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ُتَعدُّ ظاهرة القلقلة إحدى الظواهر الصوتية ابلارزة يف تالوة القرآن الكريم اليت ُعِن بها 
علم اتلجويد، واليت تمثُِّل مظهراً من مظاهر فصاحة ألفاظه، كما تمثُِّل مظهراً من مظاهر احِلفظ 
اليت كفلها اهلل تعاىل لكتابه؛ يلبىق اللفُظ القرآين بمنأى عن اتلحريف الصويت/ اللفظي مهما 

﴿ تعاىل:  قال  اللهجات،  وتداخلت  اللغات،  وتطورت  الزمان،  تطاول 
 صوتّياً وأمناً من 

ً
﴾ ]احلجر: 9[، إذ تكفل هذه الظاهرة الصوتية للفظ القرآين نُصواع

اللبس يف املعىن؛ ألنها تُعىن بطريقة نطقه. وقد أظهرت نتائج ادلراسة عدة حقائق منها:
أن ظاهرة القلقلة تعمل عرب اتلخلص من اثلِّقل يف انلُّطق حبروف القلقلة السواكن،  •

وذلك عن طريق اتباعها بُصويت/حركة خفيفة تمثلت يف صوت القلقلة، مما يوفر قدراً 
 من اخلفة ىلع 

ً
من الطاقة الصوتية، األمر اذلي حيقق للفظ القرآين - حال اتلالوة - نواع

اللسان واألذن معاً، هذه اخلفة اليت يه أحد وجوه الفصاحة.
 أن ظاهرة القلقلة حُيرتُز بها عن تقِريِب حرف من حرف أو صوت من صوت؛ حبيث •

ال يشتبه - ىلع السامع - بما جياوره عند اللفظ به، األمر اذلي حيقق للفظ القرآين أكرب 
قدر من االنسجام الصويت وانلصوع يف اتللفظ حال تالوته.

أن ظاهرة القلقلة تعمل ىلع أمن اللبس يف أصوات اللفظ القرآين، وأمن اللبس يف فهم  •
املعىن؛ إذ تؤدي قلقلة احلروف اخلمسة )قطب جد( إىل عدم اشتباهها بغريها مما قد 

يشرتك معها يف املخرج أو الصفة.
اللكمات املفتاحية: القلقلة - الفصاحة. •

مدرس انلَّقد وابلالغة بكلية آداب الوادي اجلديد، جامعة أسيوط.  )*(
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مقدمة

اللُّغويون وابلالغيون بتفصيل احلديث يف رشوط فَصاحة األلفاظ، واعتنوا  اهتمَّ 
ألسنة  ىلع   

ُ
استعمال َكـُثَ  ا  ِممَّ يكون  أن  اللَّفظ  فصاحة  يف  فاشرتطوا  اللِّسان؛  بتقويم 

العرب الفصحاء املوثوق بعربيتهم))(، واستقصوا ما أكَث العرُب من استعمال، ووضعوا 
رشوطاً لفصاحة اللَّفظ املفرد، فاشرتطوا فيه أن خيلو من العيوب اآلتية:

11 االبتذال..
21 الغرابة..
31 قلَّة احلروف أو كثتها..
41 خمالفة القياس اللُّغوي..
51 اتلَّنافر يف احلروف))(..

اكلغرابة،  باملعىن:  يتعلَّق  ما  منها  الفصاحة  عن  اللَّفظ  رج 
ُ

ت اليت  العيوب  وهذه 
حروفه:  وتأيلف  االلفظ  ببنية  يتعلَّق  ما  ومنها  اللُّغوي.  القياس  وخمالفة  واالبتذال، 

اكتلَّنافر، وقلّة احلروف أو كثتها.

