Phonological Schema for Short
MakeiaSuras:
Al`Ala -The Highest Sura
as a Nonpareil

 كلية العلوم االسالمية. جامعة بغداد
قسم اللغة العربية
Prof. Dr. Muhammad J. AL-Turayhi
Department of Arabic
College of Islamic Sciences
Baghdad University
master@cois.uobaghdad.eaduiq

خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

ملخص البحث
سورة االعىل املباركة من السور املكية القصار يبلغ عدد آياهتا تسع عرشة آية

بال خالف والسورة فيها عموم شامل لإلنسان وسائر املخلوقات ،وكان رسول اهلل

 يقرأها يف صالة الوتر والعيدين وكذلك اجلمعة.

تناول البحث دراسة صوتية موضوعية للسورة إذ مل تتناول الدراسات االخرى

هذا اجلانب .وأبدأ يف حماولة لسرب غور االعجاز القرآين من ناحية النسق الصويت.
وهذا البحث يتناول النسق الصويت ،وذلك الن الصوت يمثل عنارص رئيسة من

عنارص انتاج اللغة وقد أحدث القران الكريم أثر ًا واضح ًا يف سامعيه وقارئيه من
طريق التشكيل الصويت وااليقاع العايل للنسق القرآين وكل صوت يؤدي قيمة

تعبريية داللية.
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ABSTRACT
Al ala surat is a short Makeia one consisting of 19 verses, also it
includes general notification abut man and all other creatures. prophet
Muhammad (peace be upon him) used to recite it in Al- Watr prayer, the
two eids, and on Friday.
The paper deals with the phonetic aspect in the surat, as none had
studied ;the study tries to reveal the Quranic miracle of phonetic pattern:
the sound represents the basic elements of producing the language.
However, by the phonetic formulation and the high rhythm of its pattern,
the holy Quran holds a clear impact on its listeners and readers. And each
sound has a meaningful and expressive value.
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َسب ِح اس َم َر ِّب َك َ
األ ْع َىل ﴿ ﴾1ا َّل ِذي َخ َل َق َف َس َّوى ﴿َ ﴾2وا َّل ِذي
ِّ ْ
ثاء
َقدَّ َر َف َهدى ﴿َ ﴾3وا َّل ِذي َأ ْخ َر َج ْاملَ ْرعى ﴿َ ﴾4ف َج َع َل ُه ُغ ً
شاء ُ
اهلل إِ َّن ُه َي ْع َل ُم
َأ ْحوى ﴿َ ﴾5س ُن ْق ِر ُئ َك َفال َت ْنسى ﴿ ﴾6إِ َّال ما َ
َْ
س َك لِ ْل ُي ْسى ﴿َ ﴾8ف َذ ِّك ْر إِنْ َن َف َع ِ
ت
ال ْه َر َوما َ ْيفى ﴿َ ﴾7و ُن َي ِّ ُ
الذ ْكرى ﴿َ ﴾9سي َّذ َّكر َم ْن َ ْيشى ﴿َ ﴾10و َيت ََج َّنب َها َ
ِّ
األ ْش َقى
ُ
َ ُ

وت ِفيها
ار ا ْل ُك ْبى ﴿ُ ﴾12ث َّم ال َي ُم ُ
﴿ ﴾11ا َّل ِذي َي ْص َىل ال َّن َ
اس َم َر ِّب ِه
َوال َ ْحييى ﴿َ ﴾13قدْ َأ ْف َل َح َم ْن َتزَ َّكى ﴿َ ﴾14و َذ َك َر ْ

َف َص َّىل ﴿َ ﴾15ب ْل ُتؤْ ثِ ُرونَ ْ َ
احليا َة الدُّ نْيا ﴿َ ﴾16و ِ
اآلخ َر ُة َخ ْ ٌري
ف ُ
األوىل ﴿ُ ﴾18ص ُح ِ
الص ُح ِ
ف
َو َأ ْبقى ﴿ ﴾17إِنَّ هذا َل ِفي ُّ
إِ ْب ِ
يم َو ُموسى ﴿﴾19
راه َ
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 ...املقدمة ...
احلمد هلل عىل ما أنعم والشكر له عىل ما أهلم والثناء بام قدم ،نحمده ونعبده

ونستعينه ونستغفره ونتوكل عىل اهلل ،بعد أن نصيل عىل النبي وآله ونسلم ،بالرشوع

يف بحث األنساق اللغوية التي حددنا موضوعها قرآني ًا يف سورة األعىل املباركة.

وال خيفى عىل الباحث والقارئ ما ينتاب املرء من خشية ورهبة مصحوبة

حري القلوب والعقول مع ًا وبعد
بالرغبة الشديدة يف استكناه اإلعجاز القرآين الذي ّ

استخارة اهلل رشعنا يف استبيان األنساق اللغوية يف هذه السورة املباركة.

واحلق أن هناك جمموعة أنساق تنتظم اللغة العربية تشرتك يف وحدات حمكومة

بمعايري وقوانني متامسكة مع بعضها بالشكل الذي ال يمكن فصل عراها ،فال
يمكن فصل مستوى عن آخر ألن النظام اللغوي القرآين له طبيعة إهلية مفادها
التنسيق والتنظيم ،وهو يعتمد أساس ًا متين ًا من البناء اللغوي التام عىل نسق معني

أعجز معارصيه والحقيه عن اإلتيان بسورة من مثله ،حتى يرث اهلل األرض ومن
عليها ،ويضم هذا البناء عنارص أساسية تناوهلا البحث عىل مستوى النسق الصويت

والرصيف والرتكيبي والداليل والتداويل مع املحاولة اجلاهدة للبحث عن آلية الرتابط
واالنسجام بني هذه األنساق.

وإننا نقدم اليوم النسق الصويت عىل غريه من األنساق اللغوية لغاية يف دواخلنا

مفادها التأين يف الدراسة ،ومعلوم أن األناة يف أي موضوع درايس تنتج عل ًام نافع ًا

له نتائج طيبة ،هذا يف املوضوعات خارج السياق القرآين حمكم النسج وبليغ العبارة
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ومتني السبك وقوي الصورة والتصوير ،فإذا كان يف كالم اهلل تعاىل فال بدّ أن تكون

الدراسة واعية وشاملة جرياهنا بدقة تامة وصرب شديدعىل أن يصاحب ذلك كله
عزت قدرته وج ّلت وهي حاصلة ،إن شاء اهلل ،وقد ملسناها ملس ًا
توفيق وتسديد منه ّ

مبارش ًا فبعض فقرات هذا البحث كانت إهلام ًا منه فله الشكر عىل ما أهلم ألن هذا

العمل نرجو به أن يكون من الباقيات الصاحلات التي هي خري عند ربك ثواب ًا وخري
مرد ًا ومنه السداد.

داللة النسق الصويت
أصبح من املعلوم لدى داريس الصوت اللغوي ّ
أن املرحلة األوىل إلنتاج

احلرف ،الذي يتشكل منه الكالم واللغة ،هو الصوت النابع من اهلواء اخلارج من

داخل أجهزة النطق اإلنسانية ،ولعل الصوت اللغوي هو الغالف احلقيقي الذي
ُيغلف احلرف مع ما ّ
يكمله من حركات تتشكل منه الكلمة داخل الرتكيب ،وهو

اللغوي عنرص ًا
الصوت
الذي يعطيها نكهتها النهائية وقيمتها الداللية ،لذا فإننا نعد
َ
َّ

رئيس ًا من عنارص إنتاج اللغة املنطوقة مع مالحظة أن هذا الصوت له قيمة داللية

خمتلفة بحسب موقعه من الرتكيب اللغوي ،وأيض ًا فإن التشكيالت الصوتية حتمل

قي ًام داللية بأنساق خمتلفة ومتنوعة ،ولعل املتكلم عرب الصوت وطريقة إنتاجه حيقق

املراد من إنتاجه ،فهو حيقق املعنى املعني والغاية املقصودة وال يستطيع نسق آخر
حتقيقه ،فمعرفة استعامل الصوت بتشكيل معني قد حيقق أحيان ًا معجزة ال يمكن

لعنرص آخر من عنارص اللغة إجيادها ،وعىل سبيل توضيح الفكرة فإن القرآن
الكريم والسيام يف السور القصار قد أحدث أثره الواضح يف سامعيه من طريق
الصوت والتشكيل الصويت واإليقاع العايل للنسق القرآين فاملالحظ عىل سور العهد
املكي أهنا تكون قصرية وألفاظها قائمة عىل أسس دقيقة منتقاة بعناية فائقة لتحقيق
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اتساق موسيقي متناسب مع اجلو العام لسياق اآليات اهلادفة لتأكيد مرتكزات
الدين احلنيف يف العقيدة وااليامن والنشور وكل ما يتصل اتصا ً
ال وثيق ًا بالبناء

العقدي وألجل حتقيق هذا الغرض ال بد من سالسة األلفاظ ونعومتها وجرسها
املوسيقي الذي يتصاعد يف مواطن التحذير والتقريع والتخويف وينحدر رخاوة

باجتاه الرتغيب باجلنة وما يمكن أن حيصل عليه املؤمن امللتزم ،ويكفى هنا أن نذكر
التوصيف الوارد عىل لسان الوليد بن املغرية عندما أرسله جهابذ ُة قريش هبدف
تفنيد الرسالة املحمدية ودحضها فجاءهم بأبدع ما يكون التوصيف جراء التأثري

الصويت ،فنطق بام دغدغ مشاعره وأحاسيسه فقال« :واهلل إن له حلالوة ّ
وإن عليه
لطالوة ّ
وإن أعاله ملثمر وأسفله ملغدق »...إىل آخر كالمه ،وما كان هذا التأثري
ليحدث لوال جميء األصوات القرآنية منتظمة بنسق امتنع من حيمل مواقف ضدية
مسبقة باجتاهه ،ولقد حدثنا التاريخ عن اجتامع أقطاب املعارضني للدعوة اإلسالمية

لسامع القرآن لي ً
ال من دون أن يراهم أحد حتى إذا انكشف الصباح ينرصفون عىل
التعاهد بعدم العودة ويعودون ،وهلذا جاء وصفهم للقرآن بأنه َس َح َر معتنقي دعوة

حممد  الذي وصف أيض ًا – حاشاه  -بأنّه ساحر وكل ذلك ملا تتميز به األصوات

القرآنية –فض ً
ال عن األنساق األخرى املتضافرة معها يف حتقيق اإلعجاز القرآين-

من نصاعة نسقية محلها كل صوت ليؤدي أي منها قيمة تعبريية داللية أحدثت أثرها
اإليامين ،ومنها التسع عرشة آية التي تضمنتها سورة األعىل املكية النزول عن ابن
عباس واملدنية عن الضحاك(.)1

يب بن كعب عن النبي أنّه قال:
وهي سورة هلا فضل كبري فقد روي عن ُأ َ ّ

«من قرأها أعطاه اهلل من األجر عرش حسنات بعدد كل حرف أنزله اهلل عىل إبراهيم
ف إِ ْب ِ
﴿ص ُح ِ
يم
وموسى وحممد»( )2يف إشارة إىل اآلية األخرية من السورة نفسها ُ
راه َ
أن الصحف تلك كانت مكتوبة إ ّ
َو ُموسى﴾ وفيها إشارة داللية إىل ّ
ال ّأهنا ضمن ًا
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تعطي للصوت مكانته فقد ورد «أنّه كان يف صحف إبراهيم :ينبغي للعاقل أن يكون
حافظ ًا للسانه عارف ًا بزمانه ،مقب ً
ال عىل شأنه»(.)3

وقد روي عن عيل بن أيب طالب ّ 
أن رسول اهلل  كان حيب هذه

السورة( ،)4وعن أيب بصري عن أيب عبد اهلل اإلمام الصادق أنّه قال «من قرأ سبح

اسم ربك األعىل يف فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة ادخل من أي أبواب النة

شئت»( ،)5وعن عيل أيض ًا أنه قال« :صليت خلفه عرشين ليلة فليس يقرأ إ ّال

سبح اسم ربك ،وقال :لو يعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عرشين مرة ،وإن
من قرأها فكأنام قرأ صحف موسى وإبراهيم الذي وف»(.)6

وال خيفى ما يف لفظ «قرأ» من داللة صوتية ال يمكن للفعل «كتب» أن يعطيها،

ويف هذا السياق نذكر بأن اآلية األوىل التي نزلت عىل صدر الرســـول الكريم 
اس ِم َر ِّب َك﴾ حتمل الداللة نفسها التي نشري إليها هنا إشارة موحية عىل الرغم
﴿ا ْق َر ْأ بِ ْ

من إجيازها ولكنها موفية بالتعبري عن الداللة الصوتية.

