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 ملخص
إبراز القيمة الداللية لصوت المد من خالل التطبيق علـى           ىتهدف هذه الدراسة إل         

القراءات القرآنية؛ ذلك أن علم القراءات يمثّل مصدرا من مصادر تفسير القرآن، والمـد     
ولعّل المعيار الذي يضبط هذه الداللة يتمثل فـي  . صورة من صور أداء القرآن وتجويده     

وحتـى  . ن تأديتها في موضع آخر    كمية المد التي يؤديها القارئ في موضع أو يقصر ع         
عرضـت فـي   : تحقق الدراسة أهدافها جاءت في مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمـة     

المقدمة لمسوغات الدراسة، وعرفت في التمهيـد المـد والمـصطلحات المتعلقـة بـه،       
وسأعرض في المبحث األول للصوت والداللة عند العلماء العرب، أما المبحث الثـاني             

تعليل ظاهرة صوت المد، وسأعرض في المبحث الثالث لداللة صوت : عنوانفجاء تحت 
 . القرآنية، أما الخاتمة فسأثبت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةاءاتالمد في القر

Abstract 

      The main aim of this study is to highlight semantic value of the sound of 
prolongation via looking at its realization in Qur'anic recitations. As these 
recitations may be considered as one of the Qur'an interpretations sources on 
one hand, and the sound of prolongation represents a manner of Qur'anic 
reading performance, on the other hand. The study adapts prolongation 
quantity of reciters' performance as a criterion to govern the semantic value. 
To achieve the aim of this study, it is consistsed of a preface and three 
chapters. The preface is devoted to identify the notion and the term of 
prolongation, and clarify the related terms. The first chapter tackles significance 
of sound as has been described by ancient Arabs linguists, the second explores 
justification and explanation of sound prolongation phenomenon; and the third 
demonstrates the sound prolongation within the qur'anic recitationas. Finally, 
the study is concluded with its main results. 
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 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم      

ة ـعلى النبي العربي األمين المبعوث رحم
للعالمين محمد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه 

  الطيبين الطاهرين، وبعد؛
يعد علم القراءات من العلوم األساسية       

للقرآن الكريم، فبه يضبط أداء القرآن كما أنّه 
 مصادر تفسير القرآن، وإليهيمثل مصدراً من 

ود الفضل في حفظ لغة القرآن كما سمع ـيع
  . عن النبي الكريم 

رآن ـوالمد صورة من صور أداء الق      
 وتجويده، وقد عرض علماء القراءات والتجويد

طبيعي وعرضي؛ : ألنواع المد فذكروا نوعين
فالطبيعي هو الذي ال تقوم ذات حروف المد 

ر، أما ـعرف عندهم بالقصه وهو ما يـدون
العرضي فهو الذي يعرض زيادة على المد 
 الطبيعي، وجعلوا له أنواعاً كثيرة؛ فمنه الالزم،

  للسكون، ومنه المتصل والمنفصلومنه العارض
 /وع الثانيـوسيكون منطلق الدراسة الن... 

 العرضي، لتنوع كمية المد فيه، وقد بين علماء
لقراءات من حيث القراءات والتفسير داللة ا

 مالك يوم: (تغير الحركات والحروف من مثل
 )يصدون(، ومن مثل )ملك يوم الدين(و) الدين
ة ـولكن أحداً لم يعرض لدالل). يصِّدون(و

 الصوت في القراءات القرآنية، وإن كان بعضهم
 قد تنبه إلى السبب المعنوي في أداء األصوات

  . نويلكنهم قدموا السبب اللفظي على المع

رأ ـإن من يصغي سمعه إلى قارئ يق      
القرآن الكريم يجد أن أحكام المد في القراءة 
. بنَيت على أساس صوتي صحيح ومنضبط

وهذا االنضباط في أداء صوت المد مع أنّه 
 يقوم على سبب لفظي إال أنّه ال يخلو من عامل

م مع ـمعنوي، بمعنى أنه يحقق داللة تنسج
ي الصوت، فعندما تقرأ كلمة ة المد فـكمي

 بمد متمكن لستِّ درجات تدرك عندها) الطامة(
رى تأتي ـاستطالة في داللة الطامة فهي كب
ة المد في ـعلى كلِّ شيء، دّل على ذلك كمي

ولو أنك سمعت قارئاً ال يؤدي . ألف الطامة
المد عند استحقاقه أو يمد في غير استحقاق، 

ء، وإذا ما قارنت أداء ألدركت نشازاً في األدا
صوت المد في القرآن الكريم مع أدائه خارج 

رآن الكريم، فإنك ستجد فرقاً شاسعاً بين ـالق
ه ـاألدائين، فالعربي ال يؤدي المد في كالم

العادي وإن توفرت العوامل اللفظية، في حين 
ال يستطيع وهو يؤدي القرآن إال أن يحقق 

  ي لهذا األداء د، مما يؤكد األثر الداللـالم
  . في القرآن

ة ـذا األمر دفعني للبحث في الداللـه      
 اإليحائية لصوت المد في القرآن الكريم وسأبين
ذلك بإذن اهللا تعالى من خالل مقدمة وتمهيد 

  :وثالثة مباحث وخاتمة
أما المقدمة فعرضت فيها لمسوغات       

 الدراسة وعرفّتُ في التمهيد المد وذكرت بعض
 لمصطلحات المتعلقة به، وعرضت في المبحثا
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األول للصوت والداللة عند العلماء العرب، 
 تعليل ظاهرة: وجاء المبحث الثاني تحت عنوان

وي ـوت المد، وذكرت فيه السبب المعنـص
إضافة إلى السبب اللفظي، أما المبحث الثالث 

ة صوت المد في ـدالل: اء تحت عنوانـفج
ن ـضت فيه لنماذج مالقراءات القرآنية، عر

وات المد وبينت الداللة الممكنة الناتجة ـأص
  . عن المد بدرجاته المختلفة من خالل السياق

ج ـأما الخاتمة فقد أثبت فيها أهم النتائ      
والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة وآخر 

  . دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 

األلف وال يكون قبلها : مد هيحروف ال      
اء ـإال مفتوحاً، والواو التي قبلها ضمة، والي

