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Abstract: 

The linguistic miracle in the Nobel Qur’an has its own flavor, in terms of 

drawing, sound, formula, and structure. In Al-Alaq surah, we see the 

subject of the study, is that the first thing that draws attention to it is 

the congruence of the sounds of its name (Al-Alaq) and the meaning of 

its three paragraphs. The first paragraph in the first five verses of the 

surah, which talks about the beginning of creation, the beginning of 

learning, and the call to acquire knowledge. As for the second sound (al-

lam), which is an approximant sound, repeated in the surah 43 times, it 

agrees with the second paragraph of the surah, which is the longest, 

and includes verses (6-14) that talk about the deviation of the 

unbelievers, and wonder about their actions, and determines four types 

of people towards the Da'wa.  

As for the third sound (qaf), which is a very explosive sound, it 

coincided with the third paragraph, which includes the last five verses 

(15-19) that challenges the deniers and describes their fate and severe 

torment.  

It is nice that these divisions coincided with the comma of the surah, as 

the first five verses and the last five verses ended with the closed sound 

syllable (CVC), while the nine verses in the middle of the surah (6-14) 

ended with the open sound syllable (CVV), and because the comma 

governed by the soothing pause, prompts us to contemplate the 

significance of the end. The end of the first five verses and the last five 

in this passage draws our attention to the intensity in the beginning 

and at the end of the surah; Therefore, we counted the percentage of the 

long open syllable (CVV), which gives a kind of feeling of temporal calm, 

and we found what reinforces this, as it represented (10.6%) in the first 

five verses and (17.64%) in the last five verses, as for the verses of the 

second paragraph. In the middle of the surah (6-14), its percentage 

reached (21.25%), in addition, the counting of the high explosive sounds 

                                                           
1
Prof.  Dr.,  Zakho University, Iraq, azza.ezzat@uoz.edu.krd, https://orcid.org/0000-0001-6648-3330 

http://www.rimakjournal.com/
http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.6-3.7


VOLUME 3, ISSUE 6 December 2021 

 

 
 
 
 

 91IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

that ended with the closed vocal syllables (CVC) in the three groups was 

consistent with that and reinforced it. 

Key words: Audio Clip, Al-Alaq Surah, Linguistic Significance, Azza 

Adnan. 

 
ُق رائحة الداللة اللغوية   سورة العلق أنموذجا -تََذوُّ
 

 2عّزة عدنان أحمد عّزت 
 

 الملخص
لإلعجاز اللغوّي في القرآن الكريم نكهته الخاّصة، من حيث الرسم، والصوت، والصيغة، 

والتركيب، فنرى في سورة العلق موضوع الدراسة أنَّ أّول ما يُلفُت النظَر فيها هو تطابق 

ظ اسمها )العلق( ومعنى فقراتها الثالث، فـ)العين( صوت حلقّي، هو األبعد أصوات لف

مخرجا، توافَق مع الفقرة األولى في اآليات الخمسة األولى من السورة التي تتحدَّث عن 

 .بداية الخلق، وبداية التعلّم، والدعوة إلى اكتساب العلم

ر في ( مّرة، فتوافق مع 43السورة ) أّما الصوت الثاني )الالم(، وهو صوت منحرف، تكرَّ

( التي تتحّدث عن انحراف 14-6الفقرة الثانية من السورة وهي األطول، وتشمل اآليات )

 .الكافرين، والتعّجب من أفعالهم، وترسم صورة أربعة أصناف من الناس تجاه الدعوى

الثة التي وأّما الصوت الثالث )القاف(، وهو صوٌت انفجاري شديد، فقد تطابق والفقرة الث

( التي تتحّدى المكذّبين، وتصف مصيرهم وعذابهم 19-15تشمل اآليات الخمسة األخيرة )

 .الشديد

واللطيف تطابُق هذه التقسيمات مع فاصلة السورة، إذ انتهت اآليات الخمسة األولى، 

واآليات الخمسة األخيرة بالمقطع الصوتّي المغلق )ص ح ص(، في حين انتهت اآليات 

( بالمقطع الصوتّي المفتوح )ص ح ح(، ولّما كانت 14-6ي وسط السورة )التسعة ف

الفاصلة المحكومة بوقفة التسكين تدفعنا للوقوف متأّملين في داللة النهاية، فإنَّ انتهاء اآليات 

ل السورة وفي  الخمسة األولى، والخمسة األخيرة بهذا المقطع يُلفت نظرنا إلى الشّدة في أوَّ

 .آخرها

ينا نسبة المقطع الصوتّي المفتوح الطويل )ص ح ح( الذي يعطي نوعا من وقد أحص

ز ذلك إذ مثّل ما نسبته ) %( في اآليات 10.6الشعور بالهدوء الزمني، فوجدنا ما يُعّزِّ

%( في اآليات الخمسة األخيرة، أّما في آيات الفقرة الثانية في 17.64الخمسة األولى و )

َّن إحصاء 21.25بته إلى )( فقد وصلت نس14-6وسط السورة ) %(، فضال عن ذلك، فإ

األصوات الشديدة االنفجارية التي انتهت بها المقاطع الصوتيّة المغلقة )ص ح ص( في 

زه  .المجموعات الثالثة تناغم مع ذلك وَعزَّ

 .مقطع صوتي، سورة العلق، الداللة اللغوية: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة:

ُق رائحةِّ الداللةِّ اللغوية  هعنوانالبحث من فكرة  توضيحابتداء البّدَّ من  الذي حاولنا أْن نظهر  سورة العلق أنموذجا( -)تَذَوُّ

ة تك اللغويّ ُسه بحاسّ ه، وتتلمَّ ، وتسمعُه، وتشمُّ ك ترى النصَّ كأنَّ ؛ لنجعلك شراك أكثر من حاسة في التحليلفيه ضرورة إ

سأل: هل للمقاطع الصوتيّة نة، فوالنحويّ ، ةوالمعجميّ ، ةوالصرفيّ ، ة: الصوتيّةلأللفاظ والتراكيب من خالل المستويات اللغويّ 

كانت أم دة المعنى مجرَّ في ة ثر تغيير الصيغة الصرفيّ ألصفات األصوات ومخارجها من داللة؟ وما  وهلعالقة بالمعنى؟ 

؟ ة تغيير التركيب النحويّ غير ذلك؟ وما أهميّ  أو ؟ثو المؤنَّ أر على المذكَّ  ؟ى أو الجمعو المثنّ أة على المفرد مزيدة؟ دالَّ 
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ها في الفواصل عند الوقف ال تظهر غالبا؟ وهل وهل لعالمات اإلعراب معنى آخر يتناغم وسياق ما وردت فيه مع أنَّ 

