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ABSTRACT
Considering the importance of phonetic research over the last centuries and
its role in familiarization with the language of Koran, this article has been
selected and developed as the phonetic study of Surah Ar-Rahman. In this
Surah, all the sounds are positioned in accordance with their needed place to
such an extent the sounds cannot be moved elsewhere. Hence, when the
description of heaven is given in Koran, soft and sweet sounds as in the phrase
(Motakan Ala Rafraf Khezr) are used with phonemes such as “R” and “F” in
that these sounds have this particular attribute. Likewise, when the Day of
Judgment is described in Koran, it is possible to use glottal and strong sounds
like the phrase “Eza Alsamaa Ensheghat” ( )إذا السماء إنشقتand the letter “gh” has
been used as the letter “qaf” invokes harshness and instability. Since the
Qur'an is referred to as the book of human guidance, the study of the concepts
and aesthetic qualities of this book is given increasing attention.
Key words: Concept, Sound, Phoneme, Surah Ar-Rahman.
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الملخص
الداللة من مادة دلل ،دل فالن إذا هدی ونحوه كداللة الدخان علی النار والدالله البكاء علی الحزن .وفی
اإلصطالح :هی كون الشئ بحالة يلزم من العلم به العلم ،أبشئ آخر والشئ األول هو الدال والثانی هو المدلول
وكيفية داللة اللفظ علی المعنی .نظراً إلی أهمية الدراسات الصوتية منذ القرون الماضية إلی اآلن ودورها فی
تنقيح لغة القرآن إختارت هذه المقالة سورة الرحمن وقامت بتحليلها .فی هذه السوره كل االصوات قد
إستعملت فی مكانها حيث اليمكن أن تستعمل االولی فی مكان االخر ،حينما يصف الجنة يستعمل اصوات
الرخوه واللين( :متكئن علی رفرف خضر) الراء والفاء كالهما من أصوات اللين والرخوه وحينما يصف يوم
القيامه يستعمل أصوات الشديد والمجهور نحو( :إذا السماء إنشقت) القاف فيه القلقلة والشدة .بما أن القرآن
الكريم كتاب لهداية اإلنسان وكل المسلم يقتدی به فی كل حياته يحتاج إلی إهتمام لتكشف حقائقه وجماله
لكی تبقی فی أذهان أبداً .هذه المقالة تهدف من خالل تحليل االصوات أن تكشف عن جمالياتها لتبقی فی
أذهان أبدا.
الکلمات الدلیلیة :الداللة ،الصوت ،تحلیل السورة ،الرحمن.
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 .9المقدمة
كل الشئ فی الطبيعه عالمه تدل علی وجود شئ آخر كدالله الدخان علی النار ودالله البكاء علی الحزن
والغم ودالله االبتسام علی الفرح والسرور هذه الدالله تصدق فی علم الكلمات والجمالت؛ كل الكلمه
والجمله التی تجری علی اللسان لها صوت له عالقه بالمعنی أو من طريق موسيقی اللفظ ندرك معناه ،حينما
يتكلم عن الحب والعشق يستعمل أصوات الرخوه والهمس وحينما يتكلم عن الخشم والغضب يستعمل
أصوات الشديد و المجهور  ".تعد الدراسات الصوتية واحدة من الدراسات اللغوية العربية ؛ التی أوالها

العلماء العرب إهتماماً كبيراً وملحوظاً لما تمثله هذه الدراسات من عالقة وشيجة وقوية فی الحفاظ علی
تجويد القران الكريم وتالوته  .لقد خطت الدراسات الصوتية الحديتة خطوات واسعة منذ بدايات القرن
العشرين وحظت بإهتمام العلماء والباحثين  ،وكان خليل بن أحمد الفراهيدی هو رائد هوالء العلماء  ،حيث

أولی إهتماما كبيراً بدراسة أصوات العربية" (البهنساوی 52/ 5002 ،و.)52

نظراً إلی أهمية الدراسات الصوتية فی اللغة العربية منذ القرون الماضية إلی اآلن ودورها فی تنقيح لغة
القران الكريم إختارت هذه المقالة سورة الرحمن وتقوم بتحليلها .
قضية الدراسات الصوتية ليست قضية جديدةً فی األدب العربی بل هی قضية قد تطرق إليها كثير من
العلماء منهم  -2 :عبداهلل فريد ( 5002م) الصوت اللغوی وداللته فی القران الكريم قد أشار فيه الی البناء