ومدار العناية - هنا - ُمنَصٌب ىلع ما يتعلَّق بفصاحة )اللَّفظ املفرد( من حيث بنيته 
وتأيلف حروفه؛ والوقوف ىلع دور القلقلة - بوَْصِفها ظاهرًة صوتيًَّة تُعىَن بطريقة نُطق 

َّلفظ - يف جتلية فصاحة اللَّفظ القرآين حال اتلالوة. حروف ال

وتيَّة ابلارزة يف تالوة القرآن الكريم واليت  واهر الصَّ وُتَعدُّ ظاهرُة القلقلة إحدى الظَّ
تمثُِّل مظهراً من مظاهر فصاحة ألفاظه، كما تمثُِّل مظاهراً من مظاهر احِلفظ اليت كَفلَها 
مان،  الزَّ تطاول  مهما  )اللَّفظي(  ويت  الصَّ اتلَّحريف  عن  بمنأى  يلبىق  لكتابه؛  تعاىل  اهلُل 
﴾  وتطورت اللُّغات، وتداخلت اللَّهجات، قال اهلل تعاىل: ﴿
ىلع  وسهولة  صوتّياً   

ً
نُصواع القرآين  للفظ  وتيَُّة  الصَّ اهرٌة  الظَّ هذه  تكفُل  إذ   ،]9 ]احلجر: 

ين السيويط ))/87)(. انظر: املزهر يف علوم اللُّغة وأنواعها، جلالل ادلِّ  )((
انظر: ابليان واتلَّبيني للجاحظ ))/4)، 5)، 67، )))(، وانظر: اإليضاح يف علوم ابلالغة للخطيب القزوين ))/))(.  )((
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اللِّسان وتلصه من اللَّبس؛ ألنَّها تُعىن بطريقة نُطقه، فال يشتبه بما يقارب بعض حروفه 
اللَّفظ  معه  خيلص  اذلي  األمُر  امع،  السَّ ىلع  يلتبُس  ال  ثمَّ  ومن  فة،  الصِّ أو  الَمخَرج  يف 

ا يشوبه لفظاً ومعىًن، وتلك يه الفصاحة يف أبسط معانيها. القرآين ممَّ

تصُّ ظاهرُة القلقلة خبمسة حروٍف 
َ

َة أسئلٍة، منها: ملاذا ت ويطرُح هذا ابلحث عدَّ
)ق، ط، ب، ج، د( فقط دون غريها من بايق حروف العربيَّة؟ وملاذا ال تُقلقل هذه احلروف 
اللَّبس دلى  وأمن  املعىن  بأداء  وتيَّة  الصَّ اهرة  الظَّ هذه  وما عالقة  ساكنة؟  إذا اكنت  إال 
امع للتالوة القرآنية؟ وكيف تعمل ظاهرُة القلقلة ىلع جتلية وإظهار فصاحِة اللَّفظ  السَّ

القرآين حال اتلِّالوة؟

وسوف حناول - بإذن اهلل تعاىل - يف هذا ابلحث اإلجابَة عن لكِّ هذه األسئلة يف َضوء 
ويت عند اللُّغويني، وعلماء اتلَّجويد.  رس الصَّ درس الفصاحة عند ابلالغيني العرب، وادلَّ

ابقة: راسات1السَّ ادلِّ
راستني اآلتيتني: رس واتلحليل ادلِّ راسات اليت تناولْت ظاهرَة القلقلة بادلَّ من ادلِّ

11 حبث . استيتية.  رشيف  سمري  لدلكتور  خمربيَّة،  فزييائيَّة  دراسة  القلقلة  حروف 
منشور بمجلة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد العارش، رجب )434)ه( مايو 
)3)0)م(. وقد درَس فيها صفات ظاهرة القلقلة من انلَّاحية الفزييائيَّة، وذلك من 

ويت. خالل استخدام طريقة اتلَّحليل الصَّ

21 الع، دار غريب . د صالح الضَّ اتلَّجويد القرآين، دراسة صوتيَّة فزييائيَّة، لدلكتور حممَّ
باعة والنَّرش واتلَّوزيع ))00)م(. وقد درَس أحاكم اتلَّجويد القرآين دراسة صوتيَّة  للطِّ
وتيَّة  الصَّ اخلصائص  ىلع  للوقوف  ويت؛  الصَّ اتلَّحليل  طريقة  مستخدماً  فزييائيَّة، 