 الستخدام مرادف بدل غيره من أثر بتغيير المعنى أو األصوات أو المقاطع؟ 

ل ما نزل من القرآن، والسؤال هنا: هل نزل ة في أكثر من جانب، فهي أوَّ دله خصوصية متفّرِّ  قرآنيّ  سورة العلق نصّ 

هو مبدأ وما م بالقلم؟ التعلُّ  صَّ لماذا خُ ؟ وعالقة بالكتابة أم المن القران مسموعا أم مكتوبا؟ وهل للقلم المذكور في السورة 

 ة منه.لكشف عن مثقال ذرّ لاولة مح، في هذا ما سنتناوله في تذوقنا رائحة اإلعجاز اللغويّ ؟ نظرية المعرفة

 

 ل: سورة العلق ونزول القرانالمبحث األو  

ل سورة نزلت على سيِّّ هي سورة العلق  عليه الرسول  ، ومعلوم أنَّ (اقرأ)د عليه الصالة والسالم، وابتدأت بكلمة دنا محمَّ أوَّ

نفسه قبل الدخول  سؤاٌل ُملح   مر )اقرأ( يُطرحُ فعل األاستعمال ال يعرف القراءة، وتأسيسا على ، اكان أميّ الصالة والسالم 

 في تحليل السورة: هل نزل القران مكتوبا أم مسموعا؟ أم مكتوبا ومسموعا؟ 

هللا سيبحانه تعيالى وصيفه  نَّ القيرآن الكيريم نيزل مكتوبيا فيي نفيس الوقيت اليذي نيزل فييه متليّوا؛ أل يرى بعض الدارسيين أنَّ 

تَييابٌ فييي قولييه تعييالى:  بالكتيياب (نَّييأو ذكيير  (29)سييورة)ص(، اآلييية  أَْنَزْلنَيياهُ إِّلَْيييَك ُمبَيياَرٌك( )كِّ تَيياُب اَل َرْيييَب فِّيييهِّ ييَك اْلكِّ  ه )ذَلِّ

ميين أسييرار الرسييم القرانييي، )شييملول،  ، فضييال عيين ذلييك فقييد وصييفه فييي سييورة عييبس بالصييحف(1)سييورة)البقرة(، االييية

َمٍة ) (2021 يَرةٍ )*بقوله تعالى: )فِّي ُصُحٍف ُمَكرَّ ي َسيفََرةٍ )*( َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ يَراٍم بَيَرَرةٍ(*( بِّأَْييدِّ )سيورة)عبس(، اآلييات  ( كِّ

ييي: نييزل فييي صييحف نورانيّييأ (13-16 ييرة مرفوعيية ال يراهييا إاّل الرسييول عة مطهَّ د ذلييك الرسييم ليييه الصييالة والسييالم، يؤّكِّ

اليذي  المقامسياق حسب بو، حروفها بشكل عجيب صورة رائعة و صادقة للمعنى متْ سَ ة رَ كلمة قرآنيّ  للقرآن، فكلُّ  يّ التوقيف

القيرآن الكيريم بطريقية فرييدة، كحيذف بعيض الحيروف، أو زيادتهيا، مثيل:  كتبت بعض ألفياظ، وهذا يفسر لنا لَم وردت فيه

وال نجيد لميعاد، الميعـد(، )سعوا، سعو(، )بسم وباسم(، ولماذا كتبت بعض الكلمات مفصولة تيارة ومتصيلة تيارة أخيرى؟ )ا

أن يكتبيوه بهيذا الرسيم أو الشيكل الفرييد،  يأنَّ الرسول صلى هللا عليه وسلم هو الذي أملى القيرآن لكتياب اليوحتفسيرا غير 

َرةً(ومّما يؤيد ذلك قوله سبحانه تعالى في سو ِّ يَتْلُو ُصُحفًا ُمَطهَّ َن َّللاَّ أمالها لكتبة الوحي، فصارت قرآنا  رة البينة: )َرُسوٌل مِّ

))بَيْل ُهيَو ، م(2006 -هيـ 1427)شيملول، إعجياز رسيم القيرآن ورسيم اليتالوة، فيوظ حمكتوبا كما هو مسجل في اللوح الم

ييييٌد ) جِّ ْحفُيييوٍظ( ( فِّيييي لَيييْوحٍ *قُيييْرآٌن مَّ يٌم )((22-21)سيييورة)البرو (، اآلييييات) مَّ ْكنُيييوٍن(*، ))إِّنَّيييهُ لَقُيييْرآٌن َكيييرِّ تَييياٍب مَّ  ( فِّيييي كِّ

 ((78و77)سورة)الواقعة(، اآليات)

هيو اليذي أمير الكُّتياب مين الصيحابة أن فلييه وسيلم، القرآن سر  من أسرار هللا المشاهدة، صادٌر من النبي صلى هللا ع ورسمُ 

، ألسيرار أيضيا وكميا أن نَْظيم القيرآن ُمعجيز، فرسيمه ُمعجيزا، يكتبوه على هذه الهيئة، فما نقصوا وال زادوا على ما سمعو

وقيد يكيون منهيا ذليك اإلعجياز اللغيوّي اليذي  ،)السجلماسيي، بيال تياري ( ال تُيدرك إاّل بيالفتح الربّياني ةة وأغراض نبويّيإلهيّ 

 أعطى لكّل رسم مختلف داللته الخاّصة المنسجمة مع سياق ما ورد فيه، وسنوضح ذلك الحقا.

فيسأل عن مصير تلك الصحف، أين  بعٌض آخر من يسمع هذا الكالم، وقد ال يقتنع يقتنع بعضُ  قدوتأسيسا على ما سبق 

ا َرَجَع ُموَسى إِّلَى لواح معه لمّ هي؟ فموسى عليه السالم كانت األ ا رجع إلى قومه؛ لقوله تعالى من سورة األعراف: ))َولَمَّ

ْلتُْم أَْمَر َربُِّّكْم َوأَْلقَى اأْلَْلَواَح.. ي أََعجِّ ْن بَْعدِّ فًا قَاَل بِّئَْسَما َخلَْفتُُمونِّي مِّ هِّ َغْضبَاَن أَسِّ ، (150(، من اآلية)سورة)األعراف (.قَْومِّ

ناجحا عند المقارنة والتذكير مثال بالصور الضوئية التي نستعملها اآلن أو ويبدو لي أنَّ تقريب ذلك لألذهان قد يكون مقنعا 

انقطاع التيار الكهربائّي، أو غلق جهاز الكومبيوتر، وال يبقى  فالكتابة أو الصور تختفي فور، (data showبطريقة الـ)

من  سنة؛ لعدم قدرتهم استيعاب األمر، وهذا سرُّ  (1400أكثر من ) وما كان هذا التفسير لِّيقنع الناس قبل لها من أثر،