رض حروف المد ـوتتع. "التي قبلها كسرة
 للتقصير حتى تصير حركة، وتتعرض للتطويل

   .)١("حتى تصير ضعف طولها األصلي أو أكثر
ض علماء التجويد أن األلف ـويرى بع      

واو ـالأمكن حروف المد، ويرى بعضهم أن 
قال ابن الباذش . ) ٢(أمكن ثم الياء ثم األلف

 وأمكنهن في المد األلف ثم الياء): " ه٥٤٠ت (
):  ه٧٤٩ت (رادي ـوقال الم. ) ٣("م الواوـث

واألصل في حروف المد األلف؛ ألنها حرف 
 مد وألنها أوسع مخرجاً من الواو والياء، وأمكن
ا ذـحروف المد األلف ثم الياء ثم الواو، وه

 ومن هنا فضل بعض القراء. )٤("مذهب سيبويه
  ةـوالذي أخذ به أكثر األئم. على الياء األلف

الثالثة في مقدار المد ٥(استواء ( .  
وال شك أن حروف المد الثالثة متفاوتة       

اوت ال ـولكن هذا التف. ) ٦(في سعة المخرج
يؤثر في كمية المد التي تلحق بكل حرف من 

   .حروف المد
 وتتعدد درجات المد تبعاً لعوامل صوتية      

وأخرى داللية، وتختلف كمية المد باختالف 
 القراء، من هنا كانت عناية علماء التجويد بظاهرة

  . المد أكثر من عنايتهم بظاهرة التقصير
 هو تطويل: "وقد عرف المرادي المد بقوله      

ه ـوعرف) ٧("صوت الحرف إلشباع مخرجه
وأصل المد في : "بقوله)  ه٨٧٠ت (زهري األ

 مددت الشيء إذا زدته، ومنه: اللغة الزيادة، يقال
. ]آل عمران: ١٢٥[يمِددكُم ربكُم :قوله تعالى
 عبارة عن إطالة الصوت بالحرف: واصطالحاً
  . ) ٨("الممدود
: بقوله)  ه٩٢٣ت (وعرفه القسطالني       

 في حروف المد المد عبارة عن زيادة المط"
على المد الطبيعي، وهو الذي ال تقوم ذات 

  . ) ٩("الحروف إال به
)  ه٩٦٨ت (وعرفه طاش كبرى زاده       
  . ) ١٠("هو طول زمان صوت الحرف: "بقوله

 وهذه التعريفات وإن اختلفت باللفظ فإنها      
 متفقة في الداللة فهي تجمع على أن المد إطالة

 فيه من مد طبيعي، فالمد صوت المد على ما
ادة في مد ـليس بحرف وال بحركة، وكّل زي

ر ـوت ال بد أن يكون لها أثر في تغييـالص
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 طبيعي: والمد في علم القراءات نوعان. المعنى
  . يـوعرض
 هو الذي ال تقوم ذات حروف: فالطبيعي      

  . المد دونه، وهو ما يعرف عند القراء بالقصر
  هو الذي يعرض زيادة على:والعرضي      

الطبيعي لموجب يوجبه، وجعلوا له وأنواعاً 
كثيرة فمنه الالزم ومنه العارض للسكون 

وهذا هو منطلق ... ومنه المتصل والمنفصل 
 الدراسة، حيث سيعرض البحث للداللة الناتجة

  . عن المد العرضي

 
ات عدة راءات مصطلحـذكر علماء الق      

  :تتصل بالمد، أهمها
  .  هو المد نفسه ولكن لغة ثانية فيه:المط −
 وهو ما يجري من الصوت في :نـاللي −

حروف المد ممزوجاً بالمد، وال ينفصل 
أحداهما عن اآلخر، وهو أجرى في الياء 
والواو إذا انفتح ما قبلهما أو إذا انكسر 

  . ) ١١("ما قبل الياء وانضم ما قبل الواو
  .  هو المد الطبيعي لحروف المد:القصر −
وب من ـ هو إتمام الحكم المطل:اإلشباع −

وهو عبارة عن أداء "تضعيف الصيغة، 
ة ـالحركات بصورة كاملة غير منقوص

  . ) ١٢("وال مختلسة
هو الزيادة، ويعبر به عن المد : التمكين −

   .)١٣(مكِّن، إذا ُأريدت الزيادة: العرضي، يقال

 
  

اهتم العلماء العرب بلغتهم، فبحثوا في       
 أصل اللغات "نشأتها، فذهب بعضهم إلى أن

 كلها إنما هو من األصوات المسموعات، كدوي
الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيح 

رس، ـالحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الف
نا ندرك من ه. )١٤("ونزيب الظبي، ونحو ذلك

أهمية الصوت في الداللة وصوال إلى معرفة 
ة ـداللة الصوت في القراءات القرآنية بعام
وقبل . ومعرفة داللة صوت المد فيها بخاصة

أن أشرع في بيان ذلك، أحببت الوقوف على 
آراء العلماء العرب المتقدمين والمحدثين في 

  . هذه المسألة

 
اهتم العلماء العرب المتقدمون بدراسة       

عالقة الصوت بمعناه، فقد عرض لها سيبويه 
ه، وابن جنّي في خصائصه، وابن ـفي كتاب

فارس في مقاييسه، ولعّل ابن جني كان أكثر 
المتقدمين اهتماما ببحث العالقة بين الصوت 
ومدلوله، وهو أكثرهم تفصيال لهذه المسألة، 

  لما كانت األلفاظ للمعاني أزمة،اعلم أنّه: "يقول
 وعليها أدلّة، وإليها موصلة، وعلى المراد منها
 محصلة، عنيت العرب بها فأولتها قدرا صالحا

ويرى عزمي طه . )١٥("من تثقيفها وإصالحها
 السيد أن رأي ابن جني هذا ما هو إال انعكاس

اة ـنظرية المحاك"لألفكار التي انطوت عليها 
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 ولكن ،)١٧(التي وضعها أفالطون) ١٦("الطبيعية
ن ـذا ال يعني بأن ابن جني نقل حرفيا عـه

فابن كار كثيرة، فأفالطون وإن التقى معه في أ
ا ـجني يصدر عن قريحة عربية أصيلة، له

خصوصيتها واستقاللها، عالوة على أنه طور 
 ما جاء به أفالطون وأضاف إليه، ويقر عزمي

 تعيبه على طه السيد نفسه بهذه الحقيقة في
ومع أننا ال نجد عند ابن جني : "ه، يقولـبحث

 أقواال تعبر عن جوهر نظرية المحاكاة الطبيعية
التي قدمها أفالطون، إال أن ما قدمه ابن جني 
 في مجال اللغة يفوق في تنوعه ودقته ما بحثه

  . ) ١٨("أفالطون في هذه المحاورة
وقد جمع السيوطي آراء المتقدمين في       
 وعلّق عليها، .)١٩(ه المسألة في كتابه المزهرهذ
ي، ـث عرض آلراء ابن جني، والكسائـحي

واألصمعي، وابن دريد، والثعالبي، وعرض 
 لداللة أصوات الطبيعة، وداللة أصوات الحروف،

فاوتت العرب في هذه األلفاظ المقترنة : "يقول
المتقاربة في المعاني؛ فجعلت الحرف األضعف 

 و أدنى وأقل وأخفّ عمال وصوتا؛لما ه... فيها 
 لما هو أقوى عمال وأعظم... وجعلت األقوى 

حسا، ومن ذلك المد والمطّ؛ فإن فعل المط 
أقوى؛ ألنه مد وزيادة جذب فتناسب الطاء 

   .) ٢٠("التي هي أعلى من الدال
وخالصة رأي العلماء العرب المتقدمين       

محور في مسألة العالقة بين الصوت وداللته تت
حول داللة أصوات الطبيعة من حيوان ونبات 

وجماد، وداللة أصوات الحروف العربية بين 
الخ، وداللة ... الجهر والهمس والشدة واللين 

تدل الصيغ واألوزان الصرفية، كالفَعالن التي 
الغليان، : على الحركة واالضطراب من مثل

والغثيان، والمصادر الرباعية المضعفة التي 
، الزعزعة، والقلقلة: ى التكرير من مثلتدل عل

  . والصلصلة

 
ناقش عدد من العلماء العرب المحدثين       

مسألة العالقة بين األصوات وداللتها، لكنهم 
 لم يخرجوا عن آراء المتقدمين عموما؛ فأعادوا
 مقولة المتقدمين في حديثهم عن داللة أصوات

 كداللة الحاء:  وداللة أصوات الحروفالطبيعة،
السماح والمرح، وداللة : على السعة من مثل

 الغياب والغروب،: الغين على الخفاء من مثل
ونجد مثل هذه اإلشارات عند أفالطون الذي 

 المحاكاة تبدأ من الحروف، ثم يشير"يرى بأن 
 إلى الداللة التي تؤديها الحروف، فيرى مثالً

  الحركة كاالرتجاف والركض،أن الراء يدل على
وأن الدال والتاء يدالن على االستقرار والربط 

ط ـا في نطقهما من إغالق للسان وضغـلم
  وال شك في أن داللة الحروف على،)٢١("عليه

األشياء تكون نسبية فهي ليست مطّردة في 
وما تميز به المحدثون أنهم . جميع الحروف

 ة القول بداللةكانوا أكثر إفصاحا وبيانا في مسأل
 األصوات، أهي ذاتية أم اصطالحية؟ والمتأمل

  منقسمين موقفَ المحدثين من هذه المسألة يجدهم
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ة ـاألول يرى بأن دالل: في ثالثة اتجاهات
 األصوات كامنة في ذاتها، ذهب إلى ذلك أحمد

، )الساق على الساق(فارس الشدياق في كتابه 
قه دراسات في ف(وصبحي الصالح في كتابه 

فقه اللغة (، ومحمد المبارك في كتابه )ةـاللغ
 ، وجرجي زيدان في كتابه)وخصائص العربية

 ، وعباس العقاد)الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية(
   ).أشتات مجتمعات في اللغة واألدب(في كتابه 

ه بأن ـأما االتجاه الثاني فيرى أصحاب      
داللة الصوت اصطالحية، وأبرز من قال به 

 ، ومصطفى)فقه اللغة(عبده الراجحي في كتابه 
، )اللغة بين العقل والمغامرة(مندور في كتابه 

مدخل إلى (ومحمود فهمي حجازي في كتابه 
ولعّل هؤالء تأثروا بآراء علماء . علم اللغة

ة بين ـة الغربيين الذين ينكرون العالقـاللغ
  . الصوت وداللته

ه ـ أصحابوأما االتجاه الثالث فقد وقف      
موقفا متوسطا بين االتجاهين السابقين، حيث 
قالوا بأن من األلفاظ ما ُأخذت داللتُه من ذاته 

ه ـوات الطبيعة، ومنها ما أخذت داللتـكأص
ع ـبالتواضع واالصطالح بين الناس أو بوض

م آدم األسماء ـتوقيفي من اهللا تعالى الذي علّ
 كلّها، ومنها ما يحدده االستعمال عن طريق
 تدوينه في المعاجم كما يرى تمام حسان، ويمثل
 هذا االتجاه كل من إبراهيم أنيس، وتمام حسان،

وعبد الصبور شاهين، ولعل هؤالء في رأيهم 
  وفق ما آلت الثاني نظروا إلى داللة األصوات

  . إليه اللغة واستقرت ال بالنظر إلى أصل النشأة
 وقد ظهرت في اآلونة األخيرة محاوالت      

ه من ـجادة لبحث العالقة بين الصوت وداللت
 خالل التطبيق على القراءات القرآنية، وأحكام

ور ـالتالوة والتجويد أذكر منها ما قدمه الدكت
   .)٢٣(والدكتور عودة أبو عودة) ٢٢(سمير استيتية

ة ـوفي العموم ال يمكن لنا إنكار العالق      
ن بين الصوت وداللته في اللغة العربية؛ ذلك أ
 االستعمال العربي يدل عليه، كما أن القراءات

القرآنية تؤكد هذه العالقة، أضف إلى ذلك أن 
ا ـآراء العديد من علماء العربية قديما وحديث

  . يقرون بهذه العالقة
 وهذا ينقلني إلى الحديث عن تعليل ظاهرة      

  . المد وعالقتها بالداللة القرآنية
 

 
  هل المد يعلل؟      
 التجويد تفسيرحاول علماء العربية وعلماء       

ظاهرة المد وتعليلها، وذلك من خالل الكشف 
ذا ابن جني ـعن األسباب الداعية للمد، فه

 أال ترى أن األلف والياء والواو اللواتي: "يقول
ن في ـهن حروف المد توام كوامل قد تجده

 ...ل وأتم منهن في بعض بعض األحيان أطو
ت بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ـفإذا وقع

اء ـوقد ردد علم. )٢٤("ازددن طوالً وامتداداً
اب المد ـد ما ذكره ابن جني من أسبـالتجوي

  ذاـالتقسيم والتمثيل فه القول فيها معوفصلوا 
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 يتحدث عن األلف)  ه٤٤٤ت (أبو عمرو الداني 
 حرفاً ساكناً، مظهراًوإن لقي همزة أو : "فيقول

اً ـبيان. أو مدغماً زيد في تمكينه وإشباع مده
للهمزة لخفائها، وليتميز بذلك الساكنان أحدهما 

  . ) ٢٥("من اآلخر وال يجتمعا
أما : "ولـأما عبد الوهاب القرطبي فيق      
د فهو حكم يجب لحروف المد واللين إذا ـالم

ر ـهكان عقبها همزة أو ساكن مدغم أو مظ
كالسماء وقائل وكالضالين والصاخّة، وذلك 

  . ) ٢٦("إذا وقفت عليها
وسبب المد أحد شيئين، : "وقال المرادي      
ولم يقف علماء . ) ٢٧("الهمزة والسكون: وهما
د عند األسباب اللفظية المادية لتعليل ـالتجوي

 ظاهرة المد، بل تجاوزها بعضهم إلى األسباب
ب المقتضى لزيادة المد السب: "المعنوية فقالوا

معنوي ولفظي، فالمعنوي هو قصد : قسمان
ومنه ) ال ريب فيه(المبالغة في النفي في مثل 

واللفظي ). ال إله إال اهللا(مد التعظيم في نحو 
  . ) ٢٨("هو ما مد من أجل الهمزة والسكون

وا على ـومع أن علماء التجويد أجمع      
 لمد إال أنهماألسباب اللفظية في تعليل ظاهرة ا

لم يجمعوا على السبب المعنوي فهو ضعيف 
عندهم إن لم يعضده سبب آخر كداللة السياق 

  ). ال إله إال اهللا(مثالً كما في 
ف ـوسنحاول في هذه الدراسة أن نكش      
/ ويـون اهللا تعالى عن قوة السبب المعنـبع

  . الداللي للمد

 طعام(ـ يقول أبو عبيد في تعليله قراءتَه ل      
 وعلَى الَِّذين: باإلفراد، في قوله تعالى) مسكيٍن
. ]البقرة: ١٨٤[ونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍنـيِطيقُ
 فبينت أن لكّل يوٍم إطعام واحٍد، فالواحد: "يقول

م ـمترجم عن الجميع، وليس الجميع بمترج
نستدل من هذا القول على أن . )٢٩("عن واحد

وعها تعلل، ونتخذ منه مدخالً القراءات بمجم
  . لتعليل ظاهرة المد في القراءات القرآنية

ويقول ابن عاشور في مقدمة التحرير       
إحداهما : أرى أن للقراءات حالتين: "والتنوير

ال تعلّق لها بالتفسير بحال، والثانية لها تعلق 
وعندما تحدث عن . )٣٠("به من جهات متفاوته

فهي : "قال. طها بداللة السياقالحالة الثانية رب
 مالك: (اختالف القراء في حروف الكلمات مثل

) اـننشره(، و)ملك يوم الدين(، و)يوم الدين
 وكذلك اختالف الحركات الذي) ... ننشزها(و

ولَما : يختلف معه معنى الفعل كقوله تعالى
ونِصدي ِمنْه كمثَالً ِإذَا قَوم ميرم ناب ِربض 

  قرأ نافع بضم الصاد وقرأ حمزة]الزخرف: ٥٧[
بكسر الصاد، فاألولى بمعنى يصدون غيرهم 
عن اإليمان والثانية بمعنى صدودهم حاصل 

  . )٣١("في أنفسهم، وكال المعنيين حاصل منهم
ذا ما يتعلق بالحروف والحركات، ـوه      

وستحاول هذه الدراسة بعون اهللا أن تضيف 
أثر القراءات في الداللة وهو عامالً ثالثاً في 

العامل الصوتي منطلقة من صوت المد وأثره 
  . في الداللة



..........................................................................  
  

  

 ٥٢ 
  

١١٢٠ ،٢ العدد ،١٧ المجلد ،المنارة

ذلك أن اختالف القراء في أداء صوت       
المد يؤدي إلى اختالف في الداللة ويقدم تعدداً 

 فاختالف القراء في اللفظ الواحد من"في المعنى 
  . )٣٢("القرآن قد يكون معه اختالف في المعنى

وخالصة رأي علماء العربية وعلماء       
ور حول ـالتجويد في تعليل ظاهرة المد تتمح

 وال يعدو ذلك أحد سببين. المادي/ العامل اللفظي
: قبل الهمزة لبيانها، والثاني: األول: عندهم

  . قبل المشدد للفصل بين الساكنين
أما في الدرس الصوتي الحديث فلم تلق       

 الكافية باستثناء ما عرض ظاهرة المد العناية
 له الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الصبور

 وهو تعليل مبني على المالحظة ،)٣٣(شاهين
 الذاتية، وقد تبعهما عدد من األساتذة الجامعيين

سمير . المجتهدين في هذا المجال من أمثال د
  . عودة أبو عودة وغيرهما. استيتية ود

أما السر : " أنيسيقول الدكتور إبراهيم      
 الحرص -كما يبدو لي–في هذه اإلطالة فهو 

على صوت اللين وطوله لئال يتأثر بمجاورة 
زة أو اإلدغام ألن الجمع بين صوت ـالهم

. )٣٤("نـاللين والهمزة كالجمع بين متناقضي
وهو تعليل ال يختلف عن تعليل القدماء القائم 

  . على السبب اللفظي
 وتطورعلم التفسير وقعتومع تقدم العلم       

على الدارسين مسؤولية أكبر في الكشف عن 
 مكنونات الكتاب العظيم واستظهار كنوزه وبيان

وقد ثبت : "أوجه إعجازه، يقول الفخر الرازي

في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجها 
من تفسير اآلية فذلك ال يمنع المتأخرين من 

 وإال لصارتاستخراج وجه آخر في تفسيرها 
الدقائق التي يستنبطها المتأخرون في التفسير 

  .) ٣٥("مردودة، وذلك ال يقوله إال مقلّد خُلْف

 
 

 إن المصغي سمعه إلى قارئ يقرأ القرآن      
 يجد أن أحكام المد في القراءة بنيت على أساس

 معت قارئاً ال يؤديصوتي صحيح، ولو أنك س
اق ـالمد عند استحقاقه أو يمد في غير استحق

ألدركت نشازاً في األداء؛ فقراءة المد تثير 
االنتباه، وتحمل داللة يعيها السامع كما وعاها 

ارئ، من ذلك تفخيم القارئ في المد في ـالق
الكلمات التي تدل على الرهبة كالصاخة مثال، 

 مة تدل على الرحمة فإنكأما إذا جاء المد في كل
تجد القارئ يرقق في أداء المد كقراءة قوله 

. ]القدر: ١[ِإنَّا َأنزلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَدِر: تعالى
 وإذا ما قارنا أداء صوت المد في القرآن الكريم

د العربي ـمع أدائه خارج القرآن فإننا ال نج
 يمد في كالمه إذا التقى حرف مد مع همزة أو

سكون بل ونستغرب ذلك منه، أما في القرآن 
  . فالمستغرب أن ال يؤدى المد عند استحقاقه

والهمزة إذا : "يقول مكي بن أبي طالب      
وقعت بعد حرف المد واللين لك أن تدع إشباع 

 صائم وقائم بغير إشباع: المد في الكالم، فتقول
  إشباع المد إتباعاً  فأما في القرآن فال بد من...
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 فهل العلة تكمن في اتباع الرواية. )٣٦("للرواية
فقط؟ أم أن هناك عامالًً داللياً تقتضيه قدسيةُ 
 القرآن ومظاهر إتقانه والعنايةُ به وإيفاء حروِفه

  . أحكامها الخاصةَ بها
  :وبيان ذلك على النحو اآلتي      
      ة المد غير ثابتة عند القراء جميعاً،إن كمي 

وإن كانت هناك قوانين تحكم ظاهرة المد إال 
ل ـذه القوانين ليست ملزمة على سبيـأن ه

  عندما أمر القراء بذلكالوجوب، والرسول 
لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر 

راء ـومن هنا تجد الق. )٣٧("ة ورخصةـإباح
ن اإلشباع والقصر يتفاوتون في كمية المد بي

وفي عدد حركات المد أيضاً، وهذا التفاوت 
قد يقوم على سبب داللي في نفس القارئ، 

 لبعض أحرف الكلمات "كما أن الصوتي المد
القرآنية مدا زائدا عن المد األصلي الطبيعي 
حين التالوة يدّل على تفخيم هذه الكلمات 

 في ؛ ذلك أن كّل زيادة)٣٨("ادة معناهاـوزي
د ـوقد ع. المبنى تستدعي زيادة في المعنى

السيوطي في اإلتقان المعنى سبباً من أسباب 
ويمكن أن نقسم الدالالت التي تتولد . ) ٣٩(المد

من اختالف القراء في أداء صوت المد إلى 
  :األقسام التالية

 الَ ريب: كما في قوله: داللة المبالغة .١
، ]البقرة: ٧١[ةَ ِفيهاالَّ ِشي: ، وقوله]البقرة: ٢[

 فصوت المد في ال النافية للجنس هو مد طبيعي
ال يتجاوز حركتين إال أن حمزة يمد فيها بأربع 

وهذا قوي "ات وذلك للمبالغة في النفي ـحرك
وقد تميز . )٤٠("عند العرب ويسمونه المعنوي

د، ـورش عن بقية القراء في المبالغة في الم
ي تخالف حركةُ ما فهو يمد حروف اللين الت

قبلها جنسها بمدها أربع حركات وحقها 
، )السوء(، )قريش(، و)خَوف: (حركتان مثل

ات ست ـد ما حقه أربع حركـ، ويم)شَيء(
  . حركات، وهكذا

د ـونجد ذلك في الم: ة االستغراقـدالل .٢
العارض للسكون وقد اختلف القراء في مده 
بين حركتين وأربع حركات وست حركات 

 الغالب منهم فضل اإلطالة في المد إلى ولكن
  د ـات لالستغراق في الداللة، ونجـست حرك

، )ونـيعلم(، و)نستعين: ( في قوله تعالىذلك
، فمن يؤدي المد في هذه الكلمات )بعذاب(و

إنما أراد ) نستعين(في ست حركات كما في 
 االستغراق في االستعانة باهللا إلى آخر حد

  في العلم حتى استيعابه،منها وكذلك االستغراق
المدات في أصول األفعال "و: يقول السيوطي
 واالستغراق بالعذاب إلى ،)٤١("ُأحدثت لمعاٍن

 :منتهاه، ومنه االستغراق في النفي، كقوله تعالى
ِرِخيصِبم ا َأنتُممو ِرِخكُمصا َأنَاْ ِبمم]٢٢ :

له  فقد بلغت البراءة منتهاها، ومنها قو]إبراهيم
وا ـفقد بلغ. ]الفاتحة: ٧[والَ الضالِّين: تعالى

منتهاهم في الضالل والغي، ومن االستغراق 
 قُْل يا َأيها: في النفي دالل المد في قوله تعالى

ونالْكَاِفر * وندبا تَعم دبلَا َأع]الكافرون: ٢-١[، 
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فالمد في نفي عبادة الكافرين فيه استغراق 
 . رية ال تنقطعواستمرا

: اتـونجد ذلك في كلم: داللة الترهيب .٣
الطامة، فمع أنها تندرج والصاخة، والحاقة، 
 نوع المد الالزم الذي يلزم ست حركات تحت
ع القراء إال أنها تلتزم داللة واحدة ـجميعند 

 على النفس فيه الرهبة فوقع هذه الكلماتعندهم، 
رهبة واإلنذار والوعيد، ومما يزيد من هذه ال

ويجعل لها أثراً في النفوس صوت المد الذي 
يستمر إلى آخر نَفٍَس في النَفِْس ولو قرأنا هذه 
الكلمات بدون مد أو خففنا من كمية المد فيها 
 لما وجدنا تلك الرهبة التي توافق المد المستطيل

ونجد المد متآلفاً في الداللة على الرهبة . فيها
 عليها الكلمات مع حروف الشدة التي اشتملت

ا ـالمذكورة من طاء وصاد وقاف وحاء ومم
يؤكد داللة الرهبة التي تحملها هذه الكلمات 

يوم يفر (اق القرآني الذي جاءت فيه ـالسي
فهل هناك أكثر ) المرء من أخيه، وأمه وأبيه

 رهبة من هذا اليوم؟

ِإنَّا : ومثالها قوله تعالى: داللة الترغيب .٤
 ، فاإلطالة في كمية]الكوثر: ١[وثَرَأعطَينَاك الْكَ

 هنا تحقق البهجة في النفس وتبعث على الرجاء
دّل على ذلك ـوترغب في تحصيل الكوثر وي

 ما جاء بعد المد من طلب وهو الصالة والنحر،
 . وفيها كذلك داللة التعظيم

الَّ : ومنها قوله تعالى: )٤٢(داللة التعظيم .٥
وِإالَّ ه ِإلَه]ال إله إال اهللا(وقوله . ]بقرةال: ١٦٣(، 

) ال(، فإطالة المد في )ال إله إال أنت: (وقوله
م هللا تعالى ـالنافية للجنس تحمل داللة التعظي

 المتفرد باأللوهية، ويقول ابن مهران في كتاب
إنما سمي بذلك ألنه طلب للمبالغة : "المدات

ا ـومنه. )٤٣()في نفي اإللهية سوى اهللا تعالى
 ِإنَّا َأنزلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَدِر:  قوله تعالىأيضاً

ة تدل ـفكمية المد الطويلة في اآلي. ]القدر: ١[
على عظمة المنزل ويعضد ذلك صيغة الجمع 

 ومن ذلك داللة المد في قوله) . إنا(في الضمير 
 ، فالمد]الكوثر: ١[ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر: تعالى

 مة المعطي، في حين ال نجد مدايدل على عظ
فَقَاَل ِلصاِحِبِه وهو يحاِوره : في قوله تعالى

؛ ذلك ]الكهف: ٣٤[َأنَا َأكْثَر ِمنك ماالً وَأعز نَفَراً
 ال يتضمن داللة) أنا(أن ضمير المتكلم المفرد 

التعظيم فهو عائد على بشر ضعيف مخلوق، 
 . خلقه العظيم جلّت قدرته

: ومنها قوله تعالى: )٤٤(اللة االستغاثةد .٦
 نَالَينَا َأنِزْل عبر ماللَّه ميرم نى ابقَاَل ِعيس

مآِئدةً من السماِء تَكُون لَنَا ِعيداً لَِّأوِلنَا وآِخِرنَا 
نكةً مآيو]فنبي اهللا عيسى يستغيث. ]المائدة: ١١٤ 

ن ـثم بي) اللهم(ربه حيث افتتح كالمه بقوله 
الغاية من هذه المائدة فأرادها أن تكون عيداً 
لهم وأن تكون معجزة كذلك، وجاء المد في 

 ليعبر عن هذه الحاجة بطلب الغوث) ربنا(قوله 
فيدل على ) مائدة(من اهللا، أما المد في كلمة 

المبالغة التي تُظهر ِعظم هذه المعجزة، فهي 
 مد في الكلمة،مائدة تستطيل باستطالة كمية ال
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 . وتجمع شتّى أصناف الطعام

: ومنها قوله تعالى: )٤٥(داللة االستمرارية .٧
ونتَشَاِكسكَاء مالً ِفيِه شُرجثَالً رم اللَّه برض 
د ـ، لتبرز كلمة متشاكسون في الم]الزمر: ٢٩[

 وهي تعبر لغة عن المخاصمة والعناد والجدل
طي معنى ران، مما يعـفي أخذ ورد ال يستق

ومن ذلك أيضاً . النزاع المستمر والجدل القائم
 فَكُبِكبوا ِفيها هم والْغَاوون :قوله تعالى

دل على االستمرار في الغي ـ ت]الشعراء: ٩٤[
ه ـومنها أيضا داللة المد في قول. والضالل
 ، حيث الطواف]البقرة: ١٢٥[ِللطَّاِئِفين: تعالى

ا ـة ليال ونهارا صيفمستمر حتى قيام الساع
وِإذَا مس : ومنها أيضا قوله تعالى. وشتاء

 اِإلنسان الضر دعانَا ِلجنِبِه َأو قَاِعداً َأو قَآِئماً
اء ـ، فالداعي يستمر بالقيام رج]يونس: ١٢[

ة ربه، ومن االستمرارية أيضا قوله ـلرحم
 حوار، فالوهو يحاِورهتعالى في سورة الكهف 

ومن االستمرارية . استمر طويال بين الرجلين
 ما يدل على االستمرار في الزمن وهو ما يعبر

به عن طول المدة الزمنية المستغرقة في أداء 
: ه تعالىـالفعل ال الفعل نفسه ومن ذلك قول

ماهاُؤواْ َأبجو]ه تعالىـ، وقول]يوسف: ١٦ :
مهِديَأى َأيا رفَلَم]فزمان مجيئهم . ] هود:٧٠

كان طويالً ورؤية إبراهيم أليدي المالئكة 
 . كانت طويلة أيضاً

 المد  من ذلك:العموم والشمولية ةـدالل .٨

 وما: في قوله تعالى) دابة(الحاصل في كلمة 
: ٦[ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَى اللِّه ِرزقُها

 عها بعد، فتجريد الكلمة من التعريف وموق]هود
النفي يعطيها صفة العموم، ومما يزيد في داللة 
العموم والشمولية ذلك المد المشبع، الذي يدل 

ق كلها ـعلى الكلية المطلقة فتشمل الخالئ
ة ـا وأجناسها المرئية وغير المرئيـبأصنافه

المد (ومن ذلك أيضاً . المدركة وغير المدركة
 وما: في قوله تعالى) كافة(الحاصل في كلمة 

: ٢٨[َأرسلْنَاك ِإلَّا كَافَّةً لِّلنَّاِس بِشيراً ونَِذيراً
 تحمل) كافة(فكمية المد المتحققة في كلمة . ]سبأ

ذا ـداللة العموم والشمولية، وتدّل على أن ه
 لم يختص بزمن ما ولم يبعث لطبقة الرسول 

خاصة أو أمة دون أمة أخرى فقد تجاوزت 
  والمكان لتشمل اإلنسانيةرسالته حدود الزمان

 كافة وتعم العالم أجمع، ومما يؤكد داللة العموم
ف وما ـفي هذه الكلمة تجريدها من التعري

 . سبقها من نفي

 
توصلت هذه الدراسة إلى جملة النتائج،       
  :أهمها

أن األلف والواو والياء تسمى حـروف        −
من المد إذا كانت ساكنة وحركة ما قبلها        

جنسها واأللف دائماً كذلك، أمـا اليـاء        
 . والواو فتتبدل أحوالهما

  . أن األلف أمكن في المد من الواو والياء −
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أن أحكام التجويد لم تكن قانوناً صارماً  −
أو فرضاً واجباً وإنما كان أمر الرسول 

القراء بذلك على اإلباحة والرخصة ، . 

ر ـأن المد يعلل بعلل معنوية وال يقتص −
 . الهمزة والسكون/ ى العلة اللفظيةعل

 أن علم القراءات من متممات علم التفسير، −
رآن ـومصدر من مصادر الداللة في الق

 لذا يستدلُّ بالقراءات على التفسير. الكريم
 . والمعنى

 الحظ المتقدمون من القراء وعلماء التفسير −
 أن عامل الداللة والمعنى يعدان من أسباب

 .  بالسبب اللفظيالمد بعد األخذ
أن داللة المد ترتبط بداللة السياق الذي  −

 . جاءت فيه
أن الداللة التي يحملها المد ال تكون إال  −

في المد العرضي أما الطبيعي فال داللة 
فيه، وأن الداللة الكامنة في ذات األصوات 
إنما هي نسبية وليست مطردة في جميع 

 . الحروف
  عناية الدارسينأن أحكام التجويد بحاجة إلى −

 في الجانب الداللي، يدل على ذلك اختالف
القراء في كمية المد . 

 داللة صوت المد في دراسات ظَّأن ح −
ن قليل جداً ولم يخرج كثير من ـالمحدثي

 . دراساتهم عن الرؤية التقليدية

توصي الدراسة بإيالء ظاهرة اإلعجاز  −
ة في ـالصوتي في القرآن الكريم عناي

 . علمية والرسائل الجامعيةاألبحاث ال

 
                                                 

الدراسـات الـصوتية   الحمد، غانم قدوري،  ) ١(
م، ١٩٨٦، بغداد،   ١، ط عند علماء التجويد  

  .٥٢١ص
  .٥٢٤، صالمصدر نفسه) ٢(
ت (ابن الباذش، أبو جعفر أحمد بن علـي         ) ٣(

، ١، طاإلقناع في القراءات الـسبع  ،  )٥٤٠
ـ     : تحقيق اء عبد الحميد قطامش، مركز إحي

التراث، جامعة أم القرى، منـشورات دار       
  .٤٦٨، ص١، ج ه١٤٠٢الفكر، دمشق، 

بدر الدين أبو محمد الحسن بـن       المرادي،  ) ٤(
 المعروف بابن أم قاسـم    ، قاسم بن عبد اهللا   

المفيد في شرح عمدة المجيد     ،  )٧٤٩ت  (
: ، نقـال عـن    ١٠٤ن ص في علم التجويد  

  .٥٢٥الدراسات الصوتية لغانم الحمد، ص
، الدراسات الـصوتية  الحمد، غانم قدوري،    ) ٥(

  .٥٢٥سابق، ص
سر ، ) ه٣٩٢ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان ) ٦(

محمـد حـسن    : ، تحقيـق  صناعة األعراب 
، ١إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     

  .٨، ص١، ج٢٠٠٠
  .١٠٤، سابق، صالمفيدالمرادي، ) ٧(
الطرازات ، ) ه٨٧٠ت (عبد الدائم األزهري، ) ٨(

، نقـالً   ٥٠، ص علمة في شرح المقدمة   الم
الدراسات الـصوتية لغـانم الحمـد،       : عن
  .٥٢٢ص

، نقـال  ٢٦، ص الآللئ الـسنية  القسطالني،  ) ٩(
الدراسات الـصوتية لغـانم الحمـد،       : عن
  .٥٢٣ص
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، شرح المقدمة الجزريةطاش كبرى زاده، ) ١٠(
الدراسـات الـصوتية    :  عن ، نقالً ٣١ص

  .٥٢٣لغانم الحمد، ص
، سـابق،   الدراسات الصوتية مد،  غانم الح ) ١١(

  .٥٢٤ص
ت (ابن الطحان، أبو اإلصبغ اإلشـبيلي،       ) ١٢(

مرشد القارئ إلـى تحقيـق      ،  )  ه٥٦٠بعد
: ، نقـال عـن    ١٣٣، ص معالم المقـارئ  

  .٥٢٤الدراسات الصوتية لغانم الحمد، ص
، سـابق،   الدراسات الصوتية غانم الحمد،   ) ١٣(

  .٥٢٤ص
، واعهاالمزهر في علوم اللغة وأن    السيوطي،  ) ١٤(

محمد أحمـد جـاد     : ، تحقيق ١٥، ص ١ج
  .، دار التراث، القاهرة٣المولى وآخرين، ط

، )  ه٣٩٢ت  (ابن جني، أبو الفتح عثمـان       ) ١٥(
عبد الحميد هنداوي،   : ، تحقيق الخصائص

، ٢٠٠١، دار الكتب العلمية،  بيروت، ١ط
  .٣١٧، ص١ج

هي نظرية يفسر بها أفالطون أصل وضع       ) ١٦(
ولتأكيد فكرتها  . هااألسماء وطريقة وضع  

يلجأ أفالطون إلى المماثلة بين فعل إطالق   
األسماء على األشياء، كـالقطع والثقـب       
         والنسج، ثم يخلـص أفالطـون إلـى أن
األسماء األولية هـي تمثيـل ومحاكـاة        

المحاكاة  نظرية" طه، عزمي:ينظر. لألشياء
الطبيعية عند أفالطون وانعكاساتها عنـد      

ه ـدكتور عزمي ط  لل" الفارابي وابن جني  
بحث منشور فـي المجلـة      السيد أحمد،   

  الكويت،  ، جامعة للعلوم اإلنسانية  العربية
  

  

  .٦٣-٥٧، ص٧١، عم٢٠٠٠
نظرية المحاكـاة   : "انظر تفصيل ذلك في   ) ١٧(

الطبيعية عند أفالطون وانعكاساتها عنـد      
للدكتور عزمي طـه    " الفارابي وابن جني  

بحث منشور فـي المجلـة      : السيد أحمد 
، جامعة الكويت،   ية للعلوم اإلنسانية  العرب
  .٧١، ص٧١، عدد٢٠٠٠

نظرية المحاكـاة   : عزمي طه السيد أحمد   ) ١٨(
الطبيعية عند أفالطون وانعكاساتها عنـد      

  .٧٧، سابق، صالفارابي وابن جني
، ١ للـسيوطي، سـابق، ج     المزهر: ينظر) ١٩(

  .٢٤-١٤ص
، ١ للـسيوطي، سـابق، ج     المزهر: ينظر) ٢٠(

  .٥٣ص
نظرية المحاكاة : مي طه السيد أحمدعز: ينظر) ٢١(

عنـد  الطبيعية عند أفالطون وانعكاساتها     
  .٦٥-٦٤ص سابق، الفارابي وابن جني

هذا للدكتور سمير استيتية دراسات عدة في ) ٢٢(
 األصوات اللغوية، : كتاب: المجال أهمها 

. م٢٠٠٤ ، عمـان  ،صدر عن دار وائـل    
القراءات القرآنية بـين العربيـة      : وكتاب
غوية، صدر عن مكتبة عالم     لات ال واألصو
وله آراء مبثوثة في    . ٢٠٠٥ ، إربد ،الكتب
منازل الرؤيا، ورياض القـرآن،     : كتابي

  .وهما كتابان متخصصان بعلم التفسير
للدكتور عودة أبو عودة دراسات عدة في       ) ٢٣(

الترتيل : بحث بعنوان : هذا المجال أهمها  
القرآني أول درس صـوتي فـي تـاريخ       

بول للنشر في مجلـة المنـارة       اللغات، مق 
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بحـث  . التي تصدرها جامعة آل البيـت     
، "البيان القرآني مفهومه ووسائله   : "بعنوان

، الـسنة الرابعـة     مجلة إسالمية المعرفة  
التشريع : "بحث بعنوان . ٥٦عشرة، العدد 

مجلـة  ،  "واإلعجاز في التركيب القرآنـي    
، ٧ع،  ٦، مج الزرقاء للبحوث والدراسات  

  .م٢٠٠٤
-١/١٩،  سر صناعة اإلعراب   ،جنيابن  ) ٢٤(

٢٠.  
أبو عمرو الـداني، عثمـان بـن سـعيد          ) ٢٥(

ــان   ):  ه٤٤٤:ت( ــي اإلتق ــد ف التحدي
دار غانم قدوري الحمد، : ، تحقيقوالتجويد

ــار، األردن، ط  .٢٤م، ص٢٠٠٠، ١عمـ
  .٥٢٦غانم الحمد، ص: وانظر

 القرطبي، أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد،) ٢٦(
 :، تحقيق التجويدالموضح في، ) ه٤٦٢ت (

غانم قدوري الحمد، دار عمـار، األردن،      
غـانم  : وانظر. ١٦٦م، ص ٢٠٠٠،  ١ط

  .٥٢٦الحمد، ص
غـانم الحمـد،    : وانظر. ١٠٤المفيد، ص ) ٢٧(

  .٥٢٦ص
ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمـد،    ) ٢٨(

، النشر في القراءات العشر   ،  )  ه٨٣٣ت  (
. ٣٣٤، ص ١المكتبة التجارية، مصر، ج   

طبالوي، ناصر الدين محمد بن     ال: وينظر
مرشدة المشتغلين فـي    ،  )٩٦٦ت  (سالم  
 محيي: ، تحقيقالنون الساكنة والتنوين أحكام

ؤون الثقافية ـالدين هالل سرحان، دار الش
  .١٠م، ص٢٠٠٢، ١العامة،  بغداد،  ط

  

  

، دار  الجامع ألحكام القرآن الكريم   : القرطبي) ٢٩(
 م،٢٠٠٢، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  .١٩٠، ص٢ج
، تفسير التحريـر والتنـوير    ابن عاشور،   ) ٣٠(

  .٥١، ص١الدار التونسية للنشر، ج
  .٥٥، ص١، جنفسه) ٣١(
  .٥٥، ص١، جنفسه) ٣٢(
القراءات فـي األصـوات      أثر: في كتابه ) ٣٣(

  .م١٩٨٧، مكتبة الخانجي، والنحو العربي
، مكتبـة   األصوات اللغوية إبراهيم أنيس،   ) ٣٤(

م، ١٩٧١قـاهرة،   األنجلو المـصرية، ال   
  .١٦٠-١٥٨ص

  .٢٩، ص١، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ) ٣٥(
، )  ه٤٣٧ت  (مكي بن أبي طالب القيـسي       ) ٣٦(

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
محيي الدين رمـضان،    : ، تحقيق وحججها

منشورات مجمع اللغة العربية بدمـشق،       
  .٦٨، ص١، ج١٩٧٤

ؤسـسة  ، م الموسوعة القرآنية األبياري،  ) ٣٧(
  .٣٧٠، ص١م، ج١٩٨٤جبل العرب، 

تأمالت في إعجاز الرسـم     محمد شملول،   ) ٣٨(
  .٢١٤، صالقرآني وإعجاز التالوة والبيان

، دار مصر، القـاهرة،      اإلتقان السيوطي،) ٣٩(
  .١٣٢ص

الموسوعة علـى   محمد أحمد بن شيخنا،     ) ٤٠(
  المكتبة األزهريةالبحث المفيد في التجويد،

  .م١٩٩٩، ١للتراث، القاهرة، ط
  .١٣٤، صاإلتقانالسيوطي، ) ٤١(
  .١٣٣، سابق، صاإلتقانالسيوطي، ) ٤٢(
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  .١٣٣، صاإلتقانالسيوطي، ) ٤٣(
  .١٣٣، صاإلتقانالسيوطي، ) ٤٤(
الصوت اللغـوي فـي    محمد حسين علي،    ) ٤٥(

، مقال منشور على اإلنترنت موقع      القرآن
  .٢٠/٨/٢٠٠٨: بتاريخ) قوقل(


