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  بسم هللا الرحمن الرحيم
 

لَنَا قَالُواْ ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم  ﴿ 

إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِليُم 

 ﴾اْلَحِكيمُ 

 

 (32)سورة البقرة، آية 
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 داءـــاإِله

    
 

 إِلى َمن تََمنَّْت أن تََرانِي فِي َموقِِفي َهذا

 أُِمي َرِحَمَها هللاُ وَغفََر لَها

 إِلى َرفيقِة الَدرِب وَصاحبِة الفَضِل بعَد هللاِ 

 َعنِي َخيَر الَجزاءِ َزوَجتِي َجزاها هللاُ 

 إِلى فَلَذاِت َكبِدي َوزينَِة َحيَاِتي

 ِدي َوفقَُهُم هللاُ َوحفَظُهمَل أَو
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 المقدمة

رض، والصالة والسالم على سيد المرسلين، جالل واإلكرام، نور السماوات واألهلل ذي ال الحمد  
بعين، ومن تبعهم بإحسان إلى محمد النبي األمي سيد األولين واآلخرين، وعلى آله وصحبه والتا

 يوم الدين.

 أما بعد..

لقد حظي الدرس اللغوي في العصر الحديث بدراسات تحليل وفحص وتدقيق، كانت مكملًة ف
لما بدأه األقدمون، على المستوى الصرفي والنحوي والداللي، إال أن الدرس الصوتي كان به 

حتى جاء المحدثون ليضعوا لنا ما  ولم تزل كثير من قضاياه مجهولة، ،قصور عند القدماء
وه بالبحث والتقصي والتفتيش، وضعوا من المؤلفات والكتب، ما أّطروا به الدرس الصوتي، وأثر  

إال أنه لم يزل يحتاج إلى دراسات أخرى، خاصة في ما يتعلق بالبحوث الصوتية المعملية التي لم 
 تأخذ حظها من البحث العميق.

 ، إذ هو من بناِت أفكار)لصوائت في القرآن الكريم.. دراسة معملية)ا موضوعلذلك تم اختيار 
عبدالرحيم الكردي، إذ شاء هللا أن  /محمد داود، واألستاذ الدكتور /العاِلميِن الجليليِن األستاذ الدكتور

يقترح  كٌل منهما الموضوع  نفسه دون علم اآلخر، فتواردت خواطرهما على هذا الموضوع، ليستقر  
 هو عليه اليوم. على ما

والبحث يتناول الصوائت، بشقيها الطويلة والقصيرة بالدرس والتحليل، باستعمال برنامج حاسوبي 
 ا، الخاص بتحليل ودراسة الخواص النطقية ألصوات لغة ما، ق صد  وصفها وصفً praat)اسمه )

تّؤمن لنا الدقة  ، وبيان حقائق الفروق بينها، وهي عملية تقلل من هامش الخطأ و اصحيحً  اعلميً 
 المطلوبة.

وترجع أسباب ودوافع اختيار هذا الموضوع، إلى كونه يعد من العلوم الجديدة، التي قل 
استعمالها في مجال الدرس اللغوي الصوتي، كما أن أغلب الدراسات الصوتية تناولت الجانب 

 عن ترشيحه من قبل استاذّي داود والكردي. النظري دون العملي، فضاًل 

 أهداف الدراسة فيمكن إجمالها بما يلي:أما 

  النظر في صفات الصوائت عند العلماء ومقارنتها بالصفات المعملية وإيجاد الرابط بين
 هذا وذاك.
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 في توجيه معاني القرآن على مستوى الكلمة  للصوائت داللةٌ  محاولة معرفة ما إذا كانت
 والجملة.

  نامج التحليلي، واستلهام األفكار رصد الدالالت والمعاني للصوائت عن طريق البر
 والصور التخيلية، وربطها بمعاني الكلمات وسياق اآليات.

  عمل جداول احصائية ألعداد الصوائت في النماذج المختارة، وإيجاد حلقة الوصل ما
 بين النسب والغايات المعنوية من كثرِة أو قلِة استعمالها.

على نماذج من القرآن الكريم، إذ ما تم اختياره لم ومادة  الدراسِة، استندت في المقام األول 
يخرج عن تمثل غيره من القرآن. وتم اختيار التسجيالت الصوتية للشيخ محمود خليل الحصري 

دون غيره من القراء،  لحصري رحمة هللا عليه، برواية حفص عن عاصم، وكان سبب اختيارنا ل
ا برأي الدكتور محمد داود، إذ سبق أن خاض تجربًة وإجادًة، الستئناسن االذين ال يقلون عنه إتقانً 
عندما ط ِلب  منه اختيار أحد القراء فوقع اختياره على الشيخ الحصري،  )معمليًة في جامعِة )ليدز

لما يتميز به من ضبط وإتقان في نطق الحروف كما ينبغي، وااللتزام بأحكام التجويد والمدود من 
سين أدائه على حساب األحكام والنطق، فهو رحمه هللا ملتزم بقواعد دون المبالغة في التنغيم، أو تح

 .اعن كونه شيخ مشايخ القراء ويعد صوته معياريً  التالوة التي عليها الجمهور، فضاًل 

في طرِق دراسته على منهج واحد فقط، بل اعتمد على مناهج   أما منهج  البحِث فلم يقتصر
فصل، فقد جاء البحث  في بابين، تم استعمال المنهج  متغيرٍة بحسب الموضوع المدروس في كل

والتاريخي في الباب األول، ألننا بصدد تتبع آراء المفسرين وعلماء التجويد في الصوائت،  لوصفيا
ومحاولة اإلحاطة بوجهات نظرهم بشأن الموضوع المدروس والمقارنة بين اآلراء. واست عِمل  في 

لمنهج التجريبي، إذ تم تحديد الصوائت في النماذج المختارة الباب الثاني المنهج الوصفي مع ا
 .ادقيقً  اوإدخالها بالبرنامج واستخالص النتائج ووصفها وصفً 

ومما ال شك فيه أن هناك دراساٍت سابقًة عديدًة قد تطرقت إلى موضوع الصوائت ودراستها، 
م العين، وسيبويه في نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر: وصف الخليل للصوائت في معج

كتابه، وكذلك ابن جني في كتابيه الخصائص وسر صناعة االعراب، وابن الجزري في النشر، 
وغيرهم الكثير. وفي الدراسات الحديثة نجد كمال بشر في علم ومكي بن أبي طالب والقرطبي 

لقرآن، وسلمان األصوات، وإبراهيم أنيس في األصوات العربية، وتمام حسان في البيان في روائع ا
دراسات في علم اللغة وصالح حسنين في العاني في التشكيل الصوتي في اللغة العربية، 

ومحمد داود في كتبه الكثيرة  ، ومدخل إلى علم األصوات المقارن،الوصفي والتاريخي والمقارن 
راسة ألحكام والرسائل العلمية مثل: فونولوجيا القرآن دمنها الصوائت والمعنى واإلعجاز البياني، 
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التجويد في ضوء علم األصوات الحديث، رسالة ماجستير ألحمد راغب أحمد، والسّمات الّصوتّية 
الممّيزة في سورة مريم، رسالة ماجستير لنرمين غالب أحمد بالل، والصوامت الشديدة في العربية 

دراسة الفصحى دراسة مخبرّية، رسالة ماجستير لرضا زالقي، وجهود علماء العربية في 
المصّوتات في ضوء الدرس الصوتي الحديث، رسالة ماجستير لحسين خلف صالح الجبوري، 

 وغيرها الكثير مما علمت  ومما  لم أعلم.

 ويتكون البحث من مقدمٍة وبابين وخاتمٍة وثبِت المصادِر والمراجِع ثم فهرس الموضوعات.

، واألهداف، والدراسات السابقة، أما المقدمة فتحتوي موضوع البحث، وأسباب اختيار الموضوع
 والمادة البحثية، والمنهج المتبع، وخطة البحث.

 الدراسة النظرية للصوائت في اللغة العربية الباب األول:

 وفيه فصالن:

 الصوائت عند اللغويين الفصل األول:

 وفيه مبحثان:

 الصوائت عند علماء اللغة القدماء المبحث الول:

 ت في علم اللغة الحديثالصوائ المبحث الثاني:

 والمفسرين الصوائت عند علماء التجويد الفصل الثاني:

 وفيه مبحثان:

 الصوائت عند علماء التجويد  المبحث األول:

 الصوائت عند المفسرين المبحث الثاني:

 الدراسة المعملية للصوائت في القرآن الكريم الباب الثاني:

 وفيه فصالن:

 في القرآن خريطة الصوائت الفصل األول:

 وفيه ثالثة مباحث
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 على المستوى األدائي المبحث األول:

  )على المستوى اللهجي )اختالف القراءات المبحث الثاني:

 الوقف على الصوائت الطويلة في الفاصلة القرآنية المبحث الثالث:

 التحليل المعملي للصوائت في ألفاظ القرآن الفصل الثاني:

 وفيه مبحثان:

 التحليل المعملي للصوائت في ألفاظ متفرقات من القرآن المبحث األول:

 التحليل المعملي للصوائت في سورة الرحمنالمبحث الثاني: 

 وبعدها الخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وبعض التوصيات.

 ثم ثبت المصادر والمراجع، ففهرس الموضوعات.

باحث في أثنااء العمال علاى هاذه الدراساة فايمكن اجمالهاا أما الصعوبات والعوائق التي اعترضت ال
 بما يلي:

  صاااعوبة الحصاااول علاااى بعاااض المصاااادر، بسااابب إقاااامتي فاااي الساااويد، واالعتمااااد علاااى
 نترنت.ة االلكترونية على اإلالمكتب

  .صعوبة الحصول على معلومات عن كيفية استعمال برنامج التحليل الصوتي 

 ية بسبب بعدها عن محل إقامتي.صعوبة االتصال بالجامعات السويد 

 .قلة الخبراء بهذا المجال وانشغالهم 

ِفقت  إلى شيٍء فذلك من فضِل هللِا ومنِِّه وكرمِه، وإن أخطأت  فعلّي وحدي ت ق ع   اوأخيرً  فإن و 
ز ْت وسائلي عن ب ل وِغ  ْتِني المحاولة ، وع ج  ِسع  اولت  ما و  ة  ذلك، وما عن قصٍد كان ولكنني ح  ما ت ِبع 

 ط م حْت إليه آمالي، واستغفر  هللا  العظيم.

وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على صفوة الخلق وأشرف الرسل محمد 
 وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الباب األول

 الدراسة النظرية للصوائت يف اللغة العربية 
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 المدخل
والصوت: هو األثر السمعي الذي ت حِدث ه  تموِّجات  ،(: وهي من مادة )ص و تالصوائت لغة

رٍ   .(1)ناشئة من اهتزاز جسم ما، كتعجب، أو توجع، أو تحسُّ

يِّت  األصواِت: الشديد منها : هو شديد الصوت، ص  يِّت   .(2)والص 

 (.3)وإذا قلت صات أي: أحدث صوًتا

بَّر  عن هذا المعنى القدماء كالخليل في  فالصوائت جمع صائت، والصائت معناه الصائح لغة، ع 
ت  فالٌن بفالٍن تصويتًا: أي دعاه، وصات بصوٍت صوًتا فهو  وَّ كتابه العين وغيره، إذ قال: "ص 

 (.4)صائٌت بمعنى صائح"

وقال أبو مسحل األعرابي في نوادره: "ويقال: رجٌل صاٌت، وصيٌِّت، إذا كان شديد الصوت بعيده، 
. لغتان مسمو   (.5)عتان"وقد صات يصوت  يصيت 

يقول أحمد مختار عمر: "صائت ]مفرد[ ج صوائت: اسم فاعل من صات، وهو ]لغة[ صوت، 
 (.6)يتم نطقه دون عوائق ظاهرة، وهي: األلف، والواو، والياء، ويسمى كذلك ِعلَّة. عكسه صامت"

فالصوائت: "هو مصطلح بضد الجوامد أو الصوامت، فاأللف والواو والياء تعد أما اصطالًحا، 
صوائت، وأما غيرهن فصوامت أو جوامد، وقد استعمل المحدثون مصطلح الصوائت على 

 .(7)أصوات المد"

                                                           

مصطلح الصوتي في الدراسات العربية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار ينظر عبد العزيز الصيغ، ال(1) 
 .216م، ص2000، 1الفكر، دمشق، ط

، بيروت، 1ناشرون، الطبعة األلفّية، ط –ينظر سليمان فّياض، معجم السمع والمسموعات، مكتبة لبنان (2) 
 .49م، ص2000

اللغة العربية ومعانيها في شتى المجاالت، تدقيق:  ينظر إلياس الحلبي، القاموس النادر دليل إلى مواضيع(3) 
 .298م، ص1999، بيروت، 1جوزيف شهدا، دار الفكر اللبناني، ط

، 1الفراهيدي، كتاب العين، مرتبًا على حروف المعجم، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط(4) 
 و ت[، والصحاح ]ص و ت[.. وينظر تهذيب اللغة ]ص 421، ص2، ]ص و ت[، ج 2002بيروت،

، 2م، ج1961أبو مسحل األعرابي، النوادر، تحقيق: عزة تنوحي، مجمع اللغة العربية بدمشق، (5) 
 .1330ص

 .1330، ص2م، ج2008، القاهرة، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط(6) 
، ص 2007البحوث والدراسات اإلسالمية، العراق،  رشيد عبدالرحمن العبيدي، معجم الصوتيات، مركز(7) 

114. 
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تات إذ يقول: "والحروف  وِّ وكان ابن جني يستعمل مصطلحًا قريًبا من الصوائت وهو الم ص 
تة. وهي األلف والياء والواو... فإذا أنت نطقت  بهذه الممطولة هي الحروف الثالثة اللينة المصوِّ

تة قبله، ثم تماديت بهن نحوه طلن وشعن في الصوت فوفين له، وزدن في بيانه  األحرف المصوِّ
 (. 8) ومكانه..."

فيما استعمل بعض علماء اللغة من القدماء والمحدثين مصطلح الحركات للتعبير عن الصوائت 
، قال (9)الدؤليأبو األسود  معنوًيا هذا المصطلح أشار إلىطويلها وقصيرها، ولعل أول من 

 (الدكتور حسام البهنساوي: "لعل صنيع أبي األسود ي عدُّ بداية اهتمام العلماء العرب با)الحركات
وتنّبههم إلى دورها وقيمتها في إحكام اللغة وضبطها، كما يعد إدراًكا من أبي األسود بدور 

قاله للفتى القيسي؛ الذي الشفتين وأحوالها من فتح وضم وكسر، في التمييز بينها، ويؤكد ذلك ما 
 (.10)استعان به في نقط المصحف"

ومن المحدثين يقول كمال بشر: "اتفق اللغويون على تقسيم أصوات اللغة  إلى قسمين رئيسين: 
 .consonants (: ما يسمى في العربية با)االصوات الصامتةاألول منهما

 .vowels"(11) (: ما يشار إليه با)الحركاتوالثاني

                                                           

، ص 3، ج2ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، ط(8) 
127. 

يقول أبو عمرو الداني: "حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ابن األنباري قال: حدثنا أ بي عن عمر بن شيبة (9) 
قال: سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول: أول من وضع النحو أبو األسود الدؤلي ثم ميمون  عن الثوري 

األقرن ثم عنبسة الفيل ثم عبدهللا بن أبي إسحاق قال أبو عمرو: وكل هؤالء قد نقطوا وأخذ عنهم النقط 
 وحفظ وضبط وقيد وعمل به واتبع فيه سنتهم واقتدى فيه بمذاهبهم.

د المبرد لما وضع أبو األسود الدؤلي النحو قال: ابغوا لي رجاًل وليكن لقنًا فطلب قال محمد بن يزي
الرجل فلم يوجد إال في عبد القيس فقال أبو األسود إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت شفتي فاجعل أمام 

نقطة  الحرف نقطة فإذا ضممت شفتي بغنة فاجعل نقطتين فإذا رأيتني قد كسرت شفتي فاجعل أسفل الحرف
فإذا كسرت شفتي بغنة فاجعل نقطتين فإذا رأيتني قد فتحت شفتي فاجعل على الحرف نقطة فإذا فتحت 

 شفتي بغنة فاجعل نقطتين.
قال أبو العباس: فلذلك النقط بالبصرة في عبد القيس إلى اليوم...". أبو عمرو الداني، المحكم في نقط  

 . 7-6ها، ص 1407ق، ، دمش2المصحف، تحقيق عزة حسن، دار الفكر، ط
حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث، دار زهراء الشرق، (10) 
 .107م، ص2005، 1ط
 .91، ص1970، دار المعارف، (كمال محمد بشر، علم اللغة العام )األصوات(11) 
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وقصيرة  (د الخولي عنها أيًضا: "الصوائت الرئيسة: صوائت بسيطة )أي غير مركبةويقول محم
، وهي تختلف عدًدا ونوًعا من لغة إلى أخرى، إذ هي تسعة في اإلنجليزية، ()أي ليست طويلة

وثالثة في العربية، فالصوائت الرئيسة في العربية هي الفتحة، والضمة، والكسرة، وهي بالرموز 
 (. 12)، على التوالي"(iو) (uو)( aية )الصوتية الدول

وعطًفا على ما سبق، يتضح أن مصطلح الصوائت استعمل بمعناه قديًما، وهو مستعمل حرفًيا 
 في العصر الحديث.

وأما سبب اختيار مصطلح الصوائت في هذا البحث، بدل غيره من المصطلحات، فيعود إلى عدة 
 أمور:

دى علماء اللغة القدماء من خالل استعمالهم إن مصطلح الصوائت له جذوره العميقة ل -1
مصطلح المصّوتات، وهو مصطلح مشتق من مادة ]ص و ت[ وله الداللة نفسها التي 

 يؤديها مصطلح الصوائت.
على خالف مصطلح  (إن مصطلح الحركات اشتهر بوصف )الضمة، والكسرة، والفتحة -2

 الصوائت الذي يشمل الحركات والحروف.
ث يتجه نحو استعمال مصطلح الصوائت أكثر من غيره من إن علم اللغة الحدي -3

، )القيمة الوظيفية (13) (المصطلحات األخرى، كما في بحوث: )الصوائت والمعنى
 ، وغيرها الكثير.(14) (للصوائت

وتصنف الصوائت من حيث النوع إلى ثالثة أنواع، هي: الفتحة، والكسرة، والضمة. ومن 
 نطقها إلى ستة أنواع هي:حيث الكمية أو الزمن المستغرق ل

 .الفتحة القصيرة في مقابل الفتحة الطويلة 
 .الكسرة القصيرة في مقابل الكسرة الطويلة 
 (15)الضمة القصيرة في مقابل الضمة الطويلة. 

ت ب يَّن فيه عادًة طريقة نطق األصوات، ومخارجها من : (phoneticsعلم األصوات اللغوية )
هو يدرس األصوات اإلنسانية ويحللها ويجري عليها التجارب جهاز النطق اإلنساني، وعليه ف

                                                           

 .98م، ص 1982، 1محمد علي الخولي، معجم علم األصوات، ط(12) 
 الصوائت والمعنى في العربية دراسة داللية ومعجم، للدكتور محمد محمد داود.(13) 
 القيمة الوظيفية للصوائت دراسة لغوية، للدكتور ممدوح عبدالرحمن.(14) 
 .16-15محمد علي الخولي، معجم علم األصوات: (15) 
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ويشرحها، دون نظٍر خاص إلى ما تنتمي إليه هذه األصوات من لغات، أو إلى أثر تلك 
األصوات في اللغة من الناحية العلمية، أو إلى وظيفة األصوات، ودورها في تغيير معنى 

 .(16)الكلمة

فيه طريقة تأدية األصوات لوظيفتها في  : تدرس(phonologyعلم وظائف األصوات )
اللغة، وعليه فهو يدرس الصوت اإلنساني في تركيب الكالم ودوره في الدراسات الصرفية 

 .(17)والنحوية والداللية في لغة معيَّنة كدراسة أصوات اللغة العربية، وداللتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

-9م، ص2000، القاهرة ينظر كمال محمد بشر، علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع(16) 
10. 
 .10-9المرجع نفسه: (17) 
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 ألول المبحث ا
 الصوائت عند علماء اللغة القدماء

لعل أول من أشار ووضع األسس األولى لدراسة الصوائت هو أبو األسود الدؤلي، حين 
 نقطةٍ  بجعلمن أحد الكتَّاب الحاذقين من بني عبد القيس، أن أمره  -في القصة المشهورة –طلب

و تحته في حالة الكسر، فوق الحرف في حالة الفتح، أو بين يدي الحرف في حالة الضم، أ
. ثم جاء بعده الخليل بن أحمد (18)بحسب نطقه للحرف، وطبق هذا التنقيط على المصحف

ر تلك النقط، وجعلها عالمات تدل على اإلعراب، وهي ما تعرف في وقتنا هذا  الفراهيدي فطوَّ
 (.19)بالحركات

ِهد  يقول إبراهيم أنيس: "ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوٌث ف ي األصوات العربية ش 
المحدثون األوربيون أنها جليلة  القدر بالنسبة إلى عصورهم، وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية 
والنطق العربي، وال سيما في الترتيل القرآني، ولقرب هؤالء العلماء من عصور النهضة العربية 

ة، فوصفوا لنا الوصف العربي واتصالهم بفصحاء العرب كانوا مرهفي الحس، دقيقي المالحظ
 (20)وصًفا أثار دهشة المستشرقين وإعجابهم"

ولقد جعل القدماء من الصوائت القصيرة أبعاًضا من الصوائت الطويلة، فالفتحة بعض 
األلف، والضمة بعض الواو، والكسرة بعض الياء، وكانوا يسمون الفتحة األلف الصغيرة، والكسرة 

 (.21)و الصغيرةالياء الصغيرة، والضمة الوا

 هـ(170الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت

هناك الكثير من الخصائص الصوتية في اللغة العربية التي أثارها الخليل، لتكون أساًسا 
الحركات  إيجاده مصطلحللدراسات التي تلتها، سواء أكانت للقدماء أم للمحدثين، فضاًل عن 

رسي اللغة العربية حتى يومنا هذا، عن ذلك التي سهَّلت الدرس النحوي والصوتي والصرفي لدا
قال المخزومي: "إّن الخليل أول من التفت إلى صلة الدرس الصوتي بالدراسات اللغوية 
والصرفية، والنحوية، ولذلك كان للدراسة الصوتية من عنايته نصيب كبير، فقد أعاد النظر في 

طقي، وال على أساس لغوي، فرتبها ترتيب األصوات القديمة، الذي لم يكن مبنًيا على أساس من
                                                           

 .3، ص1960أبو عمرو الداني، المحكم في نقط المصحف، تحقيق: عزة حسن، دمشق، (18) 
 .7المرجع نفسه:(19) 
 .5إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مطبعة نهضة مصر: ص(20) 
في مجلة عود البند الثقافية، العدد  ، بحث منشور2أمينة طيبي، الصوائت في التراث العربي، جينظر (21) 

 ، الناشر: عدي الهواري.96
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بحسب المخارج في الفم، وكان ذلك فتًحا جديًدا، ألنه كان منطلًقا إلى معرفة خصائص الحروف 
، وكذلك أشار الدكتور محمد الصغير إلى جهود الفراهيدي الصوتية، بخاصة في (22)وصفاتها"

فني في دراسته التي  معجمه العين، إذ قال: "هو أول من وضع الصوت اللغوي موضع تطبيق
انتظمها كتابه الفريد العين، بل هو أول من جعل الصوت اللغوي أساس اللغة المعجمية، فكان 

 .(23)بذلك الرائد والمؤسس"

وهذا ي ظِهر  مدى ذائقة الفراهيدي في استنتاجاته، واستقراءاته في تصنيف األصوات عامة 
بتدًئا من أقصى الحلق، ومن ثم فضاء بحسب مخارجها، باعتماده على السماع والذائقة، م

الحلق، فاألسنان، إلى أن ينتهي بالشفة، أي بدايًة من حرف العين وانتهاًء بحرف الميم. وهذا 
 (24)االبتكار البديع يقول عنه محمد الصغير: "وهذا يدل على ذائقٍة حسّيٍة فريدٍة، وصبٍر عنيفٍ 

ًعا وابتكاًرا، دون االستعانة بأي جهاز على االستنتاج، حتى توصل إلى ما توصل إليه ابتدا 
علمي، إذ ال جهاز آنذاك، وهو ما لم يثبت العلم التشريحي الحديث بكل أجهزته الدقيقة، 

، وهذا ما ستتم مناقشته وإثباته، من خالل (25)ومختبراته الضخمة خالًفا له فيما يبدو إال يسيًرا"
لغة الحديث بأجهزته وعملياته التشريحية عرض ما توصل إليه علماء اللغة المحدثين، وعلم ال

 والمعملية الحديثة في المبحث الثاني من هذا الفصل.

إن الخليل يرى أن للصوائت مخرًجا خاًصا، وذكر أنها تخرج من الجوف، وليس للسان أو 
الحلق، أو اللهاة أي تأثير في نطقها، قال: "وسميت جوًفا؛ ألنها تخرج من الجوف، فال تقع في 

ٍة من مدارج اللسان، وال من مدارج الحلق، وال من مدارج اللهاة، وإنما هي هاوية في مدرج
  (.26)الهواء، فلم يكن لها حيز تنسب إليه، إال الجوف"

وجعل الفراهيدي الصوائت الطويلة بالمرتبة التاسعة، عندما صنف مخارج الحروف إلى 
ها هوائيًة تخرج من حيِّز واحد، ألنها ال ، وأطلق عليها حروف ( 27)يتعلق بها شيء عشرة، وعدَّ

                                                           

 .4م، ص1966، القاهرة، 1مهدي المخزومي، في النحو العربي، قواعد وتطبيق، ط(22) 
 .39م: ص2000، دار المؤرخ العربي، بيروت، 1محمد الصغير، الصوت اللغوي في القرآن، ط(23) 
ال يعد مستساًغا في لغة العرب، إنما يوصف الصبر بأنه  لفظة صبر عنيف: فإن وصف الصبر بالعنف(24) 

 جميل أو طويل وغيرها من األوصاف التي تناسب الصبر.
 .21محمد الصغير، الصوت اللغوي في القرآن:(25) 
الفراهيدي الخليل بن أحمد ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد، (26) 
 .57، ص 1جم، 1980بغداد، 
 .58و48/ 1ينظر المرجع نفسه:(27) 
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، أما الصوائت القصيرة، فبطبيعة الحال أنها لها مخارج الصوائت الطويلة نفسها ( 28)اللين أيًضا
 عند القدماء، ألن القصيرة عندهم هي أبعاض الطويلة كما ذ ِكر  سابًقا.

 هـ(180سيبويه )تـ

في كتابه الكتاب، إال أنه استند في كثير  على الرغم من أن سيبويه بذل جهوًدا صوتيًة كبيرة
من دراساته الصوتية إلى آراء أستاذه الخليل معتمًدا على مبتكرات األخير في كتابه العين، 
توافقه حيًنا، وتخالفه حيًنا آخر، فمن اجتهاداته، على سبيل المثال ال الحصر، أنه ذكر في 

ا الهاء من أكثر األصوات وروًدا واستعمااًل كتابه أن من الصوائت الطويلة األلف والياء ومعهم
في اللغة العربية، وطبعا هذا العمل يعد عماًل شاًقا ونتيجًة تحتاج إلى عمل مضٍن، وال يمكن أن 

. بينما كانت أعضاء النطق عن سيبويه (29)تلمسها إال عند إجراء الدراسات اإلحصائية الدقيقة
ما من أقصى الحلق إلى الشفتين، إال أن ترتيب هي نفسها عند الخليل، واألصوات تبدأ عنده

. وذهب سيبويه إلى أن مخارج الصوائت ( 30)الحروف عند سيبويه يخالف ترتيبها عند الخليل
الطويلة ليست من الجوف كما قال استاذه الخليل، بل أنه جعل مخرج األلف من أقصى الحلق، 

 .(31)وسط اللسان كمخرج الياء المتحركةوالواو من الشفتين كمخرج الواو المتحركة، والياء من 

 فيما اعتمد سيبويه في دراسته لألصوات على مرحلتين، كما يفعل المعاصرون:

 .(دراسة األصوات بوصفها أحداًثا نطقية فعلية )الفوناتيك األولى:     

دراسة األصوات بوصفها وحدات أو فونيمات، وهو ما يعرف في وقتنا الحاضر  الثانية:     
 .(32) (م وظائف األصوات )الفونواوجيابعل

وهناك الكثير من الجهود الصوتية التي يمكن أن تحسب لسيبويه، إال أنها إما أن تكون  
مأخوذة عن الخليل في ما يخص الصوائت، وإما أن تكون ليست لها عالقة بالصوائت موضوع 

 بحثنا، لذا اكتفى الباحث بما أشار إليه سلًفا.
                                                           

 .57- 1/53ينظر الفراهيدي، كتاب العين: (28) 
، 1ها، ج 1345ينظر ابن دريد محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، أوفسيت عن طبعة حيدر أباد الدكن، (29) 

 .306ص
همي حجازي ومحمد أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، تحقيق: رمضان عبدالتواب ومحمود فينظر (30) 

 .405، ص2م، ج1986هاشم عبد الدايم، تحقيق: مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
-80م، ص1984، 1ينظر ابن الطحان، مخارج الحروف وصفاتها، تحقيق: محمد يعقوب تركستاني، ط(31) 

83. 
ب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، كمال بشر، التفكير اللغوي بين القديم والجديد، دار غريينظر (32) 
 .392، صم2005
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 (هـ206قطرب )ت 

ن لقطرب جهوده الصوتية عندما اهتم باأللفاظ التي تتفق في الصوامت، مع اختالف كا
، وما تؤديه من اختالف المعنى في حاالتها الثالثة في الكلمة الواحدةالصوائت القصيرة 

المتغّيرة، إذ يعد قطرب الرائد األول في هذا المجال، وتبعه من تبعه بمثل هذا الصنيع، 
 شرح والتصنيف.واالستدراك عليه بال

. وقال (33)والمثلث عند قطرب: "هو اسم ي رى في الكتابة واحًدا، ويصرف على ثالثة أوجه"
عنه الدكتور محمد داود مفصاًل القول: "فالمثلث مجموعة تضم ثالثة مفردات تتفق في 

مة الصوامت عدًدا وترتيًبا، وتختلف في الحركات فيحصل بتغيير الحركة تغيٌر في المعنى. والكل
المثلثة قد تكون اسًما؛ وقد يقع تغيير الحركة على الحرف األول أو الثاني أو الثالث، ونادًرا ما 
يقع في الحرف الرابع، وقد يقع تغيير الحركة في الحرف األول والثاني مًعا، أو في الحرف 

في عين الفعل، األول والثالث مًعا، وقد تكون الكلمة المثلثة فعاًل؛ فيقع تغيير في األعم األغلب 
 (.34)وقد ينتقل تغيير الحركة إلى فاء الفعل في حالة الفعل المضعَّف واألجوف"

وقد يكون المثلث متفًقا في المعنى على الرغم من تغير الصوائت القصيرة في الحرف األول، 
فوة فوة، الصُّ فوة، الصِّ  (.35)كلها جاءت بمعنى واحد هو: خيار الشيء (كما في )الصَّ

بة، المأِربة، المأر بةوفي الحر   أي الحاجة. (ف الثاني كما في )المأر 

نت المرأة، أي  نت المرأة، حِصنت المرأة، حص  هذا في االسم، وفي الفعل كما في: حص 
 (.36)تمنعْت مما ال يحل

فيما تتغير الحركة في الحرف األول والثالث في الكلمة كما في: األ نم لة، اأِلنِملة، األ نم لة، 
 . (37)هاأي طرف  

                                                           

 .4-3م، ص1907قطرب، مثلثات قطرب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، (33) 
محمد محمد داود، الصوائت والمعنى في العربية دراسة داللية ومعجم، دار غريب للطباعة والنشر (34) 

 .27م، ص 2001والتوزيع، القاهرة،
بن عبدهللا بن مالك، إكمال األعالم بتثليث الكالم، رواية محمد بن أبي الفتح البعلي  ينظر الجياني محمد(35) 

 .13، ص1م، ج1984الحنبلي، تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي، مكتبة المدني، جدة، 
 .1/19ينظر المرجع نفسه: (36) 
لفرطوسي، المكتبة ينظر البطليوسي، أبو محمد عبدهللا األندلسي، المثلث، تحقيق:  صالح مهدي ا(37) 

 .417، ص1، ج1982الوطنية، العراق، 
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وقد يكون المثلث مختلف في المعنى، أي أن المعنى يتغير بتغي ر الحركة ويكون في عدة 
 حاالت:
 :تغير الحركة في الحرف األول كما في األسماء مثل 

ّنة: البستان، و بمعنى الستر أيًضا.   الج 
 الِجّنة: الجن، والجنون، وفي التعبير به عن المالئكة خالف.

ّنة: ما أستتر   (.38)به من درٍع ونحوه للوقايةالج 
  تغير الحركة الواقعة في الحرف الثاني، يقول عنه محمد داود: "وأكثر وقوعه في

 ، مثل :(39)األفعال"
م  القوم  ق ْدًما صار أمامهم. م : ق د   ق د 

 ق ِدم : ق ِدم  الرجل  من سفره قدوًما.
ًما صار قديًما م  ِقد  م  الشيء  يقد  م : ق د   (.40)ق د 

 ر الحركة في الحرف الثالث كما في:تغي 
الم ْسع ط : مفعول من أسعطه الدواء: أنشقه إياه، والرمح: طعن به في أنفه، والعلم: بالغ في 

 تعليمه إياه.
 الم سِعط : فاعل المعاني السابق اإلشارة إليها

 (.41)الم سع ط : اإلناء الذي ي سع ط  به العليل
 ي، كما في:تغير الحركة في الحرف األول والثان 

: الدهر  األ ب د 
: المولود من اإلماء واأل تن.  اأِلِبد 

: جمع أ بود، وهو كثير الغضب  (.42)األ ب د 
 

                                                           

 .1/417: المثلث لبطليوسي،اينظر (38) 
 .28محمد داود، الصوائت والمعنى:(39) 
 2/398ينظر البطليوسي، المثلث: (40) 
 .2/631ينظر ابن مالك الجياني، إكمال األعالم بتثليث الكالم: (41) 
 1/33ينظر البطليوسي، المثلث:(42) 
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 :تغير الحركة في الحرف األول والثالث كما في 
 الع ْجر مة: العدو الشديد.

 الِعْجِرمة: المرأة القصيرة الغليظة.
 (.43)القسيّ الع ْجر مة: واحده الع جر م: وهو شجر ي عمل منه 

  ،ت، التفاِوت تغير الحركة في الحرف الرابع، ولم يقع إال في كلمة واحدة هي: التفاو 
ت  (.44)التفاو 

 (هـ 392ابن جني )ت 
يعد ابن جني مؤصل هذا الفن، وأول من وضع قواعده، ونهج منهًجا مخطًطا له بمهارة 

راحل البناء التي وضع لبناتها وحرفية عاليتين، وصلت إلى درجات الدقة واالنضباط، متجاوًزا م
األساسية من سبقوه، ولما كانت لديه هذه البراعة في هذا الفن، قال عن نفسه: "وما علمت أّن 

، وهذا النص (45)أحًدا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض، وال أشبعه هذا اإلشباع..."
ل هنا أن ابن جني يعد من عقب عليه المحققون مصطفى السقا وجماعته بقولهم: "لنا أن نسج

اللغويين العلميين الذين وضعوا أسس الدراسة الصوتية قبل أن تعرفها أوروبا في النهضة 
 .(46)الحديثة"
ما يخص تفريقه بين الصوائت الطويلة والقصيرة يقول: "وأذكر  فوق ما بين الحرف  وفي

؟ وأذكر  أيًضا الحروف التي والحركة، وأين محل الحركة من الحرف: هل هي قبله أم معه أم بعده
هي فروع مستحسنة، والحروف التي هي فروع مستقبحة، والحركات التي هي فروع متولدة عن 
الحركات، كتفرع الحروف من الحروف. وأذكر  أيًضا ما كان من الحروف في حال سكونه له 

ِرك  أقلقته الحركة..."  .(47) مخرج ما، فإذا ح 
يصيب الحرف، هو ما قاله الدكتور حسام النعيمي معلًقا  ويقصد ابن جني باإلقالق الذي

على هذا النص: "وهذا الذي ذكره ابن جني من إقالق الحرف عن موضعه باجتذابه إلى الصوت 
الذي هي بعضه... إن مخرج الصامت يتكيف مع الصائت، فهو إذن في وضع غير وضعه وهو 

                                                           

 .2/410ر الجياني، إكمال األعالم بتثليث الكالم:ينظ(43) 
 30ينظر محمد داود، الصوائت والمعنى:(44) 
، 1، ج1985، دار القلم، دمشق، 1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقيق: حسن الهنداوي، ط(45) 

 .63ص
طفى، وعبد هللا ابن جني، سر صناعة اإلعراب، تحقيق مصطفى السقا، ومحمد الزفزاف، وإبراهيم مص(46) 

 .63،ص 1م، ج1954، 1أمين، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط
 .4-1/3بتحقيق الهنداوي:  سر صناعة اإلعراب، ابن جني،(47) 
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نوع من التغيير، أو إلى اتخاذ وضع لم  خاٍل من صائت يتبعه فقد أدى هذا الصائت إلى إحداث
ذ لواله، وهو وضع يتناسب مع المصوت التالي له، أي أنه يتناسب مع الفتحة والكسرة  يكن لي ت خ 
والضمة، وهذا الذي عّبر عنه ابن جني بأنها تقلق الحرف وتجذبه إلى الحرف الذي هي 

 .(48)بعضه"
از النطقي عند اإلنسان بالمزمار، فكيف أن كما أن له جهوًدا صوتيًة تشريحيًة إذ شبه الجه

الذي يعزف عليه يضع أنامله على فتحاته ليصدر أصواًتا مختلفة، كذلك يحدث عند نطق 
األصوات، إذ يقول: "فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المسنوقة، وراوح بين أنامله، 

ِمع  لكل منها صوٌت ال يشبه صاحبه، ف كذلك إذا ق ِطع  الصوت في الحلق اختلفت األصوات، وس 
 .( 49)والفم، باعتماد على جهات مختلفة، كان سبب استماعنا هذه األصوات المختلفة"

عطًفا على هذا فإنه أشار أيًضا إلى دور انطالق الهواء مضغوًطا، وغير مضغوط في إنتاج 
ط الناطق األصوات، كل صوت له درجة من الضغط الهوائي الم حِدث له يتحكم بهذا الضغ

، الذي يتكلم (نفسه. ويمكن ربط هذه النظرية بما يتبناه علم األصوات الحديث النطقي )التشريحي
عن دور الجهاز التنفسي، والذي يقدم الهواء المناسب لتكييف حدوث األصوات، ودور الحنجرة، 

 .(50)وفتحة المزمار وغيرها من أعضاء النطق
نه يراها أبعاًضا من الطويلة، إذ قال: "اعلم أن ومذهب ابن جني في الصوائت القصيرة، أ

الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي األلف والياء والواو ، فكما أن هذه الحروف ثالثة، 
فكذلك الحركات ثالثة، وهي الفتحة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض األلف، والكسرة بعض الياء، 

أبعاض  -على حد تعبيره–كون الحركات  . وعلل سبب ذهابه إلى(51)والضمة بعض الواو"
،معطًيا مثااًل (52)الحروف، "أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه"

على ذلك في فتحة ع مر فإنك إذا أشبعتها صارت عامر، وِعن ب فالكسرة عند إشباعها تصير 
فلوال أن الحركات أبعاٌض لهذه الكلمة ِعينب، وضمة ع م ر عند اإلشباع تصير ع وم ر، ثم قال: "

 .(53)الحروف وأوائل لها لما نشأت عنها وال كانت تابعة لها"

                                                           

حسام سعيد النعيمي، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة (48) 
 .326-325م،ص1980لعراق واإلعالم، ا

 .1/9ابن جني، سر صناعة اإلعراب: (49) 
 .42: صبرتيل مالمبرج، علم األصوات، تعريب ودراسة: عبدالصبور شاهين، مكتبة الشبابينظر (50) 
 17/ 1ابن جني، سر صناعة اإلعراب:(51) 
 .1/18المرجع نفسه: (52) 
 .1/18المرجع نفسه: (53) 
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عند الوقوف  -أي القصيرة-واستدل أيضا بكون الصوائت القصيرة أبعاض الطويلة أنها 
، كما في وقوفك على قمت  في (54)عليها عند التذكر يؤدي إلى أن "ي مطلن حتى يفين حروًفا"

م الجمعة، فتمطل الفتحة في تاء قمت لتصبح قمتا وتكون ألًفا، كذلك الحال مع قولك قمت  يو 
 .(55)أنِت عاقلة، فتقول أنتي، ومع الضمة في قمت  تصبح قمتو بالواو

وهذا المذهب بنى عليه المحدثون رأيهم في مخارج الصوائت القصيرة، مفصلين تفصياًل أكثر 
لسان، أو مؤخرته نحو سقف الحنك األعلى، فقد دقة من ابن جني، فهي تحدد بحركة مقدمة ال

قال رمضان عبدالتواب عن هذا األمر: "فإن كان اللسان مستوًيا في قاع الفم، مع انحراف قليل 
في أقصاه نحو أقصى الحنك، وتركت الهواء ينطلق من الرئتين، ويهز األوتار الصوتية وهو ماّر 

ة اللسان تصعد نحو وسط الحنك األعلى بها، نتج عن ذلك صوت الفتحة، فإذا تركت مقدم
بحيث يكون الفراغ بينهما كافًيا لمرور الهواء، دون أن يحدث في مروره بهذا الموضع أي نوع من 
االحتكاك والحفيف، وجعلت األوتار الصوتية تهتز مع ذلك، نتج صوت الكسرة الخالصة...، أما 

للهواء المار بهذه المنطقة أي نوع من  إذا ارتفع أقصى اللسان نحو سقف الحنك، بحيث ال يحدث
الحفيف، مع حدوث ذبذبة في األوتار الصوتية، فإن الصوت الذي ينتج عن ذلك هو صوت 

. يقول الدكتور خليل إبراهيم العطية: "ويبدو أنهم توصلوا إلى كون الحركات (56)الضمة الخالصة"
ومالحظتهم  ()مطل الحركات أجزاء من الحروف عن طريق دراسة اإلشباع الذي دعاه ابن جني

أن الضمة متى أشبعت صارت واًوا، والفتحة متى أشبعت صارت ألًفا، والكسرة تصير ياًء عند 
 .(57)اإلشباع"

كما ونوه ابن جني إلى تقارب مخارج حرفي الواو والياء، وتباعدهما عن مخرج األلف، وأن 
 . ( 58)هما عن مخرج الفتحةاألمر نفسه ينطبق على تقارب مخارج الضمة والكسرة، وتباعد

وأطلق ابن جني مصطلح الهاوي على حرف األلف الصائت، وهو من الصفات المفردة التي 
ال تكون إال في حرف واحد، ذاكًرا انه أحد حروف الصوائت الطويلة، وسبب إطالقه هذه الصفة 

                                                           

، 3، ج2محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، طابن جني، الخصائص، تحقيق: (54) 
 .129ص
 3/130المرجع نفسه:ينظر (55) 
رمضان عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرافعي، (56) 

 .93-92م، ص1993، 1الرياض، ط
م، 1983لصوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد خليل إبراهيم العطية، في البحث ا(57) 

 .51ص
 .1/21ينظر ابن جني، سر صناعة اإلعراب: (58) 
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، وقد سبق سيبويه  (59)على األلف دون الواو والياء ألنه يرى أن األلف أشد امتداًدا وأوسع مخرًجا
ابن  جني بنص مشابه قال فيه: "ومنها الهاوي وهو حرف لين اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد 

 .(60)من اتساع مخرج الواو والياء"
ثم علَّق الدكتور حسام النعيمي على النصين قائاًل: "فكأن اتساع مجرى الصوت فيه، 

ضاء، ال يستند اللسان معه إلى شيء وال وامتداده في الفم جعلهم يرونه كالذي يهوي في الف
يتحرك نحو شيء وال يحتك الهواء معه بشيء، وهو يختلف عن الواو والياء في هذا، ألنك قد 

 (61)تضم شفتيك في الواو، وترفع في الياء لسانك ِقب ل  الحنك"
ما يخص جهود ابن جني في مجال الصوتيات، فإن ما يراه الباحث ليس ببعيد عن رأي  وفي

لمحدثين، في أن ابن جني له منهج منضبط، ي ظِهر مدى تركيزه بالبحث، ومدى قدرته على ا
االنتقال لبحث الظواهر الصوتية بكل حيثياتها، معتمًدا في تبويبه على الدقة والرصانة والسهولة 
وعدم الحشو، يقول كمل بشر: "ولسوف يفخر اإلنسان حين يعلم أن ابن جني قد استعمل في 

للداللة على دراسة األصوات والبحث  (المصطلح )علم األصوات (ر صناعة اإلعرابكتابه )س
في مشكالتها المختلفة على نحو ما جاء في الدرس الصوتي الحديث... وفي ظننا أن هذا 
المصطلح بهذه الصورة وهذا الترتيب قد جاء سابقا للمصطلح األوروبي المقابل له وهو: 

phonetics"(62) 
بقية العلماء من أهل اللغة، الذين عنوا بدراسة األصوات، فقد اكتفى الباحث بما وبالنسبة إلى 

ذكره ابن جني، إذ ما قاله الالحقون له لم يخرج عن دائرة وإطار ما قاله، فال فائدة من التكرار 
 واإلسهاب.

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/71: ينظر ابن جني، سر صناعة اإلعراب(59) 
 .406/ 2سيبويه، الكتاب:(60) 
 .324حسام سعيد النعيمي، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: (61) 
 .411-410فكير اللغوي بين القديم والجديد:كمال بشر، الت(62) 
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 المبحث الثاني
 الصوائت في علم اللغة الحديث

عامااة، ودراسااة الصااوائت خاصااة، علااى آراء القاادماء  اعتمااد المحاادثون فااي دراساااتهم الصااوتية
من أهل اللغة، بخاصة ابن جني الذي قال عنه الدكتور عبادالرحيم الكاردي: "ابان جناي هاو عمادة 

، وحااولوا أن (63)الصوتيات، وغربل كل ما قالاه الساابقون، وهاو باذرة لماا أخاذه الالحقاون مان بعاده"
ا إلاااى أن الصاااوائت سااات حركاااات: األلاااف والاااواو واليااااء يوافقاااوا باااين آرائهااام والعلااام الحاااديث، فاااذهبو 

والفتحاااة والضااامة والكسااارة، إذن فاااإن المحااادثين قاااد سااااروا علاااى آثاااار القااادماء فاااي بنااااء نظريااااتهم 
الصاااوتية، وفاااي آرائهااام فاااي الصاااوائت، وهنااااك قضاااية أثيااارت باااين المحااادثين، هاااي أن هنااااك مااان 

الصااااوائت، للتعبياااار عاااان طويلهااااا  اسااااتعمل مصااااطلح الحركااااات بااااداًل ماااان حااااروف المااااد اللااااين أو
وقصاايرها، ن ِقاال  عاانهم مااا نصااه: "أن الحركااات فااي العربيااة سااٌت: الفتحااة والكساارة والضاامة واأللااف 

، تحفَّظ  بعضاهم علاى هاذا المصاطلح، مانهم الادكتور رشايد العبيادي إذ قاال فاي (64)وواو المد وياؤه"
تط بعضاااااهم حاااااين ساااااماها معجماااااه الصاااااوتي: "ويسااااامى عناااااد المحااااادثين بااااااللين وبالصاااااوائت واشااااا

، إال أن مفهاااوم الصاااائت أو ماااا يقابلاااه فاااي التسااامية هاااو " الصاااوت المجهاااور الاااذي (65)بالحركاااات"
ي حااد ث  فااي تكوينااه أن يناادفع الهااواء فااي مجاارى مسااتمر خااالل الحلااق والفاام، وخااالل األنااف معهمااا 

يق لمجارى الهاواء أحياًناا، دون أن يكاون ثماة عاائٌق يعتارض مجارى الهاواء اعتراًضاا تاًماا، أو تضاي
مااان شاااأنه أن ي حاااِدث  احتكاًكاااا مساااموًعا، وأي صاااوت فاااي الكاااالم الطبيعاااي ال يصااادق علياااه هاااذا 
التعريااف يعااد صااوًتا صااامًتا... واألصااوات العربيااة التااي يصااد ق عليهااا تعريااف الّصااائت، هااي مااا 

لاين مقصاوًدا (، وبحاروف الماد والi، والكسارة u، والضامة aسّماها نحاة العربية بالحركات )الفتحاة 
 .(66)("ii(، والياء في مثل القاضي )uu(، والواو في مثل قالوا )aaبها األلف في مثل عدا )

وذكار إباراهيم أناايس أن المحادثين قّساموا األصااوات علاى قسامين: األصااوات السااكنة وأصااوات 
التاي  اللين )الصوائت(، وهذا التقسيم جاء على أساس الطبيعة الصوتية لكل منها، ثم ذكر الصفة

تجمع بين كل الصوائت قائاًل: "هي أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين ماًرا بالحنجرة، ثم 
يتخذ مجاراه كماا يحادث ماع األصاوات الرخاوة، أو تحابس الانفس وال تسامح لاه باالمرور كماا يحادث 

                                                           

 أخذه الباحث عن الدكتور عبد الرحيم الكردي مشافهة. (63)
حسن غازي السعدي، حرفيَّة الصوائت الطويلة في العربية، بحث منشور في موقع جامعة بابل اإللكتروني،  (64)

 .1كلية الدراسات اإلسالمية، ص
وتيات، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، ديوان الوقف السني، رشيد عبدالرحمن العبيدي، معجم الص (65)

 .94، ص2007، العراق، 1ط
-148محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربة للطباعة والنشر، بيروت، ص (66)

 .61: ، وينظر برتيل مالمبرج، علم األصوات149
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ي الحلاق مع األصوات الشديدة. فالصفة التي تختص بها أصوات اللاين هاي كيفياة مارور الهاواء فا
 .(67)والفم وخلو مجراه من حوائل وموانع"

 وعلى ضوء ما سبق تكون دراسة الصوائت قد ق ِسم ْت في حالة نطقها على قسمين:

قسااام  اآلخـــرماااا يتعلاااق بكيفياااة مااارور الهاااواء خاااالل الجهااااز النطقاااي، وهاااو قسااام عضاااوي، و األول:
وضااوًحا فااي الساامع ماان ساامعي، وهااو المتعلااق بدرجااة الوضااوح الساامعي ألن الصااوائت تعااد أشااد 

 غيرها.

وبصااورة عامااة فقااد جاارت عااادة اللغااويين علااى تصاانيف علاام اللغااة الحااديث علااى قساامين، كاال 
 كما في أدناه: (68)قسم فيه تفرعات جزئية، وضع لها الدكتور محمد داود رسًما تفصيلًيا

 
ا واحااًدا أو وتعااد الصااوائت أكثاار األصااوات شاايوًعا فااي اللغااة العربيااة، ألن كاال كلمااة تحااوي صااائتً 

أكثر، وأن كل مقطع في الكلمة الواحدة ال باد أن يحاوي صاائًتا واحاًدا، وأيًضاا فاإن أغلاب الكلماات 
تنتهااي بصاااائت قصااير يااادل علااى اإلعاااراب فااي حااااالت الرفااع والنصاااب والجاار، هاااذا ماان الناحياااة 

 الوظيفية.