اللغوی فی سورتی الشعراء والبقرة وأيضاً قد تحدث عن خصائص الحروف  – 5حسام البهنساوی (5002م)

الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتی الحديث قد أشار إلی تاريخ الدراسة الصوتية وأنواع
النبر والتنغيم  -2عبد العزيز الصيغ ( 5000م ) المصطلح الصوتی فی الدراسات العربية قد أشار فيه إلی
صفات األصوات ومخارجها  .ولكن الجديد فی هذه المقالة هو ما قام أحد بتحليل هذه السورة .
بما أن القران الكريم كتاب لهداية اإلنسان وكل المسلم يقتدی به فی كل حياته يحتاج إلی إهتمام لتكشف
حقائقه وجماله لكی تبقی فی أذهان أبداً.

هذه المقالة فی خالل تحليل تهدف أن تجيب هذه األسئلة  – 2 :هل األصوات توثر فی المعانی  -5هل

يستعمل الكلمات علی أساس صوتها فی مكانها .هذا البحث فی جواب هذه األسئلة فی البداية تقوم
بالتعريف الداللة وأنواعها وصفات الحروف وفی نهاية علی أساس الفروق اللغوية والتفاسير تكشف عن
جماليات هذه السورة .
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ولتحليل األصوات إختارت المنهج التوصيفی التحليلی وعلی أساس هذا المنهج قامت بتحليل أصوات
الكلمات .
تعریف الداللة
الداللة فی اللغة من مادة دلل  ،دل فالن إذا هدی ودل إذا إفتخر والدلة المنة  .دل يدل إذا هدی ودل يدل

إذا من بعطائه .األدل المنان بعمله والدالة ممن يدل علی من له عنده منزلة شبه الجرأة منه "( لسان العرب ،
2120ه /مادة دلل ) .

وفی اإلصطالح  ":هی كون الشئ بحالة يلزم من العلم به العلم أبشئ آخر والشئ األول هو الدال والثانی

هو المدلول وكيفية داللة اللفظ علی المعنی" ( الجرجانی  2191 ،م  ". ) 201/ومن دلل  :الدليل  :ما
يستدل به والدليل  :الدال وقد دله علی الطريق يدله دالله ودٍالله ودلولة" ( الجواهری  5002م/مادة دلل).
أنواع الداللة

"الداللة الصرفية  :لقد مزج لغويو العرب بين الصرف والنحو فی دراساتهم اللغوية وهذا وا إستقر عليه علم
اللغة الحديث عند الغربيين وإعتبروا التغير الذی يصيب أبنية الكلمة المفردة مرتبطاً بالتغير الذی يصيبها إثناء

التركيب" ( الكراعين  2112 ،م .)19/

"الداللة النحوية أو التركيبية  :هی النسب أو العالقات القائمة بين مواقع الكلمات فی الجملة ( السابق /

 . ) 12وأن الكلمة تكتسب تحديداً وتبرز جزاء من الحياة اإلجتماعية والفكرية عندما تمثل فی موقع نحوی
معين فی التركيب اإلسنادی وعالقته الوظيفية  :الفاعلية  ،المفعولية  ،الحالية النعتية  ،اإلضافة ،التميز ،
الظرفية ،مثالً  (( :خاطبت الطحان فی شأن تحسين عمله وزيادة مقدارإنتاجه فكلمة (( طحان )) فی موقع
المفعول به تبرز فی وجهة من العالقة اإلجتماعية فی موقع المحاسبة والمسوولية وهناك من يحاسبها أو
يسألها" ( الداية  2119 ،م . )52 /

"الداللة السياقية أو اإلجتماعية  :هی تلک الداللة التی يقصدها المتكلم ويفهمها السامع من خالل الحدث

الكالمی تبعاً للظروف المحيطة "( الكراعين السابق " .)200 /أی ما يكون قد طرأ علی الكلمة من تطور
داللی بحسب القوانين التی ترصد حركة األلفاظ والدالالت فی الزمان المتتابع بين العصور وفی المجاالت
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المختلفة من علمية و إجتماعية و فنية ،فلكلمة تكتسب أبعاداً جديدة ً ،أو تحصر فی إطار خاص أو تنقل

إلی مواقع لم تألفها من قبل" ( الداية السابق .) 25 /

"الداللة أالساسية أو المعجمية  :هی تلک الداللة أو المعانی المتعددة التی يوردها المعجم لأللفاظ المفردة