 إعجاز تفسير القرآن بمرور الزمن.أسرار 

 كما في:  الكلمات التي رسمت بأشكال مختلفة تؤكد لنا نزوله مرئياتلك نذكر بعضا من  

  )بَِّّك َوُهۡم ؛ لقوله تعالى: هلل سبحانه تعالى تباأللف الوسطى حينما نسبرسمت كلمة )طائف ن رَّ ))فََطاَف َعلَۡيَہا َطآٮٌِٕفٌ۬ ّمِّ

تنسب إلى الشيطان تختصر، وتنقص، وتتضاءل، وتحذف منها األلف الوسطى؛ وحين ، (19)سورة)القلم(، اآلية (نَآٮُِٕمونَ 

ُرواْ فَإِّذَا ُهم  كما في قولهلتبين أنَّ كيد الشيطان كان ضعيفا،  نِّ تَذَڪَّ ـٰ َن ٱلشَّۡيَط ٓٮٌِٕفٌ۬ ّمِّ ـٰ ُہۡم َط يَن ٱتَّقَۡواْ إِّذَا َمسَّ تعالى: ))إِّنَّ ٱلَّذِّ

ُرونَ  ۡبصِّ  .(201)سورة)األعراف(، اآلية ((مُّ

 كتابة الكلمة أنَّ )طغى(  للمقام، فمن إعجاز كلمة )طغى( كتبت برسمين ليتوافق رسم الكلمة مع صورة معناها المناسب

رمز لطغيان البشر، كتبت باأللف )ى( الممتد أفقيا في اتجاهات أفقية فكأنها ترسم طغيانا في جميع االتجاهات، وهو طغيان 

ا َمن  ، و(43)سورة)طه(، اآلية (الظالمين مثل فرعون، قال تعالى: ))اْذَهبَا إِّلَى فِّْرَعْوَن إِّنَّهُ َطغَى( قال تعالى: ))فَأَمَّ
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، أّما )طغا( التي وردت مّرة واحدة في القرآن كلّه فكانت في سياق طغيان الماء الذي أغرق (37)النازعات، اآلية َطغَى((

ا َطغَا ٱۡلَمآءُ  يَةِّ(( قوم نوح عليه السالم. قال تعالى: ))إِّنَّا لَمَّ ُكۡم فِّى ٱۡلَجارِّ ـٰ لترسم صورة  (11)سورة)الحاقة(، اآلية َحَمۡلنَ

حروف طغا التي في آخرها حرف األلف الممتد لألعلى صورة رائعة الرتفاع الماء وطغيانه إلى أعلى، كارتفاع الحرف 

ْم فِّي َمْو ٍ  )ا(، فالماء الذي يُغرق ال بُدَّ أن تكون موجاته مرتفعة ي بِّهِّ َي تَْجرِّ كما وصفها هللا تعالى في قوله: ))َوهِّ

)) بَالِّ  .(42)سورة)هود(، من اآلية َكاْلجِّ

  كلمة )رءا  رأى( حين نتدبر المرات التي كتبت فيها كلمة )رءا( بحرف األلف، نجد أنّها كلّها رؤية بصرية أو في الدنيا

ا َجنَّ َعلَْيهِّ الْيُل َرَءا َكْوَكباً((كقوله تعال ن ُدبٍُر(((76)سورة)األنعام(، اآلية ى: ))فَلَمَّ يَصهُ قُدَّ مِّ ا َرَءا قَمِّ  ، وقوله تعالى: ))فَلَمَّ

ة كلمة )رءا( باأللف؛ لتدل على وجود حاجز للرؤية، ونظًرا؛ ألنَّ الرؤية بصرية، جاءت نهاي (28)سورة)يوسف(، اآلية

أو حدود لها، فال نرى إاّل لمسافات معينة، أّما حين تكلم القرآن عن رؤية البصيرة النافذة، أو رؤية الفؤاد فأتى بكلمة 

اصتين )رأى( المنتهية بحرف األلف المقصورة، وقد جاءت بهذا الشكل في موضعين اثنين فقط من القرآن الكريم، خ

بالرسول صلى هللا عليه وسلم، حينما بلغ السموات العلى وسدرة المنتهى، فكانت الرؤية الحقة، بدون حدود، وذلك فى قوله 

ْن آيَتِّ َربِّّ (11)سورة)النجم(، اآلية (تعالى: ))َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَى(  هِّ اْلُكْبَرى((، وقوله تعالى: ))لَقَْد َرأَى مِّ

 .م(2006 -هـ 1427)شملول، إعجاز رسم القرآن ورسم التالوة، ، للمزيد ينظر: (18)سورة)النجم(، اآلية

 

   الثاني: سورة العلق صورة صوتيّة المبحث

هيـ 1332)القاسمي م.، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأوييل،  ولى لخلقهالعلق هو الدم الجامد، وهو الجنين في األيام األ

والعلقة دودة صغيرة حمراء داكنة، ، (1/161م ، صفحة 1980)الفراهيدي،  والقطعة علقة(9/440م ، صفحة  1914 -

م .، صييفحة 2000 -هييـ 1421)اآللوسييي،  ييياه الحلييوة، تمييتص الييدم ميين الحيييوان إذا علييق خرطومهييا بجلييدهتكييون فييي الم

والقران يصف التغيير الحاصيل للنطفية بأصيدق وأحسين وصيف يُطيابق هيذه المرحلية التيي يشيبه الجنيين فيهيا ، (30/569

أّميا ، (347، و681م، صيفحة 1990 -هيـ 1410)حاميد،  ة وهو عالٌِّق في جيدار اليرحمالعلقة من ناحية الشكل أو الوظيف

في اليوم الخامس والعشيرين فيكيّون تحيّززات حيول جسيمه ليصيبح بعيدها أشيبه بالمضيغة ويسيمى كيذلك، والسيؤال هنيا ميا 

وتبدو لنا لطيفة صوتيّة ترسم الدقة م ( 2003)ديدان العلق لعال  الجروح المستعصية،  يتها؟عالقة اسم السورة )العلق( ببن

اإلنسان في السورة مراد به الجنس، فهو فيي معنيى  في استعمال لفظ )علق( بمعنى الجمع، بدل )علقة( بصيغة المفرد؛ ألنَّ 

نلميح هنيا إليى اكتشياف األطبياء فعاليية  ى تناسق الفواصيل، وانسيجامها صيوتيّا، والبيّد أنْ الجمع، وقد أّدى هذا االستعمال إل

)دييدان العليق  ااستخدام دودة العلق حتى األربعينات من القيرن الماضيي فيي تسيريع التئيام الجيروح وتنظيفهيا وإزالية آثارهي

 م ( 2003لعال  الجروح المستعصية، 

ل منطقية فيي ، حلقيي صيوت (العينـ)صيوات لفيظ العليق وفقيرات السيورة، فيأل ما يُلفت النظر اليه هو تطابق أوَّ  والحليق أوَّ