                                                           

 27إبراهيم أنيس األصوات اللغوية: (67)
 .90،ص 2001محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  (68)
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هل، يقول الادكتور أما من الناحية الفسيولوجية فإن شيوع الصوائت يتوافق مع مبدأ شيوع األس
محمد علي الخولي: "فمن المعروف أن نطق الصائت أسهل من نطاق الصاامت، حياث ال يحتااج 
الصااائت إلااى حاابس تيااار الصااوائت او إعاقتااه، كمااا ال يحتاااج إلااى مكااان نطااق محاادد، ولاايس أدل 
على سهولة نطاق الصاوائت مان تساميتها بأصاوات العلاة، ومان المعاروف أن هاذه التسامية جااءت 

ظاااهرة أن المااريض ي كِثاار ماان األصااوات رغاام مرضااه وعلتااه، فلااو كاناات هناااك أصااوات أسااهل ماان 
من مجموع األصوات،  (%41.81لمال المريض  إلى استخدامها... ويالحظ أن الصوائت تشكل )

... وبعباارة أخارى، فمان باين كال خمساة أصاوات يوجاد صااائتان أو (أي حاوالي )خمساي األصاوات
 .(69)ثالثة"

 وأثرها في التعبير عن المعانيدور الصوائت 

ــدللي ــدور ال : يكااون دور الصااوائت أنهااا جاااءت ألداء غاارض معااين أو داللااة معينااة فااي أوًل:  ال
 داخل التركيب، وفيه قسمان:

داللة لفظية: وهي التي جاءت للداللة على شايء لفظاي، أي داخال اللفاظ ذاتاه فقاط، كماا  -1
حارف محاذوف مان بنياة الكلماة، كماا فاي في الصوائت التي تأتي في التركيب لتادل علاى 

فاااي بداياااة ساااورة الفجااار، فحاااذفت اليااااء وجااايء بالكسااارة  (اليااااء المحذوفاااة فاااي لفظاااة )يسااارِ 
 .( 70)من السورة نفسها (للداللة على الياء المحذوفة، وكذلك في لفظة )بالوادِ 

دد داللاة معنوياة: هاي داللاة الصاوائت التاي تكاون راجعاة إلاى المعناى المقصاود، كماا وتحاا -2
المعنااى الااذي يرنااو إليااه المااتكلم ماان أقاارب طريااق، إذ أن للصااوائت أثااًرا حاسااًما فااي تغيياار 

 المعاني، أسًما كان أم فعاًل.

ذكر ذلك الدكتور سيد علي ميرلوحي معطًيا أمثلة في األسماء قائاًل: "فاإن تغييار الحركاة مان 
ِطا (الفاتح إلااى الكسار يجعاال المصادر صاافة، كماا فااي مثال )ع ط ااش   ، أو اساام الفاعال اساام (شو)ع 

م ْكاار  ْكاااِرم وم  وماان الضاام إلاااى الفااتح يجعاال المصاادر صااافة كمااا فااي نحاااو:  (المفعااول، كمااا فااي )م 

                                                           

محمد علي الخولي، التحليل اإلحصائي ألصوات اللغة العربية، بحث منشور في مجلة معهد اللغة (69) 
 .57-56م،ص 1984العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العدد الثاني، 

وقد وقع مثل ذلك في ثنايا كتب اللغة، نحوها وصرفها ومعجمها كثيرًا، ففي تاج العروس: وأصل  ِلم  لما، (70) 
، تحقيق:  ]تاج العروس دل الفتحة على األلف المحذوفةحذفت األلف تخفيفًا، وتركت الميم مفتوحة، لت

 .493، ص 40م، ج2001، الكويت، 1ضاحي عبدالباقي، ط



26 

 

اداد (و)الك ن اود ()الك ن اود ااداد (أو يغيِّار معناى ماادة إلاى معناى آخار، كماا فاي نحاو: )السِّ ، أو (و)السَّ
د  .(71)ليها"وِقس ع (و )األ ْسد (صيغتهما إلى أخرى كما في مثل )األ س 

مان  -أي الحركاة–أما مثاله على األفعال فيقول: "فكثيًرا ما يتغير معناى ماادة لغوياة بتغييرهاا 
 فإنها جاءت: (أحد األبواب الثالثية المجردة إلى باب آخر، من ذلك مادة )شدف

ل ْدًفا، بمعنى: القطع.(من باب )ف ع  ف ه اااااااااا  ش  د   ، ش 

ِدف ااااا(ومن باب )ف ِعل ًفا، بمعنى: الفرح.، ش  د   ااااا ش 

 فإنه أتى: (وكذلك مادة )شحن

ل ْحًنا، بمعنى: الِحمل.(من باب )ف ع  ن اااااااااا ش  ح   ، ش 

ًنا، بمعنى: الحقد"(ومن باب )ف ِعل ح  ِحن  عليه اااااااااا ش   .( 72)، ش 

فاتح، عبر عن ذلاك أيضاا  صاالح الفااخري قاائاًل: "تشاكل حركاات البنياة المختلفاة مان: ضام، و 
وكسر، الصيغ المختلفة داخل اإلطار الداللي الذي حددته الصوائت، وبذلك يختلف نطق الكلماة 

، رغام اتحااد األصاوات (تختلاف عان كلماة )ك ِتاب   (وداللتها باختالف تلاك الحركاات، فكلماة )ك ت اب  
دياااد األصاااول وهاااي: الكااااف، والتااااء، والبااااء... وفاااي األساااماء تاااؤدي الحركاااات دوًرا كبياااًرا فاااي تح

 (.73) معاني كثير منها..."

وفااي كلمااة واحاادة ماان : وهااي الصااوائت التااي تتغياار فااي صااامت واحااد ثانًيــا: الــدور ايــر الــدللي
اع ر... الاخ. وهاو  دون أن اْعر والشَّ تعطي أي داللة مختلفة عن أختها، كما في النَّْهر والنَّه ر، والشَّ

 ما يعرف باإلبدال في الحركات أو اللهجات أو اللغات.

 :ومن أسباب هذا اإلبدال

 اختالف اللغات أو اللهجات في الحركات أو الصوائت -1
المياال إلااى التخفيااف فااي الحركااات، وهااذا باادوره يااؤدي إلااى وجااود تااركيبين، األول: منهااا  -2

 األصيل ، والثاني: المخفف.

                                                           

، أثر الحركة في تعدّية الفعل الالزم، مقالة منشورة بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، سيد علي ميرلوحي(71) 
 .809-807، ص4،ج76م، المجلد 2001

 .ر الحركة في تعدّية الفعل الالزمسيد علي ميرلوحي، أث(72) 
، 1، طصالح سليم عبدالقادر الفاخري، الداللة الصوتية في اللغة العربية، المكتب العربي الحديث(73) 

 .178-177اإلسكندرية، ص 



27 

 

 (.74)اختالف العلماء في ضبطهم وسماعهم عن العرب -3
اع صيته على ألسنة كثير من أهل اللغة المحدثين، وهو وأخيًرا ال بأس أن نذكر أن هناك رأًيا ذ

أن الحركات عندهم يقتصر دورها على تحوير المعنى وتعديله فقط، إذ يرتبط المعنى الرئيس 
على  (للكلمة في العربية باألصوات الصامتة، بينما يقتصر دور الحركات )الصوائت القصيرة

لعرب في ذلك ما ليس لغيرهم، فهم يفرِّقون . يقول ابن فارس: "ول(75)حوير المعنى الرئيست
لموضع الفتح.  (لآللة التي يفتح بها، و)م فتح (بالحركات وغيرها بين المعاني، يقولون: )ِمْفتح

للقدح الذي ي حلب  (للموضع الذي يكون فيه القص. و)ِمْحلب (آللة القص، و)م ق ّص  (و)ِمق ّص 
 (.76)للبن"للمكان الذي يحتلب فيه ذوات ا (به، و)م ْحلب

فالمحدثون لم يغفلوا جهد القدماء في إدراكهم ما للحركات من تأثير في تحوير المعنى،  
أي  -كقول أستاذنا الدكتور محمد داود: "لقد أدرك القدماء بحسهم المرهف قسمة هذا العنصر 

ن في التعبير عن المعنى، فكانت لهم جهود مشكورة تستحق اإلجالل واإلكبار كان م –الحركة 
ثمراتها: معاجم األبنية في العربية، والتي يظهر من خاللها كيف يتغّير المعنى بتغير الحركة، 

 (.77)وكذلك كتب المثلثات. ونال اإلعراب الحظ الوافر في التأليف في الحركة..."

 علم األصوات النطقي )الفسيولوجي(

ساايولوجية، مااع تحديااد يهااتم بكيفيااة إنتاااج األصااوات، ووصااف األعضاااء النطقيااة وطبيعتهااا الف
وظائف كل عضو من أعضاء النطق ودراسة صفات األصوات التي تنتجها هذه األعضاء. ويعاد 
هذا العلام مان أقادم العلاوم فاي مجاال األصاوات، إذ عرفاه الهناود واإلغرياق والروماان والعارب، وقاد 

ِهد  تطوًرا ملحوًظاا فاي العصار الحاديث، بفضال ماا توصال إلياه العلام الفسايولوج ي )علام وظاائف ش 
، يقول ارنسات باولجرام عان العملياة التاي ياتم مان (78)األعضاء(، وعلم التشريح والدراسات المعملية

خاللها إنتاج الصوائت: "وعند إنتاج الصوائت تهتز الشفتان الصوتيتان، وتصدر النغمة الحنجرية 

                                                           

ينظر محمد نجدي محمد، الوظيفة الداللية للصوائت في معجم تهذيب اللغة ألبي منصور األزهري، (74) 
 .91رسالة ماجستير، جامعة األزهر، كلية اللغة العربية بالزقازيق، ص

ار غريب للطباعة والنشر في العربية دراسة داللية ومعجم، د ينظر محمد محمد داود، الصوائت والمعنى(75) 
 .17-16ص  م،2001والتوزيع، القاهرة،

 .310-309ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق، السيد أحمد صقر، ص (76) 
 .17محمد داود، الصوائت والمعنى: (77) 

ينظر عبدالصمد لميش، دروس في مقياس الصوتيات، بحث منشور تحت عنوان: مدخل إلى علم  (78)
 معة المسيلة، قسم اللغة العربية وآدابها.األصوات، جا



28 

 

ن عاان طريااق . ويمكاان التحقااق ماان وضااع اللسااا pitchالمركبااة التااي تشااتمل علااى درجااة الصااوت 
 .(79)الصور الملتقطة باألشعة السينية. أما وضع الشفتين والفك السفلي فيمكن رؤيته من الخارج"

 وتقسم أعضاء النطق إلى:
 الشفاه -1
 األسنان -2
 أصول األسنان )مقدم الحنك( -3
 الحنك الصلب )وسط الحنك( -4
 الحنك اللين أو الرخو أو الطبق ) أقصى الحنك( -5
 اللهاة -6
 للسان(مقدم اللسان )ذلق ا -7
 طرف اللسان -8
 وسط اللسان -9

 مؤخر اللسان -10
 أول منطقة الحلق -11
 لسان المزمار -12
 موقع األوتار الصوتية -13
 منطقة الحنجرة )من األمام( -14
 القصبة الهوائية -15

                                                           

أرنست بولجرام، مدخل إلى التصوير الطيفي للكالم، ترجمة: سعد عبدالعزيز مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، (79) 
 .115م، ص2001
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 فسيولوجية الصوائت الطويلة

 : ويقسم على عدة أقسام بحسب صفاتهاأللف

فااي نطقااه: "الشاافتان مفتوحتااان يكااون مرقًقااا، كمااا فااي شااارع وعااادل ونااادر: الخااواص الفساايولوجية 
قلاااياًل وبتاااوتر، ومشااادودتان قلاااياًل إلاااى الخلاااف. الفكاااان مبتعااادان كثياااًرا عااان بعضاااهما. قماااة اللساااان 
مرتكاازة علااى اللثااة واألساانان الساافلى. مقاادم اللسااان مرتفااع قلااياًل إلااى أعلااى، ومااواٍز لسااقف الحلااق 

 ، كما في الشكل أدناه:(80)الصلب. سقف الحلق الرخو منخفض كثيًرا لفتح تجويف االنف"

 
                                                           

، 1655، ص 1994، 1وفاء محمد البيه، أطلس أصوات اللغة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط (80)
 الصور التوضيحية من المرجع نفسه. وأ ِخذ ت
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أن يكاااون مفخًماااا، كماااا فاااي طااااهر وقاااانون، فتكاااون الخاااواص الفسااايولوجية فاااي حالاااة نطقاااه: 
"الشفتان مفتوحتان تماًما. الفكان مبتعدان كثيًرا جاًدا عان بعضاهما. قماة اللساان مساتقرة علاى اللثاة 

ساقف الحلاق الرخاو واللهااة.  واألسنان السفلى. مؤخرة اللسان مرتفعة كثيًرا إلى أعلى، ومتقارب ماع
 .كما في الشكل أدناه:(81)سقف الحلق الرخو منخفض قلياًل لفتح تجويف األنف"

 
 

                                                           

 .1659: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا(81) 
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أن يكون ممتًدا ومرقًقا، كما في آمال ومآذن ومتآلف، فيكون نطق األلف في هذه الحالة على 
الفكان مبتعدان كثيًرا  النحو اآلتي: "الشفتان مفتوحتان قلياًل وبتوتر، ومشدودتان قلياًل إلى الخلف.

عن بعضهما. قمة اللسان مرتكزة على اللثة واألسنان السفلى. مقدم اللسان مرتفع قلياًل إلى أعلى، 
. كماا فاي (82)ومواٍز لسقف الحلق الصلب. سقف الحلق الرخو منخفض كثيًرا لفتح تجوياف األناف"

 الشكل أدناه:

 
                                                           

 .1663: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا (82)
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فتكون صافاته الفسايولوجية علاى النحاو اآلتاي: أن يكون ممتًدا مفخًما، مثل: آخر ورآه وقرآن، 
"الشفتان مفتوحتان تماًما. الفكان مبتعدان كثيًرا جاًدا عان بعضاهما. قماة اللساان مساتقرة علاى اللثاة 
واألسنان السفلى. مؤخر اللسان مرتفاع كثياًرا إلاى أعلاى، ومتقاارب ماع ساقف الحلاق الرخاو واللهااة. 

 . كما في الشكل أدناه:(83)جويف االنف"سقف الحلق الرخو منخفض قلياًل لفتح ت

 

                                                           

 .1667 للغة العربية:وفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا  (83)
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 الواو:

أن يكااون مرقًقااا، كمااا فااي خااوخ ودوالر ويااوم، فصاافات نطقااه الفساايولوجية تكااون علااى النحااو 
اآلتااي: "الشاافتان مفتوحتااان قلااياًل جااًدا، ومسااتديرتان كثيااًرا وبقااوة إلااى األمااام. الفكااان مبتعاادان كثيااًرا 

ة واألسااانان السااافلى. ماااؤخر وأسااافل ماااؤخر اللساااان عااان بعضاااهما. قماااة اللساااان مساااتقرة علاااى اللثااا
متقوساااان كثياااًرا إلاااى أعلاااى وإلاااى الخلاااف فاااي اتجااااه ساااقف الحلاااق الرخاااو والبلعاااوم ومتقارباااان كثياااًرا 

 . كما في الشكل أدناه:(84)معهما. سقف الحلق الرخو منخفض قلياًل جًدا لفتح تجويف األنف"

 
                                                           

 .1679: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا (84)
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يولوجًيا يكاون علاى النحاو اآلتاي: "الشافتان أن يكون مفخًما، كما في سرور وعلاوم وفناون، فسا
مفتوحتان قلياًل جًدا ومستديرتان كثيًرا جًدا وبقاوة إلاى األماام. الفكاان مبتعادان كثياًرا عان بعضاهما. 
قمااة اللسااان متقوساااة بقااوة إلااى أعلاااى فااي اتجاااه ساااقف الحلااق الرخااو واللهااااة. سااقف الحلااق الرخاااو 

 كما في الشكل أدناه: ،(85)منخفض قلياًل جًدا لفتح تجويف األنف"

 

                                                           

 .1683: للغة العربيةحمد البيه، أطلس أصوات اوفاء م (85)
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 الياء:

أن يكون مرقًقا، كما في بحيرة وأوبريت، صافات نطقاه الفسايولوجية: "الشافتان مفتوحتاان قلاياًل 
وبتوتر ومشدودتان كثيًرا إلى الخلف. الفكان مبتعدان قلياًل عن بعضهما. قمة اللسان مرتكزة تماًما 

قوسااان تماًماا إلااى أعلاى ومتوازيااان تماًماا مااع علاى اللثااة واألسانان الساافلى. مقادم ومااؤخر اللساان مت
ساااقف الحلاااق الصااالب واللثاااة واألسااانان العلياااا. ساااقف الحلاااق الرخاااو مااانخفض قلاااياًل لفاااتح تجوياااف 

 . كما في الشكل أدناه:(86)األنف"

 
                                                           

 .1695: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا(86) 
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أن يكون مفخًما، كما في بيئة ومصير وأخالقي، فسيولوجًيا: "الشفتان مفتوحتاان قلاياًل وبتاوتر 
 جااًدا إلاى الخلااف. الفكاان مبتعاادان قلاياًل عان بعضااهما. قماة اللسااان مرتكازة علااى ومشادودتان قلاياًل 

اللثة واألسنان السفلى. مقدم ومؤخر اللسان متقوسان إلاى أعلاى، بحياث يكوناان علاى مساافة قليلاة 
جًدا، ومتوازيان مع سقف الحلق الصلب واللثة واألسنان العليا. سقف الحلق الرخاو مانخفض قلاياًل 

 . كما في الشكل أدناه:(87)ويف األنف"لفتح تج

 

                                                           

 .1699: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا(87) 
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 فسيولوجية الصوائت القصيرة

، فسايولوجًيا: "الشافتان مفتوحتاان تماًماا.  الفتحة: ار ب  و ن ط اق  ار خ  وض  أن يكون مفخًما، كما فاي ص 
الفكان مبتعادان كثياًرا جاًدا عان بعضاهما. قماة اللساان مساتقرة علاى اللثاة واألسانان السافلى. ماؤخر 

ع كثياااًرا إلاااى أعلاااى ومتقاااارب ماااع ساااقف الحلاااق الرخاااو واللهااااة. ساااقف الحلاااق الرخاااو اللساااان مرتفااا
 .  كما في الشكل أدناه:(88)منخفض قلياًل لفتح تجويف األنف"

 
                                                           

 .1647: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا (88)
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، فسيولوجًيا: "الشافتان مفتوحتاان قلاياًل ومشادودتان  ت ب  م  وك  ل س  ور س  أن يكون مرقًقا، كما في ج 
ثيااًرا عاان بعضااهما. قمااة اللسااان مرتكاازة علااى اللثااة واألساانان قلااياًل إلااى الخلااف. الفكااان مبتعاادان ك

الساافلى. مقاادم اللسااان مرتفااع قلااياًل إلااى أعلااى ومااواٍز لسااقف الحلااق الصاالب. سااقف الحلااق الرخااو 
 ، كما في أدناه:(89)منخفض كثيًرا لفتح تجويف األنف"

 

                                                           

 .1651: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا(89) 
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 الضمة:

رية، فسيولوجًيا: "ا بحان وح  لشافتان مفتوحتاان ومساتديرتان أن يكون مرقًقا، كما في ب ستان و س 
قلااياًل إلااى األمااام. الفكااان مبتعاادان قلااياًل عاان بعضااهما. قمااة اللسااان مسااتقرة علااى اللثااة واألساانان 
السفلى. مقدم ومؤخر اللسان متقوسان قلياًل إلى أعلى. أسفل مؤخر اللسان متقاارب كثياًرا جاًدا ماع 

 ، كما في الشكل أدناه:(90)ويف األنف"جدار البلعوم. سقف الحلق الرخو منخفض قلياًل لفتح تج

 
                                                           

 .1671: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا (90)
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اامود وق صااور، وفساايولوجًيا: "الشاافتان مفتوحتااان قلااياًل  أن يكااون مفخًمااا، كمااا فااي ر سااوم وص 
ومستديرتان كثيًرا إلى األماام. الفكاان مبتعادان كثياًرا عان بعضاهما. قماة اللساان مساتقرة علاى اللثاة 

أعلى. مؤخر وأسفل مؤخر اللسان متقوساان قلاياًل واألسنان السفلى. مقدم اللسان متقوس قلياًل إلى 
، كمااا فااي الشااكل   (91)إلااى الخلااف. سااقف الحلااق الرخااو ماانخفض قلااياًل جااًدا لفااتح تجويااف األنااف"

 أدناه:

 
                                                           

 .1675: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا(91) 
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 الكسرة:

أن يكون الصائت مرقًقا، كما في ِتلميذ وِحكمة وِسبتمبر، فسيولوجًيا: "الشفتان مفتوحتان قلاياًل 
طبيعااي. الفكااان مبتعاادان قلااياًل جااًدا عاان بعضااهما. قمااة اللسااان مرتكاازة جااًدا وتشاابهان وضااعهما ال

علاااى اللثاااة واألسااانان السااافلى. ماااؤخر اللساااان متقاااوس إلاااى أعلاااى ومتاااواٍز تقريًباااا ماااع ساااقف الحلاااق 
كمااا فااي   (92)الصاالب واللثااة واألساانان العليااا. سااقف الحلااق الرخااو ماانخفض لفااتح تجويااف األنااف"

 الشكل أدناه:

 
                                                           

 .1687: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا(92) 
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، كماااا فاااي: ِطباعاااة وِظاااالل وِعقااااب، فسااايولوجًيا: "الشااافتان مفتوحتاااان كثياااًرا أن يكاااون مفخًماااا
وبتوتر ومشدودتان قلياًل جًدا إلى الخلف. الفكان مبتعدان كثيًرا عان بعضاهما. قماة اللساان مرتكازة 
علااى اللثااة واألساانان الساافلى. مقاادم ومااؤخر اللسااان مرتفعااان ومتقوسااان إلااى أعلااى وموازيااان سااقف 

 ، كما في الشكل أدناه:(93)سقف الحلق الرخو منخفض كثيًرا لفتح تجويف األنف" الحلق الصلب.

 
                                                           

 .1691: للغة العربيةوفاء محمد البيه، أطلس أصوات ا (93)
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 الحركات المعيارية

ن ااوا بالحركااات المعياريااة العااالم اإلنجلياازي دانيااال جااونز ، إذ أعطااى أهميااًة (94)ماان أوائاال ماان ع 
ي تشكيل بالغًة ألعضاء النطق، التي تساعد على انتاج الصوائت، فالحظ دور اللسان والشفتين ف

هااذه األصااوات، ماان خااالل تحكمهااا بشااكل ومجاارى الهااواء الصاااعد ماان الاارئتين خااالل الفاام، فكااان 
للسااان دوران، أحاادهما: وضااعه بالنساابة للحنااك األعلااى ماان حيااث االرتفاااع واالنخفاااض، واآلخاار: 

الل الجزء المعيَّن الذي ي حد ث  فيه ارتفاٌع أو انخفاض، كما أناه الحاظ ماا للشافتين مان دور مان خا
، وعطًفااا علااى مااا قياال فااإن الصااوائت عنااد (95)ضاامهما وانفراجهمااا أو وضااعهما فااي وضااع محايااد

دانيال جاونز هاي "أصاوات مجهاورة يخارج الهاواء عناد النطاق بهاا، علاى شاكل مساتمر مان البلعاوم 
والفاام، دون أن يتعاارض لتاادخل األعضاااء الصااوتية، تاادخاًل يمنااع خروجااه، أو يساابب فيااه احتكاًكااا 

 .(96)مسموًعا"

يقول عنها كمال بشر: "هي بمثابة المرشد إلى وضاع الحادود الفارقاة باين حركاات المساتويات 
، والحركاات المعيارياة التاي وضاعها جاونز (97)اللغوية من فصيح أو عامي، أو خلايط مان القبيلاين"

 هي ثماني حركات يمكن مالحظتها كما في الشكل التوضيحي اآلتي:

 

 

 

                                                           

يعد في رواد علم الصوتيات البريطانيين في النصف األول  )ت)الموسوعة العربية على االنترندانَيل جونز  )94(
من القرن العشرين، وأول لغوي يصبح رئيسًا لقسم في جامعة بريطانية. ولد في لندن ودرس علم الرياضيات في 
جامعة كمبردج، ومن ثم تلقى بعض التدريب في الحقوق، غير أنه لم يمارس المحاماة قط. كان شديد االهتمام 

فتقدم المتحان جمعية الصوتيات الدولية، وأصبح من شخصياتها المتميزة. كان جونز رائدًا في دراسة  باللغة
اللغات غير األوربية، واشتهر خبيرًا في كيفية نطق اللهجة البريطانية القياسية المسماة باللهجة الصحيحة، 

تيات بنقاط مرجعية لهذه الصوائت، وهي ووصفها وتمثيلها برموز صوتية. ومن أعماله الرائدة تزويد علماء الصو 
لغة، لكنها تستخدم لدراسة ووصف أي   وعشرة ثانوية، وهي ال تخص أي ثمانية عشر، وقسمها إلى ثمانية رئيسة

 .أشهر مؤلفاته: نطق اللغة اإلنكليزية صائت في أي لغة من لغات العالم. من
 ر في األنترنت.ينظر يوسف لعجان، تصنيف األصوات اللغوية، بحث منشو  (95)
، ورمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة والمناهج اللغوية، D Jones An Outline 97ينظر كتابه:  (96)

 .91، ص 1997، القاهرة، 3مكتبة الخانجي، ط
 .420م، ص2000كمال بشر، علم األصوات، دار غريب، القاهرة، (97)
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 ن:ويمكن تقسيمها على مجموعتي

 : الحركات األمامية، وفيها قسمان:المجموعة األولى 

(i هي الصوت الذي يرتفع مقدم اللسان في حال النطق به تجاه الحناك األعلاى إلاى أقصاى حاد :)
 ممكن، مع بقاء هذا الصوت حركة.

(e ε a).ينخفض مقدم اللسان عند النطق بها تدريجًيا، بنسب متقاربة حتى يهبط إلى قاع الفم : 

 : الحركات الخلفية، وفيها قسمان أيًضا:موعة الثانيةالمج

(α) هااي الحركااة الخامسااة، إذ ياانخفض اللسااان فااي حااال النطااق بهااا إلااى أقصااى حااد ممكاان، مااع :
رجاوع هاذا الجاازء مان اللساان إلااى الخلاف، قادر الطاقااة وماع بقااء الصااوت حركاة، بحياث إذا تااأخر 

 ر.اللسان أبعد من ذلك كانت النتيجة هي ظهور صوت آخ

(  :) يرتفع أقصى اللسان نحو ساقف الحناك عناد النطاق بهاا تادريجًيا بنساٍب متقارباٍة حتاى
 يحدث احتكاًكا.

ال يرتفع اللسان معها من الخلف أو األمام ارتفاًعا ملحوًظاا، ( əتاسعة )وهناك حركة معيارية 
اااب إلااا ى الجااازء األماااامي وال كماااا ال يااانخفض معهاااا انخفاًضاااا كبياااًرا فاااي قااااع الفااام، أي أنهاااا ال ت نس 

 .(98)الخلفي من اللسان وإنما إلى وسطه

وتكلم إبراهيم انيس عن األساس في تكوين أساليب القياس في علم اللغة الحاديث، الاذي يتايح 
للدارسااين معرفااة الكيفيااة الصااحيحة فااي نطااق الصااوائت قااائاًل: "ورغاام أن األساااس فااي تكااوين هااذه 

حنك األعلى، قد الحظ المحدثون أن شاكل الشافتين يختلاف المقاييس هو موضع اللسان بالنسبة لل
مع كٍل منها. وتأثر الشفتين مع كٍل من هذه المقاييس، أمر ال يصح إغفاله في وصفها. فالشفتان 

 u)منفرجتاان، ولايس فيهماا اساتدارة أو باروز. أماا فاي حالاة االصاوات  (i e ε a)ماع األصاوات 
 تاااى تصاااال إلاااى أقصاااى ماااا تصااال إلياااه مااان كماااال فاااي ( فتبااادأ الشااافتان فاااي االساااتدارة ح

 (.99) "(u) االستدارة مع الصوت 

ثااام أشاااار أنااايس إلاااى تقسااايم علمااااء اللغاااة المحااادثين الصاااوائت المعيارياااة إلاااى أقسااااٍم، بحساااب 
وماا يقارب منهماا، والثانياة الصاوائت  (u i)موضاع اللساان نحاو الحناك، إلاى صاوائت ضايقة وهاي 

                                                           

 ث منشور على شبكة األنترنت.ينظر يوسف لعجان، تصنيف األصوات اللغوية، بح (98)
 .37-36إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية:  (99)
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رب منااه. وكااذلك موضااع اللسااان فااي حالااة الصااعود والهبااوط، ( ومااا يقااالمتسااعة وهااي صااوت )
 (u)وماا بينهماا، وصاوائت خلفياة وهاي  (i aفتقسم الصوائت أيًضاا إلاى صاوائت أمامياة وهاي )

 .(100)وما بينهما

وعناد مقارناة حركاات جاونز المعيارياة ماع الحركاات العربياة نالحاظ أن الكسارة أقارب ماا تكاون 
، بينماااا (α-a)لعربياااة أقااارب ماااا تكاااون للحاااركتين الرابعاااة والخامساااة (، والفتحاااة اiللحركاااة األولاااى )

، هاااذا بالنسااابة للصاااوائت (101) (uالعربياااة أقااارب ماااا تكاااون الاااى الحركااة المعيارياااة الثامناااة )الضاامة 
القصيرة، أما الصوائت الطويلة عند مقارنتها بالمعيارية يقول عن ذلك تّمام حّساان: "فاإذا أردناا أن 

 .(102) "(uu، )(aa، )(iiررنا الرمز القصير كما يلي )نرمز ألصوات اللين ك

والفرق بين الصوائت القصيرة والطويلاة فاي الكمياة ال فاي الكيفياة، ألن وضاع الجهااز النطقاي 
ر  الصائت صار قصيًرا، وإذا طال صاار طاوياًل، يقاول كاانتينو: "الحركاات  بكليهما واحٌد، فإذا ق ص 

ا يصااير معااه ماادى النطااق بهااا مساااوًيا لماادى النطااق بحااركتين التااي يمتااد فيهااا إخااراج الاانفس امتاادادً 
. وقاااال أيًضاااا عااان درجاااة االنفتااااح: "ومماااا يجااادر مالحظتاااه أّن (103)بسااايطتين، وقاااد يتعااادى ذلاااك"

أي الفتحاة تمثال أكبار درجاة مان االنفتااح، بينماا تمثال الحركاات التاي  (a)الحركات التي مان ناوع 
 ( o)أصااغر درجااة منااه، وأمااا الحركااات التااي ماان نااوع أي الكساارة  (i)أي الضاامة، أو  (u)ماان نااوع 

 .(104)فتمثل متى وجدت في اللغة درجة أو درجات وسطى من االنفتاح" (e)و

ب ِقي  أن يذكر الباحث ما ذكره إبراهيم أنيس عن تأثر الصوائت بما قبلها، وتحويلها إلى أخارى 
"أمااا نساابة الكساارة كمااا نساامعها  تااوازي مااا موجااود فااي حركااات جااونز المعياريااة أو تقاربهااا، إذ قااال:

ماان قااّراء مصاار حااين يلتزمااون قااراءة حفااص، فهااي تشاابه كاال الشاابه ذلااك الصااوت الااذي يرمااز إليااه 
(؛ غياار أنااه حااين تتااأثر بأصااوات التفخاايم )الصاااد، الضاااد، الطاااء، الظاااء( وربمااا أيًضااا i)بااالرمز 

س الااذي يرمااز إليااه بااالرمز )الخاااء، الغااين، القاااف( نلحااظ مياال هااذا الصااوت قلااياًل نحااو ذلااك المقيااا
(e) وإذا قيساات الفتحااة العربيااة بمقاااييس أصااوات اللااين، وجاادناها قريبااة الشاابه بااذلك المقياااس ،...

( ولكنهااا ال تنطباااق عليااه تماااام االنطباااق. ويتجاااه الصااوت قلاااياًل نحاااو a)الااذي يرماااز إليااه باااالرمز 
 حيث تتأثر الفتحة بأصوات التفخيم. (المقياس الذي يرمز إليه )

                                                           

 .38-37 :األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيسينظر  (100)
 .466-465ينظر كمال بشر، علم األصوات: (101)
 .91م، ص1990بحث اللغوي، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، لتمام حسان، مناهج ا (102)

في علم أصوات العربية، ترجمة: صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث  جان كانتينو، دروس(103) 
 .145، ص 1966االقتصادية واالجتماعية، الجامعة التونسية، 

 .145المرجع نفسه:  (104)
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( غيار u)أما الضمة العربية فهي تنطبق تمام االنطباق على المقياس الذي يرمز إليه باالرمز 
 متأثرة باألصوات المستعلية.

أما أصوات اللين الممالة فنكتفي بقياس الفتحاة الممالاة نحاو الكسارة، وتلاك هاي اللغاة الشاائعة 
ماان جمهااور القااراء. فااإذا كاناات فااي اللهجااات العربيااة قااديمها وحااديثها، والتااي اسااتحقت كاال العنايااة 

(. أمااا فااي اإلمالااة الخفيفااة e)شااديدة، أمكاان أن تكااون الفتحااة قريبااة الشاابه بالمقياااس  (105)اإلمالااة
 .(106) "(εفيظهر أن الفتحة حينئذ تشبه إلى حد كبير المقياس )

 الخالصة

مااام يخلااص الباحااث ممااا تاام استعراضااه ماان آراء علماااء اللغااة القاادماء والمحاادثين، إلااى أن اهت
 -أي القاادماء–المحاادثين بالصااوائت كااان أكباار وأعمااق ماان اهتمااام القاادماء لهااا، علااى اعتبااار أنهاام 

كانوا يعاملون الصوائت الطويلة معاملة الصوامت، كما اقتصار دور القصايرة عنادهم علاى تحاوير 
أبو المعنى الرئيس وتعديله، وكما هو معروف أنهم أهملوا تمثيل الحركات في الكتابة حتى مجيء 

األسود الدؤلي، وقولهم إن الحركات تابعة للحرف الصامت؛ يقول ابن جني: :إن الحارف كالمحال 
، وهااذه األسااباب كاناات وراء اهتمااام (107)للحركااة وهااي كااالعرض فيااه، فهااي فااي ذلااك محتاجااة إليااه"

 القدماء بالصوامت أكثر مان اهتماامهم بالصاوائت، ماع هاذا فاإن دورهام كاان فاًذا وكبياًرا فاي تاذوقهم
 اللغة كجهودهم في تصنيف معاجم األبنية، والمثلثات، وغيرها من اآلراء الصوتية.

وكااذلك فااإن الخلياال ياارى أن للصااوائت مخرًجااا خاًصااا، وقااال إنهااا تخاارج ماان الجااوف، ولاايس 
، وماذهب سايبويه أنهاا ليسات مان الجاوف، بال (108)للساان أو الحلاق أو اللهااة أي تاأثير فاي نطقهاا

ى الحلق، والواو من الشفتين كمخرج الواو المتحركة، والياء مان وساط جعل مخرج األلف من أقص
 .(109)اللسان كمخرج الياء المتحركة

                                                           

اإلمالة: أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة، وباأللف نحو الياء كثيرًا. وتسمى باإلمالة الكبرى أو الشديدة،  (105)
لغة عامة أهل نجد. وأن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة، وباأللف نحو الياء قلياًل في حالة اإلمالة وهي 

 . 175الصغرى أو الخفيفة، وهي لغة أهل نجد أيضًا. ينظر الداني، التيسير في القراءات السبع: 
 .43-42إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية:  (106)
 .1/32ابن جني، سر صناعة اإلعراب:  (107)
 .1/57ينظر الفراهيدي، كتاب العين: (108)
 .83-80ينظر ابن الطحان، مخارج الحروف وصفاتها:  (109)
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فقد جانب سيبويه مذهب المحدثين في ذكره دور الشفتين واللسان في إنتاج الصاوائت، إال أن 
المحاادثين شاارحوا كيااف يكااون وضااع اللسااان والشاافتين فااي أثناااء نطااق كاال صااائت ماان الصااوائت، 

كيفيااة خااروج الهااواء وانساايابه فااي مجاارى البلغااوم والفاام، وهااذا مااا رأيناااه واضااًحا فااي شاارح الاادكتور و 
 وفاء البيه في أطلسه الصوتي، ودانيال جونز وغيرهما من المحدثين.

فضاًل عن ذلك فإنه مان المآخاذ التاي أخاذها المحادثون علاى القادماء ماا ذكاره كماال بشار، أن 
تفكير اللغوي واتساٌع، لكنهم لم يراعوا العالقة بين المستويات اللغوية، القدماء كان لهم عمٌق في ال

أي أنهاام درسااوا علاام اللغااة كوحاادة واحاادة، علااى صااعيد المسااتويات الصااوتية والصاارفية والتراكيااب، 
. معطًيا سبًبا آخر قاائاًل: (110)بينما جاءت هذه المستويات عند المحدثين منفصلًة، وعماًل متكاماًل 

ام الكبير باللغة دافًعا لهؤالء القوم إلى أن ينهجاوا نهًجاا يضامن لهام وضاع قواعاد ثابتاة "كان االهتم
مطاااردة تضااامن الصاااحة المطلقاااة، ماااع محاولاااة فااارض هاااذه القواعاااد علاااى أصاااحاب اللغاااة ضاااماًنا 
لوحدتها، فكان المنهج الغالب في أعمالهم هو ما يسمى بالمنهج المعياري. ومن المعروف أن هذا 

مثاااالي صاااعب تحقيقاااه، ومااان ثااام اضاااطروا إلاااى طلاااب المعوناااة مااان منااااهج أخااارى المااانهج مااانهج 
 (.111)وصفية، وفلسفية، وافتراضية، وتأويلية...الخ، فجاء العمل معقًدا إلى حٍد واضٍح"

يالحاظ أن اللغااويين المحادثين، بااذلوا جهاوًدا طيبااًة فاي البحااث الصاوتي الااذي ب ِناي  علااى أسااس 
وتميازت بحاوثهم بالنتاائج العلمياة الدقيقاة التاي اساتنبطت مان  مبادئ الدرس الصوتي عند القادماء،

النظريااات الصااوتية الكالساايكية، فعااززت صااحتها بالتجربااة ماان خااالل األجهاازة الحديثااة والمتطااورة 
 الخاصة بدراسة األصوات، وصححت ما أصابها من خطأ أو وهن.

م  إلاى علام األصاوات، أدى العلم الحديث إلى ظهور تفريعات جديادة فاي علام األصاوات إذ ق ِسا
وعلم وظائف األصوات، وعلم األصوات النطقاي أو الفسايولوجي، وعلام األصاوات األكوساتيكي أو 

 الفيزيائي، وعلم األصوات السمعي.

هكااذا يكااون المحاادثون قااد صاااروا حلقااة الوصاال بااين القاادماء، وبااين ماان ساايأخذ علااى عاتقااه 
للغااة واصالوا بشااكل كبيار البناااء علاى مااا انتهااى دراساة هااذا العلام مسااتقباًل، فالمحادثون ماان علمااء ا

إليه األقدمون في دراسة الصاوائت، وتحدياد مخارجهاا بصاورة ال تتعاارض ماع اجتهااداتهم وآرائهام، 
وإنمااا أسساات إلااى إحااداث ثااورة علميااة فااي دراسااة الجزئيااات واألساساايات، بمعونااة مااا توصاال إليااه 

 لعلماء والدارسين في هذا المجال.العلم الحديث من أجهزة ومعامل، فضاًل عن أفكار ا

                                                           

 .14ينظر كمال بشر، التفكير اللغوي بين القديم والجديد:  (110)
 .14المرجع نفسه:  (111)
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 المبحث األول
 الصوائت عند علماء التجويد

 المصطلح

 (لصااوائت الطويلااة مصااطلح )حااروف المااد واللااينل ه(437)ت  مكااي باان أبااي طالااب اسااتعمل
التااي قبلهااا ضامة، والياااء الساااكنة التااي قبلهااا ف والااواو الساااكنة لا،وهاي عنااده "ثالثااة أحاارف األ(112)

. ثام يقاول (115) (، و )الجوفياة(114) (كما تابع الخليل في إطالق مصطلحي )الهوائية، (113) كسرة "
عنها: " يخرجن مان اللفاظ فاي لاين مان غيار كلفاة علاى اللساان واللهاوات بخاالف ساائر الحاروف، 

وهااذا الكااالم إن دلَّ فإنمااا ( 116)غياار تكلااف" ب نمااا يتسااللن بااين الحااروف عنااد النطااق بهاان انسااالاًل إو 
 وهاذا الارأي خلاق إشاكااًل  ،أعطاى صافة عادم االحتكااك باللساان عناد النطاق بهاا ايدل على أن مكيً 

عند بعض علماء اللغة الذين تناولوا هذا النص بالدراسة والفحص، كما حصل مع الادكتور غالاب 
ه ينكار أن يكاون لهاذه األصاوات كلفاة علاى علاى هاذا الانص: " أنا اقال معلقً  يفاضل المطلبي الذ

اللساان، وهاي إشااارة، وإن كانات تعناي أنااه لايس ثماة أثاار لالحتكااك باللساان فااي أثنااء حاادوثها، إال 
لااام يفطااان إلاااى عمااال اللساااان فاااي أثنااااء نطاااق أصاااوات  اأنهاااا تشاااير مااان جهاااة أخااارى إلاااى أن مكًيااا

ميت بالخفياة، ألنهاا ت خفاى فاي اللفاظ إذ قاال: "وإنماا سا، (، كما وأسماها )الحروف الخفياة(117)المد"
، وأساااماها أيًضاااا حاااروف العلاااة قاااائاًل: "وإنماااا ساااميت بحاااروف (118)إذا انااادرجت بعاااد حااارف بعااادها"

العلااة، ألن التغيياار والعلااة واالنقااالب ال يكااون فااي جميااع كااالم العاارب إال فااي أحاادها، تعتاال الياااء 
 (119)وسقاء ودعاء"والواو فتنقلبان ألًفا مرًة وهمزة مرًة، نحو: كال وقال 

رحمه هللا مكًيا في استعماله مصطلح )حروف المد ه(  444)ت وتابع أبو عمرو الداني 
، وقال عن سبب تسميتها بحروف المد إنها " سميت ممدودة ألن (أو )حروف المد (واللين

 .(120)الصوت ي مد بها بعد إخراجها من موضعها"

                                                           

حسن فرحات، ينظر مكي بن أبي طالب القيسي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التالوة، تحقيق: أحمد (112) 
 . 125، ص 1996، دار عّمار، عّمان، 3ط 

 .125الرعاية: مكي بن أبي طالب، (113) 
 .126ينظر المرجع نفسه:  (114) 
 .142ينظر المرجع نفسه: (115) 
 .126المرجع نفسه: (116) 
 .94في األصوات اللغوية:  المطلبي،(117) 
 127مكي بن أبي طالب، الرعاية: (118) 
 .128المرجع نفسه: (119) 
، دار عّمار، 1أبو عمرو الداني، التحديد في االتقان والتجويد، دراسة وتحقيق: غانم قدوري الحمد، ط (120) 

 .107، ص 2000عّمان، 
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ًحا جديًدا في وصف الصوائت، إذ اخترع مصطل ه(454)ت إال أن أبو الفضل الرازي 
، وهو أول من استعمل هذا المصطلح من علماء المشرق، إذ (121) أسماها با )الحروف الذائبة(

في كتابه اإليضاح في القراءات،  ه( 500)ت بعد نقل عنه هذا المصطلح أحمد بن أبي عمر 
 .(122)ولعله نقله من كتاب الرازي المفقود، ذكر ذلك ابن الجزري 

ل أحمد بن أبي عمر سبب استعمال الرازي مصطلح الحروف الذائبة قائاًل: "ألنها وقد عل
 .(123)تذوب، وتلين، وتمد، وما عداها جامد ألنه ال يلين، وال يذوب وال يمتد"

وقد وفق الرازي والذين استعملوا مصطلح الذائب في وصف الصوائت، من حيث االستعمال، 
ي الحمد إذ قال: " فالخاصية األساسية التي ميزت بين كما أشار إلى ذلك الدكتور غانم قدور 

قسمي األصوات هي أن منها ما يجري فيه النفس حًرا طليًقا فيمتد في مخرجه، فكأنه يذوب 
ويسيل فيه، وذلك في حروف المد، ومنها ما يتعثر النفس في مخرجه، فربما حبس حبًسا تاًما، 

هذا النوع من األصوات أصاًل أو يمكن ذلك وربما حصل تضييق في مجراه، فال يمكن تمديد 
ولكن بتكلف، فكأنه جمد في مخرجه فال يذوب فيه وال يسيل، وذلك في كل حروف العربية ماعدا 

 .(124)حروف المد"

لصوائت الطويلة لمصطلح )المصّوتة(  قد استعملف ه( 462)ت: أما عبد الوهاب القرطبي 
ن النطق بهن يصّوت أكثر من تصويته بغيرهن، معلاًل ذلك بقوله: " وإنما سميت مصّوتة أل

. وبعدها استعمل مصطلًحا آخر هو حروف المد (125)التساع مخارجهن وامتداد الصوت بهن"
واللين، وقال أيًضا معلاًل سبب تسميتها بهذا االسم: " إن الواو والياء حرفا مد، والصوت يمتد 

هما فيكون الواو من الشفتين والياء من بهما، وبالتشديد تخرجان عن المد واللين ويتحيز مخرج
 .(126)الشجر، وبالتحيز يبطل المد ويلتحقان بغيرهما من الحروف الصحاح"

                                                           

( الحروف الذائبة أو الذوائب: مصطلح يقابل الحروف الجامدة أو الجوامد، وهما يطابقان مصطلحي 121)
 الصوائت والصوامت.

راءات العشر، تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع، دار الكتب ( ينظر ابن الجزري، النشر في الق122)
 .212، ص1العالمية، بيروت، ج 

( حسين خلف صالح الجبوري، جهود علماء العربية في دراسة المصوتات في ضوء الدرس الصوتي 123)
 .65م، ص2003الحديث، جامعة تكريت، العراق،

 .143التجويد: ( غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء 124)
، دار 1( عبد الوهاب بن محمد القرطبي، الموضح في التجويد، تقديم وتحقيق: غانم قدوري الحمد، ط 125)

 .98، 97، ص2000عّمار، عّمان،
 .170( المرجع نفسه: 126)
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ثم أطلق مصطلح الهاوي على األلف الساكنة دون الواو والياء فقال عنها: " وأما الجرس 
ها فتخرج بالنفس فاأللف الساكنة، ال يكون إال كذلك، ويقال لها أيًضا الهاوي، ألن الفم ينفتح ل

 .(127)مستطيلة، وتهوي في الفم إلى ما بين الهمزة والهاء من الحلق"

فيما آثر أحمد  ابن أبي عمر مصطلح الهاوي على غيره في وصفه لأللف دون الواو 
والياء، إذ قال: "والهاوي هو األلف وحدها، سميت بذلك ألنها تهوي إلى ناحية الحلق كأنها تخرج 

لصوائت الثالثة عامة فقد استعمل لها مصطلح الحروف الذائبة، وكذلك ، أما ا(128)في جب"
حروف المد واللين في آٍن واحد إذ قال: " والحروف الذائبة ثالثة: الياء المكسور ما قبلها، والواو 
المضموم ما قبله، واأللف وال يجيء إال مفتوًحا ما قبله، وهذه الحروف حروف المد واللين سميت 

 .(129)ذوب وتلين وتمتد. وما عداها جامد ألنه ال يلين وال يذوب وال يمتد"بذلك ألنها ت

وهو هنا جمع صفات المد واللين والذوبان في نص واحد وفّرق بين الصفات الثالث ولم 
يعتبرها واحدًة، إذ أن هناك من ال يفرق بين االثنين بل عدها واحدة مع اختالف المصطلح، وهذا 

انطباًعا أن ابن أبي عمر يرت ِئي استعمال المصطلحين مع بعض، بما االستعمال يعطي القارئ  
 فيه من صفات تؤدي المراد في وصف الصوائت. 

الهاوي( على )( و )جوًفا هوائيةً ( مصطلح هـ 569)ت وأطلق أبو العالء الهمذاني 
حواز الصوائت عامة، الطويلة منها، فقال في وصفها هي "جوًفا هوائيًة، ألنها ال تقع في األ

الثمانية فتنسب إليها، لكنها تخرج من الجوف، فتذهب في هواء الفم، وسّماها بعضهم الهاوية 
ِويِّها في خرق الفم" وقال أيًضا: "والهاوي األلف والياء والواو إذا سكنت بعد حركتيهما  (130)ِله 

الصوائت ، ثم تكلم عن (131)سميت بذلك ألنها تهوي في خرق الفم إلى ما بين الهمزة والهاء"
معلاًل سبب تسميتها بقوله: " وحروف المد واللين  (حروف المد واللين)الطويلة مستخدًما مصطلح 

ثالثة: الواو والياء واأللف، سميت بذلك المتداد الصوت فيها، والواو أقواها لعمل الشفتين فيها، ثم 
 (132)الياء، وأخفها األلف ألنها هوائية".

                                                           

 .96القرطبي، الموضح في التجويد:  (127)
لصوتية عند علماء التجويد: له غانم قدوري الحمد عن أحمد بن أبي عمر في كتابه الدراسات اق( ن128)

312،313. 
 .313المرجع نفسه:  (129)
أبو العالء الهمذاني العطار، التمهيد في معرفة التجويد، تحقيق: الشيخ جمال الدين محمد شرف والشيخ  (130)

 .250، ص 2005مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث بطنطا، 
 .253المرجع نفسه:  ((131

 .252المرجع نفسه:  (132)
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للتعبير عن الصوائت  (إلى مصطلح )حروف المد واللينفيعود  ه( 780)أما السمرقندي 
 ،(133)الطويلة الثالثة، يذكر ذلك في قوله: "وحروف المد واللين ثالثة: الواو والياء واأللف"

بالذوائب عندما قال: "والممدودة: ثالثة، جمعن في:  ه( 894)ت وسّماها السنهوري 
لها إال مفتوًحا محًضا، ... ، والياء الساكنة األلف وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قب(، )واي

 .(134)المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، وتسمى الذوائب "

فكأنما األصل في التسمية هي حروف المد واللين، وأنها تسمى أيًضا بالذوائب كما أشار 
 السنهوري.