وأيض ًا فإن الداللة الصوتية يف نيرسك لليرسى هلا داللة يف الواقع العميل

لشخص الرسول  قال سيد قطبّ :
«إن الذي ييرسه اهلل لليرسى ليميض يف حياته
كلها ميرس ًا ،يميض مع هذا الوجود املتناسق ،الرتكيب واحلركة واالجتاه ،إىل اهلل،
يميض يف حركة يسرية لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ومع األحداث واألشياء
واألشخاص .اليرس يف يده واليرس يف لسانه واليرس يف خطوه واليرس يف عمله واليرس

يف تصوره واليرس يف تفكريه واليرس يف أخذه لألمور واليرس يف عالجه لألمور ،اليرس
مع نفسه واليرس مع غريه»(.)7

والواضح مما تقدم أن األصوات اللغوية ترتبط بعالقة مع دالالهتا ّ
وأن مظاهر

هذه العالقة بادية عىل مستويات عديدة منها مستوى اللفظ والصيغة والوزن

124

والسياق ،وبذلك فإهنا تشكل عملية جتسيد الصوت للمعنى ،فالشكل يلتحم مع

املضمون دا ً
ال عليه ،وقد تنبه ابن جني عىل مناسبة األصوات اللغوية مع دالالهتا

مؤكد ًا أن قوة الصوت دليل عىل قوة احلدث( )8وهلذا نرى أن النقد احلديث يؤكد

هذه الظاهرة احلية يف اللغة العربية وأدهبا عىل أهنا عنرص ترميز بحيث يصبح الشكل

شفاف ًا مصور ًا موحي ًا جوانب الداللة بصوته ،فاملحاكاة الصوتية خاصية تعبريية
كائنة عىل مستوى اللفظ املشتمل عىل صوت أو أكثر حياكي احلدث ،ويف السورة

موضوع البحث كام هو األمر املمتد إىل مجيع سور القرآن الكريم ،نرى بشكل جيل
أن اللفظ بصوته حياكي احلدث الذي يمتد أيض ًا إىل السياق اللغوي وتتوزع عىل

ألفاظه بالشكل الذي يكون احلدث قد جاء عىل شكل متصور بالدقة اهلادفة إىل
جعل األصوات حماكية للحدث ومتناسبة مع األصداء والدالالت ،وهبذا التشكيل

الصويت تكون األحداث مرصودة رصد ًا مبارش ًا والوقائع فيها تصوير حيس وذهني،

مشاهد ُه ناطقة ومعربة ،وهلذا نرى ّ
أن ابن جني قد أشار ملا سبق بقوله« :فأما مقابلة

وهنج متلئب عند عارفيه
األلفاظ بام يشاكل أصواهتا من األحداث فباب عظيم،
ٌ
مأموم ،وذلك أهنم كثري ًا ما جيعلون أصوات احلروف عىل سمت األحداث املعرب

عنها فيعدلوهنا هبا وحيتذوهنا عليها ،وذلك أكثر مما نقدره ،وأضعاف ما نستشعره»(.)9

التعبري الدالل للصوت
ابتدأت سورة األعىل بالفعل س جِّبح املبدوء بحرف السني وانتهت بحرف املد

بعد حرف السني يف «موسى» ،احلركة الطويلة وهي الفاصلة ،وهذا يعني الربط
داللي ًا بني السني األوىل والسني األخرية وفيها قصدية إظهار اهلمسية التي يتحىل هبا
هذا الصوت إذ لو روعي الرتتيب لكان النسق الرتتيبي حيتم القول صحف موسى

وإبراهيم اعتامد ًا عىل الرتتيب الزمني لألقدم من األنبياء ونبينا إبراهيم  أبو
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األنبياء أقدم يف الرتتيب الزمني من موسى ،والسني فض ً
ال عن كونه مهموس ًا

فهو صوت رخو احتكاكي منفتح ،وقد تكرر حرف السني يف السورة تسع مرات يف
ست منها مفتوح ًا ويف ثالث منها ساكن ًا ،ومن احلروف التي يشرتك السني معها يف
األثر الصويت الواحد ،ونعني هبا حروف الصفري (ص  ،ز)

()10

فقد تكررت الصاد

أربع مرات (صىل ،يصىل ،الصحف ،صحف) والزاي مرة واحدة ّ
(تزكى) وهي
وإن كانت تشرتك يف خصائص الصفري فإهنا تشرتك يف جمموعة أخرى يطلق عليها

«املجموعة الشمسية» كقولنا :الزمن والسمع والصورة ،وتدخل أيض ًا يف جمموعة
«اإلشامم اجلزئي» «وتنفصل الصاد عنهام فتلحق بمجموعة حروف االستعالء
دوهنام فيكون للصاد يشء من التضخيم ال متلكه الزاي وال السني ألهنام ينتميان إىل

حروف االستفال»( )11وهذا ما نراه واضح ًا من حرف الصاد الساكن يف « َي ْص َىل»

فإنّه يبتعد كثري ًا حسبام نرى عن السني املنفتحة املستفلة ليأخذ طابع التفخيم الذي
يتناسب مع اإليقاع الداليل ملا للنار من رهبة يف القلب .واحلق أن املخارج التي

وضعت فيها هذه احلروف الثالثة ما هي إال «عىل سبيل التقريب وإال فلكل حرف
خمرج ،)12(..وهي كام قال الشيخ عبد املحسن بن حممد بن الشيخ مبارك اللويمي يف
«بداية اهلداية :إن كل حرف له ُخمرج عىل حده يف احلقيقة»(.)13

ولكن احلقيقة العلمية تقول إن الصاد والسني حرف واحد ذو خمرج خطي ال

نقطوي

()14

فحينام يكون احلرف إطباقي ًا مستعلي ًا فتظهر فيه الصادية الرصحية ،فإن

استفل وانتهى إىل هناية اخلط اللساين صار سين ًا والسني ليست إال صاد ًا ضعيفة.
وهلذا جاءت قراءة «الرصاط» بالصاد والسني والزاي إذ مل ينتقل الصوت من خمرجه

أو عموده فاملامثلة يف الكيفية أو يف طريقة النطق أما إذا كان خالف ذلك فال يمكن
إحداث االنتقال وإال فإن املعنى ينتقل فال نستطيع القول بد ً
ال من (انصب  -انسب،

صار-سار ،صيف-سيف ،نرص – نرس) وألجل هذا أيض ًا قال الراجز:
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ْ
يعتس
ص ّ
إن يــــــــأتنى لِ ٌّ
فإين لص أطلس مثل الذئب إذ ُّ

فساوى بني الصوتني ،واحلق أنه ال مساواة كاملة بني هذه األصوات فقد جاء

عند العلامء املشتغلني باألصوات أن حروف الصفري (ص  ،س  ،ز) هي أصوات ما
بني األسنان السفىل واللثة وأسلة اللسان ،فهي تتامثل مجيع ًا يف حركة أعضاء النطق
عند خمرج الصوت.

()15

فعند النطق هبا ينطلق اهلواء بضغط خفيف فال يزاحم عند فتحة املزمار ،وال

تتذبذب األوتار الصوتية بل تبقى متباعدة ،وعند وصول اهلواء إىل الفم يرتاجع

مؤخر اللسان نحو اجلدار اخللفي للحلق ويرتفع نحو الطبق (احلنك اللني) وهبذه
الناحية يأخذ صوت الصاد قيمة تفخيمية متيزه من غريه من أصوات هذا املخرج،

وعندما يصل اهلواء إىل خمرج الصوت يضيق جمراه فيندفع متزامح ًا بني أسلة اللسان
واألسنان حمدث ًا احتكاك ًا مسموع ًا وهكذا هو صوت السني املشابه ملا ذكرنا من

صوت الصاد يف حركة أعضاء النطق داخل احلنجرة إذ يندفع اهلواء يف هدوء،
وأيض ًا يف حركة أعضاء النطق عند خمرج الصوت إذ حيتك اهلواء بني أسلة اللسان
واألسنان احتكاك ًا كبري ًا ،ولكنه خيالفه يف حركة أعضاء النطق بني احللق والطبق

(احلنك اللني) ومؤخر اللسان إذ ال يرتاجع اللسان وال يرتفع مع صوت السني

ارتفاعه وتراجعه مع صوت الصاد.

واملامثلة بني صويت الزاي والصاد حادثة يف حركة أعضاء النطق عند خمرج

الصوت حيث احتكاك اهلواء كثري ًا بأسلة اللسان واألسنان ،ولكنه خيالفه يف
حركة أعضاء النطق داخل احلنجرة ،فعند النطق بصوت الزاي تكون عضالت

وغضاريف احلنجرة يف حالة توتر فتدفع الوترين الصوتيني العرتاض طريق اهلواء

املندفع إىل أعىل بضغط قوي فتتذبذب األوتار الصوتية ويرتدد صدى الذبذبات
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يف احللق والفم ،وال حيدث هذا عند النطق بصوت الصاد ،وخيالفه أيض ًا يف حركة
مؤخر اللسان نحو احللق والطبق إذ ال يرتاجع اللسان وال يرتفع مع صوت الزاي.

وقد اتفق املحدثون من األصواتيني مع علامئنا القدماء يف وصف حركة أعضاء

النطق مع أصوات هذا املخرج ،فيام يتعلق باحلفيف العايل الذي يميز أصوات هذا

املخرج من غريها من األصوات ولذلك سميت (أصوات الصفري)  sibilantوالتي

قال عنها سيبويه «أهنا يف السمع أندى»

()16

وقد جعل املتقدمون ووافقهم إبراهيم

أنيس( )17خمرج ًا مستق ً
ال يكون بني أطراف اللسان وفويق الثنايا السفىل وينسبوهنا

إىل أسلة اللسان وهي طرفه إذا استدق فهي أسلية النسبة ،هذا من حيث املخرج،

أ ّما من حيث الصفات فقد وصفت هذه احلروف الثالثة بأهنا مهموسة منذ أن عرف
سيبويه املجهور واملهموس بقوله« :املجهور :حرف ُأشبع االعتامد يف موضعه ،ومنع
النفس أن جيري معه حتى ينقيض االعتامد عليه وجيري الصوت  ،واملهموس ُأضعف

االعتامد يف موضعه ،حتى جرى النفس معه»(.)18

وقد اعتمد العلامء العرب ،برصهيم وكوفيهم ،عىل ما قال سيبويه ،وقد أثبتت

التجارب الفيزياوية احلديثة صحة ما أثبته العلامء العرب من مصطلحي االشباع
واإلضعاف الواردتني يف نص سيبويه ،فاإلشباع :التقوية واإلضعاف :إزالة القوة

أما االعتامد فهو الضغط( ،)19وإضعاف االعتامد يعني ضعف الضغط الذي تتميز به
حروف الصفري ومنها صوت السني .مع اإلشارة إىل أن مصطلح ( االعتامد ) ،هو ما

نص عليه سيبويه بقوله « :حرف أشبع االعتامد يف موضعه»( ،)20يشري إىل أمرين نص
عليهام املحدثون ومها  :الصوت املشبع  ،والوضوح السمعي(. )21
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يتضح لنا أن املجهور أوضح يف السمع من نظريه املهموس ،وال يفهم من

االعتامد غري عملية إصدار الصوت ،تلك العملية التي تالزم النفس منذ خروجه

من الرئتني إىل انطالقه إىل اهلواء اخلارجي.

