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وكلمه،   روفه م ب هلعقو   ت ل ه  من مثله، وذ    سورة فعجزوا أن أيتوا ب،  أبلغ فصحاء العرب  بكتابه العظيم  هللا    حتدى 
 . كالم بشربليس    هأنأغلبهم يف هناية املطاف    وأيقن الدهش الشديد،  أصابه    آايت القرآن الكري   بعضهم  وعندما مسع

فواصله  على  الوقوف  و معانيه وبناء ألفاظه  إىل التأمل يف  املتخصصة يف دراسات القرآن  علماء  فئة الاألمر الذي دعا  
أعظم عالمات اإلعجاز هلذا الكتاب   ومن،  وتذكراا   وتفقهاا وتبصراا   وتدبراا   أتمالا   ومداته وغناته   سكناته وحركاته ومقاطعه و 

 يهام إبسبب  ها  عليه، فوقفوا عند بعض  متفقاا   وآايته تفسرياا ألفاظه  عن تفسري بعض    عجز العلماء املستمر  هو  العظيم
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. نتيجة اللفظة   تلك  داللةعليهم    فخفي  ،حتتمل أكثر من معىن  واليت  يف تفسري لفظة من ألفاظه   التعارض والتناقض
، وتوضيحها تتبع األلفاظ املبهمة اخلفية املعىنيقوم على  الذي    العلم   وهو،  ومسوه مشكل القرآن   مستقالا   فوا علماا أل  ،  لذلك

واملناهج يف   والضوابط  وضع األسس والقواعد هلذا مت  و ومقاصد،    ودالالت   ما حتمل من أحكامقدر اإلمان، وبيان  
لتجويد أبحكام ا  قراءة القرآن الكري   مدى أثرومن هنا جاءت فكرة البحث حول  ،  التعامل مع مشكل القرآن الكري 

هلذا كان من األليق لطبيعة هذا البحث استخدام املنهج االستقرائي  ، و ةووضوح بعض إشكال األلفاظ القرآني  يف حل  
صوات خاصة تبعاا أل  دالالت لكل لفظة من ألفاظ القرآن  أن  ئج، ومن أمهها:  واملنهج التحليلي للوصول إىل أهم النتا

بعض   من األسس واملناهج اليت استعان هبا العلماء يف حل مشكل اليت تتحكم يف خمارج حروفها، وكان ذلك  التجويد  
 ألفاظ القرآن الكري. 
 .املبهم، املشكل،  القرآن   ،التجويد   ، الصوت  ، الداللة  :الكلمات املفتاحية

Abstract 

God Almighty challenged  the well-acknowledged Arabs to come up with a book comparable to   

Al-Quran, they were incapable to originate a manuscript similar to it, and their minds were startled 

by its letters and words, and when some of them heard the words of God, they were flabbergasted, 

and realized that it was not human words. Which called the group of scholars specializing in 

Qur’anic studies to ruminate on its meanings, and how its words were fashioned. One of the 

grandest signs of miracle of this great book is the unceasing malfunction of intellectuals to decode 

some of its words and verses in an agreed manner, and they meditated some verses that appear to 

contradict one another  and carries more than one meaning. Consequently, they could not divulge 

the meanings and connotations of those terms. As a result, they authored an independent discipline 

and called it the equivocal science of the Qur’an. That is why the guidelines, procedures, and 

curricula were authored to deal precisely with this science. Hence, the idea of this research erects 

to discuss the effect of reading the Holy Qur’an with the rules of intonation to solve some 

enigmatic Quranic words. However, it was appropriate for the nature of this research to use the 

inductive and analytical method to reach the most important results. Among the most important 

results is the following: Every word of the Qur’an has special meanings according to the sounds 

of intonation that control the articulation of its letters, this was one of the methods used by Muslim 

scholars to solve the problem of some words of the Holy Qur’an. 

Keywords: denotation, Sound, phonetic rules, Al-Quran, enigmatic, equivocal. 
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 قدمة م

هو املنبع الصايف وهو كتاب هداية، و   ،يف األرض  له شأن عظيم يف حياة كل مسلم، وهو رسالة هللا    قرآن الكريإن ال 
فال عجب ،  لقية، وهو ابجلملة املوج ه هلم يف احلياة واملعامالت وشىت مظاهر احلياةمنه فلسفتهم الروحية واخل    نهلالذي ي  

يف أحكامه ويف تفسريه ويف بالغته   املؤلفات ، فقد تتابعت أنواع  أن يكون القرآن الكري موضع عناية املسلمني منذ القدم
 ،3ويف لغته ويف إعرابه، حىت ازدهرت يف الثقافة اإلسالمية ضروب من العلوم والفنون حول القرآن الكري وحتت رايته

ن هذا االهتمام والسعي تعدد وتفرع العلوم عفكان القرآن الكري جل  اهتمام علماء اإلسالم يف مجيع العصور، ونتج  
، فالقرآن الكري نزل 4القرآنية، ومل يقف العلماء عند كلماته وسكناته فحسب بل أخذهم التفكري يف أصوات حروفه 

أ هبا أي كتاب من ذي قبل، وتناقلت قراءة الكري هبذه الكيفية بني األجيال جموداا مرتالا، وتتلى آايته مرتلة أبصوات مل يقر 
واألمم، ون قل جيالا بعد جيل من أفواه قراء متقنني متصلني يف قراءته أبعظم وأطهر سند، وهو سند املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، 

كمة والغاية الرابنية يف ، وكشف احلفكان التأمل يف أصوات أحكام التجويد عبادة يتفكر هبا كثري من أئمة وأهل العلم
تالوة القرآن الكري أبصوات متنوعة أتخذ ابأللباب ويعيش القارئ أو املستمع أجواء اآلية وما حتمل من رسائل رابنية، 
فهذه األصوات اليت متتزج بكلمات القرآن الكري من مد ، وغنة، وإدغام، وتفخيم، وترقيق، وغريها من أحكام التجويد، 

اَّلله  ل شمْيٍء مما أمذ نم   »ملْم أيمْذمن  قال:    أنه كان يقول: قال رسول    هريرة  رج البخاري بسنده عن أيب  وال عجب أن أخ
 » لق ْرآن  ل لنهب    أمْن ي مت مغمىنه اب 

5. 

 
: إبراهيم مشس الدين، )بريوت: دار الكتب العلمية،  حتقيق ، أتويل مشكل القرآن أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،   3

 . 3د.ط، د.ت(، ص
م(،  1980، 1، )تونس: نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكري بن عبد هللا، طاإلعجاز الفين يف القرآن الكري عمر السالمي،  4

 .25ص
وسننه وأايمه = صحيح   اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول  إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، حممد بن   5

ه ( ج، ص. كتاب: فضائل القرآن، ابب: ممْن  1422، 1، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، )د.م: دار طوق النجاة، طالبخاري
، رقم احلديث:  لق ْرآن  ْ ي مت مغمنه اب   .5023ملم
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فإن   أمر،  من  يكن  األلفاظ  أن أل  يتيقن  العاقلومهما  اآلايت وأحداثها،صوات  معاين  فبجانب   عالقة يف 
االهتمام ابلنطق الصحيح ألحكام التجويد وتالوة القرآن الكري حق تالوة كذلك البد لنا أن هنتم بفهم بعاين أصوات 

والسعي إىل كشف الغاية الرابنية من   ،6أحكام التجويد، واحلكمة من تعبرياهتا الصوتية، فهو من أسرار اإلعجاز القرآين 
ترتيل القرآن الكري هبذه األصوات اليت هلا أثرها يف النفس، وربطها مبضمون اآلايت وما حتمل من عظات وعرب ورسائل 

وشدة عناية علماء اإلسالم ابلقرآن الكري لفت انتباه أعداء اإلسالم وأاثر فضوهلم؛ فظهرت فئة منهم  ،  رابنية للبشرية
كثرت املطاعن يف   املبهمة؛ لتتكئ عليها يف الشبهات، وعندما  األلفاظ الشبهات يف آايته، وتتعمد الرتكيز على  تثري

ون عنه، ؤ هنض فريق من العلماء يدر   ضعاف اإلميان  ، وأوشكت الشبهات أن أتخذ سبيلها إىل نفوسالكري   القرآن
لواقعة، فشرعوا أقالمهم لتأليف الكتب والرسائل يف الرد عليهم، ا  دلة وينافحون دونه ويرمون من ورائه ابحلجج النرية، واأل

، فقد عمد إىل مطاعنهم فيه فجمعها، يطليعة هؤالء أبو حممد عبد هللا ابن مسلم بن قتيبة الدينور   ويف،  وتبيني مفرتايهتم
اعرتض كتابم هللا ابلطعن م ْلحدون، وقد  "  :الذي قال فيه،  (أتويل مشكل القرآن )  عليها ابلنقض يف كتابه اجلليل:  مث كر  

ولمغمْوا فيه وهجروا، واتهبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله، أبفهاٍم كليلة، وأبصار عليلة ونظر مدخول، فحرهفوا 
فأحب مْبت    ،الكالم عن مواضعه، وعدلوه عن سبله، مث قمضموا عليه ابلتناقض واالستحالة واللحن، وفساد النظم واالختالف

وقد بدأ ابن ،  7" أن أمْنضمحم عن كتاب هللا، وأرمي م ْن ورائه ابحلجج النرية والرباهني البي  نة، وأكشف للناس ما ي مْلب سون 
قتيبة موضوعات كتابه ابحلكاية عن الطاعنني والرد   عليهم يف وجوه القراءات، وساق زعمهم يف وجود اللحن يف القرآن 

)أتويل احلروف   واملتشابه، وتكرار الكالم والزايدة فيه، وخمالفة ظاهر اللفظ معناه، وعقد ابابا مسمهاه والتناقض واالختالف  
تعاورها العلماء   وكانت مسألة االعجاز من أبرز املسائل اليت ،  8اليت ادُّعي على القرآن هبا االستحالة وفساد النظم( 

النبوة، وخوضهم يف علم الكالم، كعلى بن ربن كاتب املتوكل يف ابلبحث يف أثناء تفسريهم للقرآن، وردهم على منكري  

 
علم األصوات وتكامل املعارف التكامل  عبد احلميد زاهيد، عبد العزيز أيت هبا، هدى روض، سعيد قطفي، حنان مضاري،  6

 . 241م(، ص2018، 1، )عمان: عامل الكتب احلديث، طاملعريف بني علم األصوات وعلم البالغة
حتقيق: إبراهيم مشس الدين، )بريوت: دار الكتب العلمية،   ،أتويل مشكل القرآن أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،   7

، )سعودية: نشر  عناية املسلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن الكري. وانظر: أمحد بن حممد اخلراط، أبو بالل، 4د.ط، د.ت( ص
 . 17جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، د.ط، د.ت(، ص

 . 17  وانظر: اخلراط، عناية املسلمني ابللغة العربية، ص182رآن، املصدر نفسه، صانظر: ابن قتيبة، أتويل مشكل الق  8
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وكأيب احلسن ،  ( القرآن   يجامع البيان عن وجوه أتويل آ)  وكأيب جعفر الطربي يف تفسريه:   ، (الدين والدولة)كتاب:  
 وغريهم. ،  9(احلجة يف تثبيت النبوة)وأىب عثمان اجلاحظ يف كتاب:  ،  (سالمينيمقاالت اإل)شعري يف  األ

 أربعة حماور أساسية، وهي: سيتحدث البحث عن  
 املبهم، املشكل.،  الصوت ،  الداللةاحملور األول: التعريف ابلكلمات املفتاحية:  

 أمهية الداللة الصوتية، وأثرها على تفسري القرآن الكري عموماا. احملور الثاين:  
 وفهمه. التجويد يف التعامل مع مشكل القرآن حملور الثالث: أثر تفسري دالالت أصوات أحكام  ا

 احلروف.   أصواتعن طريق دالالت  على التعامل مع مشكل القرآن وتفسريه  آايت القرآن الكري  احملور الرابع: مناذج من  
 

 املبهم، املشكل   القرآن،  ، التجويد، الصوت،  الداللةاحملور األول: التعريف ابلكلمات املفتاحية:  

