلية الكرميةة،لاللة املركزيفسري نصوص الت
؛اًضمنيفكانت على النايلحو الت: 

 .ول،يف عموم اآليمعىن الطّ"CVV"اينيوافق املقطع الثّ -

 ،يأحوال اآل يف جلّع،قطّالت،معىن االنقطاع و"CVCC"،واملقطع اخلامس"CVC"الثيوافق املقطع الثّ -
الضة هلماام. 

- عابيوافق املقطع الر"CVVC"ّاين،ويزيد عليه،املقطع الثّعليه، ما يدلعلى امت،مبا فيه من زيادة الص
 .ذي تسلكه اآليواخلطاب الّائد فيه،الس بع اجلوويتاين،الثّ

19- الّني مظاهر املتماثالت،تبفيها املفردات، يت تتضامالفروق الدقةٌهي متعلّ،ويت ختفي عن كثريٍالّة،اللي، 
ة،باملباحث األدائيللنها شاخصةٌلعلّالقرآين الكرمي؛و صفيما هو آت، : 
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على ،أو اإلظهار،الفكيدلّ كما اهد،يف أغلب أحواله،املقرون به الشخفاء األمر،على اإلدغام، يدلّ -
من داللة الظّهارةلنقيض األو،. 

عليه  على ما يدلّبات،نظريه اإلث ويدلّعليه اإلدغام،من اخلفاء،على الغلبة، على ما يدلّاحلذف، يدلّ -
 .كرذي ذُالّعود ذلك،تشابه احلالني،على الترتيب، لعلّ؛و،يف معىن الظّهوركذلك فكال

 ةًه خاصفكّغام،وقه باإلدلتعلّه،واحلذف واإلثبات،فكّ،يف االفتعال،عن داللة اإلدغام وال خيرج اإلبدال -

  .ةفسرييالالت التما يوافقها يف الدة،ووتية الصخلالفيبالقيم اة،يف املفردات القرآنيغوي،ق اإلبدال اللّيتعلّ -
20-  ،كقواعد بناء نظامٍ،صويتٍّ إمالئي،وقيفيسم القرآينّ التة،للروتية اإلمالئيكن استثمار الظّواهر الصمي

  .يكون أساس الضوابط والقوانني،يف هذا الباب

21- توافق الداللة التاء،الق هاوأفبه،ما تفوح ة،فسريياحلاذقني،املهرة رق،فيما يتعلّ ةًخاصرب بانتقال الن
الكلمي،اللة،من فتتباين الدإىل أختها؛دون الغور يف األخطاء الققراءة،تريت تالّة،رائيترب ب عن انتقال الن
املقطعي.  

21- حيدهي معاينةٌدونه،و،على ما كانت عليه تزيد يف املعىن شرفاًآن الكرمي،يف القرنغيم مسائل،د الت، 
  : فيما يلي 

- ي نغيم أجواء اآليوافق الت . 

- اقد يغري التعلى ذلك،ودو دالّة نغيم وجه الكالم،بقرينة. 

- مانغيم،قد خيالف الت أحواله كما يوافقه يف جلّاآلي،على ،هو باد. 

- قد يقرنغيم،ر التغري متوقّ معانيف معىن اآليعة،. 

- حيداهرة فيهاغري الظّم،البىن العميقة لآلي،نغيد الت. 

- يوزمالمح اآلينغيم ع الت اًداللي،ايتها معىنفيحدد بدايتها،و. 

- يتعدنغيم،إد التد معىن اآلية الوارد فيهان تعد. 

 الالتصد ا الدتريت ختطّ يف املصحف،فالّة،اللية الدوتياملسائل الصجويد،التفن مباحث ظ حتف -22
التإاملرفوعة روايةً،واملتواترة سنداًة،ة احلقّفسريي،ىل النيب����. 

 اًعلو؛الوارد فيه شاهداًاألمر،تداد حكم ،على اماللةتزيد يف الداملدود، أنّى للرائي يف اآلي،يتجلّ -23
 .ا يزيد املعىن فيهغريه مم،وقرعاًو زجراً،وعاًتوسو كثرةً،ورفعةًو
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تتباين حسب و.ةفقهية وعقدي ق بأحكامٍتتعلّة،مسائل دالليمن  يف كثريٍتداء،م الوقوف واالبتتحكّ -24
من الزمٍاهد فيها؛نوع الوقوف الش،و وتاموقبيحٍ حسنٍ،وكاف. 