جهاز النطق فهو األعمق مخرجا، َمثَّل الفقرة األولى في اآليات الخمسة األولى مين السيورة التيي تتحيدث عين بدايية الخليق 

 (1/36م، صفحة 2000 -هـ 1420)حبنكة،  موبداية التعلم وفيها الدعوة إلى اكتساب العل

( ميّرة، فَمثَّيل الفقيرة الثانيية مين السيورة وهيي 43وهو صوت منحرف، تكيرر فيي السيورة ) (الالم)أّما الصوت الثاني فهو 

وترسم صورة اربعة اصيناف مين ( وتتحدث عن انحراف الكافرين، والتعجب من أفعالهم، 14-6األطول، وتشمل اآليات )

خييرة وهو صوٌت انفجاري شديد فقد تطابق والفقرة الثالثية التيي تشيمل اآلييات الخمسية األ (القاف)الناس تجاه الدعوى، أّما 

 وعذابهم الشديد.، وتصف مصيرهم، ( التي تتحدى المكذبين15-19)

 لمنتهي بها مع معنى اآليات جدول توضيحي النسجام اسم السورة )علق( بمقطع فاصلتها والصوت ا

صوت الفاصلة 

 وآخر مقطع فيها 

 المعنى اآلية صفة الصوت 

 )ع(

 مقطع مغلق

 )ص ح ص(

ل  حلقي في أوَّ

جهاز النطق 

واألعمق 

 مخرجا

ي َخلََق ) ْن 1اْقَرأْ بِّاْسمِّ َربَِّّك الَّذِّ ْنَساَن مِّ ( َخلََق اإْلِّ

ي َعلََّم بِّاْلقَلَمِّ ( ا3( اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )2َعلٍَق ) لَّذِّ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )4)  (5( َعلََّم اإْلِّ

بداية الخلق وبداية التعلم 

ل طريقة في التعلم  وأوَّ

 وأهمها وهي )القلم(

 )ل(

 مقطع مفتوح 

 )ص ح ح( 

ْنَساَن لَيَْطغَى ) صوت منحرف ( 7( أَْن َرآَهُ اْستَْغنَى )6َكالَّ إِّنَّ اإْلِّ

ْجعَى ) إِّنَّ إِّلَى ي يَْنَهى )8َربَِّّك الرُّ ( 9( أََرأَْيَت الَّذِّ

( أََرأَْيَت إِّْن َكاَن َعلَى اْلُهَدى 10َعْبًدا إِّذَا َصلَّى )

ينسجم وتناول انحراف 

الكافرين، والتعجب من 

أفعالهم، وترسم صورة 
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( أََرأَْيَت إِّْن َكذََّب 12( أَْو أََمَر بِّالتَّْقَوى )11)

َ يََرى )13َوتََولَّى )  (14( أَلَْم يَْعلَْم بِّأَنَّ َّللاَّ

صناف من الناس أربعة أ

 تجاه الدعوى

 )ق(

 مقطع مغلق

 )ص ح ص(

صوٌت انفجاري 

 شديد

يَةِّ ) يٍَة 15َكالَّ لَئِّْن لَْم يَْنتَهِّ لَنَْسفَعَْن بِّالنَّاصِّ ( نَاصِّ

ئٍَة ) بٍَة َخاطِّ يَهُ )16َكاذِّ ( َسنَْدُع 17( فَْليَْدُع نَادِّ

بَانِّ  ْب )18يَةَ )الزَّ ْعهُ َواْسُجْد َواْقتَرِّ  (19( َكالَّ اَل تُطِّ

بين ة تحدي المكذّ ترسم قوّ 

وتصف مصيرهم 

 وعذابهم الشديد.

 

ن هذه التقسيمات تطابقت وفاصلة السورة اذ انتهت اآليات الخمسة األولى والخمسة االخيرة بالمقطع الصوتّي أَّ واللطيف 

في آيات الخلق واألمر بالتعلم في أّول السورة وكذلك في اآليات األخيرة التي  ؛ لترسم األمر الحازمالمغلق )ص ح ص(

 ( بالمقطع الصوتّي المفتوح )ص ح ح(14-6انتهت اآليات التسعة في وسط السورة ) مقابل هذافي تتناول العقاب، 

 وناسبت حركة اللهو والطغيان

متأملين في داللة النهاية، فان انتهاء اآليات الخمسة األولى  ولما كانت الفاصلة المحكومة بوقفة التسكين تدفعنا للوقوف

ل السورة وفي آخرها، لذلك احصينا نسبة المقطع المفتوح  والخمسة االخيرة بهذا المقطع يلفت نظرنا إلى الشدة في أوَّ

% في 10.6ته الطويل )ص ح ح( الذي يعطي نوعا من الشعور بالهدوء الزمني، فوجدنا ما يعزز ذلك اذ مثّل ما نسب

( فقد 14-6%( في اآليات الخمسة األخيرة، أّما في آيات الفقرة الثانية في وسط السورة )17.64اآليات الخمسة األولى و)

%، فضال عن ذلك، فان احصاء األصوات الشديدة االنفجارية التي انتهت بها المقاطع الصوتيّة 21.25وصلت نسبته إلى 

 الثالثة يعزز ذلك وقد كان: المغلقة )ص ح ص( في المجموعات 

 % من أصوات المجموعة.34.6( 5-1اآليات )

 % من أصوات المجموعة.18.18( 14-6اآليات )

 % من أصوات المجموعة.21.7( 19-15اآليات )

 والجدول اآلتي يوضح ذلك: 

 ص ح ص ص ح ح ص ح اآلية

 الصوت النسبة الصوت النسبة النسبة

 ل ق ق همزة س ب 54.5 ي 9% 36.4 1

 ل ن ن ق 44.4 ا 11% 44.4 2

 ق همزة ب ل ك م 75.0  0% 25.0 3

 ل ل ل م 44.4 ي 11% 44.4 4

 ل ل ن م ع م 60.0 ا ا 20% 20.0 5

 ل ن ل ن ط 50.0 ا ا ا 30% 20.0 6

 ن س غ 50.0 ا ا 33% 16.7 7

 ن ب ر   44.4 ا ا 22% 33.3 8

 ي ل ن 37.5 ا ي  25% 37.5 9

 ب ن ل 50.0 اا  33% 16.7 10

 ي ن ل 27.3 ا ا 18% 54.5 11

 و ت ق 42.9 ا 14% 42.9 12

 ي ن ذ ل 33.3 ا 8% 58.3 13

 م ع م ن ل 45.5 ا ا 18% 36.4 14

 ل ن م ن س ن ن هـ 50.0 ا ا 12.5% 37.5 15

 ن ن هـ 27.3 ا ا ا 27.2% 45.5 16

 ل د هـ 50.0 ا 16.6% 33.3 17

 ـد ز ه 42.9 ا 14.2% 42.9 18

 ل ع س د ق ب 54.5 ا ا 18.18% 27.3 19

  46.1  17.4 36.5 نسبة
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يعزز ذلك نسبة األصوات الشديدة االنفجارية التي انتهت بها المقاطع الصوتيّة المغلقة )ص ح ص( في المجموعات الثالثة 

