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ملخص

تقكـ ىذه الدراسة ببحػث القةػة ال نػ الق نرنػب ب قػدار كركد كت ػرر الحػركؼ ال فػكتة فػب الرآػظ الق نرنػب

حيػث درسػػت الح ػكر القفػػت لرحػػرؼ ال فػكت )حػػرؼ ال ػػده كدكره فػب إظيػػلر ب ػػض ال ػلنب ال لفػػة التػػب

نلسبت نطقو بين ل ا تفت الج ؿ القرننية التب رت بش ؿ الفت ف ح كر الحػرؼ ال فػكت )حػرؼ ال ػده

بأداء نكوع ن ر ف ال لنب.

تػـ االت ػػلد ال ػػنيح التحريرػػب فػػب الػربط بػػيف كركد كت ػرر الحػػرؼ ال فػػكت )حػػرؼ ال ػػده ك ػػل يظيػػر

ف ال لنب ال لفة بسبب ذلؾ كأي ل ل يظير ف

لف أ رل لرج ؿ القرننية التب رت بش ؿ الفػت

ف ح كر الحرؼ ال فكت كتـ ذلؾ االت لد ال نيح االستقرائب النػلةص السػتقراء الػدد ػف النفػكص

القرننيػػة؛ لت ػػكف أ رػػة الر ػ ىػػذه الحػػلالتا كتػػـ ػػذلؾ االت ػػلد ال ػػنيح االسػػتقرائب ال ل ػػؿ ػػف أجػػؿ الػػد
الحر لت التػب ت ريػل حػركؼ ال ػد الطبي يػة كال ػدكد فػب ترػؾ ال رػة بلل قلرنػة ب ػدد الحر ػلت يػر ذلػؾ

النكع

رحرة ف راحؿ البحثا

ك رص البحث إل أف ىنلؾ تغلي انر كا حلن بيف

لنب الج ؿ القرننية التب تت يػز بللح ػكر القفػت

اء أ ػلف ذلػؾ فػب
لرحرؼ ال فكت الف لنب ترؾ التب تت يز بللغيلب القفت لرحرؼ ال فكت فييل؛ سػك ن
سيلؽ ستقؿ ل ؿ ف الحلليف أـ فب سيلؽ تفؿ كةد تـ تك يح ذلؾ بلل رة ال رية.
الكممات المفتاحية :حركؼ ال د الحركؼ ال فكتة ال ن القرننبا

Vowels in Quranic Pronouncement and their Connection
to Quranic Meaning
Abstract
The study examines the relation between the Quranic meaning with the incidence
and frequency of vowels in Quranic pronouncement. In this sense, the main focus of the
analysis was put on the remarkable presence of vowels (long vowels) and their role in
highlighting some special meanings that fit their pronunciation, as opposed to other
vowel-free (long vowels) Quranic sentences with different kinds of meanings.
The analytical method was used in linking the occurrence and frequency of vowels
(long vowels) to the special meanings associated thereof and any other meanings of
Quranic sentences that are remarkably vowel-free. The incomplete inductive approach
was also adopted to extrapolate a number of Quranic texts as examples of these cases.
The incomplete inductive approach was adopted to select a number of Quranic texts as
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examples of these cases. On the other hand, the complete inductive approach was used
in a certain stage of the research to count vowel marks of natural and long vowels said
examples, and compare them to the number of marks in other types.
The research discovered a clear difference between the meanings of the Quranic
sentences distinguished by the remarkable presence of vowels and the meanings of
vowel-free Quranic sentences. Said difference was observed in both separate and
connected contexts for each of the two cases, and illustrated with practical examples.
Key words: Long vowels, Vowels, Quranic meaning.

املكدمة.

النيػت ىػذه الد ارسػة ببحػث القةػة ال نػ القرننػب ب قػدار كركد كت ػرر الحػركؼ ال فػكتة فػب الرآػظ القرننػب حيػث

بينت دكر الح كر القفت لرحرؼ ال فكت )حرؼ ال ده فب إبراز ب ض ال لنب ال لفة التب نلسبت نطقو ك ل يكحب
بو فػكتوا بين ػل ا تفػت الج ػؿ القرننيػة التػب رػت بشػ ؿ الفػت ػف ح ػكر الحػرؼ ال فػكت )حػرؼ ال ػده بػأداء نػكوع

ن ر ف ال لنبا

مشكلة الدراشة.
ُا

تجيب الدراسة الف السئرة اآلتية:

ىؿ ىنلؾ القةة بيف ال ن القرننب ك قدار كركد كت رر الحركؼ ال فكتة فب الرآظ القرننب؟

ِا

ل دكر الح كر القفت لرحرؼ ال فكت )حرؼ ال ده فب إبراز ب ض ال لنب ال لفة؟

ّا

ل ال لنب التب تبرز الند رك الج رة القرننية بش ؿ الفت ف ح كر الحرؼ ال فكت )حرؼ ال ده؟

أهداف الدراشة.

تيدؼ الدراسة إل تحقيؽ التللب:

ُا

إظيلر ال قةة بيف ال ن القرننب ك قدار كركد كت رر الحركؼ ال فكتة فب الرآظ القرننبا

ِا

بيلف دكر الح كر القفت لرحرؼ ال فكت )حرؼ ال ده فب إبراز ب ض ال لنب ال لفةا

ّا

تبييف ال لنب التب تبرز الند رك الج رة القرننية بش ؿ الفت ف ح كر الحرؼ ال فكت )حرؼ ال ده؟

مههج الدراشة.

كةد تـ االت لد ال ػنيح الكفػآب فػب د ارسػة لىيػة حػرؼ ال ػد ك رجػو كأسػبلب ال ػد كالرتػو كاالت ػلد ال ػنيح التحريرػب

فب الربط بيف كركد كت رر الحرؼ ال فكت )حرؼ ال ده ك ل يظير ف ال لنب ال لفة بسبب ذلؾ كأي ػل ػل يظيػر ػف
لف أ رل لرج ؿ القرننية التب رت بش ؿ الفت ف ح كر الحرؼ ال فكتا
كتـ ذلؾ االت لد ال نيح االستقرائب النػلةص السػتقراء الػدد ػف النفػكص القرننيػة؛ لت ػكف أ رػة الرػ ىػذه الحػلالت كتػـ

ذلؾ االت لد ال نيح االستقرائب ال ل ؿ ف أجؿ الد الحر لت التب ت ريل حركؼ ال د الطبي ية كال دكد فب ترؾ ال ر ػ ػة
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بلل قلرنة ب دد الحر لت ير ذلؾ النكع

رحرة ف راحؿ البحثا

إجراءات الدراشة.

كاالت ػدت ىػػذه الد ارسػة القػراءة كالركايػػة كالطريػؽ التػػب الرييػػل ال ػؿ فػػب نطقتنػل )الردف ك ػػل حكليػػله كىػب حآػػص الػػف
)ُه

اللفـ ف طريؽ الشػلطبية

كاالت ػدت ػف ال ػدكد الػقزـ كالكاجػب ك ػف ال ػد الكاجػب أةرػو؛ فبحسػب ػل الريػو ال ػؿ لػدل

الق ػراء ج ي ػلن فػػقف ال قػػدار ال ت ػػد لر ػػد الآرالػػب الػػقزـ الػػذم ينشػػأ الػػف الس ػ كف الػػقزـ ىػػك سػػت حر ػػلت كأ ػػل ال ػػد الآرالػػب
النلشئ الف ى ز فيك كاجب ال د فب الركاية التب االت ػدتيل الد ارسػة بنكاليػو ال تفػؿ كال نآفػؿ

يػر أنػو يجػكز فيػو التكسػط

)أربع حر لته كفكيؽ التكسط ) س حر لته كةد تـ االت لد أةرو )أربع حر لتها
كةػػد تػػـ االت ػػلد طريقػػة حسػػلبية لفػػة الحتسػػلب النسػػبة ب ػيف الحػػركؼ ال فػػكتة كالحػػركؼ الفػػل تة؛ فآػػب حػػيف أف
الحركؼ ال فكتة )حركؼ ال ده تقبؿ الزيلدة فب الطكؿ أحيلنلن لف ال بد ف طريقة يػتـ فييػل تآ يػؾ الحػرؼ إلػ أةػؿ كحػدة

ي ف احتسلبيل ك قلرنتيل بللحركؼ ال رل ف لف الت بير الف الحرؼ ال فػكت كالػف الحػرؼ الفػل ت ب ػدد الحر ػلت التػب
تؤلآػػو ىػػك أدؽ ت بيػػر فب ػػد إى ػػلؿ الحػػركؼ ال تكبػػة يػػر القلبرػػة لرنطػػؽ ػػؿ ألػػؼ الج لالػػة كب ػػد إى ػػلؿ الحػػركؼ التػػب ال
تنطػػؽ فػػب الكفػػؿ ػػؿ ى ػزة الكفػػؿ كأكؿ السػػل نيف إذا ػػلف حػػرؼ ػػد ك يرىػػل بحسػػب ػػل تقت ػػيو ةكاالػػد النطػػؽ ال ربػػب
كأح لـ التجكيد كب د إ لفة ل ينبغب إ لفتو ؿ د الفرة الفغرل كال دكد الآراليػة -تػـ الت بيػر الػف الحػركؼ ال فػكتة
)حػػركؼ ال ػػده بللحر ػػلت التػػب تؤلآيػػل )كىػػذا ػػل سػػيتـ بيلنػػو أ ػػر فػػب الػػرض الد ارسػػة -لتػػتـ تلبػػة اللػػؼ الطبي يػػة )فتحتػػيفه

كاللؼ ال دكدة بسبب الي ز )أربػع فتحػلته كاللػؼ ال ػدكدة بسػبب السػ كف )سػت فتحػلته كى ػذا تػـ الت بيػر الػف الػكاك بلل ػ لت
كالف اليلء بلل سراتا
كليس

ك ل ذ ر ننآلن فقد تـ االت لد ال د الكاجب بسبب الي ػز النػد حآػص الػف اللفػـ ػف طريػؽ الشػلطبية أربػع حر ػلت
سلن ف أجؿ إةل ة الحجة بأةؿ الكاجب فقف زيد فب ال د فيك ل يزيد فب ت ريس كتأ يد نتلئح الدراسةا

الدراشات الصابكة.


دراسة

لؿ ال قلبرة القيمة الداللية لصوت المد في القراءات

جرة ال نلرة ال جرد ُٕ ال ددِ ََُِـا

الآرؽ بيف ىذه الدراسة كالدراسة السلبقة ليل أف ترؾ الدراسة تنلكلت فب جزء يسير نيل السبب ال نكم لر د ع إةػرار
البلحػػث بػػأف الر ػػلء التجكيػػد أج ػكا الر ػ السػػبب الرآظػػب لر ػػد كل ػػنيـ لػػـ يج ػكا الر ػ السػػبب ال نػػكم لػػو بػػؿ إنػػو

ػ يؼ

الندىـ كل ف البلحث فب جزء ف دراستو حلكؿ ال شؼ الف ةكة السبب ال نكم الداللب لر د فب القػراءات ال ت ػددة ك ػرب
ػَ ِفيػ ِو[البقػرة ]ِ :كذلػؾ لر بللغػة فػب النآػب ك يػر
لالن لذلؾ د ال النلفية لرجػنس النػد ب ػض القػراء فػب ةكلػو ت ػلل َ :ال َرْي َ
ذلػػؾ ػػف ال رػػةا أ ػػل د ارسػػتنل فآييػػل استقفػػلء لر ن ػ ال ػػلص النلشػػئ الػػف الح ػػكر الرآظػػب القفػػت لرحػػركؼ ال فػػكتة )حػػركؼ

ال ده ع ح كر الفت لر د الآرالب ال كجكد أفقن و
بسب ف ى ز أك س كف؛ كىك ػل يح ػؿ دلػيقن الرػ ت ػلنؽ الج ػلؿ ػع البق ػة

لنب القرننية بنظ يل كبقيحلءات أفػكات حركفيػل بػؿ إف تآلالػؿ
فب الرآظ القرننب؛ فريست ال ر لت كحدىل ىب التب تؤلؼ ال ى
الحركؼ ك ل ينتح النو ف أح لـ تجكيدية جلء بيل الكحب كالر نل إيلىل رسكلنل ال ريـ  ال يقؿ كفلء لر ن ا
كاذا لنت ترؾ الدراسة ةد النيت ببحث القةة ال ن بلل د فب القراءات القرننية ال ت ددة فدراستنل النيت ببحث القةة
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ال ن القرننب بللحركؼ ال فكتة )حركؼ ال ده فب القراءة كالركاية كالطريؽ التب الرييل ال ؿ فػب نطقتنػل )الردف ك ػل
حكليله كىب حآص الف اللفـ ف طريؽ الشلطبيةا


الدراسة ال لنية لحسيف أسكد التصوير باإليحػاء الصػوتي فػي القػرلف الكػريـ تر يػل جرػة ريػة القىػكت بجل ػة دك ػكز

أيركؿ اإلفدار ْٖا
ُا

فق شؾ أنيل اةتربت ف ال ن الذم النيت بو دراستنل شيئلن ةريقن ل نيل افترةت النيل فب أ كر:
ف حيث ال ـ؛ حيػث تنلكلػت الد ارسػة الػددان ةرػيقن ػف ال رػة القرننيػة

ػل كي ػف كفػؼ ػؿ ػلؿ بأنػو ةػد تقحقػت فيػو

ب ض حركؼ ال د الطبي ػب بشػ ؿ يػر الفػت بللقػدر الػذم تػكافرت الريػو د ارسػتنل ىػذه ف ػق الػف رػك ال رػة التػب فػب
ترؾ الدراسة ف ال د الآرالب الذم يت لالؼ فيو حرؼ ال د فيتر ز فيو التفكيت ك ل يكحب بو بش ؿ أ برا

ِا

ف حيث السركب؛ حيث تػـ الحػديث الػف ال ػدكد الػكاردة فػب الج رػة القرننيػة )ال ػلؿه بشػ ؿ إج ػللب دكف الت ػلس طريقػة
حسلبية ن بطة ل د ىػذه ال ػدكد كنسػبتيل لرحػركؼ ال ػرل يػر ال ديػة كتػـ ال ػركج بنتػلئح

نكيػة ارتلىػل البلحػث لترػؾ

الج ػػؿ القرننيػػةا بين ػػل ت يػػزت ى ػػذه الد ارسػػة بت ر ػػيل ل شػ ػريف ػػلالن ةرننيػ ػلن ت يػػز ػػ هؿ ني ػػل بلحتكائػػو بشػ ػ ؿ الفػػت الرػ ػ

الحػػركؼ ال فػػكتة )حػػركؼ ال ػػده أك ب رػػكه بش ػ ؿ الفػػت نيػػل كبينػػت القةػػة ذلػػؾ فػػب الحػػللتيف بػػلل ن الق نرنػػب كةػػد

االت دت الدراسة طريقة حسلبية ن بطة الر يلن ل د ىذه الحركؼ ك يرىلا
كةػد تػـ تقسػيـ البحػػث إلػ ت ييػد ك بح ػػيف كيتحػدث الت ييػد الػػف داللػة الفػكات النػػد الر ػلء ال ػرب كال بحػػث الكؿ

في ػك ال بحػػث النظ ػػرم كينقسػػـ إلػ ػ

ق ػػة طللػػب الكؿ :الح ػػرؼ ال فػػكت )ال لىي ػػة كال ػػرجه كال ػػلنب :ػػد الحػػرؼ ال ف ػػكت
كال بحػث ال ػػلنب فيػك بحػػث تطبيقػب كينقسػػـ إلػ

)السػبب كال رػػةه كال للػث :الحػػرؼ ال فػكت ال يػزات الفػكتية كال قةػػة بػػلل ن
ةس يف الكؿ :الحركؼ ال فكتة الغللبة كال لنب :الحركؼ ال فكتة الغلئبةا

متهيد :داللة األصوات عهد علناء العرب.
أشلر الر لء ال ربية القدا

إل ال نلسبة بيف الفكات ك دلكالتيل كل ػؿ ال ريػؿ بػف أح ػد الآراىيػدم ىػك أكؿ ػف

نبو إل ىذا ال ر؛ فقػد كرد فػب ق ػو إشػلرات لػذلؾ لػدل حدي ػو الػف ال ػرب فػب ىػذا ال نػ ؛ حيػث ةػلؿ :ػأنيـ تكى ػكا فػب

فػػر )ِه كةػػلؿ سػػيبكيو فػػب شػػأف
فػ ٌػر كتكى ػكا فػػب فػػكت البػػلز ٌ
ف ٍر ى
م تقطي ػػل فقػػللكا :ى
فػػكت الجنػػدب اسػػتطللة ك ػ ٌػدا فقػػللكا :ى
ال فلدر التب تأتب الر كزف ف قف إنيل تأتب لق طراب كالحر ة نحػك :النقػزاف كالغريػلف كالغ يػلف فقػلبركا بتػكالب حر ػلت
ال لؿ تكالب حر لت الف لؿ)ّها ف أف فكت حركؼ الآ ؿ ت يؿ لن ط حر لتو كس نلتوا

للجػػة تقد ػػة أسػ له :بػػلب فػػب تفػػلةب)ْه اللآػػلظ

جنػػب ب ػػده بلبػػل فػػب ال فػػلئص الػػللح فيػػو ىػػذا ال ك ػػكع
كأفػػرد ابػػف ٌ
لتفػػلةب ال ػػلنب كةػػد ٌػػؿ لػذلؾ بأ رػػة يػرة)ٓها كيسػػتآلد نػػو أف االشػػتراؾ بػػيف ال ر تػػيف فػػب ال بن ػ يػػؤدم بلل ػػركرة إلػ
االشػػتراؾ بيني ػػل فػػب ال نػ ا كىػػذا دليػػؿ كالػ وػب الػ و
ػلؿ ػػف الر لئنػػل إلػ أى يػػة فػػكت ال ر ػػة بحركفيػػل كحر لتيػػل كسػ نلتيل فػػب
استداللء ال ن الذم تح رػو؛ كيبػدك أف بػف جنػب ػلف أشػد ال ر ػلء اىت ل ػلن بيػذه ال سػألة حيػث ففػؿ فييػل يػ ار ك ػلف

