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Abstract 

     The research tackles the change in the pronunciation of the synonyms because of the 

context in a Quranic text (Sura of Al-Hujurat). The synonyms are the ones that change in the 

linguistic text without changing or extensively affecting the general meaning. But rhetoric is 

achieved only through selecting a suitable synonym for the context because each synonym 

has a different connotation. Thus, the change in the pronunciation does not affect its lexical 

meaning only but its derivative form too. It may also lead to its grammatical role which 

certainly results in changing its meaning.     

 الملخص
 من خالل نصٍّ قرآنيٍّ )سورة الحجرات(،  تناولنا في البحث مناسبة اختالف داللة المترادفات صوتیا للسیاق

فالمترادفات هي أكثر ما یمكن أن یتغیََّر في النصِّ اللغويِّ دون أن یتغیَر المعنى العام أو یتأثر بشكل كبیر، ولكنَّ البالغة 
 ُیؤّدي ال ُترى إاّل من خالل اختیار المرادف المناسب للسیاق أو الكشف عنه، فلكل مرادف هامش داللي مختلف، وال

التغییر في الشكل الصوتّي للكلمة الى تغیر في المعنى المعجمي لها فحسب بل یمكن أن یؤدي إلى تغییر الصیغة 
الصرفّیة أیضا، وقد ُیؤّدي الى تغییر الدور النحوّي لها في الجملة، وهذا التغییر ال محال سُیؤّدي الى تغییر جانب من 

 ییر داللة الجملة ككل.معنى الكلمة داخل الجملة، أو الى تغ
وَبیَّنَّا تطبیقیا أنَّ في تغییر أو استبدال أيِّ لفظ تغییٌر صوتي أوَّال، الُبدَّ أن یؤثر في المستوى الصوتّي من خالل 
تغییر األصوات عددا، أو صفة، همسا أو جهرا، أو مخرجا، أو من خالل المقطع الصوتّي نوعا، أو كّمًا، وال سیَّما أنَّ 

المستوى  أنَّ لَّه مؤلٌف من حرف وحركة، والمقطع الصوتيُّ ال یتكون إاّل منهما، وتأسیسا على ما ورد، رأینا الكالم ك
ْن لم ُیحدث تغییرا كبیرا في  )الصوتّي( هو أكثر المستویات اللغوّیة تأثرا وتأثیرا في النص اللغوّي وأن تغییر المترادفات وا 

 را ملموسا في الداللة الصوتیَّة من خالل أصوات االلفاظ المستعملة أو المتروكة. المعنى العام إاّل أنه یؤثر حتما تأثی
تأكَّد لنا  -اسما كانت أم فعال أم حرفا  -ومن خالل موازنة األلفاظ المستعملة في السورة بغیرها من المترادفات  
س انسجمت وتناغمت والسیاق الذي وردت أْن ال ترادف في القرآن، وأن األصوات في ألفاظ النص القرآني المدرو  صوتّياً 

 فیه، وأنَّ بالغة اللفظة المستعملة تكمن في مناسبة أصواتها وانسجامها مع النص وتناغمها مع السیاق. 
 چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    چ 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ           ھ  ھ  ھ  ھ      

ٱ  ٻ  ٻ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

ڃ  چ        چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ       ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ 

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
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ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  

ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  ٱمث   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ 

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  

ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ې 

ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب   جت   حت  خت  متىت  يت  جث  مث  

  چىث  يث   

 ُمتوهٌج، ال یصُل الیه في الرقي والبالغة أيُّ نصٍّ لغويٍّ آخر، فهو نص  إلهي ُمْعِجز... نصُّ القرآنيُّ نص  بالغيّ ال
قد ال ُیدرك كثیٌر من غیر ذوي االختصاص ذلك ویستوعبه؛ وهنا یأتي دور التحلیل اللغوّي في الكشف عن بعٍض منه، 
ولكي یكون ذلك مفیدا، الُبدَّ أن ُنَفعِّل الجانب التطبیقيَّ في الدراسة، و مّما الشكَّ فیه أنَّ أقرب وسیلة لتحقیق ذلك تكمن في 

، وأن اإلجابة عن األسئلة التي ُتْطَرُح بأدوات المعرفة )أدوات االستفهام( كفیلة بكشف بالغة 1استبدال األلفاظ بمرادفاتها
ظهار مناسبتها للسیاق  .2الهوامش الداللیَّة المختلفة للمفردات، أو الصیغ، أو التراكیب، أو األسالیب المستخدمة، وا 

، بقطع النظر عن 3رفیة، والنحویة، والداللیةوتدرس المستویات اللغویة المتعددة: الصوتیة، والمعجمیة، والص
اختالف اللغویین في التقسیمات كانفراد المستوى المعجمي، أو وضعه ضمن المستوى الداللي، باعتبار أن المستوى الداللي 

، فإنَّ النظر في داللة األلفاظ 5، أو وضع االشتقاق ضمن المستوى الداللي أو الصرفي4یشمل المفردات والتراكیب
لمستخدمة، ومرادفاتها، وصیغها فضال عن إجراء الموازنات بین االلفاظ المترادفة، أو المتقاربة في المعنى یؤكد مبدأ عدم ا

ن ُوِجَد في معجمات اللغة العربیة، فلكل لفظة هامش داللّي یختلف عن غیره ابتداء  وجود الترادف في القران الكریم وا 
األصوات وهو مستوى قریب جدا للمستوى الصوتي باعتبار أن األصوات أو الذي تتغیر فیه  )المعجمي(بالمستوى 

، حرفا 7وتبعث اختالفات صرفیة ونحویة ومفهومیة وداللیة 6الفونیمات هي: "أصغر وحدة صوتیة تحدث تمییزا في المعنى"
ءًا من أبسط صیغة لغویة ذات أو تكون جز … كانت أم حركة، فتكون جزءًا أساسیا من الكلمة المفردة كالباء والتاء والثاء و

من خالل إظهار الفروقات في معاني الصیغ الصرفیة والمشتقات  )الصرفي(، ومرورا بالمستوى 8معنى منعزلة عن السیاق
من خالل لفت النظر  )الداللي(و  )النحوّي(، وانتهاء بالمستویین: 2، أو تبدیال1، أو نقصانا9التي تتغیر فیها األصوات زیادة

 یب الجمل، أو األسالیب النحوّیة، أو عالقة ما سبق بالسیاق، وتبیان تمیُّز ورودها بهذا الشكل دون غیره.إلى تراك
                                                           

1
جامعة  –: هل ینفع االستبدال في تحليل النصوص اللغویة ؟، د. عّزة عدنان أحمد عّزت، بحث منشور في مجلة كلية العلوم االسالمية ینظر  

 م. 2014كانون الثاني -ه 1435، ربيع األول 15/2، العدد 8الموصل، المجلد 
2

ث منشور في مجلة آفاق الثقافة والتراث )مجلة فصلية ثقافية تراثية تصدر ینظر: )لماذا( مفتاح التحليل الداللي، د. عّزة عدنان أحمد عّزت، بح  
، 81المجلة مسجلة في دليل اولریخ الدولي للدوریات(، دبي، االمارات العربية المتحدة، العدد   -عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

 ص( 154 –134. )من ص  info@almajidcenter.orgم، البرید االليكتروني  2012مارس 
3

 –رؤیة منهجية في شرح ثعلب على دیوان زهير، د. فایز صبحي عبد السالم تركي، دار الكتب العلمية  -ینظر: مستویات التحليل اللغوي  
 . 218م،  2010 – 1بيروت، ط

4
  12 – 10م، ص  1971، 2القسم الثاني، د. كمال بشر، دار المعارف، القاهرة، ط –ینظر: دراسات في علم اللغة  
5

 . 2هامش  266م، ص  1985، 2ینظر: أصول تراثية في علم اللغة، د. كریم حسام الدین، األنجلو المصریة، القاهرة، ط   
6

 . 75م، مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة، 1991 -ه 1412، بغداد، 1أقنعة النص في قراءات نقدیة في األدب: سعيد الغانمي، ط 
7

م، دار الكتاب اللبناني، المكتبة  1972 -ه 1392، بيروت، 1دمة، األصوات، المعجم، الصرف(، ریمون طحان، طاأللسنية العربية )مق 
  62الجامعية، 

8
 .161م، دار المعارف، 1975 -ه 1395، مصر، 4علم اللغة العام، األصوات: د. كمال بشر، ط 
9

 امة كاسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان وغيرها(.الزیادة بأحرف الزیادة أو التضعيف نقصد بها )المشتقات بصورة ع 
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هو أكثر المستویات اللغوّیة تأثرا وتأثیرا في النص اللغوّي؛ ألنَّ  )الصوتّي(المستوى  وتأسیسا على ما ورد نرى أنَّ  
ة األخرى الُبدَّ أن یؤثَِّر في المستوى الصوتيِّ من خالل تغییر األصوات أيَّ تغیٍِّر في أيِّ مستوى من المستویات اللغویّ 

عددا، أو صفة، أو مخرجا، أو المقطع الصوتّي نوعا، أو كّمًا، كما أنَّ التغییر في الشكل الصوتيِّ قد ُیؤّدي الى تغییر في 
، وقد ُیؤّدي الى تغییِر الدور النحويِّ لها في الجملة، و  نَّ التغییر النحوّي ال محال سُیؤّدي الى تغییِر جانٍب الشكل الصرفيِّ ا 

 .3من معنى الكلمة داخل الجملة من جهة، والى تغییِر الجملة ككل من جهة ُأخرى
ُیَعدُّ المستوى المعجمي من أكثر المستویات اللغوّیة تأثیرا في المستوى الصوتّي، فالمترادف في اللغة كثیر، 

ها یعتمد على موسوعیة الكاتب وبالغته، وقد یلیه المستوى الصرفي الختیار صیغة دون واستعمال مفردة منه دون غیر 
، فال تكاد تخلو كلمة في 4أخرى، وال سیَّما أن الكالم یتألف من أربعة أشیاء: حرف متحرك وحرف ساكن وحركة وسكون

عاني أو تتباعد أو تتناقض، إاّل أنَّ تغییر اللغة العربیة من مرادف أو اكثر، وقد تتقارب األصوات في بعضها وقد تقارب الم
حرف أو أكثر فیها أمٌر الُبدَّ منه، وتجدر االشارة إلى تأثیر اختالف داللة لفظتي )حرف( و)صوت( في الدراسة الصوتیة، 

فاظ المتقاربة ، والُبدَّ أن ُنَعرَِّج على إظهار الفروقات في المستوى المعجمي بین األل5فالحرف لما یكتب، والصوت لما یلفظ
المعاني؛ إلثبات أْن ال ترادف في القران الكریم، فلكلِّ مفردة بأصواتها ما یمیِّزها عن غیرها، ویجعلها متناسبة والمعنى فضال 

 عن السیاق أكثر من غیرها.
  االسم 

رعایة ورد في السورة الكثیر من األلفاظ االسمیَّة دون غیرها من مرادفاتها، ولم یكن ذلك محض صدفة أو 
عجازا بالغیا ال یمكن أن ُیرى إاّل في القرآن الكریم، نذكر من ذلك:   لفاصلة، أو غیر ذلك بل مناسبة للسیاق وا 

، سواء أكانت الكلمة 6( التي ُسمِّیت بكلمة وردت فیها45وهي إحدى السور الـ)( الذي سمیت السورة به، الحجراتلفظ ) (1
ل السورة، أم كانت في وسطها، أم ف ولفظتا حجرة وغرفة بینهما تقارب داللي إذ یشتركان في الداللة ي آخرها. في أوَّ

، 8الحجرات جمع حجرة، والجمع: حجرات وُحَجر، وقیل: الحجرات جمع الُحَجر، فهو جمع الجمعولكن  7على المكان
قااًل للضمتین، وقرأ ، فقد قرأ أبو جعفر بن القعقاع )الُحَجرات( بفتح الجیم استث9ویكون بضم الجیم، وفتحه، وسكونه

الرقعة من األرض المحجورة بحائط یحوط علیها،  ، والحجرة:10الباقون )الُحُجرات( بضمها، وهما لغتان بمعنى واحد

                                                                                                                                                                                     
1

 نقصد النقصان كما في بعض جموع التكسير )صورة/ صور( أو أفعال األمر المعتلة )ِع، ِق(.  
2

معلوم للفعل نقصد تبدیل الحروف كما في تاء االفتعال بصيغة افتعل )اضطرب، وازدهر(.، وتبدیل الحركات كما في تحویل الفعل المبني لل 
 المبني للمجهول )َدَرَس، ُدِرَس(  

3
، 64ینظر: سورة االخالص دراسة لغویة صوتية، د. رافع عبد اهلل ود. عّزة عدنان أحمد عّزت، بحث منشور في مجلة آداب الرافدین، العدد  

 .  10ص -1م  ص 2012 -ه 1434
4

ي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. أحمد حسن فرحان، )د.ت(، توزیع دار الكتب الرعایة لتجوید القراءة وتحقيق لفظ التالوة، أبو محمد مك  
  76العربية، 

5
ینظر: الرسم العربي بين الملفوظ والمكتوب، د. عّزة عدنان أحمد عّزت ود. إباء یونس رشيد،  بحث منشور في مجلة جامعة دهوك، المجلد   

 م. 2013لسنة  2، العدد 16
6

والمائدة، واالنعام، واالعراف، والتوبة، ویونس،  وهود، ویوسف، والرعد، وابراهيم، والحجر، والنحل، والكهف، ومریم،  )البقرة، وال عمران، 
والحج، والنور، والشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، والسجدة، واالحزاب، وسبأ، والزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، 

 الحقاف،  ومحمد، والحدید، والحشر، والممتحنة، والصف، والجمعة، والتغابن، والمعارج، والنبأ، والعلق(.والزخرف، والدخان، والجاثية، وا
7

دار غریب معجم الفروق الداللية في القران الكریم لبيان المالمح الفارقة بين االلفاظ متقاربة المعنى والصيغ واالساليب، د. محمد محمد داؤود،   
  197م،   2008ع، للطباعة والنشر والتوزی

8
هـ(،  671ینظر: الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي )المتوفى:  

قران، ابو م، واعراب ال 2003هـ/  1423المحقق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربية السعودیة، الطبعة: 
، وتفسير التحریر والتنویر: محمد 4/210م،  1985ه 1405جعفر النحاس، تحقيق زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة، ط

 .22/218الطاهر بن عاشور، )د.ت(، الدار التونسية لنشر، الدار الجماهيریة للنشر والتوزیع واالعالن، 
9

-م2002،  1شر المتواترة من طریقي الشاطبية والدرة، عبد الفتاح القاضي، مكتبة أنس بن مالك، ط ینظر: البدور الزاهرة في القراءات الع 
(، و مسائل نحویة في سورة الحجرات المدنية، مها بنت عبد العزیز العسكر، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، مجلة علمية 376هـ، 1423

مرتين سنویا عن المملكة العربية السعودیة االمانة العامة، مجمع الملك فهد لطباعة محكمة متخصصة في بالقران الكریم وعلومه، تصدر 
 .196المصحف الشریف في المدینة المنورة، العدد الرابع السنة الثانية، 

10
،  1قاهرة، ط الكامل المفصل في القراءات األربعة عشر، أ.د أحمد عيسى المعصراوي، دار االمام الشاطبي للطباعة والنشر والتوزیع ال 

 . 515هـ، 1430 -م 2009
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، وهي مأخوذة من الَحْجر وهو وُسمِّیت بذلك؛ ألنَّها تمنع َمْن بداخلها، أو تحجز بین َمْن ُهْم بداخلها وَمْن ُهْم بخارجها
تُبنى على وهي )ُفْعَلة( بمعنى )َمْفُعوَلة(، وهي فهي من )َحَجَر( أي َمَنَع، ارة فأصل الكلمة المنع، حصر الشيء بالحج

وال یقال وحظیرة اإلبل تسمى الحجرة، ، 1األرض، وقد ُتسمَّى بیوًتا، ویكون فیها مكاٌن لالستقبال، وطهي الطعام والنوم
لة الغشیان من كل أحد، وسمي بیت النبي الكریم حجرات، ، والحجرة تكون في سفل، فهي سه2غرفة الحیوان بحال

ألنها أجزاء منه، وكانت تسعة، وكانت في سفل، أّما الغرف فهي ما ُیبنى في أعلى البیت، فالُغرفة: ُعلِّیٌَّة من البناء، 
ألن ؛ میت الغرفةوس، 4، أو البیت المعتلي یصعد إلیه بدرج، وهو أعز منزاًل من البیت األرضي3أو كل بناء مرتفع عال

من فیها ینتخب ویختار؛ لیرفع إلیها، وتكون في عٍل، فهي عسرة الغشیان، ال یدخلها كل أحد، وسمیت منازل الجنة 
، چۅ ۉ ۉ ېچو  چۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ: لقوله تعالى 5غرفا

المعاني كما في قوله تعالى وقد وردت لفظتا )الحجرات( و)الغرفات( في القرآن الكریم في سیاقات مختلفة تتناسب وهذه 
چ وفي قوله تعالى في سورة سبأ ، چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ :في سورة الحجرات

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 .چې  

في المعنى، كما یبدو لنا أنَّ ومن خالل النظر في معنى اللفظین وتصمیم بیت الرسول محمد )ص( یبدو الفرق 
لجذر لفظة الحجرات )حجر( عالقة بسیاق سورة الحجرات، فالسورة كلها في أوامر إلهیة للناس بكافة مستویاتهم، فیها تعلم 
األدب مع الشرع، ومع النبي، ومع تلقي االخبار، ومع االخوة، وبین المؤمنین، وبین المسلمین، ومع المجتمع والناس بشكل 

بل مع اهلل، إنها سورة اآلداب االجتماعیة، تضع لهم حدودا في التعامل، فكأنها تحجرهم ! أّما لفظ الغرفات فورد في عام، 
ڳ  ڳ  چ  سیاق الحدیث عن الكثرة في الرزق والمال والولد؛ لذا فقد وردا بصیغة الجمع )أموال، وأوالد( لقوله تعالى:

ے  ے  ۀ  ہ  ہ   ہ       ہ     ھ     ھ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڳ  ڱڳ  

واذا ما نظرنا ، چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ۋ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ    ۓ
ْن تساوت نسبة الجهر و الهمس  إلى اللفظتین، واستثنینا )االلف والتاء( في آخرهما لوجدنا ما یتسق وهذه المعاني صوتیا وا 

نظرا الختالف صفات األصوات وتسلسلها في كل لفظة، فالحجرات تبدأ بمهموس وتنتهي بمجهور، والغرفات  في اللفظتین؛
تبدأ بمجهور وتنتهي بمهموس، ووجود صوت الراء المجهور التكراري في آخر اللفظة یتسق وتكرار األوامر في السورة، أما 

ع الهدوء والسكینة في الجنة، وتأتي صفة االنفجار للجیم في )غرف( فتنتهي بـ)الفاء( المهموس الذي یتناسب الهمس فیه م
صوات المنادین للرسول وكثرتها، والسیَّما أ)حجرات( لتزید من داللة اختالف اللفظتین وتتناغم والسیاق الذي یتناول ارتفاع 

 أنها فوضویة، منهي  عنها، تصدر من أكثر من شخص !  
ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی      ى  ى چ ( في قوله تعالى: الفسوقورد ) (2

والفسق في اللغة  چیی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   
، 6هو الخروج، لكنه خروج مكروه، أخذته العرب من قولهم: )فسقت الرطبة( إذا خرجت من قشرها؛ ألن ذلك فساد لها

ویطلق لفظ )الفاسق(  7لون فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها لإلفساد، و"الفسق یقع بالقلیل من الذنوب وبالكثیر"ویقو 
                                                           

1
  http://ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=5961ینظر: لمسات بيانية في آي القرآن، د. فاضل السامرائي،   
2

 http://majles.alukah.net/t40026/#ixzz2lvIIhkXU  
3

  60م،  2009 -ه 1430، 1من أسرار البيان القرآني، د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، ط  
4

  19:48تفسير التحریر والتنویر،  
5

بيروت، تحقيق: د.محمود مطرجي،  –نفي، دار النشر: دار الفكر ینظر: بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الح 
لبنان، )د.ت(، دار الفكر للطباعة والنشر  -، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم:الراغب األصفهاني، تحقيق ندیم مرعشلي، بيروت3/88

 . 360والتوزیع.
6

 . 225م،   1979، 3ت، ط الفروق في اللغة: أبو هالل العسكري، دار اآلفاق الجدیدة، بيرو  
7

  . 394معجم مفردات الفاظ القران،  

http://ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=5961
http://majles.alukah.net/t40026/#ixzz2lvIIhkXU
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على من یرتكب الصغائر من الذنوب كما یطلق على الكافر باهلل سبحانه تعالى، والفسق إن كان بمعصیة یسیرة فال 
ن كان خروجًا تامًا من الدین فیكون كفر  ًا، ولذلك وصف اهلل الكافرین بالفاسقین، ووصف الذین یرتكبون یكون كفرًا، وا 

 . 1المعاصي بالفاسقین، وینطبق على هؤالء أنهم خرجوا وعلى هؤالء أنهم خرجوا
نعام النظر في اآلیات القرآنیة یرینا اختالف  ویختلف سیاق )الفسق( عن سیاق )الفسوق( في االستعمال القرآني وا 

ق( في القرآن الكریم، ومناسبة اختالف داللة كل منهما من خالل السیاق الذي وردت فیه، فیأتي داللة لفظتي )فسق( و)فسو 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ )الفسق( في أحكام تحریم بعض أصناف الطعام، كما في قوله تعالى في سورة المائدة:

پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڤڤ

ڇ  چ وقوله تعالى في سورة األنعام:، چڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   

أّما ، چڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ  لقوله تعالى في سورة البقرة: 2عن طاعة اهلل الفسوق فیأتي في الخروج

، چڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

واألخیر ، چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ  وقوله تعالى في سورة االسراء
ل، أّما صوتیا فنجد تطابقا داللّیا ال یحتاج إلى وافر شرح، وذلك باعتبار أنَّ في زیادة المبنى بالتأكید أكبر وأكث ر من األوَّ

زیادة في المعنى، فضال عن أن )الفاء( و)السین( في لفظة )ُفُسوق( مضمومتان، یأتي بعدهما الواو، وهو صائت مدٍّ، 
الفاء فیها مكسورة، والسین الساكنة بعدها قصیرة زمن النطق، فتناسبت كل یوحي بالطول، واالمتداد، والكثرة، أّما )ِفْسق(، ف

 لفظة ومعناها فضال عن سیاقها ! 
في السورة، ولكن بفارق في العدد، ونوع التعریف، فلفظة )نبي( وردت مرة واحدة،  )رسول(و )نبي(اجتمعت لفظتا  (3

فة بال التعریف )النبي(، أّما الرسول فوردت م رتین معرفة باإلضافة الى لفظ الجاللة )رسول اهلل(، ووردت وكانت ُمَعرَّ
ثالث مرات معرفة باإلضافة الى ضمیره سبحانه تعالى )رسوله(، ومّما ال شكَّ فیه أنَّ لكلِّ لفظة داللتها الخاصة، 

التي ولم یقل فالرسول من الرسالة والتبلیغ، والرسالة تضاف إلى اهلل سبحانه تعالى ألنه المرسل بها ولذا قال برسا
، وهناك من یرى أنَّ الرسول هو الذي یرسل إلى أمة كافرة فیؤمن به بعضهم ویكفر به بعضهم، أما النبي فهو 3بنبوتي

الذي یرسل إلى قوم مؤمنین، ویكلف بالعمل بشریعة سابقة، كـ)آدم علیه الصالة والسالم( الذي لم یقع الشرك في 
قد ال یكون مكلفًا بالتبلیغ، والنبي قد یكون رسواًل وقد یكون غیر رسول، ویستخدم  ، ولیس كلَّ نبيٍّ رسوٌل، ألنه4زمانه

، فضال عن ذلك فالنبي هو شخص 5القرآن الكریم )یا أیها الرسول( إذا كان یتكلم في أمر الرسالة والتبلیغ، والنبي عامة
أما حین ینطق  صفته النبي  باتباع الوحي، )محمد( البشرى في سلوكیاته وعالقاته الخاصة والعامة؛ لذا كان مأمورًا ب

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       چ النبي  بالقرآن فهو الرسول الذى تكون طاعته طاعة هلل لقوله تعالى في سورة النساء:

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ  وقوله تعالى: چہ  ہ  ہھ  ۈ  

ى القرآني وأول من یطبقه على نفسه.. وهكذا ففي الوقت الذى كان والنبي  محمد بصفته البشریة أول من یطیع الوح
فیه )النبي( مأمورًا باتباع الوحى جاءت األوامر بطاعة )الرسول( أي طاعة النبي  حین ینطق بالرسالة أي القرآن لقوله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  چ  تعالى في سورة النور:

                                                           
1

  22/218ینظر: تفسير التحریر والتنویر،   
2

 227، الفروق اللغویة/20من أسرار البيان القرآني/ - 
3

 . 284ینظر: الفروق في اللغة  
4

 :/majles.alukah.net/t34471/#ixzz2lvJIIbbLhttp:/  
5

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=32742058  

http://majles.alukah.net/t34471/#ixzz2lvJIIbbL
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32742058


 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

73 

ولم یأت مطلقًا في القرآن )أطیعوا اهلل وأطیعوا النبي(؛ ألن الطاعة لیست لشخص النبي  ، چٹ  ٹ   ڤ  ڤ      ٹ 
نما للرسالة أي للرسول. أي لكالم اهلل تعالى الذى نزل على النبي  والذى یكون فیه شخص النبي أول من یطیع، كما  وا 

، فضال عن ذلك فإن الرسَل: االنبعاث على التؤدة 1ه الرسوللم یأت مطلقا في القرآن عتاب له علیه السالم بوصف
یبدو لنا أن أصوات لفظ )الرسول( تجمع كل تلك الدالالت من خالل ، و 2ومنه یقال على رسلك إذا أمرت احدا بالرفق

او المدیَّة اللذین إیصال الرسالة بأكثر من شكل ابتداء بشكل الفم عند نطقها، فهو ال ُیَسدُّ، مرورا بالراء التكراري، والو 
یمثالن تكرار التبلیغ واستمراره، ثم السین بصفیرها اسماع للرسالة المَبلََّغة، وأخیرا الالم المنحرف الداّل على توجیه 
الرسالة للمنحرفین، أو بتبلیغها قضاٌء على انحراف المنحرفین، أّما لفظة )نبي( فال نرى فیها ذلك على الرغم من أنها 

إلى لفظ النبأ الذي سنذكر الحقا داللته، فأصواتها كلها مجهورة، والباء االنفجاري ُتسَُّد عند نطقه أقرب ما تكون 
 الشفتان، وصوت الیاء فیها أقصر من صوت الواو في رسول.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ( في قوله تعالى:)النبأاستخدم لفظ  (4

نما هو الخبر الخطیر الشأن الذي یتعلق وذلك؛ ألن  3)الخبر(لفظ ولم یستخدم  چڦ  ڦ  )النبأ( لیَس مطلق خبر وا 
مع العلم بالشيء في أكثر من ، لكنه ورد في القرآن الكریم 4بأمر عظیم، وهو ال یكون إال لإلخبار بما ال یعلمه المخبر

ىائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  چ آیة نحو قوله تعالى في سورة الجمعة: 

، وقد یبدو هذا الفرق في 5وقد استعمله القرآن لإلخبار عن األحداث البعیدة زمنًا أو مكاناً چ ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ  ۈئ   
أصوات اللفظتین ویتناغم مع كل هذه المعاني: عظم األمر، وجهل المخاطب، وبعد الزمان أو المكان فیناسب سیاق 

اهلل علینا التثبت والتبین، وهذه المعاني انسجمت مع مكونات اللفظتین، فاذا ما استثنینا صوت الباء اآلیة؛ لذا أوجب 
الموجود في اللفظتین، نرى أنَّ الراء التكراري في لفظة )الخبر( ترسم كونه خبرا اعتیادیا متكررا، والسیما انها وردت في 

فضال عن كون جمیع أصوات )النبأ( مجهورة، اّما )الخبر( فالخاء آخره، أّما همزة النبأ، فشدتها ترسم شدته وخطورته 
 .فیها مهموسة، ومعلوم أنَّ الجهر من عالمات الشدة، أّما الهمس فمن عالمات الضعف

( صوتیا وداللیا عن داللة السخرية) انسجام السیاق و اختالف داللةچ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   چ نلحظ في قوله تعالى: (5
فاالستهزاء یكون في الفعل والقول والشخص )أي الذات(، أّما السُّخریة فتكون في الشخص، أي )الذات(  ،6(االستهزاء)

، وقوله تعالى چژ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک چ ، والدلیل على ذلك قوله تعالى من سورة التوبة:7فقط
ذه المعاني، فـ)سخر( وتتناغم أصوات اللفظتین وه، چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  چ في سورة هود

فیه صوتان مهموسان، وصوت واحد مجهور، فیه )السین( الصفیري یسمعنا القول، وفیه )الراء( التكراري یرسم تكرارها، 
لكنَّ االستهزاء )هزئ( فیه )الزاي( الصفیري یسمعنا السخریة أكثر من )السین(؛ ألنه مجهور، فضال عن صوت 

منوعا )أي ما یمثله صفیر السین المهموس( فبالتأكید األكثر من ذلك ممنوع قطعًا )الهمزة( الشدید، فإن كان األقل م
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    چ )أي ما یمثله صفیر الزاي المجهور(، وهو كقوله تعالى في سورة االسراء:

َفَمْنُع قوِل  چ ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ
 ضي منع قول ما هو أكبر منها حتما !)أف( یقت

                                                           
1

 arabic/show_article.php?main_id=9294alquran.com/-http://www.ahl  التداخل بين مفهومي النبي والرسول، أحمد
 صبحي منصور

2
 . 201معجم مفردات الفاظ القران،  
3

 . 229ینظر معجم الفروق الداللية في القران الكریم،   
4

  2:39بيروت، )د.ت(، منشورات دار النصر، ، و المنتخب من تفسير القرآن الكریم: محمد متولي شعراوي، 33ینظر: الفروق في اللغة  
5

 .143م، نشر مؤسسة شباب الجامعة، 1981 -ه 1402، القاهرة، 1االعجاز اللغوي في القصة القرآنية: محمود السيد حسن مصطفى، ط 
6

 . 284، و معجم الفروق الداللية في القران الكریم، 249ینظر: الفروق في اللغة  
7

  https://www.youtube.com/watch?v=6QihWaP7aOoة، قناة الشارقة الفضائية، د. فاضل السامرائي برنامج لمسات بيانيینظر  

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=9294
https://www.youtube.com/watch?v=6QihWaP7aOo
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(، َمنْ ( عن داللة )الذيناختالف داللة استعمال االسم الموصول) چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ ویبدو في قوله تعالى:  (6
فمن خالل النظر في عدد المقاطع الصوتّیة لّلفظین نرى االنسجام الصوتّي والسیاق، ففضال عن ارتفاع عدد مقاطع 

)َمن( وهذا یتناسب والكثرة، نرى أنَّ لنوع المقطع الصوتّي من حیث انتهائه بصامت أو بصائت  لفظ )الذین( األكثر ِمن
داللة أخرى؛ ألنَّ عدد المقاطع المنتهیة بالصامت ال ینسجم والغّض من الصوت بل یناسبه عدم الكالم، وتجدر 

واتكم( الذي جعل حركة التاء فیها االشارة هنا إلى ملحظ دقیق في عدم استعمال حرف الجر )ِمْن( قبل لفظة )أص
مفتوحة )أصواَتكم( تتماشى وارتفاع االصوات، ولو سبقت بحرف الجر لكسرت التاء وكانت بذا غیر منسجمة صوتیا 
مع حال َمْن یتكلم اهلل عنهم، ألنهم لم یكونوا منكسرین، ویلفت النظر إلى استعمال حرف الجر )ِمن( دوما مع البصر 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  چ  في سورة النور: كما في قوله تعالى

ذاك أن غض الصوت ممكن، أّما غض البصر كلیا فغیر ممكن، فضال عن أن المقطع المفتوح  چک  ک  
الطویل الموجود في )الذین( یسهم في تخفیف حدَّة االیقاع، والسیاق لیس فیه شدة بل لین ومدح ومغفرة وأجر عظیم 

 !چ ڀ  ڀ   ڀ چ نتهاء اآلیة بقوله تعالى:ال

 نسبة االنفتاح المئویة نسبة االغالق المئویة نوعها عدد المقاطع اللفظ
 %66.6 % اغالق33.3 مفتوح 3مغلق و 1 4 الذین
 % 0 % اغالق100 مغلق 1 1 َمنْ 

ألقل صالبة ما یوحي بمنع وقد ترسم صفة صوت الذال الذي یتكون من وضع االسنان الصلبة القویة فوق اللسان ا
اللسان من الكالم فیناسب السیاق أكثر ِمن )َمن( بصوتي الغّنة: )المیم( و)النون( الخیشومیین اللذین یسمحان للهواء 

 بالخروج من األنف أكثر من الذال ! 
ىئ  ىئ  ىئ   ی      ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ چ  ( في قوله تعالى:قومورد لفظ ) (7

والقوم: اسم جمع: جماعة الرجال، واألصل فیها انها للرجال، لذلك أفرد عنها النساء، وتنكیر قوم في  چییمث
الموضعین إلفادة العموم، لئال یتوهَّم نهي قوم معینین سخروا من قوم معینین، ولهذا لم یقل: ال یسخر رجل من رجل، 

( قوم، ویأتي إسناد  الفعل )یسخر( إلى )1هي عن أن یسخر أي أحٍد من أي أحدٍ وال امرأة من امرأة، ویفهم منه: الن
في اآلیة الالحقة  چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ كما في قوله تعالى:)بعضكم من بعض( دون غیره كأن ُیقال: ال یسخر 

قاطع الصوتّیة في فجاءت هذه القیمة والمكانة متناغمة مع نوع الم 2وبما في لفظ القوم من القیمومة وقیمتها المرموقة
التركیب على الرغم من انَّ النهي في اآلیة هو بسبب  ما كان شائعا بین العرب من سخریة القبائل بعضها من بعض؛ 

خمسة مقاطع صوتیة، كلها مغلقة، فكأنها تقطع الطریق، وال تدع مجاال لتصرٍُّف  چەئ    وئ  وئ چ ألن في قوله تعالى:
%، وفي مقابل هذا نرى أن عبارة )بعضكم من بعض( متكونة من ستة مقاطع 100آخر، فنسبة المقطع المغلق هي 

 % ! 83صوتیة، أحدها مقطع مفتوح أي أن نسبة المقطع المغلق انخفضت إلى 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  چ  في قوله تعالى: اولئك(اسُتْخِدَم اسم االشارة ) (8

الذین( فناسب السیاَق الذي یتحدث عن  هملضمیر مثال كأن ُیقال: )ولم ُیْستخدم ا  چې   ې     ى  ى ائ
االمتحان االلهي الصعب فاالمتحان من المحنة، فضال عن السمو؛ لما في اسم االشارة من معنى الحضور، فضال 

ر مّما في عن األصوات التي تتناغم وهذا، فاسم االشارة أصواته شدیدة: الهمزة المتكررة مرتین، والكاف، وعددها أكث
تمثل ما  3الضمیر )هم( األقل عددا وشدة ! وتعضد ذلك المقاطع الصوتّیة، فهي أربعة، ثالثة منها مفتوحة في )أولئك(

                                                           
1

  imes.com/f.aspx?t=33582108http://www.startینظر: لمسات بيانية من سورة )ق(  
2

 . 432ینظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم،  
3

صوت مقاطع اسم االشارة )أولئك( منفصال عن السياق أربعة، كلها مفتوحة، لكنها قد تتغير نظرا لما یأتي بعدها كما في اآلیة نظرا التصال ال  
 ن مقطع صوتي واحد یكون مغلقا ! االخير فيها بالصوت األول من اللفظة الالحقة وتكوی

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33582108
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مقطعین  1%، فكأنها بهذا ترسم نجاحهم وطریقهم المفتوح فیه، وفي مقابل هذا نرى في الضمیر )هم(75نسبته 
 %. 50منهما نسبة صوتیین: أحدهما مفتوح، واآلخر مغلق یمثل كل 

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ( في آیة واحدة في قوله تعالى: آمّنا( و)أسلمناورد الفعالن ) (9

وهما مختلفان في المعنى المعجمي وداللة الصیغة الصرفیة، فالفعل )آمن( مزید باأللف بصیغة ، چڳ  ڱ  ڱ
، وقد ُقدَِّمت صفة السالم هلل سبحانه وتعالى على صفة المؤمن 3َل(، والفعل )أسلم( مزید بالهمزة بصیغة )أْفعَ 2)فاَعَل(

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  چ في قوله تعالى في سورة الحشر: 

فاإلیمان درجة أعلى من االسالم، والنظر في أصوات الفعلین یرینا ، چۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ 
فاذا ما استثنینا المشترك بینهما: )الهمزة، والمیم( وجدنا صوتي: )السین( و)الالم( في )أسلمنا(، الفرق الداللي بینهما، 

ده تماما من أيِّ انحراف  في مقابل)االلف المدیة( و)النون( في)آمّنا(، فكأن في خلوِّ األخیر من الالم المنحرف ما یجرِّ
كلم )نا( ما یدمج االیمان بشخص المتكلم، فكأنهما وحدة في عقیدته ودینه، وفي إدغام نون الفعل بنون ضمیر المت

واحدة، فضال عن خلوِّه من األصوات المهموسة وغلبة أصوات الجهر، وكأن احتواء الفعل على مقطعین طویلین 
%  یظهر امتداد إیمانهم وأعمالهم وكثرتها، وهذا ما ال نجده في أسلمنا، بل نجد في 66.6مفتوحین مثال ما نسبته 

 % توقف لتقدم ذلك اإلسالم إلى درجة اإلیمان!66.6ین إسماعا إلسالمهم، وبالمقطعین المغلقین اللذین مثال نسبة الس
 مقطع صوتي مغلق مقطع صوتي مفتوح طویل صفة الصوت األصوات المختلفة الفعل
 2 1 مهموس ومجهور السین، والالم أسلمنا
 1 2 مجهور ومجهور األلف، والنون آمّنا

ن كان ِمْن تقارٍب معجمي ، چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  ( في قوله تعالى:تجسسوافي السورة الفعل )ورد   وا 
وصوتي بین التجسس والتحسس إاّل أنَّ الفرق بینهما واضح في االستعمال القرآني، فالحاسة: القوة التي تدرك بها األعراض 

على  َأثَاَر اْنِتباَهُه، َأْوَهَن ِحسَُّه، حسَّس الرَّْأَي العامَّ: ُعُر ِبِه َوُیْدِرُكُه، وَحسََّس َجَعَلُه َیُحسُّ ِبِه، َیشْ  ، و َحسََّسُه ِبَذْنِبِه:4الحسیة
جسَّه، مسَّه، تلمَّسه، أّما جسَّ الخَبَر فهو: بحث عنه وفحصه، وجسَّ األرَض: َوِطئها، وجسَّ الطَّبیُب بطَن المریض:  جسده:

جّس نبَض الرأي العام: حاول معرفته، استطلعه، جسَّ نبَض فالن:  -ه في الظَّالم، مسَّها، فحصها بلمس الید، وجسَّ طریقَ 
حاول َمْعِرفة رأیه أو میوله، وتبدو داللة التجسس أقوى من داللة التحسس من خالل هذه الفروقات في المعنى مع ما اشتمل 

فظتین ما ینسجم وهذه الدالالت، فصوت الجیم علیه كل لفظ من أصوات فكأن في صوتي: )الجیم والحاء( المختلفین في الل
االنفجاري الشدید المجهور أقوى من صوت الحاء االحتكاكي المهموس، ویتناغم وهذا أن التجسس ممنوع في اإلسالم لقوله 

ولیس التحسس كذلك؛ بل هو مرغوب لقوله تعالى في سورة یوسف على لسان ، چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ تعالى: 
 !چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ  چ  م:یعقوب علیهما السال

  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ اجتمع في قوله تعالى:  (10

أكثر من لفظ  دون غیره من مرادفاته لیتسق المعنى الداللي والسیاق فضال عن األصوات، نذكر من ذلك: الفعل 
یستعمل في القرآن الكریم لما فیه مشقة، أما غیره من المرادفات نحو  ، وهو5)جاء(، وله في العربیة مرادفات كثیرة

، والفاسق هنا ال یلقي خبرا دون تكّلف ومشّقة بل 6فیستعمل للمجيء بسهولة ویسر -وهو األقرب صوتیا  -)أتى( 
                                                           

1
 الضمير )هم( بمعزل عن السياق یتكون من مقطع صوتي واحد مغلق.  

2
ینظر: المهذب في التصریف، د. هاشم طه شالش، ود. صالح الفرطوسي، ود. عبد الجليل عبيد حسين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   

  90م،  1989، دار ابن األثير للطباعة والنشر، جامعة بغداد , جامعة الموصل، بيت الحكمة
3

 . 94المهذب في التصریف   
4

  . 115معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم،  
5

دراسة داللية، صدام حمو حمزة، رسالة ماجستير، كلية اآلداب/ جامعة الموصل/ قسم اللغة العربية،  –ینظر: ألفاظ القدوم في القرآن الكریم   
 م.2002ور عبد اهلل حسن، بإشراف الدكت

6
  http://www.startimes.com/f.aspx?t=33582108ینظر: برنامج لمسات بيانية، د. فاضل السامرائي، قناة الشارقة الفضائية    

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33582108
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ظهاره بشكل مقنع مقبول، ویتمادى في ذلك الجهد؛ لیجعل مّما یقول نبأ ولیس خ برا، وتبدو داللة یعمل جاهدا لحبكه وا 
صفة الصوت متطابقة وهذه االستعماالت؛ ألننا إذا ما استثنینا )الهمزة، واأللف( وهما الصوتان المشتركان بین اللفظین 

، وهذا یتناغم وداللة الشدة 1بقي صوت )الجیم( المجهور األعمق مخرجا، فمخَرُجه من َأول اللسان مع الحنك اأَلعلى
 ( المهموس ومخرجه طرف اللِّسان وأصول الثنایا العلیا !والمشقة في مقابل )التاء

، فهي تقتضي السرعة 2داللة )فعل( عن )عمل( ورد لفظ )الفعل( في اآلیة السابقة نفسها، ومّما الشك فیه أن تختلف (11
وأّما صوتیا فهما ، 3المناسبة لهذه الحالة؛ ألن )العمل( یكون ِلما كان مع امتداد الزمان، أّما )الفعل( فال یحتاج إلى زمن

؛ لما في الفاء من صفة التفشي واالنتشار، ولما في المیم من حبس، 4مختلفان بصوتي: )الفاء، والمیم( الشفویین
ظهار أثره، فضال عن اختالف تسلسل األصوات في المفردتین الذي 5واالنتشار هنا أنسب وأقوى ؛ لتعظیم هذا الفعل وا 

المفتوحة في )فَعْلتم( أقوى من الالم بعد المیم المكسورة في )َعِملتم(؛ ألنها تكون  الالم بعد العینى إلى أن تكون أدَّ 
بارتفاع طرف اللسان وانخفاض جوانبه، أما بعد المیم المكسورة فیكون ارتفاع جانبي اللسان أكثر، ویكون ارتفاع طرف 

ویتناغم ل الالم، والمیم شفوي بعد الالم، اللسان أقل ! وكأنَّ لمخرج الصوت قبل الالم أثر في ذلك، فالعین حلقي قب
وهذا نوع الصوائت القصیرة )الحركات( فهي مع )َفَعلتم( فتحتین متتالیتین، ومع )َعِملتم( فتحة تلیها كسرة، فضال عّما 

وما في المیم من لخروج الهواء عند النطق بالفاء من بین الشفة واألسنان، ؛ 6في الفاء من صفة التفشي واالنتشار
 النسداد الشفتین انسدادا محكما وتحویل مجرى الهواء الى األنف ! بس؛ ح

، وقد ورد 7من المعلوم أن )كان( وأخواتها افعال ناقصة ال تختلف في عملها االعرابي لكّنها تختلف في داللتها (12
ندم بعد انقشاع غمامة استعمال الفعل الناقص في اآلیة السابقة )تصبحوا( دون غیره، فتناسب والسیاق الذي نلمح فیه ال

التسرع والقیام بهذا الفعل، وال سیما أن لفظة )نادمین( وردت في آخر اآلیة، وقد یبدو في التاء المضمومة في لفظة 
)تصبحوا( ما یرسم التأوه بالندم، أما في )تكونوا( أو )تصیروا( فالتاء مفتوحة، فضال عن الصاد الصفیریة الساكنة التي 

ر وغایته االسماع، تلیهما الباء االنفجاریة الشدیدة المكسورة الموحیة بانكسارهم وندمهم فالحاء تزید من شدة الصفی
 االحتكاكیة المضمومة التي تعبر عن ازدحام اآلراء وعدم وضوح الرؤیة..

  الحرف 
مشبه بالفعل عدم استخدام الحرف ال چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی    ۇئچ یلحظ في قوله تعالى: (13

شفاق وتعلیل واستفهاملعل) ، یفید معنى الطمع في قرب الشيء و یستعمل للحذر من وقوع 8( وهو حرف ترج وتوقع وا 
، وهو من أفعال المقاربة، ومعناها في القرآن الكریم 10، بل استخدم الفعل الجامد )عسى( المفید لمعنى الترجي9المكروه

، وانعام 11بلسان عربي مبین، لكنها إذا جاءت من اهلل تعالى فإن معناها التحقیق هو معناها في اللغة؛ ألن القرآن نزل
النظر في اللفظتین )لعل( و)عسى( ما یبین لنا الفرق الصوتّي المتناغم مع الداللي، فأصوات )لعل( كلها مجهورة، 

الكثیر والكبیر الذي قد یصعب ترسم القوة واالستعالء، وتكرار صوت الالم المنحرف ثالث مرات فیها یمثل االنحراف 

                                                           
1

   150الرعایة لتجوید القراءة وتحقيق لفظ التالوة،  
2

 . 127ر: الفروق في اللغة، ینظ  
(

3
 .69م، دار المریخ للنشر، مطبعة نهضة مصر، 1983 -ه 1403ینظر: صفاء الكلمة: د. عبد الفتاح الشين، القاهرة،  (

4
 . 116الرعایة لتجوید القراءة وتحقيق لفظ التالوة،  
5

جامعة الموصل،  –بحث منشور في مجلة كلية العلوم االسالمية  ینظر: سورة الفيل دراسة صوتية  د. رافع عبد اهلل ود. عّزة عدنان أحمد عّزت 
 م. 1/1/2013، بتاریخ 1، ج 13العدد 

6
 . 301الرعایة لتجوید القراءة وتحقيق لفظ التالوة،   
7

  350م،  2004ه ـ 1425، 1جامع الدروس العربية، مصطفى الغالیيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط   
8

لداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق د. فخر الدین قباوة ود. محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ینظر الجنى ا 
 .  579م،  1992 –ه ت 1413

9
 . 367جامع الدروس العربية  
10

  40جامع الدروس العربية،   
11

جعفر محمد بن جریر الطبري، ضبط وتعليق محمود شاكر، تصحيح علي  ینظر: تفسير الطبري )جامع البيان عن تأویل آي القرآن(: أبو 
 م، دار احياء التراث العربي    2001 -ه 1421لبنان،  -، بيروت1عاشور، ط
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أّما )عسى( ففیها معه التغییر، فضال عن عدد مقاطعها الصوتّیة األكثر من )لعل( الذي یعبر عن االطالة والبعد، 
صوت السین، بصفیره یرسم إسماع األمر، وبهمسه رقة توصیله، ویأتي نوع المقطع الصوتي فیها فهو مفتوح یرسم 

 لذي یتناسب و معناها أي: )القرب(! األمل، فضال عن قلة عدده ا
 المقطع الصوتيّ  التركیب بعدها المقطع الصوتيّ  صفة الصوت الصوت اللفظ
 4 ان یكونوا 2 مجهور  مهموس مجهور عین  سین  الف عسى
 5 هم یكونون 3 مجهور مجهور مجهور مجهور الم  عین  الم  الم لعل

و )حتى(  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٱ چ  ورد استخدام لفظ )حتى( في قوله تعالى: (14
َمِنیَِّة، و تُفیُد الِعلََّة، و تُفیُد الَعْطَف،  َحْرٌف َیُدلُّ على َمعاٍن ِمْنها:إنه َحْرُف َجرٍّ َیُدلُّ على ااِلْنِتهاِء، َأِي اْنِتهاِء الغاَیِة الزَّ

ن كان أحد معاني )حتى( حین تكون حرفا من حروف النصب هو )إلى 1(وتأتي ِبَمْعَنى َكْي، وَتْأِتي ُمْقَتِرَنًة بِـ)ِإذا ، وا 
(، ویبدو في إلى أن تخرج اليهم( تختلف عن الداللة الصوتّیة لـ))حتى تخرج اليهم، إاّل أنَّ الداللة الصوتّیة لـ2أن(

یة من )إلى أن(، وكأن اختالف داللة )حتى( عن )إلى أن( صوتیا ما یتناغم والسیاق فـ)حتى( أقل عددا ومقاطع صوت
في هذا ما یرسم عدم االنتظار طویال، وهذا یتناغم مع الفعل )صبروا( بصیغته المجردة ال )اصطبروا( بصیغته 

 المزیدة، وبذا ناسبت القّلة القّلة، والكثرة الكثرة !
 نوعها عدد المقاطع نوعها عدد األصوات اللفظ
 ص م  ص، ص م م 2 الحاء، التاء، االلف 3 حتى
 ص م، ص م م، ص م  ص 3 الهمزة، الالم، االلف، النون 4 إلى أن

، ففي كالم )اذا(عن  )إن( اختالف داللة أداة الشرط  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ چ یبدو في قوله تعالى:  (15
ما كما في قوله تعالى: )إذا حضر أحدكم الموت( وال بد ان یحضر الموت، أ 3العرب تستعمل )إذا( للمقطوع بحصوله

ن  4)إن( فستعمل لما قد یقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فیه أو نادر او مستحیل كما في قوله تعالى )وا 
، وفي اآلیة مجيء الفاسق 5طائفتان من المؤمنین اقتتلوا( فاألصل أن ال یقع االقتتال، ولكن هناك احتمال بوقوعه

أّما صوتیا، فال تعارض مع كل ما سبق؛ ألنَّ عدد أصوات بهكذا نبأ ال یكون كثیر الحصول فناسبه استخدام )إن(، 
)إْن( ومقاطعها الصوتّیة أقلُّ من )إذا( تناسب قلة الوقوع، فضال عن نوع المقطع الصوتّي، فهو مغلق في )إن( یرسم 

ثرة الكثرة، التحدید والتقلیل، أما )إذا( فمقطعین صوتیین مفتوحین، یرسمان االنطالق واالمتداد والكثرة، فناسبت الك
 وناسبت القلة القلة !

 عدد الحركات عدد االصوات عدد المقاطع  ونوعها المقطع اللفظ
 كسرة همزة، نون مقطع مغلق واحد )ص م  ص( إن
 كسرة، فتحة طویلة همزة، ذال، الف مقطعان مفتوحان )ص م/ص م م( إذا

ام الظرف )فوق( ال حرف الجر )على(، فـ)فوق(: صوت النبي( استخد فوق یلحظ في قوله تعالى )ال ترفعوا أصواتكم (16
ظرف مكان یدلُّ على أنَّ شیئا أعلى من شيء آخر حسَّا أو معنى، یشترط فیها االستعالء وال یشترط فیها اإللصاق، 

، والنظر في مقاطع الكلمتین الصوتّیة وأصواتهما یتناسب 6أمَّا )على( فیشترط فیها اإللصاق وال یشترط االستعالء
تعمالهما، فـ)فوَق( متكونة من ثالثة أصوات، صوت واحد مهموس واآلخران مجهوران، فضال عن ذلك فإن )فوَق( واس

متكونة من مقطعین أحدهما مغلق، یتناسب وغض الصوت أو الصمت في حضرة النبي، وأحد أصواتها )الفاء( 

                                                           
1

 . 542الجنى الداني  
2

  .363: 3م، 1987-هـ1408معاني النحو: فاضل السامرائي، وزارة التعليم والبحث العلمي، جامعة بغداد، بيت الحكمة،   
3

 . 367و  207الجنى الداني  
4

 . 149: 1م،  1987ینظر االتقان في علوم القران، جالل الدین عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي، دار إحياء العلوم، بيروت،   
5

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33779976ینظر: لمسات بيانية من سورة التكویر، د. فاضل السامرائي  
6

  475و  470اني الجنى الد  
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واتها كلها مجهورة، كأن في عدم مهموس، أما )على( فمتكونة من مقطعین صوتیین مفتوحین أحدهما طویل، وأص
 % !  66استخدامها عدم ارتفاع أي صوت فوق صوت النبي وال سیما أن نسبة الهمس في لفظة )صوت( تتجاوز 

وأوثرت صیغة التثنیة في قوله: )أخویكم( ال الجمع )إخوتكم(، مراعاة لكون الكالم چ  ۋ ۅ ۅۉ چ تعالى: قال  (17
ن قرأ یعقوب )فأصلحوا بین إخوتكم( بكسر جار على طائفتین من المؤمنین، فجعل ت كل طائفة كاألخ لألخرى، وا 

سكان الخاء وتاء مكسورة بعد الواو، على أنه جمع أخ باعتبار كل فرد من الطائفتین كاألخ وألنها سبقت   1الهمزة، وا 
)إخوتكم( یتناغم أّما صوتّیا فیبدو أنَّ االختالف في أصوات اللفظتین: )أخویكم( و، چۈ ٴۇ ۋچ  بقوله تعالى:

مع السیاق، فالجهر في صوت الیاء اللین في )أخویكم( في مقابل التاء المهموسة في )إخوتكم(  یسمعنا هذه النصیحة 
 بوضوح، وتكرار حركة الفتحة  على الهمزة ثم الخاء ثم الواو یفتح الطریق لتنفیذها !

 الحركات المختلفة صفة الصوت األصوات المختلفة اللفظة
 فتحة، فتحة مجهور الیاء المدیة َوْیُكمْ َأخَ 

 كسرة، كسرة مهموس التاء ِإْخَوِتُكمْ 
 

  خالصة البحث
تبیَّن لنا من خالل البحث في األلفاظ المترادفة في اللغة العربیة، اسما وفعال وحرفا، أنَّ في استخدام اللفظ في 

لغوي آخر، وأن أصوات أي لفظ  ورد في النص القرآني النص القرآني دون مرادفه  بالغة واعجاز ال یرقى إلیها أي نص 
المدروس انسجمت وتناغمت والسیاق الذي ورد فیه اللفظ من حیث صفة الصوت فیه همسا أو جهرا، أو من حیث مخرجه، 
ن منها، ونوعها، لنؤكد بدراسة داللة األصوات أن ال ترادف في القرآن، و  أن أومن حیث عدد المقاطع الصوتیة التي تكوَّ

 لالستعمال القرآني خصوصیة في اختیار األلفاظ لمقامات معینة وسیاقات معینة.... 
 المصادر 

 م.. 1987االتقان في علوم القران، جالل الدین عبد الرحمن بن أبو بكر السیوطي، دار إحیاء العلوم، بیروت،  (1
 م. 1985، 2رة، ط أصول تراثیة في علم اللغة، د. كریم حسام الدین، األنجلو المصریة، القاه (2
م، نشـــر 1981 -ه 1402، القـــاهرة، 1االعجـــاز اللغـــوي فـــي القصـــة القرآنیـــة: محمـــود الســـید حســـن مصـــطفى، ط (3

 مؤسسة شباب الجامعة.
 م.1985ه 1405اعراب القران، ابو جعفر النحاس، تحقیق زهیر غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة، ط (4
م، مطبعـة دار الشـؤون 1991 -ه 1412، بغـداد، 1سـعید الغـانمي، طأقنعة النص في قراءات نقدیة فـي األدب:  (5

 .75الثقافیة العامة، 
م، دار  1972 -ه 1392، بیـروت، 1األلسنیة العربیة )مقدمة، األصوات، المعجم، الصرف(، ریمـون طحـان، ط (6

  62الكتاب اللبناني، المكتبة الجامعیة، 
صدام حمو حمزة، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب/ جامعة الموصـل/ دراسة داللیة،  –ألفاظ القدوم في القرآن الكریم  (7

 م.2002قسم اللغة العربیة، بإشراف الدكتور عبد اهلل حسن، 
بیــروت،  –بحــر العلــوم: أبــو اللیــث نصــر بــن محمــد بــن إبــراهیم الســمرقندي الفقیــه الحنفــي، دار النشــر: دار الفكــر  (8

 تحقیق: د.محمود مطرجي.
اءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرة، عبد الفتاح القاضي، مكتبة أنس بـن مالـك، البدور الزاهرة في القر  (9

 هـ. 1423-م2002، 1ط

                                                           
1

ه/ تقدیم وتحقيق: الدكتور 857شرح طيبة النشر في القراءات العشر/ تأليف: أبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي النویري المتوفى سنة  
 ( 565هـ/ ص: 1424-م2003لبنان/ الطبعة األولى  –مجدي محمد سرور سعد باسلوم/ الجزء الثاني/ دار الكتب العلمية بيروت 
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تفســـیر التحریـــر والتنـــویر: محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، )د.ت(، الـــدار التونســـیة لنشـــر، الـــدار الجماهیریـــة للنشـــر   (10
 والتوزیع واالعالن.

آي القــرآن(: أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري، ضــبط وتعلیــق محمــود  تفســیر الطبــري )جــامع البیــان عــن تأویــل  (11
 م، دار احیاء التراث العربي. 2001 -ه 1421لبنان،  -، بیروت1شاكر، تصحیح علي عاشور، ط

 م. 2004ه ـ 1425، 1جامع الدروس العربیة، مصطفى الغالییني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط   (12
أبـــو عبــد اهلل محمـــد بـــن أحمــد بـــن أبــي بكـــر بـــن فــرح األنصـــاري الخزرجــي شـــمس الـــدین  الجــامع ألحكـــام القــرآن:  (13

هـــــ(، المحقــــق: هشــــام ســــمیر البخــــاري، دار عــــالم الكتــــب، الریــــاض، المملكــــة العربیــــة  671القرطبــــي )المتــــوفى: 
 م.2003هـ/  1423السعودیة، الطبعة: 

یـق د. فخـر الـدین قبـاوة ود. محمـد نـدیم فاضـل، الجنى الداني في حروف المعـاني، الحسـن بـن قاسـم المـرادي، تحق (14
 م.  1992 –ه ت 1413دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 م.1971، 2القسم الثاني، د. كمال بشر، دار المعارف، القاهرة، ط –دراسات في علم اللغة   (15
نشـور فـي مجلـة الرسم العربي بین الملفوظ والمكتوب، د. عـّزة عـدنان أحمـد عـّزت ود. إبـاء یـونس رشـید،  بحـث م  (16

 م. 2013لسنة  2، العدد 16جامعة دهوك، المجلد 
الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي، تحقیق: د. أحمد حسن فرحان،   (17

 )د.ت(، توزیع دار الكتب العربیة. 
ن أحمد عّزت، بحث منشـور فـي مجلـة آداب سورة االخالص دراسة لغویة صوتیة، د. رافع عبد اهلل ود. عّزة عدنا  (18

 م.  2012 -ه 1434، 64الرافدین، العدد 
ســورة الفیــل دراســة صــوتیة  د. رافــع عبــد اهلل ود. عــّزة عــدنان أحمــد عــّزت بحــث منشــور فــي مجلــة كلیــة العلــوم   (19

 م. 1/1/2013، بتاریخ 1، ج 13جامعة الموصل، العدد  –االسالمیة 
ت العشـر/ تـألیف: أبـي القاسـم محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي النـویري المتـوفى شرح طیبـة النشـر فـي القـراءا  (20

 –ه/ تقدیم وتحقیق: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم/ الجزء الثاني/ دار الكتب العلمیة بیـروت 857سنة 
 هـ. 1424-م2003لبنان/ الطبعة األولى 

 م، دار المریخ للنشر، مطبعة نهضة مصر.1983 -ه 1403صفاء الكلمة: د. عبد الفتاح الشین، القاهرة،   (21
 .161م، دار المعارف، 1975 -ه 1395، مصر، 4علم اللغة العام، األصوات: د. كمال بشر، ط  (22
 م.1979، 3الفروق في اللغة: أبو هالل العسكري، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ط   (23
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