 كانت كما يأتي: 

 %( من أصوات المجموعة.34.6( نسبة )5-1اآليات )

 %( من أصوات المجموعة.18.18( نسبة )14-6اآليات )

 %( من أصوات المجموعة.21.7( نسبة )19-15اآليات )

%( فقط، والالفت 9.65%(، وصائت الياء على نسبة )90.35ا بالنسبة للمد فقد استحوذ صائت األلف على نسبة )أمّ 

نها عائدا هلل سبحانه تعالى، مقرونا  في اسم الموصول )الذي( ثالث مرات: مرتين مللنظر أنَّ صائت الياء الممتد لم يرد إالّ 

(، ومّرة واحدة مع ، الذي علم بالقلمْ بالفعل الماضي والمقطع الصوتّي المغلق في نهاية اآلية بصوت مجهور )الذي خلقْ 

المكذب )الذي ينهى( مقرونا بالفعل المضارع والمقطع الصوتّي المفتوح )ص ح ح( في نهاية اآلية بصوت مهموس، 

 .، ال جدال في ذلكا لغة صوتيّة أخرى خفيّة تشير إلى وهم االستغناء عن الخالقوكأنَّ في هذ

 لف قد اسيتحوذ عليى ميا نسيبتهننا نجد اّن صوت األإذا نظرنا إلى نوع المّد في المقطع الصوتّي المفتوح )ص ح ح(، فإا مّ أ

مييات التييي احتييوت الصييوت االخييير، واذا مييا انعمنييا النظيير فييي الكل(، %9.65) الّ إولييم يبييق لصييوت الييياء (، 90.35%)

وجدناها لم تخر  عن اسم الموصول )الذي(، والمجيء باسيم الموصيول ثيثيير فيي الينفس الشيوق إليى معرفية الخبير، وقيد 

م يستخدم االسيم والقران الكري، (136م، صفحة 1950-هـ1370)بدوي،  تكون الصلة نفسها ممهدة لهذا الخبر دالة عليهث

وقيد ارتيبط فيي هيذه ، (513م، صيفحة 1981-هـ1402)نحلة،  الموصول حين تكون صلته مناط الحكم وموضع االهتمام

السورة مرتين باسمه سيبحانه مقرونيا بالفعيل الماضيي والمقطيع الصيوتّي المغليق المنتهيي بصيامت )ص ح ص( فيي نهايية 

وت مجهييور، ومييّرة واحييدة بالمكييذب والفعييل المضييارع والمقطييع الصييوتّي المفتييوح )ص ح ح( فييي نهاييية اآلييية اآلييية وصيي

 وصوت مهموس، فقد بدا لنا اّن في هذا لغة خفيّة تشير إلى وهم االستغناء عن الخالق.

؛ (30/444)عاشور، صيفحة  وعلى الرغم من انَّ االستغناء يعني شدة الغنى، فالسين والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل

، يؤيييد ذلييك صييوتيّا احتييواء الفعييل (1/38م، صييفحة 2000 -هييـ 1420)حبنكيية،  كبيير، ألنّييه يتسييبب عنييهأالطغيييان  نَّ أ الّ إ

فقد كان في فعله صيوت ، دنىأوألنّه في مرتبة ، االستغناء امّ أصوات االستعالء )الطاء والغين( أ)يطغى( على صوتيّن من 

صيوات االسيتعالء أفقيد خليت مين ، )الرجعى( فألنّها تعبّر عن ذلّية الطياغي فيي مصييره أّمااستعالء واحد فقط هو الغين، و

 تماما!

)حبنكية،  ذليك ليذكاء المتيدبرتاركة ، ياتهاآوعدم ذكر دالئل الترابط بين ، سلوب غير المباشراستخدمت سورة العلق األ نْ إو

النظير فيي فاصيلة السيورة، وتحدييدا فيي مقاطعهيا الصيوتيّة الثالثية االخييرة فيي  نَّ إفي (1/41م، صفحة 2000 -هـ 1420

 : اآليات يُرينا ترابطا صوتيّا موسيقيا يوضحه المخطط االتي حيث

 

 لقْ  َخـ ذي ص ح ص + ص ح + ص ح ح = )أ(

 لقْ  َعـ من ص ح ص + ص ح + ص ح ص = )ب(

 رمْ  أكـ َكل ص ح ص + ص ح ص + ص ح ص = ) (

 غا يط لـ ص ح ح + ص ح ص + ص ح = )د(

 ان تغـ هـُسـ ص ح ح + ص ح ص + ص ح ص = )هـ(

 اه ينـ ذي ص ح ح + ص ح ص + ص ح ح = )و(

 دا هـ لَلْ  ص ح ح + ص ح + ص ح ص = )ز(

 را يـ اللـ/ـه ص ح ح + ص ح + ص ح = )ح(
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 ويمكن إيضاح موسيقى تسلسل المقاطع في الفاصلة وآخر صوت فيها بالرسم التوضيحي اآلتي: 

 
 نْ أات، فهيي يجيوز رة ثيالث ميرّ لوانيا مختلفية، فتيارة فيي لفظية )كيال(  المتكيرّ أوفي نظرة إلى تنغيم اآليات في السورة نجد 

)القاسمي م.، تفسير القاسمي المسيمى محاسين التأوييل،  ن تكون ردعا فيقف عليهاأجوز تكون تنبيها فيقف على ما قبلها، وي

الزجير يقتضيي مزجيورا ومزجيورا  نَّ وليى، ألأّن الردع والزجر أا نرى كنّ  نْ إ، و(9/443م ، صفحة  1914 -هـ 1332

نسان، واآليات بعدها حافلة بما يتوجه ة مباشرة بطغيان اإلمتلوّ  (كال)، و(1/56م، صفحة 2000 -هـ 1420)حبنكة،  عنه

م، 1966 -هييـ 1386)عبييدالرحمن، الجييزء االول  نسييان االسييتغناء عيين خالقييهما عيين وهييم اإلوالسيييّ  ،ليييه الييردع والنييذيرإ

، كذلك قوله تعالىإمؤكد ب ،ك الرجعى[ تعقيب بالتهديد الملفوفإلى ربِّّ  نَّ إ] :وقوله سبحانه، (2/25صفحة   نَّ ألم يعلم بيأ] :نَّ

 :ر ثانيية، فلييس قولنياوهي تكيرّ  ،لمت ُمسبقانَّ المعلومة قد عُ أزيادة الباء ثتوحي  نَّ هللا يرى[، فهو تهديد بنغمة االستفهام، أل