عن الصوائت إذ قال: " ليذكر المصطلحات المعبرة  ه( 1014)ت وجاء علي القاري 
والتحقيق أن هذه الحروف تسمى حروف العلة بالمعنى األعم، سواء كانت متحركة أو ساكنة، 
حركة ما قبلها من جنسها أو ال، ثم حروف المد، ثم اللين بالوجه األخص، وهو مختص بالواو 

 .(135)والياء دون األلف"

 هـ(1327)ت م يعد  الدركزلي ا لبينم. (136)حروف  المد ه( 1150)ت ويسميها المرعشي 
أن قال بما قال سابقوه في الصوائت الطويلة، من خالل شرح حالتي المد واللين، ومجانسة 
الحركة التي قبلها، إذ قال: " لكن االصطالح أّن حرف المّد ما قبله حركة مجانسة كما تقدم، 

 .(137)وحرف اللين هو ما قبله حركة غير مجانسة"

ن هذا يدل على إدراك الدركزلي وكثيٍر ممن سبقوه وممن لحقه أيًضا وبحسب غانم الحمد فإ
أن التفريق بين الصوائت وتخصيص مصطلح مناسب لكل منها يقوم على أسس صوتية وصرفية 

 .(138)مًعا، ال مجرد كونه اختالًفا شكلًيا في الحركات التي تسبقها
                                                           

 .304( نفله غانم قدوري الحمد عن السمرقندي في كتابه الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 133)
(السنهوري زين الدين أبي الفتح جعفر بن ابراهيم ، الجامع المفيد في صناعة التجويد، تحقيق وتقديم: موالي 134)

 .380،381، ص 2010، دار ابن حزم، بيروت، 1محمد االدريسي الطاهر، ط 
( مال علي القارّي، المنح الفكرّية في شرح المقدمة الجزريَّة، تحقيق: أسامة عطايا، مراجعة: أحمد شكري، ط 135)
 .77، ص 2012، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، 2
، دراسة وتحقيق: سالم قدوري الحمد، ط 136) هد  الم ِقلِّ ، دار عّمار، 2( ينظر محمد بن أبي بكر المرعشي، ج 

 .239، 161، 120، ص 2008ان،عمّ 
(الدركزلي حسن بن اسماعيل ، خالصة العجالة في بيان مراد الرسالة في علم التجويد، دراسة وتحقيق: 137)

 .                            351، ص 2002حسين خلف صالح الجبوري، اشراف: غانم قدوري الحمد، رسالة دكتوراه، تكريت، العراق، 
                           .305الصوتية عند علماء التجويد/  ري الحمد، الدراساتينظر غانم قدو  (138)
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تنوعة للتعبير عن رحمه هللا مصطلحات م ه(1401)ت بينما استعمل الشيخ الحصري 
، وأسماها بحروف (139) (الصوائت، فقد قال عنها في شرحه ألقاب الحروف )الجوفية والهوائية

المد، معلاًل سبب التسمية بقوله:" فالجوفية والهوائية هي حروف المد الثالثة، ول قِّب ت بذلك ونسبت 
وتمر على كل جوف الحلق  إلى الجوف والهواء ألن مبدأ أصواتها مبدأ الحلق، ثم تمتد األصوات

والفم، وهو الخالء الداخل فيه، فليس لهنَّ حّيز محقق ينتهين إليه كما هو سائر الحروف، بل 
ينتهين بانتهاء الهواء أعني هواء الفم وهو الصوت، ولذلك يقبلن  الزيادة على مقدار المّد 

 .(140)"الطبيعي، ألنهنَّ دون مخارجها بخالف غيرها فإنها مساوية لمخارجها

ثم يعطي الشيخ رحمه هللا سبًبا آخر كونها هوائيًة وجوفيًة، مبتدًئا باأللف التي ال تكون إال 
هوائية وجوفية إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح، أما الواو والياء فال يكونان هوائيين إال إذا سكنا 

 .(141)وجانسهما ما قبلهما بأن يضم ما قبل الواو وينكسر ما قبل الياء

ا سبب تسميها بحروف المّد واللين فيقول:" وتسمى هذه الحروف أيًضا حروف مّد ولين، أم
 .(142)ألنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان التساع مخرجها"

دون غيره من المصطلحات  (أما قضية استعمال الباحث واختياره مصطلح )الصوائت      
اختيار هذا المصطلح جاء بسبب قناعة الباحث بأن  األخرى التي تم ذكرها في ما مضى، فإن

جميع ما ذكره العلماء القدماء والمحدثين من مصطلحات، فإنها تؤدي المعنى المراد نفسه، إال أن 
علماءنا كانت لديهم قناعات بأن بعض المصطلحات قد تكون أكثر دقٍة من غيرها، لما لها من 

 داللٍة وصفيٍة لهذه األحرف.

ن جهة، ومن جهة أخرى فالباحث  ال يغفل  دور  األساتذة الذين أشاروا عليه هذا م      
باستعمال هذا المصطلح دون  غيره لما له من الحداثة في االستعمال، الن هذا المصطلح 

يعد من المصطلحات المستعملة حديًثا عند العلماء العرب وعند المستشرقين  (مصطلح )الصوائت
 وهذا يعطيه خاصية  االنتشاِر والفهِم وعالميِة االستعمال.والغربيين على حد سواء، 

                                                           

ه وعّلق عليه: محمد طلحة بالل 139) ( ينظر محمود خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، ضبط نصَّ
 .                         73منيار، المكتبة المكّية، دار البشائر اإلسالمية، القاهرة، ص 

 .                         73: نفسه( المرجع 140)
 .                         74: نفسه( ينظر المرجع 141)
 .                         74: نفسه( المرجع 142)
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 تحديد المخرج

لقد تناول الداني مخارج هذه الحروف بالشرح، إذ قال عن الياء "وهو حرف مد مجهور، 
يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك، ثم يهوي إلى الحلق، فينقطع آخره عند مخرج 

مجهور، يخرج من الشفة، ثم يهوي في الفم، فينقطع آخره  ، والواو عنده "حرف مد(143)األلف"
 .(144) عند مخرج األلف"

و قال الرازي: "وال يخلص لقارئ التجويد والترتيل إال بمعرفة مخارج الحروف، واعطائه 
إياها من المخارج حدها، ومن الحركات حظها، ومن السكون حقها، وفرَّق بين مهموسها 

 .(145)ا"ومجهورها... وجامدها وذائبه

ثم يتناول القرطبي بالشرح مخارج الصوائت القصيرة مبيًنا دور الفم في نطقها فيقول: "الضم 
من الشفتين، والكسر ليس من الشفة، وإنما هو من مخرج الياء، ومخرج الياء من شجر الفم، 

 .(146)وكذلك الفتح من األلف، وال آلة لأللف يدركها النظر، ألن مخرجها من الحلق"

نتقل السمرقندي إلى ذكر مخارج الصوائت التي قيلت قبله أو استعملها من هم قبله بعدها ي
 من العلماء، ذاكًرا مواقعها من الفم فيقول:

"وقيل إن األلف والواو والياء إذا سكنتا وتحرك ما قبلها بجنسها جوفية، أو هوائية، أو 
لكنها تخرج من الجوف فتذهب في  هاوية، ألنها ال تقع في األحياز التي ذكرناها، فتنسب إليها،

هواء الفم، واألصلح أن األلف من هواء الحلق، والياء الساكنة المكسور ما قبلها من هواء وسط 
الفم، والواو الساكنة المضموم ما قبلها من هواء الشفة، والياء المتحركة والساكنة المفتوح ما قبلها 

 .(147)بلها شفوية"شجرية، والواو المتحركة والساكنة المفتوح ما ق

ثم ينتقل القارّي إلى عرض مخارج هذه الحروف، حتى أنه صرح أن للواو والياء مخرجين: 
 .(148)مخرج حال كونهما مدتين، ومخرج حال كونهما متحركين

                                                           

 .131الداني، التحديد في االتقان والتجويد: (143) 
 .167المرجع نفسه: (144) 

في دراسة المصّوتات في ضوء الدرس الصوتي  ( حسين خلف صالح الجبوري، جهود علماء العربية145)
 .48الحديث: ص

 .209( القرطبي، الموضح: 146)
 .311( غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 147)
 .78(  ينظر علي القارّي، المنح الفكرية: 148)
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فيما قال عن األلف: " وحيث لزمت األلف هذه الطريقة المعتادة من كونها ساكنة وحركة ما 
 .(149)م يختلف حالها من أنها دائًما تكون هوائية"قبلها من جنسها وهي الفتحة ل

وتناول المرعشي الصوائت الطويلة بشرح مخارجها، ونفى أن يكون لها مخرج محقق عندما 
قال: " فلجميع الحروف مخرج محقق إال حروف المد، إذ ال تنضغط أصواتها في موضع 

نضغط أصواتها في موضع لم انضغاًطا ينقطع به الصوت ... وبالجملة إن حروف المد، إذ ال ت
يكن لها مخرج محقق، فإن المخرج المحقق هو الذي انقطع الصوت فيه، بل قدروا لها جوف 

 .(150)الحلق والفم مخرًجا، ألنه يمكن لك قطع أصواتها حين تم مرورها على هواء الحلق والفم"

روا لها جوف إذن فقد نفى المرعشي أن يكون للصوائت مخرج، بل أنه يدعي أن اللغويين قد
الحلق والفم مخرًجا، كأنه يريد أن يقول أن هذا التقدير ليس دقيًقا وهو جاء من باب االجتهاد 
والتقدير وليس الجزم. كما بيَّن أن الجمهور وعامة أهل اللغة يذهبون إلى هذا المذهب فقال: 

ْعل  مخرج حروف المّد جوف الحلق والفم هو مسلك الجمهور، ألن سيبويه ج عل األلف من "وج 
 .(151)مخرج الهمزة، والواو والياء المديين من مخرجيهما غير مديين"

مُّ لها الشفتان، والفتح ينفتح لها الفم، والكسرة حركة  و قال الدركزلي: "الضمة حركة ت ض 
 (152)ينكسر لها المخرج ويهوي إلى األسفل"

وصفت بحروف المّد فيما أعطى الحصري طريقة لمعرفة مخارج الصوائت، السيما إذا ما 
واللين، فيكمن في" إدخال حرٍف مفتوح على األلف، وحرٍف مكسوٍر على الياء، وحرٍف مضموٍم 

 .(153)على الواو، ثم اإلصغاء إلى هذه الحروف، فحينئذ يتبين مخرجها"

ويبدو أن مخارج هذه الحروف عند الحصري مقدر، كما يقول، " لعدم انقطاع الصوت عند 
مادها على جزء من أجزاء الحلق واللسان والشفتين، بل يمتد الصوت بها في مخرجها، وعدم اعت

 (154)لين وعدم كلفة، ثم ينتهي في الهواء".

                                                           

 .78علي القارّي، المنح الفكرية:  (149)
 .123( المرعشي، جهد المقل: 150)
 122: نفسهرجع ( الم151)
 .                          401( الدركزلي، خالصة العجالة:152)
 .                         50( الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم: 153)
 .                        50: نفسه( المرجع 154)
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ثم ينقل الحصري اختالف العلماء في عدد مخارج الحروف، وذكر أنهم " جعلوا األلف 
اللسان، وجعلوا كالهمزة تخرج من أقصى الحلق، وجعلوا الياء المدّية كغير المدّية تخرج من وسط 

بعد عرض المذاهب  –، وأخيًرا يختار الحصري (155)الواو المدّية كغير المدّية تخرج من الشفتين"
المذهب المختار وهو مذهب ابن الجزري الذي يجعل مخرج الجوف خاًصا بالصوائت،  -جميعها

يكون ما قبلها  حروف المد الثالثة، وهي األلف، وال تكون إال ساكنة، وال (156)فيقول:" وتخرج منه
إال مفتوًحا، والواو الساكنة المجانس لها ما قبلها بأن يكون مضموًما، والياء الساكنة التي يجانسها 

 .(157) ما قبلها بأن يكون مكسوًرا..."

وبعدها يعطي شرًطا لخروج الواو والياء من الجوف خال األلف فإنها ال تخرج من الجوف، 
نة وقبلها مفتوح فإنها تخرج من الشفتين، والياء إن تحركت أو فإن الواو إن كانت متحركة أو ساك

 (158)سكنت وانفتح ما قبلها تخرج من وسط اللسان.

ومذهب علماء العربية أن الصوائت تتباين تبًعا لوضع اللسان والشفتين أثناء نطق كل صوت 
انطالقي  ، فقد قال الدكتور عبدالغفار هالل عن مخارجها:" األلف صوت(159)من تلك األصوات

مجهور... والواو من أقصى اللسان والياء من وسط اللسان مع ما يحاذي الموضعين من الحنك 
 ، وهذا خالف الذي ذهب إليه مكي رحمه هللا.( 160)األعلى"

 دور أعضاء النطق في إنتاج الصوائت

يذهب مكي بن أبي طالب إلى ما ذهب إليه كثير من اللغويين، بأن الواو صوت شفوي، كما 
شار الدكتور المّطلبي إلى مالحظة جديرة بالذكر تناولها مكي، بأنه أشار إلى التحول من المد أ

، لكن سرعان (161)المحض إلى حالة اللين، إنما كان لظهور بعض االحتكاك عن طريق اللسان
ما انصرف عنها مكي في تحديد مخرج الواو اللينة، إذ أنه يذهب إلى ما ذهب إليه كثير من 

 .(162)بأن الواو صوت شفوي  اللغويين
                                                           

 .                     52،53: حصري، أحكام قراءة القرآن الكريمال (155)
 يقصد من مخرج الجوف.                          (156)
 .                         54: نفسه( المرجع 157)
 .                          54: نفسه( ينظر المرجع 158)

، وينظر 442، ص 1979، 5ينظر بحث: المصوتات عند علماء العربية، مجلة كلية الشريعة، العدد (159)
 .315، ص 2007، دار عّمار، عّمان،2ات الصوتية عند علماء التجويد، ط غانم قدوري الحمد، الدراس

 .276عبدالغفار حامد هالل، العربية خصائصها وسماتها: 160))
 .95ينظر المطلبي، في األصوات اللغوية:(161) 
 .235ينظر مكي بن أبي طالب، الرعاية: (162) 
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وفي تناوله لحرفي الياء والواو نأخذ النصين اآلتيين، فقال عن الياء: " حرف ثقيل، وإذا تكرر 
تكرر الثقل، وإذا تحرك كان أثقل وإذا تحركت الياء بكسرة وقبلها فتح أو بفتح وقبلها كسر، وجب 

شيء من التشديد أو النبر، أو  أن تخف الحركة على الياء، وسهل اللفظ بحركتها لئال يشوبها
 .(163)يسبق اللسان بهمزة في موضعها وذلك نحو ال شيَّة فيها"

أما الواو فعنده " لو كانت الحركة التي عليها ضمة ازدادت ثقااًل فإن كانت الحركة التي 
 .(164)عليها كسرة فذلك أثقل عليها من الضمة ألنها مؤاخية للضمة"

المطلبي على هذين النصين أن ظاهرة اإلعالل عنده ال بد  ويتضح لنا هنا ومن خالل تعليق
 لها من أمرين:

 ثقل الواو والياء في النطق. األول:

 .(165) شدة تعامل هذين الصوتين مع الحركات التي تكتنفها، وشدة التأثر بها الثاني:

"فإذا  أما القرطبي فلم ينِف وظيفة الفم في نطق الصوائت القصيرة أو )الحركات( كما يسميها
 .(166)ضممته حدث الضم، وإن كسرته حدث الكسر، ومتى فتحته حدث الفتح"

 وهنا ننقل نًصا للدكتور غانم قدوري الحمد نقله عن القرطبي إذ قال:

" وفي حالة تحريك الحرف بالضم يكون الالفظ به قاطًعا للصوت على مخرج الحرف وضاًما 
ينهما زمان محسوس. وكذلك في حال كسر شفتيه مًعا في حالة واحدة، من غير أن يتخلل ب

الحرف يكون كاسًرا بفمه مع قطع الصوت على مخرج الحرف المكسور.  وكذلك في حال الفتح 
يكون قاطًعا للصوت على مخرج الحرف مع فتح فمه من غير فصل بينها وهذا دليل على أّن 

 .   (167)الحركة تحدث مع الحرف المتحرك من غير تقدم عليه وال تأخر عنه"

ثم تناول علي القاري الصوائت من حيث خروج الصوت فقال: "ثم إنهن بالصوت المجرد 
ِل الياء، واعتراض الواو،  فُّ عُِّد األلف وت س  أشبه منهن بالحروف، ويتميزن  عن الصوت المجرد بت ص 

. وهو هنا يشير إلى حركة الفم في لفظ هذه (168)فنسبت إلى الجوف ألنه آخر انقطاع مخرجها"
                                                           

 .181مكي بن أبي طالب، الرعاية: (163) 
 .235المرجع نفسه: (164) 
 .95ينظر المطلبي، في األصوات اللغوية: (165) 

 .75( القرطبي، الموضح في التجويد: 166)
 .417، وينظر غانم الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 175: نفسه( المرجع 167)
 .78( علي القاري، المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية: 168)
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األصوات، ويمكن لنا هنا ان نجري بحًثا سريًعا عن دور الفمِّ في انتاج ونطق الصوائت، بخاصة 
 اللسان والشفتين واألسنان.

فقد ذكر دورها القدماء  والمحدثون، فابن جني يشير إلى اختالف أحوال الفم في نطق 
ن على صوت بضغط الصوائت، فقال: "أما األلف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضي

لًوا قد اكتنفت جنبتي اللسان وضغطته،  فاًل وع  أو حصر، وأما الياء فتجد معها األضراس س 
 (170)الحنك عن ظهر اللسان، فجرى الصوت متصعًدا هناك، فألجل تلك الفجوة ما( 169)وتف اج

نفس، استطال. وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين، وتدع بينهما بعض االنفراج ليخرج فيه ال
 .(171)ويتصل الصوت"

فيما ذكر المّطلبي دور اللسان في انتاج الياء والكسرة قائاًل "فأقصى ما يصل إليه اللسان 
متجًها نحو الحنك األعلى بحيث ال يحدث الهواء المار بينهما أي نوع من الحفيف، يعد موضًعا 

عربية حين يكون قصيًرا، مضبوًطا بين أصوات اللين، وهو ما يشبه الكسرة الرقيقة في اللغة ال
 .(172)ويشبه ما يسمى بياء المد حين يكون طوياًل"

، (173)بينما يصف سلمان العاني الكسرة والياء، وكذلك الضمة والواو بأن تضم لها الشفتان
. أما عن دور اللسان في نطقها فيقول: "فموقع (174)فيما ال تضم الشفتان في الفتحة واأللف

أكثر هبوًطا وأكثر انسحاًبا إلى الخلف مما عليه عند نطق الفتحة  اللسان عند نطق األلف يبدو
 .(177)، واأللف حنجري (176). وعدَّ الواو من الحروف الشفوية، والياء غاري (175)القصيرة"

                                                           

 ( تفاج: تباعد.169)
 رد كذلك كثيرًا عند أبي الفتح.( ما: هنا زائدة، وت170)
 .8( ابن جني، سر صناعة االعراب: 171)
 .80( المطلبي، في األصوات اللغوية: 172)
 .40( ينظر سلمان العاني، التشكيل الصوتي: 173)
 .41( المرجع نفسه: 174)
 .42: نفسه( المرجع 175)
التقعر، وهو المنطقة الصلبة  ( الغار: هو وسط الحنك ويسمى ايضًا الحنك الصلب، ويسمى الغار ألنه شديد176)

من سقف الفم وتقع بين الحنك الرخو او الطبق واللثة، وهو جزء غير متحرك، أي عبارة عن قطعة من العظم 
 6مكسوة بطبقة من اللحم. ينظر عبدالصمد لميش، دروس في مقياس الصوتيات:

 .49( ينظر سلمان العاني، التشكيل الصوتي: 177)
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وأخيرا فقد اثبتت الدراسات الحديثة في علم األصوات، ّأّن للفم دوًرا في انتاج هذه الحروف، 
طت الدارسين، والباحثين تصوًرا دقيًقا لحركة أعضاء الفم، فإّن القصيرة منها والطويلة، كما وأع

حرف الواو "ينتج بتدوير للشفتين ماع تضييقهماا يسمح باحتكااك مسموع بهماا، مع مالحظة أّن 
، والياء ينتج "برفع مقدم اللسان في اتجاه (179)اللين" (178)مؤخار اللساان يرتفاع في اتجااه الطباق

 .(180)مح بمرور الهواء مع حدوث احتكاك ضعيف"منطقة الغار بشكل يس
 مد الصوائت

تناول مكي بن أبي طالب وظيفة المد في هذه الحروف، فقال: " ال يكون في شيء من 
 .(181)الكالم إال فيهن"

وتناول أيًضا اختالف درجة هذا المد، فإنه في األلف يكون أشد مًدا من الواو والياء، كونه 
ِرك  ما قبلهما بحركة صوت مد دائًما، بينما الو  او والياء قد يخرجان عند المد إذا ما تحركتا أو ح 

ال تجانسهما، ألن الواو والياء إذا سكنتا خفتا وإذا تحركتا ثقلتا، ويسميه في هذه الحالة حروف 
اللين، ويقول في ذلك: "يخرجان في لين وقلة كلفة على اللسان، لكنهما نقصتا عن مشابهة األلف 

ما قبلهما عن جنسهما، نقصتا المد في األلف، وبقي فيهما لسكونهما فسميتا بحرفي  لتغير حركة
 .(182)لين"

وأعقب القرطبي  مكًيا بأن قال عن نطق األلف إذا لم يكن بعدها همزة أو حرف ساكن مدغم 
أو غير مدغم: " فينبغي أن يقيمها القارئ ويقطعها ويسلك في اللفظ بها التمطيط األوسط، وال 

توفية التمكين حقه فتصغر وتصير فتحة، وال يبالغ في ذلك ويستقصي فتحول مدة، بل  يهمل
 .  (183)يوفر عليها من المد ما هو طبعها وصيغتها"

                                                           

و الحنك الرخو او اللين، وقد أطلق عليه القدماء تسمية الحفاف، وهو قطعة من الطبق: أقصى الحنك ا (178)
اللحم متحركة تنتهي بزائدة لحمية هي اللهاة وحين ترتفع او تنخفض تتسبب في إغالق فتحة الفراغ األنفي وفتحها 

نتاج عدد كبير من كما ان حركة الحنك اللين مع حركة مؤخر اللسان يؤثر في مخرج الهواء فيكون له أثر في إ
، والعبيدي، معجم 6األصوات بضيقه او انسداده. ينظر عبد الصمد لميش، دروس في مقياس الصوتيات:

 .119الصوتيات:
عبدالصمد لميش، دروس في مقياس الصوتيات، بحث منشور تحت عنوان مدخل إلى علم األصوات،  (179)

 .9جامعة المسيلة، قسم اللغة العربية وآدابها، ص 
 .11لمرجع نفسه: ( ا180)

 .125( مكي بن أبي طالب، الرعاية: 181)
 .126المرجع نفسه: (182) 

 .100( القرطبي، الموضح:183)
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أما الواو والياء، اذا كانا حرفي مد ولم يكن بعدهما همزة وال حرف ساكن فقال: "فينبغي أن 
إهماله بحيث يلتحقان بالحركة، مثل ما لزم يلزم فيهما اجتناب اإلفراط في اإلشباع، والتحرز من 

نا بمقدار ما فيهما من المد الذي هو طبعهما  في األلف، وقد مضى ذكره، وذلك بأن يمكَّ
 .(184)وخاصتهما، كقولك: ميعاد، وميقات، وميراث، وت وعدون، وي وقنون، وي وصل، وما أشبه ذلك"

وتها في مقداره، فتكون عنده ممدودة ويتناول القرطبي أيًضا المد ومقداره في الصوائت وتفا
تارة، وتارة أخرى تكون مشبعة، ويكون امتداد الصوت بهما متفاوًتا بحسب الحالة، فتمد المقدار 
الذي هو طبعها، كنحو الواو في )موسى( والياء في )عيسى( واأللف في )طارد(، وتخرج من 

راط في التمكين واإلشباع يلحقها كونها حرًفا في حالة إهمال اإلشباع لتكون حركة، أما اإلف
 . (185)بالمدود، وكالهما مكروه عند القرطبي

ثم تحدث عما ينبغي أن يعتمده قارئ القرآن في حفظ مقادير الحركات والسكنات من حيث 
اإلشباع فال يشبع الفتحة فتصير ألًفا، وال الضمة فتخرج واًوا، وال الكسرة فتتحول ياًء، ومن حيث 

 .(187)فيضعف الصوت عن تأديتها فتتالشى وتتحول سكوًنا (186)ختالسالوهن أيًضا واال

ثم تكلم المرعشي عن المد ومدى أهميته في الصوائت، وأعطى مثااًل على ذلك في الواو، 
 (188)وقال أنه عند ترك المد في )قالوا( مثاًل يخرج الواو من كونه حرف مد، ليكون حرف لين

 . (189)حرف مد"فقال: "إذ ما لم يمتد الواو ال يصير 

 صفات الصوائت

قال أبو الفضل الرازي: "وعن أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الرازي، رحمه هللا، أنه 
قال: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف ما يحدث في بعض الحروف من النقصان، الستطالة حرف 

ة والطباع على حرف في التجاور، ويستشعر بعضها من بعض في تداخل المخارج باأللفاظ البشع
الجافية، وذلك ألن يحترز من المدات الطويلة الرعشة المطيطة التي نهي عنها، والهمزات 

                                                           

 .121القرطبي، الموضح:  (184)
 .132،133: نفسه( ينظر المرجع 185)
(االختالس: هو أن يسرع بلفظ الحركة إسراعًا يظن السامع أنَّ حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة اإلسراع، وهي 186)

كاملة في الوزن، تامَّة في الحقيقة، إال أنَّها لم تمطط وال ت ر ِسل  بها، فخفي إشباعها ولم يتبين تحقيقها. ينظر 
 .233، وعبدالعزيز الصيغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: 22العبيدي، معجم الصوتيات: 

 .191( ينظر القرطبي، الموضح: 187)
 .214( ينظر المرعشي، جهد المقل:188)
 .                            214: نفسه( المرجع 189)
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الملكزة، وتشريب األِلفات النبرة في الوقف، وتنبير الذوائب حتى توازي الجوامد سيما المدود من 
 .(190)ذلك والممكن"

ا حالتين ال ثالث لهما، اعتماًدا ثم تناول القرطبي الحاالت التي تتشكل بها الواو والياء معطيً 
على التشكيل الذي تأخذه هذه الحروف إذ قال: " الواو والياء: تكون تارة من حروف المد واللين 
بأن تسكنا ويكون ما قبلهما منهما، وتارة يتحيز مخرجهما إذا تغيرتا عن هذا الموضع، بأن تسكنا 

لمد، وبقي اللين وانبسط اللسان بهما، وينفتح ما قبلهما، ومتى وجد ذلك زال عنهما معظم ا
وصارتا بمنزلة الحروف الجوامد، فألقي عليهما حركات الهمزات، كما تلقى على غيرهما من 

 .(191)الحروف الجوامد"

ثم يسهب السمرقندي في ذكر الواو والياء، متى يكونا حرفي مد؟ ومتى يكونا حرفي لين؟ 
ن ومد إذا سكنت وانضم ما قبلها، وفيها لين إذا سكنت ومتى يكونا ثقيلين؟ فيقول: " وفي الواو لي

وانفتح ما قبلها، وفيها ثقل إذا تحركت، وكذا حكم الياء أن فيها مًدا وليًنا إذا سكنت وكسر ما 
 .(192)قبلها، وفيها لين إذا سكنت وانفتح ما قبلها، وفيها ثقل إذا تحركت"

 األصالة بين الصوائت القصيرة والطويلة
التي ناقشها مكي وتناولها تناواًل علمًيا، قضية االختالف في الصوائت والحركات من القضايا 

الثالث، أيهما مأخوذ من اآلخر؟ وقد عرض آراء اللغويين واالتجاهات التي تولدت لديهم، فقد 
بين مكي أن أغلب اللغويين جنحوا إلى القول بأن الحركات الثالث مأخوذة من الصوائت، الضمة 

الكسرة من الياء، والفتحة من األلف، ومنهم من ذهب إلى خالف ذلك، أي أن من الواو، و 
الصوائت هي من أخذت من الحركات، واستدلوا على ذلك بأن الحركات إذا اشبعت حدثت منها 

 .(194)، وهو رأي ابن جني(193)الصوائت
م وذهبت جماعة ثالثة إلى أنه ليست الصوائت وال الحركات مأخوذة من بعضها البعض، ول

، كما تابعه في هذا القول الكثير من (195)يسبق أحد الصنفين اآلخر، وهو الرأي الذى يتبناه مكي

                                                           

 .48( حسين الجبوري، جهود علماء العربية في دراسة المصّوتات: 190)
 . 121( القرطبي، الموضح في التجويد: 191)
 .304( غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 192)

 83 -81ينظر المطلبي، في األصوات اللغوية: (193) 
، دار القلم، دمشق، 1ينظر ابن جني، سر صناعة األعراب، دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، ط (194) 

 .1/26،ج 1985
 .106ينظر مكي بن أبي طالب، الرعاية: (195) 
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أهل اللغة من المحدثين، منهم كمال بشر إذ قال "ظنَّ بعظهم أّن أحد القبيلين أصل لآلخر، 
هذا الحركات القصار أصل لحروف المّد، أو أنَّ حروف المّد أصل للحركات القصار، وبّينا أنَّ 

 .(196)وهم، إذ الحقيقة أنَّ كل  فئة منهما مستقلة عن األخرى نطًقا ووظيفًة"
ويذهب الداني إلى أن الحركات مأخوذة من الصوائت، فالفتحة من األلف، والكسرة من 

 .(197)الياء، والضمة من الواو
ور أما رأي القرطبي في األصالة، هل الحركات أم الحروف هي األصل؟ فإن رأيه نقله الدكت

 .(198)غانم قدوري الحمد فقال: "إّن الحركات أبعاض حروف المد واللين...."

إلى أن الصوائت القصيرة )الحركات( مأخوذة من  ه( 833)ت وذهب أحمد بن الجزري 
الصوائت الطويلة، ناقاًل رأي الجمهور في هذا المأخذ فيقول: " والجمهور على أن الفتحة من 

 .(199)رة من الياء"األلف والضمة من الواو والكس

أن الحركة أنما هي متولدة من الحرف، وهي نصف الحرف  ه( 923)ت ورأي القسطالني 
 .(200)كما ن ِقل  عنه أنه قال: " ووزن الحركة في التحقيق نصف الحرف المتولد عنها"

ثم دعَّم رأيه بعلة عقلية نقلية، إذ أنه ن قل  عن أهل اللغة خاصة، وعن العرب عامة، أنهم 
 .(201)وا الفتحة األلف  الصغرى، والكسرة الياء والصغرى، والضمة الواو الصغرى""سم

في الصوائت القصيرة، فإنه يرى أنها هي األصل، وأن  ه( 1014)ت أما رأي علي القارّي 
الصوائت الطويلة إنما تكونت عند إشباع  القصيرة منها كما صرح بذلك في قوله: "اعلم أن 

والواو مركب من ضمتين، والياء مركب من كسرتين، فإذا أشبعت األلف مركب من فتحتين، 
الفتحة يتولد منها األلف، وإذا أشبعت الضمة يتولد منها الواو، وإذا أشبعت الكسرة يتولد منها 

 .(202)الياء"

                                                           

 .18كمال بشر، علم االصوات: (196) 
 .96،97ينظر الداني، التحديد في اإلتقان والتجويد: (197) 

 . 295ر غانم الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: ، وينظ191( القرطبي، الموضح: 198)
 .204/ 2( ابن الجزري، النشر: 199)
( أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني، لطائف اإلشارات لفنون القراءات، تحقيق: مركز 200)

 .390ص ، 2الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، المجلد 
 .390، 2( المرجع نفسه: م201)
 .239( علي القاري، المنح الفكرية: 202)
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ويذهب الباحث الى أّن الصوائت الطويلة والقصيرة ليست مأخوذة من بعضها البعض، ولم 
، وهو القول الذي تبناه مكي بن أبي طالب رحمه هللا تعالى، مستأنًسا يسبق أحد الصنفين اآلخر

 :(203)بما عرضه الدكتور المطلبي في تدعيم هذا الرأي من وجهين
: وظيفة عامة تتصل بكون الصوامت أصوات ال يمكن أن تنطق من غير أن تكتنفها األول

يمكن أن يتصل به ساكن آخر في  الحركات، إذ ذ ِهب  إلى أّن الساكن ال يمكن االبتداء به، وال
 سرد الكالم ال فاصل بينهما، فال بد ضرورًة من كون حركٍة مع الحرِف.

: وظيفة خاصة تتصل بما تؤديه هذه األصوات في النظام الصرفي العربي من تغير الثاني
لكالم معاني الجذر الواحد، فقد ذكر مكي " إن الكالم إّنما جيء به لتفهم المعاني فهي منوطٌة با

 (204)مرتبطٌة به، ونيطت به إذ بها يفرق بين المعاني التي من أجلها جيء بالكالم"

 مسألة

تناول أبو العالء الهمذاني العطار مسألة التقاء الصوائت مع بعضها في مثل اإلدغام 
المتماثل، أي التقاء الياء بالياء، والواو بالواو، ومتى تدغم الياءان والواوان في هذه الحالة، 
والمسألة طبًعا تعتمد على حركة هذه األحرف ال محالة، فقال: " فإن التقت ياءان أو واوان لم 
يخل  التقاؤهما من أمرين: أحدهما أن تلتقيا وأولهما ساكنة، والثانية أن تلتقيا متحركتين. فإن 

: )في التقت ياءان أوالهما ساكنة وجب إشباع الكسرة التي قبل األولى، وذلك نحو قوله تعالى
، ونظائرها... وإنما لم يجز إدغام ذلك  (207) و)هو الذي يصلي(( 206)و)في يوسف((  205)يتامى(

ألن الياء والواو ها هنا تشبهان األلف في السكون ومجانسة الحركة المتقدمة، فصار ذلك في 
تح ما قبل منزلة قولك: زور ا ياسًرا، وأكِرم ا واقًدا. وقد عرفت أن إدغام األلف غير ممكن. فإن انف

روا( (209) و)ع ف وا وقالوا( (208) الواو األولى نحو قوله تعالى: )عصوا وكانوا(  (210) و )ءاووا ون ص 
 .(211)وما أشبه ذلك لزم اإلدغام"

                                                           

                            97( ينظر المطلبي، في االصوات اللغوية: 203)
 .                         102-101( مكي بن أبي طالب، الرعاية: 204)
 127النساء:  (205)

 .7( يوسف: 206)
 43( األحزاب: 207)
 61: ( البقرة208)
 95(األعراف: 209)
 72(االنفال: 210)
 258،259( الهمذاني، التمهيد : 211)
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 مسألة

يثير السمرقندي قضيًة انفرد في ذكرها، جعلها مذهًبا خاًصا به، إذ جعل الصوائت خمسة 
سة أحرف: األلف والواو والياء والهاء والنون أحرف وليست ثالثة فقال: " وحروف اللين خم

 .  (212)الساكنة، سميت بذلك ألنها النت في المخرج"

وهذا القول ليس وارًدا ومتداواًل بأي حال من األحوال، وبعد البحث والتمحيص إليجاد تفسير 
على هذا أو تعليل لهذا القول رأينا أن نذكر في هذا المقام تعليًقا للدكتور غانم قدوري الحمد 

 القول مستأنسين به إذ قال:

"ويبدو أن السمرقندي هنا يستخدم كلمة )اللين( بمعناها اللغوي، ال المعنى االصطالحي 
الذي استقر لها علماء العربية وعلماء التجويد. وإطالق كلمة )اللين( على النون والهاء أمر 

با الشبه باألصوات الذائبة مقبول من ناحية داللة الكلمة اللغوية ألن هذين الصوتين قري
]الصوائت[ من حيث قلة االحتكاك في مخرجيهما وحرية مرور الهواء في أثناء النطق بهما، سوى 

 .(214)، أنفية"(213) أن الهاء مهموسة ]والنون[

 مسألة

لم يكتِف ابن الجزري، كما علماء التجويد، بتحديد كمية الصوائت الطويلة والقصيرة فقال 
: "واالختالس والروم يشتركان في (215)القصيرة في ظاهرتي االختالس والرومعن كمية الصوائت 

التبعيض، وبينهما عموم وخصوص، فالروم أخص من كونه ال يكون في الفتح والنصب، ويكون 
في الوقف دون الوصل، والثابت من الحركة أقل من المحذوف، واالختالس أعم من كونه يتناول 

ِخر، والثابت من الحركة أكثر من المحذوف، وذلك أن تأتي الحركات الثالث وال يختص باآل
 .(216)بثلثيها، وكأن الذي تحذفه أقل مما يأتي به، هذا ال يضبطه إال المشافهة"

                                                           

 .308الهمذاني، التمهيد:  (212)
 ( كتبت في المرجع خطأ )والن(، فصححت.213)
 .308( غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 214)
ركة. وقال بعضهم هو تضعيف الصوت ( االختالس تم تعريفه سابقا ، أما الروم: فهو النطق ببعض الح215)

بالحركة حتى يذهب معظمها. هذا تعريف القراء، أما النحاة فهو عندهم عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي. 
م، 2008، 1ينظر الداني، التيسير في القراءات السبع، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مكتبة الصحابة، ط

، 89، ورشيد العبيدي معجم الصوتيات:66رح الشاطبية : ص، وعبد الفتاح القاضي، الوافي في ش143ص
 .477-476،ص 2وأيمن رشدي سويد، التجويد المصور، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، ج

 .77( ابن الجزري، الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، نسخة قديمة غير محققة:  216)
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من حدد الباقي من الحركة مع الروم  –بعض علماء التجويد  -وهناك من العلماء 
ضعف الصوائت القصيرة، يرجع  . فيما عدَّ آخرون الصوائت الطويلة، بأنها قد تبدو(217)بثلثها

 .(218)إلى أنَّ الصوائت الطويلة عادًة ما تكون منبورة وتنطق بعناية

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

في شرح المقدمة، تحقيق: عبدالرحمن بدر، دار الصحابة ( ينظر عبدالدائم االزهري، الطرازات المعلمة 217)
 .151، ص 2005للتراث بطنطا، 

( ينظر سلمان العاني، التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية، ترجمة: د. ياسر المالح، 218)
 .38،39، ص 1987، النادي األدبي الثقافي، جدة السعودية، 1مراجعة: د. محمد محمود غالي، ط 
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 المبحث الثاني
 الصوائت عند المفسرين

من المالحظ أن المفسرين لم يتناولوا الصوائت بإسهاب كما فعل علماء اللغة وعلمااء التجوياد 
اقتصر على بعض األمور، وهنا نستعرض ما وقع تحات أيادينا  على مّر العصور، بل أن تناولهم

من آراء لبعض المفسرين للصوائت، والذين اشتهروا في النقل عن سابقيهم من اللغويين، أو كانت 
 لهم آراؤهم الخاصة التي لم يسبقهم أحد فيها.

 (:ه 322)ت  (219)الصوائت عند أبي حاتم الرازي 

: "األلااااف والياااااء والااااواو هوائيااااة، لاااايس لهااااا جاااارس وال يقااااول أبااااو حاااااتم عاااان الصااااوائت معرًفااااا
، وهنا نقف عند تعليق الادكتور غالاب المطلباي الاذي (220)اصطكاك ألنها تنسل من جوف الحنك"

قال معلًقاا علاى هاذا الانص: "وفاي هاذا التعرياف نقاف أماام صافات ثاالث لام يكان الخليال وسايبويه 
الصـــفة أنهاااا أصاااوات باااال جاااروس....،  األولـــى:: والفااراء قاااد أشااااروا إليهاااا هاااذه اإلشاااارة الصاااريحة

إنهاا تنسال ماان  الصـفة الثالثــة:إنهاا أصاوات ال يحاادث فاي أثنااء إصاادارها اصاطكاك...،  الثانيـة:
 .(221)جوف الحنك..."

فقااد ظاان المطلبااي أن الاارازي قااد توصاال إلااى شاايء لاام يتوصاال سااابقوه إليااه، وهااذا كااالم غياار 
مصااطلحات لاام يسااتعملها سااابقوه لاايس إال، فقولااه  دقيااق، باال أن مااا حاادث هااو أن الاارازي اسااتعمل

)تنسااال ماااان جااااوف الحنااااك( بمعنااااى: لاااام يكاااان لهاااا موضااااع فااااي الفاااام تنسااااب إليااااه، وأمااااا مصااااطلح 
)االصطكاك( فهو بمعنى )االحتكاك( كما أشاار المطلباي فاي تعليقاه علاى ناص الارازي قاائاًل: "إن 

صااك فااي اللغااة )الضاارب الشااديد الاارازي يعنااي بهااذا المصااطلح معنااى )االحتكاااك(، إذ أن معنااى ال

                                                           

هو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي الليثي، أختلف في مكان مولده منهم من قال إنه من (219) 
المغرب ومنهم من قال إنه من الري، لكن ما معروف أنه أقام في بغداد. هذا ما ذكره محقق كتاب الزينة في 

 .29ترجمته للمؤلف الرازي ص
، 1ات اإلسالمية العربية، تحقيق: حسين بن فيض هللا الهمذاني ، طأبو حاتم الرازي، الزينة في الكلم(220) 

 .76، ص 1ج 1994مركز الدراسات والبحوث اليمني، 
غالب فاضل المطلبي، في األصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية، دار الشؤون الثقافية (221) 

 .85 -84، العراق، ص 1984والنشر 
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، ومان المعلاوم أن الجارس هاو األثار النااجم عان ذلاك االحتكااك، وهاو (222)بالشيء العاريض... ("
 .(223)المقابل لمصطلح )الخفاء( عند علماء التجويد

ثم تأسف المطلباي علاى الارازي كوناه لام ياذكر شايًئا مان عمال اللساان أو الشافتين فاي إصادار 
 .(224)بالكالم على صفاتها الصوتية بحسب تعبيره هذه األصوات ألنه أعتنى

وهنااا ياااذهب الباحااث إلاااى أن الاارازي قاااد اسااتعمل مااان المصااطلحات التاااي لاام تساااتعمل فااي ماااا 
مضااى، وهاااذا كااان مااادعاة  ظااٍن للمطلباااي وغيااره باااأن يقولااوا إن الااارازي توصاال إلاااى أشااياء جديااادة، 

عبدالصابور شااهين، عنادما قاال:" والصحيح أنه لم يأِت بجديٍد سوى المصاطلحات، وهاذا ماا أكاده 
اان  جاااءوا بعااد ساايبويه لاام يضاايفوا شاايًئا ذا بااال إلااى مااا قاارره، وإنمااا اكتفااوا بترديااد مقالتااه فااي  إنَّ م 

 .(225)المخرج، وفي الصفة وفي التصنيف"

هاااذا ماااا وجااادناه عناااد أباااي حااااتم الااارازي، إذ أناااه لااام يتعااارض للصاااوائت القصااايرة بااال تكلااام عااان 
وتكلمااااه عنهااااا لاااام يكاااان بالمسااااتوى المطلااااوب، علااااى اعتبااااار أنااااه ماااان  الصااااوائت الطويلااااة فحسااااب،

المفسارين الااذين لاايس ماان شااأنهم دراسااة الصاوائت أو األصااوات، بقاادر اهتمااامهم بالتفسااير وأسااباب 
 النزول وغيرها.

 ه( 604) (226)الفخر الرازي 

حين ذكرها أما الفخر الرازي فقد تناول بالشرح والتفصيل كاًل من الصوائت الطويلة والقصيرة، 
، ومحدًدا إياهاا بحاروف األلاف والاواو واليااء، ويارى (227) في تفسيره مستعماًل مصطلح )المصّوتة(
 .(228)أن لهذه األصوات أبعاًضا هي الحركات

واًل لهاذه الحركاات، علاى اعتباار الخاالف الحاصال فاي الارؤى باين  وقد جعل من الصوائت أ ص 
عائدياة الصاوائت الطويلاة والقصايرة، مان منهماا  علماء اللغة عاماة، وعلمااء األصاوات خاصاة فاي

                                                           

 .85المرجع نفسه: (222) 
 .84،85ر: المرجع نفسه: ينظ(223) 
 .85غالب فاضل المطلبي، في األصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية: (224) 
 .40عبدالصبور شاهين، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص (225) 
 لمشتهر بخطيب بغداد.هو اإلمام محمد الرازي فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر ا(226) 
 .37، ص 1، ج1981، دار الفكر، بيروت، 1ينظر الفخر الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ط (227) 
 .1/38ينظر المرجع نفسه: (228) 
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األصاال؟ ولكاان عنااد الفخاار الاارازي أن للصااوائت قابليااة الزيااادة أو النقصااان، وال طاارف فااي جانااب 
 .(229)النقصان إال هذه الحركات، وألن الصوائت القصيرة إذا مدت صارت صوائت طويلة

د أن أعاااد السااببين األول ثاام أضاااف ساابًبا آخاار يااّدعم مذهبااه فااي مكااان آخاار ماان تفساايره، بعاا
والثاني بأن قال: "الثالث: لو لم تكان الحركاات أبعاًضاا لهاذه الحاروف لماا جااز االكتفااء بهاا ألنهاا 
إذا كاناات مخالفااة لهااا لاام تسااد مساادها فلاام يصااح االكتفاااء بهااا منهااا، باادليل اسااتقراء القاارآن والنثاار 

منااه جااائز إال أن إباادال الشاايء ماان والاانظم، وبالجملااة فهااب أن إباادال الشاايء ماان مخالفااة القريااب 
 .(230)بعضه أولى، فوجب حمل الكالم عليه"

وذهااااب أيًضااااا إلااااى أن الصااااوائت هيئااااات عارضااااة لألصااااوات عامااااة، وأن الصااااوائت ملحقااااة 
بالصاااوامت، وتعليااال ذلاااك برأياااه أناااه ال يمكااان نطاااق الصاااائت مااان غيااار أن يقتااارن بالصاااامت، وأن 

، مستداًل بأن التكلم بهذه الحركات موقوف على التكلم الصائت القصير ال يأتي إال تابًعا للصامت
 .(231)بالصامت

علااق المطلبااي علااى هااذا القااول، وعلااى التعريااف الااذي قااال فيااه الاارازي معرًفااا الحركااة بأنهااا: 
، قاائاًل: "وكأناه يرياد أن يشاير (232)"عبارة عن الصوت الذي يحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف"

عف هذه األصوات ، وأنها تستمد القوة من الصاامت، وفاي هاذا الارأي كثيار مان إنكاار بذلك إلى ض 
 .(233)األهمية الوظيفية اللغوية ألصوات المد )الصوائت( .."

ويبااادو أن الفخااار الااارازي قاااد فهااام فكااارة الساااابقين مااان أن الصاااوائت القصااايرة )الحركاااات( زوائاااد 
دوا بهاااذا الوصاااف أنهاااا ال ، ألن القااادامى أرا(234)تعتاااور الحاااروف فهًماااا خاطًئاااا، كماااا ظااان المطلباااي

تااااأتي ليوصاااال إلااااى الااااتكلم  -أي الحركااااات  -تاااادخل فااااي )األصااااول( كمااااا ذكاااار الخلياااال، ألنهااااا 
، وهذا الفهم نقايض الاذي ناادى باه الفخار الارازي تماًماا مان أن الصاوامت هاي التاي (235)بالصامت

 تساعد هذه الصوائت على أن تنطق.

                                                           

 .1/38ينظر المرجع نفسه: (229) 
 .1/54 :الفخر الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(230) 
 .1/38ينظر المرجع نفسه: (231) 
 .1/54مرجع نفسه: ال(232) 
 .101المطلبي، في األصوات اللغوية/ (233) 
 .101ينظر المرجع نفسه: (234) 
 .241-240، ص 1ينظر أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه،ج(235) 
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السرعة، وهي اإلجابة عن التساؤل اآلتي: م ا وهنا يمكن لنا أن نناقش قضيًة مهمًة على وجه 
 هو األساس في نطق المقطع الصوتي، هل هو الصامت أم الصائت القصير؟ 

اوا هاذا المنحاى، ألن الصاوائت القصايرة لام تكان مان ماادة تاأليف األصاول  يبدو أن القدامى نح 
ه المحاادثون فهًمااا خاطًئااا، وماانهم كماا ال بشاار، الااذي قااال: الصاارفية، بحسااب فهمهاام، وهااذا فهااٌم عاادَّ

"فهذه الحركات، ...، تمثل عنصًرا أساسًيا في تأليف الصيغ المتفرعة عن هذه األصول، فإن كان 
األصاال الصاارفي )ضاارب( مااثاًل مقصااوًرا علااى الحااروف علااى مااا يااّدعون، فااإن الصااور الصاارفية 

ن الحركاات، كماا المأخوذة منه ما كان لها أن توجد وما كان لهاا ان تبناى هاذا البنااء المعهاود بادو 
ْرب، ضارب، مضروب" ، ض  ر ب   .(236)يبدو في نحو ض 

ثااامَّ أعطاااى بشااار سااابًبا آخااار  يجعااال القااادامى يولاااون اهتماًماااا فائًقاااا بالصاااوامت دون الصاااوائت 
هاااي األصااال، كونهاااا تملاااك رماااوًزا مساااتقلًة، دون الصاااوائت  -أي الصاااوامت -القصااايرة، ويعااادونها 

عااب  علايهم قاولهم قاائاًل: "وهاذا فاي واقاع األمار مانهج غيار القصيرة التي هي من ابتكار الخليل، ف
ثام يعطاي رأياه (، 237)دقيق: إذ هم في ذلك متأثرون بالكتابة على حين أن األساس هنا هو النطاق"

بهذه القضية قائاًل: "الحركة هي نواة المقطع. فالمقطع فاي أغلاب الحااالت يحتاوي علاى حركاة ماع 
 .(238)أو بدون صوت صامت أو أكثر"

مثله قال الدكتور محمد داود: "وهذا راجع إلى أّن الخط العربي يرمز للحركات الطويلة برمز و 
داخاال بنيااة الكلمااة بعكااس الحركااات القصاايرة التااي تتحقااق بواسااطة رمااوز توضااع فااوق الحاارف أو 

 .(239)تحته"
والكلماااة بشاااكل عاااام "يقاااوم هيكلهاااا علاااى المقطاااع الصاااوتي الاااذي يساااتمد كياناااه مااان الصاااامت 

أنااه ال يوجااد  -علااى رأي الباحااث–، إذن جااواب التساااؤل السااابق يمكاان ان يكااون ( 240)ت"والحركااا
فرق أو مزّية خاصاة ألحادهما علاى اآلخار، بال أن المقطاع الصاوتي يتكاون مان االثناين علاى حاد 

  سواء.
وتكلاام الاارازي أيًضااا عاان كيفيااة النطااق بالصااوائت القصاايرة، ودور عضااالت الفاام وهيأتااه أثناااء 

اًل: "من أراد التلفظ بالضمة فإنه ال بد له من ضام شافتيه أواًل ثام رفعهماا ثانًياا، ومان النطق بها قائ
أراد الاتلفظ بالفتحااة فإنااه ال بااد لااه مان فااتح الفاام بحيااث تنتصااب الشافة العليااا عنااد ذلااك الفااتح، وماان 

                                                           

 .154كمال بشر، علم االصوات: (236) 
 155المرجع نفسه: (237) 
 150المرجع نفسه: (238) 
 .19، ص 2001عربية دراسة داللية ومعجم، دار غريب، محمد محمد داود، الصوائت والمعنى في ال(239) 
 .87، ص1999، 1حازم علي كمال الدين، دراسة في علم األصوات، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط(240) 
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انجرار أراد الااتلفظ بالكساارة فإناااه ال بااد لااه مااان فااتح الفاام فتًحاااا قوًيااا، والفااتح القاااوي ال يحصاال إال بااا
 .(241)اللحي األسفل وانخفاضه"

ثاام ينتقاال فااي مسااألة أخاارى لترتيااب الصااوائت القصاايرة )الحركااات(، بحسااب الثقاال فااي النطااق، 
والقوة والجهد المبذول من عضالت الشفتين، فيقول: إن " أثقل الحركاات الضامة، ألنهاا ال تاتم إال 

اصلتين إلى طرفي الشفة، وأما الكسرة بضم الشفتين، وال يتم ذلك إال بعمل العضلتين الصلبتين الو 
فإناااه يكفاااي فاااي تحصااايلها العضااالة الواحااادة الجارياااة، ثااام الفتحاااة يكفاااي فيهاااا عمااال ضاااعيف لتلاااك 

 .(242) العضلة، وكما دلت هذه المعالم، التشريحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيًضا..."
يختلف من بلد إلى آخر، بال ثم أردف قواًل، أشار فيه إلى أن التنوع في نطق هذه األصوات، 

الضامة،  (243)"يختلف بحسب أمزجة البلدان، فإن أهال أذربيجاان يغلاب علاى جمياع ألفااظهم إشامام
،ويبدو أن المحادثين مان أهال اللغاة قاد اتفقاوا (244)وكثير من البالد يغلب على لغتهم إشمام الكسرة"

ية:" إّن التفساير الحااق لهااذا ماع سااابقيهم ، فقاد قااال الادكتور عباادالغفار حامااد هاالل عاان هاذه القضاا
 .(245) التغيير يقوم على أساس اختالف اللهجات وشؤون االجتماع العربي..."

 ه(911السيوطي: )ت 
 تكلم السيوطي عن الصوائت الطويلة مسمًيا إياها با )المصّوتة(

 .(246)وقال: "وهي من حيث وقعت فيها امتداد ولين"
 هي ثالث حاالت:وذكر الحاالت التي تمد فيها هذه الحروف و 

إذا وقعت بعدها الهمزة نحو كساء وخطيئة ومقروءة، والحرف المشادد، أو أن يوقاف عليهاا 
 عند التذكر.