المرتبة ترتيباً معيناً فی لغة واحدة أوأكثر "( الكراعين السابق " .)202 /وهی جوهر المادة اللغوية المشترك
فی كل ما يستعمل من إشتقاقاتها وأبنيتها الصرفية ؛ ف (طحی ) تدل علی حركة وضغط لتحويل الحبوب
إلی مسحوق ناعم بالرحی ويكون حقيقاً مباشراً ومن ثم حمل الدالالت المجازية المتعددة" ( الداية السابق

25 /و .)52
علم االصوات (الفیزیایی)

"هو يهتم بدراسة الخصائص المادية أو الفيزيائية ألصوات الكالم فی إثناء إنتقالها من المتكلم إلی السامع
فهو يحلل الذبذبات والموجات الصوتية المنتشرة فی الهواء  ،يوصفها ناتجة عن ذبذبات ذرات الهواء فی
الجهاز النطقی المصاحبة لحركات أعضاء هذا الجهاز .إهتم العلماء العرب بدراسة أصوات اللغة العربية
إهتماما كبيرا وقد إتسمت هذه الدراسة بالدقة والتميز علی الرغم من إعتمادها علی المالحظة الذاتية
والحس والذوق الذاتی دفعهم إلی هذه الدقة وحرصهم علی حفظ لغة القران الكريم وبقائها وبخاصة بعد
إنتشار اإلسالم فخشی العلماء من أن تنحرف أصوات هذه اللغة الشريفة لقد نهض هوالء العلماء بدراسة
أصوات اللغه العربية منذ القرن الثانی الهجری وكان خليل أحمد الفراهيدی هو رائد هوالء العلماء"

(البهنساوی السابق 29 /و.) 52
أنواع الداللة الصوتیة

"الداللة الصوتية الطبيعية :تلک الداللة التی ترتبط بإحدی نظريات أصل اللغة وهی وجود مناسبة طبيعية
بين اللفظ ومعناه وقد درس اللغويون العرب الوحدات الصوتية ويبغوا أثرها فی تغير المعنی ويظهر ذلک
بوضوح فی بحث اإلشتقاق األكبرعند إبن جنی وتفريقه بين معانيها نتيجة تغير وحدة صوتية فی االلفاظ مثل

((إقطم – قطف –قطع – قطش – قط )) -وكذلک فی تغير حركات االعراب التی تغير وحدات صوتية فی
العربية النه يتغير المعنی تبعاً لتغيرها  ،فهی تفرق بين اإلسم والفعل ((عمل وعمال )) وبين اسم الفاعل واسم

المفعول ((موحد وموحد )) وغير ذلک "(الكراعين السابق .)19 /
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"الداللة الصوتية التحليلية  :وهی التی ترتبط بتغير الوحدات الصوتية ( )phonemesفی اللفظ فيتغير

المعنی تبعاً لتغيرها  ،باإلضافة إلی النبر ( )stressوالتنغيم ()intonatin

النبر  :وهو الضغط نطقاً علی أحد مقاطع الكلمة دون المقاطع األخری  ،ذلک أنه غير وظيفتی فی لغتنا أی
أن تغير موضعه فی الكلمة  ،تقديماً أو تأخيراً  ،ال يؤثر الفی معناها ال فی محلها من األعراب .
التنغيم  :هو مسار التصويت بعناصر الجملة والتطريب بها إنه غير قار علی إيقاع واحد يكون صاعداً أو

هابطاً أو مستوياً أو يراوح فی المرة الواحدة بين الصعود والهبوط واإلستواء "(الزين5001 ،م .) 99 /
صفات الحروف

"هی الهيئة التی يكون عليها الحرف آن حصوله فی المخرج الصوتی من الجهر والرخاوة والشدة والهمس
ونحو ذلک ،وصفات الحروف كثيرة إنما المختار منها سبع عشرة صفة تتوزع علی دائرتين  :أ -دائرة لها
ضد ،يبلغ عددها معا عشر صفات وهی :
الجهر ضد الهمس
الشدة وضدها الرخاوة
اإلستعالء وضده االستفال
االطباق وضده االنفتاح
االذالق وضده االصمات