 التعريف مبصطلح الداللة :  أوالا 

اهتم العلماء منذ زمن بعيد يف مسألة مفهوم )الداللة( كل يف ميدانه وختصصه، وقد آثر بعض أهل اللغة من   توطئة:
استعمال مصطلح مرادفاا   احملدثني  الداللة"  لأللفاظ والرتاكيب مل  "علم  اجلمالية  الدراسة  صطلح )املعىن(، وحصروه يف 
لم املعاين( يف البالغة العربية، وهو ال يعين إال اللفظ اللغوي بيث ال ميكن إطالقه على الرمز اللغوية، وهو ما خيص )ع

اللغوي، ومن أسباب إبعاد مصطلح )املعىن(؛ ألن مصطلح )الداللة( يعني على اشتقاقات فرعية مرنة جندها يف مادة: 
 .10لفظ عام يرتبط ابلرموز اللغوية، وغري اللغوية   )الداللة : الدال/ املدلول/ املدلوالت/ الدالالت/ الداليل(، وهو

 
م(،  1997، 5ي، حتقيق: السيد أمحد صقر، )مصر: دار املعارف طإعجاز القرآن للباقالنأبو بكر الباقالين حممد بن الطيب،   9

 .7ص
م(،  2001، )من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، العريبأصوله ومباحثه يف الرتاث   علم الداللة منقور عبد اجلليل،  10
 .23ص
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ورد يف مقاييس اللغة: الدال والالم: أصالن، أحدمها: إابنة الشيء أبمارة تتعلمها، واآلخر: اضطراب :  مفهوم الداللة لغةا 
، ودلل: أي يف 11الدهاللة والد  اللة يف الشيء فاألول، قوهلم دللت فالان على الطريق والدليل األمارة يف الشيء وهو بني 

، والداللة هبذا املعىن ال 12داللة اإلرشاد أو العلم ابلطريق الذي يدل الناس ويهديهم، بقوله: "والدهليل ما ي ستمدملُّ به
كان ختتصُّ ابللغة فقط، بل هي عامة يف كل ما يوصل إىل املدلول، ومىت دل الشيء  على معىن، فقد أخرب عنه وإن  

، أي قوايا   ، فالداللة تعين اهلداية والتوصيل إىل طريق أو شيء هداية أو توصيالا 13صامتاا، وأشار إليه وإن كان ساكناا 
 .14به   موثوقاا 

مشتقة من معناها اللغوي، وتتقارب   عرفت الداللة يف االصطالح بتعريفات شىت، وهي غالباا : الداللة يف االصطالح  
التعريفات يف املضمون، واخرتت يف هذا املقام التعريف املالئم ملوضوع الدراسة، فقد ع ر ف علم الداللة اصطالحا: "أبنه 
العلم الذي يقوم بدراسة املعىن سواء على مستوى الكلمة املفردة أو على مستوى اجلملة والرتكيب، أو على مستوى 

أي العالقة املتبادلة بني اللفظ   ،16، وع رف كذلك: "أبنه ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن" 15الصوت" 
 واملعىن. 

 
،  2، ج(1999-1420، 2، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، )بريوت: دار اجليل، ط مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن زكراي،   11
 . 259ص 

(،  1414، 3ريوت: دار صادر، ط، )بلسان العربحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري،   12
 .  250-247، ص11ج
،  1، حتقيق: فوزي عطوي، )بريوت: دار صعب، طالبيان والتبينياجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن بر بن حمبوب بن فزارة البصري،   13

 .  58، ص1( ج1968
الفتاح، )القاهرة: دار الصحابة للرتاث،  ، تقدي: حممد حسن جبل، سامي عبد علم الداللة العدوي، محدي سلطان حسن أمحد،  14
 .590، ص1م(، م2006-1427، 1ط
 . 11م(، ص5،1998، )القاهرة: عامل الكتاب، طعلم الداللة أمحد خمتار عمر،  15
 . 45م(، ص2009، 1، )القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، طعلم الداللة والنظرايت الداللية احلديثة حسام البهنساوي،  16



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 3                                   July (1441-2020)      

The connotations of the sounds of the rules of Tajweed and its impact on understanding the enigmatic and equivocal 

from the Qur'an 

 Subaiya Abdul Rasheed Al Balushi- Radwan Jamal Elatrash- Nashwan Abdo Khaled- 

157 
 

القرآن الكري   التعبري :  الداللة يف  اللغة وجودة  اللغوي من فصاحة  الكري ميثل ذروة ما وصل إليه اخلطاب  القرآن 
منه يف معاجم اللغة املعروفة؛ أللفينا داللته ال تبتعد عن ذلك اجملال الذي   والداللة، فلو تتبعنا لفظ )دل(، وما صيغ

رمسه القرآن الكري، ووردت لفظة الداللة يف القرآن الكري مبشتقات متنوعة الداللة، وتمتبع معاين لفظة الداللة يف القرآن 
املصدر األساسي ملعاين املفردات يف اللغة الكري إثبات لصحة تعريف الداللة يف اللغة واالصطالح، فالقرآن الكري  

ه مما ب غ ر وۚر قوله تعاىل:    العربية، وقد أورد القرآن الكري صيغة )دل( مبختلف مشتاقاهتا يف سبعة مواضع، وهي:  لهى ٰ ﴿فمدم
ٓي أ ۡخت كم ف مت مق ول  همۡل أمد  ، وقوله تعاىل:  [22ف ملممها ذماقما ٱلشهجمرمةم﴾ ]األعراف:   ش 

ۡ ، [40لُّك ۡم عملمٰى ممن يمۡكف ل ه ﴾ ]طه:  ﴿إ ۡذ متم
لمٰى﴾ ]طه:  وقوله تعاىل:   ، وقوله [120﴿ف مومۡسومسم إ لمۡيه  ٱلشهۡيطٰمن  قمالم يمٰٓ  مادمم  همۡل أمد لُّكم عملمٰى شمجمرمة  ٱخۡل ۡلد  ومم ۡلك اله ي مب ۡ

، وقوله [45وملمۡو شمٓاءم جلممعملمه ۥ سماك نا مث ه جمعمۡلنما ٱلشهۡمسم عملمۡيه  دمل يال﴾ ]الفرقان:  ﴿أمملۡم ت مرم إ ىلمٰ رمب  كم كمۡيفم ممده ٱلظ  له  تعاىل:  
﴾ ]سبأ:  تعاىل:   نما عملمۡيه  ٱۡلممۡوتم مما دمهله ۡم عملمٰى ممۡوت ه ۦٓ إ اله دمآبهة  ٱأۡلمۡرض 

 ﴿ومقمالم ٱلهذ ينم كمفمر واْ ، وقوله تعاىل:  [14﴿ف ملممها قمضمي ۡ
ت ۡم ك له ُم مزهٍق إ نهك ۡم لمف ي خمۡلق جمد يٍد﴾ ]سبأ:  

 [ 7همۡل نمد لُّك ۡم عملمٰى رمج ل ي  ن مب  ئ ك ۡم إ ذما م ز  ق ۡ

وردت يف اآلايت الكرمية لفظة )دل( بصيغ خمتلفة، ونالحظ أهنا تشرتك يف تعيني أصلها اللغوي، فإذا كان 
تعين اإلعالم واإلرشاد واإلشارة والرمز، فإن املصطلح العلمي للداللة احلديثة اللفظ )دل( وما صيغ منه يف القرآن الكري  

ال خيرج عن هذه املعاين، إال بقدر ما يضيف من حتليل عميق للفعل الداليل، كالبحث عن البنية العميقة للرتكيب 
ستوى الذهن تكفل التواصل  اللغوي مبالحظة بنيته السطحية من أصوات احلروف، أو افرتاض وجود قواعد داللية على م 

. معىن ذلك أن لفظة الداللة يف القرآن الكري تشري إىل: اإلعالم واإلرشاد واإلشارة والرمز، 17بني أهل اللغة الواحدة 
 .18وهذا املعىن نستفيد منه يف استنباط دالالت أصوات احلروف 

 
 .25-23ل، املصدر نفسه، صمنقور عبد اجللي 17
،  1، )مسقط: مكتبة الضامري، طالتفخيم والرتقيق وأثرمها الداليل، سورة النور أمنوذجاا صبية بنت عبد الرشيد البلوشي،   18

 . 144م(، ص2018
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ء كداللة األلفاظ على املعىن وداللة ويتضح ُما سبق أن علم الداللة تعين: كل ما يتوصل به إىل معرفة الشي
اإلشارات والرموز والكتابة والعقود يف احلساب، وسواء كان ذلك بقصد ُمن جيعله داللة أو مل يكن بقصد، وأصل 
الداللة مصدر كالكناية واألمارة، والدال من حصل منه ذلك، والدليل يف املبالغة كعامل، وعليم، وقادر، وقدير، مث يسمى 

 . 19دليل داللة كتسمية الشيء مبصدره الدال وال

 الصوت   مبفهوماثنياا: التعريف  

، الصاد والواو والتاء أصل صحيح واحد، وهو الصوت، 20رجل صائت حسن الصوت شديده يقال:    الصوت يف اللغة:
، واجلمع: أصوات، وقيل: 22، والصوت أي اجلمْرس  21وهو جنس لكل ما وقر يف أذن السامع، يقال هذا صوت زيد 

الصوت  صوت  اإل نسان وغريه، وعرفه الراغب األصفهاين فقال: "هو اهلواء املنضغط عن قرع جسمني، وذلك ضرابن، 
ومها: األوىل صوت جمرد عن تنفس بشيء كالصوت املمتد، والثانية التنفس بصوت ما، واملتنفس ضرابن: غري اختياري 

واختياري كما يف االنسان وذلك ضرابن: ضرب ابليد، وضرب ابلفم، والنطق منه إما كما يف اجلمادات واحليواانت،  
 .23مفردة من الكالم وإما مركب" 

وعرفه ابن ،  24" عرفه ابن سينا فقال: "الصوت متوج اهلواء ودفعة بقوة وسرعة من أي سبب كان   :الصوت اصطالحاا 
والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده   حىت يعرض له يف احللق والفم   متصالا   جين: الصوت عرض خيرج مع النفس مستطيالا 

 
 171ص(، 1433-2012، )بريوت: مكتبة صيدا، د.ط، مفردات ألفاظ القرآن لراغب األصفهاين،  ا 19
، حتقيق: الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، )بريوت: دار  العنياخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي،  20

 . 146، ص7، ج( 19800، 1مكتبة اهلالل، ط
 .318، ص3ابن فارس، املصدر نفسه، ج 21
 .57ص  2املصدر نفسه، جابن منظور،  22
 .306األصفهاين، املصدر نفسه، ص 23
، حتقيق: طه عبد الرؤوف، )القاهرة:  أسباب حدوث احلروفبن سينا، أبو علي احلسني بن عبد هللا بن علي البلخي املعروف اب  24

 .  123م(، ص2007اجلزيرة للنشر والتوزيع، د.ط، 
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. وعرفه بعض علماء 25واستطالته فيسمى املقطع أينما عرض له حرفا وختتلف أجراس احلروف بسب اختالف مقاطعها 
نطقها ومكان نطقها، اللغة املختصني بعلم األصوات النطقي: "أنه علم يبحث يف عملية إنتاج األصوات اللغوية وطريقة  

، وقال بعض علماء اللغة عن الصوت أبهنا: 26ويدعوه البعض علم األصوات الفسيولوجي أو علم األصوات الوظائفي" 
. وعرف كذلك أبنه:" أصغر وحدة منطوقة مسموعة ميكن اإلحساس هبا 27"ظاهرة ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها" 
، أو الصائت 29فيه مصحواب ابلصائت   28إال من خالل مقطع يكون الصامت   عند التحليل اللغوي، وال ميكن النطق هبا 

 .30مصحواب ابلصامت" 

أن الصوت عبارة عن تصادم جسمني، وأثبت ذلك  علماء الصوت من خالل جتارب حقيقية   ما سبق  خالصة
لعني يف بعض ال يتضمنها الشك أن كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز معه على أن تلك اهلزات ال تدرك اب 

احلاالت، كما اثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل يف وسط غازي أو سائل صلب حىت تصل إىل األذن اإلنسانية، 
وهذا ما نستفيد منه يف خمارج أصوات احلروف اهلجائية، أن صوهتا خيرج من تصادم عضوين للنطق يف فم اإلنسان، عدا 

املد ؛ ألهنا خترج من اجلوف  الصوت ، وكذلك  31حروف  العلماء بقضية  السابقة مدى عناية  التعريفات  يتضح من 
 اللغوي، ومصدر خروجه، والذي نركز عليه من تعريف الصوت وخنصه هو حمل خروج أصوات احلروف اهلجائية. 