                                                           

 .1/55التفسير الكبير: الفخر الرازي، (241) 
 .1/54التفسير الكبير: الفخر الرازي، (242) 
من غير تصويت، وقال بعضهم: هو أن تجعل شفتيك على  اإلشمام: هو عبارة عن اإلشارة إلى الحركة(243) 

ينظر الداني، التيسير  صورتها إذا لفظت بالضمة، وكالهما واحد، وال تكون اإلشارة إال بعد سكون الحرف.
، وعبد الفتاح 143م، ص2008، 1في القراءات السبع، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مكتبة الصحابة، ط

، وأيمن رشدي سويد، 42، ورشيد العبيدي معجم الصوتيات:66شاطبية : صالقاضي، الوافي في شرح ال
 . 480-479،ص 2التجويد المصور، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، ج

 .1/54التفسير الكبير: الفخر الرازي، (244) 
 .278 ، ص2004، مكتبة وهبة، القاهرة، 5عبد الغفار حامد هالل، العربية خصائصها وسماتها، ط (245) 
، 1، ج م1983، األشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العالمية، بيروتجالل الدين السيوطي، (246) 
 .197ص



72 

 

، فااإذا أناات نطقاات (247)وساابب المااد فااي الهمااز "أن الهماازة حاارف نااأي منشااأة وتراخااي مخرجااه
ن لبنائاه بهذه األحرف المصّوتة قبله ثم تماديت بهن نحوه طلان وشاعن فاي الصاوت فاوفين لاه وزد

 .(248)ولمكانه، وليس كذلك إذا وقع بعدهن غيرها وغير المشدد"
وذكر كذلك سبب مد الصوائت الطويلة، إذا وقع بعدها التشديد كونها ساكنة وأول المثلين ماع 
التشديد ساكن أيًضا "فيجفو عليهم أن يلتقي الساكنان حشًوا في كالمهم" فيجعلون المد عوًضا مما 

 .(249)نين نحو داّبةيجب اللتقاء الساك
ثم ذكر الحالة الثالثة التي تمد بها هذه الحاروف، وهاي عناد التاذكر نحاو قولاك أخاواك ضارًبا، 
ب ا زيااًدا ونحااوه، وكااذلك مااد الااواو فااي قولااك ضااربوا، إذا كناات  اار  إذا كناات متااذكًرا المفعااول بااه، أي ض 

يااء فاي نحاو اضاربي، أي تتذكر المفعول به، أو الظرف، أو نحو ذلك، أي ضربوا زيًدا، وكاذلك ال
، ثااام أعطاااى سااابب مااادها عناااد التاااذكر قاااائاًل: " وإنماااا مطلااات ومااادت هاااذه (250)اضاااربي زياااًدا ونحاااوه

األحرف فاي الوقاف عناد التاذكر ألناك لاو وقفات عليهاا غيار ممطولاة وال ممكناة الماد وأنات متاذكر 
بعاده مطلاوب  ولم يكن في لفظك دليل على أنك متذكر شيًئا وال وهمت أن كالماك قاد تام ولام يباق  

متوقع لك، فلما وقفت ومطلت علم أنك متطاول إلى كالم تاٍل لألول منوط به معقود ما قبله على 
تضاامنه وخلطااه بجملتااه، ووجااه الداللااة ماان ذلااك أن حااروف اللااين الثالثااة إذا وقااف علاايهن ضااعفن 

 .(251)وتضاءلن ولم يعب مدهن، وإذا وقعن بعد الحرفين تمكن  واعترض الصدى معهن"
عاد هااذا التفصاايل، يمكاان لناا أن ننقاال قضااية هاال أن الحركاات مااأخوذة ماان حااروف المااد، أم وب

العكس؟ فنقل السايوطي عان أباي حياان فاي )شارح التساهيل( اخاتالف النحااة فاي الحركاات الاثالث 
 فقال:

"فااذهب األكثاارون إلااى أن الفتحااة ماان األلااف، والضاامة ماان الااواو، والكساارة ماان الياااء، اعتماااًدا 
 روف قبل الحركات، والثاني مأخوذ من األول.على أن الح

 فلذلك كانت الصوائت الطويلة والقصيرة عنده شيًئا واحًدا إذ قال:

                                                           

هكذا ورد في األصل، ويبدو للباحث أن هناك خطأ مطبعًيا، والمراد من هذه الجملة هو: أن الهمزة (247) 
 حرٌف، نأى منشأه وتراخى مخرجه، وهللا أعلم.

 .1/197ه والنظائر: السيوطي، األشيا(248) 
 .1/197ينظر السيوطي، األشياه والنظائر: (249) 
 .199 -1/198ينظر المرجع نفسه: (250) 
 .1/199: نفسهالمرجع (251) 
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"إن الحركات والحروف أصوات، وإنما رأى النحويون صوًتا أعظم من صوت فساموا العظايم 
 .(252)حرًفا والضعيف حركة، وإن كانا في الحقيقة شيًئا واحًدا"

عااايش الاااذي قاااال: " كاااان المتقااادمون يسااامون الفتحاااة األلاااف الصاااغيرة واستشاااهد بقاااول ابااان ي
 ، لذلك عّدها السيوطي شيًئا واحًدا.(253)والضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/208: نفسهالمرجع (252) 
 209 - 1/208نقله السيوطي عن ابن يعيش في األشباه والنظائر: (253) 
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 الباب الثاني

 الدراسة املعملية للصوائت يف القرآن الكريم  
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 املدخل

 التعريف بالبرنامج المعملي

نااامج صااوتي مخااتص بتحلياال ومعالجااة الموجااات الصااوتية، عاان طريااق بر  praat)باارات أو )
مان  اناه يعطاي قياساات دقيقاة جادً أو كثافته وجودة الصاوت، كماا أتحديد درجة الصوت، وارتفاعه 

. مقبلاااةالجاناااب الفيزياااائي كاااالتردد والساااعة ونماااط الموجاااة، وهاااو ماااا ساااتتم دراساااته فاااي الفصاااول ال
 نتااج البرناامج وتطاويرهإ، وقاد أشارف علاى )عربياة )الكاالمكلماة هولندياة معناهاا فاي ال praat)و)

 مستردام. أ، وهما مدرسان في معهد علوم الصوتيات في جامعة )و )ديفيد وينينك ))باول بويرسما

 أساسيات البرنامج:

من أهم البرامج الصوتية في الجامعات العالمية والمعاهد التقنية، إذ ياتم تطاويره  praat)يعد )
خاارى، فااال بااد أن يكااون الباااحثون مااواكبين لمراحاال تطااوره، ومااا يحتاجااه المسااتخدم هااو بااين فتاارة وأ

معرفة كيفية فتح الملف الصوتي في البرنامج، ومان ثام تحدياد الصاوت الماراد دراساته وتحليلاه، أو 
المقطع الصوتي، أو حتى الحرف الواحد، ومن ثم يمكنه قاراءة النتاائج واألرقاام الظااهرة فياه، وهناا 

 أن نعرف ما تعنيه هذه األرقام على النحو اآلتي: ال بد

وهاي النافاذة الخاصاة  praat picture)عنادما نفاتح البرناامج تظهار نافاذتان، األولاى اسامها )
بطباعاااة الصاااور والبياناااات مااان البرناااامج بعاااد تحليلهاااا، وقبااال أن ياااتم فاااتح أي ملاااف صاااوتي فاااي 

؟ فياتم تحويلهاا )أو )يوتاوبMP4) و)أMP3)البرناامج يجاب مراعااة الصايغة الصاوتية، هال هاي )
إلاى الصايغة الصاوتية  format face tory)بالمصانع أي مصانع الصايغ الموجاود فاي البرناامج )

((WAV ،وهي الصيغة التي يمكن قراءتها في البرنامج، ويتم التحويل عن طريق اختيار صوت ،
ا كلماة إضاافة ملاف، ، ثم تظهر لنا قائمة جديدة نختار منهاWAV)ومن ثم الضغط على صيغة )

بعدها نذهب إلى الملف الصوتي المراد تحويله المخزون في الملفات، ثم نختار كلمة ابدأ، فعندها 
 .) 254)يبدأ تحويل الصيغة

 قراءة الملفات الصوتية وتحميلها:

                                                           

ت عنوان: طريقة عمل برنامج برات وتحليال القصاائد فؤاد كاظم طاهر، بحث منشور على اإلنترنت تحينظر  )1)
 صوتًيا ومخبرًيا، كما تم استعمال الصور التوضيحية للبرنامج من البحث نفسه.
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ال باااد ماااان تحمياااال الملااااف الصااااوتي وهااااذا ياااتم عاااان طريااااق فااااتح البرنااااامج واختيااااار كلمااااة  أواًل 
((OPEN األولااى فااي نافااذة ) ماان النافااذة(praat object  وبعاادها سااتظهر نافااذة فيهااا خيااارات

ثم نحدد الملف الصوتي المراد فتحه، ويمكن لنا فاتح ملاف  read from file)أخرى نختار منها )
 واحد فقط في كل مرة.

 
 الصورة تمثل نافذتي برنامج برات

ا نافااذة جدياادة مسااتقلة، فيهااا لتظهاار لناا view edit)بعاادها نختااار ماان النافااذة األولااى كلمااة )
تمثااال اسااام الملاااف الصاااوتي  xxx)، إذ )sound xxx)التماااوج الطيفاااي للصاااوت تحااات مسااامى )

 المخزون في الحاسوب كما في الشكل أدناه:

 
قباال أن ننتقاال إلااى األماار اآلخاار، يجااب مراعاااة أّن كاال مااا يظهاار فااي نافااذة التحلياال إنمااا هااي 

ة الجهااز، لاذلك ال باد مان حفاظ ماا نرياده مان معلوماات معلومات مؤقتاة، وغيار محفوظاة فاي ذاكار 



77 

 

. وعملياااة الحفاااظ يمكااان أن تاااتم اال ساااتحذف جمياااع البياناااات عناااد غلاااق البرناااامج تلقائًياااإو  وصاااور،
 باتخاذ اإلجراءات اآلتية:

 حدد الكائن الذي تريد حفظه من قائمة الكائنات الموجودة بالنافذة. -1
 write to)ذة الكائناات، ثام اضاغط علاى )مان القائماة باأعلى نافا write)اضاغط علاى ) -2

xyz ( إذ(xyz .تمثل الصيغة التي تريد حفظ الملف بها 
بعد إتمام االختيار سوف تظهر لك نافاذة حاوار لتحدياد اسام الملاف والمكاان الماراد حفظاه  -3

فيااه. وماان المحبااذ اسااتعمال اساام رماازي، ياادل علااى محتااوى الملااف الصااوتي، حتااى يسااهل 
 ) 255) . استرجاعه فيما بعد

 تهيئة عي ِّنات البحث 

المااراد  دراسااتها وتحليلهااا  تاامَّ تحمياال سااورة الاارحمن، والسااور التااي تشااتمل علااى اآليااات أو الكلمااات
ِضاع ت فاي البرناامج التحليلاي بالطريقاة التاي تام من اإل نترنت، على شكل ملف صاوتي، ومان ثام و 

ماان أول آيااة إلااى آخرهااا، أمااا  ، فسااورة الاارحمن تماات دراسااتها وتحلياال الصااوائت كلهااااشاارحها ساالفً 
فااي البرنااامج إلااى غايااة وصااوله إلااى  الكلمااات المتفرقااات فااتم تشااغيل ملااف السااورة الصااوتي كاااماًل 

محاال الشاااهد أو الصااائت المطلااوب تحليلااه، والوقااوف عليااه وتسااجيل النتااائج التااي تظهاار وماان ثاام 
 االنتقال إلى الذي بعده وهكذا دواليك.

 التحليل األكوستيكي:

سة الخواص الصوتية عن طريق معايناة الموجاة الصاوتية، والرسام الطيفاي المقابال لهاا هو درا
  إلى جنب. اجنبً 

مباشاارة بعااد تحمياال الملااف الصااوتي، والضااغط  )ويااتم تحلياال الخااواص الصااوتية )األكوسااتيكي
وظهاور النافاذة الخاصاة بالرسام الطيفاي، فإناه ياتم تظليال الموجاة الماراد  view edit)علاى كلماة )

اعها ومعرفااة صاافاتها كتااردد الصااوت وزمنااه وغيرهااا. هااذه الخااواص ال تظهاار إال عنااد الضااغط ساام
 all, in, out, sel)يتم اختيارها من مجموعة أيقونات: ) in)على أيقونة في أسفل النافذة تسمى )

يااتم  in)فااي الموجااة والرساام الطيفااي، وبعااد أن يااتم إعطاااء اإليعاااز ) )وهااي تااتحكم بمسااتوى )الاازوم
الزمناي المتحارك أسافل  ل المقطع الماراد دراساته، ثام الضاغط علاى أي جازء مان أجازاء الشاريطتظلي

                                                           

 .2-1ينظر محمد الخيري، دورة تحليل اإلشارة الصوتية باستخدام برات، ص )1)
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النافذة فيتم تشغيل المقطع الصوتي المحدد فقط، وإذا أردت أن تسمع الملف الصوتي كله فيمكنك 
 ) play. (256)ثم نختار منها كلمة ) view)أن تختار من القائمة العليا كلمة )

 
 الموجات الطيفية المظللة المراد سماعها ودراستهاالصورة توضح شكل 

سااانرى األرقاااام فاااي الشاااريط العلاااوي، وهاااي تمثااال التاااردد  in)مااان خاااالل ) ))زوم إعطااااءوبعاااد 
للصوت المظلل وما بين األقواس هو الزمن المستغرق للنطق بذلك الصوت، وهو ماا تام االعتمااد 

 فتوضيحها في الشكل أدناه:عليه في هذه الدراسة، أما األرقام التي في الجانب 

                                                           

 .3نفسه: مرجعينظر ال )1)
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، )أيضااا التنغاايم ودرجااة المياال واالنحااراف فااي الصااوت وتااردده ويقاااس بااا)الهرتز لناااكمااا يظهاار 
 :كما في الشكل أدناه pitch)باللون األزرق وترجمته ) ويظهر

 
وهااو شاادة الصااوت، وقياااس كميااة  intensity)قياااس النباار ماان خااالل اختيااار ) اويمكاان أيًضاا

، ويااتم القياااس اة لصااوت مااا، بالنساابة إلااى كميااة طاقااة صااوتية ثابتااة تكااون مرجًعااالطاقااة الصااوتي
 decibel)بطريقاااة لوغارتيمياااة تسااامى وحااادة شااادة الصاااوت، أي قاااوة الصاااوت وكثافتاااه، ويقااااس باااا)

 ، واللون األخضر يمثل شدة الصوت في التخطيط الطيفي كما في الشكل أدناه:db)واختصارها )
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، فماان خاللهااا نحصاال علااى formants)معرفتهااا ماان خااالل ) فاايمكن األصااواتأمااا صاافات 
تااااااردد األصااااااوات وعاااااارض الموجااااااات فااااااي الرساااااام الطيفااااااي لكاااااال مخاااااارج ماااااان المخااااااارج المتمثاااااال 

 وتكون باللون األحمر كما في الشكل أدناه: f1,f2,f3,f4,f5)با)

 

 زمن الصوت ومدته من الثانية، كما في الشكل أدناه: عرضكما يمكن 
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ال بااد ماان اإلشااارة إلااى أن نوعيااة الصااوت ال تتوقااف علااى الطريقااة التااي ، اآخاارً  ولاايس اوأخياارً 
. (257)تتركااب بهااا المكونااات، باال تتوقااف علااى التاارددات واالتساااعات التااي تتشااكل منهااا الموجااات

، فاإن العمال علاى هاذا البرناامج ممتاع praat)وبعد هذا الموجز البسايط عان كيفياة عمال برناامج )
ن تلحاق أة، سنعمل على توظيفهاا فاي خدماة كتااب هللا عاز وجال، وعساى ويعطي نتائج فائقة الدق

 إن شاء هللا تعالى. اوباستعمال برامج أكثر تطورً  اهذه الدراسة بدراسات أخرى تكون أكثر عمقً 

 معايير اختيار العينات

تم اختيار العينات من نماذج قرآنية، تكون فيها الصوائت ممثلة لما ستتم دراسته، وكانت كما 
 يلي:

 نماذج لكلمات يكون فيها مد الصائت لمجيء الهمزة أو السكون بعده. -1
 نماذج لكلمات يكون فيها مد الصائت للداللة على الترتيل والرقة والتغني. -2
نماااذج لكلمااات يكااون فيهااا مااد الصااائت ألسااباب دالليااة، كالحااذف والتأكيااد علااى الشاايء  -3

 ة.وأهميته، وللتفريق بين معنى وآخر عند فقد القرين
 نماذج لكلمات يكون فيها مد الصائت لغرض التذكر أثناء الكالم أو التالوة. -4

                                                           

كوستيكي، ترجمة: جالل شمس الادين، مراجعاة ساعد مصالوح، بيتر ليد فوجد، مبادئ علم أصوات الكالم األ(257)
 .56، صم1992
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 نماذج لكلمات تمثل أنواع المد: كمد المبالغة، ومد الفرق، ومد هاء الكناية. -5
 لبيان اختالف القراءات في تبادل الصوائت الطويلة والقصيرة. -6
فاصاالة القرآنيااة، وزيااادة نماااذج للعينااات الخاصااة بااالوقوف علااى الصااوائت الطويلااة فااي ال -7

 الصائت وحذفة عند الفاصلة، والتقديم والتأخير مراعاًة للفاصلة.
اختياااار بعاااض الكلماااات العشاااوائية مبتااادئين مااان فاتحاااة الكتااااب، ورصاااد أعلاااى التااارددات  -8

والنساااب وأقلهاااا، وكاااذلك اختياااار كلماااات تحاااوي يااااء الناااداء، وداللاااة الصاااائت عناااد الوقاااف 
 )ماااات تااادل علاااى الشااادة، وضااام الضااامير كماااا فاااي )علياااه  والوصااال كماااا فاااي مغلاااوب، وكل

 .)و)انسانيه  
أخذ نموذج متكامل وهو ساورة الارحمن، وتام اختياار ساورة الارحمن لماا تتمياز باه مان كثارة  -9

الصوائت الطويلة والقصيرة، ولما تحويه من ايقاع صوتي متناسق يشد األذهان، كما أنها 
حه ماان قبااال أسااتاذنا الااادكتور/ السااايد تعااد مااان السااور متوساااطة الطااول، فضااااًل عاان ترشاااي

 مصطفى عبيد.
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 الفصل األول

 خريطة الصوائت في القرآن الكريم
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 المبحث األول
 على المستوى األدائي

 : طول مد الصائت وقصره:أوًل 

نقصد با )طول مد الصائت(، هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد، وتقسم الصوائت 
ها عل  ى قسمين:التي يمكن مدُّ

 القسم األول: ما يسمى بحروف المد واللين وهي الحروف الثالثة:

األلف المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، 
كما قال عنها المهدوي: "وال يمكن أن يدخل المد في غير هذه الحروف، وإنما كان ذلك ألن هذه 

، والحركات مأخوذة منها، فامتداد الصوت بها ممكن، ويسوغ فيه التطويل الحروف أصوات
 .(258)والتوسط والتقصير، وال يسوغ ذلك في شيء من الحروف سواهن"

وء  القسم الثاني: حرفا اللين، وهما الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما، نحو: س 
يء نه في القسم األول، وعلة ذلك نقلها ، إال أن المد في القسم الثاني يكون أنقص م(259)وش 

سبب مد الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما، وكانا ساكنين فقال: " إن فيها  المهدوي عن ورش، وهو
نضم امن المد واللين، وإن كان أنقص في الرتبة مما في الياء إذا انكسر ما قبلها، والواو إذا  اشيئً 

لمدغم بعدها كما يقع بعد الواو المضموم ما قبلها، ما قبلها، ويقوي ذلك جواز وقوع الساكن ا
 .(260) والياء المكسور ما قبلها، نحو قولك: هذا ثوب بَّكر، وقوم مَّالك..."

 درجة طول المد:

ثم بعد أن تكلمنا عن معنى طول المد وقصره، وعن أقسامه نأتي هنا لنتحدث عن درجة 
فليس  -ي قارئ القرآنأ-وكيفيتها وطريقة القارئ هذا المد وطوله، وهذا األمر يرتبط بنوع القراءة 

في جميع الحاالت بالضرورة، وبخاصة الصوائت الطويلة،  اطول مد الصائت، أو قصره واحدً 

                                                           

، 1( المهدوي، شرح الهداية في توجيه القراءات، تحقيق ودراسة: حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، ج258)
 .30ص 

( ينظااار مكاااي بااان أباااي طالاااب، الكشاااف عااان وجاااوه القاااراءات السااابع وعللهاااا وحججهاااا، تحقياااق: محياااي الااادين 259)
 .45، ص1، ج 1974رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،

، والقرطبااي، الموضااح فاااي 55، 1/56، وينظاار مكااي باان أباااي طالااب، الكشااف: 1/35( المهاادوي، الهدايااة: 260)
 .1/176التجويد: 
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يقول الدكتور صالح  ،على اعتبار أنه ال يمكن مد الصائت القصير )الحركة( وإال أصبح طوياًل 
هو تقريًبا مضاعفة الفترة الزمنية لنطق حسنين: "إنَّ الفرق بين حركة قصيرة وأخرى طويلة 

كما قلنا، بسبب تغير مدة الطول  اوطول المد وقصره ال يكون واحدً  ،(261)الحركة القصيرة"
والقصر بتغير المواقع الفونولوجية للصوت الواحد، فقد نقل مكي بن أبي طالب عن أنس بن 

وسلم( فقال: "كان يمدُّ صوته مالك رضي هللا عنه أنه سئل عن قراءة النبي )صلى هللا عليه 
، يدلُّ على التمهل، (263) (: وقوله تعالى )وّرتِل الق رآن  ترتياًل اومفسرً  ا، ثم قال مكي معلقً (262)"امد  

والتمهل يعطي المّد، وهو االختيار، إلجماع أكثر القراء على ذلك، ولما فيه من البيان، ولما 
تطويله على قدر قراءتهم وتمهلهم أو حدرهم، فليس ذكرنا من الحديث... والقراء في إشباع المد و 

 .(264)مدُّ من يتمهل، ويرتل كمّد من يحدر ويسرع"

ل الطويل  قصيرً  ، والقصير  اكما أنه ال بدَّ أن يراعي القارئ طول المد وقصره، وإال حوَّ
أللف( ، وقد أشار إلى هذا األمر عبد الوهاب القرطبي إذ قال: "فينبغي أن يقيمها )أي اطوياًل 

القارئ ويقطعها، ويسلك في اللفظ بها التمطيط األوسط، وال يهمل توفيه التمكين حقه فتصغر 
وتصير فتحة، وال يبالغ في ذلك ويستقصي فتحول مدة، بل يوفر عليها من المد ما هو طبعها 

 .(265)وصيغتها"

 ثم نختم بقوٍل لبرتيل مالمبرج إذ ذهب  مذهب  سابقيه فقال: 

ن نالحظه هو أن كمية كل صوت تتوقف على سرعة اإللقاء، وأنه كلما "فأول ما يجب أ
 .(266)ازدادت سرعة الكالم ازداد كل صوت في القصر، والعكس صحيح"

، وذلك اوقصرً  فإن طول المد وقصره يكون بأشكال شتى، ويتفاضل بعضه على بعض طواًل 
 .(267)على قدر مذاهب القراء واختالف الرواة عنهم في اللفظ واألداء

                                                           

م، 2006، القاااهرة، 2صااالح الاادين صااالح حساانين، ماادخل إلااى علاام األصااوات المقااارن، مكتبااة اآلداب، ط( 261)
 .80ص

اباان حجاار العسااقالني، فااتح الباااري فااي شاارح صااحيح البخاااري: دار اسااالم بالرياااض ودار الفيحاااء بدمشااق،  (262)
 .113، ص9(، ج 5045م، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، برقم )2000، 3ط
 .4( المزمل: 263)
 .58 -1/57( مكي بن أبي طالب، الكشف: 264)
 . 98، 97د: التجوي محمد القرطبي، الموضح في عبد الوهاب بن(265)
 .176( برتل مالمبرج، علم األصوات، تعريب ودراسة: عبدالصبور شاهين، مكتبة الشباب، ص 266)
، مكتباة الساوادي للتوزياع، 4( ينظر عبدالفتاح عبدالغني القاضي، الوافي فاي شارح الشااطبية فاي القاراءات، ط267)

 .93، ص 1992جدة، 
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 أسباب طول المد:

وإنما تمد الصوائت ألسباب ال بدَّ لنا أن نستعرضها، لنفهم سبب إطالة المد في هذه 
 الحروف دون سواها، وأول حالة تمد فيها الصوائت هي:

 والسكون أإذا جاءت بعدها الهمزة  -1
 :الهمزة 

فية، نعرف أن الصوائت أو )حروف المد واللين( كما يسميها مكي بن أبي طالب "حروف خ
ِلٌد بعيد  المخرِج صعٌب في اللفظ، فلما الصقت حرفً  ، ِخيف  عليه أن يزداد  اخفيً  اوالهمزة حرٌف ج 

بمالصقة الهمزة له خفاًء، فب ّين بالمد ليظهر، وكان بيانه بالمد أولى، ألنه يخرج من مخرجه بمد، 
فب ّين بما هو منه"

(268). 

ر المهدوي إلى أن الصوائت إذا جاءت قبل هذا هو السبب الرئيس لمد الصوائت، بينما أشا
الهمزة في كلمة واحدة، فإنها تصبح آكد منه إذا كانا في كلمتين "وبقي أن ي فرَّق بين إجماعهم 

}يََكاُد اْلبَْرُق يَْخَطُف قوله تعالى: من  (َشاء)على المد إذا كان الحرف والهمزة في كلمة نحو 

ُ لََذَهَب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما أََضاء لَُهم  َشْواْ فِيِه َوإَِذا أَْظلََم َعلَْيِهْم قَاُمواْ َولَْو َشاء ّللاه مَّ

إِنَّ ّللاَّ َعلَى ُكلهِ َشْيٍء قَِدير{
، واختالفهم فيما إذا كان الصائت في كلمة والهمزة في كلمة (269) 

}والَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبِلَك  :من قوله تعلى (بَِما أُنِزَل إِلَْيكَ )أخرى نحو: 

َوبِاآلِخَرةِ ُهْم يُوقِنُون{
ونظائرهما،  ، فعلة إجماع القراء على مد المتصل في: )شاء( و )جاء((270) 

كن أن الهمزة قد لزمت الكلمة، وصار اجتماعها مع الحرف الممدود الزًما ال يفارقها، إذ ال يم
ف المد واللين فينفصل من الهمزة فلزم المد لذلك، وأجمعوا عليه، وكلمة )شاء( الوقوف على حر 

عند إدخالها في البرنامج التحليلي الصوتي، فإن درجة المّد أو التردد كانت بطول 
 /ثا(، كما مبين في الشكل اآلتي:0.472( مستغرقة من الوقت )هيرتز161,3)

                                                           

 .31 -1/30ر المهدوي، الهداية: ، وينظ1/46( مكي بن أبي طالب، الكشف: 268)
 .20( البقرة: 269)
 .4( البقرة: 270)
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 لف من كلمة )شاء(صورة التردد الصوتي لل 

هذا ألن األلف جاءت بعدها الهمزة، وهما في كلمة واحدة، والحال نفسه عند تطبيق العملية 
نفسها على كلمة فيها األلف في آخرها، وتأتي همزة بعدها في كلمة تليها، كما في )ما( التي 

وعلى م دة  (هيرتز 151قدره ) ترددجاءت بعدها لفظة )أنزل( فإن األلف في )ما( حصلت على 
 ا، كما في الشكل أدناه:/ثا( وهو مد طويل أيًض 0.737)

 
 (بَِما أُنِزَل إِلَْيكَ )صورة التردد الصوتي لللف في )ما( من قوله 

فإذا انفصل الصائت عن الهمزة، وكان حرف المد واللين في آخر الكلمة، والهمزة في أول        
ع ف المد ولم يلزم لزومه في الم تصل، إذ ليس بالالزم في الوصل والوقف كما كان األخرى، ض 
، فتنفصل الواو عن همزة )آمنا( من قوله تعالى:  في المتصل: أال ترى أنك تقف على )قالوا(
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 ُن ُمْستَْهِزُؤون{نَحْ }َوإَِذا لَقُواْ الَِّذيَن آَمنُواْ قَالُواْ آَمنَّا َوإَِذا َخلَْواْ إِلَى َشيَاِطينِِهْم قَالُواْ إِنَّا َمعَْكْم إِنََّما 

 ، فيزول المد، وكذلك ِقس على ما أشبهه.(271)

 ، حصلنا على طول للمّد مقدار(قَالُوا)وعند قياس التردد في حالة مد الصائت )الواو( من 
 /ثا( كما في الصورة أدناه:0.602( وعلى وقت مستغرق )هيرتز154) تردده

 
 (قَالُوا)صورة تردد )الواو( من 

للعلة التي ذكرناها اختلفوا فيه، فمن ترك المد فعلى ما ذكرناه من علة فلما ضعف المد 
االنفصال، ومن مدَّ فإنه نظر إلى الموضع الذي يتصل فيه حرف المد واللين بالهمزة فمده، فإذا 

 .(272) وقف على الحرف وفصله عن الهمزة ترك المد فراعى اللفظ

 :السكون 

ةُ الطَّ )أي عند التقاء الساكنين، كما في  ةُ  من قوله تعالى:( امَّ }فَإَِذا َجاءِت الطَّامَّ

ة( ، و( 273)اْلُكْبَرى{ ة{: من قوله تعالى)الصاخه اخَّ }فَإِذَا َجاءِت الصَّ
ونحوهما، وسبب المد أنه  (274) 

، وذلك أن الممدود عند العرب تكون نظير المتحرك في الطول، (275)من الحركة ايكون  عوًض 

                                                           

 .14( البقرة: 271)
 .1/35( ينظر المهدوي، الهداية: 272)
 .34( النازعات 273)
 .33( عبس 274)
 .1/30( ينظر المهدوي، الهداية: 275)
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ةُ )، والتقاء الساكنين في (276)كنين كالحركةفصار المد في الفصل بين السا تحقيق لأللف  (الطَّامَّ
عند فك التشديد، ويمكن مالحظة طول المد وزمنه  االساكنة مع الميم األولى الساكنة أيًض 

 للمثالين السابقين في الجدول والصور أدناه:

 الصائت الكلمة اآلية السورة
طول المد 

 (/هيرتز)التردد
 المدة/ثا

ة 34 النازعات  0.402 218,3 األلف الطامَّ

ة 33 عبس  0.352 163,7 األلف الصاخَّ
 

 
 صورة تردد األلف في كلمة )الطامَّة(

 
ة(  صورة تردد األلف في كلمة )الصاخ 

                                                           

 .437، 4/419( ينظر الكتاب: 276)
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فمن المالحظ أن ترددات األلف في الكلمتين جاءت لتصف لنا ما لهاتين الكلمتين من شدة 
م في اللغة الغلبة ويقال للبحر، ألنه يغلب كل شيء، وقوة، يقول المظهري عن الطامة: "والط

والطامة عند العرب الداهية التي ال يستطاع، من ذلك سميت القيامة طامًة ألنها تطم الدواهي 
 .(277)كلها وتغلبها"

ويقول ابن كثير في تفسيره عنها: "وهو يوم القيامة. قال ابن عباس: سميت بذلك ألنها تط م  
 .(278)يع"على كل أمر هائل فظ

تها. والصيحة التي تكون يوم  بينما الّصاّخة لغة معناها "الصيحة، ت ِصم  األ ذ ن  ِلشدَّ
 .(279)القيامة"

ه" ، ونقل أيًضا (280)وعند ابن كثير أنها "اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه هللا، وحذَّره عباد 
"الصاخة يعني صيحة  ، وعن البغوي:(281)عن ابن جرير أنه قال: "لعله اسم للنفخة في الصور"

 .(282)القيامة؛ سميت بذلك ألنها تصخ األسماع، أي: تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصّمها"

وبطبيعة الحال فإن مد األلف في الكلمتين، مع التشديد الذي بعدها أعطى دوًيا وقوًة 
 متناسبين مع معنى الكلمة لغًة وتفسيًرا.

 :ليه مكي قائاًل وهناك تنبيه ال بدَّ من ذكره، إذ نبَّه ع

"وزيادة المد للمشدد أقوى، وذلك أن الذي أ جمع على جوازه من التقاء الساكنين هو أن 
، فهو األصل ثم قيس عليه في الجواز فرع امشددً  ايكون األول حرف مد ولين، والثاني حرفً 

 الساكن غير المشدد بعد حرف المد واللين. 

                                                           

م، 2004، بياروت، 1إحيااء التاراث العرباي، طالمظهري، تفسير المظهري، تحقيق: أحماد عازو عناياة، دار ( 277)
 .161، ص10ج
، 2ابااان كثيااار، تفساااير القااارآن العظااايم، تحقياااق: ساااامي بااان محماااد الساااالمة، دار طيباااة للنشااار والتوزياااع، ط( 278)

 .317، ص8م، ج1999الرياض، 
قااااهرة، ، ال4مجماااع اللغاااة العربياااة بجمهورياااة مصااار العربياااة، المعجااام الوسااايط، مكتباااة الشاااروق الدولياااة، ط (279)

 .509م، ص 2004
 .8/325ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ( 280)
 .8/325المرجع نفسه: ( 281)
 .8/325المرجع نفسه:  (282)
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لى منع جوازه إال مع المشدد، والمشدد هو ، وكثير من أصحابه ع(283)وسيبويه ال يجيزه
األصل، واألصل  له مزّيٌة على الفرع، والمشبه بالشيء ليس كمثل ذلك الشيء في قوته 

 ،(284)وتمكنه"

فعلى الرغم من مخالفة مكي لسيبويه وأصحابه، إال أن زيادة المد للمشدد أقوى منها للساكن 
بدَّ منه ضرورًة في القرآن وفي غير القرآن، بينما غير المشدد، وكما أن المد في حالة السكون ال 

، هذا ما أشار إليه مكي وأعطى علة (285)المد للهمزة يجوز ترك إشباعه في الكالم دون القرآن
 :ذلك قائاًل 

"إن حرف المد واللين إذا وقع بعده ساكن مشدد أو غير مشدد، ال بدَّ فيه من المدِّ ضرورة، 
كن، والهمزة إذا وقعت بعد حرف المّد واللين لك أن تدع إشباع المد ليصل بالمدة إلى اللفظ بالسا

في الكالم، فتقول: صائم وقائم، بغير إشباع، قد ت ثبت األلف والهمزة وال تشبع المّد، فأما في 
للرواية، وإال فترك إشباع المد جائز فيه في الكالم، فما كان  االقرآن فال بد من إشباع المد إتباعً 

 .(286)ال بدَّ منه، أقوى في المد مما يجوز فيه ترك إشباع المد" االزمً المّد فيه 

أما رأي  إبراهيم أنيس في هذه القضية فيرجع إلى كون "الجمع بين صوت اللين والهمزة 
وأن فتحة المزمار  اطليقً  اكالجمع بين متناقضين، إذ األول يستلزم أن يكون مجرى الهواء معه حرً 

 انفرجة، في حين أن النطق بالهمزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقً حين النطق به منبسطة م
على صوت اللين وإبقاًء على ما فيه من طول، ب ولغ في  ايليه انفراجها فجأة... فحرًص  امحكمً 

طوله لئال تصيبه تلك الظاهرة التي شاعت في اللهجات العربية، قديمها وحديثها، من ميل صوت 
 .(287)ن يليه صوتان ساكنان"اللين إلى القصر حي

ذهب  إليه إبراهيم أنيس، ألنه استند في تدعيم رأيه إلى قواعد  ما ويذهب الباحث إلى
و مكي، وهي أقرب ما تكون إلى أتشريحية وعلمية حديثة، لم تكن متاحة في زمن سيبويه 

 الصواب من السابقين الذين كانوا يعتمدون على حسهم السمعي والذوقي. 

                                                           

 .3/527( ينظر الكتاب: 283)
 .1/67( مكي بن أبي طالب، الكشف: 284)
 .1/31( ينظر المهدوي، الهداية: 285)
 .1/68( مكي بن أبي طالب، الكشف: 286)
 .86-85صوات اللغوية، مطبعة نهضة مصر، ص ( إبراهيم أنيس، األ287)
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 تيل والرقة والتغنيلغرض التر  -2
قوله في المد: "والعرب تفعل هذا في  األخفش عن أبي الحسن الفارسي فقد حكى أبو علي

 .(288)حال التطريب، وإذا أراد أحدهم الرقة والترتيل"
يَبًَسا  }َولَقَْد أَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي فَاْضِرْب لَُهْم َطِريقًا فِي اْلبَْحرِ كقولِه تعالى: 

فاأللف في حال إثباتها تعطي  بالجزم،)ال تََخْف( ، فقد قرأ حمزة: (289)الَّ تََخاُف َدَرًكا َوالَ تَْخَشى{
صوًتا يمكن مّده والتغني به، على عكس حالة الجزم، إذ سيقف القارئ على الشين من دون مد 

 :على هذه القراءة وجهين( تَْخَشى)ويحتمل إثبات األلف في  أو تغن،ٍ 
}َسنُْقِرُؤَك فاَلَ أن تكون الواو حرف استئناف، و)ال( بمعنى )ليس(، نحو قوله تعالى:  األول:

/ثا( كما في 2.475( وبمدة )هيرتز138,9)( تَْخَشى)، فيكون تردد األلف في قوله (290)تَنَسى{
 الشكل أدناه:

 
 (تَْخَشى)صورة تردد األلف في 

بة عن الالم ثم أشبعت الفتحة ألنها جاءت في نهاية تقدر أنك حذفت األلف المنقلأن  واآلخر:
من قوله تعالى: ( فَأََضلُّونَا السَّبِيالَ )اآلية، فأثبتَّ األلف الثانية عند إشباع الفتحة، كما في: 
}َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراءنَا فَأََضلُّونَا السَّبِيالَ{
الفتحة المشبعة  ، ولنا أن نقيس تردد(291)

                                                           

بااو علااي الفارسااي، الحجااة للقااراء الساابعة، تحقيااق: باادر الاادين قهااوجي، وبشااير جويجاااني، مراجعااة وتاادقيق: أ( 288)
 .108، ص1، ج1984، دمشق وبيروت، 1عبدالعزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، ط

 .77( طه 289)
 .6( األعلى 290)
 .67حزاب ( األ291)
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/ثا( كما في 2.934( و)هيرتز147,8)األلف( في )السبيال(، التي ظهرت معنا بتردد مقداره )
 أدناه:

 
 )السبيال(صورة تردد األلف في 

 

 ألسباب دللية: -3
 للدللة على الحذف: - أ

 ها( عن هذا368)سيٌر عليه ليٌل طويٌل(، فقد قال أبو سعيد الّسيرافي )ت/ كما في قول العرب:
المعنى: "فهو إلى الرفع وإقامته م قام الفاعل أقرب، ألنه كلما ن ِعت  ق ر ب  من األسماء، وب ع د  من 

إال أنَّ ذكر  النعِت  االظروف، وإذا قلت: )سيٌر عليه ليٌل( وأنت تريد هذا المعنى رفعت أيًض 
از  أيًض  بت  ج  ، ألنه ي بّين بها قربه من االسم، وإن ن ص  ( كما طوياًل  سيٌر عليه لياًل ، فقلت: )اأجود 

 .(292)تقول: )سيٌر عليه الده ر("

والمقصود بكالم السيرافي ما بيَّنه ابن جني، الذي نقل قول سيبويه إذ قال: "وعلى هذا قال 
إنهم يقولون سيٌر عليه ليٌل، يريدون: ليٌل طويٌل، وهذا إنما يفهم عنهم بتطويل  ،(293):سيبويه

ة  م قام  الصفِة" فيقولون: سيرٌ ااااااااء، الي  .(294)عليه ليٌل فقامت الم دَّ

                                                           

 .4/196أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، :  (292)
 .1/220( ينظر الكتاب: 293)
( ابااان جناااي، المحتساااب فاااي تبياااين وجاااوه شاااواذ القاااراءات واإليضااااح عنهاااا، تحقياااق: علاااي النجااادي ناصااايف 294)

م، تقاااااااديم وإعاااااااداد: محماااااااد بشاااااااير 1986، 2وعبااااااادالفتاح إساااااااماعيل شااااااالبي، دار ساااااااكرين للطباعاااااااة والنشااااااار، ط
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فتطويل الياء ومدها يدل على صفة، بمعنى أن قولك: سيٌر عليه ليٌل، مع مد الياء في ليل، 
كأنك قلت: سيٌر عليه ليٌل طويٌل، وهذا من بالغة العرب وركونهم إلى قلة الكالم واختصاره، مع 

 إعطاء الداللة والمعنى التام.

جني مثااًل آخر عن مد الصوت للداللة على صفة محذوفة عند مدح إنسان ما وساق ابن 
وتفخمها وتكثر من )إنسانًا( والثناء عليه، فتقول: سألناه فوجدناه إنساًنا: فتزيد في تمطيط لفظة 

 .(295)المد في األلف، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنساًنا سمًحا وجواًدا ونحو ذلك
 لشيء وأهميته:للدللة على تأكيد ا - ب

وهنا يؤتى بالمد والتمطيط بأحد حروف الصوائت، للداللة على أهمية الشيء وتوكيده، 
بأس أن وال  للتوكيد، (في مد األلف في لفظ الجاللة )هللا كما في القسم وقولك ال وهللا، بلى وهللا،

عن شيء غير نذكر ما ذكره أبن جني بهذا الشأن، أنه قال: "... وذلك أن العرب إذا أخبرت 
م عتمدته وال معتزمة عليه أسرعت فيه، ولم تتأن  على اللفظ المعبر به عنه ... ويكفي في ذلك 

ُ بِاللَّْغِو فَِي أَْيَمانُِكمْ )قول هللا سبحانه:   .(296) (الَّ يَُؤاِخذُُكُم ّللاه
 تعالى هنا ، فأين سرعة اللفظ بذكر اسم هللا(297)قالوا في تفسيره: هو كقولك: ال وهللا، بلى وهللا

 :(298)من التثبت فيه والشباع له، والمماطلة عليه من قول الهذلي
ِرزئته   فوهللا ال أنسى قتياًل   و 
يت  على األرضِ                                   (299)بجانب قوسي ما م ش 

أفال ترى أن تطعُّمك هذه اللفظة في النطق هنا بها وتمّطيٌل إلشباع معنى القسم عليها؟ 
 قد ترى إطالة الصوت بقوله من بعده: اكذلك أيًض و 

                                                                                                                                                                      

. وينظر ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصارية، المكتباة 209،ص 2األدلبي،ج
 .371 -370، ص2، ج2العلمية، ط

 .2/371ينظر ابن جني، الخصائص: ( 295)
 .225( البقرة: 296)
 .1/144( ينظر الفراء، معاني القرآن: 297)
ِمادتُّ إلهاي بعاد عاروة  إذ نجاا  ( هو أبو خراش الهذلي، في قصيدة يرثي بها أخااه298) عاروة، يقاول فاي مطلعهاا: ح 

 ِخراٌش، وبعض الشرِّ أهون  من بعِض 
  ينظاار أبااو سااعيد السااكري، شاارح أشااعار الهااذليين، تحقيااق: عبااد السااتار أحمااد فااّراج، مراجعااة: محمااود محمااد

 .1230، ص3م، ج 1965شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 
: موضااع باابالء ه ااذيل، ينظاار أبااو عبيااد البكااري، معجاام مااا اسااتعجم، تحقيااق: اه مًعاا( قوسااي: بفااتح أولااه وضاام299)

 .1102، ص3م، ج 1983، 3مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ط
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 بلى إنها تعف و الك ل وم ، وإنما                            

ل  باألدنى، وإن جلَّ ما يمضي               (300)ن وكَّ

أفال تراه لما أكذب نفسه، وتدارك ما كان أفرط فيه لفظه، أطال اإلقامة على قوله )بلى(، 
 عما كان عليه يمينه؟ اعنده، وانتكاثً إلى الحق  ارجوعً 

ُ بِاللَّْغِو فَِي أَْيَمانُِكمْ )وعند قياسنا طول الصوائت وزمنها في قوله  وجدنا أن   (الَّ يَُؤاِخذُُكُم ّللاه
ُ )ينطقها بخاصة في  هناك سرعًة ف وهذه السرعة صورت لنا معنى عدم  ( الَّ يَُؤاِخذُُكُم ّللاه

ويمكن عرض ترددات الصوائت في اآلية ناس  في اللغو في قسمهم، مؤاخذته سبحانه وتعالى ال
 السابقة مع األشكال التوضيحية في الجدول اآلتي:

 المدة/ثا /هيرتزالتردد الصائت الكلمة اآلية السورة
 2.352 128,1 فلاأل ال 225 البقرة
 2.117 172,9 األلف يؤاخذكم  
 1.736 172,8 فلاأل هللا  
 0.706 177,7 الياء في  
 1.683 172,4 األلف أيمانكم  

 
 صورة تردد األلف من قوله )يؤاخذكم(

                                                           

لاام، وهااو الجاارح، نوكاال باااألذى: يقااول: إنمااا نحاان نحاازن علااى األقاارب فاااألقرب، 300) ( تعفااو: تباارأ، الكلااوم: جمااع ك 
 ومن مضى ننساه وإن عظم.
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 للتفريق بين معنى وآخر عند فقد القرينة: -ج

" وعلى ذكر طول األصوات وقصرها لقوة المعاني المعبَّر بها عنها، وضعفها ما  قال ابن جني:
 يس هو ابنك.له، فقالت له أمه: ال تضربه، ل اضرب ابنً  ي حكى أن رجاًل 

 هذا ابني عندي وهذه أمه تذكر أنه ليس مني. فرافعها إلى القاضي فقال:

ليس األمر على ما ذكره، وإنما أخذ يضرب ابنه فقلت له: ال تضربه، ليس هو  فقالت المرأة:
 .(302) الطويل!" (301). فقال الرجل: وهللا ما كان فيه هذا الطويلاأبنك؟ ومدت فتحة النون جدً 

ل المعنى من النفي إلى االستفهام، وهذا األمر ويعني هنا  أن مد فتحة النون في )ابنك( حوَّ
 تحقق عندما فقدت القرينة التي يستدل بها للتفريق بين هذا المعنى وذاك.

 ألسباب التذكر أثناء الكالم أو التالوة  -4

نسيه من ويراد به مّد الصوت بالصائت األخير، وهذا األمر يحدث عندما يتذكر المتكلم ما 
كالم فينطق به، في أثناء مدِّ هذا الصائت، أو بعد الصائت الوقف عليه، ثم التذكر واالسترسال 

، في حرَّك اصائتً  اإما إذا لم يكن حرفً  ابالكالم أو التالوة. هذا إن كان الحرف األخير صائتً 
 .االصامت األخير بحركة مناسبة اللتقاء السكانين ثم تمد الحركة للتذكر أيًض 

، أن بعضهم قال في الوقف: قاال، وهو يريد: قال (303)"وحكى صاحب الكتاب قال ابن جني:
ْيف ِني، كأنه استذكر بعد التنوين، فاضطر إلى حركته فكسره، فأحدث بعده اوحكى أيًض  : هذا س 

 .(304)ياًء"
ِوي  عن أبي عمرو  :اوقال أيًض  )حتى  :اأيًض عنه ، وروي (305) (َحتَّى إَِذا ادَّاَرُكواْ )"ومن ذلك ما ر 

في الوصل  )ادهاركوا(يقف ثم يقول )تداركوا( ... قال أبو الفتح: ق طع  أبي عمرو همزة  إذا(
 مشكل، وذلك أنه ال مانع من حذف الهمزة، إذ ليست مبتدأه كقراءته األخرى مع الجماعة.

ة وقراءته بين هذه القراء  م ِمّياًل  )إذا(وأمثل ما يصرف إليه هذا أن يكون وقف على ألف 
األخرى التي هي )تداركوا(، فلما اطمأن على األلف لذلك القدر من التمييل بين القراءتين لزمه 
االبتداء بأول الحرف، فأثبت همزة الوصل مكسورة على ما يجب من ذلك في ابتدائها، فجرى هذا 

م عليه وتطاول الصوت به مجرى وقفة التذكر في نحو قولك: قا وأنت  -لواالتمييل في التلوُّ
                                                           

 هكذا في األصل، وقد يكون المراد بها التطويل الطويل أو الطول الطويل وهللا أعلم.( وردت 301)
 .2/210( ابن جني، المحتسب: 302)
 .4/216( ينظر الكتاب: 303)
 .1/55( المحتسب: 304)
 .38( األعراف: 305)
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مك عليها  )قالوا(، فتثبت الواو من (306)(قَالُواْ اآلنَ )اآلن من قول هللا سبحانه:  -تتذكر لتلوُّ
 ، وأعني همزة الم التعريف.)اآلن(لالستذكار ثم تثبت همزة 

على ما )اشتروا( ، فتضم الواو من (307))الضاللة(لا اإذا وقفت مستذكرً )اشتروا( ومثله 
تقاء الساكنين، ثم تشبع الضمة إلطالة صوت وقفة االستذكار، في حِدث كانت عليه من الضم الل

، فتقطع همزة الوصل البتدائك )الضاللة(تنشأ عن ضمة واو الضمير، تبتدئ فتقول:  اهناك واوً 
 .(308)بها، فهذا أمثل ما يقال في هذا"

 وهناك أسباب أخرى تدعو إلى طول المد في القرآن خاصة منها: 

"والعرب إنما تستعمل المد عند التطريب وتعظيم  هـ(:440المهدوي )ت/ قال أبو العباس 
كما في مد )ال( في  ا، وعند المبالغة في نفي الشيء أيًض (309)األمور بالوعظ والتهديد وأشبه ذلك"

 بتوحيده سبحانه ونفي ما سواه من المعبودات. اهلل تعالى، وإشعارً  ا)ال اله إال هللا(، تعظيمً 

سمت ه البارزة في التغني بالقرآن الكريم، لما يضفيه على القراءة من حالوة  وكذلك أن للمدِّ 
وطالوة، وقد عدَّ بعض العلماء سبب وقوع المد في أواخر اآليات )الفواصل( وجود التمكن من 

، ويمكِّن القارئ  من تصوير المعاني ويساعد في إيضاح دالالتها (310)التغني وقابلية الترنم
 المختلفة.

ن هناك مقاطع  صوتيًة مغرقة في الطول والمد والتشديد مع ندرتها في القرآن، لكن كما أ
 مثل: الحاّقة، الطام ة، الصاّخة، داّبة، كافَّة. ا، وأعظمها وقعً االقرآن يستعمل أفخمها لفظً 

تمتاز بتوجه الفكر نحوها في تساؤل، واصطكاك السمع، بصداها  ا"هذه الصيغة صوتيً 
 .(312)، النتائج المجهولة"(311): األحداث، }المفاجآت{ايتفاعل الوجدان معها مترقبً  االمدوي، وأخيرً 

                                                           

 .71( البقرة: 306)
 .16(البقرة: 307)
، 2/650/ وسااار الصاااناعة: 133 -128، 3/125، وينظااار الخصاااائص: 1/247( اباان جناااي: المحتساااب: 308)

720 ،775. 
 .30/ 1( المهدوي، شرح الهداية: 309)
 .111/ 1( ينظر القسطالني، لطائف اإلشارات: 310)
 ( وردت مكتوبة المفاجئات خطأ وصححت.311)
 168 ( محمد الصغير، الصوت اللغوي في القرآن:312)
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ثم أنها "كلمات تستدعي نسبًة عالية من الضغط الصوتي، واألداء الجهوري لسماع رنتها، 
مع إرادتها في جلجلة الصوت، وشدة اإليقاع، كل ذلك مما يوضع مجموعة  امما يتوافق نسبيً 

 .(313)ين اللفظ وداللته في مثل هذه العائلة الصوتية الواحدة"العالقات القائمة ب

 أسباب قصر المد:

 هناك سببان ال بدَّ فيهما من تقصير المد الطويل، يلجأ فيهما العربي إلى عدم المد:

من مثل: لم يبيع تصبح لم يبع، يسألون  (314)األول: كراهية العربية للمقطع المديد المغلق
 .(315)تصبح يسألن

في حالة التقاء صائتين طويلين داخل السياق، كإضافة واو الجماعة إلى األفعال  الثاني:
يبكي، وهو تعاقب ال  -المعتلة الناقصة، التي المها ألف نحو: رأى يرى ، ودعا، يدعو، وبكى

تستسيغه العربية ألبتة، فهنا ال بدَّ أن تحّول واو الجماعة إلى نصف مد، ما يعني ظهور مقطع 
فيخضع هذا المقطع إلى اإللغاء عن طريق تقصير صوت الصائت الطويل فيه، مديد مغلق، 

 .(316)وهكذا تظهر عندنا الصيغ النهائية لهذه األفعال

 رأوا -رأْيوا -رأيوا

ْوا -دعاو -دعاوا  دع 

 أنواع المد:

 ة، منها:م عنها علماء  التجويِد واألداء القرآني، نقلوه من القراءات المتواتر هناك أنواٌع للمدِّ تكلّ 
                                                           

 169-168 :الصغير، الصوت اللغوي في القرآن محمد (313)
 طع: أنواع المقا( 314)

 .(، كما في )ك  ت  ب  (مقطع قصير مفتوح: يتكون من صامت وصائت قصير)حركة -
 وصامت مثل ي ْك من كلمة يكتب،  (مقطع طويل مغلق: يتكون من صامت وصائت قصير )حركة -
ا في كلمة كاتب. -  مقطع طويل مفتوح: يتكون من صامت وصائت قصير ثم صائت طويل مثل ك 
ت وصااائت قصااير ثاام صااائت طوياال وصااامت، مثاال ق اااْل، ويتكااون مقطااع مديااد مغلااق: يتكااون ماان صااام -

مثاال  (أيًضااا ماان صااامت وصااائت قصااير ثاام صااائت طوياال وصامتين)صااامت مشاادد فااي حالااة الوقااف
ابٌ  ) ينظر عطية سلمان أحمد، الفونيمات فوق التركيبية في القرآن الكريم، األكاديمية الحديثاة للكتااب .ش 

 .(141دراسات في علم اللغة: ص ، وينظر صالح حسنين،140الجامعي، ص
 .291( ينظر المّطلبي، في األصوات العربية: 315)
 .36، ص 1976( ينظر ظاهرة النفخ ودورها في األنظمة الصوتية، مجلة آفاق عربية، بغداد، 316)
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 :يقال عنه مّد التعظيم، وهذا المّد ورد  عن أصحاب قصر المّد المنفصل، إذ قرأوا  مدُّ المبالغة
 نحو قوله تعالى: )إله(إذا وقعت قبل  )ال(بالتوسيط في 

ُ الَ إِلَـهَ إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ )  :. كما في الجدول التوضيحي أدناه(317)... (ّللاه

 المدة/ثا /هيرتزالتردد الصائت الكلمة اآلية السورة
 3.746 106,3 األلف هللا 255 البقرة
 0.548 119,3 فلاأل ال  
 3.582 137,8 األلف إله  
 3.461 131 األلف الّ إ  
 0.694 119,5 الواو القيوم  

 ويمكن أيضا عرض صورة التردد الخاص با)ال( في البرنامج التحليلي كما في أدناه:
 

 
 تردد األلف في )ل(صورة 

 

ولقد سمي مد المبالغة، ألنه طلٌب للمبالغة في نفي إلوهية سوى هللا سبحانه، وهذا معروف 
عند العرب، ألنها تمد عند المبالغة في نفي الشيء، وهذا ما تمت مالحظته في درجة تردد 

استحبوا مد  -ويدعلماء التج -األلف في المثال السابق الذي أعطى داللًة التعظيم. ألن العلماء
بتوحيده سبحانه، ونفي ما سواه من  اهلل تعالى، وإشعارً  االصوت با )ال إله إال هللا( تعظيمً 

المعبودات، ومن هذا النوع مد المبالغة بمقدار ألفين، وذلك للنفي في )ال( النافية للجنس التي 
 .(318)ها(156للتبرئة عند اإلمام حمزة )ت/ 

                                                           

 .2، وسورة آل عمران:255( سورة البقرة: 317)
 .1/344بن الجزري: ( ينظر النشر ال318)
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َم أَِم )... ، كما في قوله تعالى: (319)ن االستفهام والخبريأتي للفرق بي مدُّ الفرق: قُْل آلذََّكَرْيِن َحرَّ

 .(320) ...( األُنثَيَْينِ 
}أَثُمَّ إَِذا َما َوقََع آَمْنتُم بِِه آآلَن َوقَْد ُكنتُم بِِه تَْستَْعِجلُون{من قوله تعالى: ( آآلنَ ) وكلمة

(321) ،
 (322)َوُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِدين{ }آآلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ ومن قوله: 

ُ أَِذَن لَُكمْ )...  وقوله تعالى: مرتين، وكذلك  )ءالذكرين(، فقد تكررت لفظة (323)... (قُْل آّلله
 وسنرى الترددات جميعها مع الصور التوضيحية لكل منها كما يلي: ،)ءاآلن(لفظة 

 المدة/ثا /هيرتزالتردد الصائت الكلمة اآلية السورة
 0.309 189 األلف ءالذكرين 143 األنعام
 0.302 188,6 األلف ءالذكرين 144 األنعام
 0.342 174,3 االأف ءاآلن 51 يونس
 0.368 199,3 األلف ءاآلن 91 يونس
 0.363 166 فلاأل ءهللا 59 يونس

 

                                                           

باح الزاهر في القراءات العشر البواهر، دراسة وتحقيق: إبراهيم بن سعيد الدوسري، ( ينظر الشهرزوري، المص319)
إشراف: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن إسماعيل، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، 

ء، تحقياق: علااي ، والساخاوي، جماال القاراء وكماال اإلقارا1455، ص4،ج 1993قسام القارآن وعلوماه، الساعودية، 
 .523،ص 2، ج 1987، مكتبة التراث، مكة المكرمة، 1حسين البواب، ط

 .144، 143( االنعام: 320)
 ،.51( يونس: 321)
 .91( يونس: 322)
 .59( يونس: 323)
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 143( من سورة األنعام اآلية صورة مد األلف لكلمة )ءالذكرين

 
 144ن( من سورة األنعام اآلية صورة مد األلف لكلمة )ءالذكري
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 51صورة مد األلف لكلمة )ءاآلن( من سورة يونس اآلية 

 

 
 91صورة مد األلف لكلمة )ءاآلن( من سورة يونس اآلية 
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 59من سورة يونس اآلية  )ءهللا(صورة مد األلف لكلمة 

هيلها وكذا كلما دخلت يقول المظهري عن هذا المد: "أجمع القراء على إبدال الهمزة الثانية أو تس
 .(324)همزة االستفهام على همزة الوصل نحو آهلل، آآلن"

أما رأي أهل التجويد فيه فكان مفصاًل، عبر عن قولهم ما نصه: "هو لون من المد الالزم 
الكلمي... ووجه تسميته مد الفرق أن المد فيه يمنع حدوث لبس بين الجملة الخبرية التي تقرر 

بين الجملة االستفهامية التي تسوق سؤااًل ينتظر اإلجابة، ويمّكن السامع  أن خبًرا أو حقيقًة، و 
يفرق بينهما... ولكي نفرق بين الحالتين، أتينا بالمد الالزم بمقدار ست حركات بعد الهمزة حال 

يسمى مد الفرق المخفف لعدم  ()ءاآلناالستفهام فقط، لكي يتحقق الفرق بينهما، وهو مع كلمة 
دَّ  يسمى مد الفرق المشدد لوجود شدة بعد المد فوق  )ءهللا(و )ءالذكرين(ة بعد المد، ومع وجود ش 

 (325)الذال من الكلمة األولى وفوق الالم في الكلمة الثانية"

 في قصة  )ارجهي(: قال عنها المفسرون: إن القصد من الصلة في لفظ مد هاء الكناية
تشنيع على مأل فرعون ما أمروا به، في بعض القراءات، هي لل ، مثاًل (326)موسى وفرعون 

                                                           

 .3/321المظهري، تفسير المظهري: ( 324)
 .186م، ص2005زكريا العبد، الميزان في أحكام تجويد القرآن، دار اإليمان، اإلسكندرية،  يالفر ( 325)
 .36، والشعراء: 111( ذلك في سورة األعراف: 326)
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}يَُضاَعْف لَهُ اْلعََذاُب يَْوَم من قوله تعالى:  )فيهي(ومثلها ما قيل إن القصد من الصلة في 

 .(328)، جاء إلسماع الخلق ما أ وِعد  به العاصي(327)اْلِقيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمَهانًا{

من اإلشارة إلى أن للمد أهميًة كبيرًة  وفي ختام موضوع مد الصوت وقصره وأنواعه، فال بدَّ 
في إبراز المعاني وإظهار الغايات، ليس المد للجمالية والتنغيم والتطريب فحسب، وإنما يعد 

في تغيير المعنى، الصرفي على األقل، كما في قولنا  ااختالف طول المد في أغلب األحيان مؤثرً 
ل الف ، وقاتل، فإشباع الفتحة ومدها يحوِّ لى فاعل، كما أن سوء أدائه يكدر رونقه ويخرجه إعل ق ت ل 

عن فضاءات معانيه، إذا لم يراع  في مخرجه وصفته ومقداره، إذ ال بدَّ من المحافظة على كمية 
من  االمد وعدم المبالغة أو اإلفراط أو التفريط والتطفيف فيه، كما ينبغي أن يكون الصوت سالمً 

، وأن يتوقى القارئ من إشراب المدِّ الغنَّة والخلط (329)اء المدالترعيد والتمطيط والتشديد في أثن
 .(330)بينهما

ولقد تبين من الكالم السابق أن االختالف في طول المد وقصره، يرجع إلى االختالف في 
الم دة الزمنية التي يستغرق فيها الصائت في النطق، وفي الحقيقة أن الزمن ليس الفرق الوحيد 

في الدرجة أو  اإذ أن الدراسة التشريحية أثبتت أن الخالف ليس خالفً  بين طول المد وقصره،
عن وضعِه في  ، إذ أّن موقع اللسان مختلٌف قلياًل االكمية فقط، بل هو خالٌف في الكيفية أيًض 

 .(331)أثناء أداء الصوت في حالة المد الطويل وفي حالة قصر المد

صوائت القصيرة في السياق الصوتي بقيت مالحظة أخيرة في هذا الشأن، هي أن تردد ال
أكثر بكثير من تردد الصوائت الطويلة، ولقد ذكر الدكتور أحمد مختار عمر إحصاًء تم في هذا 
الضرب من التقابل بين أصوات المد الطويلة وأصوات المد القصيرة في لغة الفيدا السنسكريتية، 

 (ä)ردد صوت المد الطويل % مقابل ت19.78، كان (a)فتبين أن تردد  صوت المد القصير
 .(332)ا%، وهو أمر واضح في لغتنا العربية أيًض 8.19

                                                           

 .69( الفرقان: 327)
( ينظاار أبااو شااامة الدمشااقي، إباااراز المعاااني ماان حاارز األماااني فاااي القااراءات الساابع، تحقيااق: إبااراهيم عطاااوة 328)

 .106، ص م1982، عوض، دار الكتب العلمية
 .134( ينظر القرطبي، الموضح في التجويد: 329)
 .544غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:  ( ينظر330)
 .282م، ص 1993( ينظر أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، 331)
 .340 -339( ينظر المرجع نفسه: 332)
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 : تفخيم الصائت وترقيقهاثانيً 

يبدو أن موضوع تفخيم الصائت وترقيقه، من الموضوعات التي لم تتوافر له أسباب القول 
، إال أننا امخالفً  ا، وأخرى اتجاهً اخاًص  االفصل بعد، ِلما اختلف فيه العلماء من أقوال تؤيد اتجاهً 

هنا في هذا الصدد سنتناول ما مرَّ بنا من أقوال لبعض علمائنا ومناقشتها، ومن ثم ذكر ما 
 رجحه هؤالء العلماء، وما ي ستأنس به من حجج وبراهين وأدلة يقتنع بها الباحث على أقل تقدير.

 الواو والياء:  -1

اء من األصوات المرققة، كما جنح ذهب جمهور علماء العربية والتجويد، إلى أن الواو والي
المتأخرون الى التدقيق في طبيعة هذين الصائتين، وهل يتبعان ما قبلهما في الترقيق والتفخيم؟ 
فقال المرعشي في جهد المقل: "ولما كان في الياء والواو المديين عمل عضو في الجملة، كما 

حال، كذا يفهم من إطالقهم، ولعل سبق، لم يكونا تابعين لما قبلهما، بل هما مرققان في كل 
 .(333)الحق أن الواو المدّية ت فخم بعد الحرف المفخم، وهللا أعلم"

بما قبلها من  -كما يسميها -وهنا نجد أن المرعشي قد خالف الجمهور، بتأثر الواو المدّية
 الحروف المفخمة، دون الياء.

)بيان جهد المقل( إذ قال:  آخر على ما قاله في جهد المقل في كتابه اثم أردف تعليقً 
"قوله: لعل الحق أن الواو المدّية تفخم ... وقد رجوت أن يوجد التصريح بذلك أو اإلشارة إليه في 
كتب هذا الفن، لكني أعياني الطلب، فمن وجده فليكتبه هنا، أما الياء المدّية فال شكَّ في أنها 

 .(334)مرققة في كل حال"

يتبعان ما قبلهما في الترقيق والتفخيم، أشار إلى ذلك  وهناك من يرى أن الواو والياء
 :الدكتور/ غانم قدوري الحمد قائاًل 

"ثم كان ما أشرتم إليه من جنوح الشيخ علي محمد الضباع، والشيخ محمد علي خلف 
 .(335)الحسيني، رحمهما هللا، إلى أن الواو والياء المديين يتبعان ما قبلهما في الترقيق والتفخيم"

                                                           

 .78 ( المرعشي، جهد المقل:333)
التجوياااد عااان بياااان جهاااد المقااال للمرعشاااي، ( نقلاااه غاااانم قااادوري الحماااد فاااي الدراساااات الصاااوتية عناااد علمااااء 334)

 .425ص
 موقع الدكتور/ غانم قدوري الحمد على االنترنت. (335)
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لما نقله الحمد عن سابقيه إذ يرى ان الواو  اموافقً  ان للدكتور كمال محمد بشر رأيً كما أ
 .(336)والياء يتبعان ما قبلهما في الترقيق والتفخيم

غانم قدوري الحمد يرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من "إبقاء الواو والياء ن للدكتور إال أ
التالوات المسموعة للقراء الخالية من التكلف، ضمن األصوات المرققة، يدل على ذلك التأمل في 

 .(337)ويدل عليه طبيعة مخرج كٍل من الواو والياء المديين، فهما من المصّوتات الضّيقة"

وإن الباحث ينحو النحو نفسه، في كون الياء والواو من الصوائت التي ال تتأثر بما قبلها 
د في ذلك لضيق الفراغ الكائن بين سطح من الحروف، سواء أكانت مفخمة أم مرققة، والسبب يعو 

 اللسان والحنك األعلى، وهو مذهب الجمهور.

 األلف والفتحة: -2

فاأللف هو الصائت الطويل، والفتحة هي الصائت القصير، وهما من جنس واحد، أو هما 
صورٌة واحدٌة، يتفقان في ظاهرة التفخيم والترقيق، فإن األلف والفتحة ال يتصفان بهذه الظاهرة 

بما يجاورها من األصوات، إذن  بذاتها، إنما تعتريهما في السياق، أي بسبب تأثر األلف مثاًل 
 فهي ظاهرة سياقية كما يظهر في نحو:

ْبر   ْبر   –ق بر   –ص   س 

 يقول الدكتور/ كمال بشر عن هذه الظاهرة وهذه األمثلة:

الحالتين في المثال  "حيث فخمت الفتحة في المثال األول، ورققت في الثالث ولكنها بين
الثاني، وهذا االختالف في الدرجة يرجع إلى األصوات السابقة عليها في هذه الكلمات، فهي في 
الكلمة األولى مسبوقة بصوت مفخم هو الصاد، وفي الثالثة بالسين وهو صوت مرقق، أما في 

 .(338)ترقيق"المثال الثاني فهي واقعة بعد القاف، وهو صوت بين بين أي بين التفخيم وال

ثم أعطى الدكتور/ بشر أمثلًة أخرى عن األلف أو الفتحة الطويلة، كما يسميها هو، نحو 
 ساد -قاد -صاد

                                                           

 .493( ينظر كمال بشر، علم األصوات: 336)
 ( موقع الدكتور/ غانم قدوري الحمد على االنترنت.337)
 .91، ص1998( كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 338)
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"حيث كانت األلف )الفتحة الطويلة( مفخمة في الكلمة األولى ومرققة في الثالثة، ولكنها 
 .(339)بين الدرجتين في المثال الثاني: وسبب هذا االختالف إنما هو السياق نفسه"

وهناك من يرى أن األلف ليست مفخمة أو مرققة بذاتها، ويبدو أن كمال بشر قد أيَّد ما 
ذهب إليه مكي بن أبي طالب، وابن الجذري وغيرهما، من أن "األلف ليست مفخمة أو مرققة 

 .(340)بذاتها من جهة وأنها تتبع ما قبلها، وال توصف بترقيق أو تفخيم"

القول، من خالل "قصر خضوع األلف لهذه الظاهرة على ومن جهة أخرى عاب  على هذا 
 الحاالت التي تكون فيها تالية لألصوات التي تؤثر فيها.

وكان األوفق به أن يعمم األمر، فيرجعها إلى الموقع أو السياق بعامة، لندخل الحاالت 
حو فاض، في ن ، كما يظهر مثاًل ااألخرى التي يحدث لها التأثر باألصوات التالية لها أيًض 

 باض.

حيث تأثرت األلف بتفخيم األصوات التالية لها )ال السابقة عليها(، وكان مقتضى كالمه أن 
 .(341)تكون مرققة في مثل هذه الحاالت لسبقها بأصوات مرققة"

وهذا الكالم غاية في الدقة ويبدو أن ابن الجزري ومكي رحمهما هللا قد غفال هذه الحقيقة 
ابن الجزري ومكي تفخيم األلف وترقيقه بالموقع، فيما ربطه بشر وتنبه لها بشر، إذ ربط 

 بالسياق.
أما مسألة هل هناك من رأى أن األلف قد تفخم أو ترقق بذاتها، بغض النظر عما يسبقها 

 أو يلحقها؟
فقد وجدنا ابن جني يقول: "وأما ألف التفخيم فهي التي تجدها بين األلف والواو، نحو قولهم 

الم عليك،  وق ام زيد( وعلى هذا كتبوا: الصلوة، والزكوة، والحيوة، بالواو، ألن األلف مالت نحو )س 
 .(342)الواو"

ويبدو أن ابن جني كان يتكلم عن لهجة معينة، علق على كالمه الدكتور/ كمال بشر 
: "وفي ظننا أن هذا النطق اللهجي متأثر بنطق أجنبي عن العربية في مستواها الفصيح، قائاًل 

                                                           

 .91كمال بشر، دراسات في علم اللغة:  (339)
 .203 -1/202( ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 340)
 .91( كمال بشر، دراسات في علم اللغة: 341)
 .56 -1/51( ابن جني، سر صناعة اإلعراب: 342)



108 

 

أمثلته األخرى في بقية النص، وهي )الصلوة والزكوة( إلخ، وهي كلمات سريانية األصل  وبدليل
 .(343)على ما نعلم"

 للداني في كتاب التحديد قال فيه: ايبقى أن نذكر نًص 
"المد الذي في األلف أكثر من المد في الياء والواو، ألن اتساع الصوت بمخرج األلف أشد 

مع  أو نزواًل  ان الحركات وعليه يقبالن تحريك اللسان ارتفاعً من أتساعه لهما، وكونهما يقبال
 -أي األلف -عن حركته فهي اأحوالهما، بينما األلف ال تتغير عن سكونها وال يتغير ما قبلها أبدً 

ال معتمد لها في شيء من أجزاء الفم فهي صوت في الهواء تشبه النفس، فقد صارت بهذا الخفاء 
 .(344)"اوترقيقً  اقبلها تفخيمً  الشديد يؤثر فيها الحرف

ما يبدو للباحث هو ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أهل اللغة والتجويد، من  اوأخيرً 
إفراد األلف بالتأثر بالتبعية لما قبلها، مع األخذ بنظر االعتبار ما ذهب إليه الدكتور/ كمال 

لوها من أصوات مرققة أو مفخمة، محمد بشر بتأثر األلف بالسياق، من حيث ما يتقدمها وما يت
ومحاولة التوفيق بين الرأيين، إذ أن النتيجة هو تأثر األلف بما يجاورها من أصوات مفخمة أو 

 مرققة.
وأما الواو والياء فهما من األصوات المرققة في كل حال، والسبب أن األلف مخرجها واسع 

لسان من أقصاه، وإن جاء الترقيق كان وتتأثر بحركة اللسان، ففي التفخيم يؤثر عليها تصعد ال
 تصعد اللسان من المقدمة.

وأما سبب كون الواو والياء ال يتأثران بما تتأثر به األلف، فلضيق الفراغ الكائن بين سطح 
 .االلسان والحنك األعلى كما أشرنا سابقً 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .93( كمال بشر، دراسات في علم اللغة: 343)
 .107( الداني، التحديد: 344)
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 المبحث الثاني
 على المستوى اللهجي )اختالف القراءات(

 ءات القرآنيةتبادل الصوائت في القرا

 الصوائت القصيرة -
 الصوائت الطويلة -

ي عد االختالف في القراءات القرآنية اختالف تنوع ال اختالف تضاد، وهو على كل حال 
اختالف لهجي، أو تعداد في الخصائص النطقية، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن االختالف في 

القصيرة، أما الطويلة منها فال تكاد باختالف الصوائت  االقراءات على مستوى الصوائت، يعد غنيً 
وِجد  منها في القراءات الشاذة والمتواترة وهللا المستعان:  تحصى لقلتها. وسيتناول البحث ما  

 : الصوائت القصيرة:أوًل 
 بين الفتح والضم .1

ورد  التبادل في الصوائت القصيرة بين الفتح والضم في آيات كثيرة نذكر منها، قوله تعالى: 
ُ }إِن يَ  ثْلُهُ َوتِْلَك األيَّاُم نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس َوِليَْعلََم ّللاه الَِّذيَن آَمنُواْ  ْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح مهِ

ُ الَ يُِحبُّ الظَّاِلِمين{ َِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوّللاه َويَت
(345). 

لقاف وكذلك بو عمرو بن العالء وابن عامر بفتح اوردت على قراءة ابن كثير ونافع وأ و )َقْرٌح(
 على قراءة عاصم وحمزة والكسائي.جاء رسم المصحف، فيما جاءت بالضم 

 الق رح  عضُّ السالح ونحوه مما يجرح الجسد. )ق ْرٌح( بضم القاف، فقال الخليل:

: جرٌب يأخذ الِفصالن ال تكاد  ٌة دامية. والق رح  تنجو منه، ي قال فصيل إنه لق رٌح قريح، وبه ق رح 
 .(346)مقروح

رحه  يقرحه   : الجريح  من قوم ًقرحى وقراحى؛ وقد قرحه  إذا ج  وجاء في لسان العرب: "والقريح 
 .(347)" اقرحً 

                                                           

 140ال عمران:  (345)
على حروف المعجم، تحقياق: عبدالحمياد هناداوي، دار الكتاب العلمياة،  اينظر الفراهيدي، كتاب العين، مرتبً  (346)

 371، ص3، ج2002، بيروت،1ط
 .11/89ينظر لسان العرب:  (347)
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بفتح القاف تعني الجرح، أما )الق رح( بضم القاف فقيل هي لغة  )القَرح(وحاصل القول أن 
عف، والك ره والك ره، والف قر في الق رح فتأتي بالفتح والضم والمعنى واحد،  عف والضُّ كما في الضَّ

إن الضم هو  ا، وقيل أيًض (349)، وقيل: إن الفتح لغة تهامة والحجاز، والضم لغة نجد (348)والف قر
حصائها، فما يهمنا هنا هو إ، وهناك أقوال أخرى ليس المقام لذكرها و (350)االسم وبالفتح المصدر

ر في القراءات القرآنية إلعطاء داللة أخرى في بعض إبدال هذا الصائت القصير بصائت آخ
 األحيان.

}َوِمَن األَْنعَاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا ُكلُواْ ومثال آخر عن التبادل بين الفتح والضم في قوله تعالى: 

بِين{ َّبِعُواْ ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ ُ َوالَ تَت ا َرَزقَُكُم ّللاه  .(351)ِممَّ

ق رئْت )خطوات( على ثالثة أوجه، فقرئت بضم الخاء من دون همز، واختلفوا في الطاء، 
فقد سكن ْت عند نافع وأبي عمرو وحمزة وخلف وأبي بكر، واختلف عنهم البزي فروى عنه أبو 

العشرة من القراء ووافقهم  ربيعة اإلسكان، فيما روي عن ابن الحباب الضم، وبضمها قرأ باقي
 .(352)الحسن

مع الهمز عند علي بن أبي طالب )رضي هللا عنه(  افيما جاءت )خطوات( بالضم أيًض 
 واألعرج وعمرو بن عبيد فقرأوها )خ طؤات(.

وقرأ أبو السّمال: )خ ط وات( بفتح الخاء المعجمة والطاء دون همز. فقراءة ضم الخاء 
 .(353)والطاء دون الهمز معناها ال تتبعوا طرق الشيطان وال تسلكوها

ط و ات( بفتح الخاء المعجمة والطاء دون همز كما سبق أي ال تتبعوا آثار  ومعنى )خ 
الشيطان وال تقتدوا به، قال ابن جني: "وإن شئت اجريته على ظاهره من غير تقدير حذف 

                                                           

ّجااة للقااراء الساابعة، تحقيااق: باادر الاادين قهااوجي وبشااير جويجاااتي، ط (348) ، دار 1ينظاار أبااو علااي الفارسااي، الح 
ّجاااة فاااي القاااراءات السااابع، تحقياااق:  79، ص3م، ج1987لتاااراث، دمشاااق وبياااروت، الماااأمون ل / وابااان خالوياااه، الح 

 .114م، ص1979، دار الشروق، بيروت، 3عبدالعال سالم مكرم، ط
 .9/13ينظر الرازي، التفسير الكبير:  (349)
 .11/89ولسان العرب:  9/13: نفسهينظر المرجع  (350)
 .142االنعام:  (351)
 .2/216الجزري، النشر:  ينظر ابن (352)

 .1/323ينظر ابن جني، المحتسب: (353) 
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ط وات( بفتح الخاء والطاء من (354)كقولك: )وال تتبع افعال المشركين("  ، ألن التقدير كان في )خ 
 و ال تتبعوا مواضع أو طرق خطوات الشيطان، بحذف المضاف.دون همز ه

وأما قراءة )خ ط ؤات( بضم الخاء والطاء مع الهمز فجاءت بمعنى الخطأ وهي جمع خطأة، 
 .(355)ومعنى اآلية ال تتبعوا أخطاء الشيطان

وخالصة القول إن هذه القراءات حتى الشاذة منها جاءت بمعنى النهي عن اتباع سبل 
 طرقه وسلوكه وأخطائه وسبل أخطائه.الشيطان و 

يؤدي إلى معاني أ خر  اآخر يدلل لنا أن اإلبدال في الصوائت القصيرة أحيانً  ثم نأخذ مثااًل 
}إِنَّ الَِّذيَن غير التي قرأ به غيرهم، إال انه كما قلنا فإن الداللة تبقى كما هي، مثله قوله تعالى: 

َُّح لَُهْم أَْبَواُب السََّماء َوالَ يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى يَِلَج اْلَجَمُل فِي َسمهِ  َكذَّبُواْ بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُرواْ  َعْنَها الَ تُفَت

اْلِخيَاِط َوَكَذِلَك نَْجِزي اْلُمْجِرِمين{
م ل( بفتح الجيم وفتح الميم المخففة.(356)  ، قرأها العشرة )الج 

بي وأبو العالء ورويت عن أبي رجاء: )حتى وقرأ بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والشع
مل( بضم الجيم  ّمل( بضم الجيم وتشديد الميم. فيما قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير )الج  يلج الج 

ْمل( بفتح  اوسكون الميم، وقرأ ابن عباس أيًض  م ل( بضم الجيم والميم. وقرأ أبو السّمال )الج  )الج 
 .(357)الجيم وسكون الميم

م ل( بفتح الجيم والميم هو  ثم نأتي لن حصي المعاني الواردة في القراءات كلها، فمعنى )الج 
 .(358)الحيوان المعروف

ّمل( بضم الجيم وتشديد الميم أو تخفيفها، هو الحبل الغليظ، أو حبل السفينة،  ومعنى )الج 
( (359)أو الحبال المجموعة مل  م ل كأسد وأ سدف. وأما )الج   .(360)قد يجوز أن يكون جمع ج 

ْمل( بفتح الجيم وسكون الميم، قال ابن جني إنه بعيد أن يكون مخففً  من الميم  اومعنى )الج 
 .(361)من شعر العرب على ذلك االمثقلة على الرغم من أنه أورد شاهدً 

                                                           

 .1/323 ابن جني، المحتسب: (354)
 .1/323: ينظر المرجع نفسه (355)

 40األعراف:(356) 
 .1/481، وابن جني، المحتسب: 363ينظر الزمخشري، الكشاف: (357) 
 .1/184ينظر ابن فارس، مقاييس اللغة:(358) 
 .1/184ينظر المرجع نفسه:(359) 
 .1/481ينظر ابن جني، المحتسب:(360) 
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ِعلْت جملة  ِمعت وج  واختار الزمخشري معنى لا )الجمل( " هو القلس الغليظ، ألنه ِحبال ج 
من أن ي شّبه بالجمل يعني: أن  اأن هللا أحسن تشبيهً  - عنهرضي هللا-واحدة، وعن ابن عباس 

الحبل مناسٌب للخيط الذي يسلك في سّم اإلبرة مثٌل في ضيق المسلك يقال: أضيق من خرت 
 .(362)اإلبرة"

وفي نهاية المطاف وعلى الرغم من اختالف المعاني، باختالف إبدال الصوائت القصيرة، 
ستحالة دخول المكذبين بآيات هللا الجنة ، كما يستحيل دخول الحبل يبقى مدلول اآلية يشير إلى ا

 الغليظ أو الجمل من ثقب اإلبرة.

 بين الضم والكسر .2

ورد إبدال الضم والكسر في القرآن في مواضع عدة، نذكر منها على سبيل المثال ال 
ْنيَا َحَسنَةً َوفِيالحصر قوله تعالى:  اآلِخَرةِ إِنَّا ُهْدنَـا إِلَْيَك قَاَل َعَذابِي  }َواْكتُْب لَنَا فِي َهـِذِه الدُّ

َكـاةَ َوالَّ  َّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ ِذيَن ُهم أُِصيُب بِِه َمْن أََشاء َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَت

بِآيَاتِنَا يُْؤِمنُون{
قرأ بها زيد بن علي )رضي هللا بضم الهاء،  (ُهْدنَـا إِلَْيكَ )، إذ ق رئت (363)

وت هود: بمعنى تاب ورجع إلى  ا، على القراءة المشهورة، وهي من ه اد ي هود ه ودً (364)عنهما(
 الحق، كقول األعرابي:

ٌؤ ِمن مدِحِه هائد   ، ودليل ذلك أنها تعّدت ا، وفيه معنى الرجوع أيًض (365)أي تائب، إني أمر 
 .(367)أي رجعنا بتوبتنا إليك (366)بإلى

إن اله ود تأتي بمعنى الطمأنينة، ويخبر به عن لين السير. ومنه الهوادة وهو  اقيل أيًض و 
 .(368)الخضوع، وفسرت اآلية بهذا المعنى، فكان تفسيرها: سكّنا إلى أمرك، أو خضعنا لك

                                                                                                                                                                      

 .1/481: المحتسب جني، ابنينظر (361) 
 .363الزمخشري، الكشاف:  (362)
 .156األعراف:  (363)
ينظاار اآللوسااي، روح المعاااني فااي تفسااير القاارآن العظاايم والساابع المثاااني، تعليااق وتصااحيح: محمااود شااكري  (364)

 .76، ص9اآللوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
 .15/156ينظر لسان العرب:  (365)
 15/156ينظر المرجع نفسه: (366)
، دار 1ينظار الطبرسااي، مجماع البيااان فاي تفسااير القاارآن، تحقياق: دار العلااوم للتحقياق والطباعااة والنشاار، ط (367)

 .273، ص4، ج2006المرتضى، بيروت، 
 .70ج/ ص1البجاوي، دار الكتب، القاهرة، ينظر الع كب ري، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد (368) 
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، (369)أما القراءة األخرى فجاءت بكسر الهاء )ِهدنا إليك(، وقد قرأ بها أبو وجرة السعدي
ه   ه  ه يدً  فهي من هاد  ه . اي هيد  ّرك ه  وأصاح   وه ّيده  أي ح 

: الحركة. كقول أبن هرمة:  يد   واله 

 ثمَّ استقامت له  األعناق طائعةً 

 فما ي قال  له  ه ْيٌد وال هاد                           

، فيكون تفسير اآلية على هذه القراءة: حركنا (370)أي ال يحرك وال ي منع من شيء وال يزجر عنه
 .(371)إليك نفوسنا

ها( عن هذا المعنى: ألنهم يتهودون أي يتحركون عند 154وقال أبو عمرو بن العالء )ت 
 .(372)قراءة التوراة، ويقولون إن السماوات واألرض تحركت حين آتى هللا  موسى التوراة 

فيما فسر ابن جني )ِهدنا( بالكسر في هذه القراءة با )انجذبنا وتحّركنا(، يقال: هادني 
 .(373)، أي جذبني وحركني، فكأنه قال: إّنا ِهدنا أنفسنا إليك، وحركناها نحو طاعتكاهيدني هيدً ي

ه  إذا أماله كما ورد في الحديث أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( خرج في  وقيل: هاّده  يهيد 
اله دي  مرضه يتهادى بين اثنين أي يتمايل، ومنه الهدّية ألنها تمال من م لك إلى م لك ومنه

 .(374)للحيوان، الذي يساق إلى الحرم

ورأي الباحث با )هدنا( سواء أكانت مضمومة  الهاء أم مكسورًة، فإن التعبير القرآني كان 
 افي اختيار هذه اللفظة دون سواها وأنها عّبرت بجميع معانيها المختلفة التي تم ذكرها آنفً  ادقيقً 

 تعالى.على تمام الخضوع واالستسالم هلل سبحانه و 

وهناك من الكلمات القرآنية ما كان بها تبادل حركي في الصوائت القصيرة مثل اإلبدال في 
فية((375) ")ر ضوان( و )ِرضوان(  .(378(")377)و )ِإسوة( ، و)أ سوة((376) ، و)ِخفية( و)خ 

                                                           

 .1/372ينظر ابن جني، المحتسب: (369) 
 15/176ينظر لسان العرب:  (370)
 .1/597ينظر العكبري، التبيان في إعراب القرآن:  (371)
ينظر البغوي، معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبدهللا النمر، وعثمان جمعة ضميرّية، وساليمان مسالم الحارش،  (372)

 .102، ص 1ها، الرياض، ج 1409ر طيبة، ، دا1ط
 1/372ينظر ابن جني، المحتسب: (373)
 .147، ص1م، ج1935، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ط (374)

 162( آل عمران:375)
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 بين الفتح والكسر: -3
ن الكريم، فقد جاء التبادل في بعض القراءات بين الفتح والكسر في عدة مواضع من القرآ

َّبِعُواْ ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن نذكر منها قوله تعالى:  ْلِم َكآفَّةً َوالَ تَت }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْدُخلُواْ فِي السهِ

بِين{ إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ
(379). 

ْلمِ )جاءت  أ بفتح السين وكسرها، فقال الزمخشري: "ق ِرئ بكسر السين وفتحها، وقر  (السهِ
 .(380)األعمش بفتح السين والالم، وهو االستسالم والطاعة"

 .(381)وقيل هي بمعنى: اإلسالم، وقيل: الصلح 
وعن الكسائي نقل القرطبي أن )السلم( تأتي بكال الحالتين بمعنى واحد، وكذا هو عند 

م البصريين، ويأتيان بمعنى اإلسالم والمسالمة، وهناك من فّرق بينهما، فجعل الكسر لإلسال
والفتح للمسالمة، فيما أنكر المبرد هذه التفرقة بدعوى أن اللغة ال تؤخذ هكذا، وإنما بالسماع 

 .(382)ويحتاج من فرَّق إلى دليل
ما نقله إذ قال: "ي قرأ بكسر السين وفتحها مع إسكان الالم  في الزمخشري   ووافق العكبري  

َوإِن َجنَُحواْ ِللسَّْلِم فَاْجنَْح )قوله تعالى:  وبفتح السين والالم: وهو الصلح، وي ذكَّر ويؤّنث، ومنه

، ومنهم من قال الكسر بمعنى اإلسالم والفتح بمعنى الصلح، وقال ابن  األثير: يروى (383)(لََها
 .(384)بكسر السين وفتحها، وهما لغتان للصلح"

الرغم  هذا ما ذ كر عند أهل التفسير والقراءات، أما أهل اللغة فإنهم يذهبون إلى أنه على
من اختالف الحركتين إال أن المعنى واحد في كالهما، ذكر ذلك صاحب اللسان إذ قال: "عنى 

 ابه اإلسالم وشرائعه كلها، وقرأ أبو عمرو بكسر السين يذهب بمعناه إلى اإلسالم، ثم يقول معقبً 
 .(385))والسلم( بالفتح والكسر اإلسالم"

                                                                                                                                                                      

 63( األنعام:376)
 21( األحزاب: 377)
 34(محمد داود، الصوائت والمعنى:378)
 .208( البقرة: 379)
 .2/227، وينظر ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 124( الزمخشري، الكشاف: 380)
 . 124( ينظر الزمخشري، الكشاف: 381)
 .124: والكشاف: 2/3/20( ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: 382)
 .61( األنفال: 383)
 .169-1/168( العكبري، التبيان في إعراب القرآن: 384)
 .244 -243، ص7 م،ج1955، العرب، دار صادر، بيروت ( ابن منظور، لسان385)
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بالفتح والكسر جاء بمعنى اإلسالم  ومن خالل هذا العرض يتبيَّن لنا أن )السلم(
 والمصالحة، وهو من باب اختالف اللهجات وتباين اللغات.

، (386)}يَقُوُل اإِلنَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَر{آخر في هذا الشأن قوله تعالى:  اقرآنيً  ونأخذ مثااًل  
ِفر( بفتح الميم فالقراءة المشهورة بفتح الميم والفاء فِي )المفر(، فيما جاءت بقراءة أخ رى )الم 

 .(388))الِمف ر( بكسر الميم وفتح الفاء ا، وقرئت أيًض (387)وكسر الفاء

فالقراءة المشهورة التي جاءت بفتح الميم والفاء، والتي ر ِسم  عليها المصحف فهي من 
 .(389)المصدر أي أين الفرار؟

 قال الشاعر: 

ليبً   (390)ن  الِفراريا لب كٍر أين  أي      ايا لب كٍر انشروا لي ك 

ااًل  ، فهاو قاول (391)قال األخفاش والزجااج: ألن كال مصادر يبناى علاى هاذا البنااء، ي جعال م فع 
جمهااور أهااال اللغااة، ومعنااااه: يقاااول هااذا اإلنساااان المنكاار لياااوم القياماااة، إذا رأى هااذه األحاااوال أيااان 

اار؟ ف  أناااه  اأيًضاا ، وقيااال(393)، ويجاااوز ابقاااؤه علاااى حقيقااة االساااتفهام بساابب الدهشاااة والتحّياار(392)الم 
منها،  ايحتمل وجهين: أحدهما: أين الم ف رُّ من هللا استحياًء منه، والثاني: أين الم ف رُّ من جهنم حذرً 

: أحااادهما: أن يكاااون مااان الكاااافر خاصاااة فاااي ياااوم اويحتماال هاااذا القاااول مااان اإلنساااان وجهاااين أيًضااا
المؤمن والكافر عند قيام  القيامة دون المؤمن: لثقة المؤمن ببشرى ربه، والثاني: أن يكون من قول

 .(394)الساعة لهول ما شاهدوا منها

                                                           

 .10( القيامة: 386)
، ونسااابها بااان جناااي البااان عبااااس وعكرماااة وأياااوب 3/210( قاااراءة ابااان عبااااس: ينظااار معااااني القااارآن للفاااراء: 387)

 . 402: 2السحتياني والحسن البصري ينظر المحتسب: 
 .68: 19القرآن:  ، والجامع ألحكام2/204( قرأ بها الزهري، ينظر المحتسب: 388)
، 1990، مكتبة الخانجي، القااهرة، 1( ينظر األخفش األوسط، معاني القرآن، تحقيق: هدى محمود قراعة، ط389)

 .2/402، والمحتسب: 557، ص2ج
ااار باااالِفرار، ينظااار معااااني 390) ف  ( البيااات للمهلهااال بااان ربيعاااة التغلباااي، استشاااهد باااه األخفاااش األوساااط حاااين فسااار الم 

 .557/ 2القرآن: 
م، 1988، عاالم الكتاب، القااهرة، 1ينظر الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبدالجليل عباده شالبي، ط (391)

 . 2/557، وينظر األخفش األوسط، معاني القرآن: 252، ص 5ج
 .195/ 30( ينظر الرازي، التفسير الكبير: 392)
 .154/ 15( ينظر اآللوسي، روح المعاني: 393)
 .195/ 30الكبير:  ( ينظر الرازي، التفسير394)
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( بفااتح الماايم وكساار الفاااء فهااو الموضااع ِفاارُّ ، اساام مكااان قياسااي ماان ي ِفاار (395)أمااا قااراءة )الم 
ِفااّر، ألن كاال مااا (397)، أي: أياان مكااان الفاارار(396)بالكساار ، قااال األخفااش: وإذا أراد المكااان قااال: الم 

ْفِعاال  مناااه مكسااورً كااان فعلااه علاااى ي ْفِعاال  كاااان ال ، نحاااو الم ضااِرب إذا أردت المكاااان الااذى ي ضااارب ام 
ْجِلًسااا، ومّثااال الزجااااج لااذلك قاااائاًل (398)فيااه ل سااات  م  ، فيكاااون (399)، فأناات ترياااد المكاااانا: فاااإذا قلاات: ج 

 .(400)معنى اآلية على هذه القراءة: أين الموضع أو المكان الذي ي ف رُّ إليه

 ار إلى سياق اآلية، وربطها بما بعدها لتوجيه المعنى توجيهً وفي هذا المقام ال بدَّ لنا أن ننظ
}َكالالالالالَّ الَ  ، ومااااا يؤكااااد ذلااااك أن اآليااااة التااااي جاااااءت بعاااادها يقااااول هللا ساااابحانه وتعااااالى فيهااااا:ادقيًقاااا

، والاااوزر فاااي كاااالم العااارب هاااو الجبااال الاااذي ي لجاااأ إلياااه، وكااال ماااا ألتِجاااأ إلياااه وت خلاااص  (401)َوَزر{
 : "وكان ابن مسعود يقول: ال حصن.اًل ، وقد روى القرطبي قائ(402)به

وكان الحسن يقول: ال جبل. وابن عباس يقول: ال ملجأ، وابن جبير: ال محيص وال منعة.  
و غيرهمااا، قااال أالمعنااى فااي ذلااك كلااه واحااد. والااوزر فااي اللغااة: مااا يلجااأ إليااه ماان حصاان أو جباال 

 الشاعر:

 (403)كَِّبْر""لعمري ما للفتى من َوَزْر     من الموت يدرَكُه وال

ِفاار(  او تناسااقً  اوهنااا ناارى أن هناااك تناساابً  ر( مااع تفسااير قااراءة )الم  ز  بااين قولااه تعااالى ) ال و 
 بكسر الفاء ألنه المكان الذي ي فر إليه.

ار(، فمعناهاا اإلنساان جياد الِفارار،  أما القراءة الثالثة التي جاءت بكسر الميم وفتح الفاء )الِمف 
أي: مطعاان وِمضاراب، وأكثار ماا يساتعمل هاذا الاوزن فاي اآلالت  كقولهم: رجل ِمطع ن، وِمضار ب

                                                           

 .217/ 10( ينظر لسان العرب: 395)
 .154/ 15( ينظر اآللوسي، روح المعاني: 396)
 .252/ 5( ينظر الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 397)
 .557/ 2( ينظر األخفش األوسط، معاني القرآن: 398)
 .252/ 5( ينظر الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 399)
 .402/ 2( ينظر ابن جني، المحتسب: 400)
 .11( القيامة: 401)
 .252/ 5( ينظر الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 402)
 .96/ 19( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: 403)
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اار بكساار الماايم أي يصاالح للفاارار عليااه(404)وفااي صاافات الخياال ، قااال أماارؤ (405)، كقولااك فاارس ِمف 
 القيس: 

َفر  ُمقبل مدبر معً  َكر  مِّ  .(406)كجملود صخر حطه السيل من علِّ    امِّ

. قال ابن جني في ن  الكرِّ والفرِّ س  توجيه معنى هذه القراءة "معناه أين اإلنسان  يريد به أنه ح 
، وتابعاااه فاااي ذلاااك أغلاااب (407)فاااي الحيااااه" االجياااد الفااارار؟ ولااان ينجاااو ماااع ذلاااك ال اّن هنااااك مطمًعااا

 .(408)المفسرين

ااابهم( بفاااتح الساااين  وهنااااك كلماااات قرآنياااة أخااارى اختلفااات فيهاااا الصاااوائت القصااايرة مثااال )يحس 
ااايتم وعِسااا(409) و)يحِسااابهم( اااج وِحاااج((411) . و )وق ااارن وِقااارن((410) يت م(، بكسااار الساااين و)عس   ، و)ح 

(412). 

 بين الضم والفتح في مقابل الفتح والسكون:-4

بعد أن أخاذنا عينااٍت مان التغيار فاي الصاوائت القصايرة، التاي تحادث فاي القاراءات القرآنياة، 
 ، مقاباالانااأتي ألخااذ عينااة وردت فااي القاارآن يكااون فيهااا التغياار الحركااي بااين صااائتين قصاايرين مًعاا

}َوإَِذا َوقَععَع اْلقَععْوُل َعلَععْيِهْم حااركتين أ خااريين، وهااذا النااوع ماان التغياار الحركااي نجااده فااي قولااه تعااالى: 

ععَن األَْرِ  تَُكلهُِمُهععْم أَنَّ النَّععاَس َكععانُوا بِآيَاتِنَععا الَ يُوقِنُععون{ أَْخَرْجنَععا لَُهععْم َدابَّععةً مهِ
، إذ وقااع التغياار (413) 

                                                           

 .154/ 15، واآللوسي، روح المعاني: 402/ 2( ينظر ابن جني، المحتسب: 404)
 .217/ 10( ينظر لسان العرب: 405)
 .119( ديوانه: 406)
 .402/ 2( ابن جني، المحتسب: 407)
 .154/ 15، واآللوسي، روح المعاني: 96/ 19( ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: 408)
 .273( البقرة: 409)
 .246( البقرة: 410)
 .33( األحزاب: 411)
 .97( آل عمران: 412)
 .82( النمل: 413)
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ااام( ماااع فاااتح التااااء وساااكون الكااااف الحركاااي باااين الضااام والفاااتح فاااي قو  لاااه )ت ك ّلمهااام( لتصااابح )ت ْكِلم ه 
 .(414)وتحقيق الالم في قراءة أخرى 

وقاااد اساااتدل أهااال التفساااير بقاااراءة )ت ك ّلمهااام( بضااام اليااااء وفاااتح الكااااف لتعضااايد أحاااد وجهاااي 
م(التفسير، األول: ما جاء في قراءة أ باي ماا يؤياد هاذه القاراءة، إذ قارأ أ باي )رضاي هللا عناه( )ت    ن ّبائ ه 

 ا، وكاال القاراءتين بمعناى ت ك ّلمهام، وقيال أيًضا(416) يحياى بان سااّلم )تحادثهم( ا، وما قرأه أيًضا(415)
، وقيااال تكلمهااام بلساااان ذلاااق فتقاااول (417)تخااااطبهم فتقاااول للماااؤمن: هاااذا ماااؤمن وللكاااافر: هاااذا كاااافر

اد  أي بخروجاي، ألن خاروج  (نُعونأَنَّ النَّعاَس َكعانُوا بِآيَاتِنَعا الَ يُوقِ )بصوت يسمعه من قار ب ومان بع 
 .(418) الدابة يعد من آيات هللا وتقول: )أال لعنة هللا على الظالمين(

م، مان الك ْلام، وجااءت بالتشاديد للداللاة علاى التكثيار كقولاك  ه  م( بمعنى ت جر ح  والثاني: )ت ك ّلم ه 
ااارَّح، وقيااال ت ِسااام ه م ّلااام أي م ج  هم، يقاااال فاااالن م ك  اااّرح  ااام( بفاااتح التااااء  ، واساااتدلوا(419)ت ج  بقاااراءة )ت ْكِلم ه 

ام: ت جارحهم بأكلهاا إيااهم، وهاذا شااهد لمان  وسكون الكاف التي تقدم ذكرهاا، قاال ابان جناي: "ت ْكِلم ه 
م إلى أنه بمعنى تجرحهم بأكلهاا إيااهم، أال تارى أنَّ ت ْكِلمهام ال تكاون إال مان  ذهب في قوله: ت ك ّلم ه 

ا وضااعته العاارب عبااارة عاان الشاادة هااي وتقاليبهااا السااتة... وإن الك ل اام وهااو الجاارح، وهااذه المااادة مماا
ااام تجااارحهم، أي تفعااال بهااام ذلاااك بكفااارهم وزوال  اشااائت كاااان هاااذا شااااهدً  لمااان ذهاااب إلاااى أن ت ك ّلم ه 

 .(420)يقينهم"

ائل عان هاذه اآلياة فقاال: "هاي  فيما ساوى ابن عباس )رضي هللا عنه( بين القاراءتين حاين س 
م: ت كلِّم المؤمن وت ْكِلم الكافر والفاجروهللا ت ك ّلم ه م وت ْكِلم    ، أي تجرحه.(421)"ه 

                                                           

/ 2( وهااي قااراءة اباان عباااس وسااعيد باان حبياار ومجاهااد والجحاادري وأبااي زرعااة، ينظاار اباان جنااي، المحتسااب: 414)
/ 13إلى أبي زرعة وأبن عباس والحسن وأبي رجااء، ينظار القرطباي، الجاامع ألحكاام القارآن:  اونسبت أيًض  189
155. 