ػل

حفػػرة يالنيػت ال ػػرب بيػػل
ةػلؿ :االرػػـ أنػو ل ػػل لنػت اللآػػلظ لر ػػلنب أزٌ ػة كالرييػػل أدلػة كالييػػل كفػرة كالرػ ال ػراد نيػل
ٌ
فأكلتيل ةد ار فللحل ف ت قيآيل كافقحيل )ٔها
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كةد ظرت ىذه ال سألة تراكد ال ر لء فيذ ركىل الند ؿ نلسػبة؛ فيػذا ىػك ال آسػر ال بيػر ف ػر الػديف الػرازم يتحػدث

أح فيػذه
أح ٍ
الف داللة الفكت فب تآسيره فيقػكؿ :إف اإلنسػلف النػد ال ارحػة أك الكجػع يقػكؿ :أخ كالنػد السػ لؿ ةػد يقػكؿٍ :
لف فكفة ل ف داللتيػل الرػ ػدلكالتيل بػللطبع ال بللك ػعااا ك ػذلؾ
أفكات ر بة كحركؼ ؤلآة كىب دالة الر

ػؽ )ٕه؛ فيػذا االىت ػلـ ػف ال آسػر بيػذا ال نػ يشػب ب ػل
ػؽ لى ٍ
فكت القىطىل يشبو أنو يقكؿ :ةىطىل كفكت الرٌقرىقيشػبو أنػو يقػكؿ :لى ٍ

ال يدع

لنلن لرشؾ بأنو ةد تنلكؿ الرآظ القرننب نتبيلن ل ل فيو ف داللة الفكتيةا

ليس ىذا فحسب بؿ إف السيكطب ب د ذلؾ القد بلبػل لفػلن فػب اإلتقػلف ب نػكاف) :ائػتقؼ الرآػظ ػع الرآػظ كائتقفػو

ػع ال نػ ه تنػػلكؿ فيػػو أ رػػة الديػػدة ػػف اآليػػلت القرننيػػة برىنػلن الرػ التػكاؤـ الفػػكتب كالرآظػػب؛ حيػػث يقػػكؿ :ت ػػكف ألآػػلظ

ال قـ قئ ة لر ن ال راد فقف لف ف ل لنت ألآلظو ف ة أك جزال فجزلة أك ريبل فغريبة أك تداكال ف تداكلة أك
تكسط بيف الغرابة كاالست لؿ ف ذلؾ )ٖها

كيبػدك أف ىػػذه ال سػألة لػػـ تغػلدر ال ر ػػلء فػػب تنػلكليـ لرقػرنف ال ػريـ كسػػبرىـ أ ػكاره كالبحػث فػػب أسػ ارره؛ ف ػػل ةػػلؿ

دراز فب تلبو النبأ ال ظيـ :إف أكؿ شبء أحستو ترؾ الذف ال ربية فب نظـ القرنف ىك ذلػؾ النظػلـ الفػكتب البػديع الػذم

ةس ػ ت فيػػو الحر ػػة كالس ػ كف تقسػػي ل نكالػػل يجػػدد نشػػلط السػػل ع لس ػ لالو ككزالػػت فػػب ت ػػلاليآو حػػركؼ ال ػػد كالغنػػة تكزي ػلن

بللقسط يسلالد الر ترجيػع الفػكت فيػو كتيػلدم الػنآىس فيػو ننػلن ب ػد نف)ٗها ػـ ي ػيؼ :إف القػرنف ال ػريـ يسػت ر دائ ػل برفػؽ
أةؿ ل ي ف ف الرآظ فب تكليد أ ر ل ي ف ف ال لنبااا فريس فيو ر ػة إال ىػب آتػلح لآلئػدة جريرػة كلػيس فيػو حػرؼ
إال جلء ل ن )َُها

كلػػدل الحػػديث الػػف ر ػػلت الق ػرنف ال ػريـ كحركفػػو ال بػػد ػػف استح ػػلر القكاالػػد كالح ػػلـ التػػب تح ػػـ تآلالػػؿ ىػػذه

الحػركؼ؛ ذلػؾ أف ىػذا التآلالػؿ ةػد ينشػأ النػػو تكليػد حػرؼ ىنػل ك حػذؼ حػرؼ ىنػػلؾا يقػكؿ

ػب بػف أبػب طللػب :كالي ػزة إذا

كة ت ب د حرؼ ال د كالريف لؾ أف تدع إشبلع ال د فب ال قـ فتقكؿ فلئـ كةلئـ بغير إشبلعااا فأ ل فػب القػرنف فػق بػد ػف
)ُُه

إشبلع ال د اتبلاللن لرركاية

ع أف ل كرد الر لسلف ابف جنب فب ىذا ال نػ يشػب بػأف ال ػد لبػت حتػ فػب ػقـ ال ػرب
)ُِه

حيػػث ةػػلؿ الػػف حػػركؼ ال ػػد ال ق ػػة :إذا أكة ػػت ب ػػدىف الي ػزة أك الحػػرؼ ال ػػد ـ ازددف ط ػكالن كا تػػدادان

كل ػػف يبػػدك أف

ينتقب ستكل النليتو بذلؾ فب ق و بحسب ال قلـ أ ل فب تقكة القرنف ال ريـ فلل ر ليس ا تيل انرا
ال ربب لف لو أف
ى
ػكب ة ػراءة الق ػرنف بللتجكيػػد
كةػػد تػػـ بحػػث الح ػػـ الش ػرالب ال ت رػػؽ ب سػػتكل اإلل ػزاـ بيػػذا ال ػػر؛ فلل تقػػد كف يػػركف كجػ ى
ك رااللة ؿ ل يت رؽ ب يآية الداء؛ ف ػد كةفػر كاظيػلر كاد ػلـ كا آػلء كاةػقب ك يػره كيػأ ـ ػف تػرؾ ذلػؾ إف لػـ ي ػف
)ُّه

ك ل الريو ال ؿ فقف لرتجكيػد جػلنبيف النظػرم كال رػب فػللنظرم :ي نػب

ذكر فق إ ىـ الريو
نا
الذر فقف لف
لديو ه
أح لـ الرـ التجكيد كةكاالده كحآظيل كفي يػل كح ػـ ىػذا الجلنػب أف ت ر ػو فػرض آليػة سػلئر ال رػكـ إذ ي ػد ػف الرػكـ اآللػة

كالكسيرة كال رب :ي نب تطبيؽ القكاالد التجكيدية فب أ نلء تقكة القرنف كح و الكجكب ال ينب الر

رفػة

ؿ ةلرئ لرقرنف)ُْها

كل ؿ أةكل الدلة الشرالية فب ىذه ال سألة ل ركم الف ابف س كد -ر ػب ا النػو -أنػو ػلف يقػرئ رجػقن القػرنف
اء وا ْلمس ِ
الص َدقَ ُ ِ ِ
اك ِ
يف[التكبة ]َٔ :رسػرة)ُٓه فقػلؿ :ػل ى ػذا أةرأنييػل رسػكؿ ا  فقػلؿ الرجػؿ :يػؼ
فق أر الرجؿ إَِّن َما َّ
ات ل ْمفُقََر َ َ َ
اء وا ْلمس ِ
الص َدقَ ُ ِ ِ
اك ِ
يف ف ددىل)ُٔها
أة أر يل يل أبل البد الرح ف؟ فقلؿ :أةرأنييل إَِّن َما َّ
ات ل ْمفُقََر َ َ َ
إف ىذا ال ستكل ف اإللزاـ كالكجكب فب تآلفيؿ الداء الرآظب لرقرنف ال ريـ ي نب بلل ركرة أف ال ن القرننب الػذم
أراده ا ت لل ل ق و ال يتـ إال بيذه ال يآية ف الداء الرآظب كالفكتب آليلت القرنف ال ريـا فأح لـ تقكة القرنف ال ري ػـ
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احلروف املصوتة يف اللفظ الكرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاف لنت تقكـ الر أسبلب كتآلالقت لآظية إال أنيل ال ت رك أبدأ ف الل ؿ

نكم ينسجـ ع الفكت الذم تؤكؿ إليوا

كةد جلءت ىذه الدراسة لترقب ال كء الر القةة نكع لص ػف الحػركؼ بػلل ن القرننػب؛ الحػركؼ ال فػكتة أك
حركؼ ال د ال ق ة )اللؼ كالكاك كاليػلءه التػب ت ػلد ت ػرج ػف حيػز كاحػد ال يشػلر يل فيػو يرىػلا حيػث ح ػكرىل القفػت
فب اآلية القرننية يؤدم

لنب لفة ك يلبيل القفت فب اآلية القرننية يؤدم نكاللن ن ػر ػف ال ػلنبا كىػك ػل سػتت رض

لو ىذه الدراسة بللبحث كالتآفيؿ كفؽ ةكاالد الر ية ةلبرة لرقيلسا

املبحث األول:

املبحــث الهظـري.
املطلب األول :احلرف املصوت (املاهية واملخرج).

ت فقف بآقف تفكيتلن أم دالله كفلت يفكت فكتلن فيك فلئت ب ن فلئح)ُٕها
ف َّك ى
الصوت لغة :ف ى
اصطالحاً :فيك الرض ي رج ع النآس ستطيقن تفقن حت ي رض لو فب الحرؽ كالآـ كالشػآتيف قػلطع ت نيػو الػف ا تػداده
كاستطللتو)ُٖها

كةد يكفآت الحركؼ التب تؤدم الفكت فب أ آأ فكره كأةكاىل فب الك ػكح السػ ب بػللحركؼ ال فػكتة؛ كىػب حػركؼ

ال د ال ق ةا

ةلؿ سيبكيو )ت َُٖىػه فب بلب الكةؼ فب الكاك كاليلء كاللؼ :كىذه الحركؼ ير ي كسلت كىب حركؼ لػيف
ػلرج نيػل كال أ ػد لرفػكت)ُٗها كةكلػو بػأف ىػذه

ك د ك لرجيل تس ة ليكاء الفكت كليس شبء ف الحركؼ أكسع

الحركؼ ير ي كسلت ي نب أنيف يتفآف بفآة الجير التب تؤدم إل الك كح الس ب الذم ي يز ىذه الحركؼا
)َِه

كةلؿ ال برد )ت ِٖٓىػه :ف ف حركؼ البدؿ حػركؼ ال ػد كالرػيف ال فػكتة؛ كىػب اللػؼ كالػكاك كاليػلء
أي ػلى :كىػػب حػػركؼ بلئنػة ػػف ج يػػع الحػركؼااا فحػػركؼ ال ػػد حي هػز كاحػ هػد الرػ ًحػدة)ُِه ك كنيػػل تشػ ؿ ن طػلن لفػلن ػػف الحػػركؼ
يكحب بأف ح كرىل أك يلبيل لو تأ ير لص الر ال ن ا

)ِِه

كةػػد كفػػؼ ابػػف جنػػب )ت ِّٗى ػػه ىػػذه الحػػركؼ بفػػآة ال فػػكتة
)ِّه

ِْٖىػه حيث فنؼ الحركؼ إل فل تة ك فكتة

كةػلؿ النيػل

ك ػػذلؾ ف ػػؿ أبػػك الرػػب الحسػػيف بػػف سػػينل )ت

كتلب يـ فب ذلؾ أبك البد ا ف ر الديف الرازم )ت َٔٔىػه)ِْها

كسػ يت حػػركؼ ال ػػد لنيػػل ت ػػرج بل تػػداد كلػػيف ػػف يػػر رآػػة الر ػ الرسػػلف التسػػلع

رجيػػل فػػقف ال ػػرج إذا اتسػػع انتشػػر

كف ػريب كيقػػلؿ ليػػل أي ػػل الحػػركؼ الجكفيػػة كاليكائيػػة لف بػػدأ أف ػكاتيل ػػف
الفػػكت فيػػو كا تػػد كاذا ػػلؽ ان ػػغط فيػػو الفػػكت ى
)ِٓه
بداية الحرؽ ـ ينطرؽ الفكت نو ل ار الر ؿ قء الآـ كليس لو حيز يف ينتيب النده سلئر الحركؼ ا
كةد ا تلرت ىػذه الد ارسػة اسػـ )الحػركؼ ال فػكتةه الرػ

يرىػل ػف التسػ يلت التػب ي ػف أف تطرػؽ الرييػل ػؿ )حػركؼ

ال ده أك )الحركؼ الذائبةه أك )الحركؼ الجكفيػةه أك )الحػركؼ اليكائيػةه ك يػر ذلػؾ؛ بسػبب أف فػآة التفػكيت فييػل ىػب التػب
أدت الدكر الداللب الذم تس

إلبرزها
الدراسة ا

كالحػركؼ ال فػكتة أك حػركؼ ال ػد ىػب اللػؼ السػل نة آتػػكح ػل ةبريػل كال ي ػكف ةبريػل إال آتكحػل كالػكاك السػػل نة
كـ ل ةبريل كاليلء السل نة

سكر ل ةبريل)ِٔها
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ك ػرج حػركؼ ال ػد الجػػكؼ؛ كىػك البػلرة الػف التجكيػػؼ أك ال ػقء ال تػد ػف فػػكؽ الحنجػرة إلػ الشػآتيف ال ػكازم
لرحرؽ كالرسلف الند فتح الآـ كىك ليس نقطة حددة بؿ

قدر)ِٕها
رج ٌ

املطلب الثاني :مد احلرف املصوت (الصبب والعلة)ا
طكلو كيقلؿ :ى ىد ٍدت الشػبء إذا زدتػو ك ى ىػد ٍدت الرض نػدا
ال ٌد فب الرغة الجذب كال ى ٍ
طؿ كالزيلدة يقلؿ :ي ٌده ٌدا أم ٌ
إذا زدت فييل ترابل كال دكد الطكيؿ)ِٖها
كال ٌد فب االفطقح فقد الرفو البد الكىلب القرطبػب فيقػكؿ أ ػل ال ػد فيػك ح ػـ يجػب لحػركؼ ال ػد كالرػيف إذا ػلف القبيػل

ى ػزة أك سػػل ف ػػد ـ أك ظيػػر )ِٗها كالرفػػو طػػلش بػػرم زاده بقكلػػو :ىػػك طػػكؿ ز ػػلف فػػكت الحػػرؼ )َّها كةيػػؿ ىػػك :إطللػػة
ز ف فكت حرؼ ال د إل أ ر ف حر تيف الند قةلة ى ز أك س كف )ُّها

كةػػد الػػرض الر ػػلء التجكيػػد لنػكاع ال ػػد كى ػػل :الفػػرب كالآرالػػب؛ فللفػػرب ىػػك الػػذم ال تقػػكـ ذات حػػركؼ ال ػػد دكنػػو

كىك ال د الطبي ب أك ل ي رؼ الندىـ بللقفر كالآرالب فيك الذم ي رض زيػلدة الرػ ال ػد الطبي ػب ل كجػب يكجبػو كج رػكا

لو أنكاع يرة ف نو القزـ ك نو ال لرض لرسػ كف ك نػو ال تفػؿ كال نآفػؿ)ِّها ك ػرد ىػذه النػكاع ي ػكد إلػ الي ػز كالسػ كف
ل كرد فب الت ريؼ االفطقحب ك ل ق ذلؾ فيك د جلئز بسبب الس كف ال لرض؛ كىك لرج حيز ىذه الدراسةا

أ ل الف ال رة التب تج ؿ حرؼ ال د يزداد طكالن الند قةلة الي ز كالس كف فقد الزاىل ال ر لء إل أ ػكر؛ ةػلؿ الزجػلج

)ُُّقه كابػػف ةتيبػػة )ِٕٔقه :إف كجػػب ت ػػيف ال ػػد بيػػلف الي ػزة ال بيػػلف ال ػػدكد لف الي ػزة آيػػة ك ػػع آلئيػػل فآػػب

رجيػػل فقكيػػت بت ػػيف ال ػػد فػػب حػػرؼ ال ػػد ةبريػػلا كزيػػلدة

كب ػػد
إ راجيػػل رآػػة؛ لنيػػل ت ػػرج ػػف الفػػدر للس ػ رة لشػػدتيل ي
ت يف ال د ع السل ف فألجؿ التقلء السل نيف ف لف ال د للحر ة لنو يت يز بو أحدى ل ػف اآل ػر )ّّها كةػد كرد الػف ابػف
)ّٓه

جنػػب )ِّٗقه)ّْهت ريػػؿ قػػلرب ك ػػذا الػػف الػػدانب )ْْْقه

)ّٔه

كالػػف البػػد الكىػػلب القرطبػػب )ُْٔقه

يػػر أف

ػػب

بف أبب طللب )ّْٕقه للؼ الج يكر فب ت ريؿ ال د بسبب الي ز ةلئقن :إف ىذه الحػركؼ آيػة كالي ػزة حػرؼ جرػد ب يػد

آلء فبيف بلل د ليظير )ّٕها
ال رج ف ب فب الرآظ فر ل الفقت حرفلن آيلن يؼ الريو أف يزداد ب قفقة الي زة لو ن
كحلفؿ الآرؽ بيف رأم ج يكر الر لء الرغة كالر لء التجكيد ف جية كرأم ب بف أبب طللب ف جيػة أ ػرل ىػك أنيػـ

الرركا ال د بأنو جلء لرحآلظ الر الي زة ف أف ت تآب أ ل

ب فقد الررو بلل كؼ الر حرؼ ال ػد ػف اال تآػلءا أ ػل فػب ال ػد

بسبب الس كف القزـ فقد اتآؽ الج يع الر أف ال رة ىب إرادة الآفؿ بيف السل نيفا

كال ي نب اال تقؼ فب ت ريؿ ظلىرة ل الشؾ فب كجكدىل فسػكاء بتػت فػحة ػل ةللػو ج يػكر الر ػلء التجكيػد فػب ت ريػؿ

ظلىرة ال د أك ل ةللو يرىـ فقف ذلػؾ ال يغيػر شػيئل ػف أفػللة ال ػد فػب ال ربيػة ال ك ػل كةػراءة القػرنف فكفػلن فقػد ذ ػر ال ػد
الر لء ال ربية كركاه الر لء القراءات شلفية كأ دكا ذلؾ بأحلديث رفكالة إل النبب  تت