ب – دائرة الضد لها  ،وعددها سبع صفات وهی:
 – 2الصفير
 – 5القلقلة
 – 2اللين

 – 1اإلنحراف  – 2التكرير  -9التفشی  -9االستطالة
حروف اللغة العربية كل حرف منها يتصف بخمس صفات من الصفات المتضادة المذكورة وصفة أو صفتين

من غير المتضادة وربما ال يتصف بأی صفة من الصفات المذكورة "(عبداهلل 5002 ،م  255/و.) 252
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التحلیل الصوتی فی السورة

"تتضمن السورة اإلشارة إلی خلقة تعالی العالم بأجزائه من سماء وأرض وبر وبحر وإنس وجن ونظم
أجزائه نظما ينتفع به الثقالن االنس والجن فی حياتهما بذلک العالم إلی نشأتين  :نشأة دنيا ستنتفی بفناء
أهلها ونشأة أخری باقية تتميز فيها السعادة من الشقاوة والنعمة من النقمة وبذلک يظهر أن دارالوجود من
دنياها وآخرتها ذات نظام واحد مؤتلف االجزاء مرتبط األبعاض قويم األركان يصلح بعضه ببعض ويتم نظر
عنه بنظر فما فيه من عين وأثر من نعمة تعالی وآالئه ولذا يستفهم مرة بعد مرة إستفهاما بقوله ﴿فبای آالء

ربكما تكذبان ﴾ فقد كررت اآلية فی السورة إحدی وثالثين مرة ولذلک إفتتحت السورة بذكره تعالی بصفة

رحمته العامة الشاملة للمؤمن والكافر وإختتمت بالثناء عليه بقوله ﴿ تبارك اسم ربک ذی الجالل واإلكرام﴾
وفی المجمع عن موسی بن جعفر عن آبائه عليهم السالم عن النبی قال  :لكل الشئ عروس وعروس القران
سورة الرحمن" ( الطباطبايی  2122 ،ه. ) 19 /

"أن مناسبة هذه السورة بما قبلها بوجهين  :أحدهما  :أن اهلل تعالی إفتتح السورة المتقدمة بذكر معجرة تدل

علی العزة والجبروت والهيبة وهو إنشقاق القمر ،فإن من يقدر علی شق القمر يقدر علی هد الخبال وقد
الرجال وإفتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل علی الرحمة والرحموت وهو القران الكريم ،فإن شفاء القلوب
بالصفاء عن الذنوب و ثانيهما  :أنه تعالی ذكر فی السورة المتقدمة ﴿ فكيف كان عذابی ونذر ﴾ غير مرة

وذكر فی السورة ﴿فبأی آالء ربكما تكذبان﴾ مرة بعد مرة لما بينا أن تلک السورة إظهار الهيبة ،وهذه
السورة سورة إظهار الرحمة  ،ثم إن أول هذه السورة مناسب آلخر ما قبلها حيث قال فی آخر تلک السورة

﴿عند مليک مقتدر﴾ القمر 22/واإلقتدار إشارة إلی الهيبة والعظمة وقال ههنا ﴿ الرحمن ﴾ أن عزيز شديد
منتقم مقتدر بالنسبة الی الكفاروالفجار " الرازی . ) 95 / 2110 ،
﴿الرحمن ﴾

(الراء)  ":حرف تكريری إهتزازی والتكرير الواقع فی الراء هو حاصل إرتعاد سطح اللسان فی الطول

وتفخم الراء إذا كانت مضمومة أو مفتوحة
(الحاء) :يدل علی التمسک البالغ وباألخص فی الخفيات ومن الحروف الحلقی ويخرج من أقصی الحلق
وفيه الشدة.
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(النون) :يدل علی تمكن المعنی تمكنا تظهر أعراضه" ( عبداهلل السابق 259 /و . )29الرحمان صيغة
المبالغة تدل علی الكثرة الرحمة ببذل النعمة وهذه الرحمة يعم المؤمن والكافر وهذه الصفات توحی بأن
الرحمة يعم المؤمن والكافر واليغفل عن األنسان دون أی شک وهذه الرحمة تظهر فی كل ما يحيط اإلنسان

من العين واليد الرجل والبحر والجبل والهواء (النون والحاء ) " .وأن الرحمن من أسماء خاصة به تعالی ال
يسمی به غيره بخالف الراحم والرحيم" ( الطباطبايی السابق  . ) 12 /هلل تعالی رحمتان سابقة والحقة