واهر اتلَّجويديَّة، واليت منها القلقلة.  الفزييائيَّة للكِّ ظاهرٍة من الظَّ

مناط   - اهرة  الظَّ دراسة  اجلادَّتني يف جمال  راستني  ادلِّ من هاتني  أفدُت كثرياً  وقد 
وتيَّة الفزييائيَّة. ابلحث - من انلَّاحية الصَّ
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1ابلحث:
ُ

أهداف
القرآين  اللَّفظ  القلقلة يف جتلية فصاحة  بيان دور ظاهرة  يهدف هذا ابلحُث إىل 

امع. حال تالوته، ومدى ارتباطها بأمن اللَّبس يف املعىن دلى السَّ

منهج1ابلحث:
راسُة ىلع املنهج الوصيف اتلَّحلييل اذلي يقوُم ىلع أساس حتديد خصائص  اعتمدْت ادلِّ
العالقة بني متغرياتها، وأسبابها واجتاهاتها، وما إىل  اهرة، ووصف طبيعتها، ونوعية  الظَّ
راسة والوقوف ىلع حقيقتها.  اهرة موضع ادلِّ ذلك من جوانب تدور حول َسرب أغوار الظَّ
فَعرضُت لوصف اللُّغويني، وعلماء األصوات، وعلماء اتلَّجويد لظاهرة القلقلة؛ بغرض 
وتيَّة، وبيان مدى ارتباطها برشوط فصاحة اللَّفظ عند ابلالغيني  الوقوف ىلع ِعللها الصَّ

العرب؛ ومن ثم الوقوف ىلع دورها يف جتلية فصاحة اللَّفظ القرآين حال اتلِّالوة. 

راسُة يف مقدمٍة، وتمهيٍد، وخاتمٍة، وثبٍت للمصادر واملراجع، ومبحثني  وقد جاءْت ادلِّ
عنونتهما اكآليت:

11 وتيَّة.. املبحث1األول: القلقلُة وعللُها الصَّ

21 املبحث1اثلَّاين: دوُر القلقلة يف جتلية فصاحة اللَّفظ القرآين..

بيل. هذا، واهلل من وراء القصد وهو يهدي السَّ
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تمهيد

وتيَّة1للفظ الفصاحة1واملتوايلات1الصَّ

وتيَّة، ودورها يف جتلية  الصَّ القلقلة، وعللها  من األهمية بماكن - قبل احلديث يف 
فصاحة اللَّفظ القرآين - بيان معىن الفصاحة، وعالقتها بصوتيَّات اللَّفظ.

ويت دون بايق رشوط الفصاحة؛  وسوف نقرص احلديث ىلع خلو اللَّفظ من اتلَّنافر الصَّ
ببنيِة  ُمرتبٌط  فكالهما  َصوتيَّة؛  َظاهرة  باعتبارها  القلقلة  بظاهرة  املبارشة  لصلته  نظراً 

وتيَّة. اللَّفِظ الصَّ

1.1اختصاص1الفصاحة1باإلبانة1والوضوح:1
ال خَيُرُج املعىن اللُّغوي واالصطاليح للفصاحة عن معىن اإلبانة والوضوح وخلوص 
َلْت رغوتُه،  فَْصَح اللَّنُب إذا ِانْ

َ
َضاَء، وأ

َ
بُح إذا أ فَْصَح الصُّ

َ
ا يشوُبه؛ فتقول العرب: أ ء ممَّ ْ الشَّ

باَن بعد أن لم يكن يُفِصُح وال يُِبنُي.
َ
فَْصَح األعَجيمُّ إذا أ

َ
وأ

واْستُِعرَي منه قوهلم: فَُصَح الرَّجُل؛ أي: َجاَدْت لغتُه، ثم استُخِدَمْت اللكمُة تلدَل ىلع 
فَْصَح الرَّجُل؛ أي: تَكلََّم الَعربيَّة))(. 