ف كفؼ ةراءتو  بلل د )ّٖها

املطلب الثالث :املنيسات الصوتية للحرف املصوت وعالقته باملعهى.
يتفػؼ الحػرؼ ال فػكت )حػرؼ ال ػده بفػآلت الديػدة ت يػزه الػف بػلةب الحػركؼ كل ػؿ فيػـ ىػذه الفػآلت ىػك ػل يسػ ٌػكغ
إحسلسنل بيذا الحرؼا ك ف أجؿ التكفؿ إل ل يتفؼ بو حػرؼ ال ػد ال بػد ػف الكةػكؼ الرػ حقيقػة القةػة ىػذا الحػرؼ بللحر ػة
التب ىب جزء نوا
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كأفؿ ف رة الربط بيف حركؼ ال ػد كبػيف الحر ػلت يرجػع إلػ سػيبكيو الػذم ةػلؿ :كان ػل الحر ػلت ػف اللػؼ كاليػلء

)ّٗه
ػبء
كالكاك
كةلؿ فب ك ع ن ر :فللآتحة ف اللؼ كال سرة ف اليلء كال ة ف الكاكا ف ؿ كاحػدة ش ه
)ُْه
)َْه
ك ذلؾ لف ذىب ال برد إذ يقكؿ :الآتحة ف اللؼ كال ة ف الكاك كال سرة ف اليلء ا
لؾ

ػل ذ ػرت

كأفلض ابف جنب فب شرح ترؾ ال قفلت ال ر زة الكاردة فب ػقـ سػيبكيو كال بػرد فػب تحديػد ال قةػة بػيف حػركؼ

ال د كالحر لت فقػلؿ :االرػـ أف الحر ػلت أب ػلض حػركؼ ال ػد كالرػيف كىػب اللػؼ كاليػلء كالػكاك ف ػل أف ىػذه الحػركؼ
ق ػػة ف ػػذلؾ الحر ػػلت ػػقث كىػػب الآتحػػة كال س ػرة كال ػ ة فللآتحػػة ب ػػض اللػػؼ كال س ػرة ب ػػض اليػػلء كال ػ ة

ب ض الكاك كةد ػلف تقػد ك النحػكييف يسػ كف الآتحػة اللػؼ الفػغيرة كال سػرة اليػلء الفػغيرة كال ػ ة الػكاك الفػغيرة

كةد لنكا فب ذلؾ الر طريؽ ستقي ةااا كيدلؾ الر أف الحر لت أب لض ليذه الحركؼ أنؾ تب أشب ت كاحػدة ػنيف
حدث ب دىل الحرؼ الذم ىب ب

وااا فقد بت ب ل كفآنله ف حػلؿ ىػذه الحػرؼ أنيػل تكابػع لرحر ػلت ك نتشػئة النيػل

كأف الحر لت أكائؿ ليل كأجزاء نيل كأف اللؼ فتحة شب ة كاليلء سرة شب ة كالكاك

ة شب ة )ِْها

كةلؿ البد الكىلب القرطبػب كىػك يتحػدث الػف الػكاك كاليػلء إذا لنػل حرفػب ػد كلػـ ي ػف ب ػدى ل ى ػزة كال حػرؼ سػل ف :فينبغػب
ػؿ ػل لػزـ فػب اللػؼ كةػد

أف يرزـ فيي ل اجتنلب اإلفراط فب اإلشػبلع كالتحػرز ػف إى للػو بحيػث يرتحقػلف بللحر ػة

)ّْه

ػ ذ ػره

كذلؾ بأف يي ٌنل ب قدار ل فيي ل ف ال د الذم ىك طب ي ل ك لفتي ل قكلؾ :ي لد ك يقلتااا ك ل أشبو ذلؾ
كاسػػتطلع الر ػػلء التجكيػػد أف ي ػػبطكا النسػػبة بػػيف الحر ػػة كحػػرؼ ال ػػد ب ػػل يك ػػح أف الآػػرؽ بػػيف الحر ػػة كحػػرؼ
ا

ال ػػد الػػذم ىػػب نػػو ىػػك فػػرؽ فػػب ال يػػة كأف ذلػػؾ الآػػرؽ ي ػػف أف يقػػلس كابت ػػركا طريقػػة لقيلسػػو كىػػب االتبػػلر الحر ػػة

أسلسل لرقيلس فقللكا :إف اللؼ ق يسلكم فتحتيف كال س ب ض ال ر لء ال قيلس فقللكا :الآتحػة تسػلكم نفػؼ اللػؼا

كىذه الطريقة كاف لـ تحدد

ية الحر ة كحرؼ ال د بللقيلس إل الز ف ال ت ؿ بلل لنية كأجزائيل ت تبر طكة تقد ػة جػدا

فب جلؿ ةيلس الفكات كادراؾ حقلئؽ الفكات الذائبة كال قةة بيف أنكااليل )ْْها

فب د أف بت أف الحر ة إن ل ىػب ب ػض حػرؼ ال ػد كأف الآػرؽ بيني ػل فػرؽ فػب ال يػة ال يػر نسػتطيع أف نسػحب

ػؿ ػػل يقػػلؿ الػػف السػ لت الفػكتية لرحر ػػة الرػ حػػرؼ ال ػػد بػؿ رب ػػل لنػػت ىػػذه ال يػزات أ ػر ك ػػكحل كت رسػلن فػػب حػػرؼ ال ػػد

)ْٓ(

بسبب طكؿ الفكت كت نو فيوا كةد درس الر لء الفػكتيلت فػكت الحر ػة فقػللكا :ت ػرؼ الحر ػة ػف النلحيػة ال كسػتي ية
بأنيل ظلىرة نلج ة الف تغير طكلب فب

دؿ سرالة الفكتا ك كف التغير طكليلن ي نب أف التغير نػلجـ الػف طريقػة نشػأ

الفػػكت بحيػػث ت ػػكف س ػرالة التػػردد فػػب الحر ػػلت غػػليرة لس ػرالة التػػردد التػػب نرحظيػػل فػػب الف ػكات ال ػػرل )الف ػكا ته)ْٔ(ا

كتتسـ الحر لت لذلؾ بقكة الك كح الس ب؛ كىب القكة التب تتسـ بيػل كجػلت الفػكت بحيػث ي ػف أف ي يػز بػأ ر سػ ب أةػكل
ف ال ر الس ب ال كجكد فب يرىل ف الفكات)ْٕ(ا

ي ػرؼ الك ػكح السػ ب بأنػو طلةػة الفػكت النطقيػة التػب تج ػؿ الفػكت كا ػحل لرسػل ع

يػر رتػبس بغيػره ػف الفػكات

ااا كةػد يرتػبس أ ػػر الك ػكح السػ ب بللشػدة كال رػػك؛ فقػد يظػػف أف الفػكت الكا ػح سػ يلن ىػك الفػػكت الشػديد كلػػيس ال ػر ػػذلؾ

بلل ركرة إذ ةد ي كف الفكت شديدان ع كنو ير كا ح ف النلحية الس ية)ْٖ(ا

كل ف الفآة التب يتفؼ بيل حرؼ ال ػد ال فػكت ك رػو الحر ػة ىػب فػآة الجيػر؛ كةػد ةلليػل سػيبكيو )ت َُٖىػػه ػف

ةبؿ :كىذه الحركؼ ير ي كسلت كىػب حػركؼ لػيف ك ػد ك لرجيػل تسػ ة ليػكاء الفػكت كلػيس شػبء ػف الحػركؼ أكسػع
لرج نيل كال أ د لرفكت)ْٗ(ا كفآة الجير ىب الفآة التب تبرز الحرؼ الر

ستكل الك كح الفكتب؛ ف ل يق ػ ػكؿ
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الر لء الفكتيلت :ك ف ال ركـ أف الفكت ال جيكر أك ح س يلن ف نظيره ال ي كس)َٓ(ا
بنلء الر

ؿ ل سبؽ ي ننل القكؿ بأف حرؼ ال د )الحرؼ ال فكته فكت يت يز بقكة الك كح الس ب ػف حيػث

النكع كيت يز بل تداده الطكيؿ ف حيػث ال ػـ؛ حيػث ىػك فػب أةفػر حلالتػو )حػر تيفه يآػكؽ فػب ا تػداده أم حػرؼ ػف يػر

حركؼ ال دا فحرؼ ال د إذف ي ؿ زيلدة لآظيػة كا ػحة فػب بنيػة ال ر ػة القرننيػة كىػذا النػكع ػف الزيػلدة فػب بنػ ال ر ػة ال

لفب يتنلسب ع نكالو ك وا
ي ف إال أف يآيد فب تحقيؽ كاستداللء ن ن إ
و
يقكؿ أحد البلح يف فب ىذا ال يداف :كال د بللفػكت بػيف بنػب اإلنسػلف لػو أسػبلب ب

ػيل

نػكم أم ي ػتص بػلل ن

الػػذم يريػػد القلئػػؿ إيفػػللو لرسػػل ع ك ػػف ذلػػؾ :االسػػتغل ة ػػؿ ةكلػػؾ )كاااال ػراهه ااا كالندبػػة )كاااحس ػرتلهه كالت ظػػيـ

ػػل فػػب

الذاف كال رػة يػرة ال يتسػػع ال قػػلـ لتآفػيريل نيػػل الػػداللء كالرجػػلء كاإلالجػػلب كال بللغػة كالتيكيػػؿ كالت يػػؿ ك ػػل شػػلبو
ذلؾا أ ل ال د الرآظب فيت رؽ بأسػبلب ت ػتص ب جػلكرة اللآػلظ كالحػركؼ ب

ػيل لػب ض ك ػل ينػتح الػف ذلػؾ التجػلكر ػف

أسبلب تستدالب كجكد ال د .كاذا لف ال ػد بللفػكت فػب اسػت دا لتنل االالتيلديػة تح ػو إرادة اإلنسػلف ال لفػة ك ازجػو الش فػب
إال أف ال د فب الرـ التجكيد لو أفكؿ كةكاالد )ُٓها

كاذا لف البلحث ةد ففؿ نكالب ال د ال نكم كالرآظب الف ب

ػي ل فػقف ىػذه الد ارسػة إن ػل جػلءت لرج ػع بيني ػل فػب

نطلؽ لص؛ فآب حيف يبرز فكت ال د فب اللآلظ القرننية ال تقحقػة بحيػث ي ػكف ح ػكره للبػلن كذلػؾ الرػ
ال تلد فب بقية السيلةلت فقف ىػذه ال فكفػية الرآظيػة ال بػد ليػل ػف ظػقؿ كأداء

نػكم ػلص يتنلسػب

يػر الػن ط

يػل أكجػده ا

ت لل فب ق و؛ لي كف زية تت لنؽ فييل السبلب الرآظية كال نكية فب و
ستكل ػف التػأ ير كاسػتكاء
نف لن ف أجؿ تحقيؽ
ن
ال ن الر نحك جز يآتقر إليو ىػذا النػكع ػف ال ػلنب كي ت ػؿ بػوا ك ػذلؾ يقػلؿ فػب السػيلةلت القرننيػة التػب تت يػز بغيػلب
حركؼ ال د ال فكتة الرػ ن ػط يػر ت و
ػلد فػب بقيػة السػيلةلت؛ لتتػكال الحر ػلت ػع تػكالب الحػركؼ الفػل تة بشػ ؿ الفػت
يرفؼ ال لنب كيرفيل فب كالب كادراؾ التللب كالسل ع رفلن لو ل يسك و ف فكفية ترؾ ال لنبا

كلدل البحث كالتقفب الف ؿ ل ةيؿ ف نراء ت س ىذا الحقؿ البح ب الدةيؽ نجد ػف ال ر ػلء ػف أدلػ بػدلكه فيػو؛

فيذا ال ق الرب القلرم )َُُْىػه يقكؿ :كال ي آ أف ال د ليس حرفػلن كال حر ػة بػؿ زيػلدة الرػ
الح ػد

رقػلن :كىػذه قحظػػة ذات

يػة حػرؼ ال ػد)ِٓ(ا كيقػكؿ

نػ ب يػد فػػب فيػـ حقيقػػة ظػػلىرة ال ػد؛ فقػػكؿ الرػب القػػلرم أف ال ػػد لػيس بحػػرؼ كال حر ػػة

نله أنو ال يؤدم إل تغيير ال لنبا فللحركؼ الذائبة فب ال ربيػة ليػل درجتػلف ػف الطػكؿ؛ ةفػيرة كىػب الحر ػلت كطكيرػة

كىب حركؼ ال د ك ؿ زيلدة فب د الفكت ب د ذلؾ ال تؤدم إل درجة لل ة ي كف ليل شأف فب تغيير ال نػ

ترؾ الزيلدة نكاللن ف التأ ر النلتح الف التر يب حيف تقع حركؼ ال د فب سيلةلت
التب ترحؽ الفكات فب التر يب سكاء أ لنت جل دة أـ ذائبة)ّٓ(ا

إن ػل ت ػكف

ينة كت كف زيلدة ال د ؿ بقيػة الظػكاىر

كل ؿ ل ذ ره ال ق الرب القلرم ـ تػلبع تحريرػو كاسػتنبلط ال ػلنب نػو الػد تكر الح ػد يت رػؽ بػللتغير الفػرفب لر ر ػلت

)دار ىسه حيػػث أدل تحكيػػؿ
ػللتغير الػػذم ييحد ػػو الآػػرؽ ال ػػب بػػيف ةكلنػػل ى
ك ػػل يترتػػب الريػػو ػػف تغيػػر نػػكم؛ ػ ٌ
)دىر ىسه كةكلنػػل ى
الحر ػة القفػػيرة )الآتحػػةه إلػ حر ػة طكيرػػة )حػػرؼ ػػد فػػكت كىػك اللػػؼه كىػػك جػػرد تغيػر ػػب أي ػلن – ل نػػو أدل إلػ

تغير فب نلىل؛ فريس التغير ال ػب الػذم يح ٌػكؿ الحر ػة إلػ حػرؼ ػد – كلػيس ىػك
تغير فب بنية ال ر ة الفرفية ك ف ـ ٌ
ٌ
حؿ ىذه الدراسة -ػللتغير ال ػب الػذم يحػكؿ حػرؼ ال ػد الطبي ػب ) ػل يسػ بللحر ػة الطكيرػةه إلػ حػرؼ ػد ػدكد ) ػل يسػ

طكلةه – كىك حؿ ىذه الدراسة
بللحر ة ال ٌ

ل سبؽ كتـ التك يح-ا
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كنجد ةكالن ن ر الند الر لء الفػكتيلت يطػرؽ ال نػ بشػ ؿ بلشػر؛ حيػث ةػلؿ اسػتيتية :كتػرد الحر ػة ال طكلػة )حػرؼ

ال ػػد ال ػػدكده فػػب نطػػلؽ القػراءات القرننيػػة فػػب ال كةػػع الػػذم ت ػػكف فيػػو الحر ػػة الطكيرػػة )حػػرؼ ال ػػد الطبي ػػبه تبكالػػة بي ػزة
دا ؿ بنية ال ر ة

ل فب )سػ لءه ك )أالػداءه ك ػل يسػ
)ْٓه

فب الرؼ الر لء الفكات ال لفريف

تغييػػر الحر ػػة الطكيرػػة إل ػ

بلل ػد الػقزـ فػب ترتيػؿ القػرنف ال ػريـ س و
ػلك ل آيػكـ الحر ػة ال طكلػة

ـ يتلبع دا استيتية ةكلو :ك ة تسلؤؿ يدكر حكؿ الحر ة ال طكلة فب ال ربيػة ىػؿ
)ٓٓه

طكلػػة تغييػػر فػػكني ب

)ٔٓه

أـ تغييػػر ألكفػػكنب

؟ إف الج ػكاب الػػف ىػػذا التسػػلؤؿ ػرتبط دكف شػػؾ

ب قةػػة ىػػذا التغييػػر بللداللػػة؛ فػػقذا أدل ىػػذا التغييػػر إلػ داللػػة جديػػدة فػػق شػػؾ أنػػو تغييػػر )فػػكني بها كاذا لػػـ يػػؤد إلػ إحػػداث

تغيير فب الداللة فيك تنكع )ألكفكنبه ليس إالا كةبػؿ أف نحسػـ الجػكاب فػب ىػذه ال سػألة الرينػل أف ننبػو إلػ

ػبط ال تغيػرات

التب ت ؿ الر إحداث تغيير فب الداللة بجلنب طكؿ الحر ة كذلؾ حت ي ػكف ح نػل الرػ ىػذا التغييػر ح ػلن فػحيحلنااا

فقنؾ إذا أردت أف ت بر الف ب د شبء شلر إليو فقنؾ تقكؿ) :ىنلاااااؾه ال شؾ أف اإلطللػة ةػد حػد ت كال شػؾ أف التغييػر
فب ظقؿ ال نػ ةػد حػدث كةػد يظػف ال تأ ػؿ لكؿ كىرػة أف ىػذا التغييػر تغييػر فػكني ب )فػب الداللػةه ال ألكفػكنب )تنػكع فػب
ػػل ىػػك

الداء ال يغيػػر الداللػػةها كل ػػف ينبغػػب أف يي رػػـ أف ىنػػلؾ الػػل قن تغي ػ انر ن ػػر كىػػك الػػذم أحػػدث التغييػػر فػػب الداللػػة
كا ػػح ػػف التطبيػػؽ الآ رػػبا ىػػذا ال ل ػػؿ ىػػك تغييػػر التنغػػيـ ال الحر ػػة التػػب تحكلػػت ػػف طكيرػػة إلػ طكلػػة كاذف فػػقف تغييػػر
الحر ة الطكيرة لتفبح طكلة ل ىك إال تغيير ألكفكنب )ال يؤ ر فب الداللةه ال تغيير فكني ب )يؤ ر فب الداللةه)ٕٓ(ا

كبنلء الر ىذا الح ـ الذم تكفؿ إليػو دا سػ ير نجػده يقػكؿ فػب ك ػع ن ػر ػف تلبػو)ٖٓ( :كتسػت ؿ الحر ػة ال طكلػة