ل مّرةمر، فاألعلمت باأل :مر كقولناعلمت األ ليذا جياء المفعيول  ؛قيل وقعياأوالثانية  ،واألمر منصوب ،ولى توحي بالعلم ألوَّ

مجييء الجملية مؤكيدة بيأنَّ يجعيل  نَّ إ، بيل م(2002 -هيـ 1422)عزت،  في موقع المجرور، وهو أضعف من المنصوبث

 لفظ الجاللة سيرقق. (الم)و ،يعلم ستكسر (ميم) ألنَّ  ؛تلفاً لو رفعتيقاعها قوياً فضالً عن جرسها الذي سيكون مخإ

ألنّه واقع جواب شرط، واأللفاظ هنيا شيديدة عنيفية تصيور بجرسيها  ؛]لنسفعا بالناصية[ تهديد صريح تعالى: ويبدو في قوله

وليت هو بفاعل ذليك،  :بطال دعوة النداء أيإفتشير بوضوح إلى ردع  ، أّما )كالّ( الثالثة(30/453)قطب، صفحة  معناها

 ،وسيمعه أنصياره ،قيد سيمع القيران -)فليدع ناديه( :وهو المقصود بقوله تعالى–با جهل أ نَّ كيد للتحدي والتعجيز، ألأوهذا ت

 ليييف المبدلييية مييين النيييون الخفيفييية فيييي )لنسيييفعا(فيييي األ لميييحُ أ كنيييتُ  نْ إ، و(30/453)عاشيييور، صيييفحة  وليييم يفعليييوا شييييئا

 العمود الذي سيسفع به!صورة  م(1996 -هـ 1416)الفيروزابادي، 

م، صيفحة 1990 -هيـ 1411في، )صيا يضيا فقيد كيان اسيتفهاما تعجبيياأات ر ثالث مرّ يت( الذي تكرّ أرأتنغيم تركيب ) أّما

أرأييت اليذي )]أرأيت الذي ينهى عبدا[ وليس  تعالى: ، ونستشعر في قوله(30/453)عاشور، صفحة  نكارياإو (30/368

 -هيـ 1421)اآللوسيي،  -بو جهلأوالعبد المصلي هو الرسول )صلى هللا عليه وسلم( والناهي هو  – (ينهى نبيا)و أ (ينهاك

عليه الصالة السالم، فهيو  ن النبيّ أمن ينهى عن الصالة، وتفخيما لش تخويفا لكلّ ونستشعر  -(30/563م .، صفحة 2000

استعمال )النهى( وهو )المنع( في اآلية فيي تناسيق سهم أ، فضال عن ذلك فقد (32/21)الرازي، صفحة  مع التنكير معّرف

و ألنّيه نهيٌي أ ،بيي جهيل عليى ذليكأشيارة إليى عيدم اقتيدار إلما فيي ذليك مين  ؛ر بالمنعبَّ عَ ولم يُ  ،ر بهبِّّ رؤوس اآليات، وقد عٌ 

 .(30/563م .، صفحة 2000 -هـ 1421)اآللوسي،  لفظي

 وييدلّ  ،ألنّيه يكيون بالفعيل ؛المنع يكون أقوى من النهي نَّ أصوات المنع ما يؤكد أصوات النهي وقوة أفي ضعف لمح أوقد  

 ،ضيعيفا ،افيي النهيي خفيّي (الهياء)، فهميا مشيتركان فيي النهيي والمنيع، نجيد (المييم)و (النيون)ذا ما استثنينا إعلى االقتدار، ف

فييه بعيض  ،رخيوا، في المنع مؤاخييا للهميزة، مجهيورا (العين)على الضعف، و يدلّ  (29)القيسي، صفحة  رخوا ،مهموسا

 ة، ناهيك عن انتهاء لفظ يمنع بالمقطع المغلق الذي يؤكد الحزم والقوة !على القوّ  ، يدلّ (136)القيسي، صفحة  الشّدة

 بيالوقوف الّ إفالموسييقى ال تتضيح  ،ليبيرز موسييقاها ؛نية يتطلب الوقوف على رؤوس اآليياتآن نظام الفواصل القرا كاولمّ 

يمنيع النظير  نيه الأعراب، بَيد هذا غالبا ما يخفي عالمات اإلو، (227م، صفحة 1978 -هـ 1399)أنيس،  على رؤوسها

كيد السيفع أ]لنسفعاً بالناصيية[  :عراب، ففي قوله تعالىظهار جمالها من خالل عالقة المعنى بعالمة اإلإفي بعض اآليات، و

المزيدة الداخلية عليى  (الباءـ)، ب(1213م ، صفحة 2002 -هـ 1423)الخوارزمي،  ةوهو القبض على الشيء وجذبه بقوّ 

لفظ الثانية النكرة ل (ناصيةلفظ )، كما جاءت المحاذاة الصوتيّة باتباع (30/450)عاشور، صفحة  كيد اللصوقألت ؛المفعول



VOLUME 3, ISSUE 6 December 2021 

 

 
 
 
 

 97IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 يناللفظتيي، وهييذا جعييل (52م، صييفحة 2003 -هييـ 1423)الجييواد،  المعرفيية بييـ)أل التعريييف( ولييى المعرفييةأل)الناصييية( ا

، وهيا هيي (32/24)اليرازي، صيفحة  بو جهيل قيد ُجيّر كالكليب ييوم بيدرأحال صاحبيهما، فها هو وتطابقان تالمجرورتين 

 ميع مزييد مين هذا ال يكيون عنيد العيرب إالّ  نَّ أل ؛ذالل والتعذيبة القهر واإلفي اآلية بحرف الجر، فليشعر بقمّ  رّ جَ ناصيته تُ 

م .، صيفحة 2000 -هيـ 1421)اآللوسيي،  بعية فيي البهيائمهيذه عيادة متَّ  نَّ أمير واألّ مين ذليك دهى ن واالستعالء، واألالتمكّ 

فضيال عين  (9/446م ، صفحة  1914 -هـ 1332)القاسمي م.، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل،  ، و(30/569

هم عيين الصييفات االدميّيي ،وشييناَعة تصييرفاتهم ،ي مسييتوى الكييافرينظهيير ثتييدنّ اسييتخدام صييورة الحيييوان يُ  نَّ إذلييك فيي  ةثوبُعييدِّ

 .(133م، صفحة 1999 -هـ 1419)ياسوف، 

االنسيان  نَّ أل ؛علقيةلفظة  بدلننا نجد استعمال )علق( وهو جمع، إف ،لةذا ما نظرنا إلى مفردات السورة الواقعة في الفاصإو

فليذا جميع ميا خليق منيه  ؛(1362م، صيفحة 2000 -هيـ 1421)النسيفي،  به الجنس، فهو في معنيى الجميع مرادٌ في اآلية 