َ
اللِّسان، فقيل: أ

فَْصَح عن 
َ
وأ ٌق، 

ْ
َطل ي: 

َ
أ فَِصيٌح؛  ولَِساٌن  ابَلياُن.  »الَفَصاَحُة:  العرب:  لسان  وجاء يف 

ِء إِفَْصاحاً إِذا بَـيَّنَه وَكَشَفه. والَفِصيُح: الُمنَْطِلُق اللِّسان«))(. ْ الشَّ

وفَُصـَح: ِاْنَطلَـَق لَسـانُه، وَخلَُصـْت لُغتُـه مـن اللُّْكنـِة)3(. قـال تعاىل: ﴿
]القصـص: 34[. فالَفَصاَحـُة - إذن - »اإلبَانَـُة   ﴾

هور«)4(. والظُّ

اغب األصفهاين، مادة )فصح(، وكتاب الصناعتني، أليب هالل العسكري  انظر: املفردات يف غريب القرآن، للرَّ  )((
)ص6)(، وانظر: معجم مقاييس اللُّغة البن فارس، مادة )ف، ص،ح(.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، باب الفاء )69)(.  )((
انظر: بصائر ذوي اتلَّميزي يف لطائف الكتاب العزيز، ملجد ادلين الفريوزابادي )93/4)(.  )3(

انظر: اتلَّعريفات، يلع بن عبد العزيز اجلرجاين، حتقيق إبراهيم اإلبياري )ص4))(.  )4(
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آلة  تماُم  »الفَصاحُة  بقول:  الفَصاحَة  395ه(  )ت:  العسكري  هالل  أبو  وُيَعرُِّف 
ابليان، فيه مقصورٌة ىلع اللَّفِظ؛ ألنَّ اآللَة )اللسان( تتعلَُّق باللَّفِظ دون املعىن. وابلالغُة 
إنَّما يه إنهاُء املعىن إىل القلب، فكأنَّها مقصورٌة ىلع املعىن، وقد جيوز أن يُسمَّ الكالُم 
 ، بك، غري مستكرهٍ فِجٍّ الواحُد فَِصيحاً بَِليغاً إذا اكَن واضح املعىن، سهل اللَّفظ جيد السَّ
وتقويم  املعىن  إيضاح  من  فيه  ملا  ٌء  َشْ االسمني  أحد  من  يمنعه  وال  وَِخم،  ُمتلكَّف  وال 

احلروف«))(. 

من  يشوبه  ا  ِممَّ اللَّفظ  وخلوص  والوضوح،  بابليان،   - إذن   - الَفصاحُة  تتصُّ 
وِجَاَعه  األمر  مناَط  ألنَّ  واثلِّقل؛  واتلَّنافر،  واالستكراه،  والغرابة،  واتلَّعقيد،  الغموض، 

فيها هو ابَلياُن.

اليت يه  انلُّطق؛ ألنَّها صفة لأللفاظ  آلة  باللِّسان اذلي هو  الفصاحة  كما تتصُّ 
فَِصيحاً، حبيث  اللَّفُظ  املعىن َغِمضاً، وإذا اكن  داً جاء  اللَّفُظ معقَّ فإذا اكن  املعىن،  واعء 
  - خيلو من اتلَّعقيد واتلَّنافر والغرابة جاَء املعىن قريباً واِضحاً؛ وذللك سأَل موىس
- اهلَل تعاىل حني بعثه إىل فرعون إلبالغ رساتله واإلبانة عن حجته واإلفصاح عن أدتله، 
﴾ ، فقال: ﴿

َ
 أن حيلل عقدَة لَسانِِه؛ يلفهَم عنه فرعوُن ابلالغ

لَِسانِه، وال ُحبَْسَة يف بَيانِه َطلَب   - ال ُعقدَة يف  ]طه: 7)، 8)[، وملا اكن هارون - 

موىس من اهلل تعاىل أن يرُشَكه يف أمرهِ؛ ألنَّه أفصُح منه لِساناً وأتمُّ بَياناً، فقال: ﴿ 
﴾ ]القصص: 34[.