فقد أثبتت الدراسات الفيزياوية احلديثة أن األصوات املهموسة يكون ضغط

اهلواء أسفل احلنجرة معها مساوي ًا لضغط اهلواء أعىل احلنجرة ،وعن طريق التجارب

املختربية وتطبيق قوانني الفيزياء بأن الضغط الضعيف للهواء هو الذي يصاحب

نطق األصوات املهموسة ،وهذا يتطابق متام ًا مع مصطلح «اضعاف االعتامد»

الذي تبناه سيبويه أما وجود الضغط القوي للهواء فهو الذي يصاحب األصوات
املجهورة التي عرب عنها شيخ النحاة بإشباع االعتامد .وأيد ذلك ابراهيم أنيس قائ ً
ال:

«ونحن حني نحسن الظن بتعريف سيبويه ونحكم بأنه كان عىل علم حقيقي بطبيعة

املجهور واملهموس نستطيع بعد إمعان النظر تفسري هذا التعريف تفسري ًا مقبو ً
ال
معقو ً
ال ،ولست أرى مربر ًا للحكم عليه بغري هذا ،فقد ذكر احلروف املجهورة

وعينها ،واتفق يف هذا مع ما تربهن عليه التجارب احلديثة» ،ثم استمر
واملهموسة ّ

للتدليل عىل صحة قول سيبويه بأن قال« :وقد تبني لنا يف تعريف سيبويه أمران
عرب عن أوهلام بعبارة «اشباع االعتامد» التي أراد هبا أن يصف املجهور بأنه
متميزانّ ،

صوت متمكن مشبع فيه وضوح وفيه قوة ،وتلك الصفة التي يشري إليها االوربيون

بقوهلم  sonorityفاملجهور أوضح يف السمع من نظريه املهموس ،النزاع يف هذا،
وليس لالعتامد معنى يف كالم سيبويه سوى عملية اصدار الصوت»(.)22

وقد سار ابراهيم أنيس مع سيبويه يف أن يف املهموس اعتامد ًا ولكنه اعتامد

ضعيف ولكنه اختلف يف تسمية «املوضع» الوارد يف قول سيبويه السابق بأن أسامه

«املجرى»( )23أما األمر الثاين الذي تبني للدكتور ابراهيم أنيس فقد ذكر أن معنى
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قول سيبويه «مع ال َن َفس أن جيري معه حتى ينقىض االعتامد عليه» فمعناه يف رأيه أن
احلس املرهف لسيبويه جعله يشعر مع املجهور باقرتاب الوترين الصوتيني أحدمها

من اآلخر ليكادان يسلكان طريق التنفس ،وانتقد عدم فهم بعض الدارسني لقول
سيبويه بأن قال« :وقد التبس األمر عىل بعض الدارسني فحسبوا أن منع النفس مع
ذلك املجهور هو ذلك االنحباس املؤقت الذي حيدث مع األصوات الشديدة ،كام

سنرى يف رشح سيبويه عن الشدة والرخاة»(.)24

غري أن سيبويه وضع رشط ًا آخر للهمس واجلهر ،هو عدم اعرتاض طريق

عرب عنها بمنع النفس يف حالة اجلهر ،وجريانه يف حالة اهلمس،
اهلواء ،وهي التي ّ
بمعنى أن الوترين الصوتيني يكونان متباعدين ،فتكون بينهام فجوة كافية ملرور

اهلواء بحرية من دون اعرتاض ،أما يف حالة اجلهر (منع النفس) ّ
فإن األوتار الصوتية
تنطبق انطباق ًا تام ًا فتمنع اهلواء من املرور هنيهة من الزمن ،ثم تنفتح فجأة فينطلق

اهلواء إىل خارج الفم من دون اعرتاض ،كام هو احلال يف صوت اهلمزة املجهورة

عند سيبويه ،وقد يكون املنع ناقص ًا بأن يعرتض الوتران طريق اهلواء إلحداث فجوة
صغرية يندفع اهلواء منهام بقوة فتحدث ذبذبة كثيفة فيهام.

التنوع املقطعي
هناك تناسق منسجم بني نوعية احلركة والداللة يف األلفاظ التي تضمنتها سورة

والسيام السكون املتغري إىل كرس يف فعل األمر الذي تبدأ به السورة إللتقاء
األعىل،
ّ

اسم» إذ كأن (الكرس) يشري إىل ثبوت التسبيح والوحدانية للرب
الساكنني يف َ
«س جِّب ِح ْ
املوصوف بالعلو والرفعة يف أعىل مستوياته بأفعل التفضيل ّ
املحىل بأل ،وتكرار اسم
املوصول «الذي» حيتاج دوم ًا إىل صلة له مما يدل – فيام نعتقد – عىل الصلة املستدامة
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«سبح» أي َّنزه ذاته عام ال يليق به واالسم
بني الرب واملربوب التي بدأت مبارشة بـ ّ
العلو الذي هو القهر واالقتدار ال بمعنى
صلة( )25وذلك بأن يفرس األعىل بمعنى
ّ

ريب األعىل»( )26واملبارشة بأمر التسبيح يعفي
العلو يف املكان« .وقيل :قل :سبحان ّ

القائل من مقول القول يف الرتكيب ولكنه ال يعفيه من التنزيه ،لذا فقد جاء ّ
أن ّأول

سبح
من قال سبحان ريب األعىل ميكائيل ،وعن ابن عباس :كان النبي إذا قرأّ :
اسم ر ّبك األعىل ،قال :سبحان ريب األعىل ،وكذلك ُر ِو َي عن عيل وابن عمر
الضحاك أنه كان يقول ذلك،
وابن الزبري ّأهنم كانوا يفعلون ذلك ،وروى جويرب عن
ّ
وكان يقول من قرأها فليفعل ذلك(.)27

«إن هذا االفتتاح ،هبذا املطلع الرخي املديد ،ليطلق يف اجلو ابتدا ًء أصداء

التسبيح إىل جانب معنى التسبيح»( )28وقد أفادت آية «قد أفلح من ّ
تزكى» التحليل
الداليل الذي سقناه من أن الفالح الذي جاء بصيغة امليض دلي ً
ال عىل الثبوت الذي

يكون من نصيب من ّ
تزكى والزاكي معناه :النامي الكثري قال الزجاج« :وقوله «قد

أفلح من ّ
تزكى» أي قد صادف البقاء الدائم والفوز بالنعيم»( .)29وينبغي أن نشري

إىل اختالف املفرسين يف البسملة هل هي آية من ضمن السور القرآنية؟ فالذي عليه

اإلمامية ومعهم الشافعي أهنا آية من كل سورة من القرآن.

وسنذكر املقاطع الصوتية عرب ربطها بالرتددات الصوتية ،ومدى تكرار املقاطع

بأنواعها مع نسبة تكرار بعض األصوات أكثر من شبيهاهتا.

يم﴾ ب ِ -س /م ِ -ل  /ل ً -ِ # / -ر /ر َ -ح /م ً/ -
الر ِح ِ
الر ْمح ِن َّ
•﴿بِ ْس ِم اهللِ َّ
ن ِ -ر  /ر  /َ -ح ٍ. -
﴿سب ِح اس َم َر ِّب َك َ
األ ْعىل﴾ س َ -ب /ب ِ / -ح ِ -س /م َ / -ر َ -ب  /ب
• َ ِّ ْ
ِ /-ك َ -ل /ء َ -ع  /ل ً.-
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•﴿ا َّل ِذي َخ َل َق َف َس َّوى﴾ ء َ -ل /ل َ /-ذ ٍ / -خ َ / -ل َ / -ق ََ / -ف /س َ-
و  /و ً.-

﴿وا َّل ِذي َقدَّ َر َف َهدى﴾ و َ -ل /ل َ / -ذ ٍ / -ق َ -د  /د َ / -ر َ / -ف َ# / -
• َ
َ / -د ً.-

﴿وا َّل ِذي َأ ْخ َر َج ْاملَ ْرعى﴾ و َ -ل /ل َ / -ذ ٍ / -ء َ -خ /ر َ / -ج َ -ل /م َ-
• َ
ر /ع ً.-

ثاء َأ ْحوى﴾ ف َ / -ج َ / -ع َ / -ل َ / -ُ # / -غ ُ / -ث ً/ -
•﴿ َف َج َع َل ُه(ُ )30غ ً
ء َ -ن  /ء َ -ح  /و ً.-

﴿س ُن ْق ِر ُئ َك َفال َت ْنسى﴾ س َ / -ن ُ -ق /ر ِ/ -ء ُ / -ك َ / -ف َ / -ل ً/ -
• َ
ت َ -ن /س ً.-

شاء ُ
اهلل إِ َّن ُه َي ْع َل ُم ْ َ
ال ْه َر َوما َ ْيفى﴾ ء ِ -ل /ل ً / -م ً / -ش ً / -ء َ-
•﴿إِ َّال ما َ
ل /ل ً / -هـ ُ / -ء ِ -ن /ن َ # / -وو  /ي َ -ع /ل َ / -م ُ -ل /ج َ -هـ /ر
َ / -و َ / -م ً / -ي َ -خ /ف ً. -

س َك لِ ْل ُي ْسى﴾ و َ /-ن ُ / -ي َ -س /س ِ / -ر ُ / -ك َ / -ل ِ -ل/
• َ
﴿و ُن َي ِّ ُ
ي ُ -س /ر ً.-

ت ِّ
•﴿ َف َذ ِّك ْر إِنْ َن َف َع ِ
الذ ْكرى﴾ ف َ / -ذ َ -ك /ك ِ -ر /ء ِ -ن /ن َ / -ف َ/ -
ع َ / -ت ِ -ذ /ذ ِ -ك /ر ً.-

﴿س َي َّذ َّك ُر َم ْن َ ْيشى﴾ س َ /-ي َ -ذ /ذ َ -ك /ك َ / -ر ُ / -م َ -ن /ي َ -خ/
• َ
ش ًَ ﴿ .-م ْن َ ْيشى﴾ من املمكن كتابتها مقطعي ًا يف حال اإلدغام وذلك ألن

النون ساكنة فتدغم مع الياء ( َم ْي َي ْخ َش ْى) .م َ -ي /ي َ -خ /ش ً. -
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﴿و َيت ََج َّنب َها َ
األ ْش َقى﴾( )31و َ / -ي َ / -ت َ / -ج َ -ن /ن َ / -ب ُ / -هـ َ-
• َ
ُ
ل /ء َ -ش /ق ً.-

ار ا ْل ُك ْبى﴾ ء َ -ل/ل َ / -ذ ً / -ي َ -ص /ل َ -ن /ن ً-
•﴿ا َّل ِذي َي ْصىل( )32ال َّن َ
 /ر ُ -ل /ك َ -ب /ر ً.-

وت ِفيها َوال َ ْحييى﴾ ث ُ -م /م َ / -ل ً / -ي َ / -م وو  /ت ُ/ -
•﴿ ُث َّم ال َي ُم ُ
ف ٍ / -هـ ً / -و َ / -ل ً / -ي َ -ح /ي ً.-

•﴿ َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن َتزَ َّكى﴾ ق َ -د /ء َ -ف /ل َ / -ح َ / -م َ -ن /ت َ / -ز َ-
ك /ك ً.-

اس َم َر ِّب ِه(َ )33ف َص َّىل﴾ و َ / -ذ َ / -ك َ / -ر َ -س /م َ / -ر َ -ب/ب
• َ
﴿و َذ َك َر ْ
ِ / -ٍ #/-ف َ / -ص َ -ل /ل ً.-

•﴿ ُتؤْ ثِ ُرونَ ْ َ
احليا َة الدُّ نْيا﴾ ب َ -ل /ت ُ -ء /ث ِ / -ر وو /ن َ -ل /ح َ / -ي
ً / -ة َ -د /د ُ -ن /ي ً.-

﴿و ِ
اآلخ َر ُة َخ ْ ٌري(َ )34و َأ ْبقى﴾ و َ -ل /ء ً / -خ ِ / -ر َ / -ة ُ / -خ َ -ي /ر ُ-
• َ
و  /و َ / -ء َ -ب /ق ً.-

ف ُ
الص ُح ِ
األوىل﴾ ء ِ -ن /ن َ / -هـ ً / -ذ ً / -ل َ / -ف ِ -ص
•﴿إِنَّ هذا َل ِفي ُّ
 /ص ُ / -ح ُ / -ف ِ -ل /ء وو /ل ً.-

ف إِ ْب ِ
﴿ص ُح ِ
يم َو ُموسى﴾ ص ُ/ -ح ُ / -ف ِ / -ء ِ -ب /ر ً / -ٍ # /-م
• ُ
راه َ
َ / -و َ / -م وو /س ً. -
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التحليل املقطعي