 مفهوم مصطلح املبهم :  اثلثاا 

 
 .  6، ص 1(، ج1986-م1406، 1، )دمشق: دار القلم، طإلعرابسر صناعة اأبو الفتح عثمان املعروف اببن جين،  25
    232م(، ص1987-1407، 1، )رايض: نشر مكتبة اخلرجيي، طاألصوات اللغوية الدكتور حممد علي اخلويل،  26
 . 9املصدر نفسه، ص  27
الصامت: هو احلرف املستقر يف خمرجه احملقق، والصوت ال يتعدى املخرج، وهي مجيع احلروف اهلجائية، عدا حروف املد. انظر:   28

 .65م(، ص2009، 1، )القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، طعلم األصوات اللغوية أمحد عبد التواب الفيومي، 
  ه، وتطويله، وهي حروف املد الثالثة، والواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهما. الصائت: هو احلرف الذي خمرجه مقدر، وميكن مط  29

 . 65انظر: أمحد عبد التواب الفيومي، املصدر نفسه، ص
 . 9(، ص2007، )مصر: مكتبة األجنلو، مطبعة حممد عبد الكري حسان، د.ط، األصوات اللغويةإبراهيم أنيس،   30
 .9إبراهيم أنيس، املصدر نفسه، ص  31
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 ْشكل، فقوهلم: أمهْبم األمر، أي: خمفي وأشكللغةا املبهم  
 .32: اخلفيُّ وامل

هو اللفظ الذي خفيت داللته على احلكم خفاءا لذاته، أو لعارض، ولذلك يتوقف فهم املراد منه :  اصطالحاا املبهم  
 .33على شيء خارجي غريه، وقد يزول اخلفاء ابالجتهاد فيفهم املراد، وقد يتعذر زواله إال ببيان من الشارع 

متفاوتة، فبعضها أكثر خفاءا وإشكاالا من بعض، فهي على مراتب يف إن درجة اإلهبام يف األلفاظ    :مهاملب  أقسام
 ولكن اختلف علماء األصول يف هذا التقسيم، فقسم احلنفية اللفظ املبهم غري   اخلفاء، ولذلك ينقسم املبهم إىل أنواع.

 تمشابه، وأشدها   واضح الداللة
 ْجممل، وامل

ْشك ل، وامل
 
إىل أربعة مراتب، بعضها أشد خفاء من بعض، وهي: اخلفي، وامل

 ْجممل، واملتشابه،   .34خفاء: املتشابه، مث اجململ، مث املشكل، مث اخلفي 
وقسم اجلمهور )املتكلمون( املبهم إىل نوعني: امل

 .35مستقل  م هو اجمْلمل فقط، وأن املتشابه نوع وهو رأي األكثرين، ويرى بعض املتكلمني أن املبه
 اا: مفهوم مصطلح املشكلرابع

؛:  لغةا املشكل   ْلت بماسم  .36م ْشتمب ه  ملتمب سأي:    م ْشك ل   حمْرف   ْشكمْلت الكتابم ابألملف كأمنك أمزمْلت ب ه  عمْنه  اإل ْشكال وماال 

بصيغته على املراد منه، وال بده من قرينة تبني املراد منه، هو اللفظ الذي خفي معناه، وال يدل  :  اصطالحاا املشكل  
فمنشأ اإلشكال ذات الصيغة واللفظ، ولذلك فإنه ال يدرك معناه إال ابلتأمل وبقرينة خارجية تبني املراد منه، وتكون 

من نفس اللفظ، وال   منشؤه  إلهبام يف املشكل  ، فا خيتلف املشكل عن اخلفيو   .37هذه القرينة غالباا يف متناول البحث 
 

، )القاهرة: دار الدعوة،  املعجم الوسيطجممع اللغة العربية: )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار(،  32
 . 74، ص1د.ط، د.ت(، ج

  - ه   1427، 2، )دمشق: دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع، طالوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي حممد مصطفى الزحيلي،  33
 . 108، ص2م(، ج 2006

 .108، ص 2الزحيلي، املصدر نفسه، ج 34
 . 109، ص2املصدر نفسه، ج 35
 . 358، ص11ابن منظور، املصدر نفسه، ج 36
 .112، ص 2الزحيلي، املصدر نفسه، ج 37



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 3                                   July (1441-2020)      

The connotations of the sounds of the rules of Tajweed and its impact on understanding the enigmatic and equivocal 

from the Qur'an 

 Subaiya Abdul Rasheed Al Balushi- Radwan Jamal Elatrash- Nashwan Abdo Khaled- 

161 
 

أما اخلفي فإن اإلهبام فيه من طريق خارج عن اللفظ، ويعرف املراد منه من غري قرينة،  و ميكن فهم معناه املراد إال بقرينة،  
ومن أمثلة املْشكل: ،  فاملشكل أشد إهباماا من اخلفي، لكن يتفق املشكل واخلفي يف أن كالا منهما حيتاج إىل بث وأتمل

ألكثر من معىن واحد، فإن ورد يف التشريع بدون داللة على أحد املعاين اليت وضع   يف اللغة موضوع  ، وهو  املشرتك  اللفظ
 .38هلا، كان ذلك مشكالا 

 اا على تفسري القرآن الكري عموم  اوأثره،  أمهية الداللة الصوتيةاحملور الثاين:  

آخر، أو جمموعة من األصوات على أخرى يف الكالم املنطوق هي املعىن املفاد من إيثار صوت على    الداللة الصوتية
، وهي الداللة املستمدة من 39وضعفاا   به، فهذه الداللة مستمدة من طبيعة األصوات ذاهتا، إذ األصوات متفاوتة قوةا 

، التشكيل الصويت للخطاب من حيث تكوينه وأدائه ونطقه، من منطلق أن الصوت مظهر من مظاهر االنفعال النفسي
، واإليقاع املتولد من التشكيل الصويت 40ومن منطلق وجود العالقة الوطيدة بني الصوت والداللة، يدرك من اجلرس 

،  41للخطاب نوع من التآلف والتوافق بني صفة الصوت وصفة احلدث وما حتمل من دالالت وطبيعة األحداث واملواقف 
وت يف املعىن، مبا له خصائص متيزه عن غريه يف السمع، وهو وهي العالقة بني أصوات الكلمة ومعانيها، ومسامهة الص 

إن وحدة الصوت من أهم عناصر الدراسة يف الداللة الصوتية، وهي الداللة اليت ، و 42ما يعرف ابلقيمة التعبريية للصوت

 
 113، ص 2الزحيلي، املصدر نفسه، ج 38
، )القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، اجلزيرة  كري علم الداللة اللغوية دراسة تطبيقية على القرآن الأمحد عبد التواب الفيومي،  39

 .14م(، ص2010، 1للنشر والتوزيع، ط
، )تونس: نشر وتوزيع مؤسسات عبد  اإلعجاز الفين يف القرآن الكريلفظة )جرس( تعين: الصوت والنغم، انظر: عمر السالمي،  40

 216-215م(، ص 1980الكري بن عبد هللا، 
، )إربد: عامل  جتليات الداللة اإلحيائية يف اخلطاب القرآين يف ضوء اللسانيات املعاصرة سورة التوبة امنوذجاا فخرية غريب قادر،  41

 . 9م(، ص2010-1432، 1الكتاب احلديث، ط
لم األصوات وتكامل  ععبد احلميد زاهيد، عبد العزيز أيت هبا، فاطمة الرتسيم، حسن درير، عبد العزيز التزكيين، حممد وسكسو،  42

 36(، ص2019، 1، )عمان: عامل الكتب احلديث، طاملعارف بني علم األصوات وعلم التجويد 
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توصف به   ، ودالالت أصوات احلروف وما43تستمد من طبيعة األصوات، ومن مظاهر الداللة الصوتية: التنغيم والنرب
أصوات أحكام التجويد من الغنن، واملدود، واإلمالة، واإلدغام، واالخفاء، والقلب،  هذه األصوات فهي تتضمن أيضاا 

والقلقلة، وتفخيم الصوت وترقيقه، وغريها، ودالالت أصوات أحكام التجويد يف القرآن الكري تعين املعاين الداللية اليت 
ن الكري، وأثر داللة أصواهتا على ما تستشف من أصوات احلروف اهلجائية عندما تلتقي مع بعضها يف كلمات القرآ

يعد علم األصوات اللغوية من أوائل العلوم اليت حظيت ابهتمام العلماء العرب و ،  44تتضمن اآلايت من مقاصد الشرع
اهتمام   إىل  ذلك  األوائل، إىل أن وصل هذا العلم إىل درجة متقدمة على ابقي العلوم اللغوية األخرى، ويرجع سبب

مادته ابلقرآن الكري وجتويده،  وقد تنبه اللغويني العرب القدماء إىل داللة بعض األصوات   العلم الرتباطهبذا    العلماء
رتباطها ابلكلمة الواحدة، وقد حاول العديد من العلماء احملدثني استيحاء الداللة من خالل االصوات، اب اللغوية، وذلك  

إن من أهم ما شغل و   ،، إضافة إىل خمرج ذلك الصوتةعارضال  و أذاتية،  الصفات  الوذلك عرب ما يرتبط به الصوت من  
لكنهم إىل اليوم مل يتوصلوا  و والداللة،    ،تلك العالقة القائمة بني الصوت اللغوي املفرد  وحديثاا   قدمياا   العلماء والباحثني 

، أثناء تفسري املفردة القرآنيةوظهر يف تفاسري العلماء عنايتهم بوحدة الصوت  ،  45إىل نتائج واضحة ينأى عنها اجلدل 
اإلمام الرازي يف التفسري   العلماء  هؤالء   ومن  وبيان مفرداته، وإيضاح املبهم منه إذا وجد،   وذلك ألثرها على تفسري اآلايت

ملعناه مثل تسميتهم القطا هبذا االسم؛ ألن هذا اللفظ يشبه   "وقد يتفق يف بعض األلفاظ كونه مناسباا   :يقول  الكبري
وضعوا لفظ اخلضم ألكل الرطب حنو البطيخ   "وأيضاا   فقال:،  مث كرر ما قاله ابن جين  ،46"... صوته وكذا القول يف اللقلق

لرطب، وحرف أكل الشيء ا  هوالقثاء ولفظ القضم ألكل اليابس حنو قضمت الدابة شعريها؛ ألن حرف اخلاء يشبه صوت
، وهذا يدل على 47وهلذا الباب أمثلة كثرية ذكرها ابن جين يف اخلصائص"   أكل الشيء اليابس،  ه القاف يشبه صوت

دالالت أصوات احلروف و   هتمام العلماء أبصوات احلروف وصفاهتا يف تفسري القرآن الكري؛ ألن هلا أثر يف دالالهتا، ا

 
 . 13، وأمحد خمتار عمر، املصدر نفسه، ص48-46إبراهيم أنيس، املصدر نفسه، ص  43
 .45(، ص2012، 1، )األردن: دار دجلة، طدراسات يف الداللة القرآنية حسني حميسن ختالن البكري،  44
 . 62م(، ص2013، 1، )عمان: دار أسامة للنشر، طالتحليل الصويت للنصبها، مهدي عناد ق 45
(،  1995، 1، حتقيق: حممود خاطر، )بريوت: مكتبة لبنان انشرون، طمفاتيح الغيب حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  46

 . 30صفحة   1جزء 
 . 30، ص1املصدر نفسه، ج 47
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لصوت احلرف دالالت معينة ال خيرج منها،   فرضنالسياق والرتكيب، فلو  ا  يف  اهلجائية تكون مكتسبة مع ما يتناسب
على ما حتمل العبارة من غاايت ومقاصد أخرى، وشتان بني الكالم اإلنساين و النص القرآين الرابين؛  فهذا يعود سلباا 