فظ1من1اتلَّنافر:
َّ
1.2خلو1الل

الَمْخَرج؛ يف  متجاورٍة  متقاربٍة  حروٍف  من  لُّفه 
َ
تَأ إىل  اللَّفِظ  يف  اتلَّنافُر   يَرجُع 

ا يَثُقُل معه انلُّطُق بها جمتمعًة يف لفٍظ واحٍد. وتيَّة؛ ممِّ أو مشرتكٍة يف بعض اخلصائص الصَّ

وا لفَظ )الُهْعُخع( يف قول األعرايب  وقد أدرَك اللُّغويون وابلالغيون العرب ذلك، فعدُّ
مِع  جِر( لكمًة نافرًة يف السَّ - وقد ُسئَِل عن ناقتِه فقال: »تركتُها ترىع الُهْعُخَع )نوع من الشَّ

كتاب الصناعتني، أليب هالل العسكري )ص 6)(.  )((



173

ويه  شنعاء  لكمًة  َسِمعنا  أمحد:  بن  اخلليل  فقال  ذللك؛  فأنكروها  اللِّساِن؛  ىلع  ثقيلًة 
)الُهْعُخع( فأنكرنَا تأيلَفها...«))(. 

ائدة  وتيَّة الرَّ ناعِة أرجَعه اخلليل - وهو صاحب املالحظات الصَّ فوصُفهم لللكمِة بالشَّ
)اهلاء،  الَمخَرج؛ يه  متقاربٍة يف  بُنيَْت من حروٍف حلقيٍِّة  لكونها  تأيلفها؛  إىل طريق   -
تيب أقىص احللق، ووسطه، وأدناه؛ وذللك جاء اللَّفُظ  والعني، واخلاء(، فمخارجها ىلع الرتَّ
هِملَْت يف االستعمال. يف حني أن اللكمَة إذا انسجمْت يف 

ُ
بها غيًة يف اثلِّقِل ىلع اللِّساِن؛ فأ

ْت ىلع اللِّساِن، وَشاَعْت يف االستعمال، وُكِتَب هلا طوُل  وتيَّة َخفَّ تأيلفها، ومتوايلاتها الصَّ
ابلقاء. ألفاُظ القرآن الكريم من هذا القبيل، وال ريب.

مع نَغمٌة ذليذٌة كنغمة أوتَاٍر، وَصوٌت ُمنَكٌر كَصوِت مِحاٍر، وهلا يف  فلأللفاظ يف السَّ
الفِم حالوٌة كحالوِة العسِل، ومرارٌة كمرارِة احلنظِل، ويه ىلع ذلك جتري جمرى انلَّغمات 
مع  ًة ىلع السَّ عوم))(. فاملعول ىلع فصاحة اللَّفظ خلوُّه من اتلَّنافر، حبيث جتد ل خفَّ والطُّ

واللِّسان.

ا يشوبه  ا خُيِرُج اللَّفَظ عن دائرة الفصاحة؛ حيث ال خيلُص ِممَّ وإذا اكن اتلَّنافُر ِممَّ
من اثلِّقل اذلي يعرتي اللِّسان عند انلُّطق به، فإنَّ ظاهرَة القلقلِة يُناُط بها تليص اللَّفظ 
اللِّسان، فضاًل عن  مع وتسهل جريانه ىلع  السَّ اثلِّقل ىلع  اتلِّالوة - من  القرآين - حال 
كونها تُساِعُد ىلع أمن اللَّبس يف املعىن؛ فتُسهم بذلك يف جتلية فصاحة اللَّفظ يف تالوة 

القرآن الكريم، وهذا ما سوف نوضحه يف املبحثني اآلتيني. 

انظر: اإليضاح يف علوم ابلالغة للخطيب القزوين ))/)) - 3)(، ومعجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي،   )((
مادة ) ـه- ع - خ( )4)3(، واملزهر يف علوم اللُّغة ))/93)(.