 .189/ 2( ينظر ابن جني، المحتسب: 415)
، 1، وعلاي محماد معاوض، طعباد الموجاود( ينظر أبو حيان األندلسي، البحار المحايط، تحقياق: عاادل أحماد 416)

 .91، ص7، ج1993دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .7/91( ينظر المرجع نفسه: 417)
 .155/ 13( ينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن:418)
 .155/ 13، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن: 187/ 14( ينظر الرازي، التفسير الكبير: 419)
 .155/ 13، وينظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: 190 -189/ 2( ابن جني، المحتسب: 420)
 .238/ 13( تفسير القرطبي: 421)
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أثر اإلبدال في الصاوائت القصايرة،  -كما أبرزت القراءات األخرى -وهاتان القراءتان تبرزان 
وكياااف أساااهم هاااذا الموضاااوع فاااي بياااان الصاااورة الكلياااة للمشاااهد القرآناااي وإيضااااح المعااااني والتناااوع 

 الداللي. 
 يلة: الصوائت الطو اثانيً 

، إذا اجادً  إن قلب الصوائت الطويلة، أو إنابة صائت مكان آخر فاي القارآن الكاريم يعاد قلاياًل 
ما ق وِرن بالصوائت القصيرة، ليس ذلك فحسب بل أنه لام يكاد يوجاد إال فاي القاراءات الشااذة، التاي 

 منها على سبيل المثال: اسنحاول أن نذكر بعًض 
 إبداُل األلفِّ ياًء:  -1

نهِعي ُهعًدى فََمعن تَبِعَع ُهعَداَي فَعالَ َخعْوٌف }كقوله تعالى:  عا يَعأْتِيَنَُّكم مهِ قُْلنَا اْهبُِطعواْ ِمْنَهعا َجِميعًعا فَإِمَّ

ّي((422)َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُون{ ( إذ ت قرأ على )ه د  ، قال عنهاا ابان جناي: (423) ، الشاهد في )ه دايَّ
ف من آخر المقصور إذا أضيف إلى يااء الماتكلم "هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم، أن يقلبوا األل

 .(424)ياًء"

ودّعاام اباان جنااي كالمااه بصااحة وجااود إباادال فااي هااذه القااراءة، بااذكر شااواهد ماان كااالم العاارب 
 كقول الشاعر:

 سبقوا ه و يَّ وأعنقوا لهواهم

 (425)فتحزموا ولكل جنب مصرع

على جواز إبدال األلف  وهذا البيت استشهد  به األشموني في شرحه أللفية ابن مالك كشاهد
 .(426)ياًء إذ قال: "وفي المقصور عن هذيل انقالبها ياًء حسن"

بًلي" ي، ورأيت  ح   .(427)ومن قول العرب: " هذه ع ص 

                                                           

 . 123، وذكرت الكلمة نفسها في سورة طه، آية: 38البقرة:  (422)
 قراءة أبي الطفيل وعبد هللا بن أبي أسحق، وعاصم الجحدري، وعيسى بن عمر الثقفي. (423)
 .76/ 1( ابن جني، المحتسب: 424)
، وشااارح 700/ 2ناعة اإلعاااراب: ، وسااار صااا52/ 5، والنمااار:52/ 1( البيااات ألباااي ذؤياااب فاااي انبااااه الااارواة: 425)

 ، وغيرها من الكتب.7/ 1أشعار الهذليين: 
 .193/ 2( شرح األشموني أللفية ابن مالك: 426)
 .76/ 1( ابن جني، المحتسب: 427)
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وهناك جدٌل أثير حول هذه القضية، قضية إبدال األلف ياًء في هذه القراءة، فمن العلماء 
وجود في هذه الكلمة هو حذف لأللف مع من أهل اللغة من أنكر وجود إبدال، وقالوا: إن ما م

إبقاء أثر يدل عليها، وهي الفتحة على الدال، ومنهم من أيَّد هذا، ومنهم من أنكر، وليس المقام 
هنا لمناقشة هذه القضية بقدر ذكرنا لما يخص بحثنا بمسألة التغير الذي يطرأ على الصوائت 

 الطويلة.
 اإبداُل األلفِّ واوً   -2

}يَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهْم فََمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه فَأُْولَـئَِك عالى: جاء ذلك في قوله ت

يَْقَرُؤوَن ِكتَابَُهْم َوالَ يُْظلَُموَن فَتِيال{
 (428). 

لتصبح على قراءة الحسن البصري رحمه هللا  االشاهد في )ندعوا( إذ قلبْت الواو ألفً 
بل ْو( اأبدل األلف في الوصل واوً  ، وهي لغة من(429))يدعى(  .(430) نحو: )أفقو( و )ح 

استعمالهم  الواو ال الياء  وكان سيبويه قد نسب هذه اللغة إلى بعض األقوام من طي، معلاًل 
من األلف أن الواو أبين من الياء، وأنهم لم يجيئوا بغيرها، ألنها تشبه األلف في سعة  بداًل 

 .(431)المخرج والمد
 في قراءة أ بي بن كعب في قوله تعالى: اجاء أيًض  األلف واوً ومن إبدال ا

اِلُكْم إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا }َوآتُواْ اْليَتَاَمى أَْمَوالَُهْم َوالَ تَتَبَدَّلُواْ اْلَخبِيَث بِالطَّيهِِب َوالَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْموَ 

َكبِيًرا{
(432). 

ابً  وبا(( بدل اوقد قرأها ابن كعب )ح   .(433))ح 
وبً  ، والحسن (434) (افالجمهور يقرأها كما في رسم المصحف بضم الحاء قبل الواو )ح 

 .(435)البصري يقرأها بالفتح ويقال انها لغة تميم
 :اإبدال الياء واوً 

                                                           

 .71( اإلسراء: 428)
 .22/ 2، وابن جني، المحتسب: 87/ 7( ينظر أبو حيان األندلس، البحر المحيط: 429)
 .22/ 2( ينظر ابن جني، المحتسب: 430)
 .182/ 2( ينظر الكتاب: 431)
 .2( النساء: 432)
 .268، ص2007، دار المعرفة، بيروت، 4( ينظر الشوكاني، فتح القدير، تحقيق: يوسف الغوش، ط433)
 .161/ 3( ينظر أبو حيان األندلسي، البحر المحيط: 434)
 .359/ 1( ينظر المرجع نفسه: 435)
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 }قَالُواْ نَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَاْ بِهِ جاء ذلك في قوله تعالى: 

 .(436)َزِعيم{

ياع( ، قرأ بها ابن جبير "وذكرها (437) فكلمة )صواع( قلبت الواو فيها ياًء لتصبح )ص 
، ألنها في قراءة ابن جبير (438)الشوكاني قراءة أل بي بن كعب من غير ضبط للصاد بحركة"

 جاءت مضبوطة بضم الصاد.

، من (439) تصبح )طيبى(ل اومثلها كلمة )طوبى( على قراءة الجمهور، جاءت بقلب الياء واوً 
اِلَحاِت ُطوبَى لَُهْم َوُحْسُن َمآب{قوله تعالى:  }الَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ

 (440). 

، أنه (441)ثم نقل الدكتور/ محمد دواد في كتابه الصوائت والمعنى في العربية عن األزهري 
عند تميم و )قنوان( عند "نسبت بعض الكلمات بالياء لتميم وبالواو للحجاز، من ذلك: )قنيان( 

 .(442)الحجازيين، والكلوة لغة في الكلية عند أهل اليمن"

وكل ما ذكر من إبدال وتغير في الصوائت الطويلة، إنما هو من باب التنوع اللهجي وليس 
 فيه أي شيء يذكر من التعارض أو التناقض أو ما شاكل.

 الخـالصـة:

فيما بينها في الكلمات، فإنها ال تعدو أن  إن الصوائت القصيرة إذا ما اختلفت وتبادلت
 تكون أحد أمرين.

 إما أن تختلف القراءة ويبدل الصائت مكان اآلخر في الكلمة الواحدة مع بقاء المعني نفسه. -
وإما أن تختلف القراءة ويبدل الصائت مكان اآلخر في الكلمة الواحدة مع اختالف المعنى،  -

نيان يدالن على شيء واحد كما أسلفنا في األمثلة التي إال أن الداللة تبقى كما هي، فالمع
 .اسقناها سالفً 

                                                           

 .72( يوسف: 436)
 .707وكاني، فتح القدير: ، والش230/ 9( ينظر القرطبي: 437)
، 2002، 1اللطيااف الخطيااب، معجاام القااراءات، دار سااعدالدين للطباعااة والنشاار والتوزيااع، دمشااق، ط ( عبااد438)

 .308، ص 4ج
 .390/ 5( ينظر أبو حيان األندلسي، البحر المحيط : 439)
 .29( الرعد: 440)
 .315/ 9( ينظر األزهري، تهذيب اللغة: 441)
 .35المعنى: ( محمد داود، الصوائت و 442)
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وهذان األمران ال ثالث لهما، ألنه إذا اختلف الرسم واختلف المعنى ولم يعِط الداللة نفسها 
 .ا، وحاشى هلل أن يكون كالمه متناقًض اصار تناقًض 
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 المبحث الثالث
 نيةالوقف على الصوائت الطويلة في الفاصلة القرآ

 الفاصلة القرآنية:

عند العلماء، فقد قال  انتطرق هنا لعرض وجيز لتعريف مصطلح الفاصلة اصطالحً 
، وقال ابن (443)"الرماني: إن الفواصل "حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني

الشعر ، وكذلك قال الزركشي إال أنه شبهها بقافية (444)منظور: إنها أواخر اآليات في كتاب هللا
 .(445)وقرينة السجع

فيما يرى بعض العلماء أنها أعم مما ذ ِكر، فقد تكون الفاصلة رأس آية وغير رأس اآلية، 
 .(446)فكل رأس آية فاصلة وال عكس

ه هنا هو أن "الفاصلة في القرآن الكريم: آخر كلمة في اآلية، كالقافية في خلصوما نست
ال يمكن لنا أن نسميها قافية، ألن هللا لما سلب عن  ، إال أنه(447)الشعر، وقرينة السجع في النثر"

، وكذلك (448)ألنها منه، وخاصة في االصطالح االقرآن اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيًض 
ال يمكن وصفها بالسجع ألنه مأخوذ من سجع الحمام ويوصف به الكهان الذين كانوا يوهمون 

 الناس أنهم يعلمون الغيب به.

 ئت الطويلة:الوقف على الصوا

إن استعمال الصوائت الطويلة في الوقف، سواء في نهاية اآليات والفواصل أو في غيرها، 
وإبراز  ا، ال يخلو من التجانس والتناسق واالنضباط، مع البعد الداللي أيًض اصوتيً  ايعد نغمً 

العربية،  ها(: "وهذا القرآن نزل باللغة465الصورة الجمالية، فقد قال أبو القاسم الهذلي )ت 

                                                           

، دار المعاارف 3الرماني، النكت في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف هللا أحماد ومحماد زغلاول ساالم، ط (443)
 97بمصر، القاهرة، ص 

 ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )فصل( (444)
، 1القاااهرة، جينظاار الزركشااي، البرهااان فااي علااوم القاارآن، تحقيااق: محمااد أبااو الفضاال إبااراهيم، دار التااراث،  (445)

 .53ص
 54 -1/53ينظر المرجع نفسه:  (446)
 .143محمد الصغير، الصوت اللغوي في القرآن: (447)
ينظااار السااايوطي، االتقاااان فاااي علاااوم القااارآن، تحقياااق: مركاااز الدراساااات القرآنياااة، مجماااع الملاااك فهاااد لطباعاااة  (448)

 .1787ها، ص 1426المصحف الشريف، المدينة المنورة، 
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والوقف والقطع من حليتها، فأداء الوقف حلية التالوة، وتحلية الدراية، وزينة القارئ، وبالغة 
 .(449)التالي، وفهم المستمع، وفخر للعالم"

ها(: "فمن الغرض البالغي الوقوف عند الفواصل لتقع 1393وقال الطاهر بن عاشور )ت 
التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر في األسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن تلك 

وباألسجاع في الكالم المسجوع.. أال ترى أن من اإلضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على 
مسامع الناس دون وقف عند قوافيه! فإن ذلك إضاعة لجهود الشعراء، وتغطية على محاسن 

أسجاعه هو كذلك ال محالة، الشعر، وإلحاق للشعر بالنثر، وإن إلغاء السجع دون وقوف عند 
ألمر نفيس أجهد  اومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكالم عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعً 

 .(450)فيه قائله نفسه وعنايته"

فإن الطاهر بن عاشور ليس بصدد المقارنة ما بين القرآن وغيره بقدر أنه ذكر ما  اوطبعً 
 ذكر على وجه التقريب والتوضيح.

ان إذا قرأ قطع قراءته آية ن أم سلمة أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( ككما روي ع
 .(451)آية

 ويمكن أن نعرض صورتين لجمال الوقف في القرآن باستعمال الصوائت الطويلة:

، فإن التشكيالت الوقف على صائت يكون في نهاية الكلمة، كما في سورة الضحى مثاًل األول: 
تنصب في وحدة موضوعية واحدة في أثناء الوقف على الفواصل الصوتية في هذه السورة وغيرها 

}َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك لتتحد في داخل البنية الكلية للسورة عامة، ولنتأمل قوله تعالى في: 

 .(452)فَتَْرَضى{

                                                           

لي، الكامل في القراءات العشرين واألربعين الزائدة عليها، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي أبو القاسم الهذ (449)
 .132، ص2007، مؤسسة سما للنشر والتوزيع، 1الشايب، ط

 .76، ص1م، ج1984ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  (450)
رنااؤوط، ومحمااد كاماال قااره بللااي، دار الرسااالة العالميااة، طبعااة أبااو داود، ساانن أبااي داود، تحقيااق: شااعيب األ (451)

. والترماااذي، سااانن 124،ص6(، ج4001م، كتااااب الحاااروف والقاااراءات، رقااام الحاااديث )2009خاصاااة، دمشاااق، 
الترمذي، تحقيق: محمد ناصر الدين االلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، في كتاب فضائل القارآن، 

 1/226(، وذكاره ابان الجازري فاي النشار: 2923رقام الحاديث ) 653كانات قاراءة النباي: ص باب ما جااء كياف 
 وقال: "حديث وسنده صحيح".

 .5الضحى:  (452)
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في العطاء وعدم  افقد حذف المفعول الثاني لا )يعطيك( والغاية من الحذف لجعل الباب مفتوحً 
عطية لتشمل كل أنواع العطايا، وهذا األمر جاء لمراعاة السياق القرآني في الفاصلة تحديد ال

عما ذكر من العطاء المفتوح، وهنا ما أكدته بنت الشاطئ عندما قالت:  وجمالية الوقف، فضاًل 
لإلطالق دون التحديد، فحسب  الرسول  )صلى هللا عليه وسلم(  ا"إن البيان القرآني جاء مسايرً 

 .(453)ء الذي يرضه وليس وراء الرضى مطمح وال بعده غاية"اإلعطا
ما نرى تغّير الفاصلة القرآنية وانتقالها من حرف إلى آخر، فسورة الضحى:  اثم إننا كثيرً 

يكون االنتقال فيها من حرف صائت طويل هو األلف إلى الراء ثم يختمها بحرف التاء، وهذا 
اعتادوا على أن يكون حرف الروي أو القافية واحدة من التنوع الصوتي الذى لم تألفه العرب، بل 

بدايتها إلى نهايتها، إال أن القرآن جاء بصورة مغايرة أعجزتهم على الرغم من فصاحتهم وباعهم 
 الطويل في اللغة واألدب والشعر.

الوقف على حرف صامت قبل حرف صائت كما في سورة الرحمن، فقد وردت األلف الثاني: 
 ن في منحنى كبير من فواصل السورة، وقد جاءت الكلمات في الفواصل على نوعين:مقترنة بالنو 

  :ْحَمن{}َعلََّم يكون فيها األلف والنون من أصل الكلمة كما في قوله تعالى }الرَّ

اْلقُْرآن{}َخلََق اإِلنَسان{}َعلََّمهُ اْلبَيَان{}الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَان{
 (454). 

 لنون ملحقين بالكلمة داللة على التثنية في حالة الرفع، كما في قوله يكون فيها األلف وا
بَان{تعالى:  ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ }َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَان{}بَْينَُهَما بَْرَزٌخ الَّ يَْبِغيَان{}فَبِأَيه

 (455). 
متواكبة في  يقول الدكتور محمد الصغير في هذا الشأن: "وورود النون بعد حروف المد

 .(456)في جزء كبير من فواصل آيات سوره" امتجليً  اصوتيً  االقرآن حتى عاد ذلك سرً 
وكذلك الحال بالوقف على حرف النون قبله الواو أو الياء، وفي كثير من األحيان نرى 

في الفواصل ما بين الواو والنون والياء والنون كما في سورة المؤمنون وسورة الشعراء  اتنوعً 
 هما.وغير 

فيقول الدكتور محمد الصغير عن هذه الظاهرة ظاهرة التنوع ما بين الواو والنون مع الياء 
والنون: "إن ما أبداه الزركشي من ختم كلمة مقطع الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون، 

مع ليس بالضرورة للتمكن من التطريب، ولكنه يشكل ظاهرة بارزة في صيغ تعامل القرآن الكريم 
                                                           

عائشااة عباادالرحمن بناات الشاااطئ، التفسااير البياااني للقاارآن الكااريم، مكتبااة الدراسااات األدبيااة، دار المعااارف،  (453)
 .38، ص 1، ج 7القاهرة، ط

 5-1الرحمن:  (454)
 21 -19الرحمن:  (455)
 155محمد الصغير، الصوت اللغوي في القرآن:  (456)
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هذه الحروف مقترنة بالنون، وقد يخفى علينا السبب، ويغيب عنا جواهر المراد، ومع ذلك فهو 
 .(457)ملحظ متحقق الورود"

ثااالث حاااالت: الحااذف،  اوماان مراعاااة الوقااف علااى الفاصاالة جاااء السااياق القرآنااي مسااتخدمً 
 والزيادة، والتقديم والتأخير.

 الحـذف:
عايااة البعااد الصااوتي، وتحقيااق الفاصاالة ماان خااالل العنايااة ماان دواعااي الحااذف فااي القاارآن الكااريم ر 

بالنساااق القرآناااي، ويمكااان مالحظاااة ظااااهرة الحاااذف لصاااائت ماااا فاااي القااارآن كماااا فاااي قولاااه تعاااالى: 
}َواْلفَْجر{}َولَيَاٍل َعْشر{}َوالشَّْفعِ َواْلَوتْر{}َواللَّْيِل إَِذا يَْسر{

 (458). 
ة )يساااري( مراعااااة للفاصااالة القرآنياااة فاااي فنجاااد أن الساااياق القرآناااي آثااار حاااذف اليااااء فاااي كلمااا

السورة لتكون منتهياًة باراء مكساورة، ماع أن الفعال غيار مجازوم. وفاي الساورة نفساها يتكارر الحاذف 
ْخَر بِاْلَواد{في قوله تعالى:  }َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

: ، فقد استحسان الفاراء هاذا الحاذف قاائاًل (459) 
وس اآليااات وألن العاارب قااد تحااذف الياااء وتكتفااي بكساار مااا قبلهااا "وحااذفها أحااب إلااي لمشاااكلتها رؤ 

آخر  لهذا الحذف فقال: "جملة هاذه العناياة  ، إال أن الدكتور إبراهيم السامرائي قدم تعلياًل (460)منها"
بطول اآلية واستبدال بعض الكلم ببعض مقصود لما يؤدي إليه من نظام حسن هو أسلوب )بديع 

امرائي ال باّد لاه مان أساباب. فباإلضاافة إلاى التناساب ورعاياة الفواصال، القارآن(" فالحاذف عناد السا
المختومااة بااالراء المكسااورة هناااك ضاارٌب ماان المشاااكلة فااي هااذا الحااذف ألن طبيعااة الااراء المكسااورة 

مع طاول المقااطع الصاوتية فاي اآلياات الساابقة والالحقاة، ويمكان مالحظاة  اومتناسقً  ايأتي متناسبً 
}فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُذُر{قوله تعالى:  في اهذا األمر أيًض 

(461). 
، فاااي اساااتمالة العقاااول واألذهاااان، امتميااازً  اويااارى الباحاااث أن هاااذا الحاااذف وفَّااار للفاصااالة نغًمااا

للوقااوف علااى مكااامن وخبايااا هااذه التعااابير واسااتلهام األفكااار، واسااتخراج المعاااني الحقيقيااة، لكااالم 
 الخالق عز وجل.

 
 الزيـادة:

                                                           

 .156محمد الصغير، الصوت اللغوي في القرآن:  (457)
 .4-1الفجر:  (458)
 .9الفجر:  (459)
 .260، ص3، ج1983، بيروت، 3الفراء، معاني القرآن، عالم الكتب، ط (460)
 .21القمر:  (461)
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نقااايض الحاااذف، فنجاااد أن هنااااك فواصااال قرآنياااة زيااادت فيهاااا الصاااوائت فاااي بعاااض والزياااادة 
ِ الظُّنُونَعا)المواطن من القرآن. كما في قوله تعاالى:  ُسعوالَ )، (462) (َوتَُظنُّوَن بِعاّللَّ ، (463)(َوأََطْعنَعا الرَّ

فَأََضععلُّونَا السَّععبِيالَ )
معرفااة بااا  . فنجااد أن كلمااات )الظنااون( و )الرسااول( و )الساابيل(، جاااءت(464)( 

)ال( التعريف، فاألصل أاّل تلحق باأللف، إال أنهاا أتصالت بهاا األلاف لتحقياق االنساجام الصاوتي 
فااي بعااض لغااات  افاي الفواصاال، ومسااألة إلحاااق ألااف فاي نهايااة االساام المعاارف بااا )ال( يعاد طبيعًياا

من نثارهم  في أشعار العرب أكثر االعرب كما في معلقة عمرو بن كلثوم، وهذا األمر نجده واضحً 
وكالمهااام، كماااا "قااارأ ناااافع وابااان عاااامر وأباااو بكااار الظنوناااا والرساااوال والسااابيال بااااأللف فاااي الوقاااف و 

، وقااال الاادكتور ابااراهيم السااامرائي عاان هااذه الزيااادة: "ولااوال رعايااة الفاصاالة لكااان ماان (465)الوصاال"
لهاذه  اتوجيهً ، لكن الزركشي أعطى (466) الصواب والصحة أن تكون اآلية )وتظنون باهلل الظنون("

األلفاااظ بقولااه: "فواصاال هااذه السااورة منقلبااة عاان تنااوين فااي الوقااف، فزيااد علااى النااون ألااف لتساااوي 
 .(467)المقاطع، وتناسب نهايات الفواصل"

}إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسالَِسالَ َوأَْغعالاًَل َوَسعِعيًرا{وكذلك الحال في قوله تعالى: 
، نجاد أن (468)

منونة مع كونها ممنوعة من الصرف على وزن صيغة منتهى الجموع )مفاعل(، )سالسل( جاءت 
وهاذا التناساب مقصاود يقتضايه تجوياد  )أغعالاًل وسععيًرا(لتكون متناسقة ومناسبة للسياق مع قولاه 

، ونختم موضاوع الزياادة باذكر رأي ابان قتيباة الاذي يعاد معتاداًل بشاأن هاذا الموضاوع إذ (469)األداء
ز هااذه الزياااد ة لتسااتوي رؤوس اآليااات علااى مااذهب العاارب فااي الكااالم إذا تاامَّ فآذناات بانقطاعااه جااوَّ

 .(470)وابتداء غيره ألنه مما ال يزيل معنى عن جهته وال يزيد وال ينقص
 
 
 

                                                           

 10األحزاب:  (462)
 66األحزاب:  (463)
 67ألحزاب: ا (464)
 .57ها، ص 1393أبو زرعة، حجة القراءات، تحقيق: سعيد االفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (465)
 .176 -135، ص1981إبراهيم السامرائي، من وحي القرآن، اللجنة الوطنية لالستقبال، بغداد،  (466)
 .61/ 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن:  (467)
 .4االنسان:  (468)
 .302، ص 1984راهيم السامرائي، من بديع لغة التنزيل، دار الفرقان، عّمان، ينظر إب (469)
، 1978ينظاار اباان قتيبااة، تفسااير غريااب القاارآن، تحقيااق: الساايد أحمااد صااقر، دار الكتااب العلميااة، بيااروت،  (470)

 .440ص
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 التقـديـم والتأخير:
وهاااذا األمااار يتحقاااق فاااي كثيااار مااان آياااات القااارآن، لتحقياااق التوافاااق والنساااق الصاااوتي للقااارآن، 

}فَأُْلِقَي السَّعَحَرةُ هللا سبحانه وتعالى قدم اسم هارون على موسى في قوله: ولمشاكلة الفاصلة، فإن 

ِ َهعاُروَن َوُموَسعى{ ًدا قَالُوا آَمنَّا بِعَربه ُسجَّ
، هاذا التقاديم جااء ليراعاي الفاصالة فاي الساورة، التاي (471) 

موساى  انتظمت على األلف واأللف المقصورة في أغلبها، على الرغم مان أناه مان المفتارض تقاديم
 عند موسى. اعلى هارون، ألن هارون كان وزيرً 

}إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعين{ومثله قوله تعالى في: 
، فإن الادكتور إباراهيم الساامرائي يقاول (472)

عن تقديم إياك في هذه اآلية: "إن العناية بالشكل في نظام الفواصل هذا هي وحدها استعدت هاذا 
 .(473)غرض آخر"التقديم وليس من أجل 

موضااوع -أّن موضااوعة الفاصاالة القرآنياة عامااة والوقااف علااى الصااوائت  ياارى الباحااث اوأخيارً 
ومعناى، وتكشافت لادينا  اجلياًة فاي إظهاار إعجااز القارآن الكاريم صاوتً  اخاصة أعطاى صاورً  -بحثنا

ف علاى معاني  ودالالٍت تبرز إعجاز القرآن بلفظه ومعناه وإظهار الجانب الجمالي من خالل الوقا
ها(: "وقاد اختاار 643الصوائت، فهي من أدوات التلذذ بتالوة القرآن، قال علم الدين السخاوي )ت 

علااى  االعلماااء وأئمااة القااراء تبيااين معاااني كااالم هللا عااز وجاال وتكمياال معانيااه، وجعلااوا الوقااف منبًهاا
 .(474)بعضه عن بعض، وبذلك تلذ التالوة" المعنى ومفصاًل 

قاعاه ال ينبعاان مان جارس الحاروف والكلماات، يد: "إن موسايقى القارآن وإوقال  الادكتور محماد داو 
وال ماان تجااانس األصااوات والتراكيااب فحسااب، باال ماان التااآزر بااين الصااوت والمعنااى، بااين األنغااام 
الخارجية والنغم الداخلي المنبعث من المعاني وظاللها المرهفة الباعثة على التأمل العميق والتدبر 

اتاااه، فترتعااااد لوقعاااه القلااااوب، وتقشاااعر الجلااااود، ثااام تلااااين وتااارق خاشااااعة لااااذكر المتاااأني لكلماتااااه وآي
 .(475)هللا"

 

                                                           

 70طه:  (471)
 4الفاتحة:  (472)
 .131إبراهيم السامرائي، من وحي القرآن:  (473)
سخاوي، جمال القراء وكمال اإلقراء، تحقيق: علي حسين البّواب، مكتبة التاراث، مكاة المكرماة، علم الدين ال (474)

 .554، ص2، ج1987، 1ط
 .63محمد داود، اإلعجاز البياني في القرآن الكريم، الهيئة العالمية في القرآن والسنة: ص (475)
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 الفصل الثاني

التحليل المعملي للصوائت في ألفاظ  
 القرآن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 

 

 المبحث األول
 التحليُل المعملُي للصوائت في ألفاٍظ متفرقاٍت من القرآن

وقياااس نساابها ماان ناحيااة مواضااعها،  ،فااي سااورة الفاتحااة الصااوائتبعااض للوقاوف علااى ساامات 
عالهِين{نجد أن اآلياة  }ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهْم َغيعِر الَمغُضعوِب َعلَعيِهْم َوالَ الضَّ

قاد حصالت ( 476)
بمااا ذ ِكاار  فااي اآليااات  ا، إذ كاناات نساابة األلااف قياًساافااي السااورة علااى أعلااى نساابة للصااوائت الطويلااة

أعطات داللااًة علاى أن الصااراط هاو "الطريااق الاذي ال اعوجاااج  %(، وهاذه النساابة23.08األخارى )
 .(477)والذي يوصلك في أسرع وقت إلى الدرجة العالية في اآلخرة" ،فيه

أعلااى نساابة ( 478)فيمااا شااكلت الفتحااة التااي تتصااف بأنهااا صااوت ماانخفض، متسااع، غياار ماادور
االنفتااح واالتسااع %( لتاؤدي معناى 37.78للصوائت القصيرة في اآلية نفسها، إذ بلغات نسابت ها )

مااا يخاص سامات مواضااع الصاوائت فااي  والتواصال الاذي ال نهايااة لاه ماا بااين العباد وربااه، هاذا فاي
 هذه اآلية. 

ِحيم{}َمععـفيمااا كاناات أقاال نساابة لأللااف فااي هااذه السااورة فااي قولااه تعااالى:  ْحمععـِن الرَّ ِلِك يَععْوِم ا}الرَّ

ين{ الدهِ
ِلِك ا}َمـفي قوله تعالى:  الفتحة كانت أيًض %(، وأقل نسبة ل7.69، إذ شكلتا ما نسبته )(479)

ين{ فيهاا صااائت طويال واحاد هااو األلاف، وصااائت  (ِلكِ اَمععـ)(، فلفظاة %4.44، إذ كانات )يَعْوِم الععدهِ
هو الفتحة، وهاذا إن دلَّ فإنماا يادل علاى ساعة وعادم محدودياة ملاك هللا سابحانه  اقصير واحد أيًض 

يااف الفاام يتسااع أثناااء النطااق بهااا وهااو مااا يجااري مااع وتعااالى، فاااأللف ماان صاافاتها النطقيااة أّن تجو 
، وهااذه السااعة فااي نطااق األلااف والفتحااة كاناات متجانسااًة مااع معنااى الكلمااة، التااي (480)االفتحااة ايًضاا

 تدلُّ على اتساع ملكه جلَّ وعال. 
عالهِين)أطاول مادٍّ كاان فاي فاي ساورة الفاتحاة فاإن  أما السمات األوكوساتيكية للصاوائت ، إذ (الضَّ

لااى أطااول ألااف وأطااول ياااء فااي السااورة كلهااا، ومعناهااا لغااًة "ضااياع الشاايء وذهاب ااه فااي اشااتملت ع
قاال عنهاا الشاعراوي فاي تفسايره: "هاو  ا، واصطالحً (481)غير حقِّه... وكل جائٍر عن القصد ضاٌل"

عان الهادى وعان ديان  اغيار مانهج هللا، ومشاى فاي الضااللة بعيادً  االذي ضلَّ الطريق فاتخذ منهًجا
للشاااايطان وابتعااااد عاااان طريااااق هللا المسااااتقيم هااااذا هااااو  اماااان تاااااه فااااي الاااادنيا فأصاااابح ولًيااااهللا... أنااااه 

                                                           

 .7( الفاتحة: 476)
 .87( تفسير الشعراوي: 477)
 .177لة الصوتية في اللغة العربية: ( ينظر الفاخري، الدال478)
 .4و3( الفاتحة: 479)
 .177( ينظر الفاخري، الداللة الصوتية في اللغة العربية: 480)
 .357-356/ 3( ابن فارس، مقاييس اللغة: 481)
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/ثاا(، واليااء ترددهاا 0.350( وبمادة مقادارها )هيرتز122سجلت األلف ترددا مقداره ) (،482)الضال"
ر لنا مدى إغراقهم في الغي والبعد عن الحاق وطاول طرياق 0.532( و)هيرتز123,3) /ثا(، ليصوِّ

ر الشاامول والعمااوم فااي السااورة ماان الباطاال المفضااي  إلااى النااار والعياااذ باااهلل، باال أن هااذا المااد صااوَّ
أولها إلى آخرها، كما قال الدكتور فاضل السامرائي الذي أشار إلى أنه من لام يحماد هللا، ومان لام 
 يؤمن بيوم الدين وأن هللا مالكه، ومن لم يخص هللا بالعبادة واالستعانة، ومن لم يهتِد إلاى الصاراط

 .(483)مغضوٌب عليهم وضالون  االمستقيم، فهم جميعً 

 
 من لفظة الضالين للفصورة التردد الصوتي ل

 
 

 صورة تردد الياء في لفظة الضالين
 

                                                           

 .90( الشعاوي، تفسير الشعراوي: 482)
، عّمان، 3والتوزيع، ط ( ينظر فاضل السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، دار عّمار للنشر483)

 . 71-70، ص2003
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 (يَاأََسفَى) (يَاَحْسَرتَى)و. 

 

، وكاذلك ماا لقرب من خالل استعمال ياء النداءمن صور مد الصوت باأللف، ما يوحي إلى ا
}َوتَعَولَّى َععْنُهْم َوقَعاَل يَاأََسعفَى َعلَعى كما في قوله تعالى:  (484)والتلهُّف يوحي إلى التوجع والندم

ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيم{ يُوُسَف َواْبيَضَّ
}أَن تَقُعوَل نَْفعٌس يَاَحْسعَرتَى ، وقوله تعاالى: (485) 

ِ َوإِن ُكنُت لَِمَن السَّاِخرِ  طُت فِي َجنِب ّللاَّ  .(486) ين{علَى َما فَرَّ

(، هيرتااز162,7بتااردد طولااه ) (يَاأََسععفَى)فقااد جاااء ماادُّ الصااوِت فااي ألااف ياااء النااداء ماان قولااه 
 ا/ثااا(، معباارً 1.823( و)هيرتااز165,6بمقاادار ) (أََسععفَى)/ثااا(، وتااردد األلااف فااي 0.778مسااتغرقة )

 بألم شديد يعتصر القلب له. اعن الندم والحسرة على فقد الولد الذي كان مخالطً 
 

 
 (يَاأَسَفَىورة تردد األلف لكلمة )يا( من قوله تعالى )ص

                                                           

 .6/151( ينظر ابن فارس، مقاييس اللغة: 484)
 .84( يوسف: 485)
 .56( الزمر: 486)
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 صورة تردد األلف الصائت في كلمة )أسفى(

وأماااا الثانياااة فقاااد كانااات تااادل علاااى "تشاااخيص اساااتعاري للحسااارة، حياااث جعلهاااا تناااادى كماااا يناااادى  
تغرق ( وبوقت مسهيرتز211,2، فكان تردد ألف )يا( بمقدار )(487)العاقل، وهذه بليغ بيان التنزيل"

 /ثا( كما في الشكل أدناه.1.758)

 
 (يَاَحْسَرتَى)( من قوله )يا األلف في صورة تردد

/ثااا( ، 1.617( بوقاات )هيرتااز185كااان ترددهااا بمقاادار ) (َحْسععَرتَى)واأللااف الثانيااة فااي لفظااة 
قال الدكتور محمد داود عن هذا اإليحاء الصوتي اإلفرادي: إن وقوف العبد ياوم القياماة باين يادي 

 .(488)به للحساب جاء معبًرا عن الندم والم لقى المريرر 

                                                           

 .88( محمد داود، اإلعجاز البياني في القرآن الكريم: 487)
 .88: نفسه( ينظر المرجع 488)
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 صورة تردد األلف في كلمة )حسرتا(

 دللة الصائت عند الوقف 
}فَععَدَعا َربَّععهُ أَنهِععي ويمكاان أن نستشااعر صااورًة ماان صااور المااد عنااد الوقااف كمااا فااي قولااه تعااالى: 

( والنسابة نفساها  %33.33ه ) ، فقاد شاكلت األلاف فاي هاذه اآلياة ماا نسابت(489) َمْغلُوٌب فَانتَِصعر{
%( والكسااااارة 21.43% ( والضااااامة )64.29كانااااات للاااااواو واليااااااء، فيماااااا كانااااات نسااااابة الفتحاااااة ) 

ااد 14.29) لفااتح أبااواب  -بعااد التضاارع إلااى هللا-%(، فكاأنَّ االنفتاااح الموجااود فااي هااذه اآليااة قاد مهَّ
 (َمْغلُعوبٌ )ردد الواو فاي لفظاة السماء بماٍء منهمٍر وهو ما تحقق في اآلية التي بعدها، بينما كان ت

مغلاوب: "أي: إناي /ثا(، هذا في حالاة عادم الوقاف، و 1.459( ومدة الصوت )هيرتز193بمقدار )
ابّ " أيًضاا المغلاوبو  ،(490)ضعيف عن هؤالء وعان مقااومتهم" اه مان إجاابتهم لدعوتاه مجااز، ش  ه  يأس 

ي ساورة ناوح كياف سالك  ماع قوماه بحال الذي قاتل أو صارع فغلب اه مقاتل اه، وقاد حكاى هللا  تعاالى فا
" والم تأمال للماد فاي كلماة مغلاوب عناد الوقاف يجاد  (491)وسائل اإلقنااع بق باول دعوتاه فأعيتاه الحيال 

وصاااورًة متخيلاااًة لحجااام القهااار والضاااراعة واالساااتنجاد، يقاااول عنهاااا الشااايخ محماااد  ارائًعااا افيهاااا نفًسااا
اااااال  إلاااااايَّ أنهااااااا امااااااتألت بااااااآالم تسااااااعة قاااااارون ونصااااااف ماااااان جهاااااااد الاااااادعوة وفشاااااال  يِّ الغزالااااااي: " خ 

، وفااي حالااة الوقااف كااان التااردد يعطااي تلكاام  الصااور المسااتوحاة ماان الوجااع واأللاام (492)االسااتجابة"
/ثا( كما في 0.601(، وبوقت )هيرتز341,6كان تردد الصوت بمقدار )الطويلين اللذين عاناهما ف

 الشكلين التاليين للترددات في حالة الوصل والوقف. 
                                                           

 .10( القمر: 489)
 .7/476( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 490)
 .182/ 28التحرير والتنوير:  ( ابن عاشور،491)
، 419، ص 2005، القاهرة، دار الشروق، 8( محمد الغزالي، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، ط492)

420. 
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 كلمة )مغلوب( عند الوصل الواو من صورة تردد

 
 كلمة )مغلوب( عند الوقف بصوت الشيخ عبدالباسط رحمه هللا الواو من صورة تردد

كاريم يقاول عناه الادكتور محماد عباد هللا دراز: "دع القاارئ المجااود وهاذا التعادد الصاوتي للقارآن ال
بالقرآن على هوى نفسه، ثم  بنفسه على هوى القرآن، وليس نازاًل  يقرأ القرآن، يرتله حق ترتيله نازاًل 

ال تسمع فيه جرس حروفه، ولكن تسمع حركاتها وسكناتها ومّداتها وغناتها،  اقصيً  اانتبذ منه مكانً 
اارِّدت تجرياادً  واتصاااالتها وأ رِساال ت  اوسااكتاتها، ثاام ألااِق ساامعك إلااى هااذه المجموعااة الصااوتية وقااد ج 

ارِّد هاذا التجرياد  ساذجة في الهواء، فتجد نفسك منها بإزاء لحن غريب ال تجده في كالم آخار لاو ج 
د هذا التجويد" وِّ  .(493)وج 

 .(494) اِسقَاٍت لََّها َطْلٌع نَِّضيد{}َوالنَّْخَل بَ ومن روائع المد في القرآن ما شكلته اآلية الكريمة 

                                                           

( محمد عبد هللا دراز، النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، تحقيق: أحمد مصطفى فضلية، تقديم: 493)
 .133م، ص 2008كويت، ، ال10عبدالعظيم المطعني، دار القلم، ط

 .10( ق: 494)
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)نضيد( لهما داللة في تصوير المعنى من خالل األلف والياء، فمد األلف في وفكلمتا )باسقات(، 
/ثا( ليؤدي هذا االمتاداد دور النخلاة 1.661(، و)هيرتز185باسقات الذي كان مقداره في الكلمة )

 .(495)لة حتى أنها لتبدو كالفتاة الفرعاءالمتميزة بارتفاعها في الجو بتلك الرشاقة الجمي

 
 صورة تردد األلف األولى من )باسقات(

 
 صورة تردد األلف الثانية من )باسقات(

( هيرتاااااز143,3كاااااون )ياليااااااء فيهاااااا  تااااارددأماااااا عناااااد وقاااااوف القاااااارئ علاااااى كلماااااة نضااااايد، فاااااإن 
قات(، "إذ /ثااا( وهاااو ماااد هاااابط خااالف الماااد الصااااعد فاااي الكلمااة التاااي سااابقتها فاااي )باسااا0.782و)

يستشعر بسمعه قبل بصاره هاذا التنضايد الاذي فاي الطلاع، وقاد غطاي بغطائاه الربااني الجميال ذي 
 .(496)الرائحة الذكية العبقة"

                                                           

 م، مادة: فرع. 1986، بيروت، دار العلم للماليين، 1( ينظر الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط495)
 .83( محمد داود، اإلعجاز البياني في القرآن الكريم: 496)
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 صورة تردد الياء في )نضيد(

ة:  الشــِــّدَّ
ويتناول البحث بعض ألفاظ القرآن التي وصافت بالشادة، وكاان اللفاظ القرآناي قاد أ خِتيار  مان هللا  

ا رتسم في مخيلة السامع، محدثًة وقعً لصورته الذهنية التي ت   اوتعالى، فكان كل  لفٍظ مناسبً  سبحانه
غيره، "وهنا ينبه القرآن المشاعر الداخلية عند اإلنسان في إثاارة  ال يضاهيه وقع  صوٍت أو مرادفٌ 

 افساٍي معايٍن سالبً االنفعال المترتب على مناخ األلفاظ المختارة في مواقعهاا فيماا تشايعه مان تاأثيٍر ن
 .(497)"اوإيجابً 

"إن الكااالم إنمااا يقااوم بأشااياء ثالثااة: لفااظ حاصاال، ومعنااى بااه قااائم، ورباااط لهمااا  قــال الخطــابي:
 اناااظم، وإذا تأملاات القاارآن وجاادت هااذه األمااور منااه فااي غايااة الشاارف والفضاايلة، حتااى ال تاارى شاايئً 

 .(498)من األلفاظ أفصح، وال أجزل، وال أعذب من ألفاظه"
الصاااوت أكوساااتيكًيا "مشاااتقة مااان االتسااااع أو هاااي كمياااة الزياااادة فاااي الضاااغط أثنااااء نطاااق وشااادة 
، بينما قال عنها الدكتور صالح حسنين: "هي كمية الطاقة التي تحدد سارعة انتقاال (499)الصوت"

الصوت خالل الهواء عند نقطة معينة ولتكن طبلاة األذن... فاإذا اتساع مادى الساعة كاان الصاوت 
ويمكان أن نعطاي أمثلاة عان اساتعمال القارآن، ، (500)المادى كاان الصاوت منخفًضاا"عالًيا، وإذا قل 

                                                           

 .163( محمد الصغير، الصوت اللغوي في القرآن: 497)
ني والخطابي وعبدالقاهر الجرجاني، تحقيق: محمد خلف هللا أحمد ثالث رسائل في إعجاز القرآن للرما (498)

 .27: 3ومحمد زغلول سالم، دار المعارف بمصر، ط
بيتر ليد فوجد، مبادئ علم أصوات الكالم األكوستيكي، ترجمة: جالل شمس الدين، مراجعة سعد  (499)

 .29، صم1992مصلوح، 
 .8-7صالح حسنين، مدخل إلى علم األصوات:  (500)
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ُجعاًل فِيعِه ُشعَرَكاء للصوائت في كلماات تادلُّ علاى الِشاّدة، كماا فاي قولاه تعاالى:  ُ َمعثاًَل رَّ }َضعَرَب ّللاَّ

 ِ  .(501) بَْل أَْكثَُرُهْم الَ يَْعلَُمون{ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسلًَما لهَِرُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل اْلَحْمُد ّلِلَّ
%(، فيماا 66.67فاآلية حصلت على نسبة عالية للصوائت، وخاصة األلف إذ شاكلت نسابتها )

%(، والصاوائت القصايرة كاان حظهاا فاي هاذه  11.11%(، واليااء )  22.22كانت نسبة الاواو ) 
 %(.19.44سرة )%(، والك33.33%(، والضمة )47.22اآلية بأن حصلت الفتحة على )

 (502)"أي: يتنااازعون فااي ذلااك العبااد المشااترك بياانهم" ،(ُمتََشاِكُسععونَ )والشاااهد فااي اآليااة هااو كلمااة 
، يعلااق الاادكتور محمااد الصااغير علااى هااذا (503)تاادل علااى الخصااام والجاادال والعناااد والخااالف وهااي

 اسااتعملها حفاًظاا: "وقااد تعطااي معناهااا الكلمااة: متخاصاامون، ولكاان المثاال القرآنااي لاام يالتعبياار قااائاًل 
 .(504)على الداللة الصوتية التي أعطت معنى النزاع المستمر، والجدل القائم"

 امتناغًما اف فاي )متشاكساون( خاصاًة، جرًسالاوقد أعطت الصوائت فاي اآلياة عاماة والاواو واأل
مع باقي الحروف األخرى لتعطي  داللة  الفزِع والخاوِف ماع تحرياك وجادان الساامع وتنبيهاه إلاى ماا 

ع مااان مقارناااة ماااا باااين أهااال الحاااق والباطااال. فقاااد حصااالت األلاااف علاااى تاااردد صاااوتي مقاااداره وضااا
 /ثا(.2.027( و)هيرتز195,8/ثا(، والواو حصلت على )1.980( ومدة )هيرتز181,6)

 
 األلف في كلمة )متشاكسون( تردد صورة

                                                           

 .29الزمر:  (501)
 .7/96( ابن كثير، تفسير القران العظيم:502)
، دار إحياء التراث العربي، 1( ينظر المظهري النقشبندي، تفسير المظهري، تحقيق: أحمد عزو عناية، ط503)

 .160 -159، ص 8، ج2004بيروت، 
 .167( محمد الصغير، الصوت اللغوي في القرآن: 504)
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 الواو في )متشاكسون( تردد صورة

شاديدة، وتادل علاى القاوة، وذات نبارة لهاا وهناك أصوات أخرى استعملها القرآن ماع كونهاا 
وقٌع في األسماع، فإنها أ ِغرق ت في مدِّ الصوت مع وجاود الساكون بعاد الصاائت، كماا فاي 

 .(505)}اْلَحاقَّة{}َما اْلَحاقَّة{}َوَما أَْدَراَك َما اْلَحاقَّة{قوله تعاىل: 

متقارباة كماا  االساورة نسابً  فقد شكل الصائت األلف في كلمة الحاقة في اآلياات الاثالث األولاى مان
 في الجدول أدناه:

ة  التردد/هيرتز الصائت الكلمة اآلية السورة مد 
 رقم الصورة الصائت/ثا

 1 0.403 123,2 األلف الحاقة 1 الحاقة

 2 0.413 134,3 األلف الحاقة 2 الحاقة

 3 0.379 133,7 األلف الحاقة 3 الحاقة

 

                                                           

 .3-1( الحاقة: 505)
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ة 
 1رقمصورة 

 
 2صورة رقم
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 3مصورة رق

تااردد عاااٍل فااي اآليااات الااثالث مجتمعااة، وكاناات التاارددات  طااوياًل  افقااد كااان لأللااف بوصاافه صااائتً 
إال أن القارئ رحمه هللا قد أبدع فاي أن ياوازن باين الكلماات كلهاا،  أي بموجات متقاربة فيما بينها،

أكياًدا أقاوى فاي في اآلية الثالثة جاءت أطول بقليل من األولى والثانية، لتعطي ت (أن كلمة )الحاقة
الساؤال عاان ماهيتهااا، وكااأن السااؤال أعطااى تخويًفااا وتهديااًدا لماان جهلهااا أو لاام يصاادق بهااا، إذ جاااء 

علاى نسابٍة عالياٍة فاي هاذه الكلماات،  احصالت أيًضافالفتحاة بعدها ما يؤكد ما فيها من أهوال. أماا 
يهاااااا الجااااازاء علاااااى التاااااي ت ِحااااق  فيهاااااا األماااااور، ويجاااااب  ف مااااع غيااااااٍب للضااااامة والكسااااارة،: "والحاقاااااة:

ميَّت بذلك ألنها فيهاا الثاواب والجازاء": "يقول الفراء، و (506)األعمال" س 
، "وهاي بلفظهاا وجرساها (507)

ومعناها تلقاي فاي الحاس معناى الجاد والصارامة والحاق واالساتقرار، وإيقااع اللفاظ بذاتاه أشابه شايء 
اء بااأللف، وجاده فاي تشاديد القااف ، رفعه في مدة الحاامكينً  ا، ثم استقراره استقرارً برفع الثقل طوياًل 

 .(508)بعدها، واستقراره باالنتهاء بالتاء المربوطة التي تنطق هاًء ساكنًة"

وانسجام األلف المديَّة في هذه اآلية مع التشديد الذي يليه مع الحروف األخرى، ماع درجاة الماد 
ية تصاويرية بكال ماا ينبائ الساامع بهاذه المعااني ويهاز القلاوب، وهاي داللاة صاوت اأعطاى قاوة ودوًيا

 لهذه الكلمة من معنى، والشيء نفسه ينطبق على كلمات الصاّخة والطاّمة وما شابههما.

                                                           

 .7/357جامع البيان:  ( الطبري، تفسير506)
 .3/179( الفراء: معاني القرآن: 507)
م، المجلد 2003( سيد قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الشرعية الثانية والثالثون، 508)

 .3674السادس، ص 
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  :فَْوَق أَْيِديِهْم فََمن نََّكَث فَإِنََّمعا يَنُكعثُ قال تعاالى ِ َ يَُد ّللاَّ  }إِنَّ الَِّذيَن يُبَايِعُونََك إِنََّما يُبَايِعُوَن ّللاَّ

َ فََسيُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما{ َعلَى نَْفِسِه َوَمنْ  أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْيهُ ّللاَّ
 (509). 

الشاهد في قوله )عليه ( فقد وردت مضمومة الهاء عند حفص عن عاصم، وقد قرأها بقية القاراء 
 .(510)بكسر الهاء لمجاورتها الياء

مير الغائاب علاى غيار فالقاعدة أنه ال بد من كسر ضمير الغائب إذا ما سبق بياء، ولام يارد ضا
امَّ هاااء  الكسار إذا سابق بيااء إال فااي هاذه اآلياة فااي القارآن كلاه، والسااؤال الاذى يطارح هنااا، لمااذا ض 

 كما يقول بعض من حاول الطعن بالقرآن؟ االغائب في هذه اآلية؟ وهل يعد خطأ لغويً 

 الجواب سيكون من عدة نواٍح:

يعااد لغااة ماان لغااات العاارب "وضاامت الهاااء مااع  أن مسااألة ضاام هاااء الغائااب الااذي ساابق بياااء، :أوًل 
 .(511)أنها تكسر بعد الهاء لمجيء سكون بعدها، فيجوز الضم والكسر"

أن هذه اآلية نزلت بمناسبة بيعاة الرضاوان وأن هاذا الحادث فياه ماا فياه مان أهمياة وعظماة،  :اثانيً 
صاية الظارف، فجاءت الضامة التاي تادل علاى الثقال للداللاة علاى عظماة المناسابة، لمناسابة خصو 

 .(512)وإظهار جسامته في صور صوتّية وجمالية مناسبة
وهاذا الثقال يعطاي داللاًة لثقال العهاد الاذي أخاذه اإلنساان علاى نفساه ماع  ،إن الضام فياه ثقال :اثالثً 

 .(513)، فجاءت الضمة لتصور ذلكاهللا، وألن العهد مع هللا فيه مجاهدة وليس هينً 
يعطاي  اخم لفظ الجاللة )هللا( الذي جااء بعادها، وهاو أيًضاجاءت الضمة على الهاء لكي يف :ارابعً 

 داللة على عظمة الموقف الذي يستحق التفخيم.

إن بيعة الرضاوان مناسابٌة فيهاا رفعاٌة لشاأن المسالمين، فجااءت الضامة كاأداة رفاع لتناساب  :اخامسً 
 ي الدنيا واآلخرة.ف اوإشرافً  اوعلوً  اهذا المقام، وألن الوفاء بالبيعة يكسب المبايع رفعة وسموً 

أعطاى نتيجاة صاادقة لماا تام ذكاره مان أساباب، فالضامة  (وفعاًل فإن التحليل المعملي لكلماة )علياه  
 ، كما في الشكل أدناه:(/ثا3.493، وبمدة )(هيرتز197,9في هذه الكلمة كانت بتردد مقداره )

                                                           

 .10( الفتح: 509)
م، ص 1997، 5روت، ط( ينظر ابن زنجلة، حجة القراءات، تحقيق: سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، بي510)

672 . 
( محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار ابن كثير للطباعة والنشر، ودار اليمامة للطباعة 511)

 .236، ص 9والنشر، بيروت ودمشق، دار اإلرشاد للشؤون الجامعية، حمص، سورية، ج
 .92- 7/ 8( ينظر أبو حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط: 512)
 .97/ 26( ينظر اآللوسي، روح المعاني:513)
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وبمااااادة  (هيرتاااااز155بكسااااار الهااااااء برواياااااة ورش، كاااااان ) (بينماااااا تاااااردد الكسااااارة فاااااي كلماااااة )علياااااهِ 

 ، أي أنها أقل وأقصر، كما في الشكل أدناه:(/ثا4.177)

 
}قَعاَل أََرأَْيعَت إِْذ أََوْينَعا من قولاه تعاالى:  (أَنَسانِيهُ )والحال نفسه ينطبق على ضم الضمير في كلمه 

ععْخَرةِ فَععإِنهِي نَِسععيُت اْلُحععوَت َوَمععا أَنَسععانِيهُ إِالَّ الشَّععْيَطاُن أَْن أَ  ْذُكععَرهُ َواتََّخععَذ َسععبِيلَهُ فِععي اْلبَْحععِر إِلَععى الصَّ

، فقاد تام إدخاال الكلماة فاي حالاة الضام برواياة حفاص، وبحالاة الكسار برواياة ورش فاي (514){َعَجبًا
 البرنامج التحليلي، وكانت 

 النتائج كما يلي:

                                                           

 .63الكهف: ( 514)
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أي أن تردد الضم أقوى وأطول من تردد الكسر، وهذا أيًضا يعطي داللة القوة وعظم هاذا األمار 
قرأهاا إنساانيِه(.  اراوًيا 13جمهور العارب قاالوا أنساانيِه ) قياًسا بقراءة الكسر، قال حسام النعيمي: "

أثقال  ،أثقال الحركاات االضامة قطًعانا برواياة حفاص وحفاص قارأ أنساانيه . يالمصحف الذي بين أياد
مأكول منها تدخل في البحر بهذه الصاورة  : نسيان سمكة مشوية من الكسرة فلما كان األمر ثقياًل 

سااتخدموا الحركااة الثقيلااة لإلخبااار عاان أنسااانيه . افجاااءت الضاامة،  ثقااياًل  ابهااذا الشااكل شاايئً  وي نسااى
مة ِثقل الواقعة.هذه أندر حاالت النسيان فجاء بأندر حاالت التعبير ألندر حاالت فناسب ِثقل الض

 .(515)"النسيان

 الخالصة

ن أصااال هاااذه الهااااء هاااو الضااامير المنفصااال )هاااو(، أي أن أصااالها الضااام كماااا فاااي )لاااه ، فاااوكزه (، إ
ل إذا كساارت مراعاااة ومجانسااة لهااا، وكااذلك الحااا (فااي )عليااه  ولكنهااا عناادما جاااورت الياااء الساااكنة 

وضااامها حفاااص  ،، فكسااارها جمهاااور القاااراء مراعااااة لاااذلك(ُُ إالَّ  أَنَسعععانِيه)كماااا فاااي  جااااورت الكسااارة
مراعاة ألصلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن استعمال النظم القرآناي للضامة دون الكسارة لام 

  .ا، إنما أعطى داللًة أقوى إلظهار وإبراز األسباب التي تم ذكرها سلفً ايكن عبثً 

 
 

                                                           

قاله الدكتور حسام النعمي في برنامج لمسات بيانية من على قناة الشارقة الفضائية، ملفات مفرغة من ( 515)
 البرنامج موجودة على شبكة االنترنت.

 مدة/ثا /هيرتزالتردد الصائت الكلمة الرواية اآلية السورة

 /ثا3.646 175,4 الضمة أنسانيه   حفص 63 الكهف

 /ثا4.564 168,6 الكسرة أنسانيهِ  ورش  
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، بضام (516) (لتجربة قوة الصوائت القصيرة، وأيها أقوى من األخرى؟ تمات تجرباة كلماة )جناةو 
الجيم وكسرها وفتحها، إذ وردت في القرآن في أكثر من موضع، فتبين أن الضامة أقاوى الحركاات 

 وبعدها الكسرة ثم الفتحة، وهذا ما قاله اللغويون قديًما وحديًثا، كما في الجدول    أدناه:
 

 المدة/ثا /هيرتزالتردد الصائت الكلمة اآلية رةالسو 

نَّة 2 المنافقون   3,210 178,3 الضمة ج 

 4,071 190,4 الكسرة الِجنَّة 6 الناس

نَّة 22 الحاقة  5,710 132,6 الفتحة ج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

نَّة: بضم الجيم تأتي بمعنى الوقاية والستار، وبكسرها: تأتي بمعن( 516) ى الجنون ومن الِجن، أما بفتح الجيم الج 
نَّات وهي حدائق ذات أشجار وأنهار وثمار. وجاءت جنة بالضم في موضعين من القران فقط في سورة  فجمعها ج 

، المؤمنون: 119، هود:184، وفي حالة الكسر وردت في تسعة مواضع، األعراف: 2، والمنافقون:16المجادلة:
، أما بفتح الجيم فقد وردت بمواضع كثيرة من 6، الناس:158الصافات: ،46و8، سبأ: 13، السجدة: 70و25

مرة. ينظر مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، طبعة منقحة، 67القرآن، 
. ومحمد زكي محمد خضر، معجم كلمات القرآن 247م، ص1988اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، 

  .42، ص (م، )جنن2012، منقحة، 2كريم، طال
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 المبحث الثاني
 التحليل المعملي للصوائت في سورة الرحمن

 سمات مواضع الصوائت
م الباحث بقياس نسب الصوائت في سورة الرحمن عاماة، لمعرفاة سامات في هذا المبحث سيقو 

، فتتم عملية القياس من خالل استعمال عملية حسابية تقوم على أساس احتساب االصوائت معمليً 
النسااابة المئوياااة للصاااائت ماااع نظرائاااه علاااى مساااتوى اآلياااة الواحااادة، وعلاااى مساااتوى الساااورة كلهاااا، 

ص بحسااب النساب المئوياة، ومحاولاة رباط هاذه النساب بماا لهاذه باالستعانة ببرناامج )أكسال( الخاا
المفسرين من جهة، وبسياق اآلية من جهة أخرى، من أجل رصاد و  الكلمة من معنى عند اللغويين

: التصااوير الحسااي المتخياال لاادى القااارئ، فعمليااة رساام صااورة تخيليااة عباار عنهااا ساايد قطااب قااائاًل 
لقرآن، فهو يعبار بالصاورة المحساة التخيلياة عان المعناى "التصوير هو األداة المفضلة في أسلوب ا

نساني، أو لحالة النفسية وتشخيص النموذج اإلالذهني... وأن األداة التي تصور المعنى الذهني وا
، أدركنا بعاض أسارار  بَّر  خوص  ت ع  ، وال ش  ر  وَّ الحادث المروري، إنما هي ألفاظ جامدة، ال ألوان ت ص 

 .(517)من تعبير القرآن"اإلعجاز في هذا اللون 
وقباال أن يشاارع الباحااث بدراسااة السااورة معملًيااا، ال بااد ماان ذكاار ساابب اختيااار هااذه السااورة دون 
سواها من القرآن، فتم اختيارها لما تتمياز باه مان كثارة الصاوائت والمادود، وهاذا ال يعناي أن غيرهاا 

ا ممياًزا، وتتارك أثاًرا نفساًيا من السور خاٍل من هذه األصوات، إال أن الباحث يرى فيها نسًقا صاوتيً 
عند السامع أو القارئ لما تحويه من إقرار للعبد مان هللا بنعماه التاي أسابغها علياه، وتصاوير حاال 
أهااال الجناااان، وماااا لهااام مااان نعااايم، وفيهاااا ماااا فيهاااا مااان الوعياااد والتهدياااد ألصاااحاب الغاااي والكفاااران، 

   لناس.فضاًلعن كونها من اآليات متوسطة الطول، وتحظى باهتمام ا
 الصوائت الطويلة:

شاااااكل صاااااوت )األلاااااف( الصاااااائت أعلاااااى نسااااابة مااااان باااااين الصاااااوائت األخااااارى، وكانااااات نسااااابته 
، ثاام الااواو بنساابة 22ماان مجمااوع  %(7.91ويليااه الياااء بنساابة ) ،241ماان مجمااوع  %(86.69)
، فقد كانت نسبة األلف تعادل نسبة الياء والواو بأضعاف كثيارة، وهاذا 15من مجموع  %(5.40)
. (518)اسب ماا فاي الساورة مان االنفتااح، ألن األلاف يادل علاى االنفتااح وهاو مان صافاته النطقياةين

}يَاَمْعَشععَر اْلِجععنهِ َواإِلنععِس إِِن اْسععتََطْعتُْم أَن تَنفُععذُوا ِمععْن أَْقَطععاِر السَّععَماَواِت َواألَْرِ  وحصاالت اآليااة 

فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطان{
ى نسبة للصوائت في سورة الرحمن، فقد كانت نسبة ، على أعل(519) 

                                                           

 .37-36، ص1993، 14( سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط517)
، بيروت، 1ينظر ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، تحقيق: غانم قدوري الحمد، مؤسسة الرسالة، ط (518)

 .115م، ص 2001
 .33( الرحمن :519)
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%(، وهماا أعلاى نسابتين فاي الساورة عاماة، 1.08%(، فيما كانت نسابة الاواو )2.52األلف فيها )
ولم يكن للياء نصيب في هذه اآلية على الارغم مان علاو نسابة األلاف والاواو، وهاذا األمار يتناساب 

اإلناس والجان مان أقطاار الساماوات واألرض إال مع موضوع اآلية الذي يتحدث عن استحالة نفااذ 
وهو موضوع يعطي داللًة على االرتقاء والعلو، كما فاي كلماة  (520)بسلطان، "فاألمر هنا للتعجيز"

والياااء ال تعطااي هااذه الداللااة بااأي حااال ماان األحااوال،   ،(521) السااماء التااي يااراد بهااا العلااو واالرتفاااع
 والواو. مع كثرة ذكر األلف افجاء السياق متناسقً 

ْحَمنأما اآلياات التاي حصالت علاى أقال نسابة للصاوائت فقاد بادأت مان بداياة الساورة:  َعلَّعَم  }العرَّ

اْلقُْرآن َخلََق اإِلنَسان َعلََّمهُ اْلبَيَان الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسعبَان َوالعنَّْجُم َوالشَّعَجُر يَْسعُجَدان{
،  وقولاه (522)

تَِقيَععان{}َمععَرَج اْلبَْحععَرْيِن يَلْ تعااالى: 
، كلهااا جاااءت (524) }ُكععلُّ َمععْن َعلَْيَهععا فَععان{، وقولااه تعااالى: (523) 

%(، وقد أدى هذا 0.41فقد ذ ِكر  فيها األلف فقط دون الواو والياء وهو ما نسبته ) ،بالنسبة نفسها
في التناغم الصوتي في جميع آيات هاذه الساورة، وكانات قلتاه فاي تلكام اآلياات  ارائعً  االصائت دورً 

قل نظيره في سواها، فكلمة الرحمن وما تالها من صفات تادل علاى الرقاة  اوانسجامً  اطي  هدوءً لتع
التااي تحتاااج إلااى هااذا الهاادوء، وهااذا الهاادوء ال يتحقااق إال بقلااة ذكاار الصااوائت  (525)والعطاف والرأفااة

أنااه ، ومجهااورًة أكثاار ماان الصااوامت، إذ  أن طبيعااة الناااطق باللغااة العربيااة االتااي تكااون أكثاار تاارددً 
"يلجاااأ إلاااى الساااهولة النطقياااة، بمعناااى أن الثقااال والخفاااة طبيعاااة إنتاجياااة، فهاااي عباااارة عااان مجهاااود 
عضالي يانجم عان تاداخل أعضااء النطاق وهااذه القاوانين البنيوياة للغاة العربياة ليسات ثوابات بمعنااى 

 كماا أن (526)ليست قوانين كيميائية وإنما ظواهر نطقية يمكن أن تفسر حساب قاانون الخفاة والثقال"
خااف الصااوائت، والااواو أثقاال ماان الياااء، ويعااود ساابب خفااة األلااف إلااى كااون مخرجهااا أكثاار أاأللااف 
 .(527)ااتساعً 

                                                           

 .316، ص 2004، السعودية،1، تفسير القرآن الكريم، دار الثريا للنشر، ط( ابن عثيمين520)
( ينظر ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر 521)

 .98، ص3والتوزيع، ج
 .6-1( الرحمن: 522)
 .19( الرحمن: 523)
 .26( الرحمن: 524)
 .2/498غة:( ينظر ابن فارس، مقاييس الل525)
( سعيد شواهنة، التفاوت في الصوائت العربية، بحث منشور في مجلة أماراباك: مجلة علمية محكمة تصدر 526)

 .117،ص 2013عن األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلد الرابع، العدد 
ومحمد الزقراف ومحمد محيي  ( ينظر االستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: محمد نور الحسن527)

 .261، ص3م، ج1982الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 



148 

 

}َوأَقِيُمعععوا اْلعععَوْزَن بِاْلِقْسعععِط َوالَ وكانااات أعلاااى نسااابة ساااجلت لليااااء فاااي الساااورة فاااي قولاااه تعاااالى: 

اِجل ت لأللاف والاواو،  %( وهاي النسابة نفساها التاي2.16، فكانات نسابته )(528) تُْخِسُروا اْلِميَزان{ س 
للتاوازن فاي  اوكأن ذِكر  هللِا سبحانه وتعالى لقيام الوزن والقسط وااّل ي خِسروا في الميزان جاء مناسبً 

ذكاار الصااوائت عامااة، فهااذه الكلمااات قااال عنهااا اباان فااارس فااي المقاااييس: الااوزن "بناااء ياادل علااى 
روا مااااان خِسااااار "يااااادل علاااااى ، وتخسااااا(530)، والقساااااط بكسااااار القااااااف العااااادل(529)تعاااااديل واساااااتقامة"

، وأقيمااوا: لهااا عاادة معاااٍن ومااا تعنيااه اآليااة هااو " بمعنااى العزيمااة، كمااا يقااال: قااام بهااذا (531)الاانقص"
مت  الشايء تقويًما . وأصال القيماة الاواو، وأصاله أناك ت ِقايم هاذا ااألمر، إذا اعتنقه ... ومن باب: قوَّ

مات علاى الحاق وعلاى نظاام دقياق ال وألن "اآلياات تحادثنا عان منظوماة كونياة قا  (532)مكان ذاك"
فإنهااا جاااءت لااتعكس لنااا هااذا العاادل وهااذا النظااام الاادقيق بمااا تعنيااه المفااردات  (533)يشااذ وال يتخلااف"

 المذكورة في صورة نسبة الصوائت التي هي األخرى جاءت بميزان.
ْؤَخععذُ بِالنََّواِصععي }يُْعععَرُف اْلُمْجِرُمععوَن بِِسععيَماُهْم فَيُ وتكااررت نساابة الياااء نفسااها فااي قولااه تعااالى: 

ٍ ِحَسان{، وفي قوله تعالى: (534)َواألَْقَدام{ }ُمتَِّكئِيَن َعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبقَِريه
 (535). 

فاااألولى جاااءت لتناسااب االنكسااار والااذل والمهانااة الااذي هاام فيااه، ألن المجاارمين ي ؤخااذون "ماان 
ون بهم في جهنم والعيااذ بااهلل، وهاذا نواصيهم أي: شعر مقدمة الرأس يجمعونها مع األقدام، ثم ي لق

والثانياة  (536)عن العذاب ألن الناصاية محال عازَّة اإلنساان وكرامتاه" األخذ فيه إذالل وإهانة، فضاًل 
الساااكون، و متكئاااين حاااال مااان فاعااال محاااذوف الفعااال، معناهاااا وهاااو االساااتقرار و لتناساااب االتكااااء 

 ، وهي غاية الراحة.(537)ووراء الظهر معتمدين بأيديهم وظهورهم على مساند من اليمين والشمال
 
 

                                                           

 .9( الرحمن: 528)
 .6/107( ابن فارس مقاييس اللغة:529)
 .5/85( ينظر المرجع نفسه:530)
 .2/182( المرجع نفسه: 531)
 .5/43( المرجع نفسه:532)
تخريج األحاديث: د. أحمد عمر هاشم، أخبار اليوم ( محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، مراجعة و 533)

 .14813، ص1991قطاع الثقافة والكتب والمكتبات، مجمع البحوث اإلسالمية، األزهر، 
 .41( الرحمن: 534)
 .76( الرحمن: 535)
 .14833( الشعراوي، تفسير الشعراوي: 536)
 .323و 319( ينظر ابن عثيمين، تفسير القرآن الكريم:537)



149 

 

 الصوائت القصيرة:
، ونسابة الكسارة 628من مجماوع  (%54.70شكلت نسبة الفتحة في سورة الرحمن ما نسبته )

تضمنت اآلية الكريماة ، و 175من مجموع  (%15.24، والضمة )345من مجموع  (30.05%)
ن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواألَْرِ  فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوَن ِإالَّ }يَاَمْعَشَر اْلِجنهِ َواإِلنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَ 

، على أعلى نسابة للصاوائت القصايرة مجتمعاة، الفتحاة والضامة والكسارة، فقاد كانات (538) بُِسْلَطان{
%(، بينما تضمنت اآلياة األولاى مان 1.13%( والكسرة )0.70%( والضمة )1.92نسبة الفتحة )

ْحَمن{رة السو  }الرَّ
%( 0.09%( والضمة )0.17، على أقل نسبة للصوائت القصيرة فالفتحة )(539) 

بااذكر الصااائت  اوالكساارة لاام تااذكر البتااة، ويمكاان لنااا أن نضااع نسااب كاال صااائت علااى حاادة، قياًساا
وحاااده دون احتساااااب الصاااوائت األخاااارى، فقاااد شااااكل صاااوت الضاااامة كاااأعلى نساااابة لاااه فااااي اآليااااة 

َواإِلنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواألَْرِ  فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوَن ِإالَّ }يَاَمْعَشَر اْلِجنهِ 

 (.3.50%(، ثم الفتحة )3.77الكسرة ) ا%(، ، وثانيً 4.57، إذ كانت )بُِسْلَطان{
قااء، وهاذا االرتقااء والذي يبادو للباحاث أن النفااذ مان أقطاار الساماوات واألرض يحتااج إلاى ارت

يحتاج إلى وسائط وإمكانات جبارة، وخير من مثل هذه الصعوبة التي كانت مستحيلة قبل عصرنا 
هذا هو استعمال الضمة أكثر مان الفتحاة والكسارة، التاي هاي أقاوى الحركاات وأشادها، فكاان اللفاظ 

 شديًدا ليتناسق مع شدة الموقف وصعوبته.
يَن َعلَى فُُرٍش بََطائِنَُهعا ِمعْن إِْسعتَْبَرٍق َوَجنَعى اْلَجنَّتَعْيِن َدان{}ُمتَِّكئِ وكانت اآلية الكريماة 

، قاد (540) 
احتوت على ثاني أكبر نسبة للكسرة في السورة إذا ما قيست بأخواتها التي ذ ِكر ت فيها الكسرة فقط 

الاذي  %(، وهاذا االنكساار يتناساق ماع غارض اآلياة وداللتهاا التاي تشاير إلاى االتكااء2.61لتبلغ )
علاااى الفااارش مااان جهاااة، ودناااو الثماااار فيهاااا ونزولهاااا إلاااى  -اكماااا ذكرناااا ساااابقً  -هاااو غاياااة الراحاااة 

}ُمتَِّكئِععيَن َعلَععى َرْفععَرٍف ُخْضععٍر : الطااالبين ماان جهااة أخاارى، والحااال نفسااه يتكاارر مااع قولااه تعااالى

ٍ ِحَسان{ َوَعْبقَِريه
مان األحاوال،  %( تشير إلى هاذا االتكااء بحاال2.32، فكانت نسبة الكسرة )(541)

قال عنه ابن عاشور: "واالتكاء: جلسة أهل الترف المخدومين ألنها جلسة راحة وعدم احتياج إلاى 
 (542)النهوض للتناول"

                                                           

 .33( الرحمن: 538)
 .1( الرحمن: 539)
 .54( الرحمن: 540)
 .76( الرحمن: 541)
 .268( ابن عاشور، التحرير والتنوير: 542)
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ععن نَّععاٍر َونَُحععاٌس فَععالَ تَنتَِصععَران{وحصاالت اآليتااان الكريمتااان  ، واآليععة }يُْرَسععُل َعلَْيُكَمععا ُشععَواٌظ مهِ

ْم فَيُْؤَخععذُ بِالنََّواِصععي َواألَْقععَدام{}يُْعععَرُف اْلُمْجِرُمععوَن بِِسععيَماهُ 
، علااى ثاااني أكباار نساابة لصااوت (543) 

%( والضاامة كمااا هااو معااروف وصاافت بأنهااا "صااائت خلفااي، مرتفااع ضاايق 4.00الضاامة إذ بلااغ )
، وكأن هللا سبحانه وتعالى أشار بكثرتهاا إلاى تقلاب (545)أي إنها تمثل الشمول والدوران (544)مدور"

 لعذاب أبد اآلبدين.المجرمين ودورانهم في ا
َهان{أمااا الفتحااة فقااد كاناات فااي قولااه تعااالى:  }فَععإَِذا انَشععقَِّت السَّععَماء فََكانَععْت َوْرَدةً َكالععدهِ

، قااد (546) 
%(، وهو تناسق رائع يتناساب ماع موضاوع انشاقاق الساماء وتفتحهاا كتفاتح 2.23مثلت ما نسبته )

الاااوردة فاااي اخاااتالف ألوانهاااا بالااادهن  الاااوردة "فشااابه تلاااون الساااماء، حاااال انشاااقاقها باااالورد وشااابهت
ي مااااااان قبيااااااال تشااااااابيه المحساااااااوس أواخاااااااتالف ألواناااااااه. والمشااااااابه والمشااااااابه باااااااه كالهماااااااا حاااااااي، 

 .(547)بالمحسوس"
، (548)ال بااد أن نشااير إلااى مااا شااكله التكاارار فااي قولااه تعااالى: "فبااأي آالء ربكمااا تكااذبان" اوأخياارً 

%( ال ذكار لهماا أماا 0واو واليااء )%( والا1.66من تناغم بين الصاوائت فقاد كانات نسابة األلاف )
%( فتقااارب نسااب الصااوائت 1.74%( والكساارة )1.14%( والضاامة )1.27نساابة الفتحااة فكاناات )

باين الصاوائت الطويلاة والقصايرة، وفاي تكارار هاذه اآلياة  اصاوتيً  اعامة في هذه اآليات شاكل توازًنا
أن االسااتفهام هااو أساالوب  اأيًضااتأكيااد وإقاارار وتااذكير للناااس باانعم هللا ساابحانه وتعااالى، والمعااروف 

 .(549)لإلقرار وعدم اإلنكار، وهذا شائع في لغة العرب وكالمهم
ويااذكر الاادكتور فاضاال السااامرائي لمسااة ماان لمساااته البيانيااة فااي سااورة الاارحمن، وعاان التكاارار 
خاصة فقال: "لكن الذي الحظه القدامى أن ربنا ذكر في الجنتين كل مرة ثمااني مارات ابتاداًء مان 

ِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربهِِه َجنَّتَعان{}وَ 
بَان{، (550) ِ آالَء َربهُِكَمعا تَُكعذهِ ، علاى عادد أباواب الجناة، والجناة }فَبِعأَيه

                                                           

 .41( الرحمن: 543)
( صالح سليم عبدالقادر الفاخري، الداللة الصوتية في اللغة العربية، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، 544)

 .141ص 
ميَّزة في سورة مريم، رسالة ماجستير، إشراف: عزَّة عدنان ( ينظر نرمين غالب أحمد، الّسمات الصوتية الم545)

 .75، ص 2014أحمد، جامعة زاخو، العراق، 
 .37( الرحمن: 546)
( محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، دار الرشيد، دمشق، 547)

 .100، ص 14، مجلد 1995، 3مؤسسة البيان، بيروت، ط
 .18ن: ( الرحم548)
 .244-243/ 27ابن عاشور، التحرير والتنوير: ( ينظر549)
 .46( الرحمن: 550)
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ُُ لَُكعْم أَيَُّهعا العثَّقاَلَن{أبوابها ثمانية، ولما ذكر النار ذكرها سبع مرات ابتاداًء مان  }َسعنَْفُر
، علاى (551)

 .(552)عدد أبواب النار"
كر أن ناااذكر ماااا كتباااه الااادكتور محماااد داود مااان مالحظاااات علاااى ورود هاااذا ومااان الجااادير بالاااذ

التكرار في هذه السورة خاصاة، إذ قاال:" إنَّ هاذا التكارار هاو أكثار صاور التكارار الاوارد فاي القارآن 
 على اإلطالق.

، حياث جااء بعاد اثنتاي عشارة آياة متحادة الفواصال، ارائًعا اقاد مّهاد لاه تمهيادً  -أي التكارار -إنَّه
و ملل، وهذا التمهيد قد أتكررت في هذا التمهيد كلمة )الميزان( ثالث مرات متتابعة بدون ن ب وٍّ  وقد

أتاح مساحة كبيرة حتى كان بمثابة مقدماة طبيعياة ِلتاألف الانفس التكارار الاذي سايرد بعاد ذلاك. إن 
وبعااد كاال  الطااابع الغالااب علااى هااذه السااورة، هااو طااابع تعااداد الاانعم علااى الثقلااين: )اإلنااس والجاان(

نعمة يعددها تاأتي عباارة: )فباأي آالء ربكام تكاذبان( وعلاى هاذا يمكان فهام التكارار فاي هاذه الساورة 
 . (553)على أنه تذكير وتقرير لنعمه، وانها نعم عظيمة فال يمكن إنكارها"

 السمات األكوستيكية للصوائت:

تي للغة المعينة  نظر في إطار النظام الصو درس وي  الصوت هو "أثر سمعي أو حدث نطقي، ي  
"إدراك سمعي ناتج مان تذباذب  فهوالصوت األكوستيكي أما  .(554)اء لهذه اللغة"فبال في نظام األل

أناااه "ظااااهرة فيزيائياااة  ا، كمااا(555)جزيئاااات الهاااواء المالماااس لاااألذن بسااابب حركاااات الجهااااز النطقاااي"
وتية المتعاقباة من عدد مان الذباذبات الصا ا، وعلى هذا فإن الصوت يكون ناتجً (556)نفسية سمعية"

، (557)ر للصاوتالتي تنتج إحداها عن األخرى أو الناشئة عن االهتازازة الواحادة فاي الجسام المصادِّ 
                                                           

 .31( الرحمن 551)
( بحث منشور في األنترنت، مفرغ من برنامج لمسات بيانية للدكتور فاضل السامرائي، على قناة الشارقة 552)

 نترنت.رتية، نشره موقع إسالميات على اإلاإلما
قرآنية بين حقائق اإلعجاز وأوهام الخصوم، نظرات فيما أثير من شبهات وأوهام، ( محمد داود، كمال اللغة ال553)

 .172، ص 2007، القاهرة، 2دار المنار، ط
 .17كمال بشر، دراسات في علم اللغة:  (554)
 .17م، ص2013خلدون أبو الهيجاء، فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي، دار المعارف، األردن،  (555)
م، 2012، األردن، 1ندسة المستويات اللسانية من المصادر العربية، عالم الكتب الحديث، طمكي درار، ه (556)

 .8ص
ينظر صالح الدين صالح حسنين، دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن، دار العلوم للطباعة  (557)

ربيع محمود، علم  ، وينظر عبد العزيز أحمد عالم وعبد هللا103م، ص 1984، السعودية، 1والنشر، ط
 .136م، ص 2009الصوتيات، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، 
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 اهت الفيزياء الموجات الصوتية، بالتموجات التي تظهر على سطح الماء عناد إلقائاك حجارً وقد شبَّ 
آخاار  أن نضاارب مااثاًل فااي بركااة ماااء، فهااي تحتاااج إلااى نااوع ماان أنااواع الطاقااة المولاادة لهااا، ويمكاان 

بجرس الباب الذي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية، والطاقة الحركياة إلاى موجاات 
 .(558)صوتية

فعناد خاروج الصاوت ماان الجهااز النطقاي تتكااون ذباذبات صاوتية تنتقال عاان طرياق الهاواء إلااى 
واسااطة باارامج حاسااوبية األذن، هااذه الذبااذبات ال تاارى بااالعين المجااردة، ولكاان تمكاان المختصااون ب

خاصاااة مااان تحويااال هاااذه الذباااذبات إلاااى تااارددات كهربائياااة ياااتم عرضاااها علاااى شاشاااات الحاساااوب 
فالصاااوت كماااا يقاااول ابااان ساااينا  ،دقيقاااةً  ورؤيتهاااا مطبوعاااة علاااى الاااورق وتحليلهاااا ودراساااتها دراساااةً 

 .(559)سببه القريب تموج الهواء دفعه  بسرعة وبقوة""ها(،  429)ت
 الترددات والذبذبات 

التاااااردد هاااااو المااااادة الزمنياااااة لعااااادد الااااادورات الكاملاااااة أو )الذباااااذبات( التاااااي ينتجهاااااا الجسااااام فاااااي 
ذبذبااة، وكلمااا كااان  ا( وتساامى أيًضااأو )هيرتاز (HZ، ويطلااق علااى وحاادة التااردد برمااز )(560)الثانياة

في األذن، والعكس صحيح أي عنادما يكاون  اكانت الذبذبة سريعة وكان الصوت حادً  االتردد عاليً 
 . (561)و الذبذبة بطيئة تحس األذن بغلظ الصوت اد منخفًض الترد

والترددات الصوتية تتأثر بعدة عوامل، وهذه العوامل تكون خاصة بالمصدر الذي تصادر مناه 
 .(562)تلك الموجة ويمكن إيجازها بما يلي

سارعة الهاواء الااالزم إلنتااج الصاوت اللغااوي، فكلماا زادت سارعة الهااواء الاالزم إلنتااج الصااوت  .1
 غوي، زاد اصطدامه أو احتكاكه.الل

 نوع التعديل الذي تتعرض له القناة الصوتية في موضع من مواضع النطق. .2

 حجم القناة الصوتية وشكلها بسبب حركات أعضاء النطق. .3

 طول الوترين الصوتيين وقوة شدهما. .4

التجاااويف تااؤثر فااي التااردد األساسااي، فكلمااا كاناات فتحااة التجويااف ضاايقة كاناات نساابة التااردد  .5
 أقل.

                                                           

 .104م، ص2001، الرياض 1ينظر منصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية، مكتبة التوبة، ط (558)
ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، تحقيق: محمد حسان الطيان، ويحيى مير علم، تقديم ومراجعة: شاكر  (559)
 .56، وأحمد النفاخ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: الفحام
 .23ينظر أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي:  (560)
 .140ينظر عبد العزيز عالم وعبد هللا محمود، علم الصوتيات:  (561)
 .100ينظر خلدون أبو الهيجاء، فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي:  (562)
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وعمليااة قياااس هااذه الذبااذبات أو التاارددات الصااوتية يمكاان رصاادها ماان خااالل اسااتعمال برنااامج 
، وهااو ماا يتاايح للباحاث دراسااة السامات االكوسااتيكية للصاوائت، ليعطااي لناا وحاادة (praat) ()بارات

قياس منضبطة شديدة االنضباط، وتحديد مدة الموجة الصوتية، وطولها من خالل الرسم الطيفي، 
إلى جنب، وبما أن موضوعنا  اعملية معاينة للموجة الصوتية والرسم الطيفي المقابل لها جنبً وهي 

يعنااى بالاادالالت، وبمااا آلاات إليااه هااذه الصااوائت، وأغراضااها فااي السااياق القرآنااي، فساانحاول الااربط 
والمواءماااة بينهاااا وباااين الساااياق القرآناااي فاااي ساااورة الااارحمن، وأقاااوال العلمااااء كماااا تااام فاااي الموضاااوع 

 لسابق.ا
 األلف:

عن نَّعار{حصلت اآلياة:   عاِرجٍ مهِ }َوَخلَعَق اْلَجعانَّ ِمعن مَّ
علاى أطاول مادٍّ للصاوائت فاي لفظاة  (563) 

، كماا فاي الصاورة (/ثاا0.349مقاداره ) استغرق وقتًاي، ل(هيرتز189,5) تردد األلف، وكان ()الجان
  أدناه:

 
مان معناى، فمعناى الجاان هاو "أباو وينسجم هذا الطول واالستغراق في المد مع ما لهذه الكلمة 

 .(564)الجن، وهو إبليس اللعين"

وقال اإلمام أحمد رحمه هللا: حادثنا عبادالرزاق، أخبرناا معمار عان الزهاري، عان عاروة، عان أم 
المااؤمنين عائشااة رضااي هللا عنهااا وأرضاااها قالاات: قااال رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم: "خلقاات 

 (565)ر، وخلق آدم مما وصف لكم"المالئكة من نور، وخلق الجان من نا

                                                           

 .15( الرحمن: 563)
من الشيخ عبدهللا بن عقيل  لرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، قدم له كاًل ( عبدا564)

، 2002، بيروت، 1والشيخ محمد صالح العثيمين، تحقيق: عبدالرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
 .829ص
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ومسألة خلق الجان هاي " مساألة خارجاة عان حادود العلاوم البشارية. والمصادر الواحاد فيهاا هاو 
القاارآن. خباار هللا الصااادق. الااذي خلااق وهااو أعلاام بماان خلااق.. والمااارج: المشااتعل المتحاارك كألساانة 

ولكان ال نادري كياف يعايش  النار مع الرياح! وللجان قدرٌة على الحياة في هذه األرض مع اإلنس.
 (566)الجان وقبيله"

وهذا المعنى وغيره مما يشوبه الغموض، وعدم اإلدراك يعد من الغيبيات، قال عنه ابن فارس: 
إذ ال تدركااه العقااول وال األبصااار إال  (567)" والجاانُّ ساامبوا بااذلك ألنهاام متسااترون عاان أعااين الخلااق"
 علياه وسالم. فكأنماا جااء هاذا الماد ليصاور عن طريق النقل القرآني، أو سانة المصاطفى صالى هللا

 لنا عظمة هذا الخلق، وما له من قدرات ال يملكها البشر.

تَان{ثم جاءت كلمة  }ُمْدَهامَّ
، وهي آية كاملة بحد ذاتها، فجاءت األلف األولى أطول من (568) 

بغيرها، إال أن وقع  االثانية على الرغم من أن الثانية هي الفاصلة التي عادة ما تكون طويلًة قياسً 
الحارف المشاادد بعااد األلااف جعاال منهااا طويلااة بمااا يكفاي لتمثاال ثاااني أعلااى تااردٍد لأللااف فااي السااورة 

ة قدرها )هيرتز210,7بطول مدٍّ قدره )  ، كما في أدناه:(0.370( وم دَّ

 
ول باين معناهاا وباين طا ابديعً  اولو نظرنا إلى ما قاله المفسرون عن هذه اللفظة لوجدنا تناسقً  

 المد الذي يوظف ذلك المعنى.

                                                                                                                                                                      

في صحيحه، دار طيبة للنشر  ( رواه مسلم، عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كالهما عن عبدالرزاق،565)
. وينظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1364، ص 2996، رقم الحديث: 2006، الرياض، 1والتوزيع، ط

 . 492، ص7،ج1999، السعودية، 2تحقيق: سامي بن محمد السالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
 .3451( سيد قطب، في ظالل القرآن: 566)
 .1/422قاييس اللغة: ( ابن فارس، معجم م567)
 .64( الرحمن: 568)
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قاال ، و (570)ومثله قال الطبري  ،(569)قال ابن كثير في تفسيره: "أي سوداوان من شدة الري" فقد
تَان{عاان "اباان أبااي حاااتم عاان اباان عباااس فااي قولااه:  الساايوطي نقاااًل  تا ماان }ُمععْدَهامَّ ، قااال: قااد اسااودَّ

 .(571) الخضرة، من الرِّيِّ من الماء"
تَان{"، وقاال ابان عاشاور: (572)وكذلك قال الفاراء هماة بضام الادال  }ُمعْدَهامَّ وصاف مشاتق مان الدُّ

ناا بالتفااف  وهي لون السواد، ووصف الجنتاين بالساواد مبالغاة فاي شادة خضارة أشاجارهما حتاى تكوَّ
أشجارها وقوة خضرتها كالسوداوين ألن الشجر إذا كان ريَّان  اشتدت خضرة أوراقه حتى تقرب من 

 .(573)"السواد
ها الااذي جاااء بعااده التشااديد،  وهنااا نالحااظ أن قااوة التااردد فااي األلااف األولااى، ماان حيااث طااول ماادِّ

مع ما لهذه الكلمة من معنى، فشدة التردد يجانس ويصور شادة الخضارة الموصاوفة  اأعطى تناغمً 
 في هذه الكلمة.

َعلَعى فُعُرٍش }ُمتَِّكئِعيَن بينما كان أقصر  ألٍف في ساورة الارحمن فاي كلماة )جناى( فاي قولاه تعاالى 

بََطائِنَُهعععا ِمعععْن إِْسعععتَْبَرٍق َوَجنَعععى اْلَجنَّتَعععْيِن َدان{
( بمقااادار هيرتاااز204,7األلاااف ) تاااردد، وكاااان (574) 

 :/ثا(5,158)

 
 

                                                           

 .7/507( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 569)
( ينظر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: بشار عواد معروف، وعصام فارس الحرستاني، 570)

 .193، ص7، ج1994، بيروت، 1مؤسسة الرسالة ط
تفسير بالمأثور، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مركز ( جالل الدين السيوطي، الدر المنثور في ال571)

 .152، 4م، ج2003، القاهرة: 1هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، ط
 .3/119 :( ينظر الفراء، معاني القرآن572)
 .27/272( ابن عاشور، التحرير والتنوير:573)
 .54( الرحمن: 574)
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لتمثاال هااذه النساابة صااورة الجنااى الااذي يمثاال "الثماار المسااتوي أي: وثماار هاااتين الجنتااين قريااب  
 ادنو نساابة األلااف إلااى هااذا الحااد يعطااي انطباًعاا، فاا(575)التناااول، ينالااه القااائم والقاعااد والمضااطجع"

وصااورًة متخيلااًة لاادنو الثمااار إلااى درجااة أن ثماار الجنتااين "إذا أرادوه دنااا ماان أفااواههم حتااى يتناااولوه 
 .(576)بأفواههم وأيديهم"

 الياء:
}فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَسان{حصلت الياء في )فيهن( من قوله تعالى: 

يااٍء صاائتٍة  طاول، علاى أ(577) 
، كماا / ثاا(1.238( بمقادار زمناي )هيرتاز183الموجاة الصاوتية ) تاردد  ورِة الارحمِن، إذ كاان في س

 في أدناه:

 
و)فاااااي( هناااااا حااااارف جااااار جااااااء بمعناااااى الظرفياااااة، وهاااااي الظرفياااااة الحقيقياااااة المكانياااااة وليسااااات  

بأخواتهااا فااي  ا، فجاااءت هااذه الياااء بهااذا القاادر الكبياار ماان المااد فااي صااوت الياااء قياًساا(578)مجازيااة
رة لكااي يزيااد ماان حقيقااة حصااول أهاال الجنااة علااى الخياارات الحسااان التااي وعاادهم  الحااق  تبااارك السااو 

وتعااالى يااوم القيامااة، باال أن تقااديم الجااار والمجاارور هنااا جاااء إلثبااات تأكيااد حصااولهم علااى هااذه 
م لهاام ال لغياارهم كمااا ساانبين فااي اآليااات (579)الخياارات، وإلفااادة القصاار والتخصاايص بااأن هااذه الااِنع 

 الالحقة.

                                                           

 .831( السعدى، تيسير الكريم الرحمن: 575)
 .104( الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 576)
 .70( الرحمن: 577)
( ينظر ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة 578)

 .191، ص1م، ج1991العصرية، بيروت، 
ركز تفسير للدراسات القرآنية، ( ينظر محمد السيد عبدالرازق موسى، اإلعجاز البالغي في التقديم واألخير، م579)

 .5/1/2015بحث منشور على موقع المركز األلكتروني بتاريخ 
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( فاي هاذه اآلياة وأخارى سايتم ذكرهاا و  يشير الباحث إلى سبب استعمال ضمير الجمع في )فيهنَّ
، بادل )فيهمااا( الاذي ذ ِكاار  فاي اآليااات الساابقات، أناه يعااود "لرجوعاه إلااى اآلالء المعادودة فااي االحًقا

، أو إلاى المناازل  وال قصاوِر الجنتين، أو إلاى الجنتاين، لكان جمعاه الشاتمالهما علاى قصاوٍر ومناازل 
، وقاال ابان (580) التي دلَّ عليها ذكر  الجنتيِن، أو إلى الف ار ِش لقربهاا، وتكاون )فاي( بمعناى )علاى("

، ومعااروف "أن أقاال الجمااع (581)ماان لفااظ قلياال" امعنااى كثياارً  اعاشااور: "ويجاايء هااذا الضاامير مفياادً 
.(582)اثنان"

 

ياار مااع قولااه تعااالى: كب اوقااد جاااء الضاامير نفسااه  فااي آيااة أخاارى قباال التااي ذكرناهااا بتااردد أيًضاا
}فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجعان{

( هيرتاز186الموجاة ) تاردد، فكاان (583) 
 .اليحقق المعنى الذي ذكرناه سلفً  ا/ ثا(، وجاء أيًض 1.346وبمقدار )

 
}فِيِهَمععا َعْينَععاِن ولااه تعااالى فااي ق أمااا لفظااة )فيهمااا( التااي تكااررت أكثاار ماان ماارة، فقااد جاااءت أواًل 

تَْجِريَان{
}فِيِهَما في قوله تعالى:  ا/ثا(، وثانيً 1.362( ومستغرقة )هيرتز182,7مقداره ) بتردد (584)

ِمععن ُكععلهِ فَاِكَهععٍة َزْوَجععان{
/ ثااا(، وال شااك أن تقاااديم 1.583( وبمقاادار )هيرتااز183,9) تاارددب (585)

واضحين لحقيقة وجاود هاذه الانعم ماع ماا  اواهتمامً  فيهما( في اآليات جاء ليعطي داللةً )فيهن( و )
تبااين لنااا ماان توكيااد فااي هااذه الياااءات بتردداتهااا العاليااة، كمااا أنااه علااى مقاادار الااتمكن ماان معرفااة 
األسلوب العربي يكون ف هم نا للقرآن الكاريم، وناتمكن مان التعارف علاى وجاوه اإلعجااز فياه. وتقاديم 

                                                           

( أبو يحيى األنصاري، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن 580)
 .547-546،ص 1983، بيروت، 1الكريم، ط

 .27/269( ابن عاشور، التحرير والتنوير: 581)
( أحمد ابن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد 582)

 .181، ص10الخراط، دار القلم، دمشق، ج
 .56( الرحمن: 583)
 .50( الرحمن: 584)
 .52( الرحمن: 585)
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باه وزياادة التوكياد ويفياد حصاول الفعال، ونفاي الفعال عمااا  الجاار والمجارور هناا مان بااب االعتنااء
 .(586)سواه 

}أاَلَّ تَْطغَععععْوا فِععععي أمااااا أقصاااار ياااااء جاااااءت فااااي السااااورة فمثلتهااااا لفظااااة )فااااي( ماااان قولااااه تعااااالى: 

/ثاا( وهاو ثااني 5.365مقاداره ) ا( لتأخاذ وقتًاهيرتز156) تردد، طول المد كان فيها ب(587)اْلِميَزان{
 ها.أقصر صائت في السورة كل

 الواو:
ُب بَِهعععععا مثلااااات الاااااواو فاااااي لفظاااااة )المجرماااااون( مااااان قولاااااه تعاااااالى:  }َهعععععِذِه َجَهعععععنَُّم الَّتِعععععي يَُكعععععذهِ

 ./ ثا(0.740( بمدة مقدارها )هيرتز186,2) ترددها إذ بلغ ةصائتواو  ، أطول  (588)"اْلُمْجِرُمون{

 
عطاي معناى التقلاب، وت (589)وبما أن الواو وصافت بأنهاا تفياد الادوران وأنهاا تاذوب وتلاين وتمتاد 

فإن قوة الواو هنا وطولها قاد صاور لناا حاال المجارمين الاذين كاذبوا بجهانم، وجااء الاربط ماع اآلياة 
التي بعدها التي أشارت إلى حال تقلبهم ودورانهم بين النار والحمايم ووصافهم باالطواف وهاو حالاة 

الَّتِععي )ف جهاانم بااا ماان حاااالت الاادوران، يقااول الطاااهر باان عاشااور فااي تفساايره عاان حااالهم: "ووصاا

ُب بَِها اْلُمْجِرُمون تسفيه للمجرمين وفضح لهم، وجملة )يطوفاون( حاال مان )المجرماون(، أي  (يَُكذهِ
بظهورهاا للنااس وباأنهم يتارددون خاللهاا كلماا تارددوا فاي  ابيًنا اقد تبين سفه تكذيبهم بجهنم اتضااحً 

ي واإلكثاار مناه، يقاال: طااف باه، وطاااف إثباتهاا حاين أناِذروا بهاا فاي الادنيا. والطاواف: تاردد المشا
عليه، ومنه الطواف بالكعبة، والطواف بالصفا والمروة... والمعنى: يمشاون باين مكاان الناار وباين 

                                                           

ر الهداية للطباعة والنشر ( ينظر: محمود السيد شيخون، أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم، دا586)
 .73والتوزيع، القاهرة، ص 

 . 8( الرحمن: 587)
 .43( الرحمن: 588)
 .177( ينظر صالح الفاخري، الداللة الصوتية في اللغة العربية: 589)
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الحميم فإذا أصابهم حر النار طلبوا التبرد فالح لهم الماء فذهبوا إليه فأصابهم حاره فانصارفوا إلاى 
 .(590)النار دواليك" 

ة   عان  بغيرهاا، ماثاًل  اقياًسا اكانت عالية جدً  االموجة الزمنية التي هي أيًض  وكذلك ضربت لنا م دَّ
حد  بها وأنكرها في نار جهنم. ذَّب  بآياِت هللِا وج   طول األمد الذي يعيشه م ن ك 

ْقُصعععوَراٌت فِعععي اْلِخيَعععام{ثااام جااااءت اآلياااة  }ُحعععوٌر مَّ
 (ُحعععورٌ )، لتحتاااوي علاااى لفظاااين هماااا (591) 

ْقُصعععوَراتٌ )و ثاااااني وثالاااث أعلاااى تاااردد للصااااائت الاااواو فاااي السااااورة، فكانااات الاااواو فااااي  شاااكلتا (،مَّ
ْقُصوَراتٌ ) /ثاا(، وكانات الاواو فاي 1.299( بمقادار زمناي )هيرتاز173,4نسبة التردد فيها هاو ) (مَّ
 / ثا(.1.340( وبمقدار زمني )هيرتز182,9) (ُحورٌ )

الواو واتخااذه الشاكل الادائري، يرى الباحث هنا أن االنغالق الذي يمثله الضم أثناء النطق بهذه 
ْقُصوَراتٌ )مع كلمة  اكان متجانسً  ، وهاذا (592)التي تعني "محبوسات ليس بطّوافاات فاي الطارق"( مَّ

. وقااال اباان (593)ماان دّر" االحاابس محلااه الخيااام مفردهااا خيمااة وهااي "لؤلااؤة واحاادة لهااا ساابعون باًباا
ون  األ ناااس  ماااع أزواجهااان، وهاااو مااان عاشاااور: "والمقصاااورات: الااااّلء ق ِصااارن علاااى أزواِجِهااان ال ي عاااد  

صفات الترف في نساء الدنيا فهن الالء ال يحتجن إلاى مغاادرة بياوتهن لخدماٍة أو ورٍد أو اقتطااِف 
علااى األقاال مااع  (ُحععورٌ )مااع لفظااة  اأيًضاا ا، وكااان متجانًساا(594)ثماااٍر، أي هاان مخاادوماٌت مكرماااٌت"

ون، وهااو شاادة بياااض العااين فااي شاادة معناهااا اللغااوي التااي لهااا ثالثااة أصااول فااي اللغااة: أحاادها لاا
 ، وهو موضع الشاهد.(595)اسوادها، واآلخر بمعنى الرجوع، والثالث أن يدور الشيء دورً 

ــَب رَبذــ َ   و بينمااا كااان أقصاار  صااائٍت فااي سااورِة الاارحمن هااو الااواو فااي )ذو( ماان اآليااة  }وَيَبْقَــو وَجْ

 / ثا(.5.891بمقدار ) (هيرتز189,2ها )تردد، وكان (596) الْجَالَلِ وَاإلِكْرَام{

                                                           

 .264 -263/ 27( ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير: 590)
 .72( الرحمن: 591)
 .14/16( جالل الدين السيوطي، الدر المنثور: 592)
 .163( المرجع نفسه: 593)
 .27/274( ابن عاشور، التحرير والتنوير: 594)
 .2/115( ينظر ابن فارس، مقاييس اللغة: 595)
 .27( الرحمن: 596)
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بااالقراءات فقااد وردت )ذي الجااالل( بااالجر علااى اعتبااار أنهااا  اوعلااى الاارغم ماان أن هناااك اختالًفاا

: "الوجه  معناه معلاوم، (َوْجهُ َربهِكَ )صفٌة لربنا، بينما جاءت )ذو( صفًة لوجِه رِبنا تبارك وتعالى، و
 اساائر صافاته، لكنناا ناؤمن باأن لاه وجًهاولكن كيفيته مجهولة، وال نعلام كياف وجاه هللا عاز وجال ك

ااارِف كاااالم (597)باااالجالل واإلكااارام" اموصاااوفً  ، وقاااال ابااان عاشاااور: "فاااِذكر  الوجاااِه هناااا جااااٍر علاااى ع 
ِلم  السامعون أن هللا تعاالى  العرب. قال في الكشاف: "والوجه  ي عبَّر  به عن الجملة والذات... وقد ع 

 . (598)ي وهو الجزء الذي في الرأس"يستحيل أن يكون  له وجٌه بالمعنى الحقيق

و "ذو الجالل: أي العظمة  واإلكرام ، أي الم نِعم  علاى عباادِه وإال فاإّن الوجاه  الحقيقاي  ال يضااف  
ااه، وقااد  ه جالل ااه وإكرام  ، أي فهااو ال ي فِقااد  عبيااد  اارِف اللغااة، وإنمااا يضاااف  لإلكااراِم اليااد  لإلكااراِم فااي ع 

راجعة إلى التنزيه عن النقص وفي اإلكرام جميع  صفاِت الكمال دخل في الجالل جميع  الصفاِت ال
 .(599)الوجودية وصفاِت الجمال كاإلحسان"

لااذلك  اخفيًفاا افااي نطقهااا، لتعطااي  حًساا طااوياًل  ا، ولاام تسااتغرق وقتًااافإنهااا جاااءت بتااردد واطاائ جاادً 
مااة هلل ماان خااالل االنتقااال السااريع للوقااوف علااى الصاافات العظي اواسااعً  الوصااف، ولتعطااي مجااااًل 

 سبحانه وتعالى.

}َوأَقِيُمعوا اْلعَوْزَن بِاْلِقْسعِط َوالَ تُْخِسعُروا فاي قولاه تعاالى:  (َوأَقِيُموا)مثلته لفظة  واوٍ  وثاني أقصر  

/ ثاااا( 4.684( وبمااادة )هيرتاااز189,1. فجااااءت واو الجماعاااة هناااا صاااائتًة بتاااردد )(600) اْلِميعععَزان{
                                                           

( ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية، خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، 597)
 .283،ص 1،السعودية، ج6ط
 .253/ 27التحرير والتنوير: ( ابن عاشور، 598)
 .254 -253/ 27( المرجع نفسه: 599)
 .9( الرحمن: 600)
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ْيَحان{}َواْلَحبُّ ذُو الْ وبعدها جاء قوله تعالى:  عَْصِف َوالرَّ
 ا، لتمثال الاواو فاي لفظاة )ذو( تارددً (601) 

ااِمي  4.140( وبماادة )هيرتااز192,7بمقاادار ) اأيًضاا اواطًئاا / ثااا(، لتعطااي داللااة الخفااة، والعصااف  س 
ألن الرياح تعصفه، والحبُّ الذي وصف بالعصِف هو الذي لنباته سناِبل  وله قصٌب وورٌق  اع صفً 

، قااال اباان فااارس عاان الع صااِف: "ياادل  علااى خفااٍة وساارعٍة. (602)ملااه الرياااحتح اخفيًفاا اثاام يصااير تبًناا
: مااا علااى ساااق الاازرع ماان  فاااألّول ماان ذلااك الع صااف: مااا علااى الحاابِّ ماان قشااور التاابن. والع صااف 

ِق الااذي ي ااب س  فتفتَّاات" ر  اال  أيًضاا(603)الااو  : كاالُّ زرٍع أ ِكاال   ا، ون ق  عاان بعااض المفساارين قااول هم: "العصااف 
 ،  .(604)تبن ه . وكان ابن األعرابي يقول: ورق  كلِّ نابٍت" حبُّه  وب ِقي  

فيماااا نقااال السااايوطي فاااي دره المنثاااور أن المقصاااود بالعصاااف هاااو ماااا أخرجاااه ابااان جريااار، وابااان 
المنذر، عن الضحاك في اآلياة قاال: "الحاب الحنطاة والشاعير، والعصاف القشار الاذي يكاون علاى 

واحٌد، والشاهد  في هذا كِلِه أنَّ خفاة  وقلاة  تاردِد الاواو ، وسواء أكان هذا أم ذاك فالمعنى (605)الحب"
ال  باه إلاى الوصااف  الصاائتة جاءتاا متجانساتين ماع دناو تاردد الاواو فاي )ذو(، صَّ الاذي هاو اسام ي ت و 

قد تجانست هذه الداللة مع وألنه مالزم لإلضافة إلى االسم الظاهرف ،(606)بأسماء األجناس واألنواع
تي تحملها الرياح ومع الريحان الذي ي طلق صفًة للرزِق كقولك: )سبحان  صورة العصف الخفيفة ال

 .(607)الريحان  هنا هو المشموم اهللِا وريحان ه( أي: استرزاق ه، وقيل أيًض 

 التوسط في طول الموجة وزمنها:

هناك بعض الترددات التي جاءت متوسطة بين الطول والقصر، فلام تمال إلاى أحادهما كماا فاي 
اَختَان{قوله تعالى  }فِيِهَما َعْينَاِن نَضَّ

 فجاءت الترددات على النحو التالي: (608) 

 مدة الصوت/ ثا التردد/هيرتز الصائت الكلمة رقم اآلية

 1.506 186,4 الياء فيهما 66

 1.513 178,5 األلف  

                                                           

 .12( الرحمن: 601)
 .27/242( بنظر ابن عاشور، التحرير والتنوير: 602)
 .4/328( ابن فارس، مقاييس اللغة: 603)
 .4/328( المرجع نفسه: 604)
 .14/108( السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 605)
 .444ر مجمع اللغة العربية بمصر، معجم ألفاظ القرآن: ينظ( 606)
 .160( ينظر السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:607)

 66الرحمن:  (608)
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 1.362 206,8 األلف عينان 

 1.346 191,9 األلف نضاختان 

 0.682 224,1 األلف  
 

هذا التوسط المعنى التصويري للماء الذي يتصف بأنه يكون أقل من الجريان والتدفق،  لفقد مث  
، قااال اباان كثياار: "وقااال علااي باان أبااي طلحااة، عاان اباان عباااس: أي (609)وأقاال ماان الضااخ النضااح

 (610)فياضتان، والجري أقوى من النضخ"
والتخياال لاادى وهااي صااورة بديعااة الختيااار األلفاااظ التااي تااؤدي الاادور الحقيقااي لمعنااى التصااور 

ة  فيااه وال غاازارة  ولاايس قلااياًل   القااارئ، فعنااد سااماعها ي تصااور معنااى االنسااياب والجريااان الااذي ال شاادَّ
ِنااي  بااذلك أنهمااا تنضااخان بالماااء" أنهااا تعناي ابالوقات نفسااه. وقياال عنهااا أيًضاا  ، و(611)"فوارتااان، وع 

 .(613)يرة"، " يقال عين نضاخة: فوارة غز (612)"فوارتان بالماء النابع من األرض"
ويذهب الباحث  إلى أنها تعني الغزارة والجريان المستمر الذي ال انقطاع له ماع االنسايابية التاي 
تااورث األ نااس والراحااة، وهااذا الشااعور النفسااي الرائااع أحدثااه التوسااط فااي تاارددات الصااوائت فااي هااذه 

 اآلية.  
}فِيِهَمععا َعْينَععاِن تعااالى: ثاام ننظاار إلااى اآليااة األخاارى التااي تشاابهها، والتااي جاااءت قبلهااا فااي قولااه 

تَْجِريَان{
 فكانت على النحو اآلتي: (614) 

 

 مدة الصوت/ ثا /هيرتزالتردد  الصائت الكلمة رقم اآلية

 1.362 182,7 الياء فيهما 50

 1.474 178,2 األلف  

 1.389 207,4 األلف عينان 

                                                           

 قاله الدكتور فاضل السامرائي في برنامج لمسات بيانية في تلفزيون الشارقة. (609)
 .7/507ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:  (610)
 .7/193ي، تفسير جامع البيان: الطبر  (611)
 .1105، ص2م، ج1988، 2مجمع اللغة العربية في مصر، معجم ألفاظ القرآن الكريم، طبعة منقحة ط (612)
، 4مجمع اللغة العربية في مصر، المعجم الوسيط، إشراف: شوقي ضيف، مكتبة الشروق الدولية، ط (613)

 .928م، ص2004القاهرة، 
 .50الرحمن:  (614)
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 0.828 223,6 األلف تجريان 
 

وأطول مادًة،  افقد كانت أشد ترددً )تجريان(  ربة، إال كلمةفجاءت جميع الترددات متناسقة ومتقا
 ولو قارنا بينها وبين نضختان سنجد األمور اآلتية:

فاي جمياع كلماات اآليتاين، والتثنياة ساواٌء أكانات التثنياة  ارائًعا اونغمً  اإن ألف التثنية أعطت نسقً 
 (615)أم المااراد بهااا الكثاارة يااراد بهااا التثنيااة، أم جاااءت بمعنااى الجمااع أي عيااون علااى عاادد الجنااات،

 فإنها بدون أدنى شك لها إيقاع غاية في الروعة مع تناسب وتقارب الترددات.
قلنا إن )نضاختان( تعني الغزارة واالنسياب الذي ال انقطاع له، ومثلها تجريان، إال أن الجريان 

المفسارون، ومااا  ، وكاذلك قااالاأقاوى مان النضااخ كماا بيّنااا فاي قااول الادكتور فاضاال الساامرائي سااالفً 
من تجريان، مع أن التفسير يقول أن  اظهر للباحث في قياس الترددات أن )نضاختان( أقوى ترددً 

النضخ أقل من الجريان، فيقول قائل: إن األولى أن يكون تاردد الجرياان أقاوى ليتناساب ماع معناى 
 احقيقًيا اال يعطاي توافًقا االكلمتين، نقول نعم لكّن األداء القرآناي وخاصاة فاي فواصال اآلياات أحياًنا

مااع معاااني الكلمااات، ألنااه يعتمااد علااى أمزجااة القااراء وأدائهاام وتطااويلهم للماادات، أو تقصاايرهم لهااا 
وهااذا مااا الحظناااه فااي هاااتين الكلمتااين، هااذا ماان جهااة وماان جهااٍة أخاارى ألن "الفاارق بااين العينااين 

نقطعون عن شهود حضرة هللا ال اللتين تجريان وبين العينين النضاختين أن األولى أهلها كانوا ال ي
في حياتهم الدنيا، أماا العيناان النضااختان: فاإن أهال هاذه الجناة قاد كاان لهام انقطااع  اوال نهارً  لياًل 

لاااذلك تاااأتيهم نضاااخة يعيشاااون بهاااا بنعااايم وساااعادة لتاااأتي  النضاااخة الثانياااة وهكاااذا، أي باااين انقطااااع 
أن العين التاي تجاري بمااء مساتمر تكاون  ، فيتبادر إلى ذهن السامع(616)واتصال، دفقة وراء دفقة"

فاي أثنااء انسايابية المااء، عكاس ماا قاد يحدثاه الجرياان  اأو اضطرابً  اوال ت حدث صوتً  ااستقرارً  أكثر  
لحالااة انسايابية مياااه العينااين  االمتقطاع أو المضااطرب، فهناا يكااون قصاار تاردد كلمااة تجرياان مناساابً 

 .واستمراره
 ة نضاختان منها:ونقل السيوطي معاني  أخرى لكلم

، ثاام نقاال عاان (617)نضاااختان بالمسااك والعنباار، وتنضااخان بااألوان الفاكهااة، وتنضااخان بكاال خياار
"عبااد  باان حميااد، واباان المنااذر، واباان أبااي حاااتم، عاان البااراء باان عااازب قااال: العينااان اللتااان تجريااان 

                                                           

 .266/ 27بن عاشور، التحرير والتنوير: ينظر ا (615)
محمد أمين شيخو، تأويل القرآن العظيم أنوار التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: عبد القادر يحيى الديراني،  (616)

 . 167، ص6إشراف: الشيخ محمد الديراني، ج
 .155/ 14ينظر السيوطي الدر المنثور: (617)
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ااختان بأفضال مان اللتاين تجرياا وقاال  (618)ن"خير من النضاختين. ولفظ ابن حميد، قال: ماا النضَّ
 .(619)الزجاج معنى نضاختان "أنهما ينضخان كل خير"

وقد أثبتت التجارب المعملية أكثر من ذلك، فحتى الصوت الواحد يمكن أن يختلف فاي درجاات 
ِرر  من الماتكلم نفساه أو مان غياره، فايمكن أن تتطاابق األصاوات لغوًياا،  التردد أكوستيكًيا، إذا ما ك 

 .(620)لما يتميز به األفراد من سمات شخصية دون ان تتطابق أكوستيكًيا،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .154المرجع نفسه: (618)
 .103/ 5القرآن وإعرابه:  الزجاج، معاني (619)
 .189ينظر أرنست بولجرام، مدخل إلى التصوير الطيفي للكالم، ترجمة سعد مصلوح:  (620)
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 ملحق الجداول

 جداول النسب المئوية للصوائت القصيرة والطويلة في سورة الرحمن

 النسبة المئوية للفتحة في سورة الرحمن

رقم 
 اآلية

 ةـــاآلي
النسبة 
 المئوية

ْحَمن 1  %0.32 الرَّ

 %0.80 َعلََّم اْلقُْرآن 2

 %0.80 َخلََق اإِلنَسان 3

 %0.96 َعلََّمهُ اْلبَيَان 4

 %0.64 الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَان 5

 %0.96 َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجَدان 6

 %2.23 َوالسََّماء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزان 7

 %0.80 أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزان 8

 %1.27 بِاْلِقْسِط َوالَ تُْخِسُروا اْلِميَزان َوأَقِيُموا اْلَوْزنَ  9

 %1.43 َواألَْرَض َوَضعََها ِلألَنَام 10

 %1.27 فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل َذاُت األَْكَمام 11

ْيَحان 12  %0.96 َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ

بَان 13 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

ارَخلََق اإلِ  14  %1.59 نَساَن ِمن َصْلَصالك َكاْلفَخَّ

ن نَّار 15 اِرجك مهِ  %1.27 َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ

بَان 16 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.11 َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْين 17

بَان 18 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.27 َج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَانَمرَ  19

 %1.27 بَْينَُهَما بَْرَزٌخ الَّ يَْبِغيَان 20

بَان 21 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %0.80 يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجان 22

بَان 23 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.59 اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاألَْعالَم َولَهُ اْلَجَوارِ  24

بَان 25 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %0.80 ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَان 26

 %1.59 َويَْبقَى َوْجهُ َربهَِك ذُو اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 27

بَان 28 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.91 هُ َمن فِي السََّماَواِت َواألَْرِض ُكلَّ يَْومك ُهَو فِي َشأْنيَْسأَلُ  29

بَان 30 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.27 َسنَْفُرُغ لَُكْم أَيَُّها الثَّقاَلَن 31

بَان 32 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

33 
اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت  يَاَمْعَشَر اْلِجنهِ َواإِلنِس إِنِ 

 َواألَْرِض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطان
3.50% 
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بَان 34 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

ن نَّارك َونَُحاٌس فاَلَ تَنتَِصَران 35  %2.07 يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ مهِ

36  َ بَانفَبِأ ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 يه

َهان 37  %2.23 فَِإَذا انَشقَِّت السََّماء فََكانَْت َوْرَدةً َكالدهِ

بَان 38 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.59 فَيَْوَمئِذك الَّ يُْسأَُل َعن َذنبِِه إِنٌس َوالَ َجان 39

ِ آالَء َربهُِكَما تُ  40 بَانفَبِأَيه  %1.27 َكذهِ

 %1.43 يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَدام 41

بَان 42 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

ُب بَِها اْلُمْجِرُمون 43  %1.27 َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذهِ

 %1.59 آن يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميمك  44

بَان 45 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.75 َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربهِِه َجنَّتَان 46

بَان 47 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %0.80 َذَواتَا أَْفنَان 48

بَان 49 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %0.80 اِن تَْجِريَانفِيِهَما َعْينَ  50

بَان 51 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %0.80 فِيِهَما ِمن ُكلهِ فَاِكَهةك َزْوَجان 52

بَان 53 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %2.55 ُمتَِّكئِيَن َعلَى فُُرشك بََطائِنَُها ِمْن إِْستَْبَرقك َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن َدان 54

بَان 55 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.91 فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجان 56

بَان 57 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.27 َكأَنَُّهنَّ اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجان 58

ِ آالَ  59 بَانفَبِأَيه  %1.27 ء َربهُِكَما تَُكذهِ

 %0.96 َهْل َجَزاء اإِلْحَساِن إاِلَّ اإِلْحَسان 60

بَان 61 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %0.80 َوِمن ُدونِِهَما َجنَّتَان 62

بَان 63 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

تَان 64  %0.48 ُمْدَهامَّ

65  ِ بَان فَبِأَيه  %1.27 آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ

اَختَان 66  %1.11 فِيِهَما َعْينَاِن نَضَّ

بَان 67 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

ان 68  %1.11 فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ

بَان 69 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %0.64 فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَسان 70

بَان 71 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

ْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَام 72  %0.48 ُحوٌر مَّ

بَان 73 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.27 لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجان 74
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بَان 75 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

ك ِحَسان 76  %1.59 ُمتَِّكئِيَن َعلَى َرْفَرفك ُخْضرك َوَعْبقَِريه

بَان 77 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.27 فَبِأَيه

 %1.59 تَبَاَرَك اْسُم َربهَِك ِذي اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 78

 النسبة المئوية للضمة في سورة الرحمن

رقم 
 اآلية

 ةـــاآلي
النسبة 
 المئوية

حْ  1  %0.57 َمنالرَّ

 %0.57 َعلََّم اْلقُْرآن 2

 %0.57 َعلََّمهُ اْلبَيَان 4

 %1.71 الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَان 5

 %1.71 َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجَدان 6

 %1.71 َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوالَ تُْخِسُروا اْلِميَزان 9

 %1.71 َذاُت األَْكَمامفِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل  11

ْيَحان 12  %1.71 َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ

بَان 13 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

بَان 16 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %1.14 َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْين 17

ِ آالَء َربهُِكَما  18 بَانفَبِأَيه  %1.14 تَُكذهِ

 %1.14 بَْينَُهَما بَْرَزٌخ الَّ يَْبِغيَان 20

بَان 21 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %4.00 يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجان 22

بَان 23 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %1.71 اْلبَْحِر َكاألَْعالَمَولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي  24

بَان 25 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %1.14 ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَان 26

 %1.14 َويَْبقَى َوْجهُ َربهَِك ذُو اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 27

بَان 28 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %2.29 اَواِت َواألَْرِض ُكلَّ يَْومك ُهَو فِي َشأْنيَْسأَلُهُ َمن فِي السَّمَ  29

بَان 30 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %2.29 َسنَْفُرُغ لَُكْم أَيَُّها الثَّقاَلَن 31

بَان 32 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

33 
تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت  يَاَمْعَشَر اْلِجنهِ َواإِلنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن

 َواألَْرِض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطان
4.57% 

بَان 34 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

ن نَّارك َونَُحاٌس فاَلَ تَنتَِصَران 35  %4.00 يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ مهِ

ِ آالَء َربهِكُ  36 بَانفَبِأَيه  %1.14 َما تَُكذهِ

َهان 37  %0.57 فَِإَذا انَشقَِّت السََّماء فََكانَْت َوْرَدةً َكالدهِ

بَان 38 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %2.29 فَيَْوَمئِذك الَّ يُْسأَُل َعن َذنبِِه إِنٌس َوالَ َجان 39
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بَان 40 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %4.00 يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَدام 41

بَان 42 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

ُب بَِها اْلُمْجِرُمون 43  %2.86 َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذهِ

 %1.14 يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميمك آن 44

بَانفَبِ  45 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 أَيه

بَان 47 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

بَان 49 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

بَان 51 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %0.57 فِيِهَما ِمن ُكلهِ فَاِكَهةك َزْوَجان 52

ِ آالَء 53 بَان فَبِأَيه  %1.14 َربهُِكَما تَُكذهِ

 %2.29 ُمتَِّكئِيَن َعلَى فُُرشك بََطائِنَُها ِمْن إِْستَْبَرقك َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن َدان 54

بَان 55 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %2.86 فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجان 56

بَان 57 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %2.29 َكأَنَُّهنَّ اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجان 58

بَان 59 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %1.14 َهْل َجَزاء اإِلْحَساِن إاِلَّ اإِلْحَسان 60

بَان 61 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %0.57 َوِمن ُدونِِهَما َجنَّتَان 62

بَان 63 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

تَان 64  %0.57 ُمْدَهامَّ

بَان 65 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

بَان 67 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

ان 68  %2.29 فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ

بَان 69 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %1.14 فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَسان 70

بَان 71 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

ْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَام 72  %2.29 ُحوٌر مَّ

بَان 73 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %2.29 ْبلَُهْم َوالَ َجانلَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَ  74

بَان 75 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

ك ِحَسان 76  %1.14 ُمتَِّكئِيَن َعلَى َرْفَرفك ُخْضرك َوَعْبقَِريه

بَان 77 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.14 فَبِأَيه

 %0.57 تَبَاَرَك اْسُم َربهَِك ِذي اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 78
 

 نسبة المئوية للكسرة في سورة الرحمنال

رقم 
 اآلية

 ةـــاآلي
النسبة 
 المئوية

 %0.29 َخلََق اإِلنَسان 3
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 %0.58 الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَان 5

 %0.29 َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجَدان 6

 %0.87 أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزان 8

 %1.45 ِط َوالَ تُْخِسُروا اْلِميَزانَوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقسْ  9

 %0.29 َواألَْرَض َوَضعََها ِلألَنَام 10

 %0.87 فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل َذاُت األَْكَمام 11

ْيَحان 12  %0.29 َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ

بَان 13 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.45 فَبِأَيه

ارَخلََق اإِلنَساَن مِ  14  %1.16 ن َصْلَصالك َكاْلفَخَّ

ن نَّار 15 اِرجك مهِ  %1.16 َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ

بَان 16 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %1.16 َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْين 17

بَان 18 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %0.87 ْيِن يَْلتَِقيَانَمَرَج اْلبَْحرَ  19

 %0.58 بَْينَُهَما بَْرَزٌخ الَّ يَْبِغيَان 20

بَان 21 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %0.29 يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجان 22

بَان 23 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 ٪1.16 ُت فِي اْلبَْحِر َكاألَْعالَمَولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآ 24
بَان 25 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %0.29 ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَان 26

 %1.16 َويَْبقَى َوْجهُ َربهَِك ذُو اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 27

بَان 28 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %1.74 السََّماَواِت َواألَْرِض ُكلَّ يَْومك ُهَو فِي َشأْنيَْسأَلُهُ َمن فِي  29

بَان 30 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %0.29 َسنَْفُرُغ لَُكْم أَيَُّها الثَّقاَلَن 31

بَان 32 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

33 
ْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت يَاَمْعَشَر اْلِجنهِ َواإِلنِس إِِن اْستََطْعتُ 

 َواألَْرِض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطان
3.77% 

بَان 34 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

ن نَّارك َونَُحاٌس فاَلَ تَنتَِصَران 35  %1.16 يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ مهِ

ِ آالَء  36 بَانفَبِأَيه  %1.74 َربهُِكَما تَُكذهِ

َهان 37  %1.16 فَِإَذا انَشقَِّت السََّماء فََكانَْت َوْرَدةً َكالدهِ

بَان 38 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %1.45 فَيَْوَمئِذك الَّ يُْسأَُل َعن َذنبِِه إِنٌس َوالَ َجان 39

بَان 40 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %1.74 يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَدام 41

بَان 42 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

ُب بَِها اْلُمْجِرُمون 43  %1.45 َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذهِ

 %0.87 يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميمك آن 44

بَان 45 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه
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 %1.16 َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربهِِه َجنَّتَان 46

بَان 47 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %0.29 َذَواتَا أَْفنَان 48

بَان 49 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 1.45٪ انفِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَ  50

بَان 51 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %2.03 فِيِهَما ِمن ُكلهِ فَاِكَهةك َزْوَجان 52

بَان 53 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %2.61 ُمتَِّكئِيَن َعلَى فُُرشك بََطائِنَُها ِمْن إِْستَْبَرقك َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن َدان 54

بَانفَ  55 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 بِأَيه

 %1.74 فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجان 56

بَان 57 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

بَان 59 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %1.16 إاِلَّ اإِلْحَسان َهْل َجَزاء اإِلْحَسانِ  60

بَان 61 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %1.16 َوِمن ُدونِِهَما َجنَّتَان 62

بَان 63 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

تَان 64  %0.29 ُمْدَهامَّ

بَان 65 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

اَختَان فِيِهَما َعْينَانِ  66  %1.16 نَضَّ

بَان 67 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ   1.74٪ فَبِأَيه

ان 68  %0.87 فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ

بَان 69 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %0.87 فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَسان 70

بَان 71 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

ْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَام 72  %0.87 ُحوٌر مَّ

بَان 73 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %0.58 لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجان 74

بَان 75 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

ك ِحَسان 76  %2.32 ُمتَِّكئِيَن َعلَى َرْفَرفك ُخْضرك َوَعْبقَِريه

بَان 77 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.74 فَبِأَيه

 %1.45 تَبَاَرَك اْسُم َربهَِك ِذي اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 78
 

 النسبة المئوية لأللف في سورة الرحمن

رقم 
 اآلية

 ةـــاآلي
النسبة 
 المئوية

ْحَمن 1  %0.41 الرَّ

 %0.41 َعلََّم اْلقُْرآن 2

 %0.41 َخلََق اإِلنَسان 3

 %0.41 َعلََّمهُ اْلبَيَان 4
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 %0.41 الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَان 5

 %0.41 َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجَدان 6

 %1.24 َوالسََّماء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزان 7

 %0.83 أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزان 8

 %0.83 ْخِسُروا اْلِميَزانَوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوالَ تُ  9

 %0.83 َواألَْرَض َوَضعََها ِلألَنَام 10

 %1.66 فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل َذاُت األَْكَمام 11

ْيَحان 12  %0.41 َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ

بَان 13 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

ار َخلََق اإِلنَساَن ِمن َصْلَصالك  14  %1.24 َكاْلفَخَّ

ن نَّار 15 اِرجك مهِ  %1.24 َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ

بَان 16 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %0.00 َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْين 17

بَان 18 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %0.41 تَِقيَانَمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَلْ  19

 %0.83 بَْينَُهَما بَْرَزٌخ الَّ يَْبِغيَان 20

بَان 21 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %0.83 يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجان 22

بَان 23 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %1.24 بَْحِر َكاألَْعالَمَولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي الْ  24

بَان 25 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %0.41 ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَان 26

 %1.24 َويَْبقَى َوْجهُ َربهَِك ذُو اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 27

بَان 28 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %0.83 اِت َواألَْرِض ُكلَّ يَْومك ُهَو فِي َشأْنيَْسأَلُهُ َمن فِي السََّماوَ  29

بَان 30 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.6 فَبِأَيه

 %0.83 َسنَْفُرُغ لَُكْم أَيَُّها الثَّقاَلَن 31

بَان 32 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

33 
فُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت يَاَمْعَشَر اْلِجنهِ َواإِلنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَن
 َواألَْرِض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطان

2.90% 

بَان 34 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

ن نَّارك َونَُحاٌس فاَلَ تَنتَِصَران 35  %2.49 يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ مهِ

ِ آالَء َربهُِكَما  36 بَانفَبِأَيه  %1.66 تَُكذهِ

َهان 37  %1.66 فَِإَذا انَشقَِّت السََّماء فََكانَْت َوْرَدةً َكالدهِ

بَان 38 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %1.24 فَيَْوَمئِذك الَّ يُْسأَُل َعن َذنبِِه إِنٌس َوالَ َجان 39

بَان 40 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %1.24 ْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَداميُ  41

بَان 42 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

ُب بَِها اْلُمْجِرُمون 43  %0.41 َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذهِ

 %0.83 يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميمك آن 44
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45  ِ بَان فَبِأَيه  %1.66 آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ

 %1.24 َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربهِِه َجنَّتَان 46

بَان 47 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %1.24 َذَواتَا أَْفنَان 48

بَان 49 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %1.24 فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَان 50

بَان 51 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %1.24 فِيِهَما ِمن ُكلهِ فَاِكَهةك َزْوَجان 52

بَان 53 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %2.07 ُمتَِّكئِيَن َعلَى فُُرشك بََطائِنَُها ِمْن إِْستَْبَرقك َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن َدان 54

ِ آالَ  55 بَانفَبِأَيه  %1.66 ء َربهُِكَما تَُكذهِ

 %1.66 فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجان 56

بَان 57 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %0.83 َكأَنَُّهنَّ اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجان 58

ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  59  %1.66 بَانفَبِأَيه

 %1.66 َهْل َجَزاء اإِلْحَساِن إاِلَّ اإِلْحَسان 60

بَان 61 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %0.83 َوِمن ُدونِِهَما َجنَّتَان 62

بَان 63 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

تَان 64  %0.83 ُمْدَهامَّ

ِ آالَء َربهُِكَما تُ  65 بَانفَبِأَيه  %1.66 َكذهِ

اَختَان 66  %1.66 فِيِهَما َعْينَاِن نَضَّ

بَان 67 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

ان 68  %1.24 فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ

بَان 69 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %1.66 فَبِأَيه

 %0.83 فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَسان 70

ِ آالَ  71 بَانفَبِأَيه  %0.83 ء َربهُِكَما تَُكذهِ

ْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَام 72  %0.83 ُحوٌر مَّ

بَان 73 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %0.83 فَبِأَيه

 %0.83 لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجان 74

بَان 75 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %0.83 فَبِأَيه

ك ِحَسانُمتَِّكئِيَن َعلَى رَ  76  %0.83 ْفَرفك ُخْضرك َوَعْبقَِريه

بَان 77 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %0.83 فَبِأَيه

 %1.24 تَبَاَرَك اْسُم َربهَِك ِذي اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 78
 

 النسبة المئوية للياء في سورة الرحمن

رقم 
 اآلية

 ةـــاآلي
النسبة 
 المئوية

 %4.55 َع اْلِميَزانَوالسََّماء َرفَعََها َوَوضَ  7

 %4.55 أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزان 8



173 

 

 %9.09 َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوالَ تُْخِسُروا اْلِميَزان 9

 %4.55 فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل َذاُت األَْكَمام 11

 %4.55 َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاألَْعالَم 24

 %4.55 يَْسأَلُهُ َمن فِي السََّماَواِت َواألَْرِض ُكلَّ يَْومك ُهَو فِي َشأْن 29

 %9.09 يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَدام 41

بَان 42 ِ آالَء َربهُِكَما تَُكذهِ  %4.55 فَبِأَيه

ُب بِ  43  %4.55 َها اْلُمْجِرُمونَهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذهِ

 %4.55 يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميمك آن 44

 %4.55 فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَان 50

 %4.55 فِيِهَما ِمن ُكلهِ فَاِكَهةك َزْوَجان 52

 %4.55 ُمتَِّكئِيَن َعلَى فُُرشك بََطائِنَُها ِمْن إِْستَْبَرقك َوَجنَى اْلَجنَّتَْيِن َدان 54

 %4.55 فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجان 56

اَختَان 66  %4.55 فِيِهَما َعْينَاِن نَضَّ

ان 68  %4.55 فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ

 %4.55 فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَسان 70

ك ِحَسانُمتَِّكئِيَن َعلَى َرْفَرفك ُخْضرك وَ  76  %9.09 َعْبقَِريه

 %4.55 تَبَاَرَك اْسُم َربهَِك ِذي اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 78

 النسبة المئوية للواو في سورة الرحمن

رقم 
 اآلية

 ةـــاآلي
النسبة 
 المئوية

 %13.33 َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوالَ تُْخِسُروا اْلِميَزان 9

ْيَحانَواْلَحبُّ ذُو اْلعَصْ  12  %6.67 ِف َوالرَّ

 %6.67 َويَْبقَى َوْجهُ َربهَِك ذُو اْلَجالَِل َواإِلْكَرام 27

33 
يَاَمْعَشَر اْلِجنهِ َواإِلنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت 

 َواألَْرِض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطان
20.00% 

 %6.67 اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَدام يُْعَرفُ  41

ُب بَِها اْلُمْجِرُمون 43  %6.67 َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذهِ

 %13.33 يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميمك آن 44

 %6.67 َكأَنَُّهنَّ اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجان 58

 %6.67 َما َجنَّتَانَوِمن ُدونِهِ  62

ْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَام 72  %13.33 ُحوٌر مَّ
 

كانت نسب األلف تعادل نسب الياء والواو بأضعاف كثيرة، ونسبة الفتحة أكثر من مالحظة: 
وهذا يناسب ما في السورة من االنفتاح، ويعطي داللة العلو  نسبة الكسرة والضمة مجتمعة،

رار األلف والفتحة في اآليات يؤدي دوًرا رائًعا في التناغم الصوتي، لما واالرتفاع، كما أن كثرة تك
تحويه السورة من صور الرقة والعطف والرأفة من جهة، ووصف حال أهل النعيم والجنان من 

 جهة أخرى.
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أما الياء والكسرة فجاءت نسبها لترسم صور الذل واالنكسار التي كان فيها المجرمون، فزيادة هذه 
انت عالية في آيات العذاب، كما جاءت لتصور حال أهل الجنة المتكئين والمطمئنين النسب ك

 الساكنين أيًضا، وكذلك صوَّرت دنو الثمار للطالبين من أهل الجنة.

فيما كانت نسب الواو والضمة لها داللة في وصف الصور القرآنية في هذه السورة، ألنه من 
 ضيق والدوران والشمول، فكانا مناسبين للسياق القرآني. صفات الواو والضمة أنهما يدالن على ال

 

 

 

 

 تحليل اإلشارات الصوتية في الصوائت في سورة الرحمن
 

 ا/ثائتُمدة الص التردد/هيرتز الصائت الكلمة اآلية

 0.616 141,4 األلف الرحمن 1

 0.636 126 األلف القرآن 2

 0.599 153,6 األلف اإلنسان 3

 0.631 127,5 األلف البيان 4

 0.678 141,3 األلف بحسبان 5

 0.604 126,9 األلف يسجدان 6

 0.624 190,3 األلف السماء 7

 1.665 154,9 األلف رفعها 

 0.671 142,6 األلف الميزان 

 1.681 152,1 الياء  

 2.206 155,8 األلف أاّل  8
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 5.365 156 الياء في 

 1.583 144,4 الياء الميزان 

 0.561 129,3 األلف  

 2.356 190,3 الياء وأقيموا 9

 4.684 189,1 الواو  

 2.022 169 األلف وال 

 3.805 159,4 الواو تخسروا 

 2.098 135,6 الياء الميزان 

 0.686 142,9 األلف  

 1.669 151 األلف وضعها 10

 0.753 128,4 األلف لألنام 

 1.930 189,5 الياء فيها 11

 1.604 187,5 األلف  

 3.118 154,1 األلف فاكهة 

 1.707 195.3 األلف ذات 

 0.731 141,3 األلف األكمام 

 4.140 192,7 الواو ذو 12

 0.618 132,7 األلف الريحان 

 1.487 165,7 ألف المد آالء 13

 0.554 154,7 األلف  

 1.776 135,8 األلف ربكما 
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 0.618 125,9 األلف تكذبان 

 1.509 188,2 األلف اإلنسان 14

 1.513 157,7 األلف صلصال 

 0.554 168,2 األلف كالفخار 

 0.349 189,5 األلف الجان 15

 2.173 169,8 األلف مارج 

 0.673 189,1 األلف نار 

 1.295 178 ألف المد آالء 16

 0.595 169,1 األلف  

 1.487 178,1 األلف ربكما 

 0.546 143 األلف تكذبان 

17     

     

 1.528 190,2 ألف المد آالء 18

 0.676 189,2 األلف  

 1.563 206,2 األلف ربكما 

 0.562 176,4 األلف تكذبان 

 0.708 188,2 فلاأل يلتقيان 19

     

 1.447 213,6 األلف بينهما 20

 1.818 172,7 األلف ال 
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 0.566 188,3 األلف يبغيان 

 1.418 170,9 ألف المد آالء 21

 0.572 188,1 فاألل  

 1.692 171,4 األلف ربكما 

 0.666 186,7 األلف تكذبان 

 3.521 209,2 األلف منهما 22

 0.688 187,5 األلف المرجان 

 1.412 206,6 ألف المد آالء 23

 0.597 207,5 األلف  

 1.374 202,7 األلف ربكما 

 0.589 207,1 األلف تكذبان 

 1.818 217,7 األلف الجوار 24

 1.634 206,6 األلف المنشآت 

 4.345 208,9 الياء في 

 0.555 187,1 األلف األعالم 

 1.575 224,6 ألف المد آالء 25

 0.621 208,9 األلف  

 1.555 208,6 األلف ربكما 

 0.580 186,6 األلف تكذبان 

 1.431 176,3 األلف عليها 26

 0.731 208,9 األلف فان 
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 1.638 240,4 األلف يبقى 27

 5.891 189,2 الواو ذو 

 1.604 209,7 األلف الجالل 

 0.591 186,5 األلف اإلكرام 

 1.563 209,6 ألف المد آالء 28

 0.696 211 األلف  

 1.494 217 األلف ربكما 

 0.620 187,5 األلف تكذبان 

 4.057 185 الياء في 29

 1.418 114,2 األلف السماوات 

 1.651 207,3 األلف  

 1.364 206,7 الياء في 

 1.349 209,8 ألف المد آالء 30

 0.667 211,6 األلف  

 1.823 171 األلف ربكما 

 0.774 187 األلف تكذبان 

 4.862 226,3 األلف أيها 31

 0.747 208,6 األلف الثقالن 

 1.579 188 ألف المد آالء 32

 0.661 186,8 األلف  

 1.524 191,5 األلف ربكما 
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 0.664 187,3 األلف تكذبان 

 1.897 216,4 األلف يا 33

 2.035 185,7 الواو تنفذوا 

 1.571 187,9 األلف أقطار 

 2.810 205,8 األلف األولى السماوات 

 1.957 192,5 األلف الثانية  

 3.126 188,1 الواو نفذوافا 

 2.904 237,6 األلف ال 

 1.683 191,6 الواو تنفذون  

 1.287 169,3 فاألل إال 

 0.574 184,8 األلف بسلطان 

 1.431 203,5 ألف المد آالء 34

 0.598 205,2 األلف  

 1.452 222,1 األلف ربكما 

 0.621 184,7 األلف تكذبان 

 1.802 210,2 األلف عليكما 35

 2.084 183,6 األلف شواظ 

 1.418 205,8 األلف نار 

 2.228 209,1 األلف نحاس 

 1.891 223,1 لفاأل فال 

 0.790 184,4 األلف تنتصران 
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 1.813 229,2 ألف المد آالء 36

 0.556 208,2 األلف  

 1.760 170 األلف ربكما 

 0.712 184,8 األلف تكذبان 

 4.376 224,4 األلف فإذا 37

 0.649 206,5 األلف السماء 

 1.319 226 األلف فكانت 

 0.640 185,3 األلف كالدهان 

 1.792 204 ألف المد آالء 38

 0.600 207,3 األلف  

 1.669 212,6 األلف ربكما 

 0.557 185 األلف تكذبان 

 1.591 224,1 األلف ال 39

 1.340 181,4 األلف وال 

 0.428 204,1 األلف جان 

 1.629 183,8 ألف المد آالء 40

 0.627 185 األلف  

 1.653 177,3 األلف ربكما 

 0.644 184,4 لفاأل تكذبان 

 1.860 141,6 الواو المجرمون  41

 1.746 209,2 الياء بسيماهم 
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 1.669 224,5 األلف  

 2.014 211,2 األلف بالنواصي 

 1.737 238,9 الياء  

 0.723 185,6 األلف األقدام 

 1.850 201,2 ألف المد آالء 42

 0.513 204 األلف  

 1.480 207,1 األلف ربكما 

 0.681 222,8 األلف تكذبان 

 1.613 198,4 الياء التي 43

 3.546 173 األلف بها 

 0.740 186,2 الواو المجرمون  

 1.500 184,5 الواو يطوفون  44

 1.850 180,3 الواو  

 1.362 204,9 األلف بينها 

 1.413 217,8 الياء حميم 

 0.619 186,4 ألف المد آن 

 1.401 208,1 ألف المد آالء 45

 0.604 208,2 األلف  

 1.442 209,3 األلف ربكما 

 0.705 224,9 األلف تكذبان 

 1.669 237,2 األلف خاف 46
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 1.661 217,3 األلف مقام 

 0.471 188,3 األلف جنتان 

 1.653 199,3 ألف المد آالء 47

 0.496 193,1 األلف  

 2.300 209,1 األلف ربكما 

 0.565 187,1 األلف تكذبان 

 1.493 237,2 األلف ذواتا 48

 0.570 210 األلف  

 0.493 207 األلف أفنان 

 1.407 186,7 ألف المد آالء 49

 0.640 185,3 األلف  

 1.487 239,2 األلف ربكما 

 0.491 186,3 األلف تكذبان 

 1.362 182,7 الياء فيهما 50

 1.474 178,2 األلف  

 1.389 207,4 األلف عينان 

 0.828 223,6 األلف تجريان 

 1.513 205,1 ألف المد آالء 51

 0.599 208,6 األلف  

 1.645 214,4 األلف ربكما 

 0.642 164,9 األلف تكذبان 
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 1.583 183,9 الياء فيهما 52

 1.373 177,8 األلف  

 1.304 207,5 األلف فاكهة 

 0.777 225,1 األلف زوجان 

 1.598 172,9 ألف المد آالء 53

 0.580 185,5 األلف  

 1.801 168,5 األلف ربكما 

 0.655 184,8 األلف تكذبان 

 1.583 239,2 الياء متكئين 54

 1.506 222,5 األلف المقصورة على 

 0.747 205,5 األلف بطائنها 

 1.467 209,6 األلف  

 5.158 204,7 األلف المقصورة وجنى 

 0.633 186,1 األلف دان 

 1.407 206,3 دألف الم آالء 55

 0.484 203,8 األلف  

 1.314 207,3 األلف ربكما 

 0.717 221,7 األلف تكذبان 

 1.346 186 الياء فيهن 56

 1.653 177,8 األلف قاصرات 

 1.891 206,1 األلف  
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 1.289 171 األلف وال 

 0.499 188,9 األلف جان 

 1.389 204 ألف المد آالء 57

 0.569 203,5 األلف  

 1.378 206,3 األلف ربكما 

 0.820 223,1 األلف تكذبان 

 2.254 190,6 األلف الياقوت 58

 1.598 219,1 الواو  

 0.566 184,6 األلف المرجان 

 1.569 205,1 ألف المد آالء 59

 0.548 205,9 األلف  

 1.395 214,1 األلف ربكما 

 0.756 224,2 األلف تكذبان 

 0.573 222,1 األلف جزاء 60

 1.319 211,1 األلف اإلحسان 

 3.337 172,7 األلف إال 

 0.489 184,8 األلف حساناإل 

 1.356 169,2 ألف المد آالء 61

 0.458 196 األلف  

 1.424 236,3 األلف ربكما 

 0.521 184,3 األلف تكذبان 
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 1.436 224 الواو دونهما 62

 1.407 202,3 األلف  

 0.554 205,6 األلف جنتان 

 1.493 185,4 ألف المد آالء 63

 0.645 185,2 األلف  

 1.340 237,3 األلف ربكما 

 0.634 186,8 األلف تكذبان 

 0.370 210,7 األلف مدهامتان 64

 0.591 222,9 األلف  

 1.430 178,8 ألف المد آالء 65

 0.576 206,6 األلف  

 1.660 169 األلف ربكما 

 0.665 148,8 األلف تكذبان 

 1.506 186,4 الياء فيهما 66

 1.513 178,5 األلف  

 1.362 206,8 األلف عينان 

 1.346 191,9 األلف نضاختان 

 0.682 224,1 األلف  

 1.576 230,7 ألف المد آالء 67

 0.353 209,9 األلف  

 1.547 215,5 األلف ربكما 
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 0.626 186,9 األلف تكذبان 

 2.619 187,1 الياء فيهما 68

 1.569 177,9 األلف  

 1.694 159,1 األلف فاكهة 

 0.898 223,3 األلف رمان 

 1.500 206,7 ألف المد آالء 69

 0.611 206,4 األلف  

 1.487 213,6 األلف ربكما 

 0.673 188,3 الياء تكذبان 

 1.238 183 الياء فيهن 70

 1.410 194,2 األلف خيرات 

 0.642 206,4 األلف حسان 

 1.449 186,7 ألف المد آالء 71

 0.677 185,2 األلف  

 1.351 189,6 األلف ربكما 

 0.788 186,1 األلف تكذبان 

 1.340 182,9 الواو حور 72

 1.299 173,4 الواو مقصورات 

 1.413 202,2 األلف  

 3.439 206,2 الياء في 

 0.873 225,5 األلف الخيام 
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 1.384 186,6 ألف المد آالء 73

 0.603 184,5 األلف  

 1.506 186,2 األلف ربكما 

 0.770 184,6 األلف تكذبان 

 1.038 198,1 األلف وال 74

 0.424 223,2 األلف جان 

 1.424 187,2 ألف المد آالء 75

 0.604 184,5 األلف  

 1.333 186,5 األلف ربكما 

 0.548 183,9 األلف تكذبان 

 1.923 238,1 الياء متكئين 76

 0.647 221 األلف المقصور على 

 0975 171,4 الياء عبقري  

 0.709 183 األلف حسان 

 1.694 231,9 ألف المد آالء 77

 0.529 208,8 األلف  

 1.576 206,6 األلف ربكما 

 0.781 222,4 األلف تكذبان 

 2.196 241,5 األلف تبارك 78

 3.958 187,2 الياء ذي 

 1.490 234,9 األلف الجالل 
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 0.449 184,5 األلف واإلكرام 

 

يالحظ من الجدول السابق أن ترددات الصوائت في سورة الرحمن جاءت متطابقة مع المعاني 
والدالالت التي تؤديها الكلمات، ومتطابقة مع المعنى العام لآلية في سياقها، كما تم بيانه في 

 الشروح سابقة الذكر.
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فإنَّ القرآن الكريم هو المعين الحمد هلل الذي بحمده تتم الصالحات، وبتوفيقه تكتمل الطاعات، 
الاذي ال ينضااب، والبحاار الااذي مهمااا حاااول البشاار خااوض غماااره كأنااه لاام ي بحاار بااه، فللقاارآن كنااوٌز 

ِهل، فقد و  ِهل ها من ج  ِلم  وج  ِلم  منها من ع  قفت الدراساة علاى اساتعراض ونفائس  ال يعلمها إال هللا، ع 
جااازٍء صاااغيٍر جاااًدا مااان هاااذه الكناااوز فاااي مجاااال دراساااة الصاااوائت فاااي القااارآن الكاااريم مااان الناحياااة 
المعملية، وتناولت شيًئا من الناحية النظرية أيًضا كتمهيد للتي قبلها، فأسفرت بمنٍَّة من هللا وفضٍل 

يناٌة بعلام األصاوات، جعال مان اإلعجااز عن جملِة حقائق  علميٍة كانت لها عالقٌة وثيقٌة، وصالٌة مت
 الصوتي حقيقًة ثابتًة وملموسًة علمًيا، يمكن إجمالها بما يلي:

  إن المقطع الصوتي يتكون من الصامت والصائت علاى حاٍد ساواء، ولايس هنااك سابق أو
 أساس ألحدهما على حساب اآلخر.

 يانه الخاص به.إن الصوائت الطويلة والقصيرة ليس مأخوذ أحدهما من اآلخر، فلكل ك 

  إن جميع المصطلحات التي أطلقت على الصوائت إنما هي تصب في بوتقة واحدة، ولها
داللااة واحاادة، إال أن كاال عااالم آثاار اسااتعمال مصااطلح علااى حساااب اآلخاار لقناعتااه بدقااة 

 المصطلح في وصف خاصية هذه الحروف وصفاتها.

 صوت الواحد.إن طول المد وقصره يتغير بتغير المواقع الفونولوجية لل 

 وهيااة اإلللنفاي  (فاي )ال إلاه إال هللا (إن لماد الصاائت داللاة فاي القارآن كماا فاي ماد )األلاف
 سوى هللا سبحانه وتعالى.عن 

 (تجعل منه )قاتل (إن مد الصائت يؤثر في تغيير المعنى فطول فتحة )قتل  

 بل مدو السبب الوحيد في طول وقصر الإن الزمن المستغرق في نطق الصوائت ليس ه ،
 أن موقع اللسان له تأثير أيضا كما اثبتت الدراسات التشريحية.

 ن تردد الصوائت القصيرة في السياق الصوتي أكثر من ترددها في الطويلة.إ 

 ن اختالف وتبادل الصوائت في القراءات ال يخرج الكلمة عن معناها.إ 

 ز إعجااااز القاااران ن الوقاااف علاااى الصاااائت فاااي القاااران الكاااريم يعطاااي معااااني ودالالت تبااار إ
 بلفظه ومعناه وإظهار الجانب الجمالي.

  ،إن نسب الصوائت فاي اآلياات لهاا داللاة تتناساب ماع خاواص وصافات الصاائت النطقياة
 أو مع مفهوم اآلية العام.

  ًالداللة نفسها التي تشير إليه اآليات القرآنية. اإن طول التردد وقوته يعطي غالب 

 ام متوسطً أ ام خفيفً أ اأكان شديدً  سواءٌ  تردد الصائت يعكس صفاته النطقية. 

  لاايس بالضاارورة ان يااؤدي القااارئ المعنااى المااذكور فااي اآليااة، إذ لكاال قااارئ نمطااه وأساالوبه
 في القرآن.
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 عنااد الشاايخ الحصااري  ان تصااوير المعاااني التخيليااة فااي آيااات القاارآن، كاناات واضااحة جاادً إ
 وبشكل كبير.

 صاااوائت بماااا ياااتالءم ماااع معااااني الكلماااات نجااااح البرناااامج الصاااوتي فاااي ترجماااة تااارددات ال
ومعااااني اآلياااات، فالكلماااات التاااي تااادل علاااى الشااادة كانااات تردداتهاااا شاااديدة كماااا فاااي لفظاااة 

 والعكس صحيح. ()الطاّمة

 

 التوصيات
  اخرى معمليً آن األحث طالب العلم على مواصل العمل في تحليل آيات القر. 

 صواتباحثين للتطور العلمي في مجال األمواكبة ال 

 نشاء مختبر صوتي يلحاق بالجامعاة ياوفر للبااحثين فرصاة التعامال ماع البارامج الصاوتية إ
 الحديثة.

 .عمل دورات وورش عمل لتعليم الباحثين وتديبهم على كيفية التعامل مع هكذا برامج 

 .عمل توأمة مع دول لها باع في استعمال هذه البرامج مثل هولندا 
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 الموضوعاتفهرس 

 الصفحة الموضوع

 1 المقدمة
 الباب األول: الدراسة النظرية للصوائت في اللغة العربية

 5 المدخل
 9 الفصل األول: الصوائت عند اللغويين

 10 المبحث االول: الصوائت عند علماء اللغة القدماء
 10 الخليل بن أحمد الفراهيدي

 12 سيبويه
 13 قطرب

 15 ابن جني
 19 الثاني: الصوائت في علم اللغة الحديث المبحث

 21 دور الصوائت وأثرها في التعبير عن المعاني
 23 (سيولوجيفعلم األصوات النطقي )ال

 25 فسيولوجية الصوائت الطويلة
 25 األلف
 29 الواو
 31 الياء

 33 فسيولوجية الصوائت القصيرة
 33 الفتحة
 35 الضمة
 37 الكسرة

 39 ياريةالحركات المع
 44 الفصل الثاني: الصوائت عند علماء التجويد والمفسرين 
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 45 الصوائت عند علماء التجويد األولالمبحث 
 45 الصطلح

 50 تحديد المخرج
 52 دور أعضاء النطق في إنتاج الصوائت

 55 مد الصوائت
 56 صفات الصوائت

 57 األصالة بين الصوائت القصيرة والطويلة
 62 الصوائت عند المفسريناني الثالمبحث 

 62 الصوائت عند أبي حاتم الرازي 
 63 الفخر الرازي 

 66 السيوطي
 الثاني: الدراسة المعملية للصوائت في القرآن الكريمالباب 

 68 المدخل
 68 التعريف بالبرنامج المعملي

 68 أساسيات البرنامج
 68 قراءة الملفات الصوتية وتحميلها

 70 البحثتهيئة عينات 
 70 التحليل األكوستيكي

 74 معايير اختيار العينات
 75 خريطة الصوائت في القرآن الفصل األول:
 76 على المستوى األدائي :المبحث األول

 76 طول مد الصائت وقصره
 76 درجة طول المد

 78 أسباب طول المد
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 78 الهمزة
 80 السكون 

 84 لغرض الترتيل والرقة والتغني
 85 اللة على الحذفللد

 86 للداللة على تأكيد الشيء وأهميته
 88 للتفريق بين معنى وآخر عند فقد القرينة

 88 ألسباب التذكر أثناء الكالم أو التالوة
 89 أسباب أخرى تدعو إلى طول المد في القرآن

 90 أسباب قصر المد
 90 أنواع المد

 90 مدُّ المبالغة
 91 مدُّ الفرق 
 95 الكنايةمد هاء 

 96 تفخيم الصائت وترقيقه
 96 الواو والياء

 97 األلف والفتحة
 100 المبحث الثاني: على المستوى اللهجي )اختالف القراءات(

 100 تبادل الصوائت في القراءات القرآنية
 100 الصوائت القصيرة
 100 بين الفتح والضم

 103 بين الضم والكسر
 105 بين الفتح والكسر

 110 صوائت الطويلةال
 110 إبدال  األلِف ياءً 
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 111 اإبدال  األلِف واوً 
 111 اإبدال الياء واوً 

 113 المبحث الثالث: الوقف على الصوائت الطويلة في الفاصلة القرآنية
 113 الفاصلة القرآنية

 113 الوقف على الصوائت الطويلة
 116 الحاذف
 117 الزياادة

 118 التقاديام والتأخير
 119 التحليل المعملي للصوائت في ألفاظ القرآنالفصل الثاني: 

 120 المبحث األول: التحليل  المعملي  للصوائت في ألفاٍظ متفرقاٍت من القرآن
ف ى) ْسر ت ى( و)ي اأ س   122 (ي اح 

 124 داللة الصائت عند الوقف 
ة  127 الشاااِادَّ

 136 في سورة الرحمن المبحث الثاني: التحليل المعملي للصوائت
 136 سمات مواضع الصوائت

 136 الصوائت الطويلة
 139 الصوائت القصيرة

 141 السمات االكوستيكية للصوائت
 142 الترددات والذبذبات

 143 األلف
 146 الياء
 148 الواو

 152 التوسط في طول الموجة وزمنها
 155 ملحق الجداول 
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 155 القصيرة والطويلة في سورة الرحمنجداول النسب المئوية للصوائت 
 155 النسبة المئوية للفتحة في سورة الرحمن
 158 النسبة المئوية للضمة في سورة الرحمن
 161 النسبة المئوية للكسرة في سورة الرحمن
 165 النسبة المئوية لأللف في سورة الرحمن

 168 النسبة المئوية للياء في سورة الرحمن
 169 ية للواو في سورة الرحمنالنسبة المئو 

 171 تحليل اإلشارات الصوتية في الصوائت في سورة الرحمن
 185 الخاتمة

 188 قائمة المصادر والمراجع
 أ العربيةملخص باللغة 

 a ملخص باللغة األنجليزية
 201 فهرس الموضوعات

 