فػػب البيئػػلت الرغكيػػة ال ترآػػة

ػػألكفكف )ال يػػؤ ر فػػب الداللػػةه كذلػػؾ

ػػل فػػب كاةػػؼ ال طلبػػة كالنػػداء كالغنػػلء كالت يػػؿ

ك يرىل ف ال كاةؼ التب تحتلج إل شبء ف د الحر ةا كفب ةراءة القرنف ال ريـ تتحكؿ الحر ة الطكيرة إل

ب ض ال كاةع كذلؾ الر نحك ل ىك
كسيلةلت أدائية

ينةا

طكلة فب

ركؼ فب أح لـ الترتيؿا فللحر ة ال طكلػة فػب ػؿ ترػؾ السػيلةلت ت ػدـ كاةػؼ

كيبػػدك أف التغيػػر فػػب ال نػ الػػذم يقفػػده دا اسػػتيتية ي ترػػؼ الػػف ذاؾ الػػذم اشػػترطو دا الح ػػد ب ػػد تحريرػػو ل قللػػة

تغير
ال ق الرب القلرم؛ فآب حيف لف الح د ال ي تد بأم ٌ

ب فكؽ حرؼ ال د الطبي ب الر ف يد التأ ير فب ال ن

طكلػة
يقر بحدكث ٌ
نجد استيتية ٌ
التغير فب الداللة بيف ر ة )ىنلؾه ذات الحر ة الطكيرة ك ر ة )ىنػلااؾه ذات الحر ػة ال ٌ
ل نو ي كد كي زك سبب التغير فب الداللة إل التنغيـ الذم ح رو حرؼ ال د ال دكد ال إل كنو دكدانا

كل ل لنت ىذه الدراسة ةد اتآقت ع ل ذىب إليو دا الح د في ل اسػتنبطو ػف قكلػة ال ػق الرػب القػلرم فقنيػل ت ترػؼ

في ل تتبنله كتس

إل إ بلتو ع ل ذىب إليو دا استيتية؛ ذلؾ أف ستكل التغير فػب الداللػة كال نػ الػذم يحػلكؿ دااسػتيتية

د ارسػتو ىػػك ذاتػو ال سػػتكل الػػذم تحػلكؿ ىػػذه الد ارسػػة إلقػلء ال ػػكء الريػو؛ كىػػك التغيػػر فػب ظػػقؿ ال ر ػػة الدالليػة كلػػيس التغيػػر

الفرفب الذم ي ؿ الر إزاحة
كلػػدل الػػرد الر ػ

ألكفكنب )ال يؤ ر الر


ن ال ر ة إل حيز جديدا

ػػل ارتػػله دا س ػ ير اسػػتيتية ػػف أف التغيػػر ػػف حر ػػة طكيرػػة إل ػ حر ػػة طكلػػة ػػل ىػػك إال تغييػػر

ستكل الداللةه كليس تغيي ار فكني يلن )يؤ ر الر

ستكل الداللةه ي ف أف يقلؿ:

إف ةكؿ دا س ير بأف الذم يػر الداللػة إن ػل ىػك التنغػيـ كلػيس ال ػد لػيس سػر لن ال سػي ل أف أحػدى ل )ال ػد كالتنغػيـ ال ػلص

بللفػػكت ال ػػدكده ال ي ػػف تفػػكره دكف اآل ػػر ك ػػل داـ دليػػؿ دا اسػػتيتية في ػػل كفػػؿ إليػػو ىػػك ػػل يآي ػػو السػػل ع ػػف ال ػػقـ
ال ح ب فقف أحدنل ال ي د الحرؼ ال فكت ليفبح حر ة طكيرة )أ ر ف حر تيفه دكف أف يرتبط ذلؾ بتنغيـ لص
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ن ن لص ف يؼ ي ننل التسريـ بأف الآلالؿ فب التأ ير الر الداللة ىك التنغيـ كليس ال د؟
ليدؿ الر
إف ل ةلـ بو دا استيتية ف الج ع بيف ال كاةؼ التب ي ف است لؿ الحر ة ال طكلة فييل ف بلب التنكع الدائػب

ك حل تيػػل القري ػلن الر ػ ف ػ يد نطقػػب كاحػػد ال يي ىس ػرٌـ؛ ذلػػؾ أف اسػػت لؿ الحر ػػة ال طكلػػة فػػب الغنػػلء ي ترػػؼ الػػف
اسػػت لليل فػػب ال طلبػػة كالت يػػؿ ػ قن فػػقذا ػػلف ترحػػيف ال ػػقـ يػػؤدم بػػب ض حركفػػو إلػ ال ػػد بشػ ؿ نآفػػؿ الػػف
ال ن – كاف لف ىذا االفتراض ال يستقيـ الند ال رحنيف ال بلر -فلست لؿ الحر ة ال طكلة فب ال طلبة كالت يػؿ
اللدة ل يرتبط بق اردة ال ت رـ إبراز ن ن يف ي ينػو الريػو ىػذا النػكع ػف ال ػد كالريػو فػق يي ىسػرـ بػأف ىػذا االسػت لؿ
لرحر ة ال طكلة لف بكفآيل ألكفكف )ال يؤ ر فب ظقؿ ن ال ر ةها

ؿ ىذا فب الرد الر ل ذىب إليو دا استيتية في ل يت رؽ بلل قـ ال ح ب كلـ نت رض ب ػد ل ػل ييآيػـ ػف ةكلػو في ػل
يت رؽ بقراءة القرنف ال ريـ؛ كىك أف الحر ة ال طكلة فب ةراءة القرنف ال ريـ إن ل ت ػدـ كاةػؼ كسػيلةلت أدائيػة ينػة الرػ

نحك ل ىك

ركؼ فب أح لـ الترتيؿ – كيقفد التجكيد -بش ؿ ال يؤ ر فب ظقؿ ال ر ةا

كالجكاب الر ذلؾ ىك؛ أف ؿ ل ي ف دراستو ف أ رة ح ية ك ل ي ف رفده نيل فب االسػت لؿ ال ػل ب أك
ػقـ ا ت ػلل ال جػز؛ ذلػؾ أف ػقـ

الآفيح ك ل ي ف ال ركج بو ف نتلئح ف ؿ ذلؾ -ال ييقبؿ بحلؿ سحبو الرػ
ا ت لل بسيلةلتو كنيلتو ك قلط و القفيرة ك ر لتو كحركفو ك يآية أداء ذلؾ رػو بللتآفػيؿ الػدةيؽ إن ػل نػزؿ كحػدة كاحػدة
ير ةلبرة لرتجزمءا ك ل ةلؿ النو دا استيتية ف تحػكؿ الحر ػة الطكيرػة إلػ

كذلػؾ الرػ نحػػك ػل ىػػك

ػركؼ فػب أح ػػلـ الترتيػؿ –

طكلػة فػب ب ػض ال كاةػع ػف القػرنف ال ػريـ

ػػل ةػلؿ -لػػيس دةيقػلن؛ ذلػؾ أف أح ػػلـ التجكيػد إن ػػل ك ػ ت الحقػلن

لتفؼ ال يآية الدةيقة فب التقكة التب كفرتنل الف طريؽ الكحب كالريو فقف الحر ة ال طكلة ىذه إن ػل ىػب جػزء ػف بنيػة

ال ر ة القرننية التب ال يجكز تقكتيل إال بحر ة طكلة كأف التقفير فب أداء الحر ػة ال طكلػة الكاجبػة – حػؿ الد ارسػة-

ػب ي لةىػب ػف ارت بػو الػف ةفػدا كالريػو فللػذم يريػؽ
للتقفير فب اإلتيػلف بأحػد حػركؼ ال ر ػة القرننيػة ف قى ػل لح هػف جر ه
نػ ال ر ػػة القرننيػػة كان ػػل د ارسػػة أن ػػلط
تنلكلػػو ػػف ىػػذا ال ػػر بح يػلن لػػيس ىػػك د ارسػػة أ ػػر ال ػػد )الحر ػػة ال طكلػػةه الرػ

ال لنب التب ح رتيل اللآلظ القرننية التب برزت فييػل الحر ػلت الطكيرػة كال طكلػة بشػ ؿ للػب فػب بنيػة ال ر ػة القرننيػة –

كىك حؿ ىذه الدراسة-ا

لػػذا فػػقف كركد ب ػػض اللآػػلظ القرننيػػة

كفػػب الرغػػة ال ربيػػة فػػقف أم زيػػلدة فػػب ال بنػ تػػدؿ الر ػ الزيػػلدة فػػب ال ن ػ
بحر ػػلت طكلػػة )حػػركؼ ػػد ػػدكدةه بشػ ؿ كاجػػب أك الزـ لىيػػدؿ الرػ زيػػد نػ و
ػلء فػػب داللػػة ال ر ػػة ك زيػػد رحلبػػة فػػب

نلىػػل

درؾ كايحلئيل ال ي ت يَّؿا
ال ي ى
ك ف تحدث الف ىذا ال ر فػطآ فػلدؽ الراف ػب حيػث تنػلكؿ الجلنػب الفػكتب لر ر ػة القرننيػة كداللػة الحر ػلت

ال قث كةلؿ :إف لدة الفكت ىب ظير االنآ لؿ النآسب كأف ىذا االنآ لؿ بطبي تو إن ػل ىػك سػبب تنكيػع الفػكت)ٗٓها كةػلؿ
فب ك ع ن ر :إف ل ؿ لآظ فكتلن رب ل أشبو كة و ف ال قـ ك ف طبي ػة ال نػ الػذم ىػك فيػو كالػذم تيسػلؽ لػو الج رػة)َٔها

ب كال تيسػػلغي كرب ػػل لنػػت
كةػلؿ أي ػػل :حتػ إف الحر ػػة رب ػػل لنػػت قيرػػة فػػب نآسػػيل لسػػبب ػػف أسػػبلب ال قػػؿ أييػػل ػػلف فػػق ت ٍ ػ يذ ي
ػت ليػػل شػػأنلن الجيب ػلن ك أريػػت أف ػكات
أك ػػس النفػػيبيف فػػب حػػظ ال ػػقـ ػػف الحػػرؼ كالحر ػػة فػػقذا ىػػب اسػػتي ً رت فػػب الق ػ نرف أريػ ى
الحػػرؼ كالحر ػػلت التػػب ةبريػػل ةػػد ا تيػػدت ليػػل طريقػػل فػػب الرسػػلف كا تنآتيػػل ب ػػركب ػػف الػػنغـ ال كسػػيقب حت ػ إذا رجػػت فيػػو
لنت أالذب شبء كأرةو كجلءت ت نة فب ك

كتذكؽ كاةع
يل ك لنت ليذا ال ك ع أكل الحر لت بلل آة كالركالةااا
ٍ
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احلروف املصوتة يف اللفظ الكرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحركؼ ك ً
أجر حر لتيل فب حس الس ع كتأ ٍؿ)ُٔها
املبحث الثاني:

املبحث التطبيكي.
املطلب األول :احلروف املصوتة الغالبة.
كردت ب ػػض النفػػكص القرننيػػة التػػب رػػت نيػػة أك أةػػؿ ػػف نيػػة كبػػرزت فييػػل س ػ ة الح ػػكر الغللػػب لرحػػركؼ ال فػػكتة
اء نلةفػلن كج ػػع ال رػػة الرػ ذلػػؾ كالنظػػر كالتأ ػػؿ فػػب
)حػػركؼ ال ػػده كلػػدل اسػػتقراء القػرنف ال ػريـ اسػػتقر ن

تح ؿ

لنييػػل تبػػيف أنيػػل

لنب لفة تتنلسب ع ىذا الح كر الغللب لحركؼ ال ػد ال فػكتة الرػ نحػك ػل ىػك بػيف ب ػد ػؿ قطػع ة نرنػب فػب

ىذا ال طرػب؛ حيػث تػـ أكالن إظيػلر قػدار ح ػكر حػركؼ ال ػد ال فػكتة البػر تآ ي يػل إلػ الحر ػلت التػب ي ريػل ػؿ حػرؼ ػد

بحسػػب ك ػ و الطبي ػػب أك ال ػػدكد ػػدان الز ػلن أك كاجبػلن كفػػؽ ركايػػة حآػػص الػػف اللفػػـ ػػف طريػػؽ الشػػلطبية التػػب التز يػػل ىػػذا
البحث؛ كةد تـ ىذا التآ يؾ ف أجؿ دةة ال بط ف جية ك ف أجؿ ال قلرنة ب دد الحر ػلت الرػ الحػركؼ الفػل تة التػب تقلبػؿ

حركؼ ال د ال فكتة فب ىذا البحث ف جيػة أ ػرلا كال بػد ػف ذ ػر أنػو تػـ االت ػلد ال تلبػة الفػكتية التػب ت تػب فييػل ال ر ػلت
بحسػػب نطقيػػل ال بحسػػب ةكاالػػد اإل ػػقء ال ربػػب ال تػػلد كىػػك ػػل ينلسػػب ىػػذا ال قػػلـا كةػػد ات ػػح ب ػػد ال ػػد كال قلرنػػة )االسػػتقراء
ال ل ؿ ليذه الحر لته بأف ح كر حركؼ ال د فب ىػذه ال رػة ال شػرة التػب تػـ ا تيلرىػل ليػذا ال طرػب ي ػلد يػكازم ح ػكر بقيػة
الحركؼ فييل كىك ل ي ؿ س ة لفة ليذه ال قلطع القرننية ال تظير اللدة فب نفكص القرنف ال ريـا
ِ
ُم ٍػة َوِاَّنػا ََمَػم لثَ ِ
س ْم َنا ِم ْف قَْبمِ َؾ ِفي قَْرَي ٍة ِم ْف َنِذ ٍ
ػارِى ْـ
اء َنػا ََمَػم أ َّ
ير إَِّال قَا َؿ ُمتَْرفُ َ
وىػا إَِّنػا َو ََ ْػد َنا َ
لب َ
المثاؿ األوؿَ  :و َك َذل َؾ َما أ َْر َ
وف[الز رؼ]ِّ :ا
ُمقتَ ُد َ
ٌإنػ ػى ػى كجدنػ ػى ػى ػى ػى أػى ػى بػ ػى ػى ػى ػى أ نػ ػى ػى الرػ ػى ػى ػى ػى أ ٌ تف كاٌنػ ػى ػى الرػ ػى ػى ػى ػى ء ػى ػى ػ ػى ػى رىـ يتد ػي ػي ف
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )َّه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ّْه حر ةا

تفػػؼ اآليػػة نيج ػلن يتب ػػو ج ػػؿ ال ػػلفريف فػػب حػ ػكارىـ الػػدينب حيػػث ال حجػػة ل ػػدييـ كال نيجػػلن يست سػػ كف ب ػػو؛

وك ىج ٍػدىنل
كت كي لٌ الف ذلػؾ فػقنيـ ي ػدكف إلػ ت ػ يـ الحللػة التػب يقرػدكنيل كيج رػكف نيػل شػيئلن يسػتحؽ الػكالء كاالةتػداءا ى
و
الـ كىك القفد اااكال ة :الحللة التب ي كف الرييل اآلـ كىك القلفد )ِٔها
ىنب ى
لءىنل ىالرى أي َّ ة} ف ٌ
)ّٔه
كجػلء الح ػكر الغللػب لرحػركؼ ال فػكتة
ك ففت اآليػة ال تػرفيف تنبييػل الرػ أف التػن ـ ىػك سػبب إى ػلؿ النظػر
ػػف أجػػؿ الت ػػكيض الػػف حللػػة الآػػراغ الآ ػػرم التػػب ي ريػػل حػكارىـ ك ػػف أجػػؿ ت ػ يـ ةػػدر حللػػة اآلبػػلء التػػب يقرػػدكنيل بػػدكف دليػػؿ
ف ك كا الف الدليؿ الآ رم بللت

يـ الفكتب الذم أفلده الح كر الغللب لرحركؼ ال فكتة التب تتسـ بقكة الك كح الس با

ََ ٍؿ قَ ِر ٍ
المثاؿ الثانيَ  :وقَالُوا َرَّب َنا لِـ َكتَ ْب َت ََمَ ْي َنا ا ْل ِقتَا َؿ لَ ْوَال أ َّ
يَ[النسلء]ٕٕ :ا
َخ ْرتََنا إِلَم أ َ
َ
لكلػ ػى ػى ػى ػى أ ٌ رتنػ ػى ػى ػى ػى إلػ ػى ػى ػى ػى أجرف ةرػً ػً ب

برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ُْه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ُٖه حر ةا
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ً
ػب الرػػييـ القتػػلؿ
كاآليػػة نزلػػت فػػب نػػلس ػػف الفػػحلبة اسػتأذنكا النبػػب  ب ػػة فػػب ةتػػلؿ ال شػػر يف فرػػـ يػػأذف ليػػـ فر ػػل يتػ ى

)ْٔه
وي ٍ ىش ٍك ىف َّ
لس ى ى ٍشىي ًة الرَّ ًو
كىـ بلل دينة ةلؿ فريؽ نيـ ىذه الج رةا ك لف ا ت لل ةد كفآيـ فب اآلية ذاتيل بأنيـ ى
الن ى
أ ٍىك أى ىش َّد ى ٍشىيةن} ـ ةلؿ ت لل لرسكلو ال ريـ بأف ي لطبيـ بقكلو ت ػلل  :قُ ْؿ َمتَػاعُ الػ ْد ْن َيا َقمِيػ ٌؿ َو ْاِ ِخ َػرَُ َخ ْي ٌػر لِ َم ِػف اتَّقَػم
كىذا ال قـ يذ ر ع ف لنت ر بتو فب الدنيل أ ر ػف ر بتػو فػب اآل ػرة)ٓٔها ػف ىنػل الرػـ بػأف الر بػة القربيػة الدا ريػة