ين بن األثري ))/54)(. ائر يف أدب الاكتب والشاعر، ضياء ادلِّ انظر: املثل السَّ  )((
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املبحث1األول

وتيَّة ها1الصَّ
ُ
القلقلُة1وِعلل

معىن1القلقلة:
الوقوِف  وَت يشتدُّ عند  وِت، فكأنَّ الصَّ ُة الصَّ ياِح، واللَّقلَقُة: ِشدَّ الصِّ ُة  َقلَُة ِشدَّ

ْ
الَقل

ىلع القاف))(؛ ألنَّه َحرٌف ُضِغَط عن َموِضعِه، فال ُيْقَدُر ىلع الوقوف عليه إال مع َصوٍت 
أخواتُه  ذلك  يف  ويُشِبهه  احللق.  من  وقُربِه  واستعالئِه  ضغطِه  ِة  لشدَّ انلَّربة؛  يُشِبه  َزائٍد 
ائد عند الوقوف  وِت الزَّ املذكورات معه، وهنَّ )ط - ب - ج - د())(؛ ملا فيهنَّ من ذلك الصَّ

.)3( عليهنَّ

َوَقْفَت؛  فإذا  مواِضعها،  من  ُضِغَطْت  بٌة  ُمرْشَ حروٌف  احلروف  »من  سيبويه:  قال 
وذلك  القلقلة،  موضعِه، ويه حروف  اللِّساُن عن  وَنبَا  ُصَويٌْت،  الفِم  من  معها  َخَرَج 
يلل ىلع ذلك أنَّك تقول: احلَِذْق، فال تستطيُع  ال، وابَلاء. وادلَّ اء، وادلَّ القاف، واجليم، والطَّ
َويْت؛ لشدِة ضغِط احلرف، وبعُض العرب أشدُّ َصوتاً، كأنَّهم اذلين  أن تَِقَف إال مع الصُّ

يَروُمون احلََركَة«)4(.

اكن حنو احلََركِة)5(؛ حيث يُقصُد إيلها تَسِهياًل  وروُم احلَرَكة - هنا - اكإلَهابِة بالسَّ
فَاْشتبََهْت  َضُعَفْت  نَْت  ُسكِّ إذا  ألنَّها  مواِضعها؛  ُضِغَطْت عن  اليت  احلروف  بهذه  للنُّطِق 
إتماِم  زيادِة  إىل  تاُج 

َ
وحت  ، ُسكونهنَّ حال  انلَّربَة  يُشبه  ُصَويٍْت  ُظهور  إىل  فتَحتاُج  بغريها؛ 

. انلُّطِق بهنَّ

ديد يف علم اتلَّجويد، لعبد اهلل بن يلع أبو الوفا )ص67)(. وانظر: دراسات يف فقه اللُّغة، لدلكتور  انظر: القول السَّ  )((
الح )ص83)(. صبيح إبراهيم الصَّ

 ،)33  -  3(( اجلزري  القراءات، البن  يف  النَّرش  طيبة  اإلعراب، البن جن )ص77(، ورشح  ِصناعة  انظر: رسُّ   )((
والرِّاعية تلجويد القراءة )4))(، والكزن يف القراءات العرش، البن املبارك ))/69)(.

انظر: اخلصائص، البن جنٍّ ))/39)(، وإعجاز القرآن للباقالين )44(.  )3(
الكتاب، سيبويه )74/4)(.  )4(

ين انلَُّويْري ))/43)(. انظر: اخلصائص ))/47)(، ورشح طيبة النَّرش يف القراءات العرش، حمب ادلِّ  )5(
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:
ً
وصُف1القلقلة1َصوتّيا

تالوة  أثناء  يف  اللُّغويَِّة  األصوات  بعض  نُطِق  عند  دُث 
َ

حت َصوتيٌَّة  ظاهرٌة  القلقلُة 
َواِمت:  الصَّ هذه  أحِد  بعَد  جّداً  قَصرٍي  َصائٍت  إَضافِة  عن  عبارة  ويه  الكريم،  القرآن 
َواِمُت َساكنًة  ال، وابَلاء(. ويتمُّ ذلك عندما تكوُن هذه الصَّ اء، واجليم، وادلَّ )الَقاف، والطَّ
القلقلِة  ارتبطْت ِصفُة  َموقُوفاً عليها يف آخرها))(. وقد  أو  اللكمِة  ُسكوناً الزماً يف وسط 

باحلروف اخلمسة )قطب جد(؛ ألنَّها َصَوامُت ِانْفَجاريٌَّة جَمُهورٌة. 