)القاسييمي م.، تفسييير  و، (30/558م .، صييفحة 2000 -هييـ 1421)اآللوسييي،  ّدى هييذا إلييى تناسييق الفواصييلأليطابقييه، و

شارة هنيا إليى لطيفية صيوتيّة تكمين وتجدر اإل، (9/440م ، صفحة  1914 -هـ 1332القاسمي المسمى محاسن التأويل، 

يسيبقه فيي  ال ،الخليق وهيو أصيل الوجيود)عليق( وأسيبقية لعيين فيي خليق( وصيوت افيي )اسيتباق صيوت الخياء انسجام في 

 ة. أصل الربوبيّ الّ إالترتيب 

 -هيـ 1386)عبيدالرحمن، الجيزء االول  يية العليقآكرم( التي انفردت بهيا وكذلك نجد في استعمال صيغة اسم التفضيل )األ

)عاشور، صفحة  و، (30/367م، صفحة 1990 -هـ 1411)صافي،  نى المبالغة في الكرمبمع (2/21م، صفحة 1966

م، 2000 -هيـ 1420)حبنكية،  ضيافة إليى شييإطيالق العيام دون كريم، فالمعرفة تعني اإل األكرم من كلّ  :يأ (30/439

خير إليى توافيق فاصيلة اآليية واآليية الالحقية لهيا، ناهييك عين اتسياق ارتبياط ى هيو اآلدّ أء، وهذا االسيتعمال (1/48صفحة 

]ميا غيرك بربيك الكيريم اليذي خلقيك  :وعدليه فيي قوليه تعيالى ،وتسيويته ،نسيانالكريم صفة للرب عند الحديث عن خلق اإل

 وفضله بها على كثيير مين خلقيه ،نسانم بها هللا اإلرم مع خلقه ثم تعليمه، والتعلم هو الموهبة التي كرَّ فسواك فعدلك[، واألك

 م بالقلم[.قرأ وربك األكرم الذي علَّ إ] :في قوله تعالى (187م، صفحة 1996 -هـ 1416)القيسي ع.، 

مين البشير فيي األرض منيذ  مين خليق آدم علييه السيالم؟ وكيمْ  مْ تى بدأت الكتابة؟ وبعيد َكيومع لفظ )القلم( لنا وقفة وسؤال، م

 ابتداء الخليقة وحتى الساعة ال يعرف الكتابة؟ وهل من ال يعرفها غير مقصود في السورة؟

وييراد بيه فصيل  ،زوالفير  ،والتصينيف ،والتميييز ،التعريف :أي ،راد منه التقليمالقلم في السورة يُ  يرى بعض الدارسين أنَّ 

رض تقوم على التقليم الذي هيو مبيدأ نظريية علوم األ القلم، وكلّ  هُ رُ وَ حْ ها مِّ األشياء بعضها عن بعض، والعلم في الطبيعة كلّ 

قصيد بيالقلم قالمهيم( ال يُ أذ يلقيون إم األصوات، وفي قوله تعيالى: )وميا كنيت ليديهم ذن تقلّ واأل ،م األلوانفالعين تقلّ ، المعرفة

 .(2015)شحرور،  من األقالم زالم نوعٌ األومنهم إلجراء القرعة،  بل إشارة للتمييز لكلٍّ  ،داة الكتابةأفيها 

نسيان المغتير عين طغيانيه، ونيذيرا ليه  في هذه السيورة، ردعيا لإلالّ إوكذلك صيغة )الرجعى( التي لم ترد في القران الكريم 

َّ ب ، فقيد أسيهم (2/26م، صيفحة 1966 -هيـ 1386)عبيدالرحمن، الجيزء االول  ونهايية رجعياه، رهن إلى ربك غايية مصييأ

 تقديم الظرف في توافق رؤوس اآلي فضال عن القصر.

ظر )على الهييدى( ال ينيياـكييان علييى الهييدى[ مييا ناسييب موسيييقى رؤوس اآلي أيضيياً، فيي ونجييد فييي تركيييب اآلييية ]أرأيييت إنْ 

 -هيـ 1419)الجطيالوي،  ا في )على( من معنى االستعالء المجيازي)مهتدياً( فيما لو قلنا: أرأيت إن كان مهتديا، فضال عمّ 

)عاشور،  ]أولئك على هدى من ربهم[ :، وهو شّدة التمكن من الهدى فالهدى هدى هللا؛ لقوله تعالى(520م، صفحة 1998

 .(30/448صفحة 

ه كييذلك ب باتصييال )الهييدى( بييـ)على( حييرف االسييتعالء لفظييا، )َعلَْلهييدى( فكأنَّييبَّ َسييل التعريييف تَ أومجيييء )الهييدى( ُمعرفييا بيي 

حد )ص ر باالرتباط بـ)الهدى(، يجمعهما مقطع صوتّي واهو الصوت األخير من حرف الجر )على(، مكرّ  (الالمـ)معنًى، ف

 (.ح ص

)النسيفي،  ناصيية كياذب خياطيٍ قولنيا: ها ]كاذبة خاطئة[ من الحسن والجزالة ما ليس في نَّ أوكذلك نجد في وصف الناصية ب

، فضال عن توافق رؤوس اآلي، وعن معنى شّدة الكذب، فكأنَّ كل جزٍء من أجزائيه (1363م، صفحة 2000 -هـ 1421

 .(9/446م ، صفحة  1914 -هـ 1332)القاسمي م.، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل،  ب ويخطييكذ

 خطيياب المخاطييب معنييى االحتقييار واالزدراء بييدل]فليييدع ناديييه[  :ي اسييتعمال خطيياب الغائييب فييي قولييه تعييالىفييلمييح وقييد يُ 

فيي قوليه تعيالى: ]فلييدع نادييه[ مين األصيوات  (الهياء) نَّ إ، فضال عن ذلك في(1/69م، صفحة 2000 -هـ 1420)حبنكة، 

( فيأقوى، كْ يَينادِّ  عُ دْ تَيلْ )فَ  مثال: في قولنا (التاء)و (الكاف)، أّما (95)القيسي أ.، صفحة  خفيّة ،منفتحة ،الضعيفة؛ ألنّها رخوة

ى، وعيدم جيدوى ي والمنيادَ هيي األخيرى عين عيدم قيدرة المنيادِّ  رُ بِّّيعَ نيا بهيذه األصيوات تُ وهي قطعا ال تناسيب السيياق، وكأنَّ 

طليق عليى أهيل ، ويُ (30/451)عاشيور، صيفحة  النادي هو اسم للمجليس اليذي يجتميع فييه القيوم نهيارا نَّ أما والسيَّ  ،النداء
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فهو ال  (30/371م، صفحة 1990 -هـ 1411)صافي، و ، (32/25)الرازي، صفحة  المكان، فيقع على المجلس وأهله