فأصوات   ،فإنه ثري ابلدرر والفوائد واألسلوب الرابين العظيم املعجز، فالقرآن الكري معني ال ينضب وفوائده ال حدود هلا
ما يريده اخلالق من عباده حىت يتعظوا ويعتربوا، وما يؤثر يف احلروف وضعت يف الكلمات القرآنية مبا يناسب املقام و 

قمال وْا تمٱَّلله  ﴿عاىل: يف قوله ت  ستعانة العلماء بصفات احلروف أثناء التفسري ا ، ومن أمثلة 48م سلوكهمعقوهلم وقلوهبم ويقي  
"تفتأ" اليت تكررت فيها التاء وتلتها   كلمة   [85]يوسف:    ك نيم﴾ ل  ت مۡفت مؤ اْ تمۡذك ر  ي وس فم حمىتهٰ تمك ونم حمرمضاا أمۡو تمك ونم م نم ٱهۡلمٰ 

من ال النافية لتخلص الشدة يف الرتكيب مث جاءت كلمة  ( تفتأ) كلمة   اهلمزة وهي من احلروف الشديدة أيضا، وجردت
يف هذا املوضع لتتم ندرة التعبري   (حرضاا كلمة )  فيها حرفان من حروف الشدة وهي التاء والكاف، مث جاءت  (تذكر)

فإهنا مع  تفخيم الضاد فيها وثقلها اندرة الوقوع، وهذا التعبري القرآين يعكس احلالة النفسية اليت كان عليها احملكي 
فتتصور هلم يف ،هم أو خطر على قلوهبم ببشاعة جرميتهم  فإهنم كانوا يشعرون كلما طرق ذكر يوسف مسامع  ،عنهم

سويداء قلوهبم وتتمثل هلم أمام سواد أعينهم وجترد هلم ضمائرهم سياطا من املالمة تلدغهم بوقعها يف نفوسهم، فقد جنوا 
يثقل الذي    على أبيهم الشيخ الكبري احلاين وعلى أخيهم الناشئ الصغري الضعيف، وهم يرغبون يف التخلص من اإلحراج 

، 49أبيهم الذي ال ينفك عن ذكره وال تبارح نفسه ذكراه   اللسان، وابألخص لسان كلما دار اسم يوسف على    نفسياهتم
يم ٱأۡلمۡمر  ومٱۡست مومۡت عملمى ٱجۡل و تعاىل:    قولهوأيضاا   ٓاء  أمۡقل ع ي ومغ يضم ٱۡلممٓاء  ومق ض  لمع ي ممٓاءمك  وميٰمسممم

 ومق يلم ﴿ومق يلم أيٰمٓمۡرض  ٱب ۡ
د ي  ِّۖ

، ويستشف من أصوات حروف نوح وما أصاهبم من الغرق  قوم   عاقبة  يصور هللا   [44]هود: ٱلظٰهل م نيم﴾  ل  ۡلقمۡوم    اب  ۡعد 
من الذوق واحلس يشعر بتالوة    أويت نصيباا ، فإن الذي  50اآلايت ومن وزن كلماهتا الداللة على القدرة اإلهلية العظيمة 

ملا فيها من   صوت من أصوات أحكام التجويدبل عند كل  و  وحرف، هباجس نفسي يستوقفه عند كل كلمة   هذه اآلية 
وبني الكلمات، وما يصحب ذلك من ترتب املعاين، وتساوقها فكان   وأصواهتا   دقة الرتتيب ومجال التنسيق بني احلروف 

 
 . 183د الرشيد، املصدر نفسه، صصبية بنت عب 48
،  1م(، ج1984-1404، 1، )روي: مكتبة االستقامة، طجواهر التفسري أنوار من بيان التنزيلأمحد بن محد اخلليلي،  49  49
 .70-69ص
الرزاق املهدي،  ويل، حتقيق: عبد الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأحممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي،   50

 . 376، ص2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(، ج
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من هذه احلروف انتزع من مكانه مل يسد غريه مسده، وهبذا يظهر أن   ولو أن حرفاا خاصة،    داللةكل حرف منها له  
مع الرتتيب، وإن كانت الكلمات املفردة ال يتجلى ، وأصوات احلروف  البالغة كما تكون يف اجلمل تكون يف املفردات

ب يبجزة أختها بسب ترتواحدة منها آخذة  وال يسطع ضياؤها إال إذا قرنت مبا يناسبها بيث تكون كل    مجاهلا،
تعاىل:  .51املعاين  هما  ﴿وقوله  ى ٰ ومأمۡخرمجم ض حم لمهما 

لمي ۡ من حيث   مساوٍ   (أمْغطمشم )  لفظة   [ 42- 24]النازعات:  ﴾ومأمۡغطمشم 
من وراء حدود اللغة يستقل هبا الوزن وجرس األحرف متآلفة   متتاز بداللة أخرى   (أغطش) ولكن  ،  الداللة اللغوية ألظلم

، فالكلمة هبذه الداللة تعرب  عن ظالم انتشر فيه الصمت وعم  فيه الركود وجتل ت يف أحنائه مظاهر الوحشة  ،مع بعضها
ا تتكون إثر م لفهم هذه الصورة من إىل وساطة لغة أو مراجعة قاموس وإمنا هو إحساس ينبعث يف نفسك  وال حنتاج  

فم التجويد  الكلمة ووقع حروفها الكلمة من أصوات حروف وما حتمل من صفات وقواعد أحكام  طبيعة  تشعر   ن 
أمهية الداللة الصوتية، وأثرها على تفسري القرآن هذه النماذج من األمثلة من تفاسري خمتلفة تؤكد على    .52بدالالهتا 
 الكري.

 أصوات أحكام التجويد يف التعامل مع مشكل القرآنحملور الثالث: أثر تفسري دالالت  ا

وقرآنه العظيم منزه  وكالم هللا  ، ما يوهم التعارض واالختالف والتناقض بني بعض اآلايتهو  مشكل القرآن الكري
 وملمۡو كمانم م ۡن ع ند  غمرۡي   كما قال هللا تعاىل:  ،  عن ذلك

ۚ
ب هر ونم ٱۡلق ۡرءمانم ]النساء: ﴾  اكمث ري   اٱَّلله  لمومجمد واْ ف يه  ٱۡخت لٰمف﴿أمفمالم ي متمدم

نٍص آخر من آيٍة قرآنية، أو حديث نبوي اثبت، أو ي وه م    ي وه م  ظاهرها معارضة  قد    آلايت القرآنيةابعض  و   ،[82
ٍس،  ظاهرها معارضة م ْعتمربمٍ م ْن: إمجاٍع، أو قياٍس، أو قاعدٍة شرعيٍة كليٍة اثبتة، أو أصٍل لغوي، أو حقيقٍة علميٍة، أو ح 

كلم يف هذا كثري من أهل العلم ، وقد ت، واحلقيقة أنه ليس اختالفاا ملبتدئ ما يوهم اختالفاا ارمبا يقع  ، و 53أو معقولٍ 
، ودالالت أصوات أحكام 54اشتباه يف اللفظ، ولكل لفظ سببه ولكل لفظ معناه   من  واملعرفة، وذلك إلزالة ما وقع فيه

 
- 147(، ص1973-1339، 9، )بريوت: دار الكتاب العريب، طإعجاز القرآن والبالغة النبوية مصطفى صادق الرافعي،   51

149. 
 . 140البوطي، املصدر نفسه، ص 52
53   ، ِكَلُة الواردُة يف تفسري القرآِن الكري )َعر ٌض َوِدراَسٌة( األحادي  أمحد بن عبد العزيز بن م ْقر ن الق صمري   ، )الرايض: دار ابن  ُث املُش 

  . 26(، ص1430، 1اجلوزي للنشر والتوزيع، ط
 .68، صاملصدر نفسه احملمد معبد،  54
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هي مظهر االنفعال النفسي، وأن هذا هلا أثر يف التعامل مع مشكل القرآن الكري وتفسريه؛ ألن مادة الصوت  التجويد  
االنفعال بطبيعته إمنا هو سبب يف تنويع الصوت، مبا خيرجه فيه مداا أو غنة أو ليناا أو شدة، ومبا يهيئ له من احلركات 

يف تالوة القرآن على طرق األداء   إذا أتملنا  تناسب ما يف النفس من أصوهلا؛ فاملختلفة يف اضطرابه وتتابعه على مقادير  
الشعور واستثارته من أعماق النفس؛ وهو من هذه اجلهة يغلب  الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها يف هز  

، ومن ال يعرفون هلل آية يف اآلفاق بنظمه على كل طبع عريب أو أعجمي، حىت إن القاسية قلوهبم من أهل الزيغ واإلحلاد
على نسب   أصوات أحكام التجويدتتابع  و ألن فيهم طبيعة إنسانية،    ؛ وال يف أنفسهم، لتلني قلوهبم وهتتز عند مساعه

معينة بني خمارج األحرف املختلفة، هو بالغة اللغة الطبيعية اليت خ لقت يف نفس اإلنسان، فهو مىت مسعها مل يصرفه 
ن اختالف العقل أو اختالف اللسان؛ وعلى هذا وحده يؤوهل األثر الوارد أن يف الصوت احلسن يزيد عنها صارف م

احلروف  أصوات  يف  األداء  أسباب  جتتمع  مل  إذا  منه  نقصاا  ي عدُّ  ما  اللغوي  الكمال  هذا  جينب  ألنه  حسناا،  القرآن 
يب حروفه خمارجها ونرباهتا وصفاهتا وما يوحي به كل فقد قدر يف ترت،  وهذا من  اإلعجاز البياين يف القرآن   ،55وخمارجها 

فال ،  حرف من أثر يف النفس كما قدر يف ترتيب الكلمات التناسق العجيب بيث تكون كل كلمة منها لقف أختها
يف   ما نوه وأشار  كثرياا الذين    من العلماءرمحه هللا  وسيد قطب    ،56جتد ما بينها ما ينبو عنه السمع أو ينفر منه الطبع

على تفسري   وربط بني الصوت والداللة من صفات وقواعد التجويد    به   إىل أثر أصوات احلروف وما تتصف  تفسريه
:" وقد تبني لنا يف بعض املواضع سر هذا التغري، وخفي علينا السر يف مواضع أخرى، فلم نرد أن نتمحل ، فقالاآلايت

فهذه األصوات بال ريب هلا أثر يف تفسري ، وهنا يقصد سر أصوات احلروف اهلجائية،  57له لنثبت أنه ظاهرة عامة ..." 
الكري  ألفاظه،  القرآن  املبهم منه،    ودالالت  فهي حتاكي موضوع اآلايت وتصور األحداث، فمن خالل هذه وبيان 

، عاين، وتنكشف الصورةويصل إىل الشعور والوجدان، فتتجلى امليعيش املوقف،  ؛ حىت  اآلية  أحداث    األصوات توصف  
وتعابريهم مهما مست يف مدارج البالغة ،  يف الكلمات اليت يتكون منها كالم الناس ميزة ال جندها  إن للكلمة القرآنية  و 

اليت تقف عند ، وال  تتناول من املعىن سطحه وأعماقه وسائر صوره وخصائصه  فهي ،  والبيان  العموميات  تقف عند 
وهي متتاز عن سائر مرادفاهتا اللغوية بتطابق أمت مع املعىن ،  البشرية اليت تعاين من العجز الذي أوضحناه حدودها تعبرياتنا  

 
 .149-147الرافعي، املصدر نفسه، ص 55
 .69، ص 1اخلليلي، املصدر نفسه، ج 56
 . 91(، ص1992-1412، 12، )القاهرة: دار الشروق، طالقرآنالتصوير الفين يف سيد قطب،  57
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فإذا استنفدت ،  ابلنسبة إىل نظائرها  من الكلمات املرتادفة أدقها داللة، وأمتها تصويراا والقرآن الكري يتناول  ،  58املراد 
صورة شاردة وراء حدود اللغة، اتسعت هلا الكلمة القرآنية ومشلتها عن طريق اللغة طاقتها وال تزال بقية من املعىن أو ال