وإذا نَظرنَا إىل ما يُقابُل حروف القلقلة اخلمسة )ق - ط - ب - ج - د(؛ وَجدنَا 
ذلك ومع  )اتلَّاء(،  تقابلهما  ال(  وادلَّ اء،  )الطَّ وأنَّ  )الاكف(،  تُقابِلُها  مثاًل  )الَقاف(   أنَّ 
 إىل قلقلِة هذين احلرفني )الاكف واتلاء( رغم أنَّهما انفجاريان (plosives)، ومن 

ُ
ال نلجأ

نفس خمارج حروف القلقلِة تَقِريباً، إال أنَّنا نُد هلما ُسهولًة يف انلُّطِق، نتجْت من كون 
لُه بهما،  ُ انلُّطَق ويُسهِّ احلرف االنفجاري املهموس ينتيه بقدٍر من االحتاكك (Friction) يُلنَيِّ
َويِْت  تاُج إىل هذا الصُّ

َ
ا حروُف القلقلة اخلمسة، فلشدتها حت حيث جَيري انلََّفُس معها. أمَّ

يثقُل فال  بها،  انلُّطَق  َل  ويُسهِّ معها،  انلََّفِس  جرياَن  َل  ليُسهِّ القلقلة(،  )حركة   الَقصري 

ىلع اللِّساِن.

وتيَّة، فإنَّ صفَة القلقلة عبارة عن إضافِة أو إقحام صائِت قَصري  ومن انلَّاحية الصَّ
وُت  ، وال بالكرِس، وال بالفتِح، وهذا الصَّ مِّ ٌد ل؛ أي ال هو بالضَّ جّداً ليس ل لون َصويتٌّ حمدَّ
تَلَحُق  صفٌة  يه  اليت   ،)((/ə/الشوا وباألخص  املركزيََّة،  الوسطيََّة  وائَت  الصَّ يُشِبُه  الُمقَحُم 
بعد  يأيت  زائداً  َصوتاً  بوصفها  »قطب جد«،  أصوات  أو  االنفجاريَّة  األصواِت  من  بعضاً 

امت من خمرجه الُمَعني)3(. حتقيق الصَّ

انظر: اتلَّجويد القرآين، دراسة َصوتيَّة فزييائيَّة ))4)(.  )((
وا/ə/: املصوت املخيف: حرٌف يُرَمُز ل بشبه حرف e مقلوباً ]ə[ وُيَعربَّ به عن َصوٍت بني احلراكت خفيف يعرف  الشَّ  )((
باملصوت املتوسط املركزي. يقال ل الشوا يف العربية )ְשָׁוא( وتلفظ ]ʃəˈwa[ و]ʃva[ بالعربية احلديثة؛ وهو اسم 

 .]e[ نقطتني عموديتني ›‹ جتعالن حتت احلرف العربي عالمة ىلع سكونه أو ىلع فتحه بفتحة مشوبة بالكرس
د يلع اخلويل. انظر: اصطالح )صائت مركزي(: معجم علم األصوات )03)(، لدلكتور حممَّ  

عران. انظر: اتلَّجويد القرآين، دراسة َصوتيَّة فزييائيَّة )45)(، وعلم اللُّغة مقدمة للقارئ العريب )34)(، حممود السَّ  )3(
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 ﴾ اِء يف قول تعاىل: ﴿ فقلقلُة الطَّ
]الكهف: 37[، خيتلُف نطُقها مقلقلًة عن نطقها ساكنة غري مقلقلة، هكذا:

اء اء﴿ُنْطَفٍة﴾1بدون1قلقلة1الطَّ ﴿1ُنْطَفٍة1﴾1بقلقلة1الطَّ
not/fa/ten
cvc/cv/cvc

no/ta/fa/ten
cv/cv/cv/cvc

تغري  يف  ذلك  يظهر  املقلقلة،  اء  الطَّ بعد  القصرية  احلركة  زيادة   - هنا   - فنالحظ 
اللِّسان؛ حيث  ًة ىلع  انلُّطق وخفَّ لللكمة سهولًة يف  ا أعَطى  ِممَّ لللكمة،  املقَطيع  كيب  الرتَّ
خلَّصتها هذه احلركُة القصريُة من اثلِّقِل عن طريق الَهرب من املقطع الُمغلَق (cvc) إىل 

املقَطع الَقصري املفتوح (cv) األسهل نُطقاً.