﴿سب ِح اس َم َر ِّب َك َ
األ ْع َىل * ا َّل ِذي َخ َل َق َف َس َّوى﴾
َ ِّ ْ

اس َم / :س َ -ب /ب ِ / -ح ِ -س /م َ.-
َس ِّب ِح ْ

َر ِّب َك َ
األ ْعىل / :ر َ -ب /ب ِ / -ك َ -ل /ء َ -ع /ل ً. -
عند الوصل بني كلامت اآلية نالحظ تغيري مقاطع ا جِّتصال الكلامت ،وكذلك

عند الوصل بني اآليتني األوىل والثانية نالحظ تغيري مقاطع ا جِّتصال الكلامت وعىل
النحو اآليت:

األول
املقطع األخري من اآلية األوىل / :ل ً / -مقطع طويل مفتوح ،واملقطع َّ

من اآلية الثانية عند االبتداء /:ء َ -ل ،/وعند الوصل يصبح املقطعان مقطع ًا واحد ًا

ِ
ال مقف ً
طوي ً
ال ،وذلك َّ
تسقطان يف الدّ رج ،يسقط الصامت األول
أن اهلمزة وحركتها
والصائت القصري من املقطع ويبقى الصامت الثاين الذي ينتهي به املقطع وهو الم

(أل) التعريف ،وحيصل اختصار للصائت الطويل الذي ينتهي به املقطع من اآلية
األوىل ،والذي هو /:ل ً / -يصبح /:ل َ / -عند ا جِّتصاله باملقطع الذي يليه من

الكلمة الثانية ،فيصبح مقطع اتصال الكلمتني هو /:ل َ -ل ،/وذلك َّ
أن الصامت
الصوت فيؤدي
من بداية الكلمة الثانية يمنع الصائت الطويل من أن يمتدَّ به
ُ
إىل اختصاره إىل صائت قصري ،والذي يمكن أن نطلق عليه (سقوط أحرف املدجِّ

يصف الصوت املمدو َدِ :
وص ً
ُ
«فإن ات ََّس َع ُ ْخم َر ُج
ال) .قال ابن ج ّني (ت )#392وهو
ِ
ِ
ِ
الصوت ُ ْممتَدًّ ًا َح َّتى
استمر
واستطالته،
امتداده
يقتطع الصوت عن
احلرف َح َّتى ال
ُ
ُ
َّ

ِ
اهلمزة فينقطع بالرضورة عندها إذ مل جيد منقطع ًا فيام
ينفد ،فيفيض حسري ًا إىل ُخمرج
فوقها .واحلروف التي اتَّسعت خمارجها ثالثة :األلف ُث َّم الياء ُث َّم الواو»(.)35
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كلامت ُر ِس َمت تبع ًا للفظ يف حال الوصل ،نحو قوله تعاىل:
ويف الكتاب العزيز
ٌ
عاء ُه بِ ْ َ
إلنْسانُ بِ َّ ِّ
ري َوكانَ ا ِ
﴿و َيدْ ُع ا ِ
اخل ْ ِ
إلنْسانُ َع ُجو ًال﴾ [سورة اإلرساء ،]11
َ
الرش ُد َ

أن الساقط هو حرف املد ،بينام يرى املحدثون َّ
وهنا يرى القدماء ّ
أن الساقط هو يف
اختصار للحركة الطويلة َّ
ألن حرف املد برأهيم هو حركة طويلة .ومقاطع
احلقيقة
ٌ
اآلية الثانية عند االبتداء هي﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق َف َس َّوى﴾
ا َّل ِذي / :ء َ -ل /ل َ / -ذ ٍ/ -

َخ َل َق / :خ َ / -ل َ / -ق َ/ -

َف َس َّوى / :ف َ / -س َ -و /و ً./ -

﴿وا ّلذي َقدَّ َر َف َه َدى﴾ بالتخفيف(.)36
﴿وا ّلذي َقدَّ َر َف َه َدى﴾ قرأ
الكسائيَ :
َ
ُّ

َوا ّلذي /:و َ -ل /ل َ / -ذ ٍ/ -

َقدَّ َر / :ق َ -د /د َ / -ر َ ./ -وعىل قراءة التخفيفَ ،ق َد َر / :ق َ /-د َ /-ر َ/-
َف َه َدى / :ف َ / -َ # / -د ً./ -

نالحظ َّ
أن املقاطع يف قراءة التشديد تتألف من مقطع طويل مقفل ومقطعني

قصريين ،ويف قراءة التخفيف تتألف من ثالثة مقاطع قصرية ،وهذا يؤدي إىل بذل
جهد أكرب وإىل زمن أطول يف قراءة التشديد بسبب وجود التشديد الذي َّأدى إىل
وجود املقطع الطويل املقفل.

أن احلج َة ِملَن َخ َّف َ
ابن خالويه (ت َّ )# 370
ف« :أ َّن ُه طابق بني اللفظني
ويرى ُ

ولكن التحليل الصويت للكلمتني يبني أ َّنه ال يوجد
فجعل (قدر) كـ (هدى)»(.)37
َّ

تطابق بني اللفظني فكلمة َقدَ َر / :ق َ -د /د َ / -ر َ ./ -وكلمة َهدَ ى / -َ # / :د ً-
 ،/إ ّ
ابن خالويه املطابقة من حيث التخفيف ،واهلل أعلم.
ال إذا قصد ُ
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و َقدَ َر ،و َقدَّ َر :مها لغتان كام يرى أبو منصور األزهري (ت )#370يقالَ :قدَّ َر،

و َقدَ َر( .)38وتتطابق قراءة التخفيف الواردة عن اإلمام عيل مع بيت شعر ينسب

إليه يقول فيه:

يوم ُق ِدر
أي يو َم َّي َأ ِف ْر
لست أدري من جِّ
أيـــــــــوم مل ُيقْدَ َر أم َ
َ

﴿وا َّل ِذي َأ ْخ َر َج ْاملَ ْرعى﴾
َ

َوالذي / :و َ -ل  /ل َ / -ذ ٍ./ -

رعى / :ء َ -خ /ر َ / -ج َ -ل /م َ -ر /ع ً./ -
َأ ْخ َر َج املَ ْ

التحليل املقطعي للفظة َأ ْخ َر َج /:ء َ -خ /ر َ / -ج َ ،/ -ولكن عند الوصل

مع لفظة (املرعى) ،حيصل تغيري يف املقاطع بسبب ا جِّتصال اللفظتني والذي يؤدي إىل
إنتاج املقطع الطويل املقفل الذي يمثل مقطع ا جِّتصال الكلمتني /:ج َ -ل./
آء َأ ْح َوى﴾
﴿ َف َج َع َل ُه ُغ َث ً

َف َج َع َل ُه / :ف َ / -ج َ / -ع َ / -ل َ / -هـ وو ./

ولكن الضمري
حركة الضمري (اهلاء) يف األصل (صائت قصري) حركة قصرية،
َّ

(اهلاء) إذا جاء يف هناية الكلمة وكان متحرك ًا بحركة قصرية وجا َء بعده يف بداية

الكلمة التالية ،حرف متحرك ،أي :إذا وقع الضمري اهلاء بني متحركني َّ
فإن حركة

فتصبح حرك ًة طويل ًة يف حال
الضمري (إذا كانت ضم ًة أو كرس ًةُ -ي َمدُّ هبا الصوت
َ
الوصل ،وهلذا كان املقطع األخري لكلمة ( َف َج َع َل ُه) / -ً # / :عند الوصل وهو يف
األصل  / -َ # /مقطع قصري.

ُغ َثآ ًء / :غ ُ / -ث ً / -ء َ -ن ./
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َأ ْح َوى / :ء َ -ح /و ً./ -

﴿س ُن ْق ِر ُئ َك فال َت ْن َسى﴾
َ

َس ُن ْق ِرئ َ
ُك / :س َ / -ن ُ -ق  /ر ِ / -ء ُ / -ك َ./ -
فال َت ْن َسى / :ف َ / -ل ً / -ت َ -ن  /س ً./ -

إخفاء ،حيث ُختفى
مقاطع كلمة ( َت ْن َسى) / :ت َ -ن  /س ً ،/ -يف هذه اللفظة
ٌ

النون الساكنة يف السني ،ويعطى هذا اإلخفاء غ َّن ًة زمنها كزمن اللفظ بالنون وامليم
املشدَّ َدتني ،ونرى أن ترسم املقاطع هكذا / :ف َ / -ل ً / -ت َ -نس /س ً/ -

للداللة عىل إخفاء النون يف السني.

شاء ُ
اهلل إِ َّن ُه َي ْع َل ُم َ
ال ْه ُر َو َما َ ْي َفى﴾
﴿إ ّال ما َ
إ ّ
ال / :ء ِ -ل  /ل ً./ -

ما شا َء اهلل / :م ً / -ش ً / -ء َ -ل  /ل ً / -هـ ُ./ -
إِ َّن ُه / :ء ِ -ن  /ن َ # / -وو ./

اجلهر / :ي َ -ع  /ل َ / -م ُ -ل  /ج َ / # -ر َ./ -
َي ْع َل ُم
َ
َو َما  / :و َ / -ما ً./ -

َ ْخي َفى / :ي َ -خ  /ف ً./ -
نالحظ مقاطع اتصال الكلامت التي تغريت بسبب هذا االتصال ،كام نالحظ

حتول الصائت القصري – حركة هاء الضمري ،يف لفظة (إ َّن ُه)  -إىل صائت طويل َّ
ألن

األصل مقطع قصري  / -ُ # /وعند مد الصوت يتحول الصائت القصري إىل صائت
طويل # / :وو /وقد ّبينا السبب فيام َت َقدَّ َم.
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سى﴾
َ
س َك لِ ْل ُي ْ َ
﴿و ُن َي ِّ ُ

رس َك / :و َ / -ن ُ / -ي َ -س /س ِ / -ر ُ / -ك َ./ -
َو ُن َي جِّ ُ

رسى / :ل ِ -ل /ي ُ -س  /ر ً./ -
لِ ْل ُي ْ َ
ت ِّ
﴿ َف َذ ِّك ْر إنْ َن َف َع ِ
الذكرى﴾

َف َذ جِّك ْر  / :ف َ / -ذ َ -ك  /ك ِ -ر ./

إن َن َف َع ِ
ت / :ء ِ -ن  /ن َ / -ف َ / -ع َ / -ت ِ -ذ ./
جِّ
الذكرى / :ذ ِ -ك  /ر ً./ -

مقطع كلمة (إِ ْن) / :ء ِ -ن  /مقطع طويل مقفل ينتهي بصامت (وهو النون

الساكنة) ،واملقطع األول لكلمة ( َن َف َعت) / :ن َ / -مقطع قصري يبدأ بصامت (وهو
النون) يتبعه صائت قصري ،فيحصل هنا إدغام املثلني بني الصامت األول من هناية
مقطع كلمة (إن) وبني الصامت الثاين من بداية املقطع األول من كلمة ( َن َف َعت)،

وحق هذا اإلدغام أن ُيعطى ُغ َّن ًة متثل زمن التلفظ
ليتحصل نون مشدَّ دة مفتوحة،
ُّ
ّ

بالصامتني املدغمني.

قال اجلمزوري:
وس جِّم ُك ًّ
َ
حرف ُغ َّنة بدا
ال
َو ُغ َّن مي ًام ُث َّم نونــــــــ ًا ُشدجِّ دا
َ

()39

نالحظ َّ
أن مقاطع كلمة ( َن َف َعت) وقف ًا ،يكون عىل النحو اآليت:

َن َف َعت / :ن َ / -ف َ / -ع َ -ت  ،/ولكن عند الوصل مع كلمة جِّ
«الذ ْك َرى»

حيصل انشطار للمقطع األخري لكلمة ( َن َف َعت) وينتج تغيري يف املقاطع بسبب اتصال

اللجوء إىل الكرس العارض للسكون الذي كان سبب ًا
الكلامت ،والسبب يف ذلك هو
ُ
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يف هذا التغيري يف املقاطع ،هكذا :املقطع األخري لكلمة ( َن َف َعت) وقف ًا /ع َ -ت ،/
وعند الوصل مع كلمة جِّ
(الذ ْك َرى) يصبح / :ع َ / -ت ِ -ذ  ،/نالحظ إنتاج املقطع
الطويل املقفل الذي يتألف من الصامت األخري لكلمة ( َن َف َعت) والصائت القصري

الذي يمثل الكرس العارض للسكون والصامت الذي تبدأ به كلمة جِّ
(الذ ْك َرى) وهو
بالذال من كلمة ِ
الذي ينتج عن إدغام الم (أل) التعريف ّ
(ذكرى) ،وهو اإلدغام

الشمي كام هو معروف.