غم،يف القرآن الناإليقاع وىل ي حيتكم بدوره،إذالّاقي،والر سق الفينىل النالقرآنية،إحتتكم التراكيب  -25
ت،يف هذا خر مباحث الصوها آلعلّة؛ووتية عن القضايا الصة،اخلارجييف املسائل الفنالكرمي،دون سوامها،

 : فيما يلي ،نةٌهي بيالباب،و

  .أللوااموافقاته الفتها،وخمة،ألجواء اآلي والليافقاته الد،بداللة أنواعه،ومومقترنٌ ا اإليقاع،فهوأم -أ
 .وأهوال القيامةة،االنقالبات الكونيمط،على هذا الن ؛ويغلبعلى احلركة السريعةريع،اإليقاع الس دلّي -

قة بالعبد املتعلّمحة،السيما تلك،الرفقة والشد،وودن والتحنعلى أجواء التط،اإليقاع املتوس يدلّ -
كرمنياملُ����أولياء اهللاعيف،والض. 

 .عتربعاء املُي الدر،وآدبالتر وكّفالترد واحلكاية،وي السمن الثّقيلة،يف آعلى حركة الزالواين، يدلّ -

  .لق فيه،املطع حسب تنوع اجلويتنوورة الواحدة،وللس،العام القرآين،اإلطار اإليقاعيوافق  -

 .ة لهامورة الضيف السإىل آخر،حسب اختالف األجواء، من منطقد ينتقل اإليقاع القرآين، -

 مراعاةًعن صيغة،إىل أخرى، لُدعي،وصوتاًو زنةًزن،تته والقرآين ألوانه،فتتساوى فواصل اإليقاعيوافق  -
صفاًرصف مفرداته القرآنية،ريو.الوزن معاًاللة،وللد مل يعهده غريه،فيما سواه،من،على ماكماًحم صوص الن

 .فيفةة الطّوتيص،الغايراتبامليت تشعر الّة القرآنية،املوسيقيا يزيد من حساسة األذن،مماألخرى،

- لة،بني أنغام اآلي،أبأزمنته املتخلّاإليقاع القرآين، ني أنّتبنبالتراكيب القرآ ه متعلقوهو ما ،ة أساساًني
ة نيد القرآيف املشاهمن عناصر احلركة، ذي هو عنصرالّمز،ق بدورها الريت حتقّالّة،وسيقى اخلارجيوق املحيقّ

 .6حمكماً ساقاًات سقانت،موصوت حركةٌ الّوما املشهد،إ

عند ة،رات الفكريصوق التيت حتقّالّمبظاهره، فهو مقترنٌلإليقاع، مقابلٌرف اآلخر،هو الطّغم،وا النموأ -ب
،من املؤالفة متاماً ،مبا حيكم اإليقاعغم حمكومالن نّوما يستشف من هذا،أ.آي القرآن الكرمي الواقف على
  :يت حو اآلالنعلى هي ؛واللية ملظاهرهموافقاته الدة،والقرآني األجواءيف ع،نوالتاد واالحتّواملخالفة،و

- غم،يوافق النالتتنافراًو لفاًوري،تآقابل الص،و صفةً،وضعفاًو ةًوقوواًعد،ة، غريها يف املقابالت الفكري
 .دة يف الفكراملرصواملرصوفة يف الذّكر،و
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ا أم.حاضرةٌ أخرى،وةٌماضي صورةٌوة؛صورتان حاضرتان،هنيور الذّحالني للصرصد القرآن الكرمي، -
ا أمو.عيم والعذابصورتا النواإلحياء،و اإلماتةصورتا واجلمع،و صورتا البثّ:ثالث ألوان احلاضرتان،ففي

  .ة،من حيث بدء خلقها ومآهلا،وحياا وآخرافس البشرية النفخاصاملاضية واحلاضرة،
رساء جر والوعيد،وعربة املواعظ،وإالز:ة علىالليادة الدزي،يف القرآن الكرمي،ويتّالص عيوافق الترجي -

يت العقيدةتثبة،واحلج. 

- ينبمعنيٍ ب نغمٍترقّ،يف القرآن الكرمي،الواقف على اآلي،إىل عوقّه الت،وفق الدة لآلي،اللة احملوري 
 .يف رصد املعىن املرام مشاركةً،وفطنةًو جيعله أكثر انتباهاًو.ورة معاًالسو

، رورالسطة ووالغبعادة،السعة وعلى الس،ليكون داال جياباً،يف القرآن الكرمي،معىن اآلي،إفق الترمنّيوا -
 .دم،وكثري يف هذا املقامالنقاء واحلزن،واحلسرة وعلى الش،ليكون داال سلباًو.،يف هذا البابوهو قليلٌ

- املعىن العمت،يف أحواله األربع،يف اآلي املرصودة،يطابق الص؛ملا يقابله،اممت ومن داللة الصبكيت، الت
 .واألول أرجح

- رآن الكرمي يف القاإلقفال،بع يتافقةًاللة،ويوافقها موالد،ةًلفظي مراعاةً،ةًموسيقي للخصائص الصةوتي ،
ا الن الّغم،وللمفردة املقفللآلي ويت تطابق املعىن العام،مورة،السة،والزما احلاليةأو مالبساة املكانياني. 

قد أفصحت ؛والكرونولوجي مينالزيد ترتيبها،حتدة،نية،للفواصل القرآاملقطعي تبني من رصد،األمناط -26
ذا املصن،السيما يف القسم املكّفات،يف هذا البابما يلي ؛كما تبني أيضاً.ي : 

- ببعضٍ القرآين،يف تسلسل أجزائه،وتداخل بعضها غم،اإليقاعيقابل الن،إالّ أجراس األصوات، غمفما الن،
ة هنيور الذّالصاألخرية،ق هذه حتقّة،واخليق املوسيقى الديت حتقّالّواملفردات والتراكيب،يف باب الفصاحة،و

 الّوت،إما الصوت،ومن عناصر داللة الص،عنصرهو الذي اإلحياء،ق وبدورها حتقّمفردات والتراكيب،لل
شق املشاهد الفنة القرآيةني . 

- ميور املكّكن رصد السة،يالثىل غلبة املقطع الثّظر إبالن"CVC"عليها،وميكن رصد السأيضاً، ةور املدني 
ظر إبالنابعىل غلبة املقطع الر"CVVC"،يف معظم األحوال. 

- أنّني تب ور املكّالسمن العهد املدين،القريبة ة،يأمناطاً ها تأخذأن ةً،مةًمقطعيلت شاةلك املدني. 

- ني أنّتب السةً مكّ أمناطاً يت تأخذالّة العهد،ور املدنيمقطعيوهلاعلى موطن نزاألمناط،هذه  تدلّ،وةًي ،
 ."CVV"اينمن املقطع الثّمط الغالب،ذات الن؛من ذاك سورة الفتح،موضوعاًو موضعاً
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ة الليالدتزيد على تلك املوافقات،،من مالحظات مجلةًما جادت به،قرحية هذا البحث املتواضع، نّإ -27
التبه الفطنة والّة،وفسرييل،على استنباط املعىن،ويت تساعد املتأملالهتداء إىل فكردوقّالت،ة أولي،على ماة 

من معىن يف اآليهو كامن،،يف أول التقاط للمقطوعات القرآ مباشرٍ،مسعيةني.  
 ة،فسرييالتة والليالدة،وتيهذه املوافقات الص أنّالحظات،ه عمدة هذه املأنني يل،ما تب لعلّو

صوص القرآللنا،تثبتت خطأ اإلسقاطات القاصرة،ألراء البشر،نيا وإشاراة،بإحياءاعلى النالقرآين، ص 
  .طبيق،واالستئناس لألحكام املسبقةال مرجع التل،عقيد األوذي وجب أن يكون مصدر التالّ

 صالنبه، وفق ما يقرائكة،ة الشغويالقضايا اللّالنظر،يف بعض  عادةه من الواجب،إأن،وتبني من هذا
ر ذي يفسالّ،،واإلمالئية الكتابيةمنها ةوتيسيما الصها؛السانية كلّاللّة،وغوييف املستويات اللّالقرآينّ املثايلّ،

  .من مسائل هذه املستويات التحليلية ،كثرياً
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

� 
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Introduction 

All praise is due to Allah�we praise him and seek his help and forgiveness 

and blessings on the final prophet Mohammad�up on his good and pure family and 
upon all if his noble Companions . 

The subject of this research is based on showing the semantic approvals  sound 

for koranic verses ,written by ancient and modern linguists and found in work books 

of interpreters with its , diversity  this can help researcher to exploit these sound 

efforts in interpretation of the Holy Koran ,and opens the door for other creative 

significations new and helpful. 

This research was after question and thought when I stopped with the 

verse :(Az Zumar ) 23-  

}}}} ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ YY YY6666≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... $$$$ YY YYγγγγ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ”” ””���� ÏÏ ÏÏèèèè tt tt±±±± øø øø)))) ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ#### ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ «« ««!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{{{{ 

.I believed that if we dechifer this message and we discover the secret we solve 

the problem . 

I try to do my best although I need sources because of the lack of books Arabic 

library deal with this subject . 

The objectives  of this  research are clear from the subject ,help to build  

appearances and observations,  based on enriching language and sound course, 

koranic interpretation at the same level, add to  heritage new method pick out the 

meaning of the Holy Koran and its significations. 

In additions this research establishes for scientific methods to check signal 

sounds and classify them to be new scientific beginning to discover sound 

phenomenon in the language course after its rightness and success in the  koranic 

interpretation course. 

The nature of this research needs the response on problematic thoughts as it is 

mentions in the title. 

The type of this research applies particular sources it is clear in the title 

especially the work book of the ancient like"the book of Sybaouih","Al khassaiis 

of Ibn Jinni","Al moussika al kabir"of Ibn Sina, and the books of interpretation of 

the Holly Koran such as : At tabari, Az zamakcheri, Fakher eddine  Arrazi, al 

Kortebi, Al Bikaii, Saiid Kotb.  
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Also I used in my work famous dictionaries and new book of linguists and 

work book of poets and scientific magazines.  

And one of the things that facility my work is the help of my teacher and his advice 

guidnessand and what makes my research difficult that you deal with the                   

                             }}}}tt tt$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààMMMM ùù ùù==== ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ éé éé&&&& ∩∩∩∩∇∇∇∇∇∇∇∇∪∪∪∪{{{{Holy Koran  

This subject  is descriptive in   general but sometimes  I used analysis and 

statistic and I left all the prejudices, I select the  opinions according to scientific  

measures. 

The plan of  this  research  based on: introduction, five chapters and 

conclusion. 

After the introduction, I started  with  an introductory passage "The Sound 

Interpretation with Language   Course " to introduce the subject for the reader .  

In the first chapter  I talked about "The Parts of The Sound Interpretation in 

The Holly Koran and its Similarities". 

The second chapter is about"The Levels of the Sound Interpretation in The 

Language Course". 

In  the third chapter "Semantic  Approvals of the Sound Interpretation in the 

Holly Koran". 

In the fourth  chapter "Semantic Approvals for Performant Signification in the  

Holly Koran". 

In the fifth chapter I talked about"Semantic Approvals of  Intonation and the 

Melody in the Holly Koran ". 

I finished this research with conclusion , I summarized the results  treated   in 

this study . 

      In the end of this research , I thanked  my  teachers Doctor  Khirdine Sib for his 

help and guidance . 

     All praise is due to Allah and his blessings and peace be upon his prophet , his 

family and his companions . 

Tlemcen: 

      Friday , February 22nd ,2013. 

Student : Mohamed Najib Marni Sandid . 



Conclusion 

We  can  summarize the results  of this work in the following  points : 

1/ After the comparison between different opinions in the sound 

interpretation , in the human studies ancient and modern linguistic, dealing with 

discussion of their contents  that it is really theory if nations take in 

consideration and Arabs in particular , especially the verses of the Holly Koran. 

  

2/ It shows the necessity of the speaker for good performance for any human 

language and speech.  

 

3/ Sound similarities in general and especially  Koranic help the reader to 

know main parts of the sound interpretation for verses which are : rhythm, 

intonation, symbol and expectation of sound which cause positive reaction 

belong to the  nature of sounds and their consequences  such  as mental and 

psychological signification  and movement  reaction and body  acts. 

 

4/ This work  shows the semantic approvals  reached in sound studies, in 

work books linguists, signification interpreting of Holy Koran and the work  

books of interpreters of the Holy Koran. which can help to create other 

significations of verses. 

 

5/ The reader of the Koranic Verses can see the semantic  approvals of the 

physic characters of sounds and the syllabic kinds and language words and 

contexts, phenomenon’s upper syllabic, performant phenomenon with the work 

book of interpretation of the Holly  Koran. 

These results show future appropriate  scientific Horizons to build 

theoring method helps in Koranic interpretation studies based on cheeking 

language phenomenon’s to achieve this academic and scientific approach we 

need to be just in observations in sound levels to check their creative 

significations according to linguists and  interpreters of the Holly Koran. 
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. SS& ĵ-ca " ù l ^ ' J^Uà^_:«_Jaâ J U I M J S O J U "135 

. i tin t siiïj 4.maj j^a l fc^ j i iuM J&Ù-; —136 

.11 -10 - 9 ^ 1 - L i t î j ^ -137 

. 3 8 0 2 : ^ ~-ô^L-^^jik*.'VAjjjutjlàii -138 

. Q 5 i f i \ - ^ j U f l î j ^ -139 

. 202S.l_>̂ > - ^ J à * l (jT^âltjoijuisXJJV^Iji^û -140 

69vVi - J J A Î J J - , -141 

. 960".i_j<» - ^kJàklt(jtjijtjji^ji:ju4it»jjjl ytùj -142 

l O & A i -143 

. 9 6 9 , ^ -AjjÀjjoxaitjiùj -144 

.89 "SSl^jrfi - JbjilJl CjtjjkoVl if^ûX^uiij^/^jiàM -145 

. fàiM - « L u i i î j ^ -146 

. 88lj_^o - (jjUâU >̂i>̂ " : LS^M j î > i ^ " 147 

l M É « 3 0 6 



Page 1/1 



• ii^v. ^ ( 2 7 ) çLJi o\ 

ci** «ÂJGu ct~* o* ^ & V ^ " 

i^à^i âliîj " ^ ^ u - U " >^3a> «>t/̂  
( D b » JXà > ^ cAj* ^ " 3 0 " 
1 ^-4, v O * - ^ L J U ^ I ? VOWJ o~* 

Page 1/1 



2 0 1 3 ^ y#>s-afj(27)Wuif ->-uur 
920.2006 : ^ u o ! ^ | 

I S S N : 1112.69.06 

URLZOHRA@gmail.com ^ 

mailto:URLZOHRA@gmail.com


2 7 ) gUJ\ >JL*)\ LO&N UA JX- A i 

i " 

«* 

w 

Page 1/1 



^2013 JAIJ (27) ojsà\ ^lÂil àkm 

» ̂  mi 

Olo-a (je JUxJi &â cij^ali JI.HI 
(-^1368^) grAJIilMiAJl 

O-bÔU ^ J ^ V 1 ^ ^ j a i l i jLÏI / '* » 1̂ * , ^ l a i 

<_J "V'"" Cw ••••• 

29u-a 29u-a 
4_ii«il 

V U £ ^ | ^ . a i j fcL>fcl) 

48o^ 

"„ ̂ i j ^ v » JAJ» ^ » 
jxit , Je cîLiaJI iJLM 

72o-= jA j J ^jtla failli Ç5 * J * ^ «O—̂  
«• •* • 

82o-a JLiC- , ,nVii)iiii.<>iÉ 

92u-* 

98oa 
110 

Page 1/1 



261 

273~u^ 

283L>* 

289(j*> 

297 

3 0 5 O -

e'i-u 4^yî|jlutl j j i é*ljS '""Ai* I 

318 u* 

3 2 8 O» 

4 Ki' iul l j j k . S J J I J 

335 o» 
341 o» 

347 

360 

AjUil 

Jjfr {UàJI <*ljS ^ j U i jJSJl 

<_>» jJl Â^Aïkill UUaill 

CiljLiV! <̂â <Uij».jOll ÏU.LUIS 

4 n jK j tu iJI 

4 J J J Û U ) 4 * 1 1 1 tjn'il i <n̂  

5 3 ^ j ^(>JÎ o-jU -^l 4 J I J J 

Page 1 /1 



4 8 9 f U k J l ĵ lJÂ J J ^ J . 
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