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 دالالت النظم الصوتي في سورة الفمق
 زىراء خالد سعداهلل العبيدي د.

 جامعة الموصل /دابكمية اآل /قسم المغة العربية
إٌف إستيفاء أبرز مظاىر التناسب المعنكم لآليات بما في ذلؾ التناسب الصكتي كالمفظي يجب أف ييراعى فيو      

ذ نحف بصدد الكقكؼ عمى  ،رعيان لممخاطبيف كأحكاؿ المسػتمعيف بما يبلئـ طبيعتيـ كنفسياتيـ ،مقاصد السيكر كأىدافيا كا 
 ،البد مف مراعاة حكمة ختمة القرآف بيا مقركنةن مع سكرة الناس كتسػمييا بالمعكذتيف ،(*)تيكنظاميا الصك  )الفمؽ(سكرة 

كاالنطباع كاألثر المذاف تركاىما في النفػس ؛ مف مخاطبة الحػس كالشعكر مخصكصان بالقرآف المكي كىيمنة ذلؾ عمى غيره 
 .مف الحكاس

 :مع فضائميا  (الفمق)أىداف ومقاصد سورة 
 ،د السكر كأىدافيا تمخيصان ألىـ مكضكعاتيا التي تضـ كحدة التنسيؽ كتآلؼ التراكيب كتناسب الفكاصؿلمقاص     

كىي دليؿ اإلعجاز بإظيار جماؿ النظاـ الصكتي كداللتو مف كماؿ كحدة معانيو كتآلفيا في السػياؽ ترتيبان يسترعي االنتبػاه 
 .ى محسكسات األحداثكيقرع اآلذاف داعيان إلى إظيار مسمكعات األصكات عم

فتضمنت السكرة  ،)ُ(كيسػتعيذكا بجبللو كسمطانو مف شٌر مخمكقاتو  ،ػ  في السكرة تعميـ لمعباد أف يمجأك إلى حمى الرحمف ُ
 .االستعاذة مف الشركر كالمضار البدنية بأكجز لفظ كأجمعو كأعمو باالستعاذة

 .)ِ(البدفكىي سبلمة النفس ك  ،ػ  ترتيب السكرة كاف كفؽ فكائدىا ِ
فبدئ بالفاتحة كختـ  ،ػ  ختـ القرآف بالمعكذتيف ؛ ليحصؿ االستعاذة با عند أكؿ القراءة كعند آخر ما يقرأ مف القرآف ّ

 .البدء بالدعاء كالختـ بالتحرز كالتحصف كالنجاة ،)ّ(كحسف الختـ ،ليجمع بيف حسف البدء ،بالمعكذتيف
 .)ْ(لمحسكد ؛ ألنيا تتضمف التككؿ عمى ا كااللتجاء إليو كاالستعاذة مف كؿ شرٌ مف أكبر أدكية ا )سكرة الفمؽ(ػ  تيعد  ْ
 .)ٔ( إبراء المريض مف عمتو ،)ٓ(ألنيما تبرئػاف مف الشرؾ كالنفاؽ )المقشقشتيف(بػ  )سػكرة النػاس(ػ  تسػٌمى أيضان مع  ٓ
  .)ٕ( نسياف كاألمف مف الحفظالقراءة بيا دبر كؿ صبلة احترازان مف ال )سكرة الفمؽ(ػ  مف فضائؿ  ٔ

كاف إذا  أٌف النبي (عف عائشة ػ رضي ا عنيا ػ  ،كعظيـ منفعتيػا في التبرؾ بيا كاالسػترقاء ،ػ  عظيـ مقصكد السػكرة ٕ
آكل إلى فراشو نفث في كفيو بقؿ ىك ا أحد كالمعكذتيف جميعان ثـ يمسح بيا كجيو كما بمغت يداه مف جسػده قالت 

كقد استحب النككم القراءة بيما في أكقات كأحكاؿ مخصكصة  ،)ٖ()ما اشتكى كاف يأمرني أف أفعؿ ذلؾ بوعائشة فم
 .)ٗ(بمثؿ ذلؾ

                                                           

كاتصاالتو كسكناتو إتساقان عجيبان كائتبلفان  ،كمٌداتو أك غناتو ،إتساؽ القرآف كائتبلفو في حركاتو كسكناتو ،(*)  ييراد بنظاـ القرآف الصكتي
 ،مناىؿ العرفاف ،رائعان يسترعي األسماع كيستيكم النفكس بطريقة ال يمكف أف يصؿ إلييا أم كبلـ آخر مف منظـك كمنثكر

 .ٕٓٓ/ُلمزرقاني: 
 .ِٓٔ ،ِّٔ/  ّ :لمصابكني ،صفكة التفاسير  )ُ(
 .ْ :فرحاف العطار ،مف أسرار المعكذتيف  )ِ(
 .ِٓٔ/  ّ :صفكة التفاسير  )ّ(
   .ِّٕ/  ُ :البف القيـ ،بدائع الفكائد  )ْ(
 .ُٖٕ/  ُٗ :لمقرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف  )ٓ(
 ).قشش( ِِٖ/  ٖ :البف منظكر ،لساف العرب  )ٔ(
 .َٗٓ/  ٕ :القنكجي ،فتح البياف في مقاصد القرآف ،في الصبلة أنو قرأ بيما فقد صٌح عف النبي   )ٕ(
 .ِٔ/  ٗ ):فضؿ المعكذات(باب  )،فضائؿ القرآف(كتاب  ،صحيح البخارم  )ٖ(
 .ِٗ :لمنككم ،التبياف في آداب حممة القرآف  )ٗ(
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عف أبي سعيد الخدرم  ،)ُ(جكامع االسػتعاذة مف كؿ مكػركه جممةن كتفصيبلن  )سكرة الفمؽ كسكرة الناس(ػ  اشتماؿ  ٖ
 :قاؿ 

 )فمما نزلتا أخذ بيما كترؾ ما سكاىما ،اإلنساف حتى نزلت المعكذتافيتعكذ مف الجاف كعيف  كاف رسكؿ ا ( :قاؿ
)ِ(. 
 :عف عقبة بف عامر  قاؿ ،لـ ينزؿ مثميٌف في التكراة كال في الزبكر كال في اإلنجيؿ )سكرة الفمؽ كسكرة الناس(ػ  إٌف  ٗ

كال  ،كال في اإلنجيؿ ،كال في الزبكر ،اةيا عقبة بف عامر أال أعممؾ سكران ما أنزلت في التكر  :لقيت رسكؿ ا  فقاؿ لي(
ده :في الفرقاف مثميٌف؟ ال يأتيف عميؾ إاٌل قرأتيٌف فييا قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبّْ ك اٍلفىمىؽً  ًبرىبّْ  أىعيكذي  قيؿٍ ك قيٍؿ ىيكى ا أىحى

النَّاسً 
)ّ(. 

يف مف حديث عائشػة ػ رضي ا عنيا ػ  ثبت في الصحيح ،لمرقية مف السحر )سكرة الفمؽ كسكرة الناس(ػ  فضؿ قراءة  َُ
حتى يخيػؿ إليو أنو كاف يفعؿ الشيء كال  ،ييقاؿ لو لبيػد بف األعصـ ،سحره ييكدم مف ييكد بني زريؽ أٌف النبػي 

يا عائشة أشعرت أف ا أفتاني فيما استفتيتو فيو أتاني رجبلف فقعد (( :فمكث كذلؾ ما شاء ا أف يمكث قاؿ ،يفعمو
 :كمف طبو ؟ قاؿ :قاؿ .مطبكب :فقاؿ أحدىما لصاحبو ما كجع الرجؿ ؟ فقاؿ ،كاآلخػر عند رجمي ،ما عند رأسيأحدى

في بئر  ذركاف  :قاؿ ،كأيف ىػك :قاؿ ،في أم شيء ؟ قاؿ في مشػط كمشاطة كجؼ طمع نخمػة :قاؿ .لبيد بف األعصـ
 .)ْ())فجاء البئر كاستخرجو

كقصر  ،فمتكػرار فكاصميا ،يرة ىي تيسير الحفظ لؤلطفػاؿ في أكؿ ما يقرأكنو بعد الفاتحةػ  كمف فضائؿ سكرة الفمؽ القص ُُ
 .)ٓ(آياتيا تسػييبلن لمحفظ كتمكينان لمطفؿ الصغير مف ذلؾ

 .كمف فضائميما أخبار كثيرة غير ما ذيكر في كتاب التفسير كاألحاديث    
 :ــ  تناسب الفواصل ٔ

كيقع بيا  ،؛ تظير فييا الفصاحة )ٕ(فيي ببلغة )ٔ(نكم بيف اآليات تناسب الفكاصؿإٌف مف أبرز مظاىر التناسب المع
كجماليا الصكتي ىك أكؿ شيء أحستو اآلذاف العربية  ،لتتناسػب في النظـ كالتركيب مف منظـك الكبلـ )ٖ(بيا إفيػاـ المعاني
الذم تتسؽ  ،)ٗ()نظاـ القرآف الصكتي(يعرؼ بػ  ما ،تراءل بيا اتساؽ القرآف كائتبلفو في حركاتو كسكناتو ،أياـ نػزكؿ القرآف

 .فيو الحركؼ اتساقان عجيبان تبير بو العقكؿ
كتتعمؽ  ،غير نافرة كال قمقة ،لتأتي مستقرة في مكانيا مف اآلية ،كتستمد الفكاصؿ قيمتيا مف السياؽ الذم ترد فيو

ؿ كتكرار كتنكيع كما لمخطاب مف مضاميف بمضمكف السػكرة كمقاصدىا تعمقان يصرفيا عمى كجكه مختمفة مف قصر كطك 
في نظـك مف التراكيب تعمك أسػميب أخرل في حسف البياف  ،؛ تخيران كانتقاءن ترتيبان كاتساقا تتناسب فيو الفكاصؿ رعيان لآليات

 .كدالئؿ اإلعجاز في البديع

                                                           

 .ُْٗ :عيادة الكبيسي :مف كبلـ المحقؽ ،لمنسفي ،تفسير سكرة الناس  )ُ(
 .ّْٓ/  ْ ):ما جاء في الرقية بالمعكذتيف(باب  ،كتاب الطب ،صحيح الترمذم  )ِ(
 .ٖٗٓ/  ٔ ):ُِٖٔ(رقـ الحديث  ،األلباني :بتحقيؽ ،سمسمة األحاديث الصحيحة  )ّ(
  .ُُِٕ/  ٕ :باب السحر ،كتاب (السبلـ) ،صحيح مسمـ ،ُِٕٓ/  ٕ :باب السحر )الطب(كتاب  ،صحيح البخارم  )ْ(
 .ّٓٓ :أبك زىرةمحمد  ،معجزة القرآف  )ٓ(
  .َِٗ/  ّ :لمسيكطي ،االتقاف في عمـك القرآف ،كىي كممة آخر اآلية ،الفاصمة في القرآف  )ٔ(
 .ٕٗ :لمرماني ،النكت في إعجاز القرآف  )ٕ(
 .ِّٕ :لمباقبلني ،إعجاز القرآف  )ٖ(
 .ٕٓٓ :مناىؿ العرفاف  )ٗ(
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كتحٌديان لكؿ نثر مرسؿ  ،عو عف غيرهكانفراد القرآف بيذا الكجو المعجز مف نظـ الفكاصؿ كدالالتيا تمييزان لو عند سما
كأعمى درجات التناسػؽ الفني الذم تتآلؼ  )ُ(فسمي نظمان عند سيد قطب ،أك سجع مصنكع ال يتعمؽ معناه بما قبمو إاٌل تكمفان 

 .كتنتظـ بو الجمؿ في اآليات كالسكر بما تعجز عنو المماثمة ،تتآلؼ فيو الكممات
لممحافظة عمى حسف النظـ أٌف الفاصمة تأتي ه الزركشي في قكلػو مف "ما ذكػر  كمما يؤكػد عبلقة الفاصمة بالنظـ

بداؤىا في اآلم بالنظائرداللتيا عمى المقاطع، كتحسينيا الكبلـ بالتشاكؿكفائدتيا عند الرماني" ،)ِ("كالتئامو لما فييا  ،)ّ("، كا 
 .فييا مف دالئؿ ككجكه اإلعجاز

لتتنكع اآلية الكاحدة كاآليات بما يحقؽ  )الفمؽ(كمنيا سػكرة  ،كتتصرؼ الفكاصؿ القرآنية في السكر بطرائؽ مختمفة
كالفكاصؿ متقاربة أك متماثمة كطابع  ،ففي السكرة نجد النغـ متحدان  ،المعنى المقصكد كالداللة المبتغاة مف مضاميف السكر

القصار كٌمو يكاد يككف عمى  غالب عمى السكر القصار في تقرير حقيقتو التي قاؿ عنيا محمد أبك زىػرة " إٌف نظـ السُّكر
 .)ْ(متبلئـ في نظمو" ،مؤلؼ النغـ، متآخي األلفاظ ،نسؽ كاحد

، كقد عٌدت ىذه األصكات )كالداؿ ،كالباء ،القاؼ(متماثمة في مخارج أصكاتيا كىي  )سكرة الفمؽ(كىكذا جاءت فكاصؿ 
كالباء ما بيف  ،المساف كما فكقو مف الحنؾ في عمـ الصكتيات جميعيا مف مخارج الفـ كالمساف تدرجان، فالقاؼ مف أقصى

 ،عقد ،كقب ،غاسؽ ،خمؽ ،فمؽ(كألفاظيػا في السكرة  ،)ٓ(كالداؿ مف طرؼ المساف كأصكؿ الثنايػا ،الشفتيف مع تبلصقيما
مىؽى  مىا شىرّْ  ًمف{ ُ اٍلفىمىؽً  ًبرىبّْ  أىعيكذي  قيؿٍ  :تعالى )، مف قكلػوحسد ،حاسد ًمف{ ِ خى قىبى  ًإذىا غىاًسؽو  شىرّْ  كى ًمف{ ّ كى  شىرّْ  كى

ًمف{ ْ اٍلعيقىدً  ًفي النَّفَّاثىاتً  اًسدو  شىرّْ  كى سىدى  ًإذىا حى  .[ ٓػ  ُ :اآليات ،] سكرة الفمؽ {ٓ حى
فتناسبت فكاصميا باختيار تمؾ األلفاظ شدةن كجيران بما يناسب األحداث التي رافقت نزكؿ السكرة كمدلكليػا االنفعالي 

ؿ فيما أكذم بػو الرسك 
 ،كتعمؽ النفكس بما يحمييا كيدفع عنيا الشر كيرفعو ،مف الحسػد كالكيد كأنكاع الشركر األخرل 

 .بحفظ ا 

عمى بياف كؿ ما  يفمقو ا ػ تعالى ػ  كالنبات مف  )فمؽ(في لفظة  )ٔ(فاقتضت القاؼ بصفتيا الصكتية االنفجارية
ٍب كالنىكلكا ،كالنػكر عف الظبلـ ،األرض كالجبػاؿ عف العيكف بما فييا مف معافو لغكية كداللية  ،)ٕ(كالشر عف صاحبو ،لحى

كالنجاة مف الشر بالتحصف  ،كالسػعة بعد الضيؽ ،كمنبأة عف معاني الفرج ،جامعة لبلستعاذة مف االنقساـ كاالنشقاؽ كنتائجو
 )فمؽ(في جرسيا مف جنس حركؼ كممة  ؛ فالقػاؼ)ٖ(كبعث األمؿ في النفكس بعد طكؿ انتظػار ،كالتجػاءن إلى ا   عياذان 

مىؽى  مىا شىرّْ  ًمف{ ُ اٍلفىمىؽً  ًبرىبّْ  أىعيكذي  قيؿٍ  في قكلو تعالى: )خمؽ(ك ، كقد دٌلت حقيقتيا الجيرية الصكتية أيضان كىي {ِ خى
كدعكتيـ إلى  ،اإلبانة كالكضكح في السمع عمى إثارة انتبػاه الخبلئؽ إلى الشػركر الكافدة عمييـ مف الخارج عمى عمكميا

كاختير صكت  ،أم شؽ الفجػر )الفمؽ(االستعاذة با تعالى مف اختيار أفضؿ األكقات لمتكجو كالذكر كالدعاء كىك كقت 
  .القاؼ بجيػره لككنو األنسب في نظػـ اآلية فاصمة أك األكثر انسجامان لمعنى الكضكح فيما يخفيو أىؿ المكائد مف شركر

                                                           

 .ْٕ :التصكير الفني في القرآف  )ُ(
 .ِٕ/  ُ :ـ القرآفالبرىاف في عمك   )ِ(
 .ٖٗ :النكت في إعجاز القرآف  )ّ(
 .ِّٖ :المعجزة الكبرل )ْ(
 .ِٖػ  َٖ :مصطفى عناني ،في الصكتيات العربية كالغربية )ٓ(
عبد  ،المصطمح الصكتي عند عمماء العربية القدماء في ضكء عمـ المغة المعاصر :=.كىك انفراج الشفتيف بعد ضيقو في النطؽ )ٔ(

 .ٖٗ ،ٖٖ :ؿالقادر خمي
 ).فمؽ( ُٖٓ/  ُُ :لساف العرب )ٕ(
 ).فمؽ( ُٖٓ/  ُُ :لساف العرب ،كبياف الحؽ بعد إشكاؿ )ٖ(
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القاؼ الٌداؿ عمى القكة  مع مضمكف اآلية الكارد منيا ما جاء مف صفة صكت كمف باب تناسب صفة الصكت
 )الكسكاس(بحيث اقتضت صبلبتو كقكة داللة مقصكدة عمى دفع الشر النابع مف الخارج كىك أقكل مف الداخؿ  ،)ُ(كالشٌدة

إلى ا تعالى أسباب ضعؼ فيدفع صكت القاؼ المقركف بقكة اإليماف كااللتجاء  ،ألنو مف أسباب دفع األقكل لؤلضعؼ
كىػذا مف مظاىر  ،)ّ(دفعان لمشػعر المستعاذ منو أك رفعو"فكاف أقػكل عمبلن كأظير جرسػان " ،)ِ(النفس أماـ اآلالـ كالشركر

كبما يتناسػب مع  ،كتستكحى داللتيا مف جنػس صياغتيا ،الداللػة الصكتية التي تسػتمد مف طبيعػة األصكات نغمتيا كجرسيا
كجعػؿ  ،فتقرع اآلذاف بأقكل مسمكعاتيا تقكيةن لرجاء مف يرغب بقرع باب االلتجاء إلى ا  ،)ْ(يا ككقع سمعي لمفظأصدائ

كىذا ما  ،كجعػؿ األسباب مكككلػة بحفظو تعالى؛ فكمما كاف العبد أشػٌد اتصاال كأدـك استعاذة با تعالى كاف أحصف كأحرز
 .)ٓ(ف سيناأنبأ عنو سػبب حدكث الحرؼ عمى حد تعبير اب

لذلؾ جاء لفظ األمر كالمأمكر  ،)ٔ(كقكةن في العمـ الصكتي تعميبلن  ىي أشد الحركؼ استعبلءن  )القاؼ(كبما أٌف صكت 
 قيؿٍ  فقاؿ ىك  قيؿٍ  :فقيؿ لو ؛ ليككف المبٌمغ عف ا ػ تعالى ػ الرسكؿ  قيؿٍ بو في ىذه السكرة مستفتحان بيا بمفظة 

أم  :فالؽ اإلصباح ،كناسبيا صفة االستعبلء أيضان لعمك منزلة الربٌ  ،)ٕ(بتبميغو عمى كجيو كلفظوفبمغ القكؿ الذم أمر 
  .استعينكا برب الفمؽ الذم يزيؿ كؿ شيء باإلبانة كالكضكح

مىؽى  مىا شىرّْ  ًمفك اٍلفىمىؽً  ًبرىبّْ  أىعيكذي  قيؿٍ  :مف قكلو ػ تعالى ػ )خمؽ(ك )فمؽ(كجيء بو لفظ  ذ كالمجكء ليككف العك  خى
قػص إلى الخالؽ مف شٌر الخبلئؽ كٌميا الذم ىك خالقيا عمى الخير نعمةن كقادران عمى دفع شرّْىا الذم يتأتى مف سكء كن

فتصعيد صكت القاؼ استعبلءن إلى الحنؾ األعمى كىك األداء األخؼ عمى المسػاف نطقان مف أعمى فاعميا بأمكر الديف تخمقان "
 .مف استعيذ منو بكبلـ ا ػ تعالى ػ ًخفةن لمنع شٌر  ،)ٖ(إلى أسفؿ"

، مٌثمت قمقة )ٗ(كرعيان لمتناسب الفني كالمعنكم صػكتان كمضمكنان في تركيب اآلية كمقاصدىا ما أٌكد بو قمقمة القاؼ صفةن"
تقييدان لعمكمو  )َُ(مف شر كؿ مخمكؽ فيو شر"كمصاحبتيا لمضرر " ،قمقة النفس كاضطرابيا عند استحصاؿ الشركر بيا

نػي كالنفسي التي أسماىا كما يترتب عمى ذلؾ مف الدالالت النفسػية التي تصاحبيا كأعمى درجػات التناسؽ الف ،)ُُ(فان كص
إذ تدرجت الريقى ىنا مف أعمى إلى أسفؿ الستحصاؿ  ،)ُّ(فجعؿ التعبير تناسقان مع الحالة المراد تصكيرىا )ُِ(سيد قطب

                                                           

 .ُُّ :عمي خميؼ حسيف ،منيج الدرس الصكتي عند العرب )ُ(
 .َِٓ/  ُ :البف القيـ ،بدائع الفكائد )ِ(
 .َِْ/  ُ :ف .ـ )ّ(
 ُٓٔ ،ُْٔ :محمد حسيف الصغير ،الصكت المغكم في القرآف )ْ(
بأف يندفع اليكاء بشدة بيف القارع كالمقركع مجتمعان  )القرع(ىي نتيجة  )األصكات(الذم يرل أٌف مف أسباب حدكث الحركؼ   )ٓ(

 .ٕٓ :ابف سينا ،أسباب حدكث الحركؼ :ينظر ،فإمساؾ عنيؼ ،سببو تمٌكج في اليكاء ،متصؿ األجزاء
 .ُُٗ :ءالمصطمح الصكتي عند عمماء العربية القدما  )ٔ(
 .َِّ ،َِِ/  ُ :بدائع الفكائد  )ٕ(
 .ُٖٓ ،ُٕٓ :عادؿ نذير الحساني ،التعميؿ الصكتي عند العرب في ضكء عمـ الصكت الحديث قراءة في كتاب سيبكيو  )ٖ(
الجك النفسي  كذلؾ تساعد ىذه اآليات في خمؽ ،مبلزمة ليا في الكقؼ كاإلتماـ عند عمماء التجكيد ال تفارقياألٌف القمقمة صفة   )ٗ(

أصكات حركؼ القمقمة بيف القيدامى  :كتحرؾ النفػس نحك االستعاذة مف كؿ مكركه كشر = ،المصاحب لئلنساف في كؿ مكركه
 .مقالة مف  الشبكة الدكلية لممعمكمات ،ُْ :فرغمي عرباكم ،كالمحدثيف

 .ُِٓ :بدائع الفكائد  )َُ(
 .ُِٓ :ف .ـ  )ُُ(
 .ٕٓ :التصكير الفني في القرآف  )ُِ(
 .ٕٕ :ف .ـ  )ُّ(
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فبلبد مف جعؿ التعػكذ  ،خطر ييداىـ النفس مف الخارج يضرىا بدنان كيقمقيا دينان  األمػف النفسي كالسكينة كصٌكرت الشػٌر بأنو
 .أم تصحبؾ دكمان دفعان لمضرر الخفي عمى اإلنساف مف الشركر كٌميا :)ُ(بمعكذاتيا كالقافمة عمى حد تسمية السيكطي

مىػؽ(ك )فىمىػؽ(كمف الداللة الصكتية لمفظتي  كىي صيغة ًخفة كفتح ألٌف أصكاتيا  )ؿفىعى (ىي اتفاؽ صيغتيما بصيغة  )خى
الصيغة الصكتية (كىػذا مف باب تناسب الصيغ مع أصكاتيا كمعانييا كتسمى بػ ،)ِ(تنطؽ كىي مفتكحة الفـ كاألعضاء

كىذا مف جماؿ اإلعجاز  ،)ْ(ليخٌؼ النطؽ بيا ،إذ أٌف مف أكصاؼ الكممة أف تكػكف مبنية مف حركات خفيفػة ،)ّ()الكاحدة
كما يعبر عف  ،الصكتي في القرآف الكريـ عند الرافعي ألنو يجعؿ الكممات مناسػبة لممقاـ كالذكؽ في نظـ القرآفالداللي ك 

 .)ٓ(تبلـؤ الصكت كالحركة في التركيب
فييما  )خمؽ(ك )فمؽ(ألٌف صيغتي  ،)ٔ()االختزاف(كاختيرت الصيغة التي فييا سمة  ،كقد اختيرت الفتحة لمداللة األقكل

لمكافقة األمػر الذم يتطمب الخفة كالسرعة  )مفعكؿ(بمعنى  )فعؿ(فجاءت صفة  )،مخمكؽ(ك )مفمكؽ(ليف ىما إضمار مفعك 
 .)ٕ(بأف يدفع ما ىك معمـك الكقكع ال محالة فأمرنا ا ػ تعالى ػ بأف نتعكذ بو مف ذلؾ

الحركات في نظـ صكتي  فجعؿ تكزيع ،كىكذا حافظت ىذه الصيغ عمى التناسب اإليقاعي المكحى بو مف جك اآليات
 .متناسب مع المعاني كاألغراض

 قيؿٍ  :في قكلو تعالى )القاؼ(فتماثمت ركيان بحرؼ  ،كجاءت الفكاصؿ مكممة لمقصكد اآليات مف حيث التماثؿ كالتغاير
مىؽى  مىا شىرّْ  ًمف اٍلفىمىؽً  ًبرىبّْ  أىعيكذي  كلتدؿ الفكاصؿ  ،)ٖ(تحد اإليقاعكم ،متبلئـ األلفاظ ،لتجعؿ النغـ متآخيان عمى نسؽ كاحد خى

  .في نظـ الكبلـ كبإيقاعيا تناسبان  )ٗ(بقصرىا صفة لمسكر القٌصار
كىكذا جاءت متقاربة  ،منسجمة معيا أتـ انسجاـ ،كقد تتنكع الفكاصؿ كتتغاير كفػؽ المعاني التي عمييا نسؽ اآليػات

ًمف :مع ما سبقيا مف الفكاصؿ في قكلو تعالى قىبى  ًإذىا غىاًسؽو  شىرّْ  كى إذ جمعت الباء صفات الجير كالقكة كالشدة ، كى
كالقػكة كالمقاكمة كاالنفجار لكماؿ قػكة االعتماد عمى  ،)َُ()القػاؼ(كىي مف صفات القػكة مع نظيرتيا  ،كاإلطباؽ كالقمقمة

ًمفالمتمثؿ في صكت البػاء فاصمةن  )ُُ(الحرؼ قىبى  ًإذىا غىاًسؽو  شىرّْ  كى  ،لكافد عمى اإلنساف مف الخارجفي دفع الشر ا ،كى
 ،فيككف الشر في الميػؿ أكثر ،)ُِ(يضميا لفػظ الباء المكصكؼ بأنو " شديد مجتمع" )الميؿ(كىي شركر خاصة تحصؿ في 

لما يتضمنو مف خفاء كمكائد ألقكل لئلنسػاف عمى دفعيا إاٌل االسػتعاذة مف شره  )ُّ(كالتحرز مف الشركر فيو أصعب
كفي الراء  ،لبياف ضعؼ الشركر كتكررىا في الخفاء حقيقػةن  )شػرٌ (كالتضعيؼ في لفظة  ،)ُْ(ة كقكعو"المتحقؽ فيو "لكثػر 

                                                           

  .ُُٔ :أسرار ترتيب القرآف  )ُ(
  .ْٔ:صفية مطيرم ،الداللة اإليحائية في الصيغة االفرادية  )ِ(
 .ُُٕ :الصكت المغكم في القرآف  )ّ(
 .ُُٗ/  ُ :البف األثير ،المثؿ السائر  )ْ(
 .ِّٕ :إعجاز القرآف  )ٓ(
 .ُٖٓ :أحمد ياسكؼ ،جماليات المفردة القرآنية  )ٔ(
 .ُٕٕ/  ُّ :لمرازم ،مفاتيح الغيب  )ٕ(
 .ِّٖ :المعجزة الكبرل  )ٖ(
 .ُٗ :التصكير الفني في القرآف  )ٗ(
 .ُِٔ/  ِ :الخصائص  )َُ(
 .ُُٗ :التعميؿ الصكتي عند العرب  )ُُ(
 .ِِّ :لمرافعي ،إعجاز القرآف  )ُِ(
 .ُّٓ/  ٕ :فتح البياف في مقاصد القرآف  )ُّ(
  .ُْٓ/  َُ :مبرسكمل ،تفسير ركح البياف  )ُْ(
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كفي تفشي  ،كفي ترقيقو كسر يختفي معو النطػؽ ،)ُ(بفضؿ تكرره عمى المساف"ب مع ضعؼ نطقػو "تكرار متتالي يتناسػ
ىك الفاعؿ لمظممة الشديدة فيقاؿ غسػؽ الميؿ إذا  )ؽالغاس(ككأٌف  ،الشيف صفة مبلزمة النتشار الشٌر كغمبتو في الظممة

اف اسـ الفاعؿ فيو أك ما يسمى كىذا كصؼ مبلـز لو كثابت؛ ألٌف زم ،فالغاسؽ ىك شػدة الظبلـ ،أم اشتد ظبلمو ،)ِ(أظمـ
ستعاذة مف كىذا أكفؽ بالسياؽ لتحصؿ اال ،)ّ(و عمى مضي أك حالية أك استقباليةعاـ مستمر ال نص في )الفعؿ الدائـ(بػ

كالتأثير حاصؿ في مٌد الصكت  )،شدة الدخكؿ(ىك  )ْ(ككقب )شدة الظبلـ(فالغاسؽ ىك  ،شػدة الميؿ إذا دخؿ في ظبلمو
ليتعاضد األثػر النفسي لمصكت مع نظـ اآلية  )،بإذا كقب(كالزمف الحاصؿ في نقطو كتقييده  )غاسؽ(كاستطالتو في لفظة 

ألثر الحاصؿ لمشر عمى اإلنساف كامتداده فيو شرطان ناتجان مف تحققو ال يدفعو إاٌل كتغايرىا في إطالة زمف الصكت كفؽ ا
 .دعاءن يمثؿ انفراجان بعد شدة مف ضيؽ كشٌر ؛ فيحققة الباء صفةن كمخرجان 

فيككف الغاسؽ ىك الميؿ  ،كداللتيا عمى التعظيـ )غاسؽو (قكة التنكيف كتنكيػره في صيغة  )البػاء(كيتعاضد مع فاصمة 
 .)ٔ(عمى معنى إفادة التبعيض ،أك ىك مخصكص ببعض الشركر دكف بعض ،)ٓ(ا عظـ ظبلموإذ

ًمف :تعالىثـ ينتقؿ الذكؽ القرآني داللةن إلى فاصمة أخػرل مف فكاصمو الصكتية كىي فاصمة الداؿ في قكلو   شىرّْ  كى
؛ كمف صفات القمقمة النفس فتح يجرم مع نطؽ صكتومن ،؛ أسناني)ٕ(كىك صكت شػديد مجيكر انفجارم اٍلعيقىدً  ًفي النَّفَّاثىاتً 

فالمستعاذ منو في اآلية  ،كالناظر لآلية بكامميا يرل أنيا استعاذة مف شٌر مخصكص بأضرار بدنية بشرية ،)ٖ(القمقمة أيضان 
ية األخرل ثـ تعقبتيا اآل )،الشر  الطبيعي(ممثبلن بػ  ،كىي أكؿ الشركر دخكالن  )كقب(في لفظة  )الباء(السابقة انتيى بفاصمة 

مسػاكان اتصاال فالداؿ ىي  ،)ٗ(كيصير فيو مجمعان لمشدّْ كاإًلحكػاـ ،؛ تمييدان لمدخكؿ شره بعد شرٍّ يشتٌد فيو عيرل الدخكؿ عيقدةن كا 
كعمييا معاقد اإليماف قمبان  ،إذ بيا يتحقؽ اإلعبلف دكف الخفػاء قكالن كفعبلن  ،)َُ(ىي أحؽ الحركؼ شدةن كصبلبةن كجيران 

كفي ىذه السكرة تعكذ  ،)ُُ(مجردان عف الخرافات كالمعتقدات بما يفسد عنده المساف كيعسر )االعتقاد(مفيـك  كضميران تحت
كىك الدخكؿ فيو مجمعان لمشر ثـ  )العيقد(كىك أكؿ الدخكؿ في  )الكقب(فابتدأ بػ  ،مف النفاؽ كالبرء منو في النفس كالبدف

ستعاذ منيا استعاذة عامة كخاصةن كىي مف باب عطؼ الخاص عمى العاـ كىذه الشركر يي  ،كىك االنتشار كالغمبة )الحسد(
مىؽى  مىا شىرّْ  ًمف ًمف{ ِ خى قىبى  ًإذىا غىاًسؽو  شىرّْ  كى ًمف{ ّ كى ًمف{ ْ اٍلعيقىدً  ًفي النَّفَّاثىاتً  شىرّْ  كى اًسدو  شىرّْ  كى سىدى  ًإذىا حى  {ٓ حى
في  )الداؿ(كقد حققت فاصمة  ،الخفاء كالكيد كالغفمة في العمػؿتنبئ عف معاني  )ُِ(داخمية كمرجعيػات ىػذا العطؼ كٌميا،

ًمف :قكلو تعالى ليس  )النفث(فػ  ،الشٌدة في ىذه الشركر التي ىي مجمع كؿ شٌر ناتج عف شركراٍلعيقىدً  ًفي النَّفَّاثىاتً  شىرّْ  كى
الخير بما فييا مف عقػد اإليماف كالمحبة  )ػدعق(كلكف سبب الشٌر فيو ىك التسػبب في إزالة  ،)ُّ(شٌران في ذات مقصكدة العػاـ

                                                           

 .ََِ :جماليات المفردة القرآنية  )ُ(
 .ِٕٔ/  َّ :البف عاشكر ،التحرير كالتنكير  )ِ(
 .ِّٕ :كماؿ إبراىيـ ،الزمف في النحك العربي   )ّ(
 ).كقب( َُّ/  ُ :لساف العرب ،فالكقب ىك أكؿ الدخكؿ في الشيء  )ْ(
 .ُٖٕ/  ُٔ :مفاتيح الغيب  )ٓ(
 .ّٕٔ/  ْ :مة الصاكم عمى تفسير الجبلليفحاشية العبل  )ٔ(
 .ْٗ :إبراىيـ أنيس ،األصكات المغكية  )ٕ(
 .ُْٔ :منيج الدرس الصكتي عند العرب  )ٖ(
 )عقد( ِِِ/ َُ:لساف العرب ،عقد الحبؿ شٌده كجعؿ منو عركة كدخؿ أحد طرفيو فييا كشٌده  )ٗ(
    ).خبلصسكرة اإل(كىي صفة اإلخبلص التي انتيت عندىا فكاصؿ   )َُ(
 ).عقد( ِِّ/ َُالبف فارس: ،مقاييس المغة .غامضان  ،جعمو عسير الفيـ ،مف عٌقد الكبلـ  )ُُ(
 .ُّٓ/  ُ :صبحي الفقي ،عمـ المغة النصي  )ُِ(
 .ُِٔ/  ُُ ):القدر(باب  )كتاب الجامع(لمصنعاني  ،المصنؼ := ،))إّن روح الُقُدس نفث في روعي(( :لقكلو  )ُّ(
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؛ )ُ(.. كغير ذلؾ مف الدالالت المضمكنية التي يبتغي النافث إزالتيا كاستبلبيا مف النفكس الطٌيبة الطاىرة.كالعيكد كالعزائـ
ـك االسػتغراؽ كالمبالغة معٌرفة صرفتيا عف معنى القٌمة في صيغة جمع مؤنثيا السػالـ إلى عم النَّفَّاثىاًت لذلؾ جاءت مفردة "

عمى تأكيؿ معناىا الى األنفس الخبيثة كاألركاح الشػريرة  النَّفَّاثىاًت ، فناسب التعبير )ِ(كاالتساع" لممبالغة في الشٌر"
مسػتعارة  )ْ(التي ىي مف صيغ المبالغة )نٌفاثة( )،فٌعالة(فيشمؿ العاقؿ كغير العاقػؿ؛ لذلؾ جاءت صيغة  ،)ّ()الشيطانية(
كثرة ما ينفث كينفخ في العقد فتعمؿ عمى تكىيف النفكس باالتجاه المعاكس لينتيي بيا المطاؼ إلى التنازع كالشقاؽ كىك ما ل

 .أعربت عنو معاني اآليات األكلى مف السكرة
اطفة فالقرآف المكي يخاطب الع ،ترتيبان يتبلءـ مع األحداث المعبر عنيا في السكرة )،النفث(كقد ترتبت حركؼ مفردة 

كتحرؾ النفػس نحك  ،إذ تسػاعد اآليات في خمؽ الجك النفسي المصاحب لئلنساف مف مكؿ مكركه ،كالشعكر في صكرة حسية
نزلت سكرة  ،)ٓ(كأصحابو مف أذل ككيػد في زمف البعثة كلكثرة ما مٌر بو الرسػكؿ  ،االستعاذة مف كؿ مكركه كشرٌ 

 .)ٔ(كالرقية مف كؿ شرٌ  ،المعكذتيف لدفع كؿ مكركه
كارتفاع الحنؾ  ،التي تعني إخراج اليكاء مف بيف الثنايا العميا )نفث(الميمكس في مفردة  )الثاء(كقد أكحى صكت 

، بأٌف لو قكة البٌث كالبحث التي كصفيا ابف جني في )ٕ(كيخرج اليكاء مف الفـ ،األعمى فيسد منفذ اليكاء عف طريؽ األنؼ
يشعر  )ٗ( إذ النفث فيو معنى القكة كالسرعة ،)ٖ(داللتو الصكتية مف جنػس مفردتوسمت معناه االحتكاكية الميمكسة، فجعؿ 

كيدؿ سػياؽ اآلية أيضػان عمى  ،يتناسب مع ضيؽ مخرج صكتو ،في اآلية بقكة النفث كعمؽ أثػره بما ييكلد ضيقان في النفكس
تضمنتو الظرفية الزمانية المتمثمة بالحرؼ  )،ؿالمفعك ( )المنفكث(كالحاصػؿ في  )نفػث(أٌف التأثير الكػافي المتضمف لمفعؿ 

 ،حتى تحصؿ لو الرقيّْة مف االستعاذة مف كؿ شٌر كػرر في السكرة ،فالمنفكث فيو يطكؿ أثر الفعؿ عميو مف الشر )،في(
ا كداللتي )،قد(بدءان مف فاصمة اآلية األكلى إلى فاصمة اآلية األخيرة بكممة  )الػداؿ(ك )القاؼ(كيمكف جمع حرفي 
كقد حققت الداؿ بشدتيا كانفراج الشفتيف  ،)َُ(فؽ المعاني التي جاء بيا ابف جنيأك لما طاؿ أثره ك  ،مخصكصة لمقطع طكالن 

مف  چ ڦچ كالجير بصكتيا مبلئمة صكتية تانتمؼ مع نظـ اآليات في التعبير عف انفراج بخير بعد ضيؽ  ،عند النطؽ بيا
 .قراءة اآليات كاالستعاذة بيا

كاستعبلء  ،ألٌف الضمة في أقػكل تعابيرىا كانضماـ الشفتيف بيا ،بالضـ )عيقد(رت الصيغة الصكتية لمفػردة كقد اختي
تدؿ بقكتيا عمى أٌف االنساف يقكل بيا مف حيث االسػتعاذة المنطكقة بيا في كضع الضػـ في  )ُُ(صكتيا إلى الحنؾ األعمى

صفة  )الداؿ(كفي  ،مجمع االسػتعاذة مف مجامع الشركر المعقػكدة كفي الضـ ،قمبو كال يككف ضعيفان بإزاء قكل الشػرّْ 
 .لكؿ شر )ُِ()االنفتاح(

                                                           

ّى بالخير ،لقرآف ينفخ بو كينفث فيك نفث بالخيرفإذا كاف ا )ُ(  .ُِٖ/ُٗ،=: الجامع ألحكاـ القرآف: فيرقى بو مف قمب الراقي دعاءن
 .ِٗٓ/  ٔ :البف السميف الحمبي ،الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف )ِ(
 .ُِِ/  ُ :بدائع الفكائد )ّ(
معاني األبنية في  := ،الفعؿ بحيث تككف أحٌؽ بالكصؼ السـ الذات تدؿ عمى التكثير مف مزاكلة ،مف صيغيا )فٌعالة(صيغة  )ْ(

 .ُِّ ،َُِ :فاضؿ السامرائي ،العربية
 .ِّ :عبد المتعاؿ الصعيدم ،النظـ الفني في القرآف )ٓ(
 .كبمثؿ ذلؾ في أكقات كأحكاؿ مخصكصة يستحب القراءة بيا )ٔ(
 .ْٗٓ :فقو المغة العربية )ٕ(
 .ُّٔ/  ِ :الخصائص )ٖ(
 ).نفث( ُٕ/  ّ :لساف العرب )ٗ(
 ٓٗ/ّ:الخصائص )َُ(
  .ّْٗ :فقو المغة العربية )ُُ(
 .مقالة مف  الشبكة الدكلية لممعمكماتمؤيد عميكم،  ،جكانب تطبيقية لنظرية النظـ الصكتي في الداللة القرآنية )ُِ(
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ًمفتتميمان لمعانييا في قكلو تعالى )الداؿ(كيتناسب نظـ اآليات مع فاصمة  اًسدو  شىرّْ  كى سىدى  ًإذىا حى ليستعيذ اإلنساف مف حى
 ،المؤثر بشدتو عمى المحسكد )الحسدٌ (صفتو الصكتية معاني بشدة  )الداؿ(فيحقؽ  )،محسكد(شٌر الحسد إذا دخؿ فيو ككنو 

يعمـ كينتشر داخؿ نفس المحسكد ،فالشر عمى تفشي الشيف كتكرار الراء ،عكدة إلى الحمؽ أيضان مف الداخؿ )الداؿ(كفي 
 كيستصمح بدنو بالرقيّْة مف ذلؾ. ،ألٌنو ضاٌر مف قكؿ كفعؿ ،فيستعاذ مف شٌره

أم دخؿ الحسػد قمبو فكاف ثابتان فيو  ،فبل يككف الحاسد ضاٌران إاٌل إذا حسد ،عنى الحسد المؤثرم ًإذىاكقد حقؽ الظرؼ 
فيفمؽ اإلنساف عف النعمة  ،فيككف السياؽ مخصكصان باالستعاذة مف الحسد المؤثر في المحسكد ،)ُ(متمكنان مف االتصػاؼ بو

 .فشمؿ النظـ داللة اآليات عكدة إلى سياؽ السكرة ككؿ كىذا ما أعربت عنو بداية السكرة ،النعمة كالخير الٌمذيف كانا فيو
سىدى  )فىعىؿ(كقد ناسبت صيغة   ،كالتحرز مف ذلؾ دينان كدنيا ،لتختـ بيا اآليات بصيغة فتح كرقية مف كؿ شرٌ  حى

كىكذا  ،)ِ(تكحي كتطمئف المسػتعيذ بأف الطريؽ مفتكح لطمب االسػتعاذة ،الصكتية كميا مفتكحة )أعكذ(فضبلن عف أٌف مقاطع 
لتتناسب  )الداؿ(منتيية بفاصمة  )سػكرة الفمؽ(إذ جػاءت نياية اآليتيف األخيرتيف مف  ،كىكذا نجػد شدة عناية القرآف بفكاصمو

ليعمـ أنو  )الحسد(كختمت عمى كجو الخصكص بػ  ،مف شػٌر األشرار في النفث المضٌر كالحسد ،مع الشدة كالقكة في األمر
 )المعكذتيف(كختـ القرآف بػ  ،)ّ(ا بو في السماء مف إبميس كفي األرض مف قابيؿ كىك أكؿ ذنػب عصى ،أشد كأشر

 .كيستعيذ بآيات ا مف شر األشرار ،كتستكقؼ القارئ بأف يمتجئ إلى حمى الرحمف ،لمتحصف مف شٌر كؿ كيد كحسد
 ،كزعت فيو األصكات شػدةن كلينػان فت ،كالنظـ الصكتي في ىػذه السكرة تناسب مع نظـ اآليػات كتركيبيا كتآلؼ أصكاتيا

 )الػداؿ(ك )الباء(ك )القػاؼ(؛ ألٌف نسبة األصكات فييا ذات الجرس القكم غالبة جػدان فػفبرز فييا اإليقاع القكم ،جيػران كىمسان 
ثػارتو مف األصكات الشديدة كالمجيكرة كالقكية، تناسبت مع معاني اآليات كأغراضيا كاليدؼ المقصكد منيػا كفيما تريد إ

كناسبت  ،فراعت في مقصكد أىدافيا المٌكية التكعد كالتيديد لكيد الكائديف كحسد الحاسديف ،لممخاطبيف كفؽ مقاـ الخطػاب
  .إيقاعاتيا الصكتية عمكان كشدةن معاني اآليات فييا

فشممت  ، لمتحصػف مف ذلؾكااللتجاء إلى ا ،كلمتكرار أثره التركيبي في إثارة انتباه المخاطبيف ًلما يكاجييـ مف شركر
 .السػكرة العظيمة جميع أنكاع الشػركر فػأمرتنا كعٌممتنا االستعاذة منيا

كانتيى مغايران لتمؾ  ،مع تماثؿ فكاصمو)،القاؼ(كىكذا نجد أٌف ظاىرة اإليقاع في السكرة بدأ تكافقيان بحرؼ الػركم 
كىػذه الفكاصؿ تنتمي إلى  )،الداؿ(ـ بفاصمة أخيرة ىي حرؼ ثـ خت ،منبيان الفكر إلى معنى جديػد )الباء(الفاصمة بحرؼ 

شدةن  )الحسد(، كقد تدرجت شدتيا مف حيث القكة حسب ما يقتضيو السياؽ فكاف أعبله )الشديدة(مجمكعة صكتية كاحدة ىي 
فظو بدعاء الختـ كقد أككؿ ا ح ،كىك فالؽ كؿ نعمة بما فييا القراف الذم نزؿ عمى الرسكؿ األميف  )،الداؿ(بفاصمة 

 فختـ بما يطفئ الحسد. ،بالمعكذتيف كاالستعاذة مف كؿ شرٌ 
كدفع الشٌر كالمكركه عف اإلنسػاف بكؿ  ،كقد أكحى اإليقاع بخصائصو المكسيقية القصيرة جك التعكيذة المبلئـ لمسكرة

يمتجأك إلى حمى الرحمف مف حفظ كجير أصكاتو فيو تعميـ لمصغار بأف  ،كىك بقصػر آياتو كترنماتو ،المضار المصاحػب لو
   .آياتو كاالستعانة بيا

 
 
 
 

                                                           

  .َٔٔ/  ٖ :نظـ الدرر، لمبقاعي  )ُ(
 .ُْٓ/  ٕ :فتح البياف في مقاصد القرآف )ِ(
أطركحة دكتكراه،  ،عزة أحمد عدناف ،بركاية حفص عف عاصـ ػ دراسة صكتية چٱٻچبنية السكرة القرآنية الكاحدة في جزء  )ّ(

   .ُّٕ :مقدمة إلى كمية اآلداب / قسـ المغة العربية / جامعة المكصؿ
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 نتائج البحث
 اآلياتمات كتأتمؼ بيا الجيمؿ في تركيب النظـ الصكتي ىك األصكات المغكية التي تنتظـ بيا الكم. 
 كآياتيا مقاصد كأىداؼ السكرى فيو النظـ الصكتي كالمفظي حسب إٌف إبراز قكاعد التناسب المعنكم بيف اآليات ييراع. 
 فيتناسب  ،كالنفسيات كاألحكاؿالمكاقؼ التي تحمؿ المعاني  كمف أكجو التناسب الصكتي في نظـ اآليات مراعاة

 .الصكت مع طبيعة المخاطبيف كأحكاؿ المستمعيف
  ؼ فأعطيت الحػرك  ،حسػب المكاقؼأنيا مف مكاطف القػكة في اآليات  )القػاؼ(كقد أكػدت األصكات بجيريتيا كمف بينيا

 .المضمكفكؿ مع حٌقيا مف اإلشػباع بما يؤكػد انسجاـ الش
 عمى أصكؿ ييراعى فييا نظـ كتساكؽ الحركؼ  ،كمف إعجاز القرآف في نظمو الصكتي خصائص أصكاتو المكسيقية

يجازان كاختبلؼ ذلؾ بسطان  ،اآليات ىمسان كجيران كقمقمقة كمػٌدان  فرادا ،كا   .كتكراران  ،كا 
 منسجمان مع مقاـ السكرة كجك ة صفة القمقمة عمى حركؼ أصكاتيا يار األلفاظ في السكرة غمبكمف تناسب الفكاصؿ كاخت

 .تصاحب القمقمة أصكاتيا كصفة لياساف في كؿ األمػكر كاألحكاؿ كما التعكيذة المصاحب لئلن
 يتناسب مع المعاني كثقبلن بما دلكالتيا كاختيػار الحركات خفةن كقد حقؽ النظـ الصكتي في السكرة تناسب الصيغ مع م

 .في معنى الخفة كفتح الطريؽ لكؿ مستعيذكىي  )فىعىؿى (كقد غمبت عمى السػكرة صيغة  ،كاألغراض
 كعي فيو نغمات الترتيؿ كاختبلفيػا تناسبان تكافقيان  ،كلئليقاع في السكرة المكيػة دكره في تماثؿ حركؼ الػركم كتجانسيان ري

كقد حقؽ التكرار في نغماتو سمة اإلقناع  ،نحك الحفظ كالقراءةكتحرؾ النفكس  ،التي تسترعي األسماع كتثير االنتباه
 في تركيز الرأم كالعقيدة.

 ما أنبأ عنيا النسج الداخمي رآف في رصؼ حركفو كترتيب كمماتو لقد بمغ جماؿ النظـ الصكتي الذركة في إعجاز الق
 فظا كمعنى.لكالمفظ كاإليقاع بما يتبلءـ  لآليات كأعرب عف تناسب الصكت
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 ثبت المصادر والمراجع
 الييئة  ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ :جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، تحقيؽ ،اإلتقاف في عمـك القرآف

 .ـ ُٕٓٗىػ ػ  ُّٓٗ ،القاىرة ،لمكتاب المصرية العامة
 ياف كيحيى مير عمـ،مطبكعات مجمع المغة تحقيؽ:محمد حساف الط،أسباب حدكث الحركؼ،البف سينا أبك عمي

 .دمشؽ–دار الفكر  ،العربية
  عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطيجبلؿ الديف  )،تناسؽ الدرر في تناسب السكر(أسرار ترتيب القرآف المسمى، 

 .ـ ُٕٔٗ ،القاىرة ،دار النصر ،عبد القادر أحمد عطا :دراسة كتحقيؽ
  الشبكة الدكلية لممعمكمات ،فرغمي عرباكم ،المحدثيفأصكات حركؼ القمقمة بيف القدامى ك /

-http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?63531
-%D3%C4%C7%E1-%DA%E1%EC-%D1%CF-E1%DE%E1%C9%C7%E1%DE%

%E6%E5%C8-%C8%E4-%C7%E1%C3%CE 
 ـ.ََِٕإبراىيـ أنيس،مكتبة االنجمك المصرية،مطبعة محمد عبد الكريـ حساف،،األصكات المغكية 
 مؤسسة الكتب  ،)ْط ( ،عماد الديف أحمد حيدر :تحقيؽ ،أبك بكر محمد بف الطيب الباقبلني ،إعجاز القرآف

  .ت .د ،لبناف بيركت ػ ،قافيةالث
 ت .د ،بيركت ،)ٖط ( ،مصطفى صادؽ الرافعي ،إعجاز القرآف كالببلغة النبكية. 
 دار الكتاب العربي ػ  ،شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر المعركؼ بابف القيـ الجكزية ،بدائع الفكائد

 .ت.د ،بيركت
 دار الكتب  ،عبد القادر عطا مصطفى :تحقيؽ ،عبد ا الزركشيبدر الديف محمد بف  ،البرىاف في عمـك القرآف

  .ـ ُٖٖٗىػ ػ  َُْٖ ،بيركت ،العممية
 عزة احمد عدناف، دراسة صكتية-بنية السكرة القرآنية الكاحدة في جزء (عـ يتساءلكف) بركاية حفص عف عاصـ،

 ـ.ََِٓ-ُِْٔصؿ،المك  جامعة قسـ المغة العربية، ،مقدمة الى كمية اآلداب أطركحة دكتكراه
 ـ.ََِٕمصر، –دار السبلـ  ،التبياف في آداب حممة القراف،يحيى بف شرؼ النككم 
 محمد الطاىر بف عاشكر،  ،)تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد(التحرير كالتنكير

 .ت .د ،دار الجماىير لمنشر كالتكزيع ،الدار التكنسية لمنشر
  ت .د ،دار المعارؼ ػ مصر ،ّط  ،سيد قطب ،الفني في القرآفالتصكير. 
 ،مركز  ادؿ نذير الحساني،ع التعميؿ الصكتي عند العرب في ضكء عمـ الصكت الحديث قراءة في كتاب سيبكيو

 ـ.ََِٗ-َُّْ العراؽ،-كالدراسات اإلسبلمية البحكث
 النشر د.ت.دار الفكر لمطباعة ك  ،تفسير ركح البياف،إسماعيؿ حقي البركسكم 
 تحقيؽ كدراسة:عيادة بف أيكب الكبيسي، دار البحكث  ،تفسير سكرة الناس،محمد بف محمد برىاف الديف النسفي

حياء التراث،  ـ.ََُِ-ُِِْلمدراسات اإلسبلمية كا 
 ـُٕٔٗ ،القاىرة ،دار الكتاب العربي ،أبك عبد ا محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف. 
 ـ.ُْٗٗ-ُُْٓدار المكتبي، ،احمد ياسكؼ اليات المفردة القرآنية في كتب اإلعجاز كالتفسير،جم 
 الشبكة الدكلية لممعمكمات   ،مؤيد عميكم ،جكانب تطبيقية لنظرية النظـ الصكتي في الداللة القرآنية

tp://www.alnajafalashraf.net/magthirtyfife/n35makala35.htmht    
 دار الفكر لمطباعة كالنشر د.ت. ،حاشية العبلمة الصاكم عمى تفسير الجبلليف 
 ـ َُٗٗ ،بغداد ،)ْط ( ،محمد عمي النجار :تحقيؽ ،أبك الفتح عثماف بف جني ،الخصائص. 

http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?63531-%C7%E1%DE%E1%DE%E1%C9-%D1%CF-%DA%E1%EC-%D3%C4%C7%E1-%C7%E1%C3%CE-%C8%E4-%E6%E5%C8
http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?63531-%C7%E1%DE%E1%DE%E1%C9-%D1%CF-%DA%E1%EC-%D3%C4%C7%E1-%C7%E1%C3%CE-%C8%E4-%E6%E5%C8
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 أحمد محمد  .د :تحقيؽ ،ف يكسؼ المعركؼ بالسميف الحمبيأحمد ب ،الدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف
 .ـ ُْٗٗ ،دمشؽ ،الخراط

 دمشؽ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، صفية مطيرم،،الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية ََِّ. 
 ،الرياض –دار أمية  ،كماؿ إبراىيـ الزمف في النحك العربي،َُْْ. 
 مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع  ،محمد ناصر اليف األلباني،قييا كفكائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف ف

 ـ.ُٔٗٗ-ُُْٔ الرياض، –
 ـ ُٖٔٗ ،بيركت ،أبك عبد ا بف إسماعيؿ ،صحيح البخارم. 
  ىػَُّْف، صحيح الترمذم، تحقيؽ شعيب األرناؤط كآخرك. 
 دار إحياء  ،عبد الباقيمحمد فؤاد  :ؽتحقي ،أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ،ػصحيح مسمـ

 .ت .د ،عيسى البابي المحمبي ،الكتب العربية
 ـ ُٖٔٗىػ ػ  َُْٔ  ،صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني، دار القمـ ػ بيركت. 
 / ـ َََِالصكت المغكم في القراف الكريـ  ، الدكتكر محمد حسيف عمى الصغير ، دار المؤرخ العربي بيركت 
  القاىرة ،دار قبا ،دراسة تطبيقية عمى السكر المكٌية، صبحي الفقي ،النصي بيف النظرية كالتطبيؽعمـ الٌمغة، 

 .ـَََِ
 نشر دار  بد الرزاؽ الميدم،فتح البياف في مقاصد القراف،ابك الطيب صديؽ بف حسف القنكجي البخارم،تحقيؽ:ع

 د.ت. لبناف،-بيركت العربي، الكتاب
 ـ.ُٕٖٗ-َُْٕالزيدم،كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،جامعة المكصؿ، فقو المغة العربية،كاصد ياسر 
  في الصكتيات العربية كالغربية ابعاد التصنيؼ الفكنيتيقي كنماذج التنظير الفكنكلكجي،مصطفى عناني عالـ الكتب

 . ََُِ،األردف -اربد الحديث،
 لمطباعة كالنشر ػ بيركتدار صادر  ،رمأبك الفضؿ محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المص ،لساف العرب، 

 .ـُٔٓٗ
 مكتبة نيضة  ضياء الديف ابف األثير،تحقيؽ:احمد الحكفي كبدكم طبانة،،المثؿ السائرفي أدب الكاتب كالشاعر

 ـ.ُِٔٗ،مصر
 ،جامعة مؤتة  ،عبد القادر الخميؿ المصطمح الصكتي عند عمماء العربية القدماء في ضكء عمـ المغة المعاصر–

 . ُّٗٗف،األرد
 ـ.ُّٖٗ-َُّْالمكتب اإلسبلمي، مي،المصنؼ،ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني،تحقيؽ:حبيب األعظ 
 ـ ُُٖٗىػ ػ  َُُْ ،بغداد ،فاضؿ صالح السامرائي ،معاني األبنية في العربية. 
 ت .د ،دار الفكر العربي ػ بيركت ،محمد أبك زىرة ،لمعجزة الكبرل ػ القرآفا. 
 بيركت ،عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر :تحقيؽ ،أبك الحسيف أحمد بف فارس ،س المغةػمعجـ مقايي، 

  .ـُٕٗٗ
  دار الفكر ،)ّط ( ،فخر الديف أبك عبد ا محمد بف عمر الرازم )،التفسير الكبير(مفاتيح الغيب المشيكر بػ، 

 .ـُٖٓٗ ،بيركت
 ـ.َُِِ-ُّّْ ستار الحسيني،مف أسرار المعكذتيف،فرحاف العطار،تنسيؽ النص عبد ال 
 ت .د ،القاىرةدار إحياء الكتب العربية ػ  ،مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف،محمد عبد العظيـ الزرقاني. 
 ـ.َُُِلبناف،-بيركت،،دار الكتب العمميةُمنيج الدرس الصكتي عند العرب،عمي خميؼ حسيف،ط 
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 كزارة األكقاؼ  ،سف بف إبراىيـ بف عمر البقاعيبرىاف الديف بف الح ،نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر
 .ـُٗٔٗىػ ػ ُّٖٗ ،كالشؤكف اإلسبلمية ػ قطر

 ت .د ،القاىرة ،مكتبة اآلداب ،عبد المتعاؿ الصعيدم ،النظـ الفني في القرآف. 
 جمع كتعميؽ ،النكت في إعجاز القراف،أبك الحسف بف عيسى الرماني،ضمف كتاب ثبلث رسائؿ في أعجاز القراف

 ـ.ُٖٔٗ مصر، -دار المعارؼ ،ِط ،د خمؼ ا كمحمد زغمكؿ سبلـمحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