النػػدىـ تنػػزع نحػػك إب ػػلد ىػػذا القتػػلؿ أ ػػدان ب يػػدان

يػػر أف االالتبػػلرات ال حيطػػة ػػف نػػزكؿ ال ػػر اإلليػػب اآلنػػؼ كتػػلري يـ

ال ربء بللبطكالت حيث لنكا يبلدركف بطرب ةتلؿ ال آلر دك ل

ؿ ذلؾ أحرج كةآيـ فل طركا إلػ القػكؿ بػأنيـ ير بػكف

بللتأ ير إلػ أجػؿ ةريػب لػيس إال كل ػف ىييػلت فقػد شػآتيـ الحػركؼ ال ديػة ال فػكتة التػب رػب ح ػكرىل فػب الػنص؛
ليشير إل ر بتيـ بللتأ ير إل أجؿ ب يد كليس ةريبلنا
ِ
ََ ٍؿ قَ ِر ٍ
المثاؿ الثالثَ  :وأَْنِذ ِر َّ
يف ظَمَ ُموا َرَّب َنا أ ِّ
يَ ُن َِ َْ
اَ فَ َيقُو ُؿ الَِّذ َ
َخ ْرَنا إِلَم أ َ
اس َي ْوَـ َيأْتي ِي ُـ ا ْل َع َذ ُ
الن َ
رٌبنػ ػى ػى ػى ػى أ ٌ رنػ ػى ػى ػى ػى إلػ ػى ػى ػى ػى أجرف ةرػً ػً ب

ؾ[إبراىيـ]ْْ :ا
َد َْ َوتَ َ

برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ُْه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ُٖه حر ةا

كاآلية فييل أ ر لررسػكؿ بقنػذار الظػلل يف ػف ىػكؿ يػكـ القيل ػة الػذم يػأتييـ فيػو ال ػذاب فيقػكؿ الػذيف ظر ػكا أنآسػيـ
بلل آر كال لف  :ربنل أ ر ال ذاب النل كردنل إل الدنيل كأ يرنل إل أجػؿ ػف الز ػلف ةريػب نتػدارؾ ػل فرطنػل بقجلبػة
دالكتؾ إل التكحيد كاتبلع الرسؿ)ٔٔها كل ؿ الػذم سػكغ ربػة ح ػكر حػركؼ ال ػد ال فػكتة ىػك ر بػتيـ فػب االسػت طلؼ

كتطكيؿ أ د ال حلكلة؛ ل ب يستفحبكا الش كر بلل ؿ أطكؿ ز ف

ف ةبؿ أف يأتييـ الرد ال يئس ف إجلبة طربيـا

اَ ُو قَ ْو ُم ُو قَا َؿ أَتُ َحاَ ِّ
ْوني ِفي المَّ ِو َوقَ ْد َى َد ِ
اف[الن لـ]َٖ :ا
المثاؿ الرابعَ  :و َح َّ
كح ػى ػى ػى ػى ػى ػى ٌجو ػي ػي ةك و ػي ػي ةػ ػى ػى ؿ أتحػ ػى ػى ػى ػى ػى ػى ٌجػ ػي ػي ػي ػي ػي ػي ٌنػ ػً ػً فػ لرػ ػى ػى ػو كةد ىدػى ػى ف
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )َّه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ِٖه حر ةا
كاآلية تفؼ حلؿ سيدنل إبراىيـ -الريو الفقة كالسقـ -ع ةك و؛ حيث إنيـ جلدلكه ك لفػ كه فػب أ ػر التكحيػد؛
تلرة بقيراد أدلة فلسدة كاة ة فب ح ػيض التقريػد كأ ػرل بللتيديػد كالت كيػؼا كال حلجػة ىػب ال جلدلػة كال غللبػة فػب إةل ػة
الحجة كىب ؿ ل يدلب بو أحد ال ف يف فب إ بلت دالكاه أك رد دالكل ف وا

كةد رد الرييـ إبراىيـ ردا ةكيل جريئل فقلؿ ليـ :أىتيحلجكنب ًفب الرَّ ًو ىكةى ٍد ىى ً
داف أل أتجلدلكننب فب شأنو -ت لل  -كفب
أدلة كحدانيتو كالحلؿ أنو -سبحلنو -ةد ىدانب إل الديف الحؽ كال إةل ة الدليؿ الري ـ بأنو ىك ال ستحؽ لر بلدةا
تقػػداتيـا كج رػػة ىكةىػ ٍػد ىىػ ً
ػداف حػػلؿ ؤ ػػدة لكن ػػلر أم ال
كاالسػػتآيلـ لكن ػػلر كالتػػكبيس كتيئيسػػيـ ػػف رجكالػػو إل ػ
جدكل ف حلجت ـ إيلم ب د أف ىدانب ا إل الطريؽ ال ستقيـ)ٕٔها
ك ػػل أفلدتػػو حػػركؼ ال ػػد ال فػػكتة الغللبػػة فػػب ىػػذه اآليػػة إظيػػلر طػػكؿ حلجػػة ال آػػلر إلبػراىيـ -الريػػو الفػػقة كالسػػقـ-

البر ال د القزـ )ست حر لته ب ل ال يكفؿ إل نتيجػة كشػدة إن ػلره -الريػو الفػقة كالسػقـ -ذلػؾ الرػييـ كتكبي ػو ليػـ البػر
االستآيلـ اإلن لرم الذم سبؽ ال د القزـ ال لنب لست حر لت أ رل كالبر بلةب ل كرد ف دكدا
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إِسرِ
ائي َؿ[يكنس]َٗ :ا
َْ

ِ َِّ َِّ
ؽ قَا َؿ لم ْن ُ َّ
لم َن ْت ِب ِو َب ُنو
المثاؿ الخامسَ  :حتَّم إِ َذا أ َْد َرَك ُو ا ْل َغ َر ُ
ت أَن ُو َال إلَ َو إال الذي َ
َ
حتٌػ ػى ػى ػى ػى إذ ػى ػى ػى ػى أدر و لغرؽ ةػ ػى ػى ؿ ءػى ػى نت ٌأنو ػي ػي لػ ػى ػى ػى ػى إلػ ػى ػى ػو إلػرػ لذ ػً ػً ػً ػً ء ػى ػى نت بو ػً ػً بنػ ػي ػي ػي ػي إسرػى ػى ػى ػى أػً ػً ؿ
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ّٖه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ْٔه حر ةا

تفؼ اآلية حلؿ فرالكف ع نبب ا

الغرؽ إيله

كس ك ف

و ف بنب إسرائيؿ؛ حيث است ر اتبلالو إيلىـ إلػ كةػت إدراؾ

ؿ ذلؾ ال يآتأ يجد فب إد ار يـ إل أف أنج ا بنب إسرائيؿ؛ كال ن  :حت أدر و الغرؽ فقذا أدر و الغرؽ

ةػػلؿ ن نػػت؛ لف ال ػػقـ سػػكؽ ل ػػكف الغليػػة ىػػب إدراؾ الغػػرؽ إيػػله ف نػػد ذلػػؾ انتي ػ االتبػػلعا كاإلدراؾ :الرحػػلؽ كانتيػػلء
السيرا كىك يؤذف بأف الغرؽ دنل نو تدريجيل بيكؿ البحر ك فلرالتو ال كج كىك يأ ؿ النجلة نو كأنو لـ يظير اإلي ػلف

حت أيس ف النجلة كأيقف بلل كت كذلؾ لتفربو فب ال آر)ٖٔها

كالكجكد القفت لحركؼ ال د ال فػكتة يػدؿ الرػ ترػؾ ال ارحػؿ ال تطلكلػة التػب سػبقت إنجػلز فرالػكف ل ي ػة إالػقف
كطكليػػل كلػـ يبػؽ جػلؿ لتطكي وػؿ أ بػر إال كارت بػو ةبػؿ أف ينحػػرج
اإلسػقـ يػر ال قبػكؿ؛ فرػـ تبػؽ رحرػة ػف ال ارحػؿ إال ٌ
إل ىذه النتيجةا

َف
ش ْػرَنا ََمَ ْػي ِي ْـ ُك َّػؿ َ
المثاؿ السادسَ  :ولَ ْو أ ََّن َنا َنَّزْل َنا إِلَ ْي ِي ُـ ا ْل َم َال ِئ َك َة َو َكمَّ َم ُي ُـ ا ْل َم ْوتَم َو َح َ
ػي ٍء قُ ُػب ًال َمػا َكػا ُنوا لِ ُي ْم ِم ُنػوا إَِّال أ ْ
ش ْ
وف[الن لـ]ُُُ :ا
َي َ
اء المَّ ُو َولَ ِك َّف أَ ْكثََرُى ْـ َي َْ َيمُ َ
ش َ
ػ ػى ػى ػ ػى ػى نػ ػي ػي ليؤ نػ ػي ػي ػي ػي إلػرػ ػى ػى ػى ػى أف يشػ ػى ػى ػى ػى ء الرػ ػى ػى ق
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )َِه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )َِه حر ةا

ػلف الػذيف سػألكا
كىذه اآلية إالقـ ف ا ت لل ييزيؿ بيػل ط ػع النبػب  ػف أف يػؤ ف ىػؤالء ال ػلدلكف بػربيـ الك ى
ػت إلػييـ ال قئ ػػة
اآليػة كأةسػ كا إنيػـ يؤ نػكف إذا نزلػت فػأ بر ت ػلل أنيػـ ال يؤ نػكف كلػك جػلءتيـ ػؿ ني وػة فقػلؿ ت ػلل  :لػك ٌنزل ي
أم :اليلنػلن َ وَكمَّ َم ُيـ المػوتم بأنػؾ ي ًحػ ف
ػي ٍء قُ ُػبالً أم :اليلنػلن ػل
ش ْػرَنا ََمَ ْػي ِي ْـ أم :ج نػل الرػييـ ُ ك َّػؿ َ
ؽ في ػل تقػكؿ َ و َح َ
ُ
شْ
)ٗٔه
الزل ا نبيو بيذا كأالر و أف ف سبؽ فب الرـ ا أال يؤ ف فق ينآ و شبء ا
ن نكا إِالَّ أَف َي َ
آء اهللا ٌ
ش َ
ك ربػػة كركد حػػركؼ ال ػػد ال فػػكتة فػػب ىػػذا ال قطػػع الق نرنػػب ػػف أجػػؿ إفػػلدة زيػػد ػػف التػػأ ير فػػب نآػػس الرسػػكؿ ال ػريـ 

الذم لطلل ل اللتبو ربػو الرػ إذىػلب نآسػو الرػ ال ػلفريف حسػرات ك ػف أجػؿ زيػد إفيػلـ لػو  أف ال ػر ال يت رػؽ ب سػتكل ػل
تقد و ليـ ف أدلة لتقن يـ بيل؛ بدليؿ طبي ة الدلة ال آتر ة الكاردة فب اآليةا

َحػ ْ
ػع
ػؽ أَفَ َم ْػف َي ْي ِػدي إِلَػم ا ْل َح ِّ
ػو َي ْي ِػدي لِ ْم َح ِّ
ش َرَك ِائ ُك ْـ َم ْف َي ْي ِدي إِلَم ا ْل َح ِّ
المثاؿ السابع :قُ ْؿ َى ْؿ ِم ْف ُ
ؽ أْ
ؽ قُ ِػؿ المَّ ُ
ػؽ أ َ
َف ُيتََّب َ
وف[يكنس]ّٓ :ا
أ َّ
َم ْف ال ي ِيدِّي إال أف ُي ْي َد فَ َما لَ ُك ْـ َك ْي َ
ؼ تَ ْح ُك ُم َ
لػ ػ ػ ٌ ً ً ً ً
ييد ػ ػ ػ ػ إلرػ ػى ػى ػى ػى أف ييد ػى ػى
ىى
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ُِه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ُّه حر ةا
ػؽ أم بكج وػو ػف
كاآلية فييل إلزواـ كافحلـ لر لفريف إ ىر إفحلـ فللسؤاؿ ىؿ ف تشر كنيـ بل َّ مف َي ْي ِد إِلَػم ا ْل َح ِّ
فقف أدن ر ً
الكجكًه؟ َّ
فقح أ ًرىـا
اتب ال بكدية ىدايةي ال بكًد ل ىبدتو إل ل فيو
ه
ػؽ أم :ىػك ييػدم لػو دكف يػره كذلػؾ بنفػب الدل ًػة كالحجػ ًح كارس ً
ػلؿ الرسػؿ كانػزاؿ ال ت ً
ػب كالتكفيػ ً
ؽ
ُ ق ِؿ اهلل َي ْيِد ِل ْم َح ّ

لرنظر كالتدبر ك ًير ذلؾ ػف فنػكف الي ً
َحػ ْ
ػع أ ََّم ْػف ال ي ِيػدِّي ب سػر
ػدايلتا أَفَ َمػف َي ْي ِػد إِلَػم ا ْل َح ِّ
ؽ أْ
ػؽ كىػك ا  :أ َ
َف ُيتََّب َ
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اليلء؛ كأفرو ييتدم فأد ـ ك سرت اليلء اللقتلء السَّل ً
نيف أم ال ييتدم بنآسػو ف ػقن الػف ىدايػة ي ًػره كفيػو ػف ال بللغػة
ً
ستتبعه لنآيػو )االىتػداءه
نآييل )اليدايةه
ل ال ي آ كان ل ينآب النو
ى
نآب اليداية ل ل أف ى
ي
االىتداء ع أف ال ى
آيكـ ل سبؽ ي
فلالستآيلـ لكلزاـ)َٕها
ي
كلرت بير الف ىذه ال ستكيلت ال ت ار بة ف الحجح التب ترز يـ كال يستطي كف ليل جكابلن جلءت حػركؼ ال ػد ال فػكتة؛
لت ح بلل جب ف حلليـا

َف َك َّذبوا ِبآي ِ
اف َ ِ
ات المَّ ِو وكانوا بيا يستيزئوف[الركـ]َُ :ا
اءوا ال ْ
اق َب َة الَِّذ َ
سوأَ أ ْ ُ َ
المثاؿ الثامف :ثَُّـ َك َ َ
َس ُ
يف أ َ
ًً
ٌـ ػ ػى ػى ف الػ ػى ػى ةبة لرذ ػ ػ ف أسػ ػى ػى ػى ػى ؤ ٌسػ ػي ػي ػي ػي أػى ػى ػى ػى
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ُٖه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ُٗه حر ةا

كاآلية ع ل ةبريل فييل إ بلر الف قدار السكء الذم ارت بتو ال ـ التب آرت بليلت ا كاستيزأت بيل ف ػلةبيـ ا
أالدت لر لفريفا كوالسكأل}
ت لل بللد لر فب الدنيل ـ لنت ال قكبة التب ىب أسكأ ال قكبلت فب اآل رة كىب جينـ التب ٌ

أف الحسن تأنيث الحسف)ُٕها
تأنيث السكأ كىك الةبح ل ٌ
سوأَ  تدؿ الر ال قدار البػللغ ػف السػكء الػذم
اءوا ال ْ
اف ََ ِاق َب َة الَِّذ َ
كالحركؼ ال فكتة الغللبة فب ج رة ثَُّـ َك َ
َس ُ
يف أ َ
ارت بػو أكلئػؾ القػكـ ػػل كتػػدؿ الرػ تنلسػػب الػػلةبتيـ فػب السػػكء البػللغ ػػع ف ريػػـ؛ فت ل ػدت ر ػػة والسػكأل} التػب ىػػب لشػػد
التقبيح ع فكت ال د الذم ي رس ش كر التقبيح فب نآس التللب كالسل عا
َُ ُ ِ
َف ي ْخرَوا ِم ْنيا أ ِ
ييا[السجدة ]َِ :كفب [الحح]ِِ :ا
المثاؿ التاسعُ  :كمَّ َما أ ََر ُ
ادوا أ ْ َ ُ ُ
يدوا ف َ
َ
رٌ ػ ػى ػى ػى ػى أرػى ػى د ػي ػي ػي ػي أف ي رجػ ػي ػي نيػ ػى ػى ػى ػى أالػ ػً ػً د ػي ػي ؼ ػً ػً ىػل
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ِِه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ِِه حر ةا
سػػيلؽ اآليػػلت يآػػرؽ بػػيف حػػلؿ ال جػػرـ كال ػػؤ ف كيبػػيف أني ػل ال يسػػتكيلف الرػ سػػبيؿ التآفػػيؿ فللػػذيف ن نػكا كال رػكا
الفللحلت فريـ جنلت ال أكل كالذيف فسقكا ف أكاىـ النلر كىنل تأتب الج رة التب نحػف بفػدد الحػديث النيػل :ر ػل أرادكا
أف ي رجػكا نيػػل أاليػػدكا فييػػل كةيػػؿ ليػػـ ذكةػكا الػػذابل ػػذبتـ بػػو ػػف ةبػػؿ أ ػػل فػػب الػػدنيل فبقػػكل ـ ال الػػذاب فػػب اآل ػرة كفػػب

اآل رة فبقكل ـ ال الذاب فكؽ ل نحف فيو فآييل إشلرة إل أف اإللو ال يس ف النيـ بؿ يرد الرػييـ فػب ػؿ حػلؿ أ ػر ػؤلـ

يجدد اللـ)ِٕها

كجػػلءت ح ػػركؼ ال ػػد ال فػػكتة؛ لتآس ػػح ال ج ػػلؿ لت ي ػػؿ حػػلكالت ال ػػركج القنيلئي ػػة ف ػػب ال ػػـ كالن ػػكع ك قلبر ػػة ذل ػػؾ

بلإلاللدة إل النلر فب ؿ رة دكف أدن أ ؿ بنجلح أم حلكلةا

اء ِبم ٍ
المثاؿ العاشر :فَفَتَ ْح َنا أ َْبواَ َّ ِ
اء ُم ْن َي ِم ٍر[الق ر]ُُ :ا
َ َ
الس َم َ
فآتحنػ ػى ػى ػى ػى أبكػى ػى ب ٌس ػ ػى ػى ػى ػى ء ب ػ ػى ػى ػى ػى ء

برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ُْه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ُٔه حر ةا

ك نػ اآليػة أف ا ت ػلل ةػػد فػتح أبػكاب السػ لء أم طرةيػػل ب ػلء ني ػر كالي ػر الفػػب يقػلؿ ى ػره كيي ػره فػػبو
فلني ر أم :انس ب كسلؿ كال نػ ب ػلء يػر نفػبلن انفػبلبلن شػديدان

ػل ينفػب ػف أفػكاه القػرب لػـ ينقطػع ػدة طكيرػة
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كىك ت يؿ ل رة ال طلر كشدة انفبلبيل سكاء أج ؿ البلء فب ةكلو ب لء لقست لنة كج ؿ ال لء لآللة لآتح أبكاب الس لء
كىك ظلىر أك لر قبسة)ّٕها

ػرة

كالفكرة فب اآلية تدؿ الر س ة رة ة السػ لء التػب يني ػر نيػل ال ػلء كىػك ػل س يػيحدث الطكفػلف كتػدؿ الرػ
ال لء ال نس ب ف ؿ بق ة ـ ر ة ني ر تدؿ الر سرالة اليطكؿ كشدتوا
كالح ػكر الغللػػب لحػركؼ ال ػػد ال فػػكتة يػدؿ الرػ ا تػ و
ػداد كاتسػل وع ك ػروة ػـ ا تآػػت حػػركؼ التفػكيت فجػػأة النػػد
ر ة ني ر التب تدؿ الر السرالة كالشدة فب اليطكؿا

املطلب الثاني :احلروف املصوتة الغائبة.