وتيَّة1للَقلَقلة: العلُل1الصَّ
ؤاُل املطروح - هنا - ملاذا َنْعَمُد إىل القلقلِة عند تالوة القرآن الكريم، حبيُث  والسُّ

يَكوُن االْضِطَراُب واتلَّحِريُك يف حروفِها؟

فيه  نفسها،  وتيَّة  الصَّ احلروف  هذه  ِصفات  يف  ؤال  السُّ هذا  عن  اإلجابُة  وتكمن 
يف  االعِتَماُد  ْشِبَع 

ُ
أ ألنَّه  معها؛  جيرَي  أن  انلََّفَس  يَمنَُع  واجلَهُر  شديدٌة،  جمهورٌة  حروٌف 

فٍة 
ْ
ا اجتمَع هلا هذان الوصَفان احتَاَجْت إىل لُك دُة تَمنَُع َصوتَها أن جَيرَي، فلمَّ َموِضعها، والشِّ

ائِت الُمْختَلَس  فِة بالقلقلِة من خالل هذا الصَّ
ْ
يف بَيانِها، فتخلََّصت الَعرُب من هذه اللُك

ويت، وتيسري انلُّطق باللكمة عن طريق إقحام هذا  اذلي أىت لتَسهيل عملية اتلَّلفظ الصَّ
ائت الَقصري اذلي يعمل ىلع اهلرب من املقاطع املغلقة )cvc())( إىل املقاطع القصرية  الصَّ
)ə(، هذا فضاًل عن تفيف  وا  املفتوحة )cv( األسهل نُطقاً، وذلك عن طريق إقحام الشَّ

اِمت االنفَجاري، واملَحافظة ىلع َجهر املجهور، وَهمس املهموس))(.  تَوتُِّر الصَّ

اه علماء اتلَّجويد »بإشباع االعتماد  ما يطلق عليه يف علم األصوات احلديث املقاطع املغلقة )cvc) هو ما سمَّ  )((
دة اليت تمنع صوتها أن جيري، أو ما يعربون عنه بقوهلم: إنَّه َحرٌف ُضِغَط عن َموِضعِه«. انظر:  ىلع املوضع مع الشِّ

الرِّاعية يف جتويد القراءة، لَميك بن أيب طالب القييس )4))(.
انظر: اتلَّجويد القرآين، دراسة َصوتيَّة فزييائيَّة )46)(.  )((
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وإذا اكن هدف علم اتلَّجويد هو املحافظة ىلع خصوصية األداء القرآين - بوصفها أحد 
وتيَّة يف األداء القرآين  مظاهر إعجازه - فإنَّ ظاهرة القلقلة أحد مظاهر هذه اخلصوصية الصَّ
إىل   - حتماً   - يؤدي  اذلي   )Assimilation( ويت  الصَّ اتلَّماثل  حدوث  عدم  ىلع  تساعُد  اليت 
تغيري املعىن يف أثناء انلُّطق؛ وذللك يرى ادلكتور كمال برش أنَّ »وجوب إتباع هذه احلروف 
- حروف القلقلة - بُصَويٍْت أو حبَركٍة َخفيفٍة عندما تكون ساكنة، َمرِجعه إىل أنَّ يف هذا 
ويْت  انلُّطق حتقيقاً خلواص هذه احلروف، أي: حتقيقاً لالنفَجاِر واجلهِر، فعدم وجود هذا الصُّ
ا جيعلها تشتبه بغريها من احلروف اليت   عنه تقليُل ِصفