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العدد01/

كانون ثاني0103/م

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

قسم المغة العربية /كمية اآلداب /جامعة الموصل
إن إستيفاء أبرز مظاىر التناسب المعنوي لآليات بما في ذلك التناسب الصوتي والمفظي يجب أن ُيراعى فيو
ّ
السور وأىدافيا ،رعياً لممخاطبين وأحوال المسـتمعين بما يبلئم طبيعتيم ونفسياتيم ،واذ نحن بصدد الوقوف عمى
مقاصد ُ

سورة (الفمق) ونظاميا الصوتي(*) ،البد من مراعاة حكمة ختمة القرآن بيا مقرونةً مع سورة الناس وتسـمييا بالمعوذتين،
واالنطباع واألثر المذان تركاىما في النفـس ؛ من مخاطبة الحـس والشعور مخصوصاً بالقرآن المكي وىيمنة ذلك عمى غيره

من الحواس.

أهداف ومقاصد سورة (الفمق) مع فضائمها :

لمقاصد السور وأىدافيا تمخيصاً ألىم موضوعاتيا التي تضم وحدة التنسيق وتآلف التراكيب وتناسب الفواصل،

وىي دليل اإلعجاز بإظيار جمال النظام الصوتي وداللتو من كمال وحدة معانيو وتآلفيا في السـياق ترتيباً يسترعي االنتبـاه

ويقرع اآلذان داعياً إلى إظيار مسموعات األصوات عمى محسوسات األحداث.

شر مخموقاتو (ٔ) ،فتضمنت السورة
ٔ ـ في السورة تعميم لمعباد أن يمجأو إلى حمى الرحمن ،ويسـتعيذوا بجبللو وسمطانو من ّ
االستعاذة من الشرور والمضار البدنية بأوجز لفظ وأجمعو وأعمو باالستعاذة.
ٕ ـ ترتيب السورة كان وفق فوائدىا ،وىي سبلمة النفس والبدن(ٕ).

ٖ ـ ختم القرآن بالمعوذتين ؛ ليحصل االستعاذة باهلل عند أول القراءة وعند آخر ما يق أر من القرآن ،فبدئ بالفاتحة وختم
بالمعوذتين ،ليجمع بين حسن البدء ،وحسن الختم(ٖ) ،البدء بالدعاء والختم بالتحرز والتحصن والنجاة.

شر(ٗ).
ٗ ـ تُعد (سورة الفمق) من أكبر أدوية المحسود ؛ ألنيا تتضمن التوكل عمى اهلل وااللتجاء إليو واالستعاذة من كل ّ
٘ ـ تس ّـمى أيضاً مع (سـورة النـاس) بـ (المقشقشتين) ألنيما تبرئـان من الشرك والنفاق(٘) ،إبراء المريض من عمتو (.)ٙ
 ٙـ من فضائل (سورة الفمق) القراءة بيا دبر كل صبلة احت ار اًز من النسيان واألمن من الحفظ (.)ٚ

أن النبي  كان إذا
 ٚـ عظيم مقصود السـورة ،وعظيم منفعتيـا في التبرك بيا واالسـترقاء ،عن عائشة ـ رضي اهلل عنيا ـ ( ّ
آوى إلى فراشو نفث في كفيو بقل ىو اهلل أحد والمعوذتين جميعاً ثم يمسح بيا وجيو وما بمغت يداه من جسـده قالت
عائشة فمما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك بو)( ،)ٛوقد استحب النووي القراءة بيما في أوقات وأحوال مخصوصة

بمثل ذلك(.)ٜ

ومداتو أو غناتو ،واتصاالتو وسكناتو إتساقاً عجيباً وائتبلفاً
(*) ُيراد بنظام القرآن الصوتي ،إتساق القرآن وائتبلفو في حركاتو وسكناتوّ ،
رائعاً يسترعي األسماع ويستيوي النفوس بطريقة ال يمكن أن يصل إلييا أي كبلم آخر من منظوم ومنثور ،مناىل العرفان،
لمزرقاني.٘٘ٚ/ٔ :

(ٔ) صفوة التفاسير ،لمصابوني.ٕٙ٘ ،ٕٖٙ / ٖ :
(ٕ) من أسرار المعوذتين ،فرحان العطار.ٗ :
(ٖ) صفوة التفاسير.ٕٙ٘ / ٖ :

(ٗ) بدائع الفوائد ،البن القيم.ٕٖٚ / ٔ :

(٘) الجامع ألحكام القرآن ،لمقرطبي.ٔٚٛ / ٜٔ :

( )ٙلسان العرب ،البن منظور( ٕٕٛ / ٛ :قشش).

صح عن النبي  أنو ق أر بيما في الصبلة ،فتح البيان في مقاصد القرآن ،القنوجي.ٜ٘ٓ / ٚ :
( )ٚفقد ّ
( )ٛصحيح البخاري ،كتاب (فضائل القرآن) ،باب (فضل المعوذات).ٕٙ / ٜ :
( )ٜالتبيان في آداب حممة القرآن ،لمنووي.ٜٕ :
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 ٛـ اشتمال (سورة الفمق وسورة الناس) جوامع االسـتعاذة من كل مكـروه جممةً وتفصيبلً (ٔ) ،عن أبي سعيد الخدري  قال:
قال( :كان رسول اهلل  يتعوذ من الجان وعين اإلنسان حتى نزلت المعوذتان ،فمما نزلتا أخذ بيما وترك ما سواىما)

(ٕ).

مثمين في التوراة وال في الزبور وال في اإلنجيل ،عن عقبة بن عامر قال:
إن (سورة الفمق وسورة الناس) لم ينزل
ّ
ٜـ ّ
(لقيت رسول اهلل فقال لي :يا عقبة بن عامر أال أعممك سو اًر ما أنزلت في التوراة ،وال في الزبور ،وال في اإلنجيل ،وال
َعوُذ بِ َرب ا ْل َفمَ ِ
َعوُذ بَِرب
في الفرقان
ق وُ ق ْل أ ُ
َح ٌد وُ ق ْل أ ُ
أتين فيياُ :ق ْل ُى َو اهلل أ َ
مثمين؟ ال يأتين عميك إالّ قر ّ
ّ
الن ِ
َّ
اس.)ٖ(

ٓٔ ـ فضل قراءة (سورة الفمق وسورة الناس) لمرقية من السحر ،ثبت في الصحيحين من حديث عائشـة ـ رضي اهلل عنيا ـ
أن النبـي  سحره ييودي من ييود بني زريقُ ،يقال لو لبيـد بن األعصم ،حتى يخيـل إليو أنو كان يفعل الشيء وال
ّ
((
يفعمو ،فمكث كذلك ما شاء اهلل أن يمكث قال :يا عائشة أشعرت أن اهلل أفتاني فيما استفتيتو فيو أتاني رجبلن فقعد
أحدىما عند رأسي ،واآلخـر عند رجمي ،فقال أحدىما لصاحبو ما وجع الرجل ؟ فقال :مطبوب .قال :ومن طبو ؟ قال:
لبيد بن األعصم .قال :في أي شيء ؟ قال في مشـط ومشاطة وجف طمع نخمـة ،قال :وأين ىـو ،قال :في بئر ذروان

فجاء البئر واستخرجو))(ٗ).

ٔٔ ـ ومن فضائل سورة الفمق القصيرة ىي تيسير الحفظ لؤلطفـال في أول ما يقرأونو بعد الفاتحة ،فمتكـرار فواصميا ،وقصر
آياتيا تسـييبلً لمحفظ وتمكيناً لمطفل الصغير من ذلك(٘).

ومن فضائميما أخبار كثيرة غير ما ُذكر في كتاب التفسير واألحاديث.

 1ــ تناسب الفواصل:

()ٙ

()ٚ

فيي ببلغة

؛ تظير فييا الفصاحة ،ويقع بيا

إن من أبرز مظاىر التناسب المعنوي بين اآليات تناسب الفواصل
ّ
()ٛ
بيا إفيـام المعاني لتتناسـب في النظم والتركيب من منظوم الكبلم ،وجماليا الصوتي ىو أول شيء أحستو اآلذان العربية
أيام نـزول القرآن ،تراءى بيا اتساق القرآن وائتبلفو في حركاتو وسكناتو ،ما يعرف بـ (نظام القرآن الصوتي)( ،)ٜالذي تتسق

فيو الحروف اتساقاً عجيباً تبير بو العقول.

وتستمد الفواصل قيمتيا من السياق الذي ترد فيو ،لتأتي مستقرة في مكانيا من اآلية ،غير نافرة وال قمقة ،وتتعمق

بمضمون السـورة ومقاصدىا تعمقاً يصرفيا عمى وجوه مختمفة من قصر وطول وتكرار وتنويع وما لمخطاب من مضامين

انتقاء ،في نظوم من التراكيب تعمو أسـميب أخرى في حسن البيان
تتناسب فيو الفواصل رعياً لآليات ترتيباً واتساقا؛ تخي اًر و ً
ودالئل اإلعجاز في البديع.

(ٔ) تفسير سورة الناس ،لمنسفي ،من كبلم المحقق :عيادة الكبيسي.ٜٔٗ :

(ٕ) صحيح الترمذي ،كتاب الطب ،باب (ما جاء في الرقية بالمعوذتين).ٖ٘ٗ / ٗ :

(ٖ) سمسمة األحاديث الصحيحة ،بتحقيق :األلباني ،رقم الحديث (ٔ.ٜٛ٘ / ٙ :)ٕٛٙ

(ٗ) صحيح البخاري ،كتاب (الطب) باب السحر ،ٕٔٚ٘ / ٚ :صحيح مسمم ،كتاب (السبلم) ،باب السحر.ٕٔٚٔ / ٚ :
(٘) معجزة القرآن ،محمد أبو زىرة.ٖ٘٘ :

( )ٙالفاصمة في القرآن ،وىي كممة آخر اآلية ،االتقان في عموم القرآن ،لمسيوطي.ٕٜٓ / ٖ :
( )ٚالنكت في إعجاز القرآن ،لمرماني.ٜٚ :
( )ٛإعجاز القرآن ،لمباقبلني.ٕٖٚ :
( )ٜمناىل العرفان.٘٘ٚ :
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وتحدياً لكل نثر مرسل
وانفراد القرآن بيذا الوجو المعجز من نظم الفواصل ودالالتيا تميي اًز لو عند سماعو عن غيره،
ّ
أو سجع مصنوع ال يتعمق معناه بما قبمو إالّ تكمفاً ،فسمي نظماً عند سيد قطب(ٔ) كأعمى درجات التناسـق الفني الذي تتآلف

تتآلف فيو الكممات ،وتنتظم بو الجمل في اآليات والسور بما تعجز عنو المماثمة.

أن الفاصمة تأتي لممحافظة عمى حسن النظم
ومما يؤكـد عبلقة الفاصمة بالنظم ما ذكـره الزركشي في قولـو من " ّ
والتئامو"(ٕ) ،وفائدتيا عند الرماني"داللتيا عمى المقاطع ،وتحسينيا الكبلم بالتشاكل ،وابداؤىا في اآلي بالنظائر"(ٖ) ،لما فييا
فييا من دالئل ووجوه اإلعجاز.

وتتصرف الفواصل القرآنية في السور بطرائق مختمفة ،ومنيا سـورة (الفمق) لتتنوع اآلية الواحدة واآليات بما يحقق
المعنى المقصود والداللة المبتغاة من مضامين السور ،ففي السورة نجد النغم متحداً ،والفواصل متقاربة أو متماثمة كطابع

إن نظم السُّور القصار كمّو يكاد يكون عمى
غالب عمى السور القصار في تقرير حقيقتو التي قال عنيا محمد أبو زىـرة " ّ
نسق واحد ،مؤلف النغم ،متآخي األلفاظ ،متبلئم في نظمو"(ٗ).

عدت ىذه األصوات
وىكذا جاءت فواصل (سورة الفمق) متماثمة في مخارج أصواتيا وىي (القاف ،والباء ،والدال) ،وقد ّ
في عمم الصوتيات جميعيا من مخارج الفم والمسان تدرجاً ،فالقاف من أقصى المسان وما فوقو من الحنك ،والباء ما بين

الشفتين مع تبلصقيما ،والدال من طرف المسان وأصول الثنايـا(٘) ،وألفاظيـا في السورة (فمق ،خمق ،غاسق ،وقب ،عقد،
ق{ٕ} و ِمن َشر َغ ِ
اس ٍ
َعوُذ بِ َرب ا ْل َفمَ ِ
ب{ٖ} َو ِمن َشر
ق{ٔ} ِمن َشر َما َخمَ َ
ق إِ َذا َوقَ َ
حاسد ،حسد) ،من قولـو تعالى :قُ ْل أ ُ
َ
ات ِفي ا ْلعقَِد{ٗ} و ِمن َشر ح ِ
النفَّاثَ ِ
َّ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد{٘} [ سورة الفمق ،اآليات ٔ :ـ ٘ ].
َ
ُ
َ

فتناسبت فواصميا باختيار تمك األلفاظ شدةً وجي اًر بما يناسب األحداث التي رافقت نزول السورة ومدلوليـا االنفعالي
فيما أوذي بـو الرسول  من الحسـد والكيد وأنواع الشرور األخرى ،وتعمق النفوس بما يحمييا ويدفع عنيا الشر ويرفعو،

بحفظ اهلل .

()ٙ

فاقتضت القاف بصفتيا الصوتية االنفجارية

في لفظة (فمق) عمى بيان كل ما يفمقو اهلل ـ تعالى ـ كالنبات من
()ٚ

ٍ
معان لغوية وداللية
النوى ،والشر عن صاحبو  ،بما فييا من
الح ْ
ب وَ
األرض والجبـال عن العيون ،والنـور عن الظبلم ،و َ
جامعة لبلستعاذة من االنقسام واالنشقاق ونتائجو ،ومنبأة عن معاني الفرج ،والسـعة بعد الضيق ،والنجاة من الشر بالتحصن

ـاء إلى اهلل ،وبعث األمل في النفوس بعد طول انتظـار()ٛ؛ فالقـاف في جرسيا من جنس حروف كممة (فمق)
عياذاً والتج ً
َعوُذ بِ َرب ا ْل َفمَ ِ
ق{ٕ} ،وقد دلّت حقيقتيا الجيرية الصوتية أيضاً وىي
ق{ٔ} ِمن َشر َما َخمَ َ
و(خمق) في قولو تعالى :قُ ْل أ ُ
اإلبانة والوضوح في السمع عمى إثارة انتبـاه الخبلئق إلى الشـرور الوافدة عمييم من الخارج عمى عموميا ،ودعوتيم إلى
االستعاذة باهلل تعالى من اختيار أفضل األوقات لمتوجو والذكر والدعاء وىو وقت (الفمق) أي شق الفجـر ،واختير صوت
القاف بجيـره لكونو األنسب في نظـم اآلية فاصمة أو األكثر انسجاماً لمعنى الوضوح فيما يخفيو أىل المكائد من شرور.

(ٔ) التصوير الفني في القرآن.ٚٗ :

(ٕ) البرىان في عموم القرآن.ٕٚ / ٔ :
(ٖ) النكت في إعجاز القرآن.ٜٛ :
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

المعجزة الكبرى.ٖٕٛ :
في الصوتيات العربية والغربية ،مصطفى عناني ٛٓ :ـ ٕ.ٛ
وىو انفراج الشفتين بعد ضيقو في النطق :=.المصطمح الصوتي عند عمماء العربية القدماء في ضوء عمم المغة المعاصر ،عبد
القادر خميل.ٜٛ ،ٛٛ :
لسان العرب( ٔٛ٘ / ٔٔ :فمق).
وبيان الحق بعد إشكال ،لسان العرب( ٔٛ٘ / ٔٔ :فمق).
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الدال عمى القوة
ومن باب تناسب صفة الصوت مع مضمون اآلية الوارد منيا ما جاء من صفة صوت القاف ّ
الشدة(ٔ) ،بحيث اقتضت صبلبتو وقوة داللة مقصودة عمى دفع الشر النابع من الخارج وىو أقوى من الداخل (الوسواس)
و ّ

ألنو من أسباب دفع األقوى لؤلضعف ،فيدفع صوت القاف المقرون بقوة اإليمان وااللتجاء إلى اهلل تعالى أسباب ضعف
النفس أمام اآلالم والشرور(ٕ) ،فكان أقـوى عمبلً وأظير جرسـاً "دفعاً لمشـعر المستعاذ منو أو رفعو"(ٖ) ،وىـذا من مظاىر

الداللـة الصوتية التي تسـتمد من طبيعـة األصوات نغمتيا وجرسيا ،وتستوحى داللتيا من جنـس صياغتيا ،وبما يتناسـب مع

أصدائيا كوقع سمعي لمفظ(ٗ) ،فتقرع اآلذان بأقوى مسموعاتيا تقويةً لرجاء من يرغب بقرع باب االلتجاء إلى اهلل  ،وجعـل

وجعـل األسباب موكولـة بحفظو تعالى؛ فكمما كان العبد أش ّـد اتصاال وأدوم استعاذة باهلل تعالى كان أحصن وأحرز ،وىذا ما
أنبأ عنو سـبب حدوث الحرف عمى حد تعبير ابن سينا(٘).

استعبلء وقوةً في العمم الصوتي تعميبلً( ،)ٙلذلك جاء لفظ األمر والمأمور
أن صوت (القاف) ىي أشد الحروف
وبما ّ
ً
بو في ىذه السورة مستفتحاً بيا بمفظة قُ ْل ؛ ليكون المبمّغ عن اهلل ـ تعالى ـ الرسول  فقيل لو :قُ ْل فقال ىو  قُ ْل
()ٚ
الرب ،فالق اإلصباح :أي
فبمغ القول الذي أمر بتبميغو عمى وجيو ولفظو  ،وناسبيا صفة االستعبلء أيضاً لعمو منزلة ّ
استعينوا برب الفمق الذي يزيل كل شيء باإلبانة والوضوح.
َعوُذ بِ َرب ا ْل َفمَ ِ
ق ليكون العوذ والمجوء
ق وِ من َشر َما َخمَ َ
وجيء بو لفظ (فمق) و(خمق) من قولو ـ تعالى ـ :قُ ْل أ ُ
شر الخبلئق كمّيا الذي ىو خالقيا عمى الخير نعمةً وقاد اًر عمى دفع شرىا الذي يتأتى من سوء ونقـص
إلى الخالق من ّ

استعبلء إلى الحنك األعمى وىو األداء األخف عمى المسـان نطقاً من أعمى
فاعميا بأمور الدين تخمقاً "فتصعيد صوت القاف
ً
()ٛ
شر من استعيذ منو بكبلم اهلل ـ تعالى ـ ِخفةً.
إلى أسفل"  ،لمنع ّ
ورعياً لمتناسب الفني والمعنوي صـوتاً ومضموناً في تركيب اآلية ومقاصدىا ما أ ّكد بو قمقمة القاف صفةً"( ،)ٜمثّمت قمقة
(ٓٔ)

قمقة النفس واضطرابيا عند استحصال الشرور بيا ،ومصاحبتيا لمضرر "من شر كل مخموق فيو شر"

تقييداً لعمومو

وصفاً(ٔٔ) ،وما يترتب عمى ذلك من الدالالت النفسـية التي تصاحبيا كأعمى درجـات التناسق الفنـي والنفسي التي أسماىا
(ٕٔ)

سيد قطب

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

(ٖٔ)
الرقى ىنا من أعمى إلى أسفل الستحصال
فجعل التعبير تناسقاً مع الحالة المراد تصويرىا  ،إذ تدرجت ُ

منيج الدرس الصوتي عند العرب ،عمي خميف حسين.ٖٔٔ :
بدائع الفوائد ،البن القيم.ٕٓ٘ / ٔ :
م .ن.ٕٓٗ / ٔ :
الصوت المغوي في القرآن ،محمد حسين الصغيرٔٙ٘ ،ٔٙٗ :
أن من أسباب حدوث الحروف (األصوات) ىي نتيجة (القرع) بأن يندفع اليواء بشدة بين القارع والمقروع مجتمعاً
الذي يرى ّ
تموج في اليواء ،فإمساك عنيف ،ينظر :أسباب حدوث الحروف ،ابن سينا.٘ٚ :
متصل األج ازء ،سببو ّ
المصطمح الصوتي عند عمماء العربية القدماء.ٜٔٔ :

( )ٚبدائع الفوائد.ٕٖٓ ،ٕٕٓ / ٔ :

( )ٛالتعميل الصوتي عند العرب في ضوء عمم الصوت الحديث قراءة في كتاب سيبويو ،عادل نذير الحساني.ٔ٘ٛ ،ٔ٘ٚ :

ألن القمقمة صفة مبلزمة ليا في الوقف واإلتمام عند عمماء التجويد ال تفارقيا ،كذلك تساعد ىذه اآليات في خمق الجو النفسي
(ّ )ٜ
المصاحب لئلنسان في كل مكروه ،وتحرك النفـس نحو االستعاذة من كل مكروه وشر = :أصوات حروف القمقمة بين القُدامى
والمحدثين ،فرغمي عرباوي ،ٔٗ :مقالة من الشبكة الدولية لممعمومات.

(ٓٔ) بدائع الفوائد.ٕٔ٘ :
(ٔٔ) م .ن.ٕٔ٘ :

(ٕٔ) التصوير الفني في القرآن.ٚ٘ :
(ٖٔ) م .ن.ٚٚ :
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وصورت الش ّـر بأنو خطر ُيداىم النفس من الخارج يضرىا بدناً ويقمقيا ديناً ،فبلبد من جعل التعـوذ
األمـن النفسي والسكينة
ّ
بمعوذاتيا كالقافمة عمى حد تسمية السيوطي(ٔ) :أي تصحبك دوماً دفعاً لمضرر الخفي عمى اإلنسان من الشرور كمّيا.
ِ
ألن أصواتيا
ومن الداللة الصوتية لمفظتي ( َفمَـق) و( َخمَـق) ىي اتفاق صيغتيما بصيغة (فَ َعل) وىي صيغة خفة وفتح ّ
تنطق وىي مفتوحة الفم واألعضاء(ٕ) ،وىـذا من باب تناسب الصيغ مع أصواتيا ومعانييا وتسمى بـ(الصيغة الصوتية

(ٖ)
ليخف النطق بيا(ٗ) ،وىذا من جمال اإلعجاز
أن من أوصاف الكممة أن تكـون مبنية من حركات خفيفـة،
ّ
الواحدة)  ،إذ ّ
الداللي والصوتي في القرآن الكريم عند الرافعي ألنو يجعل الكممات مناسـبة لممقام والذوق في نظم القرآن ،كما يعبر عن

تبلؤم الصوت والحركة في التركيب(٘).

()ٙ
ألن صيغتي (فمق) و(خمق) فييما
وقد اختيرت الفتحة لمداللة األقوى ،واختيرت الصيغة التي فييا سمة (االختزان) ّ ،
إضمار مفعولين ىما (مفموق) و(مخموق) ،فجاءت صفة (فعل) بمعنى (مفعول) لموافقة األمـر الذي يتطمب الخفة والسرعة

بأن يدفع ما ىو معموم الوقوع ال محالة فأمرنا اهلل ـ تعالى ـ بأن نتعوذ بو من ذلك(.)ٚ

وىكذا حافظت ىذه الصيغ عمى التناسب اإليقاعي الموحى بو من جو اآليات ،فجعل توزيع الحركات في نظم صوتي
متناسب مع المعاني واألغراض.
وجاءت الفواصل مكممة لمقصود اآليات من حيث التماثل والتغاير ،فتماثمت روياً بحرف (القاف) في قولو تعالى :قُ ْل
َعوُذ بِ َرب ا ْل َفمَ ِ
ق لتجعل النغم متآخياً عمى نسق واحد ،متبلئم األلفاظ ،ومتحد اإليقاع( ،)ٛولتدل الفواصل
ق ِمن َشر َما َخمَ َ
أُ
()ٜ
القصار وبإيقاعيا تناسباً في نظم الكبلم.
بقصرىا صفة لمسور
ّ

وقد تتنوع الفواصل وتتغاير وفـق المعاني التي عمييا نسق اآليـات ،منسجمة معيا أتم انسجام ،وىكذا جاءت متقاربة
مع ما سبقيا من الفواصل في قولو تعالى :و ِمن َشر َغ ِ
اس ٍ
ب ،إذ جمعت الباء صفات الجير والقوة والشدة
ق إِ َذا َوقَ َ
َ
(ٓٔ)
واإلطباق والقمقمة ،وىي من صفات القـوة مع نظيرتيا (القـاف)  ،والقـوة والمقاومة واالنفجار لكمال قـوة االعتماد عمى
الحرف(ٔٔ) المتمثل في صوت البـاء فاصمةً و ِمن َشر َغ ِ
اس ٍ
ب ،في دفع الشر الوافد عمى اإلنسان من الخارج،
ق إِ َذا َوقَ َ
َ
(ٕٔ)
وىي شرور خاصة تحصل في (الميل) يضميا لفـظ الباء الموصوف بأنو " شديد مجتمع"  ،فيكون الشر في الميـل أكثر،
والتحرز من الشرور فيو أصعب

(ٖٔ)

لما يتضمنو من خفاء ومكائد ألقوى لئلنسـان عمى دفعيا إالّ االسـتعاذة من شره

المتحقق فيو "لكثـرة وقوعو"(ٗٔ) ،والتضعيف في لفظة (ش ّـر) لبيان ضعف الشرور وتكررىا في الخفاء حقيقـةً ،وفي الراء
(ٔ) أسرار ترتيب القرآن.ٔٙٔ :

(ٕ) الداللة اإليحائية في الصيغة االفرادية ،صفية مطيري.ٗٙ:
(ٖ) الصوت المغوي في القرآن.ٔٚٔ :

(ٗ) المثل السائر ،البن األثير.ٜٔٔ / ٔ :
(٘) إعجاز القرآن.ٖٕٚ :

( )ٙجماليات المفردة القرآنية ،أحمد ياسوف.ٔٛ٘ :
( )ٚمفاتيح الغيب ،لمرازي.ٔٚٚ / ٖٔ :
( )ٛالمعجزة الكبرى.ٖٕٛ :

( )ٜالتصوير الفني في القرآن.ٜٔ :
(ٓٔ) الخصائص.ٕٔٙ / ٕ :

(ٔٔ) التعميل الصوتي عند العرب.ٜٔٔ :
(ٕٔ) إعجاز القرآن ،لمرافعي.ٕٖٕ :

(ٖٔ) فتح البيان في مقاصد القرآن.ٖ٘ٔ / ٚ :

(ٗٔ) تفسير روح البيان ،لمبرسوي.٘ٗٔ / ٔٓ :
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تكرار متتالي يتناسـب مع ضعف نطقـو "بفضل تكرره عمى المسان"(ٔ) ،وفي ترقيقو كسر يختفي معو النطـق ،وفي تفشي
وكأن (الغاسق) ىو الفاعل لمظممة الشديدة فيقال غسـق الميل إذا
الشر وغمبتو في الظممة،
ّ
الشين صفة مبلزمة النتشار ّ
(ٕ)
ألن زمان اسم الفاعل فيو أو ما يسمى
أظمم  ،أي اشتد ظبلمو ،فالغاسق ىو شـدة الظبلم ،وىذا وصف مبلزم لو وثابت؛ ّ

بـ(الفعل الدائم) عام مستمر ال نص فيو عمى مضي أو حالية أو استقبالية(ٖ) ،وىذا أوفق بالسياق لتحصل االستعاذة من
(ٗ)
مد الصوت
شـدة الميل إذا دخل في ظبلمو ،فالغاسق ىو (شدة الظبلم) ووقب ىو (شدة الدخول) ،والتأثير حاصل في ّ
واستطالتو في لفظة (غاسق) والزمن الحاصل في نقطو وتقييده (بإذا وقب) ،ليتعاضد األثـر النفسي لمصوت مع نظم اآلية

وتغايرىا في إطالة زمن الصوت وفق األثر الحاصل لمشر عمى اإلنسان وامتداده فيو شرطاً ناتجاً من تحققو ال يدفعو إالّ
وشر ؛ فيحققة الباء صفةً ومخرجاً.
ً
دعاء يمثل انفراجاً بعد شدة من ضيق ّ
ويتعاضد مع فاصمة (البـاء) قوة التنوين وتنكيـره في صيغة (غاس ٍ
ق) وداللتيا عمى التعظيم ،فيكون الغاسق ىو الميل

إذا عظم ظبلمو(٘) ،أو ىو مخصوص ببعض الشرور دون بعض ،عمى معنى إفادة التبعيض(.)ٙ

ثم ينتقل الذوق القرآني داللةً إلى فاصمة أخـرى من فواصمو الصوتية وىي فاصمة الدال في قولو تعالىَ  :و ِمن َشر
النفَّاثَ ِ
َّ
ات ِفي ا ْل ُعقَِد وىو صوت شـديد مجيور انفجاري()ٚ؛ أسناني ،منفتح يجري مع نطق صوتو النفس؛ ومن صفات القمقمة

()ٛ
شر مخصوص بأضرار بدنية بشرية ،فالمستعاذ منو في اآلية
القمقمة أيضاً  ،والناظر لآلية بكامميا يرى أنيا استعاذة من ّ
السابقة انتيى بفاصمة (الباء) في لفظة (وقب) وىي أول الشرور دخوالً ،ممثبلً بـ (الشر الطبيعي) ،ثم تعقبتيا اآلية األخرى

يشتد فيو ُعرى الدخول ُعقدةً وامسـاكاً ،ويصير فيو مجمعاً لمشد و ِ
اإلحكـام( ،)ٜفالدال ىي
شر بعد ٍّ
شر ّ
اتصاال؛ تمييداً لمدخول ٌ
(ٓٔ)
ىي أحق الحروف شدةً وصبلبةً وجي اًر  ،إذ بيا يتحقق اإلعبلن دون الخفـاء قوالً وفعبلً ،وعمييا معاقد اإليمان قمباً

وضمي اًر تحت مفيوم (االعتقاد) مجرداً عن الخرافات والمعتقدات بما يفسد عنده المسان ويعسر(ٔٔ) ،وفي ىذه السورة تعوذ

العقد) وىو الدخول فيو مجمعاً لمشر ثم
من النفاق والبرء منو في النفس والبدن ،فابتدأ بـ (الوقب) وىو أول الدخول في ( ُ
(الحسد) وىو االنتشار والغمبة ،وىذه الشرور ُيستعاذ منيا استعاذة عامة وخاصةً وىي من باب عطف الخاص عمى العام
ات ِفي ا ْلعقَِد{ٗ} و ِمن َشر ح ِ
النفَّاثَ ِ
ق{ٕ} و ِمن َشر َغ ِ
اس ٍ
ب{ٖ} َو ِمن َشر َّ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد{٘}
ِ من َشر َما َخمَ َ
َ
ق إِ َذا َوقَ َ
ُ
َ
َ
،ومرجعيـات ىـذا العطف كمّيا داخمية(ٕٔ) تنبئ عن معاني الخفاء والكيد والغفمة في العمـل ،وقد حققت فاصمة (الدال) في
النفَّاثَ ِ
قولو تعالىَ  :و ِمن َشر َّ
شر ناتج عن شرور ،فـ (النفث) ليس
ات ِفي ا ْل ُعقَِدّ 
الشدة في ىذه الشرور التي ىي مجمع كل ّ
(ٖٔ)
الشر فيو ىو التسـبب في إزالة (عقـد) الخير بما فييا من عقـد اإليمان والمحبة
ّاً
شر في ذات مقصودة العـام  ،ولكن سبب ّ
(ٔ) جماليات المفردة القرآنية.ٕٓٓ :

(ٕ) التحرير والتنوير ،البن عاشور.ٕٙٚ / ٖٓ :

(ٖ) الزمن في النحو العربي ،كمال إبراىيم.ٕٖٚ :

(ٗ) فالوقب ىو أول الدخول في الشيء ،لسان العرب( ٖٓٔ / ٔ :وقب).
(٘) مفاتيح الغيب.ٔٚٛ / ٔٙ :

( )ٙحاشية العبلمة الصاوي عمى تفسير الجبللين.ٖٙٚ / ٗ :
( )ٚاألصوات المغوية ،إبراىيم أنيس.ٜٗ :

( )ٛمنيج الدرس الصوتي عند العرب.ٔٗٙ :

وشده ،لسان العرب( ٕٕٕ/ ٔٓ:عقد)
شده وجعل منو عروة ودخل أحد طرفيو فييا ّ
( )ٜعقد الحبل ّ
(ٓٔ) وىي صفة اإلخبلص التي انتيت عندىا فواصل (سورة اإلخبلص).
(ٔٔ) من عقّد الكبلم ،جعمو عسير الفيم ،غامضاً .مقاييس المغة ،البن فارس( ٕٕٖ/ ٔٓ:عقد).
(ٕٔ) عمم المغة النصي ،صبحي الفقي.ٖ٘ٔ / ٔ :

إن روح القُ ُدس نفث في روعي)) := ،المصنف ،لمصنعاني (كتاب الجامع) باب (القدر).ٕٔٙ / ٔٔ :
(ٖٔ) لقولو ّ (( :
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الطيبة الطاىرة(ٔ)؛
والعيود والعزائم ...وغير ذلك من الدالالت المضمونية التي يبتغي النافث إزالتيا واستبلبيا من النفوس ّ
"لذلك جاءت مفردة ِ َّ 
معرفة صرفتيا عن معنى القمّة في صيغة جمع مؤنثيا السـالم إلى عموم االسـتغراق والمبالغة
النفَّاثَاتّ 
النفَّاثَ ِ
الشر"(ٕ) ،فناسب التعبير َّ 
ات عمى تأويل معناىا الى األنفس الخبيثة واألرواح الشـريرة
واالتساع" لممبالغة في ّ
(ٖ)
فعالة)( ،نفّاثة) التي ىي من صيغ المبالغة(ٗ) مسـتعارة
(الشيطانية)  ،فيشمل العاقل وغير العاقـل؛ لذلك جاءت صيغة ( ّ
لكثرة ما ينفث وينفخ في العقد فتعمل عمى توىين النفوس باالتجاه المعاكس لينتيي بيا المطاف إلى التنازع والشقاق وىو ما
أعربت عنو معاني اآليات األولى من السورة.

وقد ترتبت حروف مفردة (النفث) ،ترتيباً يتبلءم مع األحداث المعبر عنيا في السورة ،فالقرآن المكي يخاطب العاطفة

والشعور في صورة حسية ،إذ تسـاعد اآليات في خمق الجو النفسي المصاحب لئلنسان من مكل مكروه ،وتحرك النفـس نحو
مر بو الرسـول  وأصحابو من أذى وكيـد في زمن البعثة(٘) ،نزلت سورة
وشر ،ولكثرة ما ّ
االستعاذة من كل مكروه ّ
شر(.)ٙ
المعوذتين لدفع كل مكروه ،والرقية من كل ّ

وقد أوحى صوت (الثاء) الميموس في مفردة (نفث) التي تعني إخراج اليواء من بين الثنايا العميا ،وارتفاع الحنك

()ٚ
البث والبحث التي وصفيا ابن جني في
بأن لو قوة ّ
األعمى فيسد منفذ اليواء عن طريق األنف ،ويخرج اليواء من الفم ّ ،
سمت معناه االحتكاكية الميموسة ،فجعل داللتو الصوتية من جنـس مفردتو( ،)ٛإذ النفث فيو معنى القوة والسرعة ( )ٜيشعر

في اآلية بقوة النفث وعمق أثـره بما ُيولد ضيقاً في النفوس ،يتناسب مع ضيق مخرج صوتو ،ويدل سـياق اآلية أيضـاً عمى
أن التأثير الكـافي المتضمن لمفعل (نفـث) والحاصـل في (المنفوث) (المفعول) ،تضمنتو الظرفية الزمانية المتمثمة بالحرف
ّ

شر كـرر في السورة،
(في) ،فالمنفوث فيو يطول أثر الفعل عميو من الشر ،حتى تحصل لو الرقية من االستعاذة من كل ّ
ويمكن جمع حرفي (القاف) و(الـدال) بدءاً من فاصمة اآلية األولى إلى فاصمة اآلية األخيرة بكممة (قد) ،وداللتيا

مخصوصة لمقطع طوالً ،أو لما طال أثره وفق المعاني التي جاء بيا ابن جني(ٓٔ) ،وقد حققت الدال بشدتيا وانفراج الشفتين

عند النطق بيا ،والجير بصوتيا مبلئمة صوتية تاًتمف مع نظم اآليات في التعبير عن انفراج بخير بعد ضيق ﭽ ﭯ ﭽ من

قراءة اآليات واالستعاذة بيا.

ألن الضمة في أقـوى تعابيرىا وانضمام الشفتين بيا ،واستعبلء
وقد اختيرت الصيغة الصوتية لمفـردة ( ُعقد) بالضمّ ،
(ٔٔ)
أن االنسان يقوى بيا من حيث االسـتعاذة المنطوقة بيا في وضع الضـم في
صوتيا إلى الحنك األعمى تدل بقوتيا عمى ّ
قمبو وال يكون ضعيفاً بإزاء قوى الشـر ،وفي الضم مجمع االسـتعاذة من مجامع الشرور المعقـودة ،وفي (الدال) صفة

(االنفتاح)

(ٕٔ)

لكل شر.

دعاء ََ بالخير :=،الجامع ألحكام القرآن.ٕٔٛ/ٜٔ :
(ٔ) فإذا كان القرآن ينفخ بو وينفث فيو نفث بالخير ،فيرقى بو من قمب الراقي
ً
(ٕ) الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ،البن السمين الحمبي.ٜٕ٘ / ٙ :
(ٖ) بدائع الفوائد.ٕٕٔ / ٔ :
أحق بالوصف السم الذات := ،معاني األبنية في
فعالة) من صيغيا ،تدل عمى التكثير من مزاولة الفعل بحيث تكون ّ
(ٗ) صيغة ( ّ
العربية ،فاضل السامرائي.ٕٖٔ ،ٕٔٓ :
(٘) النظم الفني في القرآن ،عبد المتعال الصعيدي.ٖٕ :
( )ٙوبمثل ذلك في أوقات وأحوال مخصوصة يستحب القراءة بيا.
( )ٚفقو المغة العربية.ٜٗ٘ :
( )ٛالخصائص.ٖٔٙ / ٕ :
( )ٜلسان العرب( ٔٚ / ٖ :نفث).
(ٓٔ) الخصائصٜ٘/ٖ:
(ٔٔ) فقو المغة العربية.ٖٜٗ :
(ٕٔ) جوانب تطبيقية لنظرية النظم الصوتي في الداللة القرآنية ،مؤيد عميوي ،مقالة من الشبكة الدولية لممعمومات.
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ويتناسب نظم اآليات مع فاصمة (الدال) تتميماً لمعانييا في قولو تعالىو ِمن َشر ح ِ
اس ٍد ِإ َذا َح َس َدليستعيذ اإلنسان من
َ
َ
الحسد) المؤثر بشدتو عمى المحسود،
شر الحسد إذا دخل فيو كونو (محسود) ،فيحقق (الدال) بشدة صفتو الصوتية معاني (
ّ
ّ
وفي (الدال) عودة إلى الحمق أيضاً من الداخل ،فالشر عمى تفشي الشين وتكرار الراء،يعمم وينتشر داخل نفس المحسود
ضار من قول وفعل ،ويستصمح بدنو بالرقية من ذلك.
شرهّ ،
ألنو ّ
فيستعاذ من ّ
ضار إالّ إذا حسد ،أي دخل الحسـد قمبو فكان ثابتاً فيو
وقد حقق الظرف إِ َذا معنى الحسد المؤثر ،فبل يكون الحاسد ّاً

متمكناً من االتصـاف بو(ٔ) ،فيكون السياق مخصوصاً باالستعاذة من الحسد المؤثر في المحسود ،فيفمق اإلنسان عن النعمة
النعمة والخير المّذين كانا فيو ،وىذا ما أعربت عنو بداية السورة فشمل النظم داللة اآليات عودة إلى سياق السورة ككل.

شر ،والتحرز من ذلك ديناً ودنيا،
وقد ناسبت صيغة (فَ َعل) َ ح َس َد لتختم بيا اآليات بصيغة فتح ورقية من كل ّ
أن مقاطع (أعوذ) الصوتية كميا مفتوحة ،توحي وتطمئن المسـتعيذ بأن الطريق مفتوح لطمب االسـتعاذة(ٕ) ،وىكذا
فضبلً عن ّ
وىكذا نجـد شدة عناية القرآن بفواصمو ،إذ جـاءت نياية اآليتين األخيرتين من (سـورة الفمق) منتيية بفاصمة (الدال) لتتناسب

المضر والحسد ،وختمت عمى وجو الخصوص بـ (الحسد) ليعمم أنو
مع الشدة والقوة في األمر ،من ش ّـر األشرار في النفث
ّ
(ٖ)
أشد وأشر ،وىو أول ذنـب عصى اهلل بو في السماء من إبميس وفي األرض من قابيل  ،وختم القرآن بـ (المعوذتين)
شر كل كيد وحسد ،وتستوقف القارئ بأن يمتجئ إلى حمى الرحمن ،ويستعيذ بآيات اهلل من شر األشرار.
لمتحصن من ّ
والنظم الصوتي في ىـذه السورة تناسب مع نظم اآليـات وتركيبيا وتآلف أصواتيا ،فتوزعت فيو األصوات شـدةً ولينـاً،

ألن نسبة األصوات فييا ذات الجرس القوي غالبة جـداً فـ(القـاف) و(الباء) و(الـدال)
جيـ اًر وىمساً ،فبرز فييا اإليقاع القوي؛ ّ
من األصوات الشديدة والمجيورة والقوية ،تناسبت مع معاني اآليات وأغراضيا واليدف المقصود منيـا وفيما تريد إثـارتو
لممخاطبين وفق مقام الخطـاب ،فراعت في مقصود أىدافيا الم ّكية التوعد والتيديد لكيد الكائدين وحسد الحاسدين ،وناسبت

إيقاعاتيا الصوتية عمواً وشدةً معاني اآليات فييا.

ولمتكرار أثره التركيبي في إثارة انتباه المخاطبين لِما يواجييم من شرور ،وااللتجاء إلى اهلل لمتحصـن من ذلك ،فشممت

السـورة العظيمة جميع أنواع الشـرور فـأمرتنا وعمّمتنا االستعاذة منيا.

أن ظاىرة اإليقاع في السورة بدأ توافقياً بحرف الـروي (القاف)،مع تماثل فواصمو ،وانتيى مغاي اًر لتمك
وىكذا نجد ّ
الفاصمة بحرف (الباء) منبياً الفكر إلى معنى جديـد ،ثم ختم بفاصمة أخيرة ىي حرف (الدال) ،وىـذه الفواصل تنتمي إلى

مجموعة صوتية واحدة ىي (الشديدة) ،وقد تدرجت شدتيا من حيث القوة حسب ما يقتضيو السياق فكان أعبله (الحسد) شدةً
بفاصمة (الدال) ،وىو فالق كل نعمة بما فييا القران الذي نزل عمى الرسول األمين  ،وقد أوكل اهلل حفظو بدعاء الختم
شر ،فختم بما يطفئ الحسد.
بالمعوذتين واالستعاذة من كل ّ
الشر والمكروه عن اإلنسـان بكل
وقد أوحى اإليقاع بخصائصو الموسيقية القصيرة جو التعويذة المبلئم لمسورة ،ودفع ّ
المضار المصاحـب لو ،وىو بقصـر آياتو وترنماتو ،وجير أصواتو فيو تعميم لمصغار بأن يمتجأو إلى حمى الرحمن من حفظ
آياتو واالستعانة بيا.

(ٔ) نظم الدرر ،لمبقاعي.ٙٓٙ / ٛ :

(ٕ) فتح البيان في مقاصد القرآن.٘ٔٗ / ٚ :

(ٖ) بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ برواية حفص عن عاصم ـ دراسة صوتية ،عزة أحمد عدنان ،أطروحة دكتوراه،
مقدمة إلى كمية اآلداب  /قسم المغة العربية  /جامعة الموصل.ٖٔٚ :
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الجمل في تركيب اآليات.
النظم الصوتي ىو األصوات المغوية التي تنتظم بيا الكممات وتأتمف بيا ُ
إن إبراز قواعد التناسب المعنوي بين اآليات ُيراعى فيو النظم الصوتي والمفظي حسب مقاصد وأىداف السور وآياتيا.
ّ

ومن أوجو التناسب الصوتي في نظم اآليات مراعاة المواقف التي تحمل المعاني والنفسيات واألحوال ،فيتناسب
الصوت مع طبيعة المخاطبين وأحوال المستمعين.



وقد أكـدت األصوات بجيريتيا ومن بينيا (القـاف) أنيا من مواطن القـوة في اآليات حسـب المواقف ،فأعطيت الحـروف



حقّيا من اإلشـباع بما يؤكـد انسجام الشكل مع المضمون.
ومن إعجاز القرآن في نظمو الصوتي خصائص أصواتو الموسيقية ،وتساوق الحروف عمى أصول ُيراعى فييا نظم
وتكر اًر.
ا
اآليات ىمساً وجي اًر وقمقمقة وم ّـداً ،واختبلف ذلك بسطاً وايجا اًز ،وافرادا،



ومن تناسب الفواصل واختيار األلفاظ في السورة غمبة صفة القمقمة عمى حروف أصواتيا منسجماً مع مقام السورة وجو



وقد حقق النظم الصوتي في السورة تناسب الصيغ مع مدلوالتيا واختيـار الحركات خفةً وثقبلً بما يتناسب مع المعاني

التعويذة المصاحب لئلنسان في كل األمـور واألحوال كما تصاحب القمقمة أصواتيا كصفة ليا.



واألغراض ،وقد غمبت عمى السـورة صيغة (فَ َع َل) وىي في معنى الخفة وفتح الطريق لكل مستعيذ.
ولئليقاع في السورة المكيـة دوره في تماثل حروف الـروي ،واختبلفيـا تناسباً توافقياً وتجانسياً ُروعي فيو نغمات الترتيل

التي تسترعي األسماع وتثير االنتباه ،وتحرك النفوس نحو الحفظ والقراءة ،وقد حقق التكرار في نغماتو سمة اإلقناع
في تركيز الرأي والعقيدة.



لقد بمغ جمال النظم الصوتي الذروة في إعجاز القرآن في رصف حروفو وترتيب كمماتو ما أنبأ عنيا النسج الداخمي

لآليات وأعرب عن تناسب الصوت والمفظ واإليقاع بما يتبلءم لفظا ومعنى.

ثبت المصادر والمراجع



اإلتقان في عموم القرآن ،جبلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ٖٜٔ٘ ،ىـ ـ ٘ ٜٔٚم.



أسباب حدوث الحروف،البن سينا أبو عمي،تحقيق:محمد حسان الطيان ويحيى مير عمم،مطبوعات مجمع المغة

العربية ،دار الفكر –دمشق.


أسرار ترتيب القرآن المسمى (تناسق الدرر في تناسب السور) ،جبلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،
دراسة وتحقيق :عبد القادر أحمد عطا ،دار النصر ،القاىرة ٜٔٚٙ ،م.



أصوات

حروف

القمقمة

بين

القدامى

والمحدثين،

فرغمي

عرباوي،

http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?63531-

الشبكة

الدولية

لممعمومات/

%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



األصوات المغوية،إبراىيم أنيس،مكتبة االنجمو المصرية،مطبعة محمد عبد الكريم حسانٕٓٓٚ،م.

إعجاز القرآن ،أبو بكر محمد بن الطيب الباقبلني ،تحقيق :عماد الدين أحمد حيدر ،ط (ٗ) ،مؤسسة الكتب

الثقافية ،بيروت ـ لبنان ،د .ت.


إعجاز القرآن والببلغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ط ( ،)ٛبيروت ،د .ت.



بدائع الفوائد ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ،دار الكتاب العربي ـ

بيروت ،د.ت.
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البرىان في عموم القرآن ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب



بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء (عم يتساءلون) برواية حفص عن عاصم-دراسة صوتية،عزة احمد عدنان،

العممية ،بيروت ٔٗٓٛ ،ىـ ـ  ٜٔٛٛم.

أطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية اآلداب ،قسم المغة العربية ،جامعة الموصلٕٓٓ٘-ٕٔٗٙ،م.



التبيان في آداب حممة القران،يحيى بن شرف النووي ،دار السبلم – مصرٕٓٓٚ،م.

التحرير والتنوير(تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) ،محمد الطاىر بن عاشور،
الدار التونسية لمنشر ،دار الجماىير لمنشر والتوزيع ،د .ت.



التصوير الفني في القرآن ،سيد قطب ،ط ٖ ،دار المعارف ـ مصر ،د .ت.



التعميل الصوتي عند العرب في ضوء عمم الصوت الحديث قراءة في كتاب سيبويو ،عادل نذير الحساني ،مركز



تفسير روح البيان،إسماعيل حقي البروسوي ،دار الفكر لمطباعة والنشر د.ت.



تفسير سورة الناس،محمد بن محمد برىان الدين النسفي ،تحقيق ودراسة:عيادة بن أيوب الكبيسي ،دار البحوث

البحوث والدراسات اإلسبلمية-العراقٕٜٓٓ-ٖٔٗٓ ،م.

لمدراسات اإلسبلمية واحياء التراثٕٓٓٔ-ٕٕٔٗ،م.


الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار الكتاب العربي ،القاىرةٜٔٙٚ ،م.



جماليات المفردة القرآنية في كتب اإلعجاز والتفسير ،احمد ياسوف ،دار المكتبئٜٜٗ-ٔٗٔ٘،م.



جوانب تطبيقية لنظرية النظم الصوتي في الداللة القرآنية ،مؤيد عميوي ،الشبكة الدولية لممعمومات
http://www.alnajafalashraf.net/magthirtyfife/n35makala35.htm



حاشية العبلمة الصاوي عمى تفسير الجبللين ،دار الفكر لمطباعة والنشر د.ت.



الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني ،تحقيق :محمد عمي النجار ،ط (ٗ) ،بغداد ٜٜٔٓ ،م.



الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ،أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحمبي ،تحقيق :د .أحمد محمد
ّ
الخراط ،دمشق ٜٜٔٗ ،م.



الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية،صفية مطيري ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.ٕٖٓٓ ،



الزمن في النحو العربي ،كمال إبراىيم ،دار أمية – الرياض.ٔٗٓٗ،



سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا،محمد ناصر الين األلباني ،مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع
– الرياضٜٜٔٙ-ٔٗٔٙ ،م.



صحيح البخاري ،أبو عبد اهلل بن إسماعيل ،بيروت ٜٔٛٙ ،م.



صحيح الترمذي ،تحقيق شعيب األرناؤط وآخرونٖٔٗٓ ،ىـ.



ـصحيح مسمم ،أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الكتب العربية ،عيسى البابي المحمبي ،د .ت.



صفوة التفاسير ،محمد عمي الصابوني ،دار القمم ـ بيروت ٔٗٓٙ ،ىـ ـ  ٜٔٛٙم.



الصوت المغوي في القران الكريم  ،الدكتور محمد حسين عمى الصغير  ،دار المؤرخ العربي بيروت  ٕٓٓٓ/م



المكية ،صبحي الفقي ،دار قبا ،القاىرة،
عمم المّغة النصي بين النظرية والتطبيق ،دراسة تطبيقية عمى السور
ّ
ٕٓٓٓم.



فتح البيان في مقاصد القران،ابو الطيب صديق بن حسن القنوجي البخاري،تحقيق:عبد الرزاق الميدي ،نشر دار
الكتاب العربي ،بيروت-لبنان ،د.ت.



فقو المغة العربية،كاصد ياسر الزيدي،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي،جامعة الموصلٜٔٛٚ-ٔٗٓٚ،م.
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في الصوتيات العربية والغربية ابعاد التصنيف الفونيتيقي ونماذج التنظير الفونولوجي،مصطفى عناني عالم الكتب



لسان العرب ،أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،دار صادر لمطباعة والنشر ـ بيروت،

الحديث ،اربد -األردن.ٕٓٔٓ،
ٜٔ٘ٙم.


المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر،ضياء الدين ابن األثير،تحقيق:احمد الحوفي وبدوي طبانة ،مكتبة نيضة



المصطمح الصوتي عند عمماء العربية القدماء في ضوء عمم المغة المعاصر ،عبد القادر الخميل ،جامعة مؤتة –

مصرٜٕٔٙ،م.
األردن.ٜٜٖٔ،


المصنف،ألبي بكر عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني،تحقيق:حبيب األعظمي ،المكتب اإلسبلمئٜٖٛ-ٖٔٗٓ،م.



معاني األبنية في العربية ،فاضل صالح السامرائي ،بغداد ٔٗٓٔ ،ىـ ـ ٔ ٜٔٛم.



المعجزة الكبرى ـ القرآن ،محمد أبو زىرة ،دار الفكر العربي ـ بيروت ،د .ت.



ـمعجم مقاييس المغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس ،تحقيق :عبد السبلم محمد ىارون ،دار الفكر ،بيروت،
ٜٜٔٚم.



مفاتيح الغيب المشيور بـ (التفسير الكبير) ،فخر الدين أبو عبد اهلل محمد بن عمر الرازي ،ط (ٖ) ،دار الفكر،



من أسرار المعوذتين،فرحان العطار،تنسيق النص عبد الستار الحسينيٕٕٓٔ-ٖٖٔٗ ،م.



مناىل العرفان في عموم القرآن،محمد عبد العظيم الزرقاني ،دار إحياء الكتب العربية ـ القاىرة ،د .ت.



منيج الدرس الصوتي عند العرب،عمي خميف حسين،طٔ،دار الكتب العممية،بيروت-لبنانٕٓٔٔ،م.

بيروتٜٔٛ٘ ،م.



نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،برىان الدين بن الحسن بن إبراىيم بن عمر البقاعي ،و ازرة األوقاف
والشؤون اإلسبلمية ـ قطرٖٜٔٛ ،ىـ ـ ٜٜٔٙم.



النظم الفني في القرآن ،عبد المتعال الصعيدي ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،د .ت.



النكت في إعجاز القران،أبو الحسن بن عيسى الرماني،ضمن كتاب ثبلث رسائل في أعجاز القران،جمع وتعميق
محمد خمف اهلل ومحمد زغمول سبلم ،طٕ ،دار المعارف -مصرٜٔٙٛ ،م.
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