به شعور القارئ عند تالوته هلذه الكلمات أو مساعه هلا مسبوكة مع بعضها،   يفيض ، و ما تتسم به من جرس ووزن وإيقاع
حيث املبىن واملعىن املؤلفات   وما يدل على اهتمام العلماء منذ القدم ابحلروف من .  قائمة ضمن هيكلها القرآين الفريد 

معاين كثرية على دالالت أصوات احلروف يف سياقاهتا الرتكيبية، وهذه املعاين كثرية الفت وا منها  وقد استخلص  اليت تركوها
املثال نفيها مؤلفات كثرية، و  الرمحن بن إسحاق 59ذكر بعض منها، على سبيل  القاسم عبد  : كتاب الالمات، أليب 

األ زهية يف علم احلروف، ، و ه 384-296منازل احلروف، اليب احلسن علي بن عيسى الرماين،  ، و ه337الزجاجي، ت  
رصف املباين يف حروف املعاين، ألمحد بن عبد النور املالقي، ، و ه415-340أليب احلسن علي بن حممد اهلروي،  

و ه360-702 احلسن  ،  الدين  لبدر  املعاين،  حروف  الداين يف  املرادي،  اجلىن  قاسم  األدوات ،  ه749بن  معاين 
 .ه751واحلروف، البن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر احلنبلي،  

 أصوات دالالت  عن طريق  على التعامل مع مشكل القرآن وتفسريه  القرآن الكري  آايت  احملور الرابع: مناذج من  
 احلروف

عجائبه، مثل ما تعددت هداايته اليت ال تنضب، ويشكل لقد تعددت وجوه اعجاز القرآن الكري الذي ال تنقضي  
األبدي منذ عهد نزوله،   اإلعجاز  جانب ترتيل القرآن الكري ونطق أصوات احلروف يف اآلايت نوعاا عظيماا من أنواع

 القرآن يف   دم رم وم وإىل قيام الساعة، وأصوات التجويد يف اآلايت الكرمية تعترب مصدر من مصادر الفهم ملقاصد الشارع، وم 
 ين  وب    هبا،   كل  بسب القرينة اليت اعتد  يها  فيها كلمات مبهمة عجز العلماء عن تفسريها، فتعددت آراءهم ف  آايتالكري  

فكل ما أهبم يف القرآن الكري ومل يقم عليه دليل على أنه من علم الغيب   على اختالف اآلراء تعدد األحكام الشرعية،
ه   ألنه أشكل؛  واللفظ املشكل مسي مشكالا   ،60جيوز البحث عنه  الفمْهم  وخمف ي على املرء ، أايا كانم سبب  غ م وض  يف 

 
  1420، 1، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طمن روائع القرآن أتمالت علمية وأدبية يف كتاب هللا  حم مد سمعيد رممضان البوطي،  58
 . 139م(، ص1999 -ه  
 . 18(، 2008، 1)بريوت: دار مكتبة اهلالل، ط،  الصوت اللغوي ودالالته يف القرآن الكري حممد فريد عبد هللا،  59
، )رايض: جملة جامعة جازان،  املبهمات يف القرآن الكري )تعريفها، وأسباب قوعها، وضوابط تفسريها( زيد بن علي مهارش،  60

 . 29م(، ص2013-1434، 2، العدد2قسم الثقافة اإلسالمية، فرع العلوم اإلنسانية، م
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يمر د  املشكل  على العقول  بسبب  قصوٍر يف إدراك  املعىن و   ،61وخمفمائه
املبهمة  األلفاظ بعض النماذج من هنا وسأذكر   ،62

، وأن احلرف بداللته احلروف وجتويدها  أصوات  دالالت  عن طريقمع مشكل القرآن وتفسريه  توضح تعامل العلماء  اليت  
داللت ه ما يف  ، ومنها  63وأسباب وقوع اإلشكال كثرية يف القرآن الكري ،  الصوتية يشري إىل معىن أو حياول اإلحياء به

راا )، ولفظ  (ر  و امل )  لفظ )األسباط(، ولفظ ؛ كاأللفاظ اآلتية:  64خفاء ، بسبب  غرابة  اللهفظ   ولفظ    ،65ولفظ )تفثهم(   (،دمايه
 هنا  وسأشري ،  66، وغري ها (اللُّممزمة  )، ولفظ  ( اهل ممزمة  )، ولفظ  ، ولفظ )ضيزى( (احلافرة)ولفظ   ولفظ )الصري(،  ، )الكفات(

 كاآليت: ،  األمثلة على سبيل املثال يف اإلشكال بسبب خفاء املعىن وغرابة اللفظ  ضإىل بع

 
 .102ابن قتيبة، املصدر نفسه، ص 61
ه(،  1434، 3، )رايض: دار ابن اجلوزي، طالتَّصنيف املتعلِّقة بَتفسري الُقرآن الكري مساعد بن سليمان بن انصر الطيار،    62
 .  69ص
ينها، وهي: األول: أن  ذكر اإلمام الزركشي يف الربهان سبعة أسباب لوقوع املبهم يف القرآن الكري مع األمثلة، وسأشري هنا إىل عناو  63

يكون أهبم يف موضع استغناء ببيانه يف آخر يف سياق اآلية. الثاين: أن يتعني الشتهاره. الثالث: قصد السرت عليه ليكون أبلغ يف  
استعطافه. الرابع: إيهام اللفظ لعدم وجود فائدة. اخلامس: التنبيه على التعميم وهو غري خاص. السادس تعظيمه ابلوصف الكامل  

دون االسم. السابع: حتقريه ابلوصف الناقص. وهذه األسباب السبعة تتفرع منها فروع أخرى تتضمنها مثل: خفاء معىن اللفظة، وغرابة  
 .157-156، ص1اللفظ، وغريها. انظر: الزركشي، املصدر نفسه، ج

هذه الغرابة  ، و تفتازاين يف تعريف الغريب كلمة وحشية غري ظاهرة املعىن وال مأنوسة االستعمال، هذا التعريف الذي ذكره الهي   64
، وإمنا اللفظة  اا املقصودة يف اصطالحهم بغريب القرآن ليس املراد بغرابتها أهنا منكرة أو انفرة أو شاذة، فإن القرآن منزه عن هذا مجيع 

منهج  . انظر: رتيبة حقيق،  وسائر  الناسيت تكون حسنة مستغربة يف التأويل، بيث ال يتساومى يف العلم هبا أهلها الهي  نا الغريبة ه
، حتت إشراف: حممد الصاحل غريسي،  عبس أنوذجاا  -اإلمام حممد الطاهر بن عاشور يف تفسريه غريب القرآن الكري سورات النبأ

م، جامعة الشهيد محه خلضر، الوادي، معهد العلوم اإلسالمية، قسم أصول الدين، ختصص:  2017-1438)رسالة ماجستري، 
 .  14تفسري وعلوم القرآن(، صال
 

﴾ ]احلج: لفظة )تفثهم( من قوله تعاىل:   65 ، من األلفاظ الغريبة  [ 29﴿مث ه ۡلي مۡقض واْ ت مفمث مه ۡم ومۡلي وف واْ ن ذ ورمه ۡم ومۡليمطهوهف واْ ب ٱۡلب مۡيت  ٱۡلعمت يق 
الشاهد الشعري يف تفسري القرآن الكري أمهيته،  ري،  عبد الرمحن بن معاضة الشه: نظر. اواملشكلة، ومل ترد إال يف القرآن الكري

 . 386، ص1ه(، ج1431، 1، )الرايض: مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، طوأثره، ومناهج املفسرين يف االستشهاد به 
 166صه (، 1432، 1، )الرايض: دار ابن اجلوزي، طالتفسري اللغوي للقرآن الكريمساعد بن سليمان بن انصر الطيار،   66
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 وقد أاثر هذا النوع من الفواتح دهشة العرب النازل بلغتهم القرآن،  األحرف املقطعة اليت افتتح هبا بعض السور -
العلماء واملفسرينالكري  القول   ابة وعزة غري معهودتني يف ألهنم رأوا فيه غر ؛  ، كما أاثر جدالا كبرياا بني  متعارف 

األساليب  تعاىل:  67ومشهور  ، [1]يونس:    ﴿آلۚر﴾،  [1]األعراف:    ﴿آلٓمٓص﴾،  [1]البقرة:    ﴿املٓٓ﴾كقوله 
  من ، فهي ألفاظ مبهمة، مبعىن أن القارئ ال يفهم منها شيئاا [1]األحقاف:    ﴾حمٓ ﴿ ،  [1]مري:    ﴿ٓكهيٓعٓص﴾

 :68العلماء يف أتويل هذه الفواتح إىل مذهبني اختلف  ولقد    ،ظاهر حروفها وما ينطق به منها
جمموعة من الصحابة منهم   استأثر هللا بعلمه، وروي هذا القول عن  حمجوابا وسر ا ا  مستوراا   : أن هلذه الفواتح علماا أحدمها

   عن الصديق    وروي أيضاا   ،  69املكتوم الذي ال يفسر احلروف املقطعة من    :أهنم قالوا عمر وعثمان وابن مسعود 
كل العلم فيها إىل هللا ؤمن بظاهرها ون  ن  كل كتاب سر، وسر القرآن يف أوائل السور   يفأنه قال: 

70. 

ومعىن ميكن الوصول إليه ابلنظر والبحث، وإىل هذا ذهب مجهور الباحثني من   معلوماا   : أن هلذه الفواتح مراداا اثنيهما
ولكن ذهب ،  71وهو املروي عن ابن عباس وعلي بن أيب طالب ومجع كبري من الصحابة ،  والعربية وغريهمالعقيدة  علماء  

قطرب والفر اء واملرب د وعام ة علماء العربية ومجع عظيم من   من أصوات احلروف اهلجائية  دالالت  علماء اللغة املهتمني ب 
لتدل على أن القرآن ليس إال  كتااب أل ف من هذه األحرف ؛  احملققني إىل أن هذه األحرف املقطعة إمنا افتتحت هبا السور

وحاء، وكاف...اخل،    اهلجائية وميم،  والم،  ألف،  منها،  من  وأشعاركم  تبنون كالمكم  اليت  تلك  فلن هي  ذلك  ومع 
 

)رسالة دكتوراه بتقدير ُمتاز مع مرتبة الشرف األوىل(،    خصائص التعبري القرآين ومساته البالغيةعبد العظيم إبراهيم حممد املطعين،   67
 .196م(، ص1992 -ه   1413، 1)القاهرة: مكتبة وهبة، ط

، حتقيق: عبد اللطيف حسن عبد  لطائف اإلشاراتأبو القاسم عبد الكري بن هوازن بن عبد امللك القشريي النيسابوري الشافعي،  68
 . 16، ص1م(، ج2000-ه 1420، 1الرمحن، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

،  1، حتقيق: د.حممود مطرجي، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، جحبر العلومنصر بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي،  69
 47ص
املعرفة،   ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم )بريوت: دارالربهان يف علوم القرآنحممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي أبو عبد هللا،  70
 173، ص1(، ج1391، 1ط
، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي،   71

 .82، ص1م(، ج1993 -ه 1413، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط
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الكلمة اليت تلي   ؛ ألن ، وهذا تفسري فيه شيء من الصحة والوضوح72مثله  تستطيعوا أن تؤلفوا من هذه األحرف كالماا 
الكتاب الفواتح حتمل معىن  البقرة:    ،هذه  ذٰمل كم وتقع يف معظم األحيان موقع اخلرب منها كقوله تعاىل يف سورة  ﴿امٓلٓ 

  ﴾ ﴾]ويف سورة األعراف:    ،[2-1]البقرة:  ٱۡلك تٰمب  ﴿آلۚر ويف سورة يونس:    ، [2-1األعراف:  ﴿آلٓمٓص ك تٰمب  أ نز لم إ لمۡيكم م
  ﴾ لمۡت م ن لهد ۡن حمك يٍم خمب رٍي﴾ويف سورة هود:  ،    [2-1]يونس: ت ۡلكم ءمايٰمت  ٱۡلك تٰمب   ﴿آلۚر ك تٰمب  أ ۡحك ممۡت ءمايٰمت ه ۥ مث ه ف ص  