فالسابقة هی التی بها الخلق والالحقة هی التی أعطی بها الخق بعد إيجاده إياهم من الرزق والفطنة وغير
ذلک فهو تعالی بالنظر الی السابقة رحمن وبالنظر إلی الالحقة رحيم ولهذا يقال يا رحمن الدنيا ورحيم
االخرة  ،فهو رحمن النه خلق الخلق أوال برحمته فلما لم يوجد فی غيره هذه الرحمة ولم يخلق أحد أحدا
لم يجز أن يقال لغيزه الرحمن ولما تخلق الصالحون من عباده ببعض أخالقه علی قدر الطاقة البشرية ،
وأطعم الجائع وكسا العاری وهو شئ من الرحمة الالحقة التی بها الرزق واإلعانة مجاز أن يقال له رحيم (
الرازی السابق . ) 91 /

﴿علم القرآن﴾  :بدأ فی عد النعم اللهية و"لما القران أعظم النعم قدرا وشأنا وأرفعها مكانا النه كالم اهلل

الذی يخط صراطه المستقيم ويتضمن بيان نهج السعادة التی هی غاية ما يأمله آمل ونهاية ونهاية ما يسأله

سائل" ( السابق .)12 /

﴿علمه البيان﴾  :النبرة علی حرف الباء و(الباء ) " :يدل علی بلوغ المعنی فی الشئ بلوغا تاما ويدل علی
القوام الصلب بالتفعل وهو مجهور شديد .

(الياء)  ":يدل علی االنفعال المؤثر فی البواطن( .النون) :يدل علی تمكن المعنی تمكنا تظهر

إعراضه"(عبداهلل السابق .) 29/

البيان  :هو الكشف عن الشئ والمراد به الكشف عن الشئ(النون ) فی الضمير(الياء) وتعلمه تعليما دون أی
نقصان (الباء) .كل هذه الصفات تناسب معنی البيان

كما جاء فی الميزان " :البيان الكشف عن الشئ والمراد به الكالم الكشف عما فی الضمير وهو من أعجب

النعم وتعلمه لإلنسان من عظيم العناية اللهية المتعلقة به فليس المالم مجرد إيجادصوت ما بإستخدام الرئة
وقصبتها والحلقوم واليحصل من التنوع فی الصوت المخارج من الحلقوم بإعتماد علی مخارج الحروف بل
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يجعل االنسان بالهام باطنی من اهلل سبحانه الواحد من هذه الصفات المعتمدة علی مخرج من مخارج الفم
المسمی حرفا أو المركب من عدة من الحروف" (الطباطبايی السابق . )90 /
﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾
الشمس:

(الشين )" :يدل علی التفَی بغير نظام و (السين )  :يدل علی السعة والبسطة من غير تخصيص (عبداهلل

السابق  .")29/النبرة علی حرف الشين بما أن الشمس ينتشر ضوءه علی كل األرض واليختص بمكان
الخاص يسمی الشمس وهذ الصفة تناسب معناه  .الحسبان  ":مصدر بمعنی الحساب والتقدير الشمس والقمر

يجريان بحساب منه علی قدر لهما من نوع الجری" (الطباطبايی السابق . )200 /
﴿والسماء رفعها ووضع الميزان ﴾

السماء ( :السين )  :يدل علی السعة والبسطة من غير تخصيص  (.الف )  :من حروف المد وفيه الفخامة
والنبرة علی هذاالحرف أكثر من الحروف االخری ويوحی هذان الحرفان سعة ورفعة السماء.

و"المراد بالسماء إن كان جهة العلو فرفعها خلقها مرفوعة ال رفعها بعد خلقها وإن كان ما فی جهة العلو

من االجرام" ( السابق . )202 /

﴿أال تطغوا فی الميزان وأقيموا الوزن بالقسط والتخسروا الميزان ﴾
تطغوا من طغی  ( :الطاء) يدل علی الملكية فيی الصفة .
( الغين )  :يدل علی كمال المعنی فی الغؤور أو الخفاء ومخرجه من بين أدنی الحلق إلی الفم قرب اللهاة .
(الياء)  :يدل علی اإلنفعال المؤثر فی البواطن  .هذه الصفات توحی بأن الطغيان صفة ذاتی ويشمل كل
الطغيان الن الطغيان كناية عن الظلم .
(التخسروا)  :كناية عن ال تخونوا شبه الخيانة بالخسران بجامع السوء المصير فيهما

(الخاء ) " :يدل علی المطاوعة واإلنتشار ويدل علی التالشی مطلقا و( السين )  :السعة والبسطة من غير

تخصيص" ( عبد اهلل السابق  . )22 /هذه الصفات ترسم شمولية عدم الخيانة بكل الناس .
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﴿ أی آالء ربكما تكذبان ﴾" إضافة آالء إلی رب التشريف والتعظيم والتفخيم ويكون إستفهام إنكار أی
ال يجدون نعمة من من نعم اهلل عليكم موصوفة بوصف يقبل جحدها منكم ؛ النها نعم شوامخ ورواسخ فمن
منكم ينكر رب السماء مثال ؟ ومن ينكر وجوداالرض وهو مقيم عليها" ( المطعنی 2112 ،م . ) 522 /
﴿ خلق الجان من مارج من نار﴾

(مارج )  ":هو اللهب المختلطة بسواد" ( مقدس  2222/ه  ( . ) 952 /الف) من الحروف الحلقی وفيه

الشدة و( الراء ) صوت تكريری ومجهور مكرر و ( الجيم )  :يدل علی العظم مطلق هذه الصفات ترسم شدة
وعظمة هذا النار .
﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾
قيل المراد بالمشرق مشرق الصيف ومشرق الشتاء وقيل المراد بالمشرقين مشرق الشمس والقمر
(المشرقين )  :حينما يتلفظ هذه الملمه النبرة علی حرف الشين والشين يدل علی التفشی بغير نظام و(
الراء) صوت تكراری إهتزازی علی أساس هذه الصفات الشمس يطلع فی الشرق وينتشر ضوئه فی كل
االرض وفی موسيقاه نوع من الشدة واالظهاروهذا يناسب معنی الطلوع .
(الغربين )  :حينما تتلفظ هذه الكلمة النبرة علی حرف ( الغين )  .والتری فيه الشده والتحرك واالظهار ،
كما أشار سابقا ( الغين )  :يدل علی كمال المعنی فی الغؤور او الخفاء و (الراء ) تكريری اهتزازی علی
أساس هذه الصفات واضح كل الوضوح معنی الغرب يعنی حينما الشمس فی مكان الغروب يصل ضوءه
باالقل وواليری الشمس فی المغزب كأن الشمس يخفی والصوت الراء فی كال الكلمتين ترسم مكان الحركة
الشمس الی الغروب والی الطلوع .
﴿ مرج البحرين ﴾

المراد بالبحرين  :العذب الفرات والملح االجاج قال اهلل تعالی ﴿ وما يستوی البحران هذا عذب فرات سائغ

شرابه وهذا ملح أجاج ﴾ فاطر 25 /

البحر ( :الباء )  :هو مجهور شديد و ( الحاء )  :من الحروف الحلقی ويخرج من أقصی الحلق والنبرة علی
هذا الحرف أكثر من الحروف االخری وهذا ترسم شدة وعمقية البحر .
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﴿ يخرج منها اللؤاللؤ والمرجان ﴾
(خرج)  :الخاء يدل علی االنتشاروالتالشی يعنی ينتشر منها اللؤاللؤ والمرجان .

﴿وله الجوار المنشآت فی البحر كأعالم ﴾

(الجواری)  :جمع الجارية وهی السفينة العظيمة  (،الجيم )  :يدل علی العظم مطلقا وهذا يتاسب معنی
الجواری وايضا تشبيه الجواری باالعالم توحی للقاری عظمة هذه السفن .
﴿ كل من عليها فان ويبقی وجه ربک ذوالجالل واالكرام ﴾
ضمير عليها لألرض أی كل ذی شعور وعقل علی األرض .
(فان)  :من فنی ( الفاء ) فيه الهمس والرخوة وأيضا اإلستفال والنبرة علی حرف الفاء وهذه الصفات ليست
فيه الشدة والتحرك وهذا مناسب معنی الفناء .
( باق) ( :الباء) فيه الجهر الشدة واإلنفتاح والقلقلة واإلستعالء و( القاف ) فيه أيضا الجهر والشدة والقلقلة
والتحرك و اإلنفتاح وهذه الصفات مناسبة للمعنی الباقی والنبرة علی حرف الباء .
( الجالل )  :النبرة فيه علی حرف (الجيم) والجيم يدل علی العظم مطلقا ونفس هذا الحرف يرسم الظمة
والجاللة اهلل تعالی وفی الجالل شئ من معانی اإلعتالء والترفع المعنوی علی الغير فيناسب من الصفات ما
فيه الدفع والمنع كالعلو والتعالی والعظمة والكبرياء .العزة والغلبة ويبقی لإلكرام من المعنی مافيه نعت البهاء
والحسن الذی يجذب الغير ويولهه كالعلم والقدرة والحياة والرحمة والجود والجمال وتسمی صفات الجمال .
فذو الجالل واإلكرام إسم من األسماء الحسنی جامع بمفهومه بين أسماء الجمال وأسماء الجالل جميعا .
﴿سنفرغ لكم أيها الثقالن ﴾