كردت ب ػض النفػػكص القرننيػة التػػب رػػت نيػة أك أةػػؿ ػػف نيػة كبػػرزت فييػل سػ ة الغيػػلب القفػت لرحػػركؼ ال فػػكتة

اء نلةفػلن كج ػع ال رػة الرػ ذلػؾ كالنظػر كالتأ ػؿ فػب
)حركؼ ال ده كلدل استقراء القرنف ال ريـ اسػتقر ن

تح ؿ

لنييػل تبػيف أنيػل

لنب لفة تتنلسب ع ىذا الغيلب القفت لحركؼ ال د ال فكتة الر نحك ل ىك بيف ب ػد ػؿ قطػع ةرننػب فػب

ىذا ال طرب؛ حيث تـ أكالن إظيلر قدار ح كر حركؼ ال د ال فكتة البر تآ ي يل إل الحر لت التب ي ريل ػؿ حػرؼ ػد

بحسب ك

و الطبي ب أك ال دكد دان الز لن أك كاجبلن كفػؽ ركايػة حآػص الػف اللفػـ ػف طريػؽ الشػلطبية التػب التز يػل ىػذا

البحث؛ كةد تـ ىذا التآ يػؾ ػف أجػؿ دةػة ال ػبط ػف جيػة ك ػف أجػؿ ال قلرنػة ب ػدد الحر ػلت الرػ الحػركؼ الفػل تة التػب

تقلبؿ حركؼ ال د ال فكتة فب ىذا البحث ف جية أ رلا كال بد ػف ذ ػر أنػو تػـ االت ػلد ال تلبػة الفػكتية التػب ت تػب فييػل
ال ر ػػلت بحسػػب نطقيػػل ال بحسػػب ةكاالػػد اإل ػػقء ال ربػػب ال تػػلد كىػػك ػػل ينلسػب ىػػذا ال قػػلـا كةػػد ات ػػح ب ػػد ال ػػد كال قلرنػػة
)االستقراء ال ل ؿ ليذه الحر لته بأف ح كر حركؼ ال د فب ىذه ال رػة ال شػرة التػب تػـ ا تيلرىػل ليػذا ال طرػب ي ػلد ي ػؿ

نسػػبة الربػػع أك أةػػؿ ػػف ح ػػكر بقيػػة الحػػركؼ فييػػل كىػػك ػػل ي ػػؿ س ػ ة لفػػة ليػػذه ال قػػلطع القرننيػػة ال تظيػػر الػػلدة فػػب
نفكص القرنف ال ريـا
شًار فَ ِم ْػف َِ ْن ِػد َؾ
ََْرِني ثَ َم ِان َي ِح ََ ٍج فَِإ ْف أَتْ َم ْم َت ََ ْ
َف أُْن ِك َح َؾ إِ ْح َد ْاب َنتَ َّي َىاتَ ْي ِف ََمَم أ ْ
يد أ ْ
المثاؿ األوؿ :قَا َؿ إِِّني أ ُِر ُ
َف تَأ ُ
ِ ِ
ش َّ
اف
اء المَّ ُو ِم َف َّ
ستَ َِ ُد ِني إِ ْف َ
َف أَ ُ
يد أ ْ
َو َما أ ُِر ُ
ت ْػي ُ
ت فَ َػال َُ ْػد َو َ
الصالِ ِح َ
ََمَ ْػي ِف قَ َ
َّمػا ْاأل َ
ش َ
ؽ ََمَ ْي َؾ َ
يف * قَا َؿ َذل َؾ َب ْينػي َوَب ْي َنػ َؾ أَي َ
َمَم َما َنقُو ُؿ َو ِكي ٌؿ[القفص]ِٖ ِٕ :ا
ََمَ َّي َوالمَّ ُو َ
ًً
الرب
ذػى ػى لؾ بػينػ ػ ػ كبينؾ ٌأيـ لجريف ة يت فرػ ػى ػى الدكػى ػى ف ٌ
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ٖه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ّٓه حر ةا

ً
بيننػل ج ي ػلن ال ي ػريج النػو كاح هػد َّنػل ال أنػل
كال ن أم :ذل ى
ةلئـ ك ه
لبت ى
ؾ الذم ةرتىوي كاللىدتنب فيو كشلرطتنب الريو ه
ً
ت أم:
تػ ْػي ُ
ََمَ ػ ْي ِف أم أ ىرى ػػل أك أةفػ ىػرى ل قَ َ
ػت ال َّ ػػل شػ ى
ػب كال أنػ ى
َّمػػا ْاأل َ
ػرطت الر ػ نآسػػؾ كةكليػػو ت ػػلل  :أَي َ
ال ػػل شػػرطت الرػ ٌ
ػب الزيػ ً
ً
كفيتي ى ػو بػ ً
ػب بطرػ ً
ػلدة الرػ ػػل
اف الر َّ
اف ََمَػ َّ
ػم تفػر ه
ػأداء ال د ػ ًػة فيػػو فَػالَ َُػ ْػد َو َ
يح بػػلل راد كتقري هػر ل ػ ًػر ال يػ ًرة أم :ال يالػػدك ى
شر ال أطللب بللزي ً
الجريفا أم :ل ال أطللب بللز ً
يلدة الر ال ً
ً
لدة الر ال لنًب)ْٕها
ة يتيو ف
ي
ي
كالغيػػلب القفػػت لرحػػركؼ ال فػػكتة فػػب ىػػذا الػػنص الق نرنػػب ت رػػؽ بطبي ػػة ال ن ػ الػػذم يح رػػو؛ حيػػث ىػػك البػػلرة الػػف

نظك ة ف االشػتراطلت ال ػرتبط ب

ػيل بػللب ض اآل ػر كىػك أشػبو ػل ي ػكف بػللنص القػلنكنب؛ حيػث ت ػكف ال ر ػلت حسػكبة

 ٔٓٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)3ه2021/م

16

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss3/6

Zaqzouq and Sarsak: ?????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ??????? Vowels in Quranic Pronouncement and their Connection to Quranic Meaning

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نداء زقسوق وفريد شرشك

بدةػػة تنلىيػػة لتكفػػؿ

ػػلنب حػػددة ال تزيػػد كال تػػنقص

ػػل ال تقبػػؿ ىػػذه النفػػكص د ػػكؿ ال يػػلؿ أك حتػ ت ػػدد الفيػػلـ فييػػل

ػػل ال داالػػب السػػت لرة ال لطآػػة فييػػل ك ػػؿ ذلػػؾ ي ػػيف الريػػو تقحػػؽ الحػػركؼ الفػػل تة دكف الآفػػؿ بينيػػل بػػللحركؼ ال فػػكتة
)ال ديةه إال بحده الدن ا
ِ ِ ٍ
ِ
ُصػمِّ َب َّن ُك ْـ
يػرُك ُـ الَّ ِػذي ََمَّ َم ُك ُػـ ِّ
لم ْنتُ ْـ لَ ُو قَْب َؿ أ ْ
الس ْػحَر فَََلُقَطِّ َع َّػف أ َْيػدَي ُك ْـ َوأَْر َُمَ ُك ْػـ م ْػف خ َػالؼ َوَأل َ
َف ل َذ َف لَ ُك ْػـ إَِّن ُػو لَ َكِب ُ
المثاؿ الثاني :قَا َؿ َ
ِفي َُ ُذوِع َّ
ش ْد ََ َذ ًابا َوأ َْبقَم[طو]ُٕ :ا
الن ْخ ِؿ َولَتَ ْعمَ ُم َّف أَْي َنا أَ َ
ػدي ـ كأرجر ٌ ف رػ ػى ػى فف كلفرٌ ٌبن ـ فػ ػً ػً جذػي ػي ع ٌن ؿ كلت ر ٌف ٌأينػ ػى ػى ٌ
فألةطٌ ٌف أي ى
أشدالذ ػى ػى بف كأبقػى ػى
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ُِه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ُٕه حر ةا

تفؼ اآلية رد ف ؿ فرالكف الر إي لف السػحرة ػع كسػ -الريػو الفػقة كالسػقـ -حيػث ألقػ شػبية بقكلػو إنػو ل بيػر ـ

الػػذم الر ػػـ السػػحر ي نػػب أن ػػـ تق ذتػػو فػػب السػػحر فلفػػطرحتـ الرػ أف تظيػػركا ال جػػز ػػف أنآس ػ ـ تركيجػػل ل ػره كتآ ي ػػل
لشأنو ػـ ب ػد إيػراد الشػبية اشػتغؿ بللتيديػد تنآيػ انر ليػـ الػف اإلي ػلف كتنآيػ انر لغيػرىـ الػف االةتػداء بيػـ فػب ذلػؾ فقػلؿ :فألةط ػف

أيدي ـ كأرجر ـ ف قؼ؛ كالقطع ف قؼ أف تقطػع اليػد الي نػ كالرجػؿ اليسػرل كةكلػو لفػربن ـ فػب جػذكع الن ػؿ شػبو

فيػػو ت ػػف ال فػػركب فػػب الجػػذع بػػت ف الشػػبء ال ػػكال فػػب كاللئػػو فرػػذلؾ ةػػلؿ فػػب جػػذكع الن ػػؿ ػػـ ةػػلؿ :كلػػت ر ف أينػػل أشػػد

الذابلن كأبقػ ؛ أراد نآسػو ك كسػ ا كفيػو تفػللؼ بلةتػداره كةيػره ك ػل ألآػو ػف ت ػذيب النػلس بػأنكاع ال ػذابا فػقف ةيػؿ :إف
فرالػكف ػع ةػػرب اليػده ب شػػلىدة انقػقب ال فػل حيػػة بترػؾ ال ظ ػػة كالجػزه الػػف دف ػو يػؼ ي قػػؿ أف ييػدد السػػحرة كيبػللغ فػػب

كاليدىـ إل ىذا الحد كيستيزئ ب كس  فب ةكلو :أينل أشد الذابل كأبق ؟ ةرنػل :إنػو ػلف فػب أشػد ال ػكؼ فػب ةربػو إال أنػو
لف يظير ترؾ الجقدة كالكةلحة ت شية لنل كسو كتركيجل ل ره)ٕٓها

كل ؿ رك النص القرننب ف حركؼ ال د ال فكتة بيذا الشػ ؿ القفػت لػو القةػة بترػؾ الحللػة النآسػية ػف ال ػكؼ

كالرالب الند فرالكف؛

ل أدل بو إل أف يرص ال قـ رفلن ال يس ح بلفت لح تسلرع نب لت ةربػو كارتجػلؼ فػكتو؛ فرػـ

ي ط فرفةى ف ار وغ كاحد يس ح بقال لؿ التأ ؿ أك ال قحظة الند ال ترقيف
بألكاف التيديد ال تقحؽ الذم يقطع النآلس كيشؿ التآ يرا

لفة أف ي شآكا أ ر انييلره الػدا رب؛ بػؿ شػغريـ

ِ ِ
ِ
ػف
وف ِبػ َؾ لِ َي ْقتُمُػو َؾ فَ ْ
ػاخُر ْج إِِّنػي لَ َ
ػؾ ِم َ
وسم إِ َّف ا ْل َم ََلَ َيػأْتَ ِمُر َ
ْصم ا ْل َمدي َنة َي ْ
س َعم قَا َؿ َيا ُم َ
اء َر َُ ٌؿ م ْف أَق َ
المثاؿ الثالثَ  :و ََ َ
الن ِ
َّ
يف[القفص]َِ :ا
اص ِح َ
إف ل أل يأت رػي ػي ف بؾ ليقترػ ػي ػي ؾ ف رج
ٌ
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ْه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ِٓه حر ةا

ً
ػكؾ؛
ػؾ لًىي ٍقتيري ى
كف بً ى
ك ن اآلية أف الرجؿ جلء يسرع فب شػيو ةػلئقن :يػل ي كسػ إف الكجػكه ػف النػلس كالشػراؼ ىيػأٍتى ير ى
أم يي ٌ كف بؾ ليقتركؾ)ٕٔه فل رجا كدليؿ ال سػتكل ال ػللب ػف طػكرة ال كةػؼ ىػك اسػتجلبة كسػ -الريػو الفػقة كالسػقـ-

السري ة؛ حيث رج ف ال دينة لئآلن ف الظػلل يف ترةبػلن لحػكةيـ بػو كاد ار يػـ لػو دااليػلن ربػو بػأف ينجيػو ػنيـ كبػأف يرشػده

نحك الطريؽ ال ستكية إل

ديف حيث ال يفؿ سرطلف فرالكف إل ىنلؾ)ٕٕها

اللليب ال ستكل الذم ح ـ تفرؼ كس -الريو الفقة كالسقـ -لـ يػأت
كحللة ال كؼ الشديد كالحيطة كالحذر ى
ف جرد الج رة التب ةلليل الرجؿ ال رص النلفػح؛ بػؿ جػلءت ػف الحللػة النآسػية ال رافقػة لر ػقـ كالتػب ان سػت الرػ تنغػيـ
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احلروف املصوتة يف اللفظ الكرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ػػقـ كالر ػ طبي ػػة اللآػػلظ التػػب ا تلرىػػل ليكفػػؿ ال ن ػ ؛ حيػػث رػػت ىػػذه اللآػػلظ ػػف حػػركؼ ال ػػد ال فػػكتة بش ػ ؿ

الفت ل زيد سب الكةت كل زيد اإلش لر بلل طر الداىـا

ِ
ِ
َى ََ لَ ِؾ ُغَال ًما
ََوُذ ِب َّ
سو ُؿ َرِّب ِؾ ِأل َ
المثاؿ الرابع :قَالَ ْت إِِّني أ ُ
الر ْح َم ِف م ْن َؾ إِ ْف ُك ْن َت تَقيًّا * قَا َؿ إَِّن َما أََنا َر ُ
ى
أف رسػ ػي ػي ؿ رٌبؾ لىب لؾ رػ ػى ػى ف ز ٌيػ ػى ػى

َزِكيًّا [ريـ]ُٗ ُٖ :ا

برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ٔه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ِّه حر ةا

ال كةػػؼ اإلنسػػلنب الربػػلنب الػػذم نقرتػػو ىػػذه اآليػػلت كةػػؼ ر ػػب فريػػد لػػيس

ػػل ى ػػك دا ػػؿ ف ػػب ب ػرات البشػػر

ك لرفيـا السيدة ريـ البتكؿ ت ر بقرىلفلت كظركؼ است نلئية ريبة؛ ل ؿ أالقىل حت الرحظة بل تتيل ف ةبؿ رجػؿ

ريب فب لف نقطع كىػل ىػك يػت رـ إلييػل؛ ف ػلف رد ف ريػل ترئػلن بلالسػت طلؼ حيػث اسػت لذت بللرح ػلف؛ ً
كذ ٍ يػر النػكاف
ػت
الرح لنية لر بللغة فب ال ً ىيلذ بو ت لل كاستجقب ن لر الرح ة ال لفة التب ىب ال ف ة ل دى يػل كةكليػل :إً ٍف ي ٍن ى
ػت ػف يتكةػع نػو ػل تكى ػت ػف الشػر
تىًقيًّلأم :إف نت تتقب ا فتيىبلل بلالست لذة بػوا ف ػلف رد ال رػؾ نػله :أم :لس ي
ً
ػببل فػػب ىبػػة الغػقـا كالت ػػرض ل نػكاف الربكبيػػة ػػع
كان ػل أنػػل رسػػكؿ ػػف اسػت ذت برح لنيتػػو ًل ى
ػب لىػػؾ ي ق ػلنأم :ل ػكف سػ ن
ىىػ ى
اإل لفة إل

ػ يرىل لتشػريآيل كتسػريتيل كاإلشػ لر ب ريػة الح ػـ فػقف ىبػة الغػقـ ليػل ػف أح ػلـ تربيتيػلا كةكلػو :ىزً ًّيػلأم:
)ٖٕه

فللحل
طلىر ف ال يكب
نا
ن
إف جكاب ال رىؾ الذم لنت تنقطع أنآلس البتكؿ فب انتظلره لف ال بد أف ي ػكف سػري لن حلسػ لن بسػبب حللتيػل النآسػية
ا

ػب
ف جية كبسبب تر يب ك طكرة ك فكفية ل ان كل الريو ىذا الجكاب ف حقلئؽ ف جية أ رل؛ ف لف ال بد ػف ط ٌ
ػؿ ىػػذا فػػب ج رػػة كاحػدة تنػػزع بللسػػيدة ػريـ ال ؤ نػػة إلػ اليػػأس ػػف ال جلدلػػة كالتسػريـ ل ػػر ا ت ػػلل ا فلةت ػ ال قػػلـ أف

ت رك الج رة ف حركؼ ال د ال فكتة بش ؿ الفت راللية ل ؿ ىذاا
اَ أََنا ِ
المثاؿ الخامس :قَا َؿ الَِّذي َِ ْن َدهُ َِ ْمـ ِم َف ا ْل ِكتَ ِ
َف َي ْرتَ َّد إِلَ ْي َؾ طَ ْرفُ َؾ[الن ؿ]َْ :ا
لتي َؾ ِب ِو قَ ْب َؿ أ ْ
ٌ
تد إليؾ طرفؾ
أف ءػى ػى تػ ػً ػً ؾ بيػ ػً ػً ةبؿ أف ير ٌ
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ٔه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ِٓه حر ةا

ىذه اآلية جزء ف ال نلظرة التب دارت بيف ال آريػت ػف الجػف ػف جيػة كالػذم النػده الرػـ ػف ال تػلب؛ كىػب تر ػز

إل ػ أنػػو يتػػأت بللح ػػة كال رػػـ ػػل ال يتػػأت بػػللقكة فػػذ ر فػػب ىػػذه القفػػة ػ ق لتغرػػب ال رػػـ الر ػ القػػكةا كل ػػل ػػلف ىػػذاف
الرجقف سػ ريف لسػري لف ػلف ػل ا تفػل بػو ػف ال رفػة زيػة لي ػل ترجػع إلػ ف ػؿ سػري لف ك ار تػو أف سػ ر ا لػو
ؿ ىذه القكلا ك قلـ نبكتو يترفع الف أف يبلشر بنآسو اإلتيلف ب رش برقيس الذم أرادها
كارتػػداد الطػػرؼ حقيقتػػو :رجػػكع تحػػديؽ ال ػػيف ػػف جيػػة نظػػكرة تحػػكؿ النيػػل لحظػػةا كالبػػر النػػو بلالرتػػداد؛ لنيػػـ
ي بركف الف النظر بقرسلؿ النظر ف لف االرتداد است لرة بنية الر ذلؾا كالظلىر أف ةكؿ ال آريت :ةبؿ أف تقػكـ ػف قل ػؾ

كةكؿ الذم النده الرـ ف ال تلب :ةبؿ أف يرتد إليؾ طرفؾ قف فب السرالة كالسرالية)ٕٗها
كل ؿ ىذا القدر ف السرالة الذم فلؽ سرالة الآريت الجف اةت

القدر القفت ف حركؼ ال د ال فكتةا

ت بي انر يتنلسب

و بألآلظ ػلف ال بػد أف ت رػك بيػذا
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يف * وفَع ْم َت فَعمَتَ َؾ الَِّتي فَع ْم َت وأَ ْن َت ِم َف ا ْل َك ِ
ِِ
ِ ِ
يف
المثاؿ السادس :قَا َؿ أَلَ ْـ ُن َرِّب َؾ ِفي َنا َولِ ً
ػاف ِر َ
ْ
َ َ
يدا َولَِبثْ َت في َنا م ْف َُ ُم ِر َؾ سن َ َ َ
[الش راء]ُٗ ُٖ :ا
كف رت ف رتؾ لرتػ ػً ػً ف رت كأنت ف ل ػ ػى ػى فرػً ػًف
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ٔه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ِٖه حر ةا
ىذا فرالكف ي دد ن لءه الرػ

كسػ -الريػو الفػقة كالسػقـ -أكال :ػف تربيتػو كابق ػو برػغ الرجػلؿ ػـ بتكبي ػو ب ػل
)َٖه

جرل الر يديو ف ةتؿ أحد كافو كي كف كس -الريو الفقة كالسقـ -بيذا ةد آر ن تو كجحد ف رو

ا

كلنل أف نت يؿ فرالكف بفرآو كجقفتو كىك يشير بقفب و ال ت بر فب كجو كس -الريػو الفػقة كالسػقـ -شػ انر

إيله ب طكرة ػل ف ػؿ ػف القتػؿ كالظػـ ػل ارت ػب ػف الجػرـ دكف أف يآسػح لػو جػلالن ل قلط تػو كالػدفلع الػف نآسػوا كىػك
و
تتلؿ لت كف ال ر لت للفكاالؽ النلزلةا
أسركب تكبي ب احتلج فيو إل الطرؽ بش ؿ
الس ِ
وت فَاقِْذ ِف ِ
يو ِفي التَّػاب ِ
َف اقِْذ ِف ِ
وحم * أ ِ
ػاح ِؿ َيأْ ُخػذْهُ ََ ُػدو
يػو ِفػي ا ْل َػي ِّـ َف ْمُي ْم ِق ِػو ا ْل َػي ْـ ِب َّ
المثاؿ السابع :إِ ْذ أ َْو َح ْي َنا إِلَم أ ِّ
ُ
ُم َؾ َما ُي َ
ِ
ص َنعَ ََمَم ََ ْي ِني[طو]ّٗ ّٖ :ا
لِي َو ََ ُدو لَ ُو َوأَْلقَ ْي ُ
ت ََمَ ْي َؾ َم َح َّب ًة م ِّني َولِتُ ْ
أف ٍةذفػ ػً ػً ػو فب تٌػ ػ ػ بػ ػ ػ ت فقذفػ ػً ػً ػو ؼ ليـ فريرقو ليـ بسػ ػ ػ حؿ يأ ذه الدكف لػ ػً ػً
كالدكف لو
ىٌ
ٌ
ي ٌ
ٌ ىى
ىى يي
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ُِه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ٓٓه حر ةا
كاآليػة تفػػؼ كةػػؼ أـ كسػ – الريػػو الفػػقة كالسػػقـ -حيػث ألي يػػل ا ت ػػلل ب ػػل ينبغػػب ف رػػو ت ريفػلن لكليػػدىل

ػلء
ػػف طػػر القتػػؿ حيػػث ػػلف فرالػػكف يقتٌػػؿ أبنػػلء بنػػب إسػرائيؿا ك نػ القػػذؼ فػػب التػػلبكت ىػػك الك ػػعي كالقػػذؼ فػػب الػػيـ فلإللقػ ي
اح ِؿ فألف إلقلء البح ًػر إيػله بللسػلحؿ أ ػر كاجػب الكةػكع لت رػؽ اإلر ً
الس ِ
ادة الربلنيػة بػو يج ػؿ البح يػر أنػو
كفب ج رة َ ف ْمُي ْم ِق ِو ا ْل َي ْـ ِب َّ
اب لأل ػػر بلإللقػػلءا
اب ػػرىج ال ػػرا كج رػػة َ يأْ ُخ ػذْهُ ََػ ُػدو لّػػي َو ََػ ُػدو لَّػ ُ
ػو ج ػك ه
ذك ت ييػ وػز طي ػ وع أي ػػر بػػذلؾ كأي ػػرج الج ػك ي

كت ريػ يػر ال ػػدك؛ لر بللغػػةا كالتف ػريح بػػلل ر لكش ػ لر بػػأف الداكتىػػو لػػو ػػع تحققيػػل ال تػػؤ ر فيػػو كال ت ػ يػره بػػؿ تػػؤدم إل ػ
ال حبة؛ فقف ال ىر ب ل ىك سبب لريقؾ فكرةن ف ةذفو فب البحر ككةك ًالو فب يد الدك ا ت لل كالػدكه شػ هر بػأف ىنػلؾ ليطآػلن
آيلن ندرجلن تحت و
ما
ةير فكر ٌ
كىػػذه الكا ػػر كالح ػػداث ال تقحقػػة ال از ػرة بلالنآ ػػلؿ كال طػػكرة كالدةػػة كالغ اربػػة ال تحت ػػؿ أم ن ػػكع ػػف التأ ػػؿ أك

الت يؿ أك التردد أك التأ ر؛ كىك ل يقت ب تقحؽ اللآلظ كالحركؼ كال ر لت ب ل ال ينلسػبو إال رػك الػنص ػف حػركؼ

ال د ال فكتةا

َص َػب ُحوا ِفػي
يف ظَمَ ُمػوا َّ
َّي َنا ُ
لم ُنوا َم َع ُو ِب َر ْح َم ٍػة ِم َّنػا َوأَ َخػ َذ ِت الَّ ِػذ َ
ش َع ْي ًبا َوالَِّذ َ
اء أ َْم ُرَنا َنَ ْ
الصػ ْي َح ُة فَأ ْ
المثاؿ الثامفَ  :ولَ َّما ََ َ
يف َ
ِ
ِد َي ِ
ود[ىكد]ٗٓ ْٗ :ا
يف * َكأ ْ
ييا أََال ُب ْع ًدا لِ َم ْد َي َف َك َما َب ِع َد ْت ثَ ُم ُ
ارِى ْـ ََ ِاث ِم َ
َف لَ ْـ َي ْغ َن ْوا ف َ
ألػ ػى ػى ب دف ل ديف ػ ػى ػى ب دت ػ ػي ػي د
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ٔه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )َِه حر ةا

الغنػػلء أم :اإلةل ػػة فػػب ػ و
ػلف إةل ػةن
نػ اآليػػة؛ أف ػػف ي ػػر الرػ أىػػؿ ػػديف ب ػػد ذلػػؾ ف ػأنيـ لػػـ ي ػػف ليػػـ كجػػكد ك ى
لف ن ر كتتػكطف فػب ىػذا ال ػلف الػذم يغنيػؾ الػف بقيػة ال ػل فا ف ػأنيـ لػـ يقي ػكا ىنػل كيسػتغنكا
تغنيؾ الف الذىلب إل

بيذا ال لف الف أم

لف سكاها ك ر ة )أاله أداة استآتلح ليرتآت السل ع كينفت فق تأ ذه آرػة الػف ال ػر ال يػـ الػذم يػت رـ
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داللء الر أىؿ ديف بللب ػد؛ لنيػـ ىر ػكا بللآ ػؿ كل نيػل تػدؿ الرػ الب ػد الػذم ال لقػلء ب ػده
)ب ٍ دانه ليست
بو ال ت رـ ك ر ة ي
ن
ص الحؽ –سبحلنو -ػكد بللػذ ر ىنػل؛ لف الفػيحة ػل جػلءتيـ
إال حيف يج ع الحؽ –سبحلنو -النلس يكـ القيل ة كةد ى َّ

فقد جلءت ل كد كبذلؾ اتآقكا فب طريقة ال ذاب)ُٖها فأفلد ذلؾ الب د ف رح ة ا ت لل ل ديف ل ب دت كد)ِٖها
كبيذه الج رة التب فييل تكفيؼ كلآت كاالقف الف أسكأ نتيجة ي ف أف تػؤكؿ إلييػل أ ػة ػف ال ػـ ب ػد أف أ ػذت
ؿ الآرص التب أ نتيل ف اإلي لف بل ت لل لػك أرادت ػلف اإلالػقف الػف ذلػؾ بج رػة قت ػبة أالرنػت ال فػير ال حتػكـ
لترؾ ال ة فنلسب أف ت رك ف حركؼ ال د ال فكتة ل ل تح ؿ ف حسـ ك

ب كاب لدا

المثاؿ التاسع :ولَقَ ْد أَرس ْم َنا رس ًال ِم ْف قَ ْبمِ َؾ ِم ْنيـ م ْف قَصص َنا َمَ ْي َؾ و ِم ْنيـ م ْف لَـ َن ْقصص َمَ ْيػ َؾ ومػا َك َ ِ
س ٍ
َف
ػوؿ أ ْ
َ ُْ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ َ
ػاف لَر ُ
ْ َ ُ ُ
َ
ََ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
آي ٍة إَِّال ِبِإذ ِ
وف [لفر]ٕٖ :ا
اء أ َْم ُر المو قُت َي ِبا ْل َح ِّ
ؽ َو َخس َر ُى َنال َؾ ا ْل ُم ْبطمُ َ
َيأْت َي ِب َ
ْف المو فَِإ َذا ََ َ
برحؽ ك سر ىنػ ػى ػى ػرؾ ل بطرػ ػي ػي ػف
ة ب
ٌ
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ْه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ِِه حر ةا

كىذا جكاب اةتراحيـ اآليلت النلدان؛ ي نب :إنل ةد أرسرنل ي انر ف الرسؿ ك ل لف لكاحد نيـ أف يأتب بلية إال بقذف
آء أ َْم ُر اهلل أم :يكـ القيل ة؛ كىك كاليد كرد القيب طربيـ كاةتراحيـ
ا كاال أف يشلء ا كيأذف فب اإلتيلف بيل فَِإ َذا ََ َ
اآليلت قُ ِ
وف أم :ال لندكف الذيف اةترحكا اآليلت النلدان)ّٖها
ت َي ِبا ْل َح ِّ
ؽ َو َخ ِس َر ُى َن ِال َؾ ا ْل ُم ْب ِطمُ َ
فب ػػد ىػػذا الفػػرؼ كةرػػة التيػػذيب فػػب الت ل ػػؿ ػػع ا ً ت ػػلل كرسػػرًو -فػػركات ا الرػػييـ -كنيػ ً
ػلت ا ت ػػلل التػػب تقت ػػب

ال شكع كاإل بلت اةت ت الحللة أف ي كف الجكاب ب ؿ ىػذا االةت ػلب الػذم فيػو ازدراء ليػـ ػكنيـ ال يسػتحقكف اآليػلت كفػكؽ
ذلؾ ال يستحقكف إالطلءىـ زيدان ف القدر؛ فبج رة كاحدة قت بة تـ حسـ أ رىـا

ػف ا ْلم ْدح ِ
ػاىـ فَ َك َ ِ
ِ
ػح ِ
ػو
ؽ إِلَم ا ْل ُف ْم ِػؾ ا ْل َم ْ
ػيف * فَا ْلتَقَ َم ُ
يف * إِ ْذ أ ََب َ
ت َ
سمِ َ
ػاف م َ ُ َ
شُ
وف * فَ َ
س لَم َف ا ْل ُم ْر َ
المثاؿ العاشرَ  :وِا َّف ُيوُن َ
س ََ
ِ
يـ[الفلفلت]ُِْ -ُّٗ :ا
ا ْل ُح ُ
وت َو ُى َو ُمم ٌ
فرتق وي لحػ ػي ػي ت كىك رػ ػً ػً ـ
برغ الدد الحر لت فب أحرؼ ال د )ْه حر ة بين ل برغ فب بلةب الحركؼ )ُٓه حر ةا
إف يكنس -الريو الفقة كالسقـ -ل ل كالد ةك و بلل ذاب رج ػف بيػنيـ ةبػؿ أف يػأ ره ا

فر ػب السػآينة فكةآػت فقػللكا:

ػكت أم :ابتر ػو؛ ػف الرق ػةا
ىل ىنل البد نبؽ فلةترالكا ف رجت القرالة الريو فقلؿ أنػل اآلبػؽ كر ػ بنآسػو فػب ال ػلءا فىلٍلتىقى ى ػوي اٍل يح ي
ً
يـ؛ أم دا ؿ فب ال ق ة أك نت ب ل يقـ الريو)ْٖها
ىك يى ىك ي ر ه
كل ؿ السرالة الآلئقة فب ابتقع الحكت لنبب ا يكنس -الريو الفقة كالسقـ -ةبؿ أف يغرؽ ىب ل اةت ت ىذا

التقحؽ فب الحر لت دكف الآفؿ بحركؼ ال د ال فكتة

ل أبرز الحر ة ال يرة فب ال شيدا

اخلامتة.
رفت الدراسة إل النتائج اآلتية:



كركد الحػػركؼ ال فػػكتة )حػػركؼ ال ػػده ال ي ػػكف رتبط ػلن بسػػبب لآظػ وػب

ػػزكؿ الػػف ال قت ػػيلت فػػب ال ن ػ

ػػل يتػػكىـ

الب ض بؿ إنو ف ت لت البنية الرآظية لر ر ة كىذه ال يزة بش ريل البرز ت رت فب ألآلظ القرنف ال ريـا
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الح كر الغللب لرحركؼ ال فكتة )حركؼ ال ػده الػلدةن ػل يػرتبط بػن ط ػلص ػف ال ػلنب التػب تقت ػب ىػذا الح ػكر
للت يـ أك التأ ير أك الت ير أك التطكيؿ ك يرىل ف ال لنب التب تنلسب ىذا ال را



الغيلب القفت لرحركؼ ال فكتة )حركؼ ال ده اللدةن ل يرتبط بن ط لص ف ال لنب التب تقت ب ىػذا الغيػلب
للتيديد كالتكبيس كاالشتراط كالتيئيس كاالزدراء كاإلش لر بللسرالة أك اإليحلء بسرالة التنآيذا

اهلوامشا
)ُه أ ذ حآص ركايتو الػف اللفػـ الػف البػد ا بػف حبيػب )ىػك أبػك البػد الػرح ف السػر به الػف ال ػلف بػف الآػلف كالرػب بػف أبػب طللػب
كالبد ا بف س كد كأبب بف

ػب ج ػي يـ الػف النبػب ا

ػل ةػ أر اللفػـ الرػ زر بػف حبػيش الػف الرػب بػف أبػب طللػب كال ػلف

ابػػف الآػػلف كالبػػد ا بػػف سػ كد ق ػػتيـ الػػف النبػػب ا ح ػػد بػػف ح ػػد بػػف يكسػػؼ بػػف الجػػزرم )ت ّّٖقه غايػػة النيايػػة فػػي

طبقػػات الق ػراء

تبػػة ابػػف تي يػػة جُ صِْٓا ك ح ػػد بػػف ح ػػد بػػف يكسػػؼ بػػف الجػػزرم )ت ّّٖقه تحبيػػر التيسػػير فػػي

القػػػراءات العشػػػر تحقيػػؽ :أح ػػد ح ػػد آرػػح الق ػػلة الردف دار الآرةػػلف ُُِْقَََِ-ـ )طُه صُُٗا كالبػػد الآتػػلح
القل ب تاريخ القراء العشرَ ورواتيـ القلىرة

تبة القلىرة ُُْٗقُٖٗٗ-ـ )طُه صِِٕٗ-ا

)ِه أبك الآتح ال لف ابف جنب )ت ِّٗقه الخصائص
)ّه ابف جنب الخصائص جِ صُْٓا
)ْه تقػػلرب ينظػػر :ج ػػلؿ الػػديف ح ػػد بػػف
جُ صِٔٓ

تلب البلء ففؿ الفلد

)ٓه ابف جنب الخصائص جِ صُْٕا

فر الييئة ال فرية ال ل ة لر تلب طْ جِ صُْٓا

ػػرـ بػػف نظػػكر )ت ُُٕىػػه لسػػاف العػػرَ بيػػركت دار فػػلدر ُُْْى ػ )طّه
لدة )فقبها

)ٔه المرَع السابؽ جُ صُّّا

)ٕه الآ ػػر ال ػرازم أبػػك البػػد ا
جُ صّّا

ح ػػد بػػف ال ػػر )ت َٔٔى ػػه التفسػػير الكبيػػر بيػػركت دار إحيػػلء الت ػراث ال ربػػب َُِْىػ ػ )طّه

)ٖه البد الرح ف جقؿ الديف السيكطب )ت ُُٗقه اإلتقاف في َموـ القرلف ،تحقيؽ :ح د أبػك الآ ػؿ إبػراىيـ فػر الييئػة ال فػرية
ال ل ة لر تلب ُّْٗقُْٕٗ-ـ جّ صِٗٗا

)ٗه ح د البد ا دراز النبأ العظيـ ال كيت دار القرـ ُٕٓٗـ صَُّا
)َُه المرَع السابؽ صَُُِّٕ-ا

)ُُه

ب بف أبب طللب القيسب )ت ّْٕقه الكشؼ َف وَوه القػراءات السػبع وَمميػا وحََيػا تحقيػؽ :حيػب الػديف ر

نشكرات ج ع الرغة ال ربية بد شؽ ُْٕٗ جُ صٖٔا

ػلف

)ُِه أبك الآتح ال لف ابف جنب )ت ِّٗقه سر صناَة اإلَراَ بيركت دار ال تب ال ر ية َََِـ )طُه جُ صّّا

)ُّه ش س الديف ح د بف ح د ابف الجزرم )ت ّّٖقه شرح طيبة النشر في القراءات العشػر بيػركت دار ال تػب ال ر يػة
َُِْقَََِ-ـ )طِه صّٓا

)ُْه ح كد ريؿ الحفرم أحكاـ قراءَ القرأف الكريـ دار النشر اإلسق ية ت ريؽ ك بط :ح د طرحة بقؿ صِِٕٖ-ا
)ُٓه أم بدكف د فب ر ة والآقراء}ا

)ُٔه سري لف بف أح د أبك القلسـ الطبرانب )ت َّٔقه المعَـ الكبير تحقيؽ :ح دم بف البد ال جيد القلىرة

تبة ابف تي ية
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)طِه جٗ صُّٕ حديث رةـ )ٕٕٖٔه كةلؿ اللبلنب :كىذا إسػنلد رجللػو ك قػكف يػر كسػ بػف يزيػد ال نػدم فػقنب

لـ أالرفو كال ذ ره الحلفظ ال زم فب شيكخ ابف راش فب التيذيب" كةد ذ ره اليي ب فب ال ج ع ف طريػؽ الطب ارنػب ل ػف
كةع فيو " س كد بف يزيد ال نػدم" كةػلؿ القبػو" :كرجللػو قػلت كفػب قػلت ابػف حبػلف سػ كد بػف يزيػد يػركم الػف ابػف ال ػر

ركل النو ح د بف الآ ؿا كةلؿ ابف الجزرم :ىذا الحديث حجة كنص فب ىػذا البػلب رجػلؿ إسػنلده قػلت ينظػر :أبػك البػد

الػػرح ف ح ػػد نلفػػر الػػديف اللبػػلنب )ت َُِْى ػػه سمسػػمة األحاديػػث الصػػحيحة وشػػيء مػػف فقييػػا وفوائػػدىا الريػػلض
تبة ال لرؼ ُِِْىػََِِ/ـ )طُه جٓ صِٕٗ كينظر :ش س الديف ح د بف ح د ابف الجزرم )ت ّّٖىػه

النشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػر تحقيػػؽ :الر ػػب ح ػػد ال ػػبلع ال طب ػػة التجلري ػػة ال بػػرل )ت ػػكير دار ال ت ػػب ال ر ي ػػةه جُ

صُُّّٓٔ-ا

)ُٕه الآراىيػػدم أبػػك البػػد الػػرح ف ال ريػػؿ بػػف أح ػػد )ت َُٕى ػػه العػػػيف تحقيػػؽ :يػػدم ال زك ػػب إب ػراىيـ السػػل رائب
اليقؿ جٕ صُْٔا

تبػػة

)ُٖه ابف جنب سر صناَة اإلَراَ جُ صُٗا

)ُٗه سيبكيو ال رك بف ال لف )ت َُٖىػه الكتاَ تحقيؽ :البػد السػقـ ىػلركف القػلىرة ال ػلنجب َُْٖى ػُٖٖٗ-ـ )طّه
جْ صُٕٔا

)َِه ال برد ح د بف يزيد أبك ال بلس )ت ِٖٓىػه المقتتَ تحقيؽ :ح د البد ال للؽ الظي ة بيركت الللـ ال تب جُ صُٔا
)ُِه المرَع السابؽ جُ صَُُُِِ-ا
)ِِه ابف جنب الخصائص جّ صُِٕا

)ِّه الحسيف بف البد ا بػف سػينل )ت ِْٖىػػه رسػالة أسػباَ حػدوث الحػروؼ تحقيػؽ :ح ػد الطيػلف يحيػ الرػـ د شػؽ طبكالػلت
ج ع الرغة ال ربية صْٖٖٓ-ا

)ِْه الآ ر الرازم التفسير الكبير جُ صّْا
)ِٓه فلاير ز ريل ال بد الميزاف في أحكاـ تَويد القرلف القػلىرة دار اإلي ػلف صٕٓا كينظػر :أح ػد شػ رم كن ػركف المنيػر فػي
أحكاـ التَويد ال ٌ لف-الردف ال طلبع ال ر زية ُّْْىػَُِّ-ـ )طِِه صُِا

)ِٔه ابف الجزرم شرح طيبة النشر صِٖا كينظر :ش رم كن ركف المنير صْْا

)ِٕه لنـ ةدكرم الح د الدراسات الصوتية َند َمماء التَويد الردف دار ال لر ََِٕـ )طِه صَّٗا
)ِٖه ابػػف نظػػكر لسػػاف العػػرَ جّ صّٔٗ ّٕٗ-بػػلب الػػداؿ ففػػؿ ال ػػيـ ػػلدة ) ى ػ ىػد ٍدها جػػد الػػديف أبػػك طػػلىر ح ػػد بػػف
ي قكب الآيركزنبلدم )ت ُٕٖىػه القاموس المحػيط تحقيػؽ :ح ػد ن ػيـ الرةسكسػب بيػركت ؤسسػة الرسػللة ُِْٔى ػ-
ََِٓـ )طٖه جُ صُّٖ ُّٗ-بلب الداؿ ففؿ ال يـ لدة ) ى ىد ٍدها

الموتح في التَويػد تحقيػؽ :ػلنـ ةػدكرم الح ػد الردف دار ال ػلر َََِـ
)ِٗه القلسـ البد الكىلب القرطبب )ت ِْٔىػه
ّ
)طُه صُِٖا
طلش ي بػرل زاده شػرح المقدمػة الَزريػة ال دينػة ال نػكرة
)َّه الفلـ أبك ال ير ٍ
ُُِْقََُِ-ـ صَُِا

ج ػع ال رػؾ فيػد لطبلالػة ال فػحؼ الشػريؼ

)ُّه أح د ح كد البد الس يع الحآيػلف الػوافي فػي كيفيػة ترتيػؿ القػرلف الكػريـ بيػركت دار ال تػب ال ر يػة ُُِْقَََِ-ـ

)طُه صِٓا كينظر :فآكت ح كد سللـ فتح رَ البرية شرح المقدمة الَزرية جدة دار نػكر ال تبػلت ُِْْق-

ََِّـ )طِه جُ صٕٓا
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)ِّه البد الدائـ الزىرم )ت َٕٖىػه الط ارزات المعممة في شرح المقدمة تحقيؽ :نزار القراكم ال ٌ لف  -الردف دار ال لر
ُِْْقََِّ-ـ )طُه صُٖٗا كينظر :البد الآتلح ال فرفب )ت َُْٗقه ىداية القاري إلػم تَويػد كػالـ البػاري
ال دينة ال نكرة

تبة طيبة جُ صِٗٔ َِٕ-ال بد ال يزاف فب أح لـ تجكيد القرنف صَُُُٕٕ-ا

)ّّه الرػػب أبػػك الحسػػف الرػػـ الػػديف الس ػ لكم )ت ّْٔقه َمػػاؿ الق ػراء وكمػػاؿ اإلق ػراء تحقيػػؽ :ػػركاف ال طيػػة ك حسػػف اربػػة
د شؽ دار ال ؤ ف ُُْٖقُٕٗٗ-ـ )طُه صُّٔا

جنب ال فلئص جّ صُِٖا
)ّْه ابف ٌ
)ّٓه أبك ال رك الػدانب )ت ْْْىػػه التحديػد فػي اإلتقػاف والتَويػد تحقيػؽ :ػلنـ ةػدكرم الح ػد بغػداد دار النبػلر َُْٕى ػ-
ُٖٖٗـ )طُه جُ صُِّا

الموتح في التَويد صُِٖا
)ّٔه البد الكىلب القرطبب
ّ
)ّٕه ب الكشؼ َف وَوه القراءات جُ صْٔا
)ّٖه الح د الدراسات الصوتية صْْٔا
)ّٗه سيبكيو الكتاَ جْ صَُُا

)َْه المرَع السابؽ جْ صِِْا

)ُْه ال برد المقتتَ جُ صٔٓا
)ِْه ابف جنب سر صناَة اإلَراَ جُ صّّّٔ-ا

)ّْه البد الكىلب القرطبب الموتح في التَويد صُُِا
)ْْه الح د الدراسات الصوتية صِٖٗا

)ْٓه ال كسػػتي ية :ىػػب فػػرع ػػف الرػػـ الف ػكات ييػػتـ بد ارس ػة ال فػػلئص ال لديػػة أك الآيزيلئيػػة لف ػكات ال ػػقـ أ نػػلء انتقلليػػل ػػف
ال ت رـ إل السل عا ينظر :أح د

تلر ال ر د ارسة الصوت المغوي القلىرة الللـ ال تب ُُْٖقُٕٗٗ-ـ صُٗا

)ْٔه ينظرJ.Catford.Fundamental Problems in Phonetics. Indiana University Press, 1977,166. :
)ْٕه س ير شريؼ استيتية األصوات المغوية الردف دار كائؿ لرنشر طُ ََِّـ صَِٕا
)ْٖه المرَع السابؽ صُُُٕٗٔ-ا
)ْٗه سيبكيو الكتاَ جْ صُٕٔا

)َٓه استيتية األصوات المغوية صُٖٗا
)ُٓه ال بد الميزاف في أحكاـ تَويد القرلف صُٔٔا
)ِٓه ق الرب القلرم المنح الفكرية صْٓ نقق الف الح د الدراسلت الفكتية صَْْا
)ّٓه الح د الدراسات الصوتية صَْْا
)ْٓه استيتية األصوات المغوية صَِِٗٓٔ-ا

)ٓٓ هالرـ الآكنيـ :ىك ال رـ الػذم ي ػللح ال فػلئص الفػكتية الك يقػة الفػرة برغػة

ينػة ػف كجيػة إحسػلس ال ت ر ػيف كىػك يشػت ؿ

إ ل الر فكت كاحد )فكف phoneه أك )فكت ك كالبه أك يشت ؿ فب الغللب الر
)التنكاللت الفكتيةه التب يتكةؼ است لؿ ؿ نيل الر

لػػوا ينظػػر :بػػلم

كة و فب ال ر ة )أكؿ – كسط  -أ يػره كالرػ الفػكات ال جػلكرة

ػػلريك أسػػس َمػػـ المغػػة ترج ػػة :أح ػػد

القكؿ بأف الآكنيـ ىك الفكرة ال قرية لرفكتا

ج كالة ف اللآكنلت ال تشلبية أك

تػػلر القػػلىرة الػػللـ ال تػػب ُٖٗٗـ )طٖه صٖٖا كي ػػف
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احلروف املصوتة يف اللفظ الكرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ٔٓه اللكفكف :ىك الفكرة الكاة ية لرآكنيـ ترؾ الفكرة يح يل السيلؽ الفكتب الذم يرد فيو الآكنيـا كي ننل أف ن تبر فطرح

)حرؼه فب الرغة ال ربية قلبق ل فطرح )فكنيـه فب الرغة االنجريزية كي ننل أف ن تبػر فػطرح )فػكته فػب الرغػة ال ربيػة
قلبق ل فػطرح )ألكفػكفه فػب الرغػة االنجريزيػةا النػكرم

ال آتكحة ُٔٗٗىػ )طُه صَُُُِِ-ا

ح ػد جػكاد َمػـ األصػوات العربيػة ال ػلف الردف جل ػة القػدس

)ٕٓه المرَع السابؽ صِْٓ ِٓٓ-بتفرؼا
)ٖٓه المرَع السابؽ صِّٓا

)ٗٓه فطآ فلدؽ الراف ب )ت ُّٔٓقه إََاز القػرلف والبالغػة النبويػة بيػركت دار ال تػلب ال ربػب ُِْٓقََِٓ-ـ
)طٖه صُْٗا

)َٔه المرَع السابؽ صُٓٓا
)ُٔه المرَع السابؽ صُٔٓا

)ِٔه أبك القلسـ ح كد بف ال رك جلر ا الز شػرم )ت ّٖٓىػػه الكشػاؼ َػف حقػائؽ غػوامت التنزيػؿ بيػركت دار ال تػلب
ال ربب َُْٕىػ )طّه جْ صِْٓا

)ّٔه ح ػػد بػػف الرػػب بػػف ح ػػد بػػف البػػد ا الشػػك لنب )ت َُِٓى ػػه فػػتح القػػدير د شػػؽ -بيػػركت دار ابػػف يػػر دار ال رػػـ
الطيب ُُْْىػ )طُه جْ صِّٔا

)ْٔه أبػػك الحسػػف الرػػب بػػف ح ػػد بػػف ح ػػد ال ػػلكردم )ت َْٓى ػػه النكػػت والعيػػوف تحقيػػؽ :السػػيد ابػػف البػػد ال قفػػكد بػػف البػػد
الرحيـ بيركت دار ال تب ال ر ية جُ صَٕٓا

)ٓٔه الآ ر الرازم التفسيرالكبير جَُ صُّْا
)ٔٔه لجنة ف الر لء الزىر المنتخَ في تفسير القرلف الكػريـ
جُ صَّٕا

فػر ال جرػس الالرػ لرشػؤكف اإلسػق ية ُٓٗٗـ )طُٖه

)ٕٔه ح د سيد طنطلكم التفسير الوسيط لمقرلف الكريـ ،القلىرة دار ني ة فر )طُه جٓ صُُُُُّْ-ا بتفرؼ
)ٖٔه ح د الطلىر بف اللشكر )ت ُّّٗىػ) ،التحرير والتنوير تكنس الدار التكنسية لرنشر ُْٖٗـ جُُ صِٕٓا
)ٗٔه أبػػك ح ػػد ػػب بػػف أبػػب طللػػب ىح ٌ ػػكش )ت ّْٕى ػػه اليدايػػة إلػػم بمػػوغ النيايػػة تحقيػػؽ :ج كالػػة رسػػلئؿ جل يػػة ب ريػػة
الدراسلت ال ريل كالبحث ال ر ب  -رية الشري ة كالدراسلت اإلسق ية  -جل ة الشلرةة ََِٖـ )طُه جّ صُِِٓا
)َٕه أبب الس كد ال لدم ح د بف ح د )ت ِٖٗقه إرشػاد العقػؿ السػميـ بيػركت دار إحيػلء التػراث ال ربػب جْ صُْْ
بتفرؼا

)ُٕه الز شرم الكشاؼ جّ صَْٕا بتفرؼ
)ِٕه الآ ر الرازم التفسير الكبير ،جِٓ صُْٖا بتفرؼ
)ّٕه إس ػ لاليؿ حقػػب بػػف فػػطآ اإلسػػتلنبكلب الحنآػػب ال رػػكتب )ت ُُِٕى ػػه روح البيػػاف تحقيػػؽ :البػػد السػػقـ البػػد الشػػلفب
ح د بيركت دار الآ ر جٗ صِِٕا

)ْٕه أبب الس كد إرشاد العقؿ السميـ جٕ صَُ بتفرؼا
)ٕٓه الآ ر الرازم التفسير الكبير جِِ صٕٔ بتفرؼا
)ٕٔه ينظر :أبك ح د البد ا بف سرـ بف ةتيبة )ت ِٕٔقه غريَ القرلف ترج ة :س يد الرحلـ جُ صِِٖا
)ٕٕه ينظر :الشك لنب فتح القدير جْ صُُٗا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نداء زقسوق وفريد شرشك
)ٖٕه ينظر :أبك ال بلس أح د بف ح د ال يدم بف الجيبة )ت ُِِْقه البحر المديد في تفسير القرلف المَيد تحقيؽ :أح د
رسقف القلىرة حسف البلس ز ب ُُْٗق )طُه جّ صِّٔا

)ٕٗه ينظر :ابف اللشكر التحرير والتنوير جُٗ صُِٕا
)َٖه أح ػػد بػػف ف ػطآ ال ار ػػب )ت ُُّٕقه تفسػػير المراغػػي

فػػر

)ُٖه ينظر :ح د تكلب الش راكم )ت ُُْٖقه تفسير الشعراوي

فر ُٕٗٗـ جُُ صْٔٔٔا

جُٗ صِٓا

)ِٖه ينظر :الز شرم الكشاؼ جِ صِْٓا

طب ػػة فػػطآ البػػلبب الحربػػب ُْٔٗق )طُه

)ّٖه ينظػر :أبػك البر ػلت البػد ا بػف أح ػد النسػآب )ت َُٕقه مػػدارؾ التنزيػؿ وحقػائؽ التأويػؿ بيػركت دار ال رػـ الطيػػب ُُْٗق
)طُه جّ صِِِا

)ْٖه نلفر الديف أبك س يد البد ا بػف ال ػر البي ػلكم )ت ٖٓٔقه أنػوار التنزيػؿ وأسػرار التأويػؿ تحقيػؽ :ح ػد ال رالشػرب بيػركت
دار إحيلء التراث ال ربب ُُْٖق )طُه جٓ صُٖ بتفرؼا
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