أن تكون وال يستبعد  ،  [2- 1]النمل:    ﴾  مُّب نيٍ ﴿طسٓۚ ت ۡلكم ءمايٰمت  ٱۡلق ۡرءمان  ومك تماب  مل:  ويف سورة الن،  [2- 1]هود:  
معينة، وأن تكون قد سيقت مساق القسم هبا، وأن يكون   هذه األحرف املقطعة حتمل إىل جانب هذه الداللة أسراراا 

كل سورة بدئت ابحلروف املقطعة، و ،  73الذي يعقبها موقعها يف صدر السورة موقع التنبيه لألمساع واألذهان إىل الكالم  
 يف غضون السورة مبيناا   فإنه أييت،  إذا مل يكن ذلك احلديث مباشراا  القرآن الكري وإعجازه  فيها حديث مباشر عن روعة

مع البحث والتأمل يف تركيب  أصوات هذه احلروف ميكن إزالة ما هبا من غموض وخفاء مثال: ، و 74فضل القرآن وأثره 
، مث )الم( وسطها مد الزم، وبعدها )ميم( بدون مد   (فأل  )إذا أتملنا يف أصواهتا من حيث قواعد التجويد ت قرأ:   ﴿املٓٓ﴾

 ، ففي نطقها طول وتريث75د مبقدار ست حركات وبني الالم وامليم ادغام بغنة شفوي، ويوقف عليها مبد الزم الذي مي
ونقل   ،حلروف القرآن العظيم  والتدبر  التعظيم،، فأصواهتا حتاكي دالالهتا فهي حتمل يف طياهتا داللة  مبا فيها من مد  

اختالفم الس لمف  يف ، وذكر القشريي يف تفسريه أن 76فواتح السور أمساء من أمساء الربالسيوطي عن السدي أنه قال  
 قطهعمة

إىل طهارة عز  ه وتقمدُّس  عل و  ه، داللة  الطاء   ، وأن هناك من وصف هذه األصوات وذكر أن هلا دالالت، فاحلروف امل
جْمد  جالله على  داللة   وامليم  سناء جربوت،  على  وداللة   ما  والسني  الدالالت بسب  هذه  وتتغري  من ،  اآلايت  يف 

إىل أن كل حرف منها يؤدى عن معىن، وقد تكلمت العرب   حيث قال: أذهب    الزجاج   واختار هذا الرأي،  77صدامق
 

 . 91البوطي، املصدر نفسه، ص 72
 . 90البوطي، املصدر نفسه، ص 73
 .206-205املطعين، املصدر نفسه، ص 74
- 1405، 1حممد بن حممد بن اجلزري، التمهيد يف علم التجويد، حتقيق: علي حسني البواب )رايض: مكتبة املعارف، ط 75

 . 163(، ص1985
 -ه 1416، 1)بريوت: دار الفكر، ط، حتقيق: سعيد املندوب، اإلتقان يف علوم القرآن جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،   76

 . 23، ص3م(، ج1996
 .396، ص2القشريي، املصدر نفسه، ج 77
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من   وقد استدل على مذهبه مبأثور كالم العرب،  نظماا هلا ووضعاا بدل الكلمات اليت احلروف منها  ابحلروف املقطعة
 :78ذلك

بنقد األساليب وجهات اجلمال والقبح فيها ي رجح  املعروف  الزخمشري ، و يعىن: وقفت  ، قماملْت: قمافْ ق لت  هلما ق ف ى. . . 
احلروف اليت بدئت هبا هذه السورة يبلغ أربعة عشر   إذ يرى أن جمموع  هذا الرأي ويقويه ويورد يف ذلك كالماا حسناا 

جمودة، وأصناف من أصوات احلروف اليت أصوات  كما حتتوي هذه احلروف على    وهي نصف حروف املعجم،  حرفاا 
: هي  ومن اجملهور،  : الصاد، والكاف، واهلاء، والسني، واحلاءهي  املهموسةابلصفات الذاتية للحروف العربية من    تتصف

والطاء، : األلف، والكاف،  هيومن الشديدة  ،  األلف، والالم، وامليم، والراء، والعني، والطاء، والقاف، والياء، والنون 
 والقاف. 

املستعلية   : الالم، وامليم، والراء، والصاد، واهلاء، والعني، والسني، واحلاء، والياء، والنون. ومن املطبقةهي ومن الرخوة  
: األلف، والالم، وامليم، والراء، والكاف، واهلاء، والعني، والسني، واحلاء، والقاف، هيفتحة  ن: الصاد، والطاء. ومن املهي

: األلف، والالم، وامليم، والراء، والكاف، هي: القاف، والصاد، والطاء. ومن املنخفضة  هيومن املستعلية  ،  النون والياء، و 
والنون  والياء، والعني، والسني، واحلاء،  القلقلة  ،  واهلاء،  القاف، والطاءهيومن حروف  فيقول: ،  :  ويعلق على هذا 
عدهد على العرب   لطائف التنزيل واختصاراته فكأن هللا  املطابق ل  وهو ،  "فسبحان الذي دقت يف كل شيء حكمته

 هذه احلروف   ي تؤد  مع غريه من اآلراء إذ ال مانع أن  يهذا الرأي أنه يلتق  ي ا يقو ، وُم79األلفاظ اليت منها تركيب الكالم
والداللة على ورودها ،  جتسيم الصوت للمعىنو   كالتنغيم الصويت  معىن آخر ُما ذكروه  إىل  يابإلضافة إىل معىن التحد 

 ، وهو من إعجاز القرآن الكري. 80أكثر من غريها 

 
 . 35، ص1ه (، ج 1414، 1، )بريوت: دار ابن كثري، طفتح القدير حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين،  78
،  3، )بريوت: دار الكتاب العريب، طض التنزيلالكشاف عن حقائق غوامأبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري،  79

 . 30-29، ص1ه (، ج 1407
 . 206املطعين، املصد نفسه، ص 80
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ٓاء  ممۡورا﴾ )لفظة املور( يف قوله تعاىل:   -   81اختلف املفسرون يف معناها على ثالثة آراء  [ 9]الطور:    ﴿ي مۡومم متم ور  ٱلسهمم
، : تدور دمْوراا رواه عكرمة عن ابن عباس، وبه قال جماهد، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة والزجاجأهنا مبعىن  أحدها 

أي: تمكف أ ، وقال   (متور) وقال أبو عبيدة  ،  رواه ابن ايب طلحة عن ابن عباس، وبه قال قتادة  والثاين: حترهك  حترُّكاا 
 :األعشى

ا ...    ممْور  السهحابة  ال رْيث  وال عمجمل  كأنه م ْشيتمها م ْن بْيت  جارمهت 
فال علم   وأما املور:  قالووقف الطربي عن تفسريها، ف،  والثالث: ميوج بعضها يف بعض ألمر هللا تعاىل، قاله الضحاك

التفسري واللغة أن املور جتمع اآلراء الثالثة من احلركة والدوران واالضطراب واجلراين  ،82لنا به   وفسرها أغلب علماء 
أتملنا يف أصوات حروفها فهي ترتكب من امليم والواو املدية والراء، وهي حروف تتصف جبراين الصوت، وإذا  ،  83السريع 

وصف يالصويت    بهاوهذه لفظة تركي  داللة الدوران واحلركة واالضطراب، وتوسطت الكلمة صوت الواو املدية اليت حتاكي  
لمك نه نْظمم ، و ت مْفر يعم اأْلمثمر  عملمى اْلم ؤمث  ر  فيه، و موراا   السماء متم ورم    يومال ينفع فيه مال وال بنون  يوم  حالة الكون يف يوم عظيم  

ب  جمْعلم التههد ي م  جمرمى عملى مما ي ناس  حلرف الدال   عملمى اْلم فاجأمة  ،  ْنز لة  حمادٍث ومقمعم  مب م د  اْلكمالم يء بمعده  اب  منه ؛  فملذملكم ج  أل 
لمةا زمممنم احلْمال  الم ااْلْست ْقبمال   ، وقال الزركشي أن لفظة )موراا( جاءت أتكيداا أن املور يف 84حمقه اْلم فماجمأمة  أن تمك ونم حماص 

و   أهنا خيميهل  إ ىلم الناظ ر   وقعه قد   السماء واقع بال شك؛ ألنه من شدة  ، وأصوات حروف اللفظة وصوت حرف املد 85ر متم
 

، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، )بريوت: دار  زاد املسري يف علم التفسريمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،  81
 176، ص4ه(، ج1422، 1الكتاب العريب، ط

، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )بريوت: مؤسسة  جامع البيان يف أتويل القرآن حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي،  82
 . 462، ص22م(، ج2000 - ه   1420، 1الرسالة، ط

املصدر  ، األصفهاين، 540، ص8ه (، ج1405، 1، )مؤسسة سجل العرب، طاملوسوعة القرآنيةإبراهيم بن إمساعيل األبياري،   83
، )القاهرة: مكتبة  التفسري واملفسرون ، وحممد السيد حسني الذهب،  114، ص5، جالشوكاين، املصدر نفسه، 783، ص،نفسه 

 .101، ص1وهبة، د.ط، د.ت(، ج
،  ملعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد حترير ا حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،  84

 34، ص29(، ج1984، 1)تونس: الدار التونسية للنشر، ط
 .396، ص2الزركشي، املصدر نفسه، ج 85
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لواقع يوم تضطرب   عذاب هللا    دالالهتا أن  حتكي   ابمتداد الصوت مع تدوير الشفتني  يف الواو املدية وكيفية نطقها 
اجلبال من مواضعها كسري السحاب، وتصري ، وتتحرك يف مكاهنا، وتزول وميوج بعضها يف بعض موجاا  السماء اضطراابا 

 ؛ عالم أبال عودة إىل الدنيا، خلراهبا وعمارة اآلخرةواحلكمة يف مور السماء وسري اجلبال: األ، هباء منبثا، وتنسف نسفاا 
ألن األرض واجلبال والسماء والنجوم كلها لعمارة الدنيا واالنتفاع لبين آدم هبا، فإن مل يؤمل العود إليها، مل يبق فيها 

 .86نفع
را( - راا﴾    عملمى   تمذمرۡ   الم   رمب   ﴿ومقمالم ن وح  من قوله تعاىل:    لفظة )داي  ال يتكلم لفظة  ،  [26]نوح:  ٱأۡلمۡرض  م نم ٱۡلكٰمف ر ينم دمايه

ر،   من األمساء املستعملة يف النفي، يقال: ما يف الدار ، و 87يقال: ما يف الد ار أحد وال داير   إال يف اجلحد  اهب دايه
ن ْه م ومأمصله داي  و   ،د أي ما هبا أح  مثه أدغم اْلوماو يف  اْليماء  (ديوار)راا من دمار يمد ور أمي الم تذر على األمْرض من يمد ور م 

ء مثه أدغموا اْليماء األوىل يف  مثل ميت الهذ ي أمصله   ميوت مثه أدغم الثهاين  يف  األول ومجيوز أمن يكون أبدلوا من اْلوماو ايم
منهه  يْلزم أمن ي  قمال ف يه  دوا؛ الثهان يمة ومالم جيوز أمن يكون داير فعاال ،  88ر، وهو مشتق من الدوران، واللفظ ليس كذلك أل 

من إمياهنم، وبعد أن أخرج هللا كل مؤم ن من   هبذا الدعاء إال بعد أن يئس  يمدْع على قومه مل    أن نوحاا  وروي  
وعالنية، وهم   على دعوة قومه إىل احلق، ويصر على نصحهم سراا   وهناراا   يدأب ليالا   نوح  كان  ، ف89أصالهبم

الغيظ   ، حىت أيس منهم، ومتلكهيزدادون إال ضالال واستكباراا  ، واليلجون يف كفرهم وعنادهم ويفرون من اهلدى فراراا 
 بنغمات صوتية رهيبة وإيقاعات عنيفة بكلمات الدعاء الثائرة الغضىب تنطلق يف الوجوه مديدة جملجلة،    مهف  وامتلئ
راا﴾   عملمى  تمذمرۡ   الم   رمب   ﴿ومقمالم ن وح  فقال:،  على قومه ابهلالك والتبار    نوح  هبا سيدان  دعا ٱأۡلمۡرض  م نم ٱۡلكٰمف ر ينم دمايه

 
 .58، ص27الزحيلي، املصدر نفسه، ج 86

، حتقيق: ضاحي عبد الباقي  القرآن   التبيان يف تفسري غريبأمحد بن حممد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين،   87
معاين القرآن  . إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، 323ه(، ص1423، 1حممد، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط

 .231، ص5م(، ج1988 -ه   1408، 1، حتقيق: عبد اجلليل عبده شلب، )بريوت: عامل الكتب، طوإعرابه
، حتقيق: حامت صاحل الضامن، )بريوت:  مشكل إعراب القرآنمحم وش بن حممد بن خمتار القيسي،    أبو حممد مكي بن أيب طالب 88

 762، ص2ه(، ج1405، 2مؤسسة الرسالة، ط
،  معرتك األقران يف إعجاز القرآن، وُيسمَّى )إعجاز القرآن ومعرتك األقران( عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،   89

 .174، ص2(، ج1988 -ه  1408، 1لعلمية، ط: دار الكتب ات)بريو 
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ليثبت هذا املعىن، ويؤك ده، وهو إعراض قومه، وعدم إمياهنم فجاء التجاوز الداليل يف لفظة دايراا    ، [26]نوح:  
شديدة بصورة عامة، ويتضح ذلك يف قوة حتم له ألعباء ، و قوية التحم ل والصرب     وحن  شخصيةكانت  و ،  ابلدعوة

كما يتضح يف دعائه على قومه بعد أن يئس   د ة الطويلة، على الرغم من احملصول الضئيل الذي جناهالدعوة هذه امل
من حروف مرققة وتوسطتها ايء مشددة، ومث راء مفخمة، وانتهت   فلفظة )دايراا(: جاءت تركيبة أصواهتا  ،  90منهم

، واستعمال لفظة حىت دعا عليهم  حتكي وتصف احلالة النفسية اليت كان عليها النب نوح    بصوت املد، فهي 
، فهي لفظة واحدة ولكنها تكشف اجلوانب العظيمة لنهاية  قصة النب نوح  ،  من إعجاز القرآن الكري (  دايراا )
ستعمال القرآن الكري أللفاظ غريبة مل يعتد السمع عليها من أعظم الدالئل على عظمة هذا الكتاب العظيم وا

العاملني؛ لتطلق هذه األصوات املشاهد واألحداث يف مكنون اآلايت، والبشر يعجزون وأنه رسالة من رب  ،  وبالغته
  .91شفوا ولو جزءاا من مقاصد الشرع تحىت يك  أمام هذه األلفاظ فيتأملون فيها، وهو يدفعهم وجيذهبم للتأمل 

يزمىٰٓ﴾    لفظة  - مع ذلك فإن حسنها ، من األلفاظ الغريبة  [22]النجم: )ضيزى( يف قوله تعاىل: ﴿ت ۡلكم إ ذا ق ۡسممة ض 
مفصلة كلها على الياء؛ فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل   فسورة النجم  يف نظم الكالم من أغرب احلسن وأعجبه؛ 

مث هي يف معرض اإلنكار على العرب؛ إذ وردت يف ذكر األصنام وزعمهم يف قسمة األوالد، فإهنم جعلوا املالئكة 
يزمىٰٓ   ممةق سۡ   ا﴿أملمك م  ٱلذهكمر  وملمه  ٱأۡل نثمٰى ت ۡلكم إ ذفقال تعاىل:  ،  واألصنام بناب هلل مع أوالدهم البنات ]النجم: ﴾  ض 

اليت أنكرها، وكانت اجلملة كلها كأهنا   األشياء مالءمة لغرابة هذه القسمة   فكانت غرابة اللفظ أشد    ، [22- 21
تصور يف هيئة النطق هبا اإلنكارم يف األوىل والتهكم يف األخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما يف البالغة، وخاصة يف 

متكنت يف موضعها من الفصل، ووصفت حالة املتهكم يف إنكاره من إمالة اليد والرأس هبذين اللفظة الغريبة اليت  
، فصوت املد الطبيعي يف 92إىل األسفل واألعلى، ومجعت إىل كل ذلك غرابة اإلنكار بغرابتها اللفظية   املدهين فيها 

ه نظائر  يف لغتهم، وكم من لفظة والعرب  يعرفون هذا الضربم من الكالم، وليف كشف داللتها،  اللفظة سامهت  

 
م(،   2001 -ه   1422، 1، )حلب: فصلت للدراسات والرتمجة، طوظيفة الصورة الفنية يف القرآن عبد السالم أمحد الراغب،  90
 .76ص
 .340-339م(، ص2000، 24، )بريوت: دار العلم للماليني، طمباحث يف علوم القرآن صبحي الصاحل،  91
 . 158الرافعي، املصدر نفسه، ص 92
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غريبة عندهم ال حتسن إال يف موضعها، وال يكون حسنها على غرابتها إال أهنا تؤكد املعىن الذي سبقت له بلفظها 
 . 93النفس   مثله يف  لف أصواهتا معىنا حسياا، ويف آت معىنا  هان يف أتليف حروفافك  أصوات حروفها؛  وهيئة نطق

م لنا  تبني  األلفاظ خالصة ما سبق:  بيان  التجويد تسهم يف  السابقة أن دالالت أصوات أحكام  النماذج  ن خالل 
والغريبة يف القرآن الكري، وأن أصوات احلروف يف القرآن الكري هلا دالالت وحكم رابنية عظيمة، فكل حركة   املشكلة
دالالت أصوات أحكام  ، وتتبع  94هلا غاية وحكمة رابنية قد يفقهه البشر وقد ال  يف كتاب هللا   ومده وغنة وسكنة

عموماا ويف األلفاظ املشكلة خاصة يؤدي إىل مزيد من التأمل والتدبر يف اآلايت وكشف   التجويد يف كتاب هللا  
، وميكننا استنتاج منهج لتفسري جوانب جديدة من أحداث اآلايت، وأيضاا جوانب جديدة من احل كم والغاايت الرابنية

 القرآن الكري عن طريق التأمل يف دالالت أصوات أحكام التجويد، كاآليت: األلفاظ املبهمة يف  

 تتبع اللفظة املبهمة يف معاجم اللغة، وكتب مفردات غريب القرآن الكري.  -
 تتبع تفسري ومعاين اللفظة يف كتب التفاسري.  -
 استخراج ما يف اللفظة من أصوات جمودة.  -
 التجويد يف اللفظة، والبد من معرفة صفات أصوات احلروف الالزمة والعارضة.   أحكام تتبع دالالت أصوات -
لآلايت، واملقاصد العامة، وسرب أغوار   يربط الداللة الصوتية حلكم التجويد بتفسري اآلايت، واملوضوع الرئيسمث   -

وات أحكام املوضوع واستنتاج دالالت عميقة ودقيقة يف وصف أحداث ومشاهد اآلايت من خالل دالالت أص
 التجويد. 

نا وقد خرج  دالالت أصوات أحكام التجويد حول    إبمتام هذا البحث،  ناحلمد هلل الذي منه عليا  اخلامتة، وأبرز النتائج:
 ملها يف النقاط اآلتية:جن  بمد هللا تعاىل جبملة من النتائج 

 
 . 158الرافعي، املصدر نفسه، ص 93
، حتقيق: أمحد مصطفى فضلية، قدم له: عبد العظيم إبراهيم  النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكريحممد بن عبد هللا دراز،  94

 . 133م(، ص2005 -ه 1426املطعين، )دمشق: دار القلم، د.ط، 
 



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 3                                   July (1441-2020)      

The connotations of the sounds of the rules of Tajweed and its impact on understanding the enigmatic and equivocal 

from the Qur'an 

 Subaiya Abdul Rasheed Al Balushi- Radwan Jamal Elatrash- Nashwan Abdo Khaled- 

175 
 

، ودراسة يف جمال الدراسات القرآنيةباجة إىل عناية خاصة    من املوضوعات املهمة اليتموضوع مشكل القرآن  ي عد   .1
هو إىل اآلن بتصنيفات مستقلة، وكان جله الرتكيز يف املؤلفات    ، إذ مل يتطرقعلمية متأنية حترر مسائل هذا العلم

م  ظاهرها معىنا مشكالا، 
فلم يتوسعوا يف دراستها،   التوفيق بني اآلايت مومهة االختالف فيما بينها، أو اليت ي وه 

 . إفرادها ابلتصنيفو 
 . سلف األمة اهتموا هبذا العلم، وعلى رأسهم حرب األمة وترمجان القرآن عبد هللا بن عباس  .2
 . إن توضيح املشكل وفك إيهامه يعني على فهم اآلية، وبيان داللة األلفاظ على الوجه الصحيح .3
التجويد من األسس واملناهج اليت استعان هبا العلماء يف حل مشكل بعض ألفاظ   أحكام  دالالت أصواتإن   .4

 . وإن مل تكن بصورة مباشرة  القرآن الكري
القرآن الكري، وذلك بربط ألفاظ    الداللة الصوتية ألحكام التجويد تعني على كشف املعىن املبهم لبعض مفردات .5

 . الداللة الصوتية مبوضوع وتفسري اآلايت
، والرد  التصدي لكل ما ي ثار حول ديننا وثقافتنا اإلسالمية، خاصة املصدرين األساسيني ومها الكتاب والسنةأمهية  .6

 على الشبهات املثارة. 
يف القرآن الكري يف القرآن الكري ألغراض متعددة، فمنها قد يبهم يف موضع ويوضحه يف موضع   املبهماتوردت  .7

حكم رابنية وراء اللفظة املبهمة  وغريها، ف   وقد يبهم لالختبار،   يكون بغرض التحقري، ر، وقد يبهمه للتعظيم، وقد  آخ
 تكتشف بتتبعها من جانب أصواهتا حروفها.   عظيمة

، ، إذ معرفة السبب تعني على فهم اآليةواإلشكال يف فهم اآلايت  دفع التعارض نزول اآلية يعني على  معرفة سبب   .8
 ا. ومعرفة املراد منهم

 . سلباا على هذا العلميف تفسري مشكل القرآن الكري، فإن له أثراا    إلسرائيلياتستعانة اب التنبه من اال .9
كانت قوة أخرى قامت هبا حجة القرآن يف إن وجود األلفاظ املشكلة اليت أهبمت معناها يف القرآن الكري   .10

 .95التحدي واإلعجاز، واعتصم هبا من أيدي املعارضني واملبدلني 
وال ميكن أتويلها والبحث عن مقاصدها، ولكن يكن ، املبهمات أمور غيبية ختترب حقيقة إميان كل مسلمومن   .11

 البحث يف دالالت أصواهتا للتعظيم.
 

 . 136دراز، املصدر نفسه، ص 95
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النص وحتديد دالالهتا  .12 أو  اجلملة  أو  اللفظة  توجيه معىن  تلعب دوراا مهماا يف  الصوتية  الذي ميكنها   الداللة 
 لو كان القرآن كله ظاهراا قال ابن قتيبة"  بعلمها، و     هللااستأثر  وخيرج من هذا املبهمات الغيبية اليت  ،  استيفاؤه
 .96ر" حىت يستوي يف معرفته العامل واجلاهل لبطل التفاضل بني الناس وسقطت احملنة وماتت اخلواط  مكشوفاا 

 ة توصي

 هبذه التوصيات:   نا القرآن الكري خرجاملؤلفات املتخصصة يف التعامل مع مشكل  بعد تتبع  

مبن ه وفضله أْن ينفع به، وأوصي   يعدُّ هذا البحث انفذة جديدة يف جمال الدراسات القرآنية، والذي أسأل هللا   .1
طرح مزيد من الدراسات والبحوث املتعلقة بربط العلم، و الباحثني يف جانب دراسات علوم القرآن االلتفات هلذا  

 املفردات املبهمة يف سور القرآن الكري.   يف تفسريلقواعد التجويد الداللة الصوتية  
عمل إحصائية جلميع مؤلفات علم مشكل القرآن الكري، وتتبعها وعلى إثرها إضافة مزيد من الدراسات اليت ختدم  .2

اإلسالمية عموماا، ومكتبة ملكتبة  اوإثراء  ، وذلك هبدف كشف اجلهود املبذولة؛  علم التعامل مع مشكل القرآن الكري 
 علوم القرآن الكري خصوصاا. 

 قائمة املصادر واملراجع

 (. 2007، )مصر: مكتبة األجنلو، مطبعة حممد عبد الكري حسان، د.ط،  األصوات اللغويةإبراهيم أنيس،   -
 .ه ( 1405،  1، )مؤسسة سجل العرب، طاملوسوعة القرآنيةإبراهيم بن إمساعيل األبياري،   -
، حتقيق: عبد اجلليل عبده شلب، )بريوت: معاين القرآن وإعرابهإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج،   -

 . م(1988  - ه     1408،  1ط  عامل الكتب،

 
 . 62ابن قتيبة، املصدر نفسه، ص 96
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، حتقيق: الدكتور على حسني البواب )الرايض: التمهيد يف علم التجويدابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف،  -
 . (م  1985  - ه     1405،  1ط  مكتبة املعارف، الرايض، 

- 1420،  2، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، )بريوت: دار اجليل، طمقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن زكراي،     -
1999) . 

 . (1986-م 1406،  1، )دمشق: دار القلم، طسر صناعة اإلعرابأبو الفتح عثمان املعروف اببن جين،   -
، حقيق: صفوان عدانن املفردات يف غريب القرآن،  املعروف ابلراغب األصفهاينأبو القاسم احلسني بن حممد   -

 . ه(1412،  1الداودي، )دمشق: دار القلم، ط
، حتقيق: عبد لطائف اإلشاراتأبو القاسم عبد الكري بن هوازن بن عبد امللك القشريي النيسابوري الشافعي،   -

 م(. 2000- ه 1420،  1العلمية، ط اللطيف حسن عبد الرمحن، )بريوت: دار الكتب  
التنزيل، )بريوت: دار الكتاب  - أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض 

 . (ه   1407،  3العريب، ط
، حتقيق: السيد أمحد صقر، )مصر: دار املعارف إعجاز القرآن للباقالينأبو بكر الباقالين حممد بن الطيب،     -

 . م(1997،  5ط
، حتقيق: حممد علي معوض اجلواهر احلسان يف تفسري القرآنبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالب،  أ -

 ه(. 1418،  1والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط
املعروف اب - البلخي  بن علي  ، حتقيق: طه عبد أسباب حدوث احلروفبن سينا،  أبو علي احلسني بن عبد هللا 

 م(. 2007الرؤوف، )القاهرة: اجلزيرة للنشر والتوزيع، د.ط،  
، حتقيق: غامن قدوري احلمد، )األردن: دار عمار، التحديد يف اإلتقان والتجويدعمرو عثمان بن سعيد الداين،  و  أب -

 م(. 2015-1436،  3ط
، حتقيق: عبد السالم احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي،    -

 م(. 1993  - ه 1413، 1عبد الشايف حممد )بريوت: دار الكتب العلمية، ط 
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)بريوت: دار ، احملقق: إبراهيم مشس الدين، أتويل مشكل القرآن أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،    -
 الكتب العلمية، د.ط، د.ت(. 

القيسي   - القرآن، حتقيق:  أبو حممد مكي بن أيب طالب محم وش بن حممد بن خمتار  حامت صاحل ، مشكل إعراب 
 ه(. 1405،  2، طمؤسسة الرسالة، )بريوت: الضامن

اخلليلي،     - محد  بن  التنزيلأمحد  بيان  من  أنوار  التفسري  مكتبة  جواهر  )روي:  ط،  - 1404،  1االستقامة، 
 . (م1984

-   ، ِكَلُة الواردُة يف تفسري القرآِن الكري )َعر ٌض َوِدراَسٌة(أمحد بن عبد العزيز بن م ْقر ن الق صمري   ، األحادي ُث املُش 
  (.1430، 1)الرايض: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، ط 

، )سعودية: نشر جممع امللك عربية خدمة للقرآن الكريعناية املسلمني ابللغة الأمحد بن حممد اخلراط، أبو بالل،     -
 فهد لطباعة املصحف الشريف، د.ط، د.ت(. 

أمحد بن حممد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين، التبيان يف تفسري غريب القرآن، حتقيق: ضاحي  -
 . ه(1423،  1عبد الباقي حممد، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط

 م(. 2009،  1، )القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، طعلم األصوات اللغويةتواب الفيومي،  أمحد عبد ال -
، )القاهرة: املكتبة األزهرية علم الداللة اللغوية دراسة تطبيقية على القرآن الكريأمحد عبد التواب الفيومي،   -

 . م(2010، 1للرتاث، اجلزيرة للنشر والتوزيع، ط
 م(. 5،1998، )القاهرة: عامل الكتاب، طعلم الداللةأمحد خمتار عمر،  -

، حتقيق: فوزي عطوي، )بريوت: البيان والتبينياجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن بر بن حمبوب بن فزارة البصري،     -
 (. 1968،  1دار صعب، ط

، 1وب، )بريوت: دار الفكر، ط، حتقيق: سعيد املنداإلتقان يف علوم القرآن جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  -
 م(. 1996  - ه 1416

، حتقيق: عبد الرزاق زاد املسري يف علم التفسري  ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي -
 . ه(1422، 1ط   املهدي، )بريوت: دار الكتاب العريب،
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عبد الرزاق حتقيق:  ،  املسري يف علم التفسريزاد  مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،   -
 . (1422، 1املهدي، )بريوت: دار الكتاب العريب، ط 

 م(. 2009، 1، )القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، طعلم الداللة والنظرايت الداللية احلديثة حسام البهنساوي،   -

 . (2012، 1ط، )األردن: دار دجلة،  دراسات يف الداللة القرآنيةحسني حميسن ختالن البكري،   -
، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم )بريوت: الربهان يف علوم القرآنمحد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي أبو عبد هللا،   -

 . (1391،  1دار املعرفة، ط
السامرائي، ، حتقيق: الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور إبراهيم  العنياخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي،   -

 . (19800،  1)بريوت: دار مكتبة اهلالل، ط 
 م(. 1987-1407،  1، )رايض: نشر مكتبة اخلرجيي، طاألصوات اللغويةالدكتور حممد علي اخلويل،   -
 .(1433-2012، )بريوت: مكتبة صيدا، د.ط، مفردات ألفاظ القرآنلراغب األصفهاين،  ا -
 .(1992-1412،  12)القاهرة: دار الشروق، ط،  التصوير الفين يف القرآنسيد قطب،   -
 .م(2000،  24دار العلم للماليني، ط  ، )بريوت:مباحث يف علوم القرآنصبحي الصاحل،  -

علم عبد احلميد زاهيد، عبد العزيز أيت هبا، فاطمة الرتسيم، حسن درير، عبد العزيز التزكيين، حممد وسكسو،     -
 . (2019، 1، )عمان: عامل الكتب احلديث، طعلم التجويداألصوات وتكامل املعارف بني علم األصوات و 

علم األصوات وتكامل عبد احلميد زاهيد، عبد العزيز أيت هبا، هدى روض، سعيد قطفي، حنان مضاري،     -
 م(. 2018، 1، )عمان: عامل الكتب احلديث، طاملعارف التكامل املعريف بني علم األصوات وعلم البالغة

، وي سمهى )إعجاز القرآن ومعرتك معرتك األقران يف إعجاز القرآنعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،   -
 . (1988  - ه   1408، 1األقران(، )بريوا: دار الكتب العلمية، ط 

املفسرين يف الشاهد الشعري يف تفسري القرآن الكري أمهيته، وأثره، ومناهج  ،  عبد الرمحن بن معاضة الشهري -
 . 386، ص 1ه(، ج1431،  1ط مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، ، )الرايض: هاالستشهاد ب
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 1422،  1، )حلب: فصلت للدراسات والرتمجة، طوظيفة الصورة الفنية يف القرآنعبد السالم أمحد الراغب،   -
 م(.  2001  -ه  

حسن جبل، سامي عبد الفتاح، )القاهرة: دار ، تقدي: حممد  علم الداللةالعدوي، محدي سلطان حسن أمحد،   -
 م(. 2006-1427، 1الصحابة للرتاث، ط 

، 1، )تونس: نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكري بن عبد هللا، ط اإلعجاز الفين يف القرآن الكريعمر السالمي،     -
 . 25م(، ص1980

السالمي،   - الكريعمر  القرآن  يف  الفين  عاإلعجاز  مؤسسات  وتوزيع  نشر  )تونس:  هللا، ،  عبد  بن  الكري  بد 
 . م(1980

قادر،  ف - غريب  التوبة خرية  سورة  املعاصرة  اللسانيات  ضوء  يف  القرآين  اخلطاب  يف  اإلحيائية  الداللة  جتليات 
 . م(2010-1432،  1، )إربد: عامل الكتاب احلديث، طامنوذجاا 

النجار(، املعجم الوسيط، )القاهرة:   جممع اللغة العربية: )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد -
 دار الدعوة، د.ط، د.ت(. 

 . م(2005  -ه   1426،  2، )القاهرة: دار السالم، طنفحات من علوم القرآنحممد أمحد حممد معبد،   -
 ، د.ط، د.ت(. مكتبة وهبة، )القاهرة: التفسري واملفسرون،  حممد السيد حسني الذهب -
حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري   ، الطاهر بن عاشور التونسيحممد الطاهر بن حممد بن حممد   -

 (.1984،  1، طالدار التونسية للنشر  ، )تونس:الكتاب اجمليد
، حتقيق: حممود خاطر، )بريوت: مكتبة لبنان انشرون، مفاتيح الغيبحممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،   -

 . (1995،  1ط
، : أمحد حممد شاكر، حتقيقجامع البيان يف أتويل القرآن،  الطربيحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب   -

 (. م2000  - ه     1420،  1، ط مؤسسة الرسالة)بريوت: 
، حتقيق: أمحد مصطفى فضلية، قدم له: النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكريحممد بن عبد هللا دراز،   -

 . م(2005  - ه 1426هيم املطعين، )دمشق: دار القلم، د.ط،  عبد العظيم إبرا
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 (. ه   1414،  1ط دار ابن كثري،  ، )بريوت:فتح القدير،  حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين -
، 1، حتقيق: علي حسني البواب )رايض: مكتبة املعارف، طالتمهيد يف علم التجويدحممد بن حممد بن اجلزري،  -

1405-1985 .) 
)الرايض: دار   منظومة املقدمة فيما جيب على القارئ أن يعلمه )اجلزرية(ابن اجلزري،  حممد بن حممد بن يوسف     -

 م(. 2001 -ه  1422،  1املغين للنشر والتوزيع، ط
، 3، )بريوت: دار صادر، طلسان العربحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري،   -

1414) . 
)بريوت: مؤسسة الرسالة،   ،من روائع القرآن أتمالت علمية وأدبية يف كتاب هللا  حم مد سمعيد رممضان البوطي،     -

 م(.1999  - ه     1420،  1ط
 (. 2008،  1، )بريوت: دار مكتبة اهلالل، طاللغوي ودالالته يف القرآن الكري الصوتحممد فريد عبد هللا،     -
، 2، )دمشق: دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع، ط الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي حممد مصطفى الزحيلي،     -

  .م( 2006  -ه    1427
، حتقيق: عبد وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل  حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي،   -

 الرزاق املهدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(.
، 3، طدار ابن اجلوزي، )رايض:  التَّصنيف املتعلِّقة بَتفسري الُقرآن الكري،  مساعد بن سليمان بن انصر الطيار -

 . 69ه(، ص1434
 ه (. 1432،  1ط  ، )الرايض: دار ابن اجلوزي،التفسري اللغوي للقرآن الكريمساعد بن سليمان بن انصر الطيار،   -
 (. 1973-1339،  9، )بريوت: دار الكتاب العريب، ط إعجاز القرآن والبالغة النبويةمصطفى صادق الرافعي،     -
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