(فرغ )" يقال فرغ فالن ألمركذا إذا كان مشتغال قبال بأمور ثم تركها وقصر اإلشتغال بذاك االمر إهتماما

به"(الطباطبايی السابق ( . ) 202 /الغين ) يدل علی كمال المعنی فی الغؤور أوالخفاء وفيه صفة الهمس
والرخوة واالصمات و(الفاء ) فيه صفة الهمس والرخوة واللصمات واالستفالهذه الصفات ليست فيه الشدة
والتحرك وعندما يستعمل فی كلمة اليجتذب القارئ وهذا يناسب معنی الفرغ يعنی قصر االشتغال بذاك
وعدم اإلهتمام به .
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﴿يا معشر الجن واالنس إن إستطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا التنفذون إال

بسلطان﴾

(إلستطاع) من أطاع بالمعنی القدرة (الطاء) يدل علی الملكية فی الصفة وفيه الشدة واإلستعالء وهی
مناسبة معنی القدرة .
(السلطان ) ( :السين ) يدل علی السعة والبسطة من غير تخصيص و (الطاء) يدل علی الملكية فی الصفة

وفيه الشدة وهذه ﴿فإذا إنشقت السماء فكانت وردة كدهان ﴾

(إنشقت من شق) (" :الشين ) يدل علی التفشی و(القاف) يدل علی المفاجأة التی تحدث صوتا فيه وفيه

القلقلة والتحرك وهو أيضا صوت شديد مفخم ومخرجه من أقصی الحنک األعلی" (عبداهلل السابق
29/و .) 252والتشديد علی القاف يزيد علی شدته علی أساس هذه الصفات عندما ينشق شيئا يسمع لها
صوتا وفيه الشدة وفی شق كل الشئ نوع من الشده والصوت .
(الوردة ) ( :الواو) يدل علی األنفعال الؤثر فی الظواهر وفيه الجهر و(الدال ) فيه الجهر والشدة واالنفتاح
فی هذه الصفات نوع من الشده واالظهار التی ترسم شدة حمرته .
﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾

(خاف ) من خوف ( :الخاء ) " :يدل علی التالشی وفيه صفة الهمس والرخوة واإلصمات واإلستفال (

الواو) فيه الرخوة واالستفال واإلصمات وفيه الليونة و(الفاء) أيضا فيه الرخوة والهمس واإلستفال و"
(السابق. )252 /وكل هذه الصفات مناسبة حال شخص خائف يعنی من يخاف من مقام ربه أن يعرف منزلته
و يخشع واليتكبروأهل اإلخالص الخاضعون لجالله تعالی .
﴿ متكئن علی رفرف خضر وعبقری حسان ﴾

(رفرف ) :وسادة النبرة علی حرف الفاء و( الفاء ) فيه الهمس والرخاوة واالستفال واالصمات و(الخضر )
هو لون فيه الرخاوة والطراوة والليونة وهذه الصفات تتجلی فی حرف (الخاء) والخاء فيه الصمات التی ليست
الشدة والصعوبة بل هناك الصفات التی فيه الرخاوة والهمس واالستفال وهذه الصفات ترسم للقاری كثرة

ليونة هذه الوسادة  ".ماالفرق بين الفرش والرفرف حيث لم يقل رفارف إكتفاء بما يدل عليه قوله ((متكئين))

وقال ((الفرش )) ولم يكتف بما يدل عليه ذلک ؟ يقول جمع الرباعی أثقل من جمع الثالثی  ،ولهذا لم يجئ
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للجمع فی الرباعی "(الرازی السابق . )221 /قدجاء فی السورة الكلمات المتضادةوالمقابلة بكثير فی جنب
اآلخری نحو :الشمس والقمر والنجم والشجر واإلنس والجن والمشرق والمغرب والبحران والفانی والباقی
السموات واالرض والنواصی واالقدام  .الشئ يعرف بضده كأن من مجئ هذه االضداد أراد أن يبينهم أكثر
فأكثر.
جاء ﴿بأی آالء ربكما تكذبان ﴾ قال الكذب ماقال الكلمةاالخری( اإلفک )

"أن الكذب إسم الموضوع للخبر الذی ال مخبر له علی ما هو به وأصله فی العربيه التقصير ومنه قولهم :

كذب علی قرنه فی الحرب إذا ترك الحمله عليه اما اإلفک  :هو الكذب الفاحش مثل الكذب علی اهلل

والرسول "( العسكری  . ) 12/ 2122 ،أراد ان يبين عجزهم من إحصاء النعمة .
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نتائج البحث
تتضن السوره اإلشاره إلی خلقه تعالی العالم بأجزائه من سماء وأرض وبر وبحر وإنس وجن ونظم أجزائه
نظماً ينتفع به الثقالن اإلنس والجن فی حياتهما بذلک العالم .فی هذه السوره كل االصوات قد استعملت فی
مكانها بحيث ال يمكن تستعمل االولی فی مكان االخر  ،حينما يصف الجنه يستعمل أصوات المهموس
والرخوه واللين نحو :متكئن علی رفرف خضر  .الراء والفاء والخاء فی كلمات هذه السوره كلها من أصوات
اللين والهمس والرخو ؛ وحينما يصف يوم القيامه يستعمل أصوات الشديده نحو :إذاالسماء إنشقت فی كلمه
انشقت القاف من حروف قلقله وفيه الشده وايضا جاء كلمتی الفانی والباقی هاتان كلمتان متضادان من حيث
المعنی والصوت  ،النبره فی االولی علی الفاء وفی الثانيه علی الباء  ،الفا فيه الهمس  ،الرخوه  ،االستفال ،
االصمات والباء فيه الشده  ،الجهر  ،االنفتاح  ،هذه االصوات قد جاء علی أساس معناهما.
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مصادر البحث ومراجعه
القران الكريم .
إبن المنظور  ،ابو الفضل محمد بن مكرم (2120ه ) لسان العرب ؛ ط  ، 2 .بيروت  :دارصادر.
البعلبكی  ،روحی ( 2222ه ) المورد فارسی-عربی ؛ ترجمة  ،محمد مقدس  ،ط ،2.القاهرة  :دارالنشر
امير كبير .
الجرجانی  ،الشريف علی محمد ( 2122م ) التعريفات ؛ط ، 2.بيروت  :مكتبة لبنان .
البهنساوی  ،حسام (  5002م) الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتی الحديث ؛ ط، 2 .
القاهرة  :مكتبة زهراء الشرق .
الجوهری  ،إسماعيل بن حماد (  5002م) الصحاح ؛ ط ، 2.بيروت  :دارالعرفة .
الداية  ،فايز (2119م ) علم الداللة العربی النظريه والتطبيق ؛ ط ، 5 .دمشق  :دارالفكرالمعاصر .
الزين  ،عبد المفتاح ( 5001م) دراسات السنية وصوتية وتركيبية ؛ ط 2.بيروت  :الموسسة الجامعية
للدرلسلت والنشر .
الطباطبايی  ،محمد حسين ( 2112م) الميزان فی تفسير القران ؛ ط ، 2.بيروت  :مؤسسة الجامعية
للمطبوعات .
المصطفی  ،عبد المنعم ( 5009م) التفسير البالغی لألستفهام فی القران الكريم ؛ ط ، 5.ج  ، 1القاهرة :
مكتبة وهبة .
الكراعين  ،أحمد نعيم (  2112م ) علم الداللة بين النظر والتطبيق ؛ ط 2.بيروت  :المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر.
عبداهلل ،محمد فريد ( 5002م ) الصوت اللغوی وداللته فی القران الكريم ؛ ط ، 2.بيروت  :دارالمكتبة
الهالل .
الرازی  ،فخر الدين (  2110م) التفسير الكبير ؛ ط ، 2.بيروت  :دارالمكتبة العلمية .
العسكری  ،ابو الهالل (2122ه) الفروق اللغوية ؛ ط 2 .القاهرة :دارالعلم والثقافة .
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