 يذهب فيه التصيور كيلّ  ،طالقه الرهيبإثتركته على  ية بلْ د صنيع الزباناآلية لم تحدّ  دعى أهله، واللطيف أنَّ ما يُ ى وإنَّ يُدعَ 

 .(2/34م، صفحة 1966 -هـ 1386)عبدالرحمن، الجزء االول  مذهبث

وإذا ما نظرنا في استعمال حروف المعاني ونأخذ ميثال )السيين( و)سيوف(، ومعليوم أنَّ )سيوف( تسيتعمل للمسيتقبل البعييد،  

فيي ]سيندع الزبانيية[ اإليحياَء بسيرعة اليرد؛  (السيين)لسين( تستعمل للمستقبل القريب، فنجد من لطائف انسجام استعمال و)ا

ألنّه يحمل مقطعا صوتيّا قصيرا واحدا هو )ص ح(، وهذا ينسيجم تماميا ميع اسيتعمال )سيوف( للمسيتقبل البعييد، و)السيين( 

 .(1/387م، صفحة 2000 -هـ 1420)حبنكة،  للمستقبل القريب

وقيد  ،وسيلة لتسيجيلها دُّ عَ صوات اللغة، وهي تُ أتستخدم لتمثيل  ،الكتابة هي نظام من الرموز والعالقات نَّ أوعلى الرغم من 

م، 1987 -هـ 1407)البنا،  رسم )سندع( ا نرى أنَّ ن، فإنَّ (44م، صفحة 1988 -هـ 1408)الحمد،  ال تطابق النص دائما

ْم( إّميا التبياع الرسيم للّفيظ، فإنهيا محذوفية قد  (620صفحة  هِّ ورد بدون واو كما في قوله تعالى: )يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ أُنَاٍس بِّإَِّمامِّ

  (30/570م .، صفحة 2000 -هـ 1421)اآللوسي،  يدع(ثفيه عن الوصل؛ اللتقاء الساكنين، أو لمشاكله )فل

ة مين آخيره ميع هيذه السيرعة، ورسيمها صيوتيّا وهنا نلحظ انسجام داللة رسم الفعل )سندع( بحذف )الم الفعيل( حيرف العلّي

لنيا ذليك ارتبياط الفعيل بيالمفعول بمقطيع  رُ ّوِّ َصي، يُ  ضربالمقاطع الصوتيّة، فال يكاد الفعل ينتهي حتى نجد )المفعول به( قد ح

ل )المفعول به( الزبانية )ُعيـ/ْز(، وهيذا ميا ال نجيده ميع )فلييدع /  صوتّي واحد مغلق هو )ص ح ص(، يجمع آخر الفعل بأوَّ

بانية( التي ترسم نا/ د/يه( حيث ال مقطع صوتّي يجمع الفعل والمفعول به، فضال عن كثرة عدد المقاطع الصوتيّة للفظ )الز

 قياسا بمقاطع لفظ )ناديه( التي ترسم قلة حيلته. ة عددهاكثر

 

 لمصادرا

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع  (.م .2000 -هـ 1421آللوسي. )أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ا

 . المثاني . بيروت

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل  (.م 2002 -هـ 1423ابو القاسم جارهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. )

 . وعيون األقاويل في وجوه التأويل . بيروت: دار المعرفة

 .الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة. دار الكتب العربية (.بن أبي طالب القيسي. )بال تاري أبو محمد مكي 

 .من بالغة القران . القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشر (.م1950-هـ1370أحمد أحمد بدوي. )

-https: //al السترداد منالذهب االبريز في مناقب الشي  عبد العزيز. تم ا (.أحمد السجلماسي. )بال تاري 

mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m015554.pdf. 

إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى منتهى األماني  (.م1987 -هـ 1407أحمد بن محمد البنا. )

 . ةوالمسرات في علوم القراءات . بيروت عالم الكتب القاهرة ، مكتبة الكليات األزهري

 .التفسير الكبير. طهران: دار الكتب العلمية (.االمام الفخر الرازي. )بال تاري 

 . دار الرشيد -معجم كتاب العين . العراق: وزارة الثقافة واالعالم  (.م 1980الخليل بن أحمد الفراهيدي. )

يلن اإلعجاز( . تونس: دار محمد قضايا اللغة في كتب التفسير )المنهج، التأو (.م1998 -هـ 1419الهادي الجطالوي. )

 . علي الحامي للنشر والتوزيع

 .موسيقى اللغة. القاهرة: درار االفاق العربية (.م2003 -هـ 1423د. .إبراهيم رجب عبد الجواد. )

 . من أسرار اللغة . مصر: مكتبة االنجلو المصرية (.م1978 -هـ 1399د. ابراهيم أنيس. )

 . دمشق: دار المكتبي -جماليات المفردة القرانية . سوريا  (.م1999 -هـ 1419د. أحمد ياسوف. )

 . علم التجويد دراسة صوتية ميسرة . بغداد: مطبعة أسعد (.م1988 -هـ 1408د. غانم قدوري الحمد. )

.  مطابقة علم االجنة لما ورد في القران والسنة (.م1990 -هـ 1410د. ناطق محمد جواد النعيمي وعبد الستار حامد. )

 .العراق: وزارة االوقاف والشؤون الدينية (.681،347تأليف االعجاز القراني )صفحة 

 تم االسترداد من (.م  2003, 7 31ديدان العلق لعال  الجروح المستعصية. )
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 (.37سورة النازعات. )اآلية

 (.201)اآلية (.سورة)األعراف

 (.150)من اآلية (.سورة)األعراف

 (.76)اآلية (.سورة)األنعام

 (.(22-21)اآليات) (.سورة)البرو 

 (.1)االية (.سورة)البقرة

 (.11)اآلية (.سورة)الحاقة

 (.19)اآلية (.سورة)القلم

 (.11)اآلية (.سورة)النجم

 (.18)اآلية (.سورة)النجم

 (.78و77)اآليات) (.سورة)الواقعة

 (.29)اآلية  (.سورة)ص

 (.43)اآلية (.سورة)طه

 (.16-13)اآليات  (.سورة)عبس

 (.42)من اآلية (.سورة)هود

 (.28)اآلية (.سورة)يوسف

 .في ظالل القران. بيروت: دار احياء التراث (.سيد قطب. )بال تاري 

 .التفسير البياني للقران الكريم. مصر (.م1966 -هـ 1386عائشة عبدالرحمن. )الجزء االول 

  . معار  التفكر ودقائق التدبر (.م2000 -هـ 1420عبد الرحمن حسن حبنكة. )

 . تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل . بيروت (.م2000 -هـ 1421ود النسفي. )عبد هللا أحمد محم

دراسة  -تراكيب ابنية الجذور )بصر.رأى.نظر( في القران الكريم  (.م2002 -هـ 1422عزة عدنان أحمد عزت. )

 . داللية. العراق: رسالة ماجستير كلية االداب جامعة الموصل
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