﴿س َي َّذ َّك ُر َمن َ ْي َشى﴾
َ

َس َي َّذ َّك ُر / :س َ / -ي َ -ذ  /ذ َ -ك  /ك َ / -ر ُ./ -
َمن َ ْخي َشى / :م َ -ي  /ي َ -خ  /ش ً./ -

مقطع كلمة ( َمن) / :م َ -ن  /مقطع طويل مقفل ،ولكن عند الوصل تدغم

قاعدة املقطع  /م َ -ن  /مع قاعدة املقطع األول لكلمة َ ْ
(خي َشى) ،وذلك لتقارب
خمرجي النون والياء ،ويف إدغام املتقاربني حيصل أمران:

األمر األول :قلب القاعدة األوىل (النون) إىل جنس القاعدة الثانية (الياء).
ألهنام أصبحتا متامثلتني بعد أن
األمر الثاين :إدغام القاعدتني من املقطعني َّ

انقلبت القاعدة األوىل إىل جنس القاعدة الثانية ،وهلذا يرسم مقطع كلمة ( َمن) / :م

َ -ي  /وذلك لبيان قلب النون الساكنة إىل الياء وألجل اإلدغام.
﴿و َيت ََج َّنب َها َ
ار ا ْل ُك ْبى﴾
َ
األ ْش َقى * ا َّل ِذي َي ْص َىل ال َّن َ
ُ

َو َيت ََج َّنب َها َ
األشقى ا َّلذي / :و َ / -ي َ / -ت َ / -ج َ -ن  /ن َ/ -ب ُ-َ # / -
ُ
ل  /ء َ -ش  /ق َ -ل  /ل َ / -ذ ٍ./ -
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نالحظ انشطار املقطع األخري لكلمة ( َيت ََج َّن ُب َها) الذي هو يف حال الوقف# / :
ً / -مقطع طويل مفتوح ليصبح يف حال الوصل مع كلمة َ
(األشقى) -َ # / :ل ،/

حيث َّأدى اتصال الكلمتني إىل تغيري املقاطع.

أن الصامت األول لكلمة َ
ونالحظ َّ
(األشقى) قد منع الصائت الطويل من

الصوت ،فيتحول من صائت طويل
املقطع األخري لكلمة ( َيت ََج َّن ُب َها) من أن ُي َمدَّ به
ُ

إىل صائت قصري ليصبح املقطع األخري من كلمة ( َيت ََج َّن ُب َها) مع بداية كلمة األشقى

ال مقف ً
مقطع ًا طوي ً
ال -َ # / :ل./

وهذا ينطبق عىل مقطع اتصال الكلمتني (األشقى) و (الذي) / :ق َ -ل ،/

وهذه احلالة حتصل عندما تالقي ٌ
كلمة تنتهي بصائت طويل كلم ًة تبدأ بصامت.
ار ا ْل ُك ْبى﴾
﴿ َي ْص َىل ال َّن َ

 /ي َ -ص  /ل َ -ن  /ن ً / -ر َ -ل  /ك ُ -ب  /ر ً./ -

مقطع كلمة يصىل األخري وقف ًا / :ل ً ،/ -نالحظ انشطار الصائت الطويل

يف حال الوصل ليتحول عند الوصل مع كلمة (النار) إىل مقطع طويل مقفل ينتهي

ار) / :ل َ -ن ./
بالصامت الذي تبدأ به كلمة (ال َّن َ

ار) و (الكربى)،
ونالحظ أيض ًا التغيري الذي حيصل نتيجة اتصال كلمتي (ال َّن َ

فكلمة النار تنتهي باملقطع  /ر َ / -وقف ًا وعند الوصل يصبح مقطع اتّصال الكلمتني:
 /ر َ -ل./

وت ِف َيها َو َال َ ْحي َيى﴾
﴿ ُث َّم َال َي ُم ُ

ُث َّم / :ث ُ -م /م َ./ -

َ
وت / :ل ً / -ي َ / -م وو  /ت ُ./ -
ال َي ُم ُ
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ِف َيها / :ف ٍ./ -ً # / -

َو َ
ال َ ْحي َيى / :و َ / -ل ً / -ي َ -ح  /ي ً./ -

﴿قد َأ ْف َل َح َم ْن َتزَ َّكى﴾
قد / :ق َ -د./

َأ ْف َل َح / :ء َ -ف  /ل َ / -ح َ./ -

َم ْن َتزَ َّكى / :م َ -ن  /ت َ / -ز َ -ك  /ك ً./ -

ُ ْخي َفى الصامت األخري من مقطع كلمة ( َم ْن) وهو النون يف الصامت من املقطع

األول لكلمة ( َتزَ َّكى) وهو ال ّتاء ،وهلذا نرى أن ُترسم تاء فوق النون من مقطع كلمة

( َم ْن) للدجِّ اللة عىل اإلخفاء ،وهكذا / :م َ / -ت َ / -ز َ -ك  /ك ً ،/ -فيكون رسم

التاء يف مقطع ( َم ْن) /:م َ / -دا ًّ
ال عىل اإلخفاءَّ ،
ألن صوت النون يف حال اإلخفاء

يأخذ من رائحة صوت اإلخفاء شمي ًام ملحوظ ًا يف األسامعَّ ،
وإن صوت النون ليتأثر
بصوت اإلخفاء تأ ُّثر ًا ظاهر ًا و ُي ْ َ
رش ُب َمذا َقه(.)40
اس َم َر ِّب ِه َف َص َّىل﴾
َ
﴿و َذ َك َر ْ

اس َم / :و َ / -ذ َ / -ك َ / -ر َ -س /م َ./ -
َو َذ َك َر ْ

َر َّب ِه َف َص َّىل / :ر َ -ب /ب ِ / -ٍ # / -ف َ / -ص َ -ل  /ل ً./ -

نالحظ َّ
أن الصائت القصري (الكرسة) قد حتول إىل صائت طويل يف حال
(ر جِّب ِه) / :ر َ -ب/
(ر جِّب ِه) فهو ينتهي بصائت قصري َ
الوصل يف املقطع األخري لكلمة َ
ب ِ ،/ -ِ # / -ولكن وقوع الضمري (اهلاء) يف هناية الكلمة وقبله حركة قصرية
(صائت قصري) وقد حترك بالكرس أو الضم ،أي َّ
أن مقطع اهلاء يتألف من الصامت

141

اهلاء وصائت قصري (كرسة أو ضمة) ،أي مقطع قصري يتألف من صامت وصائت
قصري ،هكذا / -ِ # / :وقد وقع هذا املقطع بعد مقطع ينتهي بصائت قصري وهذا
املقطع هو / :ب ِ ،/ -وبعده مقطع قصري وهو / :ف َ / -ففي هذه احلال ُي َمدُّ

صوت الصائت القصري ليصبح صائت ًا طوي ً
ُ
ضمة اهلاء
ال ،أي تصبح كرس ُة اهلاء أو
صائت ًا طوي ً
ال وهلذا يرسم مقطع اهلاء مع حركتها هكذا./ -ٍ # / :
ْ
﴿بل ُتؤثِرونَ احليا َة الدُّ نيا﴾

ْ
بل / :ب َ -ل ./

﴿ ُتؤثِرونَ احليا َة الدُّ نيا﴾

 /ت ُ -ء  /ث ِ / -ر وو  /ن َ -ل  /ح َ / -ي ً / -ة َ -د  /د ُ -ن  /ي ً./ -
يتضح لنا التغيري يف املقاطع بسبب اتصال الكلامت فقد تألف مقطع طويل

مقفل من اتصال الكلمتني (تؤثرون) و (احلياة) وهو / :ن َ -ل  ،/ومقطع طويل

مقفل من اتصال الكلمتني (احلياة) و (الدنيا) .فاحلركات يف اللغة العربية هلا الوصل
بني أصوات الكلمة الواحدة وكذلك هلا الوصل بني الكلمتني ويف حال الوصل بني

الكلمتني حيصل تغيري يف مقاطع اتصال الكلمتني.
ِ
﴿واآلخ َر ُة َخ ٌري َو َأ ْب َقى﴾

ِ
واآلخر ُة / :و َ -ل  /ء ً / -خ ِ / -ر َ/ -ة ./ُ -

َخ ٌري َو َأ ْب َقى / :خ َ -ي  /ر ُ -و  /و َ / -ء َ -ب  /ق ً./ -
مقاطع كلمة (خري) يف األصل هي / :خ َ -ي  /ر ُ -ن  ،/ولكن عند الوصل
مع كلمة َ
(وأبقى) حيصل تغيري بسبب إدغام القاعدة من املقطع  /ر ُ -ن  /مع
القاعدة من املقطع  /و َ ،/ -وهذا اإلدغام يمر بمرحلتني:
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املرحلة األوىل :قلب القاعدة األوىل (النون) إىل جنس القاعدة الثانية (الواو)،

ألهنام صوتان متقاربان.
َّ

املرحلة الثانية :إدغام القاعدتني بعد أن أصبحتا صوتني متامثلني.
حف ُ
الص ِ
األوىل:
إِ َّن هذا لفي ُّ

إِ َّن / :ء ِ -ن  /ن َ./ -

هذا / -ً # / :ذ ً./ -

ف ُ
َ
الص ُح ِ
األوىل﴾
﴿ل ِفي ُّ

 /ل َ / -ف ِ -ص  /ص ُ / -ح ُ / -ف ِ -ل  /ء وو  /ل ً./ -

مقاطع كلمة ( ّل ِفي) / :ل َ / -ف ٍ ، / -ولكن عند الوصل انشطر الصائت
الطويل وأصبح مقطع اتصال الكلمتني هو / :ف ِ -ص  ./واتصلت كلمة

(الصحف) بكلمة (األوىل) فنتج عن هذا االتصال املقطع الطويل املقفل  /ف ِ-

ل  ،/وقد ّبي َّنا يف كالمنا السابق الذي حيصل بسبب هذا االتّصال بني الكلمتني من

تغيري يف املقاطع.

ف إ ْب َر ِ
﴿ص ُح ِ
موسى﴾
ُ
يم َو ُ
اه َ

ُص ُح ِ
ف / :ص ُ / -ح ُ / -ف ِ./ -

إ ْب َر ِ
يم / :ء ِ -ب  /ر ً / -ٍ # / -م َ./ -
اه َ
موسى / :و َ / -م وو  /س ً./ -
َو ُ
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مقطعية الفواصل
األعىل / :ء َ -ل  /ء َ -ع  /ل ً. / -
فسوى / :ف َ / -س َ -و  /و ً./ -
َّ
فهدى / :ف َ / -َ # / -د ً./ -
ج املرعى / :ج َ -ل  /م َ -ر  /ع ً./ -
أحوى / :ء َ -ح  /و ً./ -
فال تنسى / :ف َ / -ل ً / -ت َ -ن  /س ً./ -
وما خيفى / :و َ / -م ً / -ي َ -خ  /ف ً./ -
لليرسى / :ي ُ -س /ر ً./ -

ت الذكرى / :ت ِ -ذ  /ذ ِ -ك  /ر ً./ -

من خيشى / :م َ -ي  /ي َ -خ  /ش ً./ -
ها األشقى -َ # / :ل  /ء َ -ش  /ق ً./ -
النار الكربى / :ء َ -ن  /ن ً / -ر َ -ل  /ك ُ -ب  /ر ً./ -
وال حييى / :و َ / -ل ً / -ي َ -ح  /ي ً./ -

من ّ
تزكى / :م َ -ن  /ت َ / -ز َ -ك  /ك ً./ -
ّ
فصىل / :ف َ / -ص َ -ل  /ل ً./ -

ة الدنيا / :ة َ -د  /د ُ -ن  /ي ً./ -
وأبقى / :و َ / -ء َ -ب  /ق ً./ -
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ف األوىل / :ف ِ -ل  /ء وو  /ل ً./ -
وموسى / :و َ / -م وو  /س ً./ -

عدد مقاطع السورة الكريمة مع البسملة 198 :مقطع ًا .عدد املقاطع القصرية

املفتوحة املؤلفة من صامت أتبع بحركة قصرية 76 :مقطع ًا .عدد املقاطع الطويلة

املغلقة املؤلفة من صامت أتبع بحركة قصرية ثم صامت آخر 73 :مقطع ًا .عدد

املقاطع الطويلة املفتوحة املؤلفة من صامت أتبع بصائت طويل 48 :مقطع ًا .مقطع
واحد مديد آخر البسملة مؤلف من صامت بعده صائت طويل ثم صامت.1 :

تألفت املمدود من :األلف املدية 36 :مقطع ًا ،الياء املدية 8 :مقاطع ،الواو

املدية 4 :مقاطع ،فيكون املجموع 48 :مدّ ًا.

الفواصل املنسجمة املقاطع
تنقسم فواصل السورة من حيث املقاطع عىل جمموعتني:
املجموعة األوىل :ذات املقطع املغلق املتبوع باأللف املمدودة أو الفتحة الطويلة.
األعىل / :ء َ -ع  /ل ً./ -
فسوى / :س َ -و  /و ً./ -
املرعى / :م َ -ر  /ع ً./ -
أحوى / :ء َ -ح  /و ً./ -
تنسى / :ت َ -ن  /س ً./ -
خيفى / :ي َ -خ  /ف ً./ -
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لليرسى / :ي ُ -س  /ر ً./ -
ذكى / :ذ ِ -ك  /ر ً./ -

خيشى / :ي َ -خ  /ش ً./ -
األشقى / :ء َ -ش  /ق ً./ -
الكربى / :ك ُ -ب  /ر ً./ -
حييى / :ي َ -ح  /ي ً./ -
تزكى / :ز َ -ك  /ك ً./ -
دنيا / :د ُ -ن  /ي ً./ -
أبقى / :ء َ -ب  /ق ً./ -
املجموعة الثانية :ذات املقطع املفتوح املتبوع باأللف املمدودة أو الفتحة

الطويلة.

هدى / -َ # / :د ً./ -
األوىل / :ء وو  /ل ً./ -
موسى / :م وو  /س ً./ -

النسق األسلوب للفواصل
ال خيفى عىل أي باحث يف األصوات ّ
أن الفواصل يف آي القرآن احلكيم تؤلف

نسق ًا من أنساق اإلعجاز القرآين ،وقد متيزت اآليات الكريامت بأن حرف روهيا

هو األلف وهو حرف مد أعطى ملقاطع السورة كلها موسيقى ذات اتساق عايل
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النغم وذلك أن هذا احلرف ونعني به صوت األلف يعطي ترن ًام بديع ًا وذلك كام
قال سيبويه (ّ :)#180
«إن العرب إذا ترنموا يلحقون األلف والياء والواو للتمكن

من التطريب بذلك ،ألهنم أرادوا مدّ الصوت ويرتكون ذلك إذا مل يرتنموا»(،)41
والواضح أن مبنى فواصل اآلي يف هذه السورة العظيمة كان عىل األلف املطلقة

املدّ ّية املسبوقة بفتحة عىل رأي القدماء بل هي فتحة طويلة عىل رأي املحدثني ،ومل

ِ
تأت تلك الفتحة من تنوين بالنصب.

وفاصلة األلف منسجمة انسجام ًا يكاد يكون تام األبعاد التي تنتهي هبا ،ولعل

وبني تثبيت
ذلك ساعد يف خلق جو نفيس متنوع ّبني إظهار قدرة الباري عىل اخللق ّ
نبيه بام ينزل عليه من ذكر وصو ً
ال للتهديد بمن ال يعي هذا الذكر وكل ذلك
فؤاد ّ

أفاد ُه طول املدة الزمنية من حيث السمع الذي يتناسب مع ما ذكر يف السورة ،إذ ّ
إن

مقطع الفاصلة كان عىل جمموعتني:

األوىل 15 :مرة :صحيح  +حركة قصرية  +صحيح /صحيح  +حركة طويلة.
 3مرات :صحيح  +حركة /صحيح  +حركة طويلة.
وقد ابتعدت عن نظام القافية الشعري لتنوع حرف مقطعها :فالراء ثالث

مرات :يرسى ،ذكرى ،كربى .والقاف مرتان :أشقى ،أبقى .والسني مرتان :تنسى،

سوى ،ما أحوى .والياء مرتان:
موسى .والالم مرتان ،أعىل ،أوىل .والواو مرتانّ :
حييى ،دنيا .ومرة واحدة لكلٍ من :الدال (هدى) ،والشني (خيشى) ،والعني (مرعى)،

والفاء (خيفى) ،والكاف ّ
(تزكى).

ّ
ويتبني مما سبق ّ
وجل أقام كالمه هبذه الفاصلة عىل األلف املدية
عز
أن الباري ّ

الروي ،وقد ترددت متتابعة ومتناسقة
املطلقة وتنوعت مع هذه األلف حروف
ّ

ومتنوعة متشاهبة ومتخالفة ...فالفاصلة وسيلة لفظية معنوية ،حتررت من الشكل
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فإهنا انسابت
املحض مصطنع التشابه ،فكانت متنوعة النهايات متغريهتا ،وأيض ًا ّ

بعفوية وسالسة ممتعة فهي بعيدة عن التصنع والتكلف الذي عادة ما يرافق قوايف
الشعر ،ولو كانت كذلك لكانت بعيدة عن اإلبداع عىل العكس مما رأينا يف اآليات
الكريامت التي كانت يف غاية الروعة واجلامل غري املتناهي الذي ال يتقيد بقيد الشكل

أو يتحدد بالرتابة املنكرسة بالنسق العايل النغم ،إذ تداعت ظواهر صوتية مرتابطة
بوثاقة إلظهار مجال االنسجام يف نص السورة القرآنية املباركة ..وكل ذلك تم يف
أعذب مقاطع وأيرس وقف ،وقد التزمت الفواصل بالتوافق بني حركة اإليقاع

وحركة ال َّنفس ،وأيض ًا فقد اقرتنت احلركة اللحنية برتدد األنفاس كاشفة بذلك

عن اجلامل واالنسجام ،وهي ميزة بارزة ألداء النص القرآين ممّا و ّلد اتساقا منسج ًام

الر ّماين« :الفواصل تابعة للمعاين ،وأما
بني سياق الفواصل وعمق الداللة .قال ّ

األسجاع فاملعاين تابعة هلا»(.)42

وهبذا املعنى قال الزركش« :واعلم ّ
أن إيقاع املناسبة يف مقاطع الفواصل ،حيث

َّ
تطرد جِّ
متأكدٌ جد ًا ومؤثر يف اعتدال نسق الكالم وحسن موقعه من النفس تأثري ًا عظي ًام

اس َم َر ِّب َك
ولذلك خرج عن نظم الكالم ألجلها يف مواضع ..التاسع كقولهَ :
﴿س ِّب ِح ْ
َ
األ ْع َىل﴾ فزاد األعىل مراعاة للفواصل ،وهي يف سبح ﴿ا َّل ِذي َخ َل َق َف َس َّوى﴾(.)43
ففي األعىل ترصني لالنسجام واإليقاع بالفاصلة ،وهي إشارة مضيئة

إىل مركز الثقل يف اآلية الكريمة ،وهي تأيت تلبية للحاجة إىل االسرتاحة يف أثناء
عرب الرماين عن وظيفة الفاصلة ،وفائدهتا يف قوله:
اخلطاب لوقوعها آخر اآلية ،وقد ّ

«والفائدة يف الفواصل داللتها عىل املقاطع وحتسينها الكالم بالتشاكل وإبداؤها يف

اآلي بالنظائر»(.)44
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وقد جرى وضع كلامت الفواصل الوضع الذي يناسب االنسجام الصويت

وبناء املعنى ،من حيث التأليف املقطعي هلذه الكلامت ،ومن حيث ائتالفها مع ما
قبلها من كلامت .قال الزركش« :قد كثر يف القرآن الكريم ختم كلمة املقطع من
الفاصلة بحروف املد واللني ..وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك»(.)45

وقال سيبويه« :أ ّما إذا ترنموا فإهنم يلحقون األلف والياء والواو ..ألهنم أرادوا
مدّ الصوت»(ّ .)46
وملا كان الوقف عىل الفواصل و (إن مبنى الفواصل عىل الوقف،

وهلذا شاع مقابلة املرفوع باملجرور وبالعكس ،وكذا املفتوح واملنصوب.)47() ...

وكذلك مقابلة الفعل يف هذه السورة واالسم عىل النحو اآليت:
األعىل :صفة.

فسوى :فعل ماض.
ّ

املرعى :اسم.

أحوى :اسم  ،صفة.

تنسى :فعل مضارع.
خيفى :فعل مضارع.

لليرسى :اسم جمرور.

الذكرى :اسم مرفوع فاعل.
خيشى :فعل مضارع.

األشقى :فاعل.
الكربى :صفة.

حييى :فعل مضارع.

تزكى :فعل مضارع.
الدنيا :صفة.
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وأبقى :معطوف عىل ما قبله بالواو.
األوىل :صفة.

وموسى :معطوف عىل ما قبله بالواو.
سوغ اجتامع ذلك؟
واملستنتج من العرض السابق تساؤل مفاده ما الذي ّ
واجلواب ّ
أن املسوغ هلذا االجتامع هو انتهاء الكلامت وألفاظ الفواصل باأللف

سواء أكانت الكلمة فع ً
ال أو اس ًام ،وسواء أكان الفعل ماضي ًا أم مضارع ًا ،أو أن ذلك

االسم كان واقع ًا موقع املرفوع أو املنصوب أو املجرور .واحلاصل هو املجانسة التي
أحدثها مدُّ األلف بني هذه األلفاظ من دون حاجة إىل القول بالوقف عىل ساكن

يف الفواصل أو غريه ممّا يقتضيه التجانس والتوافق فاجتامعها عىل االنتهاء بمقطع

األلف قد اجتاز هبا هذه الرشوط.

وقد جاءت مقاطع السورة متامثلة متوازنة يراعى فيها الوزن ،وعىل جمموعتني

مثلام سبق ذكر ذلك األمر الذي تم عرضه ،وليست متامثلة احلروف واتفاقها

باالنتهاء باأللف مل حيوجها إىل التوازي ،وهو أن تتفق الكلمتان يف الوزن ،وحروف
السجع( .)48والتوزان الصويت ذكره اجلرجاين يف معرض حديثه عن األسجاع

فذكر أهنا «يف النثر كالقوايف يف الشعر وهو ثالثة أقسام :مطرف ومرصع ومتوا ٍز»

يعرف املتوازي بشكل واضح وإنّام من طريق متثيله لألنواع الثالثة ومما أوجز
ومل جِّ
من حتديد للنوعني اآلخرين بأن املطرف ما اختلف جزءاه يف الوزن ،واملرصع ما

كانت ألفاظ القرينتني متساوية يف الوزن والتقفية ،واملتوازي ما عدا القسمني

()49

وقد جعل هلا قرائن تكون إما قصرية وإما متوسطة وإما طويلة ولكنه ذكر أن أحسن

السجع« :ما تساوت قرائنه»(.)50
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إذن فالتوازي فيام توصل إليه استنتاجنا هو التوزيع لأللفاظ بتنسيق صويت

وإيقاعي يعنى بتعادل الفقرات واجلمل يف الكالم عىل أن يكون ذلك مستمر ًا يف
النص ،وهلذا يربز فرق هنا بني مصطلحني مها التوازي والتوازن فاألخري يعتني بـ

«تعادل فقرات الكالم ومجله كام يف النثر املزدوج أو شطري البيت الواحد ،من حيث
اإليقاع والوزن ،أ ّما التوازي فهو أن يستمر هذا التوازن يف النص كله»(.)51

والذي يبدو مما تقدم أن حرف الروي حيافظ عىل املعاين واملشاهد الواردة يف

السورة ويضفي عليها جرس ًا موسيقي ًا يزيد اآلي ما قبل فواصله حسن ًا ورونق ًا

وهباء ،ويتحقق منها االنسجام الصويت بني األلفاظ وخلق إيقاع صويت أحدثه تناغم

الفواصل .والراجح لدينا أن رعاية الفواصل مل تكن لرعاية شكلية فحسب ،بل
وردت ملقتضيات معنوية منسجمة مع نسق اإليقاع هلذه الفواصل(.)52

أثر املد يف النسق الصويت
سبق أن ذكرنا ما قاله شيخ النحاة سيبويه عن املد وذلك حينام قال« :إذا ترنموا

فإهنم يلحقون األلف والياء والواو ..ألهنم أرادوا مدّ الصوت»( .)53واأللف تعد

أص ً
ال للياء والواو ألهنام مشبهتان باأللف الشرتاكهام بكوهنام ساكنتان كام هو األلف

ساكن ،وألن حركة ما قبلهام منهام كاأللف ،وألهنام يتولدان من إشباع احلركة التي

قبلها كاأللف(.)54

والذي جعل األلف أص ً
ال لغريه فيام نرى أن األلف أكثر إطالة يف املد احلاصل يف

الواو والياء ألن اتساع الصوت بمخرج األلف أشد من اتساعه للحرفني السابقني،
بسبب ضم الشفتني يف نطق الواو ،ورفع اللسان قبل احلنك يف الياء(.)55
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وإشارة سيبويه إىل املعنى الوظيفي الذي أداه قوله «مد الصوت» له ربط دقيق

مع املعنى اللغوي الذي أفرزته املعاجم للفظ املد الذي يعنى الزيادة واإلطالة

وطول
غيه بمعنى أمهله ّ
فالعرب تقول مددت مد ًا أي زدت زيادة ،ويقال مدّ يف ّ

له( )56اإلمهال والتطويل حييالن إىل أن املد أصبح يعني فيام يعنيه التأين والتمهل

واإلطالة يف التالوة القرآنية ،ويسمح جهاز النطق لإلنسان بالتمييز بني ثالثة
مصوتات إذ إن طول املصوت أو مدته جيعلها ستة مصوتات ،ثالثة منها مصوتات
قصرية وثالثة أخرى طويلة هي حروف املد وكالمها يعد من أكثر األصوات تأثري ًا

يف مسار اإليقاع ،ومتتاز بخصائص موسيقية جتعلها أقدر عىل إحداث تأثريات نفسية

بالتأثري الذي حيدثه اللحن املوسيقي(.)57

وقد منحت هذه السمة املوسيقية إسهام أصوات املد يف تشكيل الفواصل

القرآنية لكوهنا نغامت منتظمة مشاركة يف حتقيق التناسق الصويت املبدع داخل النص
القرآين( )58وهلذا فإن أصوات املد هي أصوات مقطعية وهي من أغنى الظواهر

باملوسيقى ،وذلك ما اتفق عليه معظم املحدثني من الباحثني ،ألن اإلطالة تضفي

قيمة يف العبارة القرآنية ،وهبا يتبوأ الرتتيل القرآين منازل صوتية وإيقاعية يف آن
واحد(.)59

وقد ذكر د .عبد الرمحن أيوب أن أصوات املد هي من «أقوى األصوات

إسامع ًا ،وهي األصوات املجهورة التي خيرج اهلواء عند النطق هبا من الفم من دونه
أن تعرتضه أعضاء النطق العليا عىل اإلطالق ،أو مع اعرتاضها اعرتاض ًا ال يؤدي
إىل حدوث احتكاك مسموع»(.)60

وألجل القوة السمعية هذه وألن األلف أصل هلذه األصوات فقد وضعت عند

النحويني بعد االستقراء اللغوي لألساليب اللغوية يف أسلوب النداء عىل حرفني مها
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الياء واأللف( :يا) ويف الندبة الواو واأللف (وا) وتنتهي باأللف النفتاحه وكذلك

يف االستغاثة.

وغري هذا فإن أصوات املد هي األساس الذي تنبني عليه املقاطع فال خيلو أي

مقطع من نواة مصوتية ،وهلذا سامها الباحثون املحدثون (نواة املقطع) أما الصوامت

فسموها (بداية املقطع) وما يتبعه يسمى بنهاية املقطع ،وعىل هذا فإن صوت املد هو
أصغر وحدة نطقية ،وطبيعة ترددها حيدد النسيج املقطعي للغة وعددها يمثل عدد

املقاطع ،فض ً
ال عن الوظائف الرصفية التي تقوم هبا تلك األصوات وهي عىل غاية

األمهية «والسيام يف اللغات االشتقاقية»( .)61واملقطع يعرف بأنه «وحدة صوتية

مركبة من بداية هلا قوة إسامع ،وهناية تفصله ّ
عام بعده ،ويتكون من صوت صامت
متحرك ،وصائت مفتوح أو مغلق أو طويل أو قصري»(.)62

وبملحوظية نص ابن جني الذي يقول «اعلم ّ
أن احلركات أبعاض حروف املد

واللني ،وهي األلف والياء والواو ،وكام أن هذه احلروف ثالثة فكذلك احلركات

ثالث ،وهي الفتحة والكرسة والضمة ،فالفتحة بعض األلف ،والكرسة بعض
الياء ،والضمة بعض الواو ،وقد كان متقدمو النحويني يسمون الفتحة األلف
الصغرية ،والكرسة الياء الصغرية ،والضمة الواو الصغرية»(.)63

وأعقب ذلك تدلي ً
ال عىل صحة قوله :أن املتكلم متى ما أشبع اللفظ بحركة

واحدة من احلركات القصرية حدث بعدها احلرف الذي هي بعضه نحو فتحة عني

(عمر) إذا أشبعت حدثت بعدها ألف فقلت (عامر)( .)64يظهر االستنتاج املنطقي
َ

باألثر الفاعل ألصوات املد يف البناء النوعي للمقطعية التي يمكن معها حتديد أقسام
املقاطع بحسب أنواع املدود التي وردت يف القرآن الكريم .وبمقدار تلك املدود

بنيت أنواع املقاطع كام اتضح وسيتضح يف السورة التي نبحثها عن سورة األعىل.
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عىل أننا ينبغي أن يتوجه تفكرينا للتنبيه عىل مسألة مهمة يتوجب علينا إثباهتا

وهو أن الصوت مل يكن وال ينبغي أن يكون منفص ً
ال عن املستويات األخرى

فاملستوى الرصيف له ركيزة قوية معتمدة عىل نتائج املستوى الصويت ،إذ إن ما حيدث
من تغيري صويت البد أن يكون مصحوب ًا بتغيري يف بنية الكلمة سوا ًء أكان ذلك التغيري

يف احلركات أم احلروف« ،فوزن الكلمة باعتبار أصواهتا يقتيض منتهى الدقة»(.)65
وهكذا احلال بالنسبة للمستوى الرتكيبي الذي يكون مفتقر ًا إىل املستوى الصويت

ليكون الكالم منتج ًا بالشكل املراد إيصاله إىل املتلقي وبدون الصوت ال يبلغ

الرتكيب غايته يف حتقيق اإليصال الصحيح من التحليل والتفسري وعليه فالتنغيم
الصويت له أمهية كبرية "يف تنميط اجلمل إىل مثبتة واستفهامية وتعجبية

()66

وما

إىل ذلك من مباحث سيتكفل املستوى الرتكيبي بدراستها إن شاء اهلل ،وسنكتفي

هنا باإلشارة إىل أن املستويات اللغوية رصفيها وصوتيها تتضافر إليضاح البناء
النحوي الذي يؤدي بدوره إىل ظهور املستوى الداليل ويكفى هنا أن نشري إىل أن

إعادة قراءة قوله تعاىل عىل لسان إبراهيم  صوتي ًا هو يف غاية الرضورة القصوى

إلعادة االعتبار إىل إيامنه العميق بالوحدة الربانية فالقراءة احلالية تنفي عنه التوحيد
وتظهر احلرية والرتدد والشك يف اخلالق وهذا يتناىف مع العصمة لألنبياء من الناحية
الرشعية وهي منصوص عليها عند املسلمني وفقداهنا يؤدي إىل خلل عقيدي ،فقد

اعتاد قراء القرآن من املجودين عىل املوروث الذي حيبذ حتسني تالوة القرآن وتزينيه

بالصوت إىل األخذ بظاهر التحسني وهو حسن الصوت عىل حساب حسن األداء،
قال هذا َر ِّب َف َل َّام َأ َف َل َ
فهم يقرأون قولهَ ﴿ :ف َل َّام َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َرأى َك ْو َكب ًا َ
قال ال
قال هذا َر ِّب َف َل َّام َأ َف َل َ
ني * َف َل َّام َر َأى ا ْل َق َم َر با ِزغ ًا َ
ُأ ِح ُّب ِ
اآلف ِل َ
قال َلئِ ْن َ ْل َ ْي ِد ِين َر ِّب
س با ِز َغ ًة َ
ني * َف َل َّام َر َأى َّ
الض ِّال َ
َأل ُكو َن َّن ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
ب َف َل َّام
قال هذا َر ِّب هذا َأ ْك َ ُ
الش ْم َ
َأ َف َل ْت َ
قال يا َق ْو ِم إِ ِّين َب ِري ٌء ِمَّا ُت ْ ِ
رش ُكونَ ﴾ [األنعام .]78 - 76
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وهذا ريب تشري فيام نراه إىل أن إبراهيم مل يتفوه هبا عىل سبيل االثبات وأنه كلام

يرى شيئ ًا يعتنق ربوبيته وبحسب احلجم املتوايل من صغر الكوكب مرور ًا بالقمر

وصو ً
ال للشمس ،وحتليلنا بحسب الشكلية هذا تشكيك بتلك العقلية الناضجة

أليب االنبياء ،وهو صاحب احلجج العقلية التي أثبتها له القرآن الكريم ،واألسلم
من هذا كله هو القراءة الصوتية السليمة لقوله :هذا ريب عىل أهنا من جهة السخرية

واالستهزاء هبذا الرب املزعوم وتسفيه قومه الذين يلجأون إىل اعتامد رب من هذا

النوع أو اللجوء إىل أحجار صامء اختذوها أرباب ًا لذا كانت حجته عقلية حمضه يف
تكسري هذه األصنام ووضع الفأس يف كتف كبريهم أو يده وذلك يف إحياء ضمني
بأن هذا الفاعل ال يمكن له أن جيري مثل هذا الفعل وال يستطيع إتيانه مما يعني
رضورة ان يلجأوا إىل الرب احلقيقي الذي ينبغي اتباعه.

وهذا ما حدث فع ً
ال يف قوله هذا ريب ليس عىل سبيل اإلثبات والتقرير بل هو

عىل سبيل االستفهام االستنكاري وقد حذف اهلمزة املقدرة أهذا ريب ليحل حملها مد
الصوت وكأين أتصور املشهد بمط الشفتني وقلب ظاهر اليد مع إجياد فاصل صويت

بني الفعل قال ومقول القول لتكون الداللة واضحة عىل اهلزء من صغر الظاهرات
أمامه من كوكب وقمر وشمس مع مالحظة اإلفراد يف اآليات الذي يعطي داللة

عىل أن التوحيد مسألة مفروغ منها فال جمال للتعددية التي أوجدها عبدة األصنام،
واحلق ّ
أن هذا التسلسل مل يكن املقصود منه إثبات اليقني إلبراهيم  وإنّام هو
﴿وتِ ْل َك ُح َّجتُنا آ َت ْيناها
بمثابة وسيلة اإليضاح لقوم إبراهيم  بدليل قوله تعاىل َ

إِ ْب ِ
يم َعىل َق ْو ِم ِه َن ْر َف ُع َد َر ٍ
يم﴾ [األنعام ،]83
جات َم ْن َن ُ
راه َ
يم َع ِل ٌ
شاء إِنَّ َر َّب َك َح ِك ٌ

وهي واضحة حجية الداللة عىل قوم إبراهيم ّ 
وأن استعالئية حرف اجلر (عىل)
رب إبراهيم الواحد  ،ودونية ما يعبدون ،ويسند ما نقول قول
داللة ُأخرى عىل رفعة جِّ

احتج عىل عبدة الكوكب
الطربيس « :وقال تعاىل حكاية عن إبراهيم  أيض ًا ملّا
ّ
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املعروف بالزهرة  ،وعبدة الشمس والقمر مجيع ًا بزواهلا وانتقاهلا وطلوعها وأفوهلا

وعىل حدوثها  ،وإثبات حمدث هلا  ،وفاطر إ ّياها )67(»..والواقع النحوي يدعم ما

نقول ّ
فإن  :تلك حجتنا مبتدأ وخرب و «عىل قومه» من صلة حجتنا أي وتلك حجتنا

عىل قومه ،وال يمكن أن نجعل آتيناها من صفة حجتنا لكي ال يكون هناك فصل
بني الصلة واملوصول وذلك ال جيوز نحوي ًا وقواعدي ًا  ،مع مالحظة التساؤل املنطقي

تعجب
تعجب إبراهيم  من رؤية هذه األشياء ّ
ا ّلذي يفرض نفسه وهو كيف ّ

من مل يكن رآها وكيف جيوز أن يكون مع كامل عقله مل يشاهد السامء والكواكب؟

وممّا يسند ما نقول ما جاء يف جممع البيان من ّ
أن إبراهيم « مل يقل هذا

ّ
الشك بل كان عامل ًا موقن ًا ّ
أن ر ّبه سبحانه ال جيوز أن يكون بصفة
ريب عىل طريق
ّ

الكواكب و إنّام قال ذلك عىل سبيل اإلنكار عىل قومه والتنبيه هلم عىل أن يكون إهل ًا
ريب» حممو ً
ال
معبود ًا ال يكون هبذه الصفة الدالة عىل احلدوث ويكون قوله « :هذا ّ

عىل أحد الوجهني :إ ّما عىل أنّه كذلك عندكم ويف مذاهبكم .وإ ّما عىل أن يكون قال

ذلك مستفه ًام وأسقط حرف االستفهام لالستغناء عنه»(.)68

الزجاج تدعم ما نذهب إليه من ّ
أن قوله  كان عىل
وثمة إشارة وردت عن ّ
ّ

سبيل ا ُهلزء والسخرية من قوهلم فقالّ ...« :
فلام بلغ إبراهيم املبلغ ا ّلذي جيب معه

احلجة ،نظر يف األشياء التي كان يعبدها قومه ّ
فلام رأى
النظر  ،وجتب به عىل العبد ّ

ريب ،أي :يف زعمكم  ،كام قال اهلل ّ
جل
الكوكب ا ّلذي كانوا يعبدونه قال هلم :هذا ّ
وعز َ
يه َك َم ْن َم َّت ْعنا ُه َمتاعَ ْ َ
احل ِ
الق ِ
﴿أ َف َم ْن َو َعدْ نا ُه َو ْعد ًا َح َسن ًا َف ُه َو ِ
ياة الدُّ نْيا ُث َّم ُه َو َي ْو َم
ّ
ين * َو َي ْو َم ُي ِ
ناديِ ْم َف َي ُق ُ
ول َأ ْي َن ُ َ
ا ْل ِقيا َم ِة ِم َن ْ ُامل ْح َ ِ
ين ُك ْنت ُْم َت ْز ُع ُمونَ ﴾
شكائِ َي ا َّل ِذ َ
ض َ

[القصص  ]62فأضافهم إىل نفسه حكاية لقوهلم»(.)69
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واحلق ّ
أن األداء الصويت يعد يف طليعة العمل اللغوي ويرتبط به ارتباط ًا مبارش ًا

وبخاصة فيام يتعلق بالظواهر التطريزية التي تكسوا املنطوق كله .وأنامط التنغيم

تعكس طبيعة الرتكيب وتفصح عن داللته دون لبس أو غموض

()70

الداليل هو الغرض األسايس للكالم

()71

فاملستوى

وأيض ًا فإن علامء األصوات قدي ًام وحديث ًا

يلجأون إىل دراسة األصوات بمحورين أوهلام احلركي العضوي واآلخر التنفيس

الصويت وال خيرجون عن هذه الثنائية التي ارتسم معلمها علامء التجويد بأن يكون
جتويدهم حركي ًا عضوي ًا يف املخارج وتنفسي ًا صوتي ًا يف الصفات وهذا منهج تكتمل

سالمته لو أنه نظر لألداء الداليل الذي تؤديه اجلمل والعبارات من وظيفة إبالغية.
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 .10سميت كذلك «ألن الصوت خيرج معها عند النطق هبا يشبه الصفري» التمهيد يف علم التجويد
ألبن اجلزري.25/
 .11قواعد التجويد واإللقاء الصويت ،جالل احلنفي ص.16
 .12لطائف اإلشارات لفنون القراءات لإلمام شهاب الدين القسطالين نق ً
ال عن قواعد التجويد
هامش 58ص.35
 .13نق ً
ال عن لطائف االشارات  ،ص ، 35هامش . 58
 .14خمارج احلروف هي املواقع الفموية التي يعتمد عليها يف نطق احلروف ساكنة ومتحركة
وهي عىل قسمني :نقطوية واملراد هبا ما ينطق عندها من احلروف فإذا ميل عنه قلي ً
تغري
ال ّ
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واقع احلرف إىل حرف غريه ،وخطية وهي إذا ما ميل باحلرف الصادر منها إىل يمني أو شامل
ظل احلرف حمتفظ ًا بمذاقه الصويت مع اختالف اجلرس فيه من تفخيم وترقيق ،ينظر قواعد
التجويد وااللقاء الصويت ،ص. 442
 .15كتاب سيبويه  ،464/4وينظر ابن يعيش  ،125/10التشكيل الصويت يف العربية ،سلامن
العاين ،ترمجة يارس املالح ،جامعة انديانا األمريكية ،1981 ،ص.51
 .16الكتاب 464/4وأندى معناها :أرفع وأعىل ،ينظر هامش 8املصدر نفسه والصفحة ذاهتا.
 .17ينظر األصوات اللغوية  24/قال« :وعىل قدر نسبة الصفري يف الصوت تكون رخاوته ،وعىل
هذا فأكثر األصوات رخاوة التي سامها القدماء بأصوات الصفري كالسني والزاي والصاد».
 .18الكتاب .434/4
 .19ينظر اللغة العربية معناها ومبناها متام حسان  61-60والكالم إنتاجه وحتليله لعبد الرمحن
أيوب ص. 377
 .20الكتاب 434 / 4
 .21ينظر :قراءة يف اجلهر واهلمس بني القدماء واملحدثني .4
 .22االصوات اللغوية ،د .ابراهيم أنيس ص .124-123
 .23م.ن والصفحة نفسها .
 .24األصوات اللغوية  ،ص .125 – 124
 .25صلة مصطلح كويف يعني الزيادة ،ينظر ظاهرة الزيادة عىل اجلملة العربية ،د.حممد جواد حممد
سعيد الطرحيي  ،ص.15
 .26ينظر تفسري النسفي  ،1952/3معاين القرآن واعرابه للزجاج  331/4وجممع البيان
.473/10
 .27جممع البيان .473/10
 .28يف ظالل القرآن .125/10
 .29معاين الزجاج  331/4وقد وردت صادق بد ً
ال من صادف التي أثبتناها وهي أقرب للمعنى
ولعل صادق خطأ مطبعي.
 .30متد ضمة اهلاء يف (فجعله) مد صلة صغرى ويساوي لفظه لفظ الواو ،وهلذا كان مقطع اهلاء
والضمة # / :وو  /أي حركة طويلة عىل رأي املحدثني.
 .31األلف بعد اهلاء يف (ويتج ّنبها) يصبح حركة قصرية يف حال الوصل ألن ما بعده حرف ساكن
يف بداية الكلمة الثانية وهو الالم يف أل التعريف يف كلمة (األشقى) أي يف حال الوصل
يسقط حرف املد.
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 .32سقوط حرف املد وص ً
ال يف كلمة (يصىل) وهو األلف ألن بعده حرفا ساكن يف كلمة النار.
 .33مد كرسة اهلاء ،صلة صغرى ،بمنزلة لفظ الياء أي بمنزلة احلركة الطويلة.
 .34تكتب :ر ا ن /و ا /ولكن ألجل إدغام نون التنوين يف الواو ،فتقلب نون تنوين الضم يف
(خري) إىل واو لتدغم يف التي يف (وأبقى) وهلذا جاءت الكتابة كام هي يف رسمنا هلا.
ٌ
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(.)2001-1421
 .42النكت يف إعجاز القرآن .97 /
 .43الربهان .91،97 /1
 .44النكت 99 /وينظر النسق القرآين ،د .حممد ديب اجلاجي.137/
 .45الربهان .91/1
 .46الكتاب .204/4
 .47الربهان .99/1
 .48الربهان .96-94 /1
 .49االشارات والتنبيهات .236 /
 .50املصدر نفسه .
 .51األسس النفسية ألساليب البالغة العربية  ،59/د.جميد عبد احلميد ناجي ،املؤسسة اجلامعية،
بريوت ،لبنان1984 - #1404 ،م.
 .52اإلعجاز البياين للقرآن ،د .عائشة عبد الرمحن ط ،3دار املعارف بمرص ،القاهرة ،2004
ص. 249
 .53الكتاب .204/4
 .54الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة 125/ملكي بن أيب طالب ( ،)#437د .أمحد
حسن فرحات ط ،4دار عامر ،األردن2001- #1422 ،م .وينظر هداية املستفيد يف علم
التجويد ،16/حممد املحمود ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص1947 - #1366 ،م.
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 .55ينظر التحديد يف اإلتقان والتجويد ،98/ورساج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي.64/
 .56اللسان (مدد)  ،دار صادر .396/ 3
 .57التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم  ،111-110 /سمري إبراهيم العزاوي ،دار الضياء ،عامن،
األردن2000 - #1421 ،م.
 .58العربية وعلم اللغة احلديث  ،27/د .حممد حممد داود ،دار غريب للطباعة والنرش ،القاهرة
2001م.
 .59الصوائت واملعنى يف اللغة العربية ،دراسة داللية ومعجم  ،25/د.حممد حممد داود ،دار
غريب للطباعة والنرش ،القاهرة 2001م.
 .60أصوات اللغة ،مطبعة دار التأليف ،القاهرة 1963م ،ص .136
 .61يف األصوات اللغوية ،دراسة يف أصوات املد العربية ص ،48د .غالب فاضل املطلبي،
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد .1984
 .62دراسة الصوت اللغوي ،283/د .امحد خمتار عمر ،ط ،4عامل الكتب ،القاهرة#1427 ،
 2006م ،وينظر أسس علم اللغة  96/ماريوباي ،ترمجة د.أمحد خمتار عمر ،منشوراتجامعة طرابلس 1973م ،د.ط.
 .63رس الصناعة .34/ 1
 .64نفسه .34/1
 .65املنهج الصويت للبنية العربية ،د.عبد الصبور شاهني ،مؤسسة الرسالة 1980 - #1400م،
ص.46
 .66أثر اجلوار يف املستويات اللغوية ،سلسلة دراسات علمية حمكمة ،د.فخري حممد سليامن،
املجموعة السابعة ع 2لسنة  ،2004دار غريب ،القاهرة ،ص.9
 .67االحتجاج أليب منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس  ،مؤسسة الصفاء بريوت  ،دار
الكتاب العريب بغداد . 7 / 1 /
األول . 324 /
 .68جممع البيان املج ّلد ّ
الزجاج البغدادي  ،دار
 .69معاين القرآن وإعرابه
املسمى باملخترص  164 / 2 /أليب إسحاق ّ
ّ
الكتب العلمية 2007 - #1428م.
 .70علم األصوات ،كامل برش ص ،28دار غريب 2000 - #1420م.
 .71أثر اجلوار .10 /
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عليه إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت 2005 - #1426م .
 .13احلجة يف القراءات السبع البن خالويه
( )#370حتقيق أمحد فريد املزيدي  ،دار
الكتب العلمية ط2007-#1428 ،2م.
 .14الدراسات الصوتية عند علامء العربية
لعبد احلميد اهلادي األصيبعي منشورات
كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس1992م.
 .15دراســة الصوت اللغوي ،د .أمحد خمتار
عــمــر ،ط ،4عــامل الــكــتــب ،الــقــاهــرة،
.#1427
 .16الرعاية لتجويد الــقــراءة وحتقيق لفظ
التالوة ملكي بن أيب طالب (،)#437
حتقيق د.أمحد حسن فرحات ،ط ،4دار
عامن ،األردن 2001 - #1422م.
 .17رس صناعة اإلعراب ،البن جني ()#392
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 .18رشح املفصل البن يعيش ،دار صادر،
بريوت د.ت.
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غريب للطباعة ،القاهرة 2001م.
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وزارة الثقافة واالعالم ،بغداد .1984
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 .28لطائف اإلشـــارات لفنون الــقــراءات،
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 .30جممع البيان للطربيس ،دار إحياء الرتاث
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