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ـاحتهيــم اننــص انقرآنــي 
 
 وعــالقتـه بانذالنــت فــي ســىرة انفهـــق صـىتي

 صالح إبراهيـ عبدالسالـ الغلباف
ذ علػػـ اللغػػم الك،ػػارؾا لسػػـ اللغػػم الةربيػػما اليػػم اإلداب كالةلػػكـ ا  سػػا يما أسػػ ا

 جاكةم جازافا الككلام الةربيم السةكديم. 
  selghalban@jazanu.edu.saانربيــذ اإلنكتـرونـي: 

 :صــًهخـان
للصػػكت اللغػػكما ك  ليػػؿ كاك ػػات الب ػػا  يهػػ ـ الب ػػث ب جليػػم الليكػػم الد ليػػم    

بػػراز عاللػػم ب ا هػػا الصػػك ل بالكسػػككف الػػد لل للسػػكرة  الصػػك ل لسػػكرة ال لػػؽا كاع
الاريكػػما ك  ليػػؽ ال  اسػػب بػػيف الة اصػػر الصػػك يم لالكا هػػا كد ل هػػا  ػػل الػػ ص 

إسػهاـ الب ػػا  الصػػك ل  ػل  ،ػػايؿ الب ػػا  ال صػل للسػػكرة الاريكػػم.    لاللرآ ػلا ككػػد
الب ػػث ب  ليػػؿ الجكا ػػب الصػػك يم ال ػػل  سػػهـ  ػػل   ليػػؽ الكةػػايير ال صػػيم كية ػػ  

لدم بكجرا د كدريسلر كف خالؿ  كظيؼ طالات الصػكت اللغػكم للػ ص بػيف  رك ػ  
ككلاطة  كعبارا  ؛ لل أثير  ل الك للل ك  ليؽ الغػرض ال  ػل ك صػكير الكة ػ   ػل 

الصػك ل الػذم يظهػر  ػل أكسح صكرة كأجل  بيافا كاللػرآف الاػريـ ي كيػز باعجػاز  
 الةاللات الداخليم كالخارجيم الكاك م للب ا  الصك ل لل ص اللرآ ل. 

كيكصل الب ث با  ادة كف كةطيات الدراسم الصك يم  ل الا،ؼ عف د لػم الػ ص 
اللرآ ػػلا  ليسػػت الدراسػػم ال صػػيم كل صػػرة علػػ  الجا ػػب ال رايبػػل   سػػب بػػؿ إف 

ز الػػ صا كالكسػػ كل الصػػك ل يةػػد الة صػػر كسػػ كيات اللغػػم جكيةهػػا   سػػا ر   جػػا
 األساس سكف كاك ات ال ص اللغكم.

   ال  ليؿ الصك لا الد لما ا  سجاـا الكلطعا ال ص اللرآ ل. انكهًاث املفتاحيت:
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Abstract: 
 The research is concerned with clarifying the semantic value of 

the linguistic voice, analyzing the components of the phonetic 

structure of Surat Al-Falaq, highlighting the relationship of its 

phonetic structure with the semantic content of the noble Surah, 

achieving the proportionality between the phonetic elements of its 

words and their significance in the Qur’anic text, and the extent of 

the contribution of the phonetic structure in shaping the textual 

structure of the Noble Surah.  The research is concerned with 

analyzing the phonemic aspects that contribute to achieving the 

textual standards of de Beaugrand and Dossler by employing the 

linguistic sound energies of the text between its letters, syllables and 

phrases; To influence the recipient, achieve the artistic purpose, 

and portray the meaning in the clearest and clearest way. The Holy 

Qur’an is distinguished by its acoustic miracle that appears in the 

internal and external relations that make up the phonetic structure 

of the Qur’anic text.  The research recommends making use of the 

phonemic study data in revealing the significance of the Qur’anic 

text, as the textual study is not limited to the syntactic aspect only, 

but all language levels combine to complete the text, and the 

phonetic level is the main element within the components of the 

linguistic text. 

Key words: Phonetic analysis, Semantics, Coherence, 

Syllable, Qur’anic text 

 

mailto:selghalban@jazanu.edu.sa


   

 ُِٔ 

 انريىز انصىتيت املستعًهت يف انبحث

الضمة  q القاف Z الزاي > الهمزة
 القصيرة

u 

الضمة  k الكاف S السين b الباء
 الطويلة

uu 

الكسرة   l الالم Š الشين T التاء
 القصيرة

i 

الكسرة  m الميم Ş الصاد ṯ الثاء
 الطويلة

ii 

 an تنوين  الفتح n النون ď الضاد G الجيم

 in تنوين الكسر h الهاء ţ الطاء Ĥ الحاء

 un تنوين الضم w الواو ż الظاء ẖ الخاء

 ص صامت y الياء < العين D الدال

الفتحة  ġ الغين ḏ الذال
 القصيرة

a ح حركة قصيرة 

الفتحة  f الفاء R الراء
 الطويلة

aa ح ح حركة طويلة 
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ     ِمۡسِب ٱَّلله
 :تـــذيــًقـان

ال كػػد ر رب الةػػالكيف كالصػػالة كالسػػالـ علػػ  رسػػكؿ ار كعلػػ  آلػػ  كصػػ ب       
 اكبةد .أجكةيف
بػراز كاا  ػ   ػل  يلكـ هػذا الب ػث ب جليػم الليكػم الد ليػم ل       لصػكت اللغػكما كاع

 كاسػػؾ الػػ ص اللرآ ػػلا كا  سػػجاـ بػػيف اإليػػات كػػف خػػالؿ سػػكرة ال لػػؽ ال ػػل  كثػػؿ 
ا لغكيًّا كةجزنا  ََحود  ُل ِمْن َبْْيِ َيَدْيهِ َوٓ ِمْن َخْلِفِه َتنْزيٌل ِمْن َحكوٍم ٓييتوهِ الباصِ   صًّ

(.ُ)
  

 أهًيت انبحث:
اللرآ ػػل الة صػػر اللغػػكم األكؿ الػػذم يلػػرع آذاف  يكثػػؿ الجا ػػب الصػػك ل للػػ ص    

كسػػ كةي      ػػرؾ با سػػياب آيا ػػ  ك كاسػػؾ ب ا ػػ  للػػكبهـ كعلػػكلهـ؛  اػػاف اع  ػػا  
الب ث ببياف دكر هذا الجا ب الصػك ل  ػل   ليػؽ الكةػايير ال صػيم لسػكرة ال لػؽا 
بػػراز جكا ػػب ال ػػأثير الصػػك ل كا سػػجاـ الكاك ػػات الصػػك يم كػػع بةسػػها الػػبةض  كاع

 صكير أبةاد د لم ال ص اللرآ ل . ل 
 أهذاف انبحث: 

إ صػػا  جكيػػع األصػػكات ال ػػػل   اػػكف ك هػػا السػػػكرة ك صػػ ي ها ك  ديػػد أ ػػػكاع -ُ
 الكلاطع ال ل  كثؿ ال سيج الصك ل للسكرة الاريكم.

الا،ؼ عف جكا ب ال كاسؾ ال صػل كا  سػجاـ الصػك ل بػيف أصػكات السػكرة  -ِ 
 بالكة   كطرؽ ال أثير الصك ل عل  الك للل . ككلاطةها كالكا ها كعاللم ذلؾ

                                         

 ِْ صلت (ُ)



   

 ِّٔ 

بياف دكر الجا ب الصك ل للسكرة  ل   ليؽ الكةايير ال صيم الػكاردة عػف دم  -ّ
 بكجرا د كدريسلر. 

الا،ػػؼ عػػف ا ي ػػا  الػػد لل لصػػ ات األصػػكات ال ػػل  ،ػػ كؿ عليهػػا السػػكرة  -ْ
إليػ ا إلػ  جا ػب  الاريكما كا سجاك  كع جك السكرة كالكسككف الد لل الذم  ركل

يلاعو  كا   دث   لؾ الص ات الصك يم كف  أثيرو   را ع.ككسيلل  صك ل كاع
 حذود انبحث:

ا  ػ ـ     ػا لرآ يًّػا كاػ كالن الكجاؿ ال طبيلل للب ث ك دد بسػكرة ال لػؽ ال ػل  كثػؿ  صًّ
دراس ها  ل الب ث كف خالؿ الجا ب الصك ل كعالل   بالد لما ككدل إسػهاك   ػل 

 ر ال صيم لدم بكجرا د كدريسلر.  لؽ الكةايي
 ينهج انبحث:

ي ػػػ هج الب ػػػث الكػػػ هج الكصػػػ ل اللػػػا ـ علػػػ    ليػػػؿ كاك ػػػات الب ػػػا  الصػػػك ل     
لسػػكرة ال لػػؽا كبيػػاف كػػدل إسػػهاك   ػػل  ،ػػايؿ الب ػػا  ال صػػل للسػػكرة كػػف خػػالؿ 
  لؽ الكةػايير ال صػيم ك لػا لكػا  ػك ل بػ   لػؾ الكاك ػات الصػك يم الكخ ل ػم ال ػل 

عليهػػػا السػػكرة الاريكػػػما كلكػػا  سػػػهـ بػػ   ػػػل رسػػـ أبةػػػاد الد لػػم كجكا ػػػب  ،ػػ كؿ 
جكيػػع أصػػكات السػػكرة ا  ػػل ال  ليػػؿ ػ أيسػػا ػ علػػ  إ صػػا  الكة ػػ ا كاع كػػد 

 ككلاطةها.
 إجراءاث انبحث:

 ػػل سػػبيؿ الا،ػػؼ عػػف الةاللػػم بػػيف الكاك ػػات الصػػك يم للػػ ص اللرآ ػػل بالد لػػم    
 ،ػاؿ الب ػا  الصػك ل لسػكرة ال لػؽ ك كسػيح لكت ب  ليؿ الة اصػر الصػك يم ال ػل 

الد لػػم ال ػػل  ،ػػير إليهػػاا كذلػػؾ علػػ  كسػػ كل الصػػكت الك ػػردا كالكلطػػعا كالالكػػما 
كالةبارة كصك ن إل  ال ص اللرآ ل بأاكل  ككثالن  ل سكرة ال لؽ. كع د ال ظرة الاليم 
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ال صيم ال ػل لل ص كال ةرؼ عل  ا ر باطات الداخليم كالخارجيم  ي   بدك الكةايير 
 يسهـ الب ا  الصك ل للسكرة  ل  ك رها داخؿ ال ص اللرآ ل.

 انذراساث انسابقت:
 ظيػت الدراسػم الصػك يم للػ ص اللرآ ػل باه كػاـ اثيػر كػف الةلكػا  كالدارسػيفا     

كلا  ػػل لػػـ أجػػد  يكػػا بػػيف يػػدم كػػف كراجػػع ا ابػػا أك  صػػال كػػف ا ػػاب ي  ػػاكؿ دكر 
  ليػؽ الكةػايير ال صػيم لػدم بكجرا ػد كدريسػلرا الجا ب الصك ل لسكرة ال لػؽ  ػل 

كيرصػػد ال ػػأثير الصػػك ل للسػػكرة الاريكػػم علػػ  الك للػػلا كيرسػػـ أبةػػاد الةاللػػم بػػيف 
ب ا ها الصك ل ككسكك ها الد لل الةاـ عل    ك كا   اكل ا   ػل هػذا الب ػثا كلػد 

كاػػاف أ ػػاد البا ػػث كػػف الدراسػػات ال ػػل   اكلػػت ا عجػػاز الصػػك ل للػػ ص اللرآ ػػلا 
 ك ها: 

ا عجػػػاز الصػػػك ل  ػػػل اللػػػرآف الاػػػريـ. د.عبدال كيػػػد ه ػػػداكم. الػػػدار الثلا يػػػم -ُ
 ـََِْلل ،ر. اللاهرة. س م

ػ كف ا عجاز الصك ل  ل اللرآف الاريـ دراسم  طبيليم   ليليم كػف سػكرة ال،ػرح ِ
  إلػػ  سػػكرة ال ػػاس. أ كػػد عبػػد الككجػػكد عطيػػم كةػػكض. رسػػالم كاجسػػ ير با،ػػراؼ 

الةزيز أ كد عػالـ كأ.د.عبػد ال ػكاب األاػرت كأ.د.علػل إبػراهيـ ك كػد. اليػم أ.د. عبد
 ـ.َُُِاللغم الةربيم جاكةم األزهر باللاهرة. س م 

ال  ليػػؿ الصػػك ل للػػ ص )بةػػض لصػػار سػػكر اللػػرآف الاػػريـ أ ككذجػػا(. كهػػدم  -ّ
ع اد أ كد لبها. رسػالم كاجسػ ير با،ػراؼ أ.د.ك كػد جػكاد ال ػكرم. جاكةػم ال جػاح 

 ـ.َُُِكط يم  ل  ابلس.  لسطيف .س مال
الصكت اللغكم  ل اللرآف . د.ك كػد  سػيف علػل الصػغير. دارالكػؤرخ الةربػل.  -ْ

 ـ.َََِهػ ػ َُِْبيركت. لب اف .الطبةم األكل . س م 



   

 ِٔٓ 

إل  جا ب كػا   ػؿ بػ  الب ػث كػف آرا  لةلكػا  اللغػم  ػل اللػديـ كال ػديث ككػا هػك     
 كثبت  ل أث ا  الب ث.

 ث:ـنبحت اــخط
 كلد لسكت الب ث بةد الكلدكم إل   كهيد كخكسم كبا ث هل:    

 ال سيج الكلطةل للسكرة. ث األول:ـــًبحـان   

 ال ارار الصك ل. :يـث انثانـًبحـوان   

 ال اصلم. :ثـث انثانـًبحـوان   

 ال ةديؿ الصك ل. :عــث انرابـًبحـوان   

  الكة كاألدا  اللرآ ل.ال جكيد كأ ااـ ال :سـث اخلايـبحـًـوان   
كأ هيػػت ب ثػػل بخا كػػم بي ػػت  يهػػا أهػػـ   ػػا ج الب ػػث ثػػـ لا كػػم الكصػػادر كالكراجػػع    

 الب ث.ال ل اع كدت عليها  ل 
 الةالكيف.كال كد ر رب  كالةكؿاكأسأؿ ار ال ك يؽ كالسداد  ل اللكؿ 
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 ذ:ـانتًهي
ع اصػر  اللغكيػػم الصػػغرل ال ػػل كػف كل سػػيات ال  ليػػؿ ال صػل  جز ػػم الػػ ص إلػػ       

 سهـ  ل  هـ ال صا ك ل الكلػكؼ علػ  الغػرض الػد لل الػذم يركػل إليػ . كالة اصػر 
اللغكيم ال ل  ،ػاؿ الب ػا  ال صػل  ػدخؿ سػكف كسػ كيات اللغػما كهػل األصػكات كب ػا  
الالكم كال رايب كالد لم. ك ل ت إل  أف أكج  ال كاسؾ كال رابط داخػؿ الكسػ كل اللغػكم 

 ا د  سهـ اذلؾ  ل ال  ليؿ الكسكك ل لل ص اللغكم.  الك 
كال ؽ أ  ا    س طيع أف   صؿ هػذ  الكسػ كيات اللغكيػم عػف بةسػها الػبةض  ػل     

دراسػػم الػػ ص؛ إذ إ هػػا   سػػا ر جكيةنػػا  ػػل إ جػػاز الػػ صا ك سػػهـ  ػػل  ،ػػايؿ د ل ػػ ا 
 ػل بي ػ  كبػيف كلا  ا  ل هذا الب ث سػ راز علػ  الجا ػب الصػك ل كعلػ  ا ر باطػات ال

كسػػ كيات اللغػػم األخػػرل  ػػل الػػ ص باع بػػار أف ال ػػكا ل الصػػر يم كال رايبيػػم كالد ليػػم 
 ة كػػػد علػػػ  الجا ػػػب الصػػػك ل؛  األصػػػكات ا  بػػػكأ ك زلػػػم أساسػػػيم  ػػػل ب ػػػا  الصػػػي  
ك لٌك ا هاا كهل  ػدخؿ كسػرح ال راايػب اللغكيػما ك كػد ال اػر بكلككا ػ  كسػبؿ إخصػاب ا 

داخؿ كالكلكؼ عل  طبا ةها كخكاصها الكظي يػم   يكاػف لةلػـك كأ   دكف رؤي ها كف ال
   (ُ)الةربيم أف  صؿ ك ازلها كف الرلل كال لدـا.

كلةػػؿ أهكيػػػم دراسػػػم الجا ػػػب الصػػػك ل للػػػ ص   بػػػع كػػػف أف الب ػػػا  الصػػػك ل ايةػػػد     
الة صػػر األسػػاس  ػػل ال ،ػػايؿ ال رايبػػل سػػكا  علػػ  كسػػ كل الالكػػم أك علػػ  كسػػ كل 

إل  السػياؽا  ةػف طريػؽ ال ػرابط بػيف الكسػ كيات ي ،ػاؿ ال رايػبا لاػف الجكلم اك دادا 
هػػػذا ال رايػػػب   يكاػػػف أف يػػػؤدم عكلػػػ  ا بػػػداعلا كالجكػػػالل إ  كػػػف خػػػالؿ ال ةػػػالؽ 
ال اصؿ عل  جكيع الكس كياتا  جكيػع ال ػأثيرات الك أ يػم كػف هػذا ال ةػالؽ  ػل الاػالـ 

                                         

 ٔٔعلـ الصرؼ الصك ل . د.عبداللادر عبدالجليؿ  (ُ)



   

 ِٕٔ 

لاالـ ك آل ػ ا ي بػع كػف األصػكات  ر بط ب،اؿ أك بآخر بالكس كل الصػك ل ك  اسػؽ...ا
   (ُ) ل   اسلها ك آل هاا.

كلػػد   ظ ػػا أثػػر ا  سػػجاـ الصػػك ل كال ػػأثير ا يلػػاعل  ػػل  جليػػم الليكػػم الد ليػػم     
كا  سػػجاـ  cohesionكهػػل ا  سػػاؽ  -للػػ صا ك ػػك رت  الكةػػايير ال صػػيم السػػبةم 

coherence   كاللصػديمintentionality   كالكلبكليػمacceptability   كا خباريػم
informativity  كالسػػػػػػػػياليمsituationality كال  ػػػػػػػػاص intertextuality -.(ِ)  

كػػف خػػالؿ  كظيػػؼ طالػػات الصػػكت اللغػػكم للػػ ص بػػيف  رك ػػ  ككلاطةػػ  كعبارا ػػ ؛ 
لل أثير  ل الك للل ك  ليؽ الغرض ال  ل ك صكير الكة    ل أكسح صكرة كأجلػ  

عجػػاز  الصػػك ل الػػذم يظهػػر  ػػل الةاللػػات الداخليػػم بيػػافا كاللػػرآف الاػػريـ ي كيػػز با
 كالخارجيم الكاك م للب ا  الصك ل لل ص اللرآ ل . 

ك ل ػػت إلػػ  أف الكةػػايير ال صػػيم لػػدم بكجرا ػػد ك دريسػػلر ا  ي بغػػل أف   هػػـ      
علػػ  أ هػػا خػػكاص   كيػػم لل صػػكص بػػؿ بكصػػ ها أبةػػاد كصػػؼ لخػػكاص جكهريػػم 

ال ػل  ةػد كهكػم ع ػد كصػؼ ال ظػاـ  سػػ خدـ  ا اػؿ الكسػ كيات  (ّ)لل صػكص  لػطا.
   (ْ)أساسا ػ أيسا ػ  يف ي ةلؽ األكر با  ادة كف ا كاا ات  ل  صكصا.

كلػد آثر ػػا اخ يػار  ػػص كسػ لؿ يكثػػؿ سػػكرة ااكلػم  يػػث  ظهػر  يهػػا الكةػػايير       
ال صػػيم بكسػػكح كجػػال ا كهػػل سػػكرة ال لػػؽ بلػػرا ة   ػػص عػػف عاصػػـا ك ةػػد هػػذ  

                                         

         ٖٔك هج الب ث الصك ل ع دالةرب  لد ك  ليؿ د.ك كد  سيف الصغير  (ُ)
بكجرا د. رجكػم د. كػاـ  ي ظر  ل  ةريؼ الكةايير السبةم إل : ال ص كالخطاب كا جرا . ركبرت دم( ِ)

الكةػػايير ذارهػا ركبػػرت دم كهػذ   ِٗػ  ٕٓك  ػك الػػ ص د.أ كػد ع ي ػل  َُٓ-َُّ سػاف 
 بكجرا د  ل ا اب  )ال ص كالخطاب كا جرا (ا ك بة   كل جا ج دريسلر كلهذا   سب لهكا كةنا.

 ٓلسا يات ال ص . عرض  أسيسل . ايرس ف آدكس يؾ .  رجكم د.سةيد ب يرم  (ّ)
 ُِٗ  س   ( ْ)
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ص أابػر كهػك اللػرآف الاػريـ الػذم أ ػزؿ ك لػا للكلػاـ ككل سػيات السكرة جز نا كف  ػ
أسباب ال زكؿ ككةطيات الزكاف كالكااف؛  السكرة  ػدخؿ سػكف السػكر الكايػم ال ػل 
 زلػػت  ػػل الةهػػد الكاػػلا ك ر يبهػػا ال اسػػةم ع،ػػرة سػػبل ها سػػكر االةلػػؽا كالكزكػػؿا 

را كالسػ  ا كا  ،ػراحا كالكدثرا كالللـا كالكسدا كال اكيرا كاألعل ا كالليؿا كال جػ
  (ُ)كالةصرا كالةادياتا كالاكثرا كال ااثرا كالكاعكفا كالاا ركفا كال يؿا.

ك ل ظ أف الهػا سػكر ذات إيلػاع سػريعا كككجػم صػك يم لصػيرة   سػـ بلصػر       
آيا هػػاا كبجرسػػها اللػػكم الكػػؤثرا ك ػػكالل الكلػػاطع اللصػػيرة كالك كسػػطم علػػ    ػػك 

 كالغرض الد لل لل ص اللرآ لا يلكؿ  ةال :ي ال ـ كع الكة   الةاـ 

 

                                            

                               

علبػم بػف عػاكر لػاؿ: بي ػا أ ػا أسػير كػع ال بػل ػ  جا   ل   سير اللرطبل: اعػف    
صػل  ار عليػ  كسػلـ ػ بػيف الج  ػم كاألبػكا  إذ ر،ػ  ا ريػح كظلكػم ،ػديدة  جةػؿ 
رسػػكؿ ار ػ صػػل  ار عليػػ  كسػػلـ ػ ي ةػػكذ ا بػػأعكذ بػػرب ال لػػؽ ا ك ا أعػػكذ بػػرب 

   (ُ)ال اسا كيلكؿ: يا علبم  ةكذ بهكا  كا  ةكذ ك ةكذ بكثلهكاا.
هػذا ال ػديث كلصػد الػ ص اللرآ ػل ػ كار أعلػـ بكػراد  ػ  هػك يهػدؼ إلػ   يبػيف    

إبػػػالغ ال ػػػاس بػػػأف ال،ػػػركر كاألخطػػػار ال ػػػل   ػػػدؽ با  سػػػاف ألػػػكل كػػػف إكاا ا ػػػ  
الذا يما كلػيس باسػ طاع   د ةهػا عػف   سػ  إ  با سػ ةاذة بػار  ةػال  كػف ،ػرها؛ 

                                         

   ُّٗ/ُالبرهاف  ل علـك اللرآف . الزرا،ل  ( ُ)
  ٗٔٓ-ٖٔٓ/ِِالجاكع أل ااـ اللرآف   (ُ)



   

 ِٔٗ 

لةزيػػزا كاس كسػػؾ بةػػركة كه ػػا ياػػكف لػػد أكل إلػػ  راػػف ،ػػديدا كاسػػ  د إلػػ  اللػػكم ا
 كثل    ا  صاـ لها.

كي،ير هذا ال ديث ػ أيسا ػ إل  كةيار اللبػكؿ سػكف الكةػايير ال صػيم للسػكرة      
الكباراػػػم  يػػػث يرصػػػد األثػػػر الػػػذم   دثػػػ  السػػػكرة إيجابيًّػػػا علػػػ  الك للػػػلا كاػػػذلؾ 
السػػلكؾ الػػذم ا خػػذ  الك للػػل لياػػكف كةبػػرنا عػػف اسػػ جاب   للػػ ص كػػف  رديػػد   ػػل 
ككالػػؼ كةي ػػم كا خػػاذ  كيةي ػػان لػػ  لل غلػػب علػػ  الةلبػػات كالكصػػاعب ال ػػل  كاجهػػ ا 
 اللبكؿ ه ا يكثؿ ا رربم  ،طم للك،ارام  ل الكلاؿا كك،اطرة الهدؼ. كبػذا ياػكف 
اللبػػكؿ  ػػدثا لا كػػا بذا ػػ  كهػػك ي سػػكف الػػدخكؿ  ػػل ال  اعػػؿ الكلػػالل كػػع اػػؿ كػػا 

  (ُ)ي طكم علي  ذلؾ كف   ا ج .ا 
اعػػؿ كػػع الػػ ص كذاػػر   ػػل ككالػػؼ ك كاثلػػم  ،ػػب  سػػبب ال ػػزكؿ يةػػد كػػف  ال      

 ع اصر الكلبكليم لل ص.
كلد  سا رت الكاك ات الصك يم لل ص اللرآ ل  براز الكة   ا جكػالل للسػكرةا     

ك بيف أهكيم هذا اللالب الصك ل الكةجز  ل ال ةبير عػف الغػرض الػد للا كالػدي ل 
 ةايير ال صيم ػ كف خالؿ الكبا ث ال اليم: الذم  ركل إلي ا ك  للت الك

 
 
 
 
 

                                         

لهاـ أبكرزالم كعلل خليؿ  كد  (ُ)        ُٖٕكدخؿ إل  علـ لغم ال ص . ديبكررا د كدريسلر كاع



   

 636 

 ث األول: اننسيج املقطعي نهسىرة.ـــًبحـان
للد ا  ؿ اؿ كلطع صك ل ككلة  داخؿ الب ا  الصك ل للسكرة الاريكػم؛ ليػؤدم     

دكر  علػػ  ال  ػػك الػػذم ي لػػؽ ا  سػػجاـ كا  سػػاؽ بػػيف كلػػاطع السػػكرة كػػف  يػػث 
ال راػػاتا كي سػػح ذلػػؾ كػػف خػػالؿ الا ابػػم الصػػك يم ال كاثػػؿ كال خػػالؼ كال  ػػكع  ػػل 

 للسكرة كبياف كلاطةها الصك يم .     
qul / >a / <uu /  ḏu / bi / Rab / bil / fa / laq {1} min / šaR / 
Ri / maa / ẖa / laq {2} Wa / min / šaR / Ri / ġaa / si / qin / 
>I / ḏaa / Wa /qab {3} Wa / min / šaR / Rin / naf / faa / ṯaa 
/ Ti / fiil / <u / qaD {4} Wa / min / šaR / Ri / Ĥaa / si / Din 
/ >i / ḏaa / Ĥa / saD{5} 

ك كرد جدك ن   ليلينا أل كاع الكلاطع الصػك يم للسػكرة الاريكػما كعػدد الصػكاكت     
   عليها:كال راات ال ل  ، كؿ 

 

 عددها احلركة شبه عددها احلركات الصوامت و عددها عددها ادقاصع

 4 الواو 99 الفتحة 6 ق 2 ذ 3 ء 99 ص ح

   97 الكرسة 5 ل 9 ر 4 ب 8 ص ح ح

   3 الضمة 5 م 3 س 9 ت 22 ص ح ص

ص ح ح 

 ص

   7 إلف 6 ن 4 ش 9 ث 9



   

 ُّٔ 

   9 الواء 62 جمموع 2 ع 2 ح 48 جمموع

   9 الواو   9 غ 9 خ  

   48 جمموع   4 ف 3 د  

يؿ الكلطةل للسػكرة كب ػل علػ  الكلػؼ علػ  رؤكس اإليػاتا  ل ت إل  أف ال  ل    
كلد آثر ا ذلؾ لكػا جػا  عػف بةسػهـ أ ػ  سػ ما أكرد السػيكطل عػف أبػل عكػرك أ ػ  
ي ةكػػد الكلػػؼ علػػ  رؤكس اإليػػاتا كيلػػكؿ: اهػػك أ ػػب  إلػػلإ  لػػد لػػاؿ بةسػػهـ إٌف 

 (ُ)الكلؼ علي  س ما.
 يػػث ي ،ػػطر الكلطػػع كع ػػد الكصػػؿ يزيػػد عػػدد كلػػاطع السػػكرة خكسػػم كلػػاطع    

الك كسط الكغلؽ ال ا ج عف الكلػؼ علػ  رؤكس اإليػات إلػ  كلطةػيف لصػيريف  ػل 
كلطةنػا  ِْكلطةنا كعدد الكلاطع اللصيرة  ّٓ اؿ الكصؿ  يصبح كجككع الكلاطع 

 كلطةا.   ُٓكالكلطع الك كسط الكغلؽ 
 كي سػػػح أف السػػػكرة لػػػد بػػػدأت ب ةػػػؿ األكػػػر ا لػػػؿ ا كهػػػك كلطػػػع ك كسػػػط كغلػػػؽا   

كاصيغم )ككر كلكجيم( ذات دكر صر ل لها أثرها عل  اك ػداد ال راايػب   ػ   هايػم 
                     (ُ)ال ص اللرآ ل ال  )السكرة (  هل ع صر ب ا  ك ةليؽ بيف اؿ ك دات ال صا.

ك ةؿ األكر )لؿ( ربط بيف جكيػع كاك ػات الػ ص؛  ػاألكر ك كجػ  إلػ  الكسػلـ بػأف   
ؼ بصػػ ات ذار هػػا السػػكرة   ػػ   هاي هػػاا كيةػػد ذلػػؾ  جليػػا يسػػ ةيذ بػػار ككػػا يكصػػ

 لال ساؽ كا  سجاـ الذم ي كيز ب  ال ص اللرآ ل.   

                                         

 ِٖٗ/ُا  لاف  ل علـك اللرآف  (ُ)
 ْٗد.البدراكم زهراف  لرآ يم.ظكاهر  ي ظر: (ُ)



   

 632 

كي لؽ ال  غيـ لل ظ ا لؿ ا كا يسػك  بار  ػاع الك زلػم ا عالكيػم لكػا ي كيػز بػ       
اكف كسكح سكةل   ت  ل بدايم السكرةا كاع ؾ ل جد  ػل هػذا ال ةػؿ البػادئ  سػكا 

 سـ  هك إسا م إل  ا لزاـ الذم ي كل  ك صػكر  ػل كلطػع صػك ل كا ػد    يبلغ 
كف ال كع الك كسط الكغلؽ الذم   يك د كة  الصػكت؛ ك ػل هػذا كػا يػكا ـ كسػككف 

 (ِ)السكرةا.
ك جػػد ا،ػػ رااا بػػيف سػػكرة ال لػػؽ كسػػكر أخػػرل كػػف اللػػرآف الاػػريـ كهػػل )الجػػف     

ؿ األكػػر )لػػؿ( كهػػك كلطػػع ك كسػػط كالاػػا ركف كا خػػالص كال ػػاس(  ػػل اب ػػدا ها ب ةػػ
 كغلؽا كذلؾ يةد كف صكر ال  اص.

كي سح كف خالؿ الجػدكؿ السػابؽ أف الكلطػع الغالػب  ػل السػكرة هػك الكلطػع      
 ةػػػدد الكلػػػاطع الك كسػػػطم  ؛اللصػػػير كالكلطػػػع الك كسػػػط الكغلػػػؽ كبً سىػػػبو ك لاربػػػم

كػرة كذلػػؾ  الكغللػم  ػل اإليػػات ع،ػركف كلطةػػا ك اػرر الكلطػع اللصػػير  سػع ع،ػػرة
  ل  اؿ الكلؼ عل  رؤكس اإليات.

كالكلطع اللصير هك أكسح الكلاطع  ل السكع ككا ي لؽ كةيار ا خباريػم  ػل     
السكرة كع دكا  جد الكلطع الك كسط الكغلؽ ي  ؿ الكر بم األكل  كػف  يػث ال اػرار 
سػػكف ال سػػيج الكلطةػػل للسػػكرة  ػػاف ذلػػؾ ي سػػجـ كػػع الغػػرض الػػد لل الػػذم  ركػػل 

ا  ا  هػػا   "saDا كا  هػت بػ   ػػل qulيػ  السػكرة بااكلهػػا  يػث اب ػػدأت بػ   ػػل اإل
الكلطػػع بصػػكت صػػاكت يػػك ل بال سػػـ كاللطػػع  ػػل األ ػػداث ككسػػع  ػػد ألكل ػػػؾ 

كيكاف أف  ةد ذلػؾ   ليلػا لكةيػار السػياليم  ػل ااأل،رار الذيف ي ربصكف با  ساف 
 ال ص اللرآ ل.

                                         

 ُُّ-َُّال  ليؿ الصك ل لل ص .كهدم ع اد لبها  (ِ)



   

 ّّٔ 

ف كلػػـ يبػػؽى      ال سػػيج الكلطةػػل ل يػػات إ   سػػةم كلػػاطع  كػػف الكلػػاطع ال ػػل  اىػػكٍّ
اا ك ال ػظ  ػػل fiilثكا يػم ك هػا ك كسػطم ك  ك ػما ككلطػع طكيػؿ كغلػؽ كا ػد كهػك ا

ال طػػؽ أ ػػ   لػػؿ الكػػدة الزك يػػم لل طػػؽ باليػػا  )ال راػػم الطكيلػػم(   بػػدك لصػػيرة  هػػذا 
 الكلطع كف  ا يم األدا  الصك ل كلطع ك كسط كغلؽ.

كال جكيػػد إلػػ  هػػذا الجا ػػب كػػف اللػػرا ة كهػػك  لصػػير كلػػد أ،ػػار علكػػا  اللغػػم      
  ػل اٍلةيلىػدً ال رام الطكيلم أك  لليص أصكات الكػد كيظهػر ذلػؾ  ػل لكلػ   ةػال   

 يث  ـ  لصير اليا  لاك ها جػا ت لبػؿ سػااف كهػك الػالـ   اػكف اللػرا ة:  ػػًٍلةلد ا 
بةػػد السػػكم إذا  ك ػػل هػػذا يلػػكؿ األزهػػرم: ااأللػػؼ اللي ػػم كاليػػا  بةػػد الاسػػرة كالػػكاك

للػػيهف  ػػرؼ سػػااف بةػػدهف سػػلطف. الكلػػؾ: عبػػدار ذك الةكاكػػما اأ ػػؾ للػػت: ذيٍؿ.  
ك لكؿ: رأيت ذا الةكاكػم اأ ػؾ للػت: ذىٍؿ. ك لػكؿ: كػررت بػذم الةكاكػما اأ ػؾ للػت: 

   (ُ)ًذٍؿا ك  ك ذلؾ اذلؾ  ل الاالـ أجكع ا.
كثػػؿ  ػػل ر ػػض كالػػذم دعػػا إلػػ   لصػػير ال راػػم الطكيلػػم هػػك سػػبب صػػك ل ي     

الةربيم لػكركد الكلطػع الطكيػؿ الكغلػؽ  ػل هػذا الككسػع  يػث  ،ػاؿ ) ػل( كػع  ـ 
ال ةريؼ هذا الكلطع الذم سػكا  د.ي يػ  عباب ػم الكلطػع الكر ػكض كهػك ا الكلطػع 
الكب ػػدئ بصػػاكت علػػ  أ ػػ  ال ػػد األكؿ لػػ  ك اػػكف  كا ػػ   راػػم طكيلػػم كيغلػػؽ ب ػػد 

ل لجكلػم اإف  ػل اسػ لباؿ السػيؼ را ػمن كيلػكؿ  ػل   ليلػ  الصػك  (ُ)صاكت آخػرا.
للةرب.  لد  ،اؿ الكلطع الكر كض   يجم  ل ػاؽ ال ػرؼ ) ػل( با سػـ )اسػ لباؿ( 
 سلطت هكزة الكصؿا كالسيف الساا م أصب ت  دًّا كغللنا للكلطػع الطكيػؿ الك  ػكح 
) ل(  لجأت اللغم إل  ال خلص كف الكلطع الكر ػكض عػف طريػؽ  لصػير الصػا ت 

                                         

 ِٓ/ ُ هذيب اللغم  (ُ)
 َِدراسات  ل  ل  اللغم كال ك كلكجيا الةربيم  (ُ)
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ؿ  كاة الكلطع:  ل اسػ لباؿ    ػل اسػ لباؿ )ب لصػير الاسػرة الطكيلػم كػف الذم يكث
    (ُ) ل( ا.
كبذلؾ ياػكف لػد اخ  ػت الكلػاطع عسػيرة ال طػؽ كلليلػم ا سػ ةكاؿ  ػل الةربيػما     

كهل الكلطع الطكيؿ الكغلؽ كالكلطع الزا د  ل الطكؿ كالػذم ي  هػل بصػاك يف كهػك 
لػ  أف ال سػيج الكلطةػل للػ ص لػد   لػؽ  يػ    يظهر إ   ل الكلؼا كي،ير ذلؾ إ

كةيار ا  ساؽ باس ةكاؿ الكلاطع يسيرة ال طؽ ك كثؿ رالبيم الكلاطع ال ػل   ،ػاؿ 
 ك ها الكات اللغم .

ككػػف  ا يػػم أخػػرل  جػػد ال  اسػػؽ  ػػل ال كزيػػع الةػػددم للكلػػاطع  ػػل اإليػػاتا      
 ػل ال راػات الػثالث   اإليم األكل  بهػا أربةػم كلػاطع ك كسػطم كغللػم   سػـ بػال  كع

)ال   م  اررت كر يفا كالاسرة كرةا كالسػكم كػرة( ك  ػس هػذا ال  ػكع  ػل ال راػات 
 جد   ل الكلاطع اللصيرة ل يػما ك  ،ػؾ أف هػذا ال  ػكع  ػل ال راػات لػ  دكر   ػل 

 ال أثير الصك ل كا  سجاـ ا يلاعل ل يم الاريكم.
الكغلػػؽ ثػػالث كػػرات ك،ػػ كال علػػ   ك ػػل اإليػػم الثا يػػم  اػػرر الكلطػػع الك كسػػط    

ال رام السيلم األكاكيم )الاسرة( كرةا كال رام الك سػةم األكاكيػم )ال   ػم( كػر يفا 
كذلؾ ال خالؼ  ػل  راػم الكلطػع الك كسػط الكغلػؽ  جػد   ػل الكلطػع اللصػير دكف 
 اػػرار ال   ػػم؛  ،ػػ كالها علػػ  كلطةػػيف لصػػيريف   سػػبا ككلطػػع كا ػػد كػػف  ػػكع 

ح ك را ػػ  األلػػؼ ك خال ػػا  ػػل ذلػػؾ كػػع الكلطػػع الك كسػػط الك  ػػكح الك كسػػط الك  ػػك 
 الكارد  ل اإليم األكل  الذم  را   الكاك.

ذا لىػػؿإ الكلطػػع اللصػػير  ػػل اإليػػم الثا يػػم عػػف الك كسػػط الكغلػػؽ بكػػرة كا ػػدة                     كاع
م  ا ػػ  يةػػكض ذلػػؾ  ػػل اإليػػم الثالثػػم بزيػػادة عليػػ  كػػرة كا ػػدة ك،ػػ كال علػػ  ال راػػ

                                         

 ّّ  س   (ُ)



   

 ّٔٓ 

السػػيلم األكاكيػػم )الاسػػرة( كػػع ا   ػػاؽ  ػػل ال راػػم كػػع بليػػم الكلػػاطع؛  ػػالكلطع 
الك كسػػػط الكغلػػػؽ  ػػػل اإليػػػم الثالثػػػم ي،ػػػ كؿ علػػػ      ػػػيف كاسػػػر يف أكػػػا الكلطػػػع 
اللصير  ي، كؿ عل      يف كثالث اسػرات. ك اػرر الكلطػع الك كسػط الك  ػكح  ػل 

 اإليم كر يف ك، كال عل  األلؼ  ل اؿ ك هكا .
كاإليػػم الرابةػػم ر يػػم بال راػػات الطكيلػػم كاللصػػيرةا كهػػذا ال  ػػكع  ػػل ال راػػات     

يسػهـ  ػػل الكسػكح السػػكةل ل يػم كهػػل ك  كعػم اػػذلؾ  ػل الكلػػاطع  يػث ا،ػػ كلت 
عل  أ كاع الكلاطع ال ل  ،ػالت ك هػا الب يػم الكلطةيػم للسػكرة الاريكػم إلػ  جا ػب 

 بح كلطةا ك كسطا كغللا.الكلطع الطكيؿ الكغلؽ الذم  ـ  لصير  را   ليص
كهػػذا الثػػرا  الكلطةػػل كال  ػػكع ال راػػل لػػ  دكر أساسػػل  ػػل ال ػػأثير الصػػك ل      

 الاريكم.ل يما كيسهـ  ل   ليؽ الغرض الد لل للسكرة 
كلد جا ت اإليم الخاكسم كاألخيػرة  اػرارنا  ػل  سػيجها الكلطةػل ك  ػكع  راا هػا     

كلطةنػػا: أربةػػم كػػف  ػػكع الك كسػػط الكغلػػؽ ل يػػم الثالثػػم  ا،ػػ كلت علػػ  أ ػػد ع،ػػر 
كخكسم كلاطع لصيرة كاث ػاف كػف  ػكع الك كسػط الك  ػكحا كجػا    ػكع ال راػات  ػل 
الكلاطع عل  ،االم اإليم الثالثم ككا يدؿ علػ  ال ػرابط  ػل  سػؽ اإليػات كا  سػاؽ 
كال  اسػؽ  ػل ا يلػاع الصػك ل كال سػيج الكلطةػل للػ ص اللرآ ػل ك كػثال  ػل سػػكرة 

 ؽ.ال ل
كطبلا ل كزيع الكلاطع  ل اإليات كعددها  ل اػؿ آيػم  جػد أف اإلي ػيف األكلػ        

طا الطكؿ كالثا يم ذات الكلاطع الس م ألؿ كػف األكلػ  ال ػل ا،ػ كلت  كالثا يم ك كس
إذ ا،ػ كلت اػؿ كا ػدة ك هػا  ؛عل   سةم كلاطعا كجػا ت بليػم اإليػات بةػدد ك سػاكو 

  ػػػكؽ اإلي ػػػيف األكلػػػ  كالثا يػػػم كػػػف  ا يػػػم علػػ  أ ػػػد ع،ػػػر كلطةنػػػا؛ كبػػػذلؾ  هػػػل 
الطكؿ؛ كيرجع ذلؾ إل  كةيار ا عالكيم الذم ي طلب   صػيالن ألعكػاؿ ك ػددة   سػـ 

 بال،ر كا يذا  لب ل الب،ر.
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كيةػػد الكػػد الك لابػػؿ أك ال لابػػؿ ال راػػل كػػف سػػكات ال سػػيج الكلطةػػل للسػػكرة      
بػػاع ا ػ  اسػػرة كالةاػسا كاع ٍ   جػد الكلطػع الػػذم ي،ػ كؿ علػػ     ػم ي بةػ  كلطػػع  ر 

الكلطع اليا ل بكلطػع أىًل ػل كالةاػس     ػكع ال راػم الصػك يم كػف أعلػ  إلػ  أسػ ؿ 
ككػػػف أسػػػ ؿ إلػػػ  أعلػػػ  ككػػػا يػػػؤدم إلػػػ  زيػػػادة  يكيػػػم الػػػ ص كر ػػػا  كػػػف ال ا يػػػم 

 ا يلاعيم.
كلةؿ كا   صؼ ب  السكرة الاريكم كف  أثير صك ل يلكد إل    لػؽ الكسػككف     

يرجػػػع إلػػػ  ا أف اللػػػرآف لػػػد كازف بػػػيف  -  ػػػكس الك للػػػيف كعلػػػكلهـ الػػػد لل  ػػػل 
الككسػػػيل  كالكةػػػا ل كاألخيلػػػم كأكلػػػ  ا يلػػػاع الككسػػػيلل ع ايػػػم أاثػػػر  ػػػل السػػػكر 
الكايػما السػكر ال ػػل كاجهػت الك،ػػرايف  ػل كاػػما ع ػد كهػػد الػدعكة كأكؿ الرسػػالم. 

  (ُ)كالهدؼ كف ذلؾ زيادة ال أثيرا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 ّٓٔالجرس كا يلاع  ل  ةبير اللرآف . د.ااصد ياسر  سيف  (ُ)



   

 ّٕٔ 

 ي:ــرار انصىتـ: انتكيـث انثانـاملبح
ككػػػػا يسػػػػهـ  ػػػػل   ليػػػػؽ ال ػػػػأثير الصػػػػك ل للسػػػػكرة كيػػػػك ر كةيػػػػار ا خباريػػػػم     

كالكلبكليم لل ص اللرآ ل  ارار األصكات ال ل   كيز بكسك ها السكةل عف ريرهػا. 
 ال راات أكسح ع صر صك ل  ل الاالـ كلد ا،ػ كلت السػكرة علػ  ثكػافو كأربةػيف 

 ؿ السابؽ . رام اكا هك كاسح  ل الجدك
  (ُ) كالكسكح السكةل كةيار لل اـ عل  جكدة ال ص.    
ك ل ظ أف األلػؼ كال   ػم ػ أكسػح ال راػات كأيسػرها  ػل ال طػؽ ػ اػاف  ارارهكػا     

أاثػػر كػػف ريرهكػػا كػػف ال راػػات كخاصػػم كػػا ي ةلػػؽ بال راػػم الطكيلػػم )األلػػؼ(  هػػل 
ػػدإ  ها  ى ىسػػانا كيليهػػا الاسػػرة أكسػػع ال راػػات كخرجػػا كأخ هػػا  طلػػا كأعػػذبها جرسػػا كأكى

كاليا  ثـ  ل األخير السكم كالكاك؛ أل ها أصةب ال راػات  طلػا كأللهػا كسػك ا  ػل 
 السكع.

ك أ ل لللسـ الثا ل كف األصكات كهػل الصػكاكت   جػد السػكرة لػد  اػررت  يهػا     
 الصكاكت األاثر كسك ا  ل السكع كف ريرها األلؿ كسك ا.

كات الذ لػم ثالثنػا كثالثػيف كػرة كهػل: )ال ػا ا كالكػيـا كيظهر ذلؾ  ل  اػرار أصػ    
كالبا ا كال كفا كالالـا كالرا (. أكػا بليػم األصػكات الصػاك م  هػل اث ػا ع،ػر صػك ا 

 ك اررت  سةنا كع،ريف كرة.
ذا  ظر ػػا إلػػ  عػػدد الكػػرات ال ػػل  اػػررت  يهػػا أصػػكات الذ لػػم كلار ػػم بةػػددها      كاع

الصػػكاكت  ػػل السػػكرة كهػػل اث ػػا ع،ػػر صػػك ا كهػػل سػػ م أصػػكات بةػػدد كػػرات بليػػم 
 صاك ا لكجد ا أف ال رؽ يزيد عل  السةؼ.

                                         

 ْٔي ظر: ال  ليؿ الصك ل لل ص. كهدم ع اد أ كد (ُ)
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كه ا  درؾ الليكم الصك يم للسػكرة با،ػ كالها علػ  ع اصػر صػك يم أكسػح  ػل     
السكع لبلكغ الكلصد كف اإليات ك  ليؽ الغرض الػد لل الػذم  ركػل إليػ  السػكرةا 

 سم األدا  الصك ل.كاذلؾ  اكف عذكبم ال طؽا ك سف الكلعا كسال
ككف كسا ؿ ال رابط ال صل للسكرة الاريكػم اب ػداؤها بػالل ظ )لػؿ( كالكػراد أف كػا     

بةػد هػذا األكػػر الربػا ل لل بػػل الاػريـ كطالػػب ب بليغػ  إلػ  أك ػػ ا كاػؿ  ػػرد كػف أك ػػ  
 كطالب ب  ليؽ كا كرد  ل السكرة الاريكم.

كاك ل ػػربط اإلي ػيف األكلػػ  كالثا يػػم كبةػد هػػذا الػػربط كال ةليػؽ لل ػػظ )لػػؿ(  ػأ ل الػػ    
ببليم آيات السػكرة كػف خػالؿ  ارارهػا  ػل أكؿ اإليػات )الثالثػم كالرابةػم كالخاكسػم ( 
كاػػذلؾ عبػػارة ا كػػف ،ػػر ا ال ػػل  اػػررت  ػػل بدايػػم آيػػات السػػكرة جكيةػػا بةػػد اإليػػم 
األكل  ك ، كؿ عل  كلطةيف ك كسطيف كغلليف ككلطع لصػيرا كهػذا ال اػرار الػكارد 

ارة )كػػف ،ػػر( ي  ػػؽ كػػع الغػػرض الػػد لل للسػػكرةا كلػػد ال سػػ  الب ػػا  اللرآ ػػل لةبػػ
ركر اثيػػرة   عاصػػـ  ارارهػػا ل  سػػؽ كػػع  ػػاؿ الكخػػاطبيف ك بػػيف أ هػػـ ك ػػاطكف ب،ػػ

 ا ل جا  إل  ار سب ا   ك ةال . لهـ ك ها إ  
كيةػػد  اػػرار عبػػارة )كػػف ،ػػر( أداة ربػػط  صػػيم  يػػث   اػػرر  ػػل كسػػ هؿ اإليػػات      
اؿ  كطنػػا ك  ػػدنا يسػػ لر  ػػل ذهػػف الك للػػلا كايخلػػؽ لديػػ  أل ػػم علػػ  كسػػ كل ل ،ػػ

ك اكف الةاللػم الصػك يم بػيف هػذا الكاػكف اللغػكم كبػيف الب ػا  الصػك ل  (ُ)ال،اؿا.
لل ص بااكل   ل أ   ي اكف كف كلطةػيف ع ػد الكلػؼ عليػ  ب غكػم هابطػم  )ص ح 

إلػ  كلطةػيف  يػث ص / ص ح ص ص( كع د كصؿ الاالـ ي ،طر الكلطع الثا ل 
   رؾ الرا  الثا يم ك س لؿ بكلطع لصير ك اػكف الب يػم الكلطةيػم لل رايػب )ص ح 
ص / ص ح ص / ص ح( كالكلػػؼ  ػػل اللػػرآف ياػػكف علػػ  رؤكس اإليػػات؛ لػػذلؾ 
 الغالب  ل اللرا ة كصؿ عبارة )كػف ،ػر( كه ػا   سػؽ الب يػم الكلطةيػم للةبػارة كػع 

                                         

 ُُّد. عزة ،بؿ ك كد  كال طبيؽ.ظريم علـ لغم ال ص ال  (ُ)



   

 ّٔٗ 

 اك ػػػػت كػػػػف كلطػػػػع لصػػػػير ككلطةػػػػيف  ال سػػػػيج الكلطةػػػػل للسػػػػكرة بااكلهػػػػا  يػػػػث
ك كسطيف كغلليفا كهكا يكثالف أرلػب الكلػاطع ال ػل  اك ػت ك هػا السػكرة الاريكػم 

 % .ّّ.ّٖب سبم 
ك ،ير اذلؾ إل  ال كاثؿ الصك ل  ل الب ا  ال رايبل للالكم كف خػالؿ الصػ ات     

كت الصػػػك يم ال ػػػل   كيػػػز بهػػػا أصػػػكات الالكػػػم اللرآ يػػػم  اإليػػػم األكلػػػ  بػػػدأت بصػػػ
كهكػػكس كهػػك اللػػاؼ كخ كػػت بػػ  اػػذلؾا ك ػػال  صػػكت كجهػػكر  ػػل بدايػػم السػػكرةا 
كسبل  الصكت   س   ل  هايم اإليم الاريكما ثـ  اررت األصكات الكجهػكرة ب،ػاؿ 
  ػػت  ػػل اإليػػم كهػػك ع،ػػر كػػرات كلابػػؿ األصػػكات الكهككسػػم ال ػػل  اػػررت ثػػالث 

عػػال ن كػػرات؛ كذلػػؾ   سػػاؽ الجهػػر كػػع كة ػػ  اإليػػم الػػذم ي طلػػب بي اا كاع يسػػا ن ا نػػا كاع
لصػػكت ال ػػؽ الػػذم يػػد ض الباطػػؿا كيبػػدد ظػػالـ الكاا ػػد كال،ػػركر ال ػػل يػػدبرك ها 

 بليؿ.
كلد  اررت رلبم األصكات الكجهكرة  ل بليم اإليات  يػث ،ػكلت اإليػم الثا يػم     

سػػػبةم كجهػػػكرات كلابػػػؿ ثالثػػػم كهككسػػػاتا كاإليػػػم الثالثػػػم  اػػػررت  يهػػػا األصػػػكات 
رة كػػرةا ك اػػرر الهكػػس  يهػػا أربػػع كػػرات  لػػطا ك   ػػؿ اإليػػم الكجهػػكرة إ ػػدل ع،ػػ

الرابةم ال صيب األابر كف  ارار الجهر  يث كصؿ إل  ثػالث ع،ػرة كػرة  ػل كلابػؿ 
الهكس الذم لـ ي جػاكز سػت كػراتا كلػـ  خػرج اإليػم األخيػرة عػف ال سػؽ الصػك ل 

 الذم  رس   اإليم األكل   ا، كلت عل  ع،رة كجهكرات كخكسم كهككسات.
كبهذا يصؿ  ارار األصكات الكجهػكرة  ػل السػكرة الاريكػم إلػ  إ ػدل كخكسػيف     

كػػػرةا ك اػػػررت األصػػػكات الكهككسػػػم إ ػػػدل كع،ػػػريف كػػػرةا ك  ،ػػػؾ أف ا   ظػػػاـ 
ال غكلا كال را ب ا يلاعل كف خالؿ ال سؽ الككسيلل لصػ  ل الجهػر كالهكػس  ػل 

  الجهر الذم بػ  علػك كبيػاف السكرة الاريكم ل  دكر  ل   ليؽ ا  سجاـ بيف إي ا
لجػػاـ بال جػػم كصػػدع بػػال ؽا كبػػيف األبةػػاد الد ليػػم للػػ ص اللرآ ػػلا إلػػ  جا ػػب  كاع
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الدعكة إل  ال  ار  ل الكخلكلات كك،اهدة طاللم اللدرة ا لهيم  ل الاكف لي سػرب 
اليلػػيف إلػػ  الػػ  س الب،ػػريم كيجػػ ح الك للػػل إلػػ  ال أكػػؿ كالسالسػػم كالهػػدك  الػػذم 

 كس  ل السكرة الاريكم.يك ل ب  اله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ُْٔ 

 انفاصهت: انثانث:املبحث 
الكم  اصلم  ػل أصػلها ال سػل  ػدؿ علػ  االخػرزة ال ػل   صػؿ بػيف الخػرز يف      

ًةػػؿى بػػيف اػػؿ لؤلػػؤ يف خػػرزةا. ػػؿه أم جي ػػؿ الػػ ظـ. كًعٍلػػده كي ىصإ   (ُ) ػػل ال ظػػاـا كلػػد  ىصإ
 اصػلم  ػل سػبيؿ ار  بسػبةكا م ا ككرد ل ظ ال اصلم  ػل ال ػديث اكػف أ  ػؽ   لػم 

كلد اسػ ةكؿ الةلكػا  هػذا   (ِ)جا   ل ال ديث أ ها ال ل  صلت بيف إيكا   كا ر  ا.
الل ػظ للد لػم علػػ  آخػر الكػم  ػػل اإليػم بكلكػح كػػف أ هػا   صػؿ بػػيف آي ػيف األكلػػ  
 كثؿ ال اصلم آخر الكم  يهاا كالثا يم  كثؿ آيم كس للم    هل بالكم  كثػؿ  اصػلم 

ذلؾ بي ها كبيف كا يأ ل بةدها كهاذا  ل اللػرآف الػ .  ال اصػلم  ػل اللػرآف الاػريـ ا
كيةلػؿ د.أ كػد بػدكم   (ّ)اهل آخر الكػم  ػل اإليػما الا يػم ال،ػةر كلري ػم السػجعا.

ػلىٍت سبب  سػكي ها بال اصػلم بلكلػ  اكلةلهػا كػأخكذة كػف لكلػ  سػب ا  :  ًا ػابه  يصٍّ
ًبيًّػػػا ًللىػػػ . كربكػػػا سػػػكيت بػػػذلؾ؛ ألف بهػػػا يػػػ ـ بيػػػاف (ْ) ٍكـو يىٍةلىكػػػكفى آيا يػػػ ي ليٍرآ نػػػا عىرى

الكة  ا كيزداد كسك   جال  كلكةا كهذا ألف ال  صػيؿ  يػ   كسػيح كجػال  كبيػافا 
لىٍت آيا ي ي  لاؿ  ةال :  ًكيًّا لىلالكا لىٍك   يصٍّ ةىٍل ا ي ليٍرآ نا أىٍعجى لىٍك جى كى

 كاا م ال اصلم  (ٓ)

                                         

  ِّّْ/ٓاللساف ) صؿ( (ُ)
  ُْٓ/ّال هايم  ل رريب ال ديث كاألثر . ابف األثير ) صؿ(  (ِ)
ك ي ظر:الصػػكت اللغػػكم  ػػل اللػػرآف د.ك كػػد  ّٓ/ُالبرهػػاف  ػػل علػػـك اللػػرآف. الزرا،ػػل  (ّ)

   ُّْالصغير
   ّ صلت  (ْ)
  ْْ صلت  (ٓ)
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يػػم كػػف البيػػت إذ  صػػبح اإليػػم لب ػػم ك كيػػزة  ػػل ب ػػا  هياػػؿ كػػف اإليػػم كاا ػػم اللا 
   (ٔ)السكرة ا.

كلل كاصػؿ أهكيػػم ابيػػرة  ػػل  ،ػػايؿ الب ػػا  الصػػك ل ل يػػم كللسػػكرة كػػف اللػػرآف      
كهػػل كػػػف أبػػرز كصػػػادر الككسػػيل   ػػػل الػػػ ص اللرآ ػػلا كالهػػػا ليك هػػا  ػػػل إ كػػػاـ 

الككسػيلل  ػل  ظػـ الاػالـا  الكة  ا كهل كر بطم بآيا ها  كاـ ا ر بػاطا كلهػا أثرهػا
كلهػػذ  الككسػػيليم أثرهػػا  ػػل الػػ  سا كأسػػلكب اللػػرآف  يػػ  هػػذ  الككسػػيل  الكػػؤثرةا 

كال اصػلم   (ُ)ككف أجلها  دث  ل  ظػـ اإلم كػا يجةػؿ هػذ  الك اسػبم أكػرا كرعيًّػا ا.
 أ ل اك ابةم لصكت الجكلم ك لطيع الكا هاا كك اسبم للكف الك طؽ بكػا هػك أ،ػب  

ة ا كعل  أف ذلؾ   ياكف أاثر كا أ ػت كاجػد  إ   ػل الجكػؿ اللصػارا كأليؽ بككس
ك  ياػػكف إ  ب ػػرؼ لػػكم يسػػ  بع الللللػػم أك الصػػ ير أك   كهكػػا ككػػا هػػك سػػركب 

   (ِ)أخرل كف ال ظـ الككسيللا.
أ هػػا ا  سػػ ل علػػ  الػػ ص ليكػػم  –أيسػػا  –ككػػف الجكا ػػب الجكاليػػم لل اصػػلم     

ص بهػػا إلػػ  ك ػػدات أدا يػػم  ةػػد كةػػالـ للكلػػؼ صػػك يم ك  ظكػػم ي لسػػـ سػػياؽ الػػ 
كا ب دا  ك  سػا ر كػع ا يلػاع  ي ،ػأ كػف  سػا رهكا أثػر جكػالل   يبةػد اثيػرنا عكػا 
  س  كف كزف ال،ةر كلا ي   كلاف هذا األثر يك از عف ذلػؾ بال ريػم كػف اػؿ ليػد 

 كلػػد لسػػـ الركػػا ل ال كاصػػؿ  سػػب  (ّ)ككػػا   رسػػ  الصػػ ةم علػػ  الػػكزف كاللا يػػما.
كاإلخػر علػ  ال ػركؼ   رؼ الركم إل  لسكيف: اأ ػدهكا علػ  ال ػركؼ الك جا سػم

                                         

ك كة ػرؾ األلػراف ْٓ/ُك هذا   صيؿ لكا كرد  ػل البرهػاف للزرا،ػل  ْٔكف بالرم اللرآف  (ٔ)
  ُُُ/ِك ا  لاف للسيكطل  ِٓ/ُ

 ّٕ-ِٕكف بالرم اللرآف د.أ كد بدكم  (ُ)
 ُِٕإعجاز اللرآف كالبالرم ال بكيم. كصط   صادؽ الرا ةل  (ِ)
 ِٕٗالبياف  ل ركا ع اللرآف د. كاـ  ساف  (ّ)



   

 ّْٔ 

ّٓ  , كقوله تعاىل:الك لاربما  ال ركؼ الك جا سم صه * ما َأْىَزْلنا َعَلوَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى إِ

أيات َتْذكَِرًة دَِْن ََيْشى
(ُ)

وِر * وكِتاٍب َمْسطورِ  وكقوله :    َوالطُّ
(ِ)

وأماا أياات  

حوِم * َملِاِك َياْوِم  كقوله تعااىل:  ال ركؼ الك لاربما  االكيـ كع ال كف َْحَِن الارْح الارْح

ينِ    الدِّ
(ّ)

هاذا َيٌء  م قاال اااث ق * َوالُقْرآِن ادَْجواِد  : كاالداؿ كع البػا    ػك 

َعجوٌب 
(ْ)

 سػف  ػل ال كاصػؿ ال ػركؼ الك لاربػم ؛ أل ػ  يا،ػؼ الاػالـ كػف  وإىام 
لكا  يػ  كػف البالرػم ك سػف ياف كا يدؿ عل  الكراد  ل  كييز ال كاصؿ كالكلاطع الب

. كيسػػكل ال خػػر الػػرازم اللسػػـ الثػػا ل بػػالك كازف كهػػك اأف ي  ػػؽ الل ظػػاف (ٓ)االةبػػارة
ٌة * األخيراف  ل عدد ال ركؼ ك  ي  لا  ل ال رؼ األخيرا الكل    ََ َوَىامِرُق َمْصافو

"  َوَزراِِبُّ َمْبثوَثةٌ 
(ٔ)

   

كلد جا ت ال كاصؿ  ػل سػكرة ال لػؽ  ك  كعػم  ػل  ػرؼ الػركم )ؽ ؽ ب د د(     
أك ب ةبيػر الركػا ل ذات  ػركؼ ك لاربػػم  هػل  ػدخؿ سػػكف كجككعػم صػك يم كا ػػدة 
 سك  أصكات الللللم كهل أصكات   كيز بال،دة كا   جاريما اكهل خكسم أ ػرؼا 

ظهػكر صػكت ي،ػب  ال بػرة  ػل يجكةها هجا  لكلؾ: )جد بطؽ( كاع كػا سػكيت بػذلؾ ل
رادة إ كاـ ال طؽ بهفا  ذلؾ الصػكت  ػل الكلػؼ علػيهف أبػيف ك ػ   الكلؼ عليهف كاع

                                         

 ّ-ُط   (ُ)
 ِ-ُالطكر  (ِ)
   ِ – ُال ا  م  (ّ)
   ِ – ُؽ  (ْ)
 ُِ-َِال ات  ل إعجاز اللرآف . الركا ل   (ٓ)
 ُٓ-ُْكاإلي اف كف سكرة الغا،يم  ٗٔ هايم ا يجاز  ل درايم ا عجاز .ال خر الرازم  (ٔ)
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ا كيلػػكؿ ابػف يةػيش: ا الللللػم: كػػا   ػس بػ  إذا كل ػت عليهػػا (ُ)  ػل الكصػؿ بهػف.
  (ِ)كف ،دة الصكت الك صةد كف الصدر كع ال  ز كالسغطا.

ت بػ  السػكرة كاألثػر الصػك ل ألصػكات ك ال ظ ال  اسب بػيف الكة ػ  الػذم جػا     
الللللم  لد  اررت اؿ كف اللاؼ كالداؿ كػر يف كجػا ت البػا  ك كسػطم بي هكػا دكف 
 ارارا كذلؾ ل  دكر إيلاعل  ل اإلياتا كلد جا ت أصكات الللللػم ك اسػبم للكة ػ  
الةػػاـ للسػػكرة؛ ا ألف ثػػكراف كجػػداف الجسػػد ياثػػر  ػػل كلػػت الليػػؿ؛ ألف الليػػؿ كلػػت 

ةا كخطػػػػػكر الخػػػػػكاطر ال  سػػػػػيما كال  اػػػػػر  ػػػػػل األ ػػػػػكاؿ ال ا ػػػػػم بال اسػػػػػد الخلػػػػػك 
كلذا  لػد  اسػب أف  اػكف  كاصػؿ اإليػات ك  هيػم بأصػكات الللللػم؛  (ُ)كبالك سكدا.

كذلػػؾ لع،ػػةار بػػأف ا  سػػاف سػػةيؼ يسػػطرب بكثػػؿ هػػذ  األكػػكر ال ػػل  سػػك  ها 
الللللػم كهػل  السكرة الاريكم. كلد أكس  ا أف هذ  األصكات سػكيت اػذلؾ بأصػكات

كػف لللػؽ ال،ػل  بكة ػ   راػ ا كالللللػػم: الصػكت  ػل  راػم كاسػطرابا كهػل  ػػدؿ 
  (ِ)اذلؾ عل  ،دة الصكت.

كككػا ييكىاٍّػػفي صػ م الللللػػم  ػل ال اصػػلم أف الكلػؼ ياػػكف علػ  رؤكس اإليػػاتا      
أم أ ػػ  اػػاف يلػػؼ علػػ   هايػػم اػػؿ آيػػم  (ّ)كأف ال بػػل اػػاف يلطػػع لرا  ػػ  آيػػم آيػػم .

   (ْ)ال كاصؿ عل  الكلؼا كلهذا ساغ كلابلم الكر كع بالكجركر كبالةاسا.كاكب   

                                         

 ُِْالرعايم  (ُ)
 ُِٖ/ َُ،رح الك صؿ  (ِ)
 ِٗٔ/َّال  رير كال  كير. الطاهر بف عا،كر  (ُ)
بػػراز الكةػػا ل. أبك،ػػاكم الكلدسػػل  ُِْرعايػػم ي ظػػر: ال  (ِ) كعلػػـ األصػػكات.د.اكاؿ  ٕٓٓكاع

 ّٖٕب،ر
  َِّ/ٔكس د ا كاـ أ كد   (ّ)
  ٗٔ/ُالبرهاف  ل علـك اللرآف. الزرا،ل   (ْ)



   

 ْٔٓ 

ك ل ظ أف ال اصلم  ل السكرة كاك م كف ك دة صك يم  رد  ػل  كاصػؿ اإليػات      
جكيةنا ذات إيلاع كسػ كر  ػل الػكزف كالكلػاطع كال لػارب  ػل الصػكت األخيػر   يهػا 

دة الب ػػا  كػػع  ةػػدد الػػركما ك ػػدة  ػػل   ػػكعا ك  ػػكع  ػػل ك ػػدة؛ كيظهػػر ذلػػؾ  ػػل ك ػػ
كال  ػػكع ال راػػلا  ال اصػػلم  ػػل اػػؿ اإليػػات علػػ  كزف كا ػػد هػػك ) ةػػؿ( كا خػػ الؼ 
لىػبا الةيلىػدا  لىػؽا كى يظهر  ل   كع  رال ط يؼ يبدك  ل ال اصػلم الرابةػم )ال ىلىػؽا خى
سىػد( ك ػل  ػػكع الصػيغم )ال لػػؽا كالةلػد( اسػػكاف  ك)خلػؽا ككلػػبا ك سػد( أ ةػػاؿا   ى

  ل الركم: كع ال  كع 
 لؿ أعكذ برب ال لؽ 

 كف ،ر كا خلؽ 
 ك كف ،ر راسؽ إذا كلب 

 ك كف ،ر ال  اثات  ل الةلد 
 ك كف ،ر  اسد إذا  سد 

 السكرة كاك م كف ثػالث ك ػدات كػف  يػث   ػكع ركم ال اصػلم: الك ػدة األكلػ      
  هػػل ك كثلػػم  ػػل اإلي ػػيف األكلػػ  كالثا يػػم كهػػل ذات ركم اللػػاؼا كالك ػػدة الثا يػػم  

بركم البا ا كأكػا الك ػدة الثالثػم   جكػع اإلي ػيف الرابةػم كالخاكسػم علػ  ركم كا ػد 
كهػػك الػػداؿ.  ػػال  كع الػػذم  ل ظػػ   ػػل ركم ال كاصػػؿ ياكػػف  يػػ  ا   ػػاد  ػػل صػػ م 

 الللللم.
 كيةد ذلؾ كف كسا ؿ الربط الصك ل لل ص اللرآ ل.     
ا كػع إيلاعهػا كلد بيً يىٍت ال اصلم عل  صػيغم ) ةػؿ( الثالث      يػم الكجػردة؛ ا سػجاكن

 الك سارع. 
كل  أكؿ الب يم الكلطةيم ل كاصؿ اإليات  يث جا ت الهػا كاك ػم كػف كلطةػيف:     

 األكؿ لصيرا كالثا ل ك كسط كغلؽ  ل  الم الكلؼ:
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 َوَقْب                      َخَلْق                                                                          َََلْق        

 ص ح / ص ح ص                  ص ح / ص ح ص   ص ح / ص ح ص

 َحَسدْ             ُعَقْد                                        

 ص ح / ص ح ص    ص ح / ص ح ص               

للسػػكرة  كا  ػاد ال كاصػؿ  ػل الب يػم الكلطةيػػم ػ لػ  أثػػر   ػل ا  سػجاـ الصػك ل    
 بااكلها .

كأكا  ل  الم الكصؿ  الب يم الكلطةيم لل كاصؿ ك  دة اكػا كاي ػا؛ ألف الكلطػع     
الثا ل  يها ي ،طر إل  كلطةيف لصيريف   صبح ال اصلم ذات ثالث كلاطع لصػيرة 
ػا ك كيػزنا يلػكـ علػ  ربػط   ةد بكثابم د لات ك سػاكيم  ػل الاػـ كالايػؼ    ػدث إيلاعن

  لا كال  اـ كاك ا   الصك يم  ل  سؽ ك صؿ.أجزا  ال ص اللرآ
إل  أف هػذا ال رديػد الككسػيلل ل ػكع كا ػد كػف الكلػاطع  ػل  –أيسا  –ك ل ت       

ا ك ببنا إل  الػ  سا كيػكرث أ ػس الللػكبا كيػؤثر  آخر آيات السكرة الها يةطل  غكن
لا عػف  ل الركحا يلكؿ د.إبراهيـ أ يس: اي دث ا كف ا بكا  ل علـ ال  س الككسػيل

اي يػم ،ػػةكر الكػػر  بػػ غـ الاػػالـ؛  يلكلػػكف: إف ه ػػاؾ كػػيال ررزيػػا  ػػل اػػؿ ا لػػم كػػف 
عدة كلاطع  ،ػبم ال لػرات اللصػار أك الةبػارات الصػغيرة.  لػد  سػكع  ػل ع،ػر كػف 
الثػػكا ل كػػػا ياػػػاد يبلػػػ  خكسػػػيف كلطةػػػا صػػػك يا  سػػػكةها األذف   ل لطهػػػا اػػػ ال كػػػف 

ل أكاخػػػر هػػػذ  الا ػػػؿ الصػػػك يم كلػػػاطع الكلػػاطعا  طػػػكؿ أك  لصػػػرا  ػػػاذا  ػػػردإدىٍت  ػػػ
بةي هػػا؛ ،ػػةر ا بسػػهكلم  رديػػدهاا كأ سسػػ ا بغبطػػما كسػػركر  ػػيف سػػكاعهاا كبةػػث 

 (ُ)هذا  ي ا الرسا كا طك  اف إليهاا.

                                         

 ٗككسيل  ال،ةر  (ُ)



   

 ْٕٔ 

ك ال ظ أف السكرة لد اس هلت بصكت اللاؼ كخ كت ب  اذلؾ  ػل اإليػم األكلػ      
 َِق ُقْل َأعوُذ بَِربِّ اْلَفل بيف البد  كالخ ػاـ ي،ػةر ا بػأف اللػاؼ  ةػد   ه ا  رابط صك ل

كراز الثلؿ الصك ل  ل السكرة الاريكما كيدعـ هذا اللكؿ أ هػا  اػررت  ػل السػكرة 
ست كرات؛   ا ست بهذا الةدد األصػكات البي يػم كهػل )الػالـا الكػيـا ال ػكفا الػرا ( 

ـ  ػزد  يث زادت علػ  الػالـ كالكػيـا ك سػاكت كػع ال ػكف  ػل عػدد كػرات  ارارهػاا كلػ
عليها إ  الرا ا ككف الكةلػكـ أف  لػؾ األصػكات   كيػز ب،ػيكعها  ػل الاػالـ لكػا لهػا 
كف ص ات صك يم ككيزة ك ها الكسكح السػكةل كسػهكلم ال طػؽ إ  أف الال ػت هػك 
 ارر اللاؼ بهذا الاـ  ل السكرة عل  الػررـ كػف أ هػا صػكت ريػر ،ػا ع  ػل اللغػم 

 للك   كًثلىؿ  طل .
أف أ رؼ الركم الها    كل إل  أصكات الللللم ال ػل  ةػد اللػاؼ  كزد عل  ذلؾ    

 يهػػا األـ كاألسػػاسا ك  بةهػػا أخكا هػػاا الػػاؿ الخليػػؿ: الللللػػم: ،ػػدة الصػػياحا كلػػاؿ: 
الللللػم: ،ػدة الصػكتا  اػأف الصػكت ي،ػػ د ع ػد الكلػؼ علػ  اللػاؼ  سػكيت بػػذلؾ 

الزا ػد ع ػد الكلػؼ  لهذا الكة  ا كأسػيؼ إليهػا أخكا هػا لكػا  ػيهف كػف ذلػؾ الصػكت
علػػػػيهفا كاللػػػػاؼ أبي هػػػػا صػػػػك ا  ػػػػل الكلػػػػؼ للربهػػػػا كػػػػف ال لػػػػؽا كلك هػػػػا  ػػػػل 

   (ُ)ا س ةال ا.
ك ل ظ أف أرلب كركد اللاؼ ي كثؿ  ل ال اصلم  يث  اػررت أربػع كػرات؛  لػد      

جػػا ت آخػػر صػػكت لالك ػػل )ال لػػؽا كخلػػؽ( كك كسػػطم  ػػل الك ػػل )كلػػبا كالةلػػد(ا 
دكف  ا ػدة كػف الصك ل لللاؼ  ل ال اصلم   يكاف أف يػأ ل كهذا ال اثيؼ كال رااـ 

 صك يم ك  ررض د لل.

                                         

 ُِٓالرعايم  (ُ)
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كل سػػػ ةرض الصػػػ ات الصػػػك يم لللػػػاؼا كككسػػػع  طلػػػ   صػػػكت اللػػػاؼ لهػػػكم     
ا  جارم كجهكر كس ةؿو يلكؿ كال الليسػل: ا اللػاؼ  ػرؼ كػ كاف لػكم؛ أل ػ  كػف 

لك يػد  ػل الةربيػم الػذم كهػك الصػكت ا  (ُ)ال ركؼ الكجهػكرة ال،ػديدة الكسػ ةليما.
كخرجػ  كػف اللهػاة اكػا لػرر الك ػػدثكفا أكػا اللػدكا   لػد سػككا إلػ  اللػاؼ صػػكت 

  (ِ) الااؼ.
ػػدإ الك ػػدثكف اللػػاؼ صػػك نا كهككسنػػا  هػػك ا صػػكت صػػاكت كهكػػكس لهػػكم      كعى

كأرجػع د.إبػراهيـ أ ػيس هػذا ا خػ الؼ إلػ  ال طػكر الػذم ل ػؽ ب طػػؽ  (ُ)ا  جػارم.ا 
اكلد  طػكرت اللػاؼ  ػل اللهجػات الةربيػم ال ديثػم  طػكرا ذا ،ػأفا   اللاؼا يلكؿ: 

 س طيع كة  أف  ؤاد ايؼ ااف ي طؽ بها ال ص ا  كف عرب الجزيرة  ػل الةصػكر 
كرجػح أف  اػكف اللػاؼ اللديكػم ااا ػت  ،ػب  الجػيـ اللاهريػم  (ِ)ا سالكيم األكلػ ا.

س لهػػذا الػػرأم ب طػػؽ كلا هػػا أعكػػؽ ك هػػا  ػػل ألصػػ  ال ػػـ كأاثػػر اسػػ ةال . كيسػػ أ 
   (ّ)كةظـ البدك اإلف لللاؼ عل  هذا ال  ك.ا 

كاكا رأي ا أف اللاؼ صكت كس ةؿو كلذا  اف لػ  بةػض الليكػم ال  خيكيػما يلػكؿ     
د. كاـ  ساف: اصكت اللاؼ لهػكما ككػف ثػـ اػاف طبليًّػا   كطبلنػا. كيػ ـ كةػ  لػرب 

ل ػػل   صػػؿ بهػػا ظػػاهرة اللسػػاف كػػف الجػػدار الخل ػػل لل لػػؽ  ػػل  لطػػم  ػػكؽ  لػػؾ ا
ا كاع كػا  ال  ليؽا ككف ه ا لـ ياف صكت اللاؼ كف األصكات الك خكم   خيكا اػاكالن

                                         

 ُُٕ  س   (ُ)
 ُّٗكالرعايم  ٓٔي ظر: الةيف  (ِ)
كك ػاهج الب ػث  ّٖٓكي ظر:علـ األصكات د.اكػاؿ ب،ػرُٔٓك ككد السةراف  علـ اللغم د. (ُ)

 ٔٗ ل اللغم د. كاـ  ساف 
  ِٖاألصكات اللغكيم  (ِ)
   س  كالص  م   سها (ّ)



   

 ْٔٗ 

ااف ل  بةض الليكم ال  خيكيم الذم جا  كف كجكد الة صريف الطبلل كال للل  ػل 
   (ْ) طل ا.
كالصػػ ات الصػػك يم لللػػاؼ   سػػـ بػػاللكة كا سػػ ةال  كالػػ كاف كهػػذ  الكةػػا ل  ػػـ     

ا ك ثبي هػػا  ػػل السػػكرة ب اػػرار اللػػاؼ عػػدة كػػرات  ػػل ال اصػػلم ل   اسػػب كػػع  اثي هػػ
الغػػرض الػػد لل لل اصػػلما ك ػػربط بػػيف الب ػػا  الصػػك ل للسػػكرة كالكسػػككف الػػد لل 

 الذم يركل إلي  ال ص بااكل  .
اكا أف ا ي ا ات الد ليم ال ل  ك   ا إياها  ةكؿ عل   اثيػؼ الد لػم كال ػأثير     

ي  ذ إل  أعكاؽ ال  سا كي غلغؿ  ل خ ايا السػكا ر؛ ليػكلف الكػؤكف  الصك ل الذم
كػػف أعكػػاؽ للبػػ  أ ػػ  كػػا داـ  ػػل كةيػػم ار ك ػػل  كػػا   هػػك  ػػل كػػأكف كػػف ،ػػركر 

 الخلؽا كأعكاؿ الس رةا كعيكف ال يسإاد.   
ري أصػػػكاًت الللللػػػم  ػػػل  كاصػػػؿ السػػػكرة ك سػػػيكا صػػػكت اللػػػاؼا ككجػػػل       ك ىاىػػػر 

ا أك  ةػػالن ال كاصػػؿ بصػػيغم   كثػػؿ طرلػػات  –صػػر يم كا ػػدة كهػػل الػػكزف ) ةػػؿ( اسػػكن
ك  اليم كك ساكيم ك بهم لع ساف لي كج  بةلل  ك ار  إلػ  ال ظػر  ػل الخلػؽ كايػؼ 
أ هـ   يكلاػكف أل  سػهـ   ةنػا ك  سػرًّا  سػالن عػف أف يهبػكا ،ػي نا كػف ذلػؾ لغيػرهـ؛ 

 ػ عز كجؿ ػ ك  ػت هيك  ػ   الاكف ال  بكا  ي  كف كخلكلات يسير ك ؽ ك،ي م ار
 كلدر   الكطللم.  

كيجكؿ ب ا ا لكاح إل  أف ال  كع الصك ل ل كاصؿ السكرة كال غاير  ػل ركيهػا       
كػػف ال كاثػػؿ إلػػ  ال لػػارب لػػ  أثػػر  ال  سػػل كأبةػػاد  الد ليػػم كيػػؤدم دكر   ػػل الب ػػا  

لسػػكاع  الصػػك ل للسػػكرة بااكلهػػا؛ اإذ هػػك سػػرب كػػف ال  كيػػع الككسػػيلل الك،ػػكؽ
يلػاع كا ػدا لػـ يسػلـ كػف ال الػؼ الاالـ؛ ألف الاػالـ إذا اسػ كر  علػ  جػرس كا ػد كاع

                                         

     ٕٗك اهج الب ث  ل اللغم  (ْ)
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ثارة الكلؿ  ل ال  ػكسا كذلػؾ ،ػل  كةػركؼ  ػل الككسػيل  إذ ي غيػر ا يلػاع  ػل  كاع
الدرجػػم كال ػػكع ... بػػؿ إف كػػف البالريػػيف كػػف ربػػط ذلػػؾ ب صػػا م اللػػرآفا  ػػرأل أف 
الجػػرس الككسػػيلل كػػف كجػػك   صػػا م اللػػرآف ككظهػػر كػػف كظػػاهر    ػػ  إف  ازكػػا 

هػػػ( ذاػػر  ػػل ا ابػػ  ك هػػاج البلغػػا  اأف ا    ػػاف  ػػل سػػركب  ْٖٔاج ل )ت اللرطػػ
أعلػػ  كػػف ا سػػ كرار علػػ  سػػرب كا ػػدا كلهػػذا كردت بةػػض آيػػات اللػػرآف ك كاثلػػم 

     (ُ)كبةسها رير ك كاثؿا.
الج ػػاس ال ػػالص الػػذم  جػػد  بػػيف  –ككػػف كسػػا ؿ ا  سػػجاـ الصػػك ل لل كاصػػؿ     

لىػػؽ(  لػػد ا  ل  ػػا  ػػل الػػالـ كاللػػاؼا كجػػا  ا خػػ الؼ  ػػل كسػػ هؿ الك ػػل ) ىلىػػؽا كخى
الالك ػػيف كعلػػ  الػػررـ ككػػا بػػيف ال ػػا  كالخػػا  كػػف اخػػ الؼ  ػػل الكخػػرج إ  أ هكػػا 
ي  ػػكاف إلػػ  ال كاثػػؿ  ػػل صػػ  ل ا   اػػاؾ كالهكػػسا كذلػػؾ ي لػػؽ  جا سػػا صػػك ياا 

يلاعا ككسيليا ك كيزاا كجكا   ل الكلع الصك ل للصيغم .  كاع
م الصػػك يم للصػػكت األخيػػر  ػػل اػػؿ آيػػم كػػف السػػكرة الكباراػػم ك ػػرل أف الطبيةػػ    

  طػػكم علػػ  د  ت  سػػهـ ب،ػػاؿ  ةػػاؿ  ػػل  صػػكير الغػػرض الػػد لل للسػػكرة الهػػا 
ك  لػػػؽ ال  اسػػػب كا ر بػػػاط بػػػيف األصػػػكات داخػػػؿ الب ػػػا  الصػػػك ل للػػػ ص اللرآ ػػػل 

   الكةجز.
 
 
 
 
 

                                         

 ُّٓكل ؽ الا اب  (ُ)



   

 ُٔٓ 

 ي:ـانصىتم ـانتعذي ع:ـانرابث ـاملبح
ةديؿ الصػك ل  ػل إيثػار أل ػاظ كةي ػم ذات صػ ات صػك يم   سػؽ كػع كي كثؿ ال     

الكة ػ  الةػاـ للػػ ص ك سػهـ  ػل   لػػؽ الغػرض الػد لل كالك هػػككل للػ ص اللرآ ػػل 
كػػػف خػػػالؿ اسػػػ ثارة الك للػػػل  عكػػػاؿ عللػػػ    ػػػ  يصػػػؿ إلػػػ  كةػػػا ل  لػػػؾ األل ػػػاظ 

ي ا ا ها الد ليم كثؿ: )ال لػؽا راسػؽا كلػبا ال  اثػات(؛  ػالك للل ل ديػ   صػيلم كاع
 كف الكات أخرل كراد م لها ك،ا ةم  ل لغ  .

ك لؿ  سبم  كلةات الك للل لهذ  األل اظ ال ل   سػـ بػالغككض الػد للا ك ػدرة      
الػػكركد  ػػل الػػ ص اللرآ ػػل الاػػريـ كهػػل علػػ  الػػررـ كػػف ذلػػؾ  ػػأ ل ك سػػجكم كػػع 

كيػم ا الكػا السياؽ كا ساؽ الػ غـ  ػل السػكرة الاريكػما اكػا أ هػا  ػك ر جا ػب ا عال
 كصػػطلح  (ُ)بىةيػػدى ا  كػػاؿ كركد بةػػض الة اصػػر ار  ػػع كسػػ كل الا ػػا ة ا عالكيػػما.

ا عالكيم  ل علـ ال ص يسػ ةكؿ اللد لػم علػ  كػدل كػا يجػد  كسػ لبؿ الػ ص  ػل 
 (ِ)عرس  كف جدة كعدـ  كلعا.

كلػػيس األكػػر كل صػػرا علػػ  األل ػػاظ لليلػػم الػػكركد  ػػل اللغػػما  لػػد  اػػكف الل ظػػم     
يبم  ل اللغم كلاف   ي سف  ل ككسةها ريرهاا كيةد ذلؾ كػف سػ ف الةػرب  ػل رر 

االكهػػا ا ػػالةرب يةر ػػكف هػػذا السػػرب كػػف الاػػالـا كلػػ   ظػػا ر  ػػل لغػػ هـا كاػػـ كػػف 
ل ظم رريبػم ع ػدهـ     سػف إ   ػل ككسػةهاا ك  ياػكف  سػ ها علػ  رراب هػا إ  

هػاا  اػأف  ػل  ػأليؼ  رك هػا أ ها  ؤاد الكة   الذم سبلت لػ  بل ظهػا كهي ػم ك طل
 (ّ)كة    سيًّاا ك ل  أليؼ أصكا ها كة   كثل   ل ال  س ا.

                                         

  ُٖ  ك ال ص د. أ كد ع ي ل  (ُ)
 ُْٖال ص كدخؿ إل  علـ لغم  (ِ)
  َِّكصط   صادؽ الرا ةل  ال بكيم.م إعجاز اللرآف كالبالر (ّ)



   

 652 

كلبػؿ   ليػؿ الالكػػات )ال لػؽا كراسػػؽا ككلػبا كال  اثػات( صػػك يًّا كبيػاف سػػبب     
إيثارهػا علػ  ريرهػػا  ػل  ،ػػايؿ ب يػم الػ ص اللرآ ػػل ػ  ػكد أف  ػػذار أف اللػدكا  لػػد 

ف الاػريـ؛   جػد ي يػ  بػف  كػزة الةلػكم يلػكؿ: ا أ   ط كا إل  هذا الك     ل اللرآ
كلـ يلؿ: ال لؾا لكا  ل الجرم كف ا ،ارة إل   َوِمْن آياتِهِ اْْلَوارِ   رل لكل   ةال : 

بػاهر اللػػدرة؛  يػث أجراهػػا بػالريح كهػػل أرؽ األ،ػػيا  كألط هػا   راػػت كػا هػػك أثلػػؿ 
ا كلاؿ: ف  كلـ يف اْلَبْحرِ  األككر كأعظكها  ل الجـر يلؿ:  ل الطكطاـ ك  الةبػاب كاع

َْعالِم : اا ت الها كف أسكا  الب ر لاكف الب ر أسهؿ كأسلسا ثـ لػاؿ  ْٕ كلػـ  َكا
 يلػػػػػؿ: اػػػػػالركابل ك  ااإلاػػػػػاـ إيثػػػػػارا ل خػػػػػؼ الكل ػػػػػذ بػػػػػ  كعػػػػػدك ن عػػػػػف الك ،ػػػػػلٍّ 

 "الك، رؾ
(ُ) 

 

ت عػف كجههػاا كيلرر الرا ةل أ   الك  زعت الكم ك   )أم كف اللرآف( أك أزيلػ     
ثـ أيدير لساف الةرب ال  عل  أ سف ك هػا  ػل  ألي هػا كككلةهػا كسػدادها لػـ ي هيػأ 

   (ِ)ذلؾا ك  ا سةت ل  اللغم بالكم كا دةا.
جػػػا   ػػػل اللسػػػاف: اال ىٍلػػػؽ:  )ال لػػػؽ(اككػػػف ذلػػػؾ  ػػػل السػػػكرة الاريكػػػم الكػػػم      

ػػرإؾ كا ليلػػم ال لػػؽ:   (ّ)ا.ال،إػػؽ... األصػػكةل: ال يلػػكؽ: ال،ػػلكؽا كا ػػدها  ىلىػػؽا كي ى
  (ْ)ا  ،لاؽ عف باطف ،ل ا كاس ةير لظهكر الصبح بةد ظلكم الليؿا.

                                         

كاإليػم كػف سػكرة  ُِٔ -ُِٓ/ّالطراز الك سكف ألسرار البالرم كعلػـك  لػا ؽ ا عجػاز  (ُ)
 ِّال،كرل 

 ِِٓإعجاز اللرآف كالبالرم ال بكيم  (ِ)
   ِّْٔ/ٓ)ؼ ؿ ؽ(  (ّ)
 ِٔٔ/َّالطاهر بف عا،كر  كال  كير.ال  رير  (ْ)



   

 ّٔٓ 

وقولاه: " كيذار الرارب األص ها ل عدة   سيرات لل ظ )ال لؽ(  ل اإليػم بلكلػ :   

 ُِق لَ فَ الْ  بِّ رَ بِ  عوذُ أَ  ْل ق  قولاه تعااىل: يفأم: الصبح كليؿ: األ هار الكػذاكرة  َاأ  نْ م مْح

َ  َل عَ َج  ْٕ كليؿ: هك الالكم ال ل علإـ ار  ةال  ككس   اارً ْن ا أَ اللَ ِخ  َل عَ َج ا وَ رارً قَ  َض رْ ا
         (ُ)  لؽ بها الب را.

كي سػػػح أف )ال لػػػؽ( يػػػدؿ  ػػػل أصػػػؿ كة ػػػا  علػػػ  )ال،ػػػؽ كا   ػػػالؽ(ا ك أكيػػػؿ    
ح الك سريف كة   ال لؽ بأ   الصبح؛ يةكد إلػ  أ ػ  ي،ػؽ الليػؿ كي  لػؽ ع ػ  الصػب

يػراد الكػم )ال لػؽ( ه ػا بػػديالن عػف الصػبح أك ال ػكر يةطػل كسػا م أكسػػع  بسػيا   كاع
للكة ػػ ؛ أل ػػ    ي صػػر   ػػل ك هػػكـ ك ػػددا كاع كػػا   ةػػدد ا  كػػا ت الكة ػػ  ك   ػػكع 
د لم ال لؽ كالها راجةم إل  الكة   األصلل الػذم يػك ل بػأف كػا ي ػاؾ  ػل الظػالـ 

 يبدك  ل الةلف.سي ا،ؼا ككا يدبر  ال اسدكف  ل السر س
إسػػػا م إلػػػ  أف الكاك ػػػات الصػػػك يم لالكػػػم )ال لػػػؽ( أاثػػػر ا سػػػجاكا كػػػع الب ػػػا     

 الصك ل للسكرة ك  اسب ال كاصؿ  ل الركم كالصيغم ك كا ؽ الكلاطع. 
كالكػػم )راسػػؽ(  صػػؼ الليػػؿ  ي كػػا ي،ػػ د ظالكػػ ا كلةػػؿ اخ يػػار الكػػم راسػػؽ      

ا ص صك يم يرجح كركدها  ل هػذا بد  كف الليؿ؛ لكا   كل  الكم راسؽ كف خص
السػػياؽ علػػ  الػػررـ كػػف أف الكػػم الليػػؿ أاثػػر كركدنا ك هػػا  ػػل اللػػرآف ك ػػل اللغػػم 
ا كأيسر  ل ال طؽ؛  الكػم راسػؽ كصػؼ لليػؿ ايلػاؿ: لػد رسػؽ الليػؿ يغسػؽ  عكككن
رسكلا: إذا أظلـ ك)إذا كلػب( ية ػل إذا دخػؿ  ػل ظالكػ  كالليػؿ إذا دخػؿ  ػل ظالكػ  

                                         

 ُٔكال كؿ ُكاإلي اف كف سكرة ال لؽ ْٖٗ) لؽ(  الك ردات  ل رريب اللرآف (ُ)



   

 654 

ْواالِ  كؿ الرارػػب: ارسػػؽ الليػػؿ: ،ػػدة ظلك ػػ ا لػػاؿ:كيلػػ   (ُ)راسػػؽا.   إىِل َغَسااِق اللْح

 "َوِمْن ََشِّ غاِسٍق إِذا َوَقَب قال: الغاسؽ: الليؿ الكظلـا 
(ِ)

  

 السػػكرة الاريكػػم يلػػؼ د ل هػػا جػػك الغكػػكض كا بهػػاـ كاػػذلؾ الجػػالؿ كالهيبػػم     
 لػػؾ الػػد  ت ي كيػػز  كاللػػدرة الكطللػػم   اسػػب أف ياػػكف الب ػػا  الصػػك ل الكةبػػر عػػف

 بال خاكم كالثلؿ كالةلك كاللكة.    
ك ػػأ ل الك اسػػبم الصػػك يم بػػيف ل ػػظ )راسػػؽ( كبػػيف الب ػػا  الصػػك ل للسػػكرة كػػف    

ا،ػػ كال  علػػ  صػػك ل اسػػ ةال  كهكػػا الغػػيف كاللػػاؼ ككػػا يؤاػػد كة ػػ  اللػػكة كالثلػػؿ 
ذا  (ّ)ا ا س ةال  كف ص ات اللكة. كهل سبةم يجكةهػا لكلػؾ: لػظ خػص سػغط ا. كاع

ااف  ل ا س ةال  بةض الليكم ال  خيكيم  اف الغيف صري م  ل ال  خػيـ   باعهػا 
بػاأللؼ ا األصػػكات اللػاؼا كالغػػيفا كالخػػا  يجػب   خيكهػػا إذا أيٍ ًبةىػٍت ب ػػ ح أك سػػـ 

(ا كثػؿ: ل ػؿ لا ػؿ   –رلػب رالػب كلػؿ يلػكؿ  –خػدع خػادع  –)لصيرنا ااف أـ طػكيالن
كيظػػؿ ال  خػػيـ للغػػيف  ػػل الكػػم )راسػػؽ(  ػػل   (ْ)ا.يأخػػذ يأخػػذكف –يبلػػ  يبلغػػكف 

كأكف كف ال غيػرات الصػك يم بػاخ الؼ اللػرا ات اللرآ يػم  ػاأللؼ لػد  كػاؿ أم ي  ػك 
حى بها اللارئ إلل اليا  كثؿ كلاف هذ  ا كالم كك  ةم  ػل الكػم )راسػؽ(  َوالضُّ

كؼ ال ػػل يلػػكؿ سػػيبكي : اهػػذا بػػاب كػػا يك  ػػع كػػف ا كالػػم كػػف األل ػػات ...  ػػال ر 
 ك ةها ا كالم هذ  السبةم: الصاد كالساد كالطا  كالظا  كالغيف كاللاؼ كالخػا  إذا 
اػػاف  ػػرؼ ك هػػا لبػػؿ األلػػؼ كاأللػػؼ  ليػػ ا كذلػػؾ لكلػػؾ لاعػػد را ػػب خاكػػد صػػاعؽ 
طا ؼ كساكف كظالـ. إ كا ك ةت هذ  ال ركؼ ا كالم؛ أل ها  ػركؼ كسػ ةليم إلػ  

                                         

 ٖٓٓ/ٕجاكع البياف . الطبرم  ( ُ)
 ٖٕكاإليم كف سكرة ا سرا   ْٕٔالك ردات  ل رريب اللرآف )رسؽ(  ( ِ)
 .َِِ/ُال ،ر  ل اللرا ات الة،ر. ابف الجزرم  (ّ)
 ََْعلـ األصكات. د.اكاؿ ب،ر  ( ْ)



   

 ٔٓٓ 

ككسػػةها اسػػ ةلت إلػ  ال  ػػؾ األعلػػ .  لكػػا  ال  ػؾ األعلػػ ا كاأللػػؼ إذا خرجػت كػػف
اا ػػت كػػع هػػذ  ال ػػركؼ الكسػػ ةليم رلبػػت عليهػػاا اكػػا رلبػػت الاسػػرة عليهػػا  ػػل 
كسػػاجد ك  كهػػا.  لكػػا اا ػػت ال ػػركؼ كسػػ ةليم كاا ػػت األلػػؼ  سػػ ةلل كلربػػت كػػف 

.. ك   ةلـ أ ػدنا يكيػؿ هػذ  األلػؼ إ  عليهـ.األلؼا ااف الةكؿ كف كج  كا د أخؼ 
    (ُ)ذ بلغ  ا.كف   يؤخ

كأكا صكت اللاؼ  ل  بةض الليكم ال  خيكيم؛ أل   كف أصكات ا س ةال        
 كص م الللللم  ي   ك ل بال،دة كاللكة.

كأكا صكت السيف  هػك صػكت صػ يرم كهكػكس كصػ م الصػ ير  ةطيػ  بةػض      
اللػػكة  يػػث اي ،ػػأ الصػػ ير  ػػل األصػػكات الصػػ يريم كػػف لػػكة ا   اػػاؾ كةهػػا كلػػكة 

  ااؾ هػذ   رجػع إلػ  أف كجػرل الهػكا  ياػكف كةهػا سػيلا جػدا بال سػبم لغيرهػاا ا 
 ػ  س اكيػػم الهػػكا  ال ػل كػػع الثػػا  كػػثال يجػب أف  كػػر كػػع السػيف كػػف خػػالؿ ك  ػػذ 
أسيؽا  ة د  طؽ األصػكات الصػ يريم يػ للص اللسػاف ب يػث ي ػ  ا علػ  الجكا ػب 

هػذا األخػدكد أسػيؽ  كي رؾ أخدكدا سيلا  لػط علػ  طػكؿ خػط كسػط اللسػاف كياػكف
كف ذلػؾ ال سػييؽ الكاػكف كػع األصػكات ريػر الصػ يريم  ة ػدكا يجبػر الهػكا  علػ  
ا هػػك كػػا  ال  ػػاذ كػػف هػػذا األخػػدكد ب ػػٌد  سػػد اللثػػم كاألسػػ اف يةطػػل أزيػػزنا كسػػككعن

ككا  ك ل بػ  السػيف كػف كة ػ  ال  ػاذ ي  اسػب  (ِ) اصطلح عل   سكي   بالص ير.ا
دخػػؿا كأكػػا صػػ م الهكػػس  ػػل السػػيف   يهػػا اخ ػػم كػػع د لػػم )كلػػب( ال ػػل بكة ػػ  
  ي كا يجف الليؿ بظالك   هػدأ ال  ػكسا ك سػرح   (ّ)كهدك  ك أكؿ ك  ار كسالسما.

الً اىػػر  ػػل الكلاػػكتا ك   ػػذ الرهبػػم إلػػ  أعكػػاؽ الللػػكبا كي أكػػؿ الةلػػؿ  ػػل الخلػػؽ 
                                         

 .ْٕ -ْٔ/ّب كي ظر: الكل س ُِٗ -ُِٖ/ْ( الا اب ُ)
 ّٕ كزم ال،ايب  د. الالكم.( أثر اللكا يف الصك يم  ل ب ا  ِ)
 ٖٓ ل اللهجات الةربيم .د.إبراهيـ أ يس  (ّ)
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ةا ك  ف ل  الخلؽ كاألكر  يلكذ ب كا  كيسػ ةيف بػ  علػ   بةػات ال يػاليه دم إل  كى 
،ؾ أف هذ  الد  ت الصك يم ال ل  ك ل بها السيف   سجـ كع الكسككف الػد لل 

 لل ص كالغرض الذم يركل إلي . 
ك ل ظ أف الكم )ال  اثات( ذات ال ركؼ ال سةم كػف أطػكؿ الالكػات  ػل اللػرآف     

بةاكم ك ل جز  عـ بخاصػما كلػـ  ،ػاراها  ػل عػدد  رك هػا  ػل جػز  عػـ إ  الكػم 
رات( ك)الكط  يف(ا كلـ  اف هذ  الالكم الطكيلم  سبيا كس ثللم  ل ككسػةها )الكدب

بؿ إ ها ا،ػ كلت علػ  كالكػح صػك يم  جةلهػا ألػدر كػف ريرهػا علػ  إصػابم الكة ػ  
كجكدة ال ظـ كعذكبم الصكتا يلكؿ الرا ةل: الد كردت  ل اللرآف أل ػاظ هػل أطػكؿ 

... ةم كسة  أك  رايبػ ا كلا هػايالاالـ عدد  ركؼو ككلاطع ككا ياكف كس ثلال بطب
لد خرجت  ل  ظك  كخرجػا سػرياا  اا ػت كػف أ سػر األل ػاظ  ػالكة كأعػذبها  طلػا 
كأخ ها  رايباا إذ  را  لد هيأ لها أسبابا عجيبم كف  ارار ال ركؼ ك  ػكع ال راػاتا 

  (ُ) لـ يجرها  ل  ظك  إ  كلد كجد ذلؾ  يهاا.
ال  اثػػػات(  جػػػد ال كاثػػػؿ كال لػػػارب بػػػيف كبػػػال ظر  ػػػل ال رايػػػب الصػػػك ل لالكػػػم )  

أصػػكا هاا  ال كاثػػؿ كاسػػح  ػػل ال ػػكف الكدركػػم كال ػػا  الكدركػػم كاػػذلؾ  ػػاف ال ػػا  
كالثا  لريبا الكخرج  يث إف الثا  صكت بيف أس ا ل كال ا  صػكت ،ػ كم أسػ ا ل 
كيظهر ال كاثؿ بيف ال ا  كالثا   ل أف اليهكا ا  اػاال كهكػكسا أكػا صػكت ال ػا  

كع ال ا  كالثػا   ػل صػ م الهكػس كي كيػز بصػ م ا   جػارا كي لػارب كةهكػا  ي  ؽ 
 ل الكخرج  هك صػكت لثػكم أسػ ا لا اكػا أف ال ػا     ػؽ كػع ال ػكف  ػل الكخػرجا  
 لد بدأت الالكم بصكت لثكم أس ا ل كخ كت بصكت كف   س الكخرج ك  ،ػؾ أف 

 يكػا سػكل ع ػد علكػػا   ال كاثػؿ  ػل الكخػرج بػيف البػد  كالخ ػاـ  ػل الالكػم الكا ػدة

                                         

 ِِٗ( إعجاز اللرآف كالبالرم ال بكيم ُ)



   

 ٕٔٓ 

لػػ  أثػػر  (ُ)ال جكيػػد كاللػػرا ات بالك جا سػػيف كهكػػا كػػا ا  لػػا كخرجػػا كاخ ل ػػا صػػ م ا.
يلاع ك كيز.  ككسيلل كاع

كاألصكات ا   ااايم  كعاف: ص يريم كرير ص يريم. كالص ير هك ا  ااؾ لكم   
 بكخرج الصكت ي  ج ع   أزيز كسككع كيظهر ذلؾ  ل  طؽ السيف كالصاد كالزاما
كأكا رير الص يرم  ياكف  ل درجم ألؿ كف ا   ااؾ ب يث ي  ج ع     يؼ هك 
دكف الص ير. ك ل ظ أف ال ا  كالثا   ل الكم )ال  اثات( ليسا ص يريفا كذلؾ 
ي  اسب كع د لم ال  ثا يلكؿ ابف  ارس: اال كف كال ا  كالثا  أصؿ ص يح يدؿ 

يلكؿ الرارب: اال  ث لذؼ ك  (ِ)ا.بأد   جرسعل  خركج ،ل  كف  ـ أك رير  
  (ّ)ا. اللليؿالريؽ 

كالكلكح الد لل )أد   جرسا كالللم( ي سجـ كع ص م ا   ااؾ رير الص يرم   
 لصك ل ال ا  كالثا . 

ك رل ال كاثؿ كال خالؼ  ل  ظـ ال راات با، كاؿ الالكم عل  ال   م ب كعيها      
طكيل اف )أل اف( كخ كت الالكم  اللصيرة كالطكيلم  لد بدأت ب   م  ل ها     اف

 باسرة  ل  الم الكصؿ.
كل ارار األلؼ كر يف  ل الالكم  ا دة صك يم  لد  صلت ال ا ى عف الثا ا      

كاأف اللارئ ع د ا  ها   كف  طؽ األلؼ لد بدأ  ل  طؽ الكم أخرل  بدأ بالثا  
ل  هايم الالكم ككا ال ل  س طيؿ بالكد باأللؼ كرة ثا يم لي صؿ بي ها كبيف ال ا   

                                         

كهدايػػم اللػػارئ إلػػ   جكيػػد اػػالـ البػػارئ. ِٕٓ-ِْٕ/ُي ظػػر: ال ،ػػر  ػػل اللػػرا ات الة،ػػر  (ُ)
 ُِِعبدال  اح الكرص ل 

 ْٕٓ/ٓالكلاييس )  ث(  (ِ)
 ََٓالك ردات )  ث(  (ّ)
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يس ل عل  الالكم جكا  ككسيلياا كيك ع ا س ثلاؿ ال ا ج عف  اللل الصكاكت 
 الك لاربم  ل الكخرج كالص ات.

كلػػد  لػػرر  ػػل الػػدرس الصػػك ل ال ػػديث أف األصػػكات الكهككسػػم    ػػاج إلػػ        
جهد عسلل  ل  طلهػاا يلػكؿ د.إبػراهيـ أ ػيس: ااأل ػرؼ الكهككسػم    ػاج لل طػؽ 
بهػػا إلػػ  لػػدر أابػػر كػػف هػػكا  الػػر  يفا ككػػا   طلبػػ   ظا رهػػا الكجهػػكرةا  ػػاأل رؼ 
الكهككسم كجهدة لل   سا كل سف ال ظ  راها لليلم ال،يكع  ل الاػالـ؛ ألف خكػس 

كاألكػر   (ُ)الاالـ ي اكف عػادة كػف أ ػرؼ كهككسػم كبػالل الاػالـ أ ػرؼ كجهػكرة ا.
 صك يف كهككسيف  أاثر. يزداد صةكبم ع د ا، كاؿ الالكم الكا دة عل 

كه ا  جد  ا دة  ارار األلؼ كر يف  ل الكم )ال  اثات( ال ل ا، كلت عل       
ثالثم أصكات كهككسم هل )ال ا ا كالثا ا كال ا ( كهذا ا يؿ بأف يك ح الالكم ثلال 
 ل ال طؽ ك  كرا  ل السكعا كلاف كا الذم جى إبى الالكم هذا ا س ثلاؿ  ل  طلها 

ا خ م عل  اللساف كاس سارم  ل اإلذاف؟ إ ها األلؼ ال ل  صلت بيف كجةؿ له
هذ  األصكات الكهككسم جكيةا ككىدإًت الصكت الكهككس ب غكم صك يم جكيلم 
اسرت  ي  ا س ثلاؿ كأاسب   طالم صك يم اك  ت بها الالكم  غكا كزادت  الك ها 

  ل ال طؽ.
 يم أاثر ا سجاكا  ل كاك ا ها ك س طيع اللكؿ كف بةدي أف الالكم اللرآ    

الصك يم كألرب  الؤكا  ل الب ا  الصك ل للسكرةا كهذا كا ا  رد ب  اللرآف الكةجز 
 يث ا أل ت الكا   كف  ركؼ لك سلط كا د ك ها أك أبدؿ بغير  أك أل ـ كة  
 رؼ آخرا لااف ذلؾ خلالن بىيٍّ ناا أك سة نا ظاهرنا  ل  سؽ الكزف كجرس ال غكما 

                                         

 َّككسيل  ال،ةر  (ُ)



   

 ٔٓٗ 

سف السكع كذكؽ اللسافا ك ل ا سجاـ الةبارة كبرا ة الكخرج ك سا د ال ركؼ ك ل  
   (ُ)كاع سا  بةسها إل  بةضا.

كأكا الب يم الكلطةيم للالكم  هل )ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح      
ح / ص ح(  يث  جد  سفى  لسيـو للكلاطع كع   كعها كاثرة عددهاا كالها كف 

ات الةربيم اكأاثرها ككسيليم؛  هل أسهلها  ل ال طؽ. الكلاطع ال،ا ةم  ل الالك
كككا يؤاد ذلؾ أف الةربيم  سل ها  ل ا س خداـ عل  ريرهاا اكا ب   الةرب أ،ةارهـ 

كليس  ل الالكم كف الكلاطع ال ادرة  (ِ)عليهاا كال،ةر  صٌّ   يلـك دكف ككسيل ا.
طةيم للالكما كيسهؿ كةها ك  عسيرة ال طؽا ككا يدعـ ال آلؼ الصك ل للب يم الكل

ال طؽ ك لع ككلةا  ل الب ا  الصك ل للسكرة ب يث لك   ، ا  ل اللغم عف الكم 
  لـك كلاكها لةجز ا عف ذلؾ.

 ػػاللرآف الاػػػريـ اي خيػػػر األل ػػاظ  خيػػػرا يلػػػـك علػػػ  أسػػاس كػػػف   ليػػػؽ الككسػػػيل      
األ يػػاف. الك سػػلم كػػع جػػك اإليػػم كجػػك السػػياؽا بػػؿ جػػك السػػكرة الهػػا  ػػل اثيػػر كػػف 

كبخاصػػم  لػػؾ السػػكر اللصػػار ال ػػل   ػػؿ بهػػا الةهػػد الكاػػل؛ ل أايػػدها أصػػكؿ الةليػػدة 
كال صػديؽ برسػالم ال بػل الكبةػكث ػ صػل  ار  ك ك يػد اا سػالكيم: كػف ا يكػاف بػار 

   (ّ)علي  كسلـ ػ كبالبةث كال ،كر كالج م كال ارا.
السهكلم عل  اللساف  ال  بكة كاع ؾ الف  رل  ل اللرآف إ  الةذكبم كالسالسم ك     

ف علي    ي ا ك    ا ر كاع   لاكا لاؿ  ي  اللر،ل الاا ر كرركا اإف ل  ل الكة كاع
  (ْ)لطالكة كاع   ليةلك ك  يةل  علي ا.

                                         

 ُِٕإعجاز اللرآف كالبالرم ال بكيم  (ُ)
  ُٓال  ليؿ الصك ل لل ص  (ِ)
 ٓالجرس كا يلاع  ل  ةبير اللرآف  (ّ)
 ُّٓالبياف  ل ركا ع اللرآف . د. كاـ  ساف  (ْ)
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 ي:ـانقرآنالوة واألداء ـاو انتـذ وأحكـىيـانتج اخلايس:املبحث 
اللػػرآف الاػػريـ اكػػا  اج هػػد علكػػا  ال جكيػػد كاللػػرا ات  ػػل ال  ػػاظ علػػ   ػػالكة     

باعطػا  األصػكات  لهػػا كػف الصػػ ات  –صػػل  ار عليػ  كسػػلـ  –كردت عػف ال بػل 
الصػػك يم كاع  اجهػػا كػػف ككاسػػع  طلهػػا  ػػل جهػػاز ال طػػؽ ا  سػػا لا ك ج ػػب  ػػأثر 

  بػ  علكػا  ال جكيػد إلػ  طريلػم  االلارئ بلهج   الخاصم ع د  الك   لللرآف الاػريـ
عكاكؿ ال أثر باألصكات الكجاكرة   ػ     سػيع   طؽ بةض األصكات ك  ريرها كف

بةػػض صػػ ا ها الصػػك يما كبػػذلؾ  جػػد  لػػؾ األصػػكات بااكػػؿ صػػ ا ها الصػػك يم ا اػػؿ 
 ػػرؼ كػػف  ػػركؼ اللػػرآف يجػػب أف ييكىاإػػفى ل ظػػ  كييػػكى إ   لػػ  كػػف الك زلػػم ال ػػل هػػك 

ل ؛ ككا يسػهـ  ػل إبػراز الليكػم الد ليػم للصػكتا كال ػأثير الصػك (ُ)كخصكص بهاا
 الذم يبل  كدا  ع د   ليؽ ال الكة ك  سيف األدا .

ا  جكيد اللرآف هػك إعطػا  ال ػركؼ  لكلهػا ك ر يبهػا ككرا بهػا كرىد  ال ػرؼ كػف     
،ػباع ل ظػ  ك كاػػيف  ل الػ  ب ظيػر  ك،ػال  كاع  ػركؼ الكةجػـ إلػ  كخرجػ  كأصػل ا كاع

ك   ال طػػػؽ بػػػ  علػػػ   ػػػاؿ صػػػيغ   كهي  ػػػ  كػػػف ريػػػر إسػػػراؼ ك   ةسػػػؼ ك  إ ػػػراط
 (ِ) الؼا.
كعلػػ  الػػررـ ككػػا  جػػد  كػػف  ػػرص علكػػا  ال جكيػػد علػػ  أ   سػػيع صػػ م كػػف     

صػػ ات الصػػكتا ك  ي بػػك عػػف كخرجػػ ا كأف ييكىاإػػف  طلػػ  كييػػؤ   بػػ  علػػ  الكجػػ  
الكخصكص ل  كف رير زيادةا ك   لصافا ك   ،ػكي ا ك    ريػؼ ػ إ  أف الغػرض 

ل طؽا ك  سػيف الػ الكة ك جكيػدها ب  جيػر كف ذلؾ ال  هك السهكلم كالسالسم  ل ا
براز أثر  الككسيلل ال ةاؿ الذم يصكر الكة ػ  كيرسػـ  الطالات الجكاليم للصكتا كاع
أبةاد الد لما كي  ذ إل  أعكاؽ الللكب   ،ةر بالركعم كالرهبػم كالجكػاؿا كايسػيؼ 

                                         

 ُُٔلدا ل أبك عكرك ا كال جكيد.ال  ديد  ل ا  لاف  (ُ)
 ٖٔ  س   (ِ)



   

 ُٔٔ 

 (ُ).إلػػ  إيلػػاع اللػػرآف الاػػاكف  ػػل  صػػ  إيلاعػػا آخػػر طار ػػا عليػػ  كػػف خػػالؿ األدا ا

كا ظر إل  أبل عكرك الدا ل  ل  ديث  عػف الهكػزةا ككػا يجػب علػ  اللػارئ ا باعػ  
ع ػػد  طلهػػاا يلػػكؿ: ا ي بغػػل لللػػارئ إذا هكػػز ال ػػرؼ أف يػػأ ل بػػالهكزة سلسػػم  ػػل 
ػدٍّهاا  ال طؽا سهلم  ل الذكؽا كف رير لىٍازو ك   ابً هارو لهػاا ك  خػركج بهػا عػف  ى

   (ِ)ساا م اا ت أك ك  راما.
ك ال ػظ أف األصػكات ال ػػل ب يػت عليهػػا السػكرة الاريكػػم لػد ا سػػةت ل ،ػكؿ اػػؿ     

كخارج أصكات اللغم الةربيم ا كي سح ذلػؾ كػف خػالؿ  كزيػع الصػكاكت الػكاردة  ػل 
 السكرة ب سب كخارجها  ل الجدكؿ ال الل : 

 س , ر لثوية ء حنجرية

 د , ت , ل , ن لثوية أسناىوة ع , ح , غ , خ حلقوة

 ذ , ث بْي أسناىوة ق لوية

 ف أسناىوة شفوية و أقىص احلنك

 ب , م شفوية ش )عند القدماء (    وسط احلنك

   ش )عند ادحدثْي(   لثوية حنكوة

ك رل أف الصكاكت ال ل ا، كلت عليها السكرة الاريكم ا سةت ل   ظـ اؿ       
 لا  السكرة لد كخارج أصكات اللغم كف ال  جرة     ال،  يف كال جكيؼ األ 

ب يت عل  اؿ ا كاا ات الصك يم ال ل أ ي ت للةربل كع د  الك ها    رؾ اؿ 
                                         

 ِِٕالبياف  ل ركا ع اللرآف  (ُ)
 ُُٖال  ديد  ل ا  لاف كال جكيد  (ِ)
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أعسا   ال طليما كككاسع إ  اج األصكات الةربيم جكيةها  ةكؿ    اج  لؾ السكرة 
الاريكما كلد ا ةاس ذلؾ عل  الد لم الةاكم لل ص  يث إ ها  هيئ الك للل كف 

لك ةـ بالخصا ص الصك يم إل  اس يةاب الد لم خالؿ هذا األدا  الصك ل ا
كاك ال  ال  س بالغرض الدي ل كال  سل الذم كف أجل  أ زلت السكرة الاريكم كهك 
الثلم الكطللم بأف ا  ساف إذا كا ال جأ إل  ار ك ذ ب كا   لف يسر  ،ل   ل 

ب ك   األرض ك   ل السكا ا كأف األكاف ال ليلل كف ،ركر الخلؽ ياكف باللر 
سب ا   دكف سكا ا كا ع راؼ بالخالؽ كب ةك  كآ   ا ك،ككؿ علك ا كطاللم 
لدر  ا كهيك م ك،ي    عل  الخال ؽا كذلؾ يكجب خ،ي  ا كا ل جا  إلي ا 
كعباد    ؽ الةبادة كا س ةاذة ب  كف ،ركر الخلؽ كايد الاا ديفا  هك ي ا ؿ 

 ج . بكف اس ةاذ ب  كف ،ر الخلؽ كا   راؼ عف ك ه
كسػػكؼ  راػػز علػػ  جػػا بيف  ػػل اللػػرا ةا ك بػػيف دكرهكػػا  ػػل  ،ػػايؿ الكسػػككف     

الػػد لل للػػػ ص اللرآ ػػػلا ك  ليػػػؽ ا  سػػجاـ الصػػػك ل كالجكػػػاؿ الككسػػػيللا األكؿ: 
ا خ ا   ل )كف ،ر( كع  اػرار ال رايػبا كا ظهػار  ػل )راسػؽ إذا(ا ك) اسػد إذا( 

ثػػؿ الصػػك ل كال رايبػػل  ػػل الةبػػار يف كاللالػػب ال رايبػػل  يهكػػا كا ػػد أم   لػػؽ ال كا
 كد لم ذلؾ. كالثا ل: ي ةلؽ ب رليؽ الالـ  ل الك ل )ال لؽا كخلؽ(.

كأكا إخ ا  ال كف  ل عبارة )كف ،ػر(  ية ػل إزا ػم ال ػكف عػف كخرجهػا كهػك       
طػػرؼ اللسػػاف كا صػػالها بكخػػرج ال،ػػيف كػػع بلػػا  الغ ػػم  يخػػرج صػػكت ال ػػكف كػػف 

  (ُ) ؿ اللساف بها.األ ؼ   ريرا كيبطؿ عك
خ ا هػا كػع صػكت        كي رؽ د.را ـ لدكرم بيف إخ ا  ال كف كع صػكت ،ػديد كاع

ا  اػػػاالا  يلػػػكؿ: ااع كػػػاد اللسػػػاف لل ػػػكف الكخ ػػػاة إذا اػػػاف ع ػػػد صػػػكت ،ػػػديد 
)ا  جارم (  اف الغ ػم  خػرج خالصػم كػف الخيا،ػيـا كأف اع كػاد  لهػا إذا اػاف ع ػد 

                                         

 ََُال  ديد  ل ا  لاف كال جكيد  ي ظر: (ُ)



   

 ّٔٔ 

سى  ػػل أث ػػا  خركجػػ  كػػف األ ػػؼ ياػػكف كصػػ كبا صػػكت رخػػك )ا  اػػاال(  ػػاف الػػ إ ى 
ب سػػرب جػػز  ك ػػ  كػػف ال ػػـ كػػف الككسػػع الػػذم ية كػػد  يػػ  لل ػػرؼ الػػذم يػػأ ل بةػػد 

 اخ ا  ال كف كػع الصػكت ا   اػاال ياػكف  ػل درجػم ألػؿ كػف إخ ا هػا   (ُ)ال كفا.
كػػع الصػػكت ا   جػػارم؛ ألف كسػػ كل ا  اػػاـ  ػػل  ػػبس الهػػكا  كك ػػع خركجػػ  كػػف 

م إخ ػػا  ال ػػكف كخركجهػػا خالصػػم كػػف األ ػػؼا ك  يبلػػ  لهػػا ،ػػل  كػػف ال ػػـ ييلىػػكٍّ 
ا ع كاد عل  كخرجها كف ال ـ الك كثؿ  ل اا، راؾ كلدـ اللساف بكا  ي  طر   كػع 

  (ِ)اللثم كأصكؿ الث ايا الةلياا.
كصػػكت ال،ػػػيف الػػػكارد بةػػػد ال ػػػكف السػػػاا م صػػػكت ا  اػػػاالا كي صػػػؼ بصػػػ م     

ج الػػريح بػػيف اللسػػاف كال  ػػؾ كا بسػػاط   ػػل الخػػركج ال  ،ػػل أم ااثػػرة ا  ،ػػار خػػرك 
كهػذا ية ػل أ ػ  ع ػد  طػؽ ال ػكف  ػل عبػارة )كػف ،ػر(   يبلػ   (ّ)ع د ال طػؽ بهػاا.

لها إ  الغ م ال ل   دث أثرا ككسيليا ك ببا إلػ  الػ  س كػع لػدر يسػير كػف الهػكا  
 الذم ي سرب عبر ال ـ لبيؿ  طؽ ال،يف.

كػػػا ي ػػػدث لل ػػػكف الكخ ػػػاة كػػػع  ػػػركؼ ا خ ػػػا   كهػػػذ  الغ ػػػم  ػػػل ا خ ػػػا  أك    
اليس  ر ا أك ك ػدة صػك يم كسػ للم عػف ال ػكف إ كػا هػك   ػكع  (ْ) الخكسم ع،ر .

  (ٓ)ككلةل لصكت ال كفا.

                                         

 ُّٖالدراسات الصك يم ع د علكا  ال جكيد  (ُ)
 ِّٕعلـ الصك يات  (ِ)
 ُّٓالرعايم  (ّ)
لصاد كالسيف كالزام كالطا  كالداؿ كال ا  كالظا  كالذاؿ كهل اللاؼ كالااؼ كالجيـ كال،يف كالساد كا ( ْ)

 كالثا  كال ا  كهل  ل أكا ؿ الكات لكؿ سليكاف الجكزكرم :
صػؼ ذا ث ػا اػـ جػاد ،ػخص لػد سػكا  دـ طيبػا زد  ػل  لػ  سػع ظالكػا .  ػ ح األل ػاؿ ،ػرح كػ ف    ػم 

 ُٕاألط اؿ. الجكزكرم
 ّٖٔالدراسات الصك يم ع د علكا  ال جكيد  ( ٓ)
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كيػذار ابػػف يةػيش سػػبب إخ ػا  ال ػػكف بلكلػ : اإ كػػا أخ يػت ع ػػدها أل هػا  خػػرج     
ف بػػػيف ال ػػػكف كػػف  ػػػرؼ األ ػػػؼ الػػػذم ي ػػػدث إلػػػ  داخػػؿ ال ػػػـ   كػػػف الك خػػػر  اػػػا

لػكة  ػػركؼ ال ػـ   ػدرـ  يهػاا كلػـ  بةػد بةػد  ػػركؼ  ك ػركؼ ال ػـ اخػ الط  لػـ  لػكى 
ال لػػؽ   ظهػػر كةهػػا كاع كػػا اا ػػت ك كسػػطم بػػيف اللػػرب كالبةػػد   كسػػط أكرهػػا بػػيف 

كاا خ ػا  كػف كجهػم ال ظػر الصػك يم ال ديثػم يكثػؿ   (ُ)ا ظهار كا دراـ  أخ يػتا.
ليهػػػا كراعػػػاة ا  سػػػجاـ الصػػػك ل بػػػيف  ػػػر يف  كعػػػا كػػػف الككاثلػػػم الجز يػػػم دعػػػت إ

   (ِ)ك لابليف  ل الكخرجا.
 ا  سػػػجاـ الصػػػك لا كاع ػػػداث األثػػػر الككسػػػيلل بػػػابراز الغ ػػػما كاع رادهػػػا  ػػػل       

طػػراح كخرجهػػا ػ يصػػؿ بػػال ص اللرآ ػػل إلػػ  لكػػم  ال طػػؽ كػػف بػػيف صػػ ات ال ػػكفا كاع
 ال أثير الصك لا كا يلاع الككسيلل الرا ع.

م علكػػا  اللػػرا ات بػػيف ال ػػكف السػػاا م كال  ػػكيف  ػػل أ اػػاـ ال جكيػػدا كلػػد سىػػكإ     
كلاػػف  رلػػكا بي هكػػا  ػػل ا صػػطالح ا ػػال كف السػػاا م هػػل ال ػػل سػػاك ها ثابػػت  ػػل 
الكصؿ كالكلؼ كال  ػكيف  ػل ا صػطالح:  ػكف سػاا م زا ػدة لغيػر  كايػد  ل ػؽ آخػر 

  (ّ)ا سـ كصال ك  ارل  خطان ككل ناا.
لاريكػػم ككسػةاف  ظهػػار ال  ػػكيف بةػػد الهكػزةا كهػػك لكلػػ   ةػػال : ك ػل السػػكرة ا    

ػػدإ اللػػدكا  الهكػػزة سػػكف األصػػكات ال لليػػم ال ػػل  )راسػػؽو إذا( ك) اسػػدو إذا( كلػػد عى
   (ْ) يظهر ال  كيف لبلها كهل )الهكزةا كالها ا كالةيفا كالغيفا كال ا ا كالخا (.

                                         

 ُْٓ/َُ،رح الك صؿ  (ُ)
 ٔٔ-ٓٔ ر يؿ اللرآف  ل سك  الدراسات اللغكيم ال ديثم . د.عبدال  اح البرااكم  (ِ)
 ُٗٓهدايم اللارئ إل   جكيد االـ البارئ   ( ّ)
 ُّٗكالرعايم  ّّْ/ْي ظر :ا اب سيبكي   ( ْ)



   

 ٔٔٓ 

كم أسػ ا ل أ  ػل كجهػكر كا ظهار هك  طؽ ال كف كف كخرجهػا  هػل صػكت لثػ    
ا ػػػاذا  ا ظػػػت ال ػػػكف علػػػ  كة كػػػدها  ػػػل ال ػػػـ كػػػع بلػػػا  الغ ػػػم كػػػف األ ػػػؼ اػػػاف 

إظهارناا.
(ُ)  

كيبػػيف كاػػل الليسػػل السػػبب الصػػك ل لعظهػػار بلكلػػ : اكالةلػػم  ػػل إظهػػار ذلػػؾ     
ع د هذ  ال ركؼ أف الغ م كال ػكف بىةيػدى كخرجهكػا كػف كخػرج  ػركؼ ال لػؽا كاع كػا 

أاثر الاالـ ل لارب كخارج ال ركؼ  لكػا  باعػدت الكخػارج ك باي ػت  يلع ا دراـ  ل
  (ِ)كجب ا ظهارا الذم هك األصؿا كلـ ي سف رير ا.

كال ػػاطؽ للهكػػزة بةػػد ال ػػكف السػػاا م كال  ػػكيف ي ةكػػؿ إظهارهػػا؛ ألف بػػديؿ هػػذا     
عكػػرك  ال الػؼ  ػػل الهكػػزة كعػػدـ  سػهيلها هػػك سػػلكط الهكػػزة  ػل اللػػرا ة يلػػكؿ أبػػك

ا ل: اكال ػػل ي ةكػؿ بيا هكػػا ع ػدهف ثالثػػم: الهكػزة كالغػػيف كالخػا ؛ أل ػػ  ك ػ  لػػـ الػد
 (ّ)ي ةكؿ ذلؾ ع دهفا كلـ ي الؼ ا للبت  رام الهكزة عليهكا كسػلطت كػف الل ػظا.

 كعلؿ لذلؾ بكا   صؼ ب  الهكزة كف الجيسيكٍّ كهك الصالبم كاليبس.
الكة ػ  كا ي ػا  الػػد لل  كيػ ةاس هػذا الجهػد كال الػؼ  ػل إظهػار الهكػزة علػ     

للةبػػار يف )راسػػؽو إذا( ك) اسػػدو إذا(؛  اأ ػػ  يصػػكر الةػػب  الػػذم ي  كلػػ  ا  سػػاف 
 ػػيف يجػػف الليػػؿ الكظلػػـا ك   ،ػػر هيب ػػ  كرهب ػػ  علػػ  الكجػػكدا كاػػذلؾ  ػػل  ػػػاؿ 
ال اسػد الػذم يسػطـر  لػػدا كريظػا علػ  الك سػكدا كي ك ػػ  زكاؿ كػا كهبػ  ار كػػف 

 ا إ  باذف ار. ةـا ك  ياكف ذلؾ أبد

                                         

   ّْٖالدراسات الصك يم ع د علكا  ال جكيد  (ُ)
 ِّٕ-ِّٔالرعايم  ( ِ)
 ُُُال  ديد  ل ا  لاف كال جكيد  (ّ)
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ك ال ظ ال كازف ال رايبػل بػيف الةبػار يف؛  الب يػم الكلطةيػم  يهكػا كا ػدة كهػل:     
)ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح( كككسػػػػػػع إظهػػػػػػار ال ػػػػػػكف 
ك كثػػؿ  ػػل الكلطػػع الثالػػث الػػذم ي كسػػط الب يػػم الكلطةيػػم لل ػػرايبيف كيسػػبل  كلطػػع 

طػع لصػير ككلطػع ك كسػط ك  ػكحا ك  ك كسط ك  كح ككلطع لصير كيػأ ل بةػد  كل
،ػػؾ  ػػل أف هػػذ  الب يػػم الكلطةيػػم ذات ال كزيػػع الك كيػػز كا يلػػاع الرا ػػع  ةطػػل أثػػرنا 
ككسػػيليًّا رايػػم  ػػل الجكػػاؿ كالةذكبػػما ك ػػدعـ ا  سػػجاـ الصػػك ل بػػيف اإليػػات داخػػؿ 
الػػ ص اللرآ ػػل ككػػا يػػؤثر  ػػأثيرنا ابيػػرنا  ػػل إظهػػار الكسػػككف الػػد لل للػػ ص بصػػكرة 

 ح.أكس
كلػػد  ػػرص علكػػا  ال جكيػػد كاللػػرا ات علػػ  إي ػػا  الصػػكت  لػػ  كػػف الصػػ ات     

كالكخػػرج الكخصػػكص لػػ  كالػػ   ظ  ػػل  الك ػػ  كخاصػػم كػػا ي ةلػػؽ باألصػػكات ال ػػل 
يسػػهؿ  غيػػر  طلهػػا أك إاسػػابها صػػ م ليسػػت  ػػل ككسػػةهاا ككػػف ذلػػؾ  رليػػؽ الػػالـ 

اػم اا ػت الػالـ ك،ػددة ك  خيكهاا يلكؿ كال الليسػل: اإذا كلػع بةػد الػالـ ػ بػأم  ر 
أككخ  م ػ  ـ أخرل )ك خكم( أك  ػرؼ إطبػاؽا كجبػت الك ا ظػم علػ   رليػؽ الػالـ 
األكل ا ل ال   خـ ألجؿ ال  خػيـ الػذم بةػدها كيسػارع اللسػاف إلػ  ذلػؾ ليةكػؿ عكػالن 

خلاق  ... ك قال اهلل   كا دناا  البد كف ال   ظ ب رليؽ الالـ األكل  ا كذلؾ   ك:

كيلػػرر الػػدا ل لاعػػدة صػػك يم  ػػل جكيػػع اللػػرآف بلكلػػ :   (ُ)."خلقهاام   ك اهلل 
ًليىهػا اسػرة أك  ػرؼ اسػ ةال ا  ااعلككا أف الالـ إذا أ ت ك  رام أك سا تا كسكا  كى

   (ِ)أكرير ذلؾا  هل كرللم  ل جكيع اللرآفا.

                                         

 ُٖٗالرعايم  ( ُ)
 ُٗٓ( ال  ديد  ل ا  لاف كال جكيد ِ)



   

 ٕٔٔ 

ـ ككف أكثل    ل السكرة الاريكم الك ا )ال لؽا كخلؽ(ا   ػل األكلػ  جػا ت الػال    
ك  ك ػػم كبةػػدها صػػكت اسػػ ةال  )اللػػاؼ(ا كأكػػا الثا يػػم  لػػد جػػا ت ك  ك ػػم بػػيف 

 صك ل اس ةال  )الخا ا كاللاؼ(ا كهل  ل ال ال يف كرللم.
لػػ  جا ػػب صػػ ات الػػالـ الصػػك يم ال ػػل  ػػدؿ علػػ  سػػة ها كلار ػػم باألصػػكات      كاع

ل ػل  ػدعك إلػ  الكجاكرة لها ػ  اف ذلؾ يةطل إي ا ن د ليًّا ي سجـ كع جك السػكرةا ا
جالػم ال ظػر  ػل كا ك ػات الكجػكد كػف آيػات  ال  ار كال أكؿ  ل أسرار الكخلكلػاتا كاع
ككةجػزات؛ لياػكف ذلػؾ دلػػيالن لع سػاف يكصػل  إلػ  ار  يةبػػد   ػؽ عباد ػ  كيل جػػئ 

 إلي  خا،ةنا كس ةيذنا ب  كف ،ركر الخلؽا ايد الاا ديف.
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 تـــامتـاخل
الصػك ل للػ ص اللرآ ػل أف الجا ػب الصػك ل يسػهـ  ػل   بيف كف خالؿ ال  ليػؿ    

  ليؽ الغرض ال  ل للسكرةا ك صكير الكة  ا كصيارم الكسككف الد لل للسػكرة 
الاريكػػػما كهػػػذا األكػػػر ي ػػػ ح البػػػاب كاسػػػةنا لل ػػػديث عػػػف ا عجػػػاز الصػػػك ل للػػػ ص 

ا كلػد اللرآ ل الذم يظهر  ل الةاللات الداخليم كالخارجيم الكاك ػم لب ا هػا الصػك ل
  كخست هذ  الدراسم عف عدد كف ال  ا ج  أ ل بأهكها عل  الجكلم  يكا يلل:

ا،ػػ ت الدراسػػم عػػف ال  اسػػب كا ر بػػاط بػػيف الكسػػككف الػػد لل الةػػاـ الػػذم  -ُ 
جا ت ب  سكرة ال لؽ كبػيف ب ا هػا الصػك ل كػف خػالؿ كال ظػم ال  اسػؽ  يكػا 

 بيف جز يات السكرةا ككاك ا ها الصك يم.
ت الدراسم كف خالؿ إ صػا  الكلػاطع الصػك يم للسػكرة كأصػكا ها ػ ذلػؾ كا،  -ِ 

الب ا  الصك ل الك اػـ كال سػج ال غكػل الرا ػع الػذم يصػكر الكة ػ  كيػؤثر  ػل 
 الركحا كيرسـ أبةاد الد لم.

بي ت الدراسم كدل إسهاـ الب ا  الصك ل  ػل   ليػؽ جػكدة الػ صا ك ػك ر  -ّ    
كدريسػػػلر ككػػا يسػػيؼ للػػ ص اللرآ ػػل  كيػػػزناا الكةػػايير ال صػػيم لػػدم بكجرا ػػد 

كاع ااكػػا  ػػل ال سػػج ب ػػك ر  لػػؾ الكةػػايير علػػ  الكسػػ كيات اللغكيػػم الكخ ل ػػما 
 كليس عل  الكس كل ال رايبل   سب.

اػاف لل اػرار الصػػك ل أثػر   ػل د لػػم الػ ص اللرآ ػل؛  كجػػد ا  اػرارنا ل صػػكات  -ْ  
اا كاػػذلؾ الصػػػ ات ال ػػل   كيػػز بكسػػك ها السػػكةل عػػػف ريرهػػا األلػػؿ كسػػ ك ن

الصك يم ال ػل   كيػز بهػا أصػكات الالكػم اللرآ يػم؛ لبلػكغ الكلصػد كػف اإليػاتا 
ك  ليؽ الغرض الػد لل كالػدي ل الػذم  ركػل إليػ  السػكرة الاريكػما اكػا  اكػف 

 عذكبم ال طؽا ك سف الكلعا كسالسم األدا  الصك ل.



   

 ٔٔٗ 

ل للسػكرة الاريكػم؛  هػل  ةد ال اصلم اللرآ يم كػف أهػـ كاك ػات الب ػا  الصػك  -ٓ 
كػف أبػػرز ع اصػر ا يلػػاعا كالػربط الصػػك ل بػيف اإليػػات داخػؿ الػػ ص اللرآ ػػلا 
كلهػا ليك هػػا اػذلؾ  ػػل إ كػاـ الكة ػػ ؛  لػد   ظ ػػا ال  اسػب بػػيف الكة ػ  الػػذم 

 جا ت ب  سكرة ال لؽا كاألثر الصك ل ألصكات الللللم.
 ػل كاك ا هػا الصػك يما كألػرب  بي ت الدراسم أف الالكم اللرآ يم أاثر ا سجاكا -ٔ 

 الؤكػػا داخػػؿ الب ػػا  الصػػك ل للسػػكرة  لػػد  آل ػػت الكػػات السػػكرةا كأصػػكا هاا 
ككلاطةها؛ ل اكيف هذا الب ا  الصػك ل الكةجػز للػ ص اللرآ ػل ب يػث لػك سػلط 
ػػةيؼى كػػا  ػػرا  كػػف  سػػؽ السػػكرةا ك كاسػػؾ  صػػكت كا ػػد ك هػػا أك أبػػدؿ بغيػػر  لسى

 آلؼ الكا ها.أجزا هاا كا سجاـ أصكا هاا ك 
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 عـادر واملراجـت املصـقائً
إبراز الكةا ل كف  رز األكا ل  ل اللرا ات السبع لعكاـ ال،اطبل. عبػدالر كف -ُ

بػػف إسػػكاعيؿ بػػف إبػػراهيـ الكةػػركؼ بػػأبل ،ػػاكم الدك،ػػلل.   ليػػؽ / إبػػراهيـ 
 عطكة عكض. دار الا ب الةلكيم. دط .دت.

ؿ الػػديف بػػف عبػػدالر كف السػػيكطل. دار  هػػػر ا  لػػاف  ػػل علػػكـ اللػػرآف. جػػػال  -ِ
 ال يؿ. كصر. دت.

أثػػر اللػػكا يف الصػػك يم  ػػل ب ػػا  الالكػػم. د. ػػكزم  سػػف ال،ػػايب. عالػػػـ الاػػػ ب  -ّ
 ـ.ََِْ -هػ ُِْٓال ديث. أربد.األردف. الطبةم األكل . س م

 ـ.ََِٕاألصكات اللغكيم. د.إبراهيـ أ يس. كا بم األ جلك الكصريم. س م  -ْ
عجاز اللرآف كالبالرم ال بكيػم. كصػط   صػادؽ الرا ةػل. دار الا ػاب الةربػل. إ -ٓ

 ـ.ُّٕٗهػ ػ ُّّٗبيركت. لب اف. الطبةم ال اسةم. س م 
البرهاف  ل علكـ اللرآف. بدرالديف ك كد بف عبدار الزرا،ػل.   ليػؽ / ك كػد  -ٔ

 .ـُٕٓٗهػ ػ ُّٕٔأبكال سؿ إبراهيـ. كا بم دار ال راث. اللاهرة. س م 
البياف  ل ركا ع اللرآف. دراسم لغكيم كأسلكبيم لل ص اللرآ ل. د. كػاـ  سػاف.  -ٕ

 ـ.ُّٗٗهػ ػ ُُّْعالـ الا ب. اللاهرة. الطبةم األكل  س م 
ال  ديػػد  ػػل ا  لػػاف كال جكيػػد .أبػػكعكرك عثكػػاف بػػف سػػةيد الػػدا ل األ دلسػػل.  -ٖ

بةم األكلػ . سػ م دراسم ك  ليؽ/ د.را ـ لدكرم ال كد. دار عكار. عكاف. الط
 ـ.َََِهػ ػ ُُِْ

ال  ريػػػػر كال  ػػػػكير. ك كػػػػد الطػػػػاهر بػػػػف عا،ػػػػكر. الػػػػدار ال ك سػػػػيم لل ،ػػػػر.  -ٗ
 ـ.ُْٖٗس م



   

 ُٕٔ 

 ر يػػػؿ اللػػػرآف الاػػػريـ  ػػػل سػػػك  الدراسػػػات اللغكيػػػم ال ديثػػػم. د.عبػػػدال  اح  -َُ
 ـ. ََِْهػ ػ ُِْٓعبدالةليـ البرااكم . اللاهرة. الطبةم األكل . س م 

م. أبكك صكر ك كد بف أ كد األزهػرم.   ليػؽ/ عبدالسػالـ ك كػد  هذيب اللغ -ُُ
 هاركف كك كد علل ال جار. الدار الكصريم لل أليؼ كال رجكم. دط. دت.

جاكع البياف عف  أكيؿ آم اللرآف. ك كد بف جرير الطبػرم.   ليػؽ/ د.ب،ػار  -ُِ
عػػكاد كةػػركؼ كعصػػاـ  ػػارس ال رسػػ ا ل. كؤسسػػم الرسػػالم. الطبةػػم األكلػػ . 

 ـ.ُْٗٗهػ ػ ُُْٓم س 
الجػػاكع أل اػػاـ اللػػرآف. أبكعبػػدار ك كػػد بػػف أ كػػد بػػف أبػػل باػػر اللرطبػػل.  -ُّ

  ليؽ/عبػػػدار بػػػف عبدالك سػػػف ال راػػػل. كؤسسػػػم الرسػػػالم. بيػػػركت. لب ػػػاف. 
 ـ.ََِٔ-قُِْٕالطبةم األكل . س م

الدراسػػات الصػػك يم ع ػػد علكػػا  ال جكيػػد. د.رػػا ـ لػػدكرم ال كػػد. دار عكػػار.  -ُْ
 ـ.ََِٕهػ ػ ُِْٖف. الطبةم الثا يم. س م عكا

دراسات  ػل  لػ  اللغػم كال ك كلكجيػا الةربيػم. د.ي يػ  عباب ػم. دار ال،ػركؽ.  -ُٓ
 .َََِعكاف. األردف. الطبةم األكل . س م 

الرعايػػػم ل جػػػكيد اللػػػرا ة ك   ليػػػؽ ل ػػظ الػػ الكة. أبػػك ك كػػػد كاػػل بػػف أبػػل  -ُٔ
ر ات. دار عكار. الطبةم الثالثم. سػ م طالب الليسل.   ليؽ/ د.أ كد  سف  

 ـ.ُٔٗٗ -هػ ُُْٕ
،ػرح الك صػؿ. كك ػػؽ الػديف يةػػيش بػف علػػل بػف يةػػيش. الطباعػم الك يريػػم.  -ُٕ

 اللاهرة . دت 
الصػػػكت اللغػػػكم  ػػػل اللػػػرآف . د.ك كػػػد  سػػػيف علػػػل الصػػػغير. دارالكػػػؤرخ  -ُٖ

 ـ. َََِهػ ػ َُِْالةربل. بيركت. لب اف .الطبةم األكل . س م 
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الطػػراز الك سػػكف ألسػػرار البالرػػم كعلػػكـ  لػػا ؽ ا عجػػاز. ي يػػ  بػػف  كػػزة  -ُٗ
الةلػػػػكم اليك ػػػػل. دار الا ػػػػب الخديكيػػػػم. كطبةػػػػم  الكل طػػػػؼ بكصػػػػر. سػػػػػ م 

 ـ.ُُْٗ
ظكاهر لرآ يم  ل سك  الدراسات اللغكيم بيف اللدكا  كالك دثيف. د.البػدراكم  -َِ

 ـ.ََُِبةم. س م زهراف. كطبةم ال هسم الةربيم. اللاهرة. الطبةم الرا
 ـ.َََِعلـ األصكات. د.اكاؿ ب،ر. دار رريب. اللاهرة. س م -ُِ
 ـ.ُٖٗٗهػ ػ ُُْٖعلـ الصرؼ الصك ل. د.عبداللادر عبدالجليؿ. عكاف  -ِِ
علـ الصك يات. د.عبػدار ربيػع كد.عبػدالةزيز عػالـ. كا بػػم الر،ػػد. الككلاػم  -ِّ

 ـ.ََِٗ -هػ َُّْالةربيم السةكديم. الرياض. س م
علـ اللغػما كلدكػم لللػارئ الةربػل. د.ك كػكد السػةراف. دار ال هسػم الةربيػم.  -ِْ

 بيركت. لب اف. دت.
علػػػـ لغػػػم الػػػ ص ال ظريػػػم كال طبيػػػؽ. د.عػػػزة ،ػػػبؿ ك كػػػد. كا بػػػم اإلداب.  -ِٓ

 ـ.ََِٗهػ ػ َُّْاللاهرة. الطبةم الثا يم. س م 
 ليػػػػؽ/ د.كهػػػػدم الةػػػػيف. أبكعبػػػػدالر كف الخليػػػػؿ بػػػػف أ كػػػػد ال راهيػػػػدم.   -ِٔ

 الكخزككل كد.إبراهيـ الساكرا ل. سلسلم الكةاجـ كال هارس. دط. دت.
 ػػػ ح األل ػػػاؿ ،ػػػرح كػػػ ف    ػػػػم األط ػػػاؿ. سػػػليكاف بػػػف  سػػػيف الجكػػػػزكرم  -ِٕ

ال،ػػا ةل.  لػػديـ كسػػبط/ سػػكير اللاسػػل. دارالج ػػاف. بيػػركت. لب ػػاف. الطبةػػم 
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕاألكل . س م

راهيـ أ ػػيس. كا بػػػم األ جلػػػك الكصػػريم. اللػػاهرة.  ػػل اللهجػػات الةربيػػم. د.إبػػ -ِٖ
 ـ.ََِّس م



   

 ّٕٔ 

الا ػػػػاب لسػػػػيبكي . أبكب،ػػػػر عكػػػػركبف عثكػػػػاف بػػػػف ل بػػػػر.   ليػػػػؽ ك،ػػػػرح/  -ِٗ
 ـ.ُٕٕٗعبدالسالـ ك كد هاركف كا بم الخا جل. اللاهرة. س م

لساف الةرب. جكاؿ الديف بف ك ظػكر.   ليػؽ عبػدار علػل الابيػر كآخػركف.  -َّ
 صر. دت.دار الكةارؼ. ك

لسا يات ال ص. عػرض  أسيسػل. ايرسػ ف آدكسػ يؾ.  رجكػم د.سػةيد  سػف  -ُّ
 ـ.  ََِٗب يرم. كا بم زهرا  ال،رؽ. اللاهرة. الطبةم األكل . س م 

كدخؿ إل  علـ لغم ال ص. ركبرت ديبكررا د. كل غػا  . إلهػاـ أبكرزالػم. علػل  -ِّ
 ـ.ُِٗٗهػ ػ ُُّْمخليؿ  كد. كراز  ابلس للاكبيك ر. الطبةم األكل . س 

كسػ د ا كػاـ أ كػد. ا كػاـ أ كػد بػف   بػؿ. دار صػادر. بيػركت. لب ػػاف. دط.  -ّّ
 دت.

كة رؾ األلراف  ل إعجاز اللػرآف. جػالؿ الػديف عبػدالر كف أبػكبار السػيكطل.  -ّْ
سػػػبط  كصػػػ    كا ػػػب  هارسػػػ . أ كػػػد ،ػػػكس الػػػديف. دار الا ػػػب الةلكيػػػم. 

 ـ.ُٖٖٗػ  َُْٖبيركت. لب اف. الطبةم األكل . س م 
الك ردات  ل رريب اللػرآف. أبكاللاسػـ ال سػيف بػف ك كػد الكةػركؼ بالرارػب  -ّٓ

 األص ها ل.   ليؽ/ ك كد سيد ايال ل. دار الكةر م. بيركت. لب اف. دت.
كلػػاييس اللغػػم. أبكال سػػيف أ كػػد بػػف  ػػارس بػػف زاريػػا.   ليػػؽ/ عبدالسػػالـ  -ّٔ

 ـ.ُِٕٗهػ ػ ُِّٗك كد هاركف. دار ال ار. اللاهرة. س م 
الكل سػػػب. أبكالةبػػػاس ك كػػػد بػػػف يزيػػػد الكبػػػرد.   ليػػػؽ/ ك كػػػد عبػػػدالخالؽ  -ّٕ

عسػػػػػيكم كزارة األكلػػػػػاؼ. الكجلػػػػػس األعلػػػػػ  لل،ػػػػػ كف ا سػػػػػالكيم. اللػػػػػاهرة 
 ـ. ُْٗٗهػ . ُُْٓ.س م
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كػػػػف بالرػػػػم اللػػػػرآف. د.أ كػػػػد أ كػػػػد بػػػػدكم.  هسػػػػم كصػػػػر. اللػػػػاهرة. سػػػػ م  -ّٖ
 ـ.ََِٓ

 د. كاـ  ساف. دط. دت. ك اهج الب ث  ل اللغم. -ّٗ
ك هػػاج البلغػػا  كسػػراج األدبػػا . أبكال سػػف  ػػاـز اللرطػػاج ل.   ليػػؽ/ ك كػػد  -َْ

ال بيػػػب بػػػف الخكجػػػم. الػػػدار الةربيػػػم للا ػػػاب.  ػػػك س. الطبةػػػم الثالثػػػم. سػػػ م 
  ـ.ََِٖ

ككسيل  ال،ةر. د.إبػراهيـ أ ػيس. كا بػم األ جلػك الكصػريم. الطبةػم الثا يػم.  -ُْ
 ـ.ُِٓٗس م 

ك الػ ص ا جػا  جديػػد  ػل الػدرس ال  ػكم. د. أ كػػد ع ي ػل. كا بػم زهػػرا    ػ -ِْ
 ـ. ََُِال،رؽ. اللاهرة. الطبةم األكل . س م 

ال ،ػػر  ػػل اللػػرا ات الة،ػػر. ال ػػا ظ أبػػك الخيػػر ك كػػد بػػف ك كػػد الدك،ػػلل  -ّْ
ال،ػػػهير بػػػابف الجػػػزرم.   ليػػػؽ/ علػػػل ك كػػػد السػػػباع. دار الا ػػػب الةلكيػػػم. 

 بيركت لب اف. دت.
الػػػ ص كالخطػػػاب كا جػػػرا .  ػػػأليؼ/ ركبػػػرت دم بكجرا ػػػد.  رجكػػػم/ د. كػػػاـ  -ْْ

 ـ.ُٖٗٗهػ ػ  ُُْٖ ساف. عالـ الا ب. اللاهرة. الطبةم األكل . س م 
ال اػػت  ػػل إعجػػاز اللػػرآف. أبػػك ال سػػف علػػل بػػف عيسػػ  الركػػا ل.  صػػ يح/  -ْٓ

 ـ.ُّْٗد.عبدالةليـ. كا بم الجاكةم الكليم ا سالكيم. دهلل . س م 
ال هايم  ل رريب ال ديث كاألثػر. كجدالػديف أبكالسػةادات الكبػارؾ بػف ك كػد  -ْٔ

الجػػزرم )ابػػف األثيػػر(.   ليػػؽ/ طػػاهر أ كػػد الػػزاكم. ك كػػكد ك كػػد الط ػػا ل. 
 دار إ يا  ال راث الةربل. بيركت. لب اف. دت.



   

 ٕٔٓ 

 هايػػم ا يجػػاز  ػػل درايػػم ا عجػػاز.  خرالػػديف ك كػػد بػػف عكػػر بػػف ال سػػيف  -ْٕ
يػػؽ / د. صػرار  ػػاجل. دار صػادر. بيػػركت. الطبةػم األكلػػ . سػػ م الػرازم.   ل

 ـ.ََِْ -هػ ُِْْ
هدايػػم اللػػارئ إلػػ   جكيػػد اػػالـ البػػارم. عبػػدال  اح السػػيد عجكػػل الكرصػػ ل.  -ْٖ

لػػدـ لػػ  ال،ػػيا/  سػػ يف ك كػػد كخلػػكؼ. الككلاػػم الةربيػػم السػػةكديم. الطبةػػم 
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْاألكل . س م

 ات : *الكجالت الةلكيم كالدكري
 الجرس كا يلاع  ل  ةبير اللرآف. د.ااصد ياسر  سيف. دط. دت. -ْٗ
كػػ هج الب ػػث الصػػك ل ع ػػد الةػػرب  لػػد ك  ليػػؿ. د.ك كػػد  سػػيف الصػػغير.  -َٓ

 ـ.ُٖٗٗ. س م ّكجلم الساد. ج
 *رسا ؿ علكيم: 

ال  ليػػؿ الصػػك ل للػػ ص. كهػػدم ع ػػاد أ كػػد لبهػػا. إ،ػػراؼ أ.د.ك كػػد جػػكاد  -ُٓ
(. جاكةػػػػػػم ال جػػػػػػاح الكط يػػػػػػم  ػػػػػػل  ػػػػػػابلس.  لسػػػػػػطيف ال ػػػػػػكرم. )كاجسػػػػػػ ير

 ـ. َُُِ.س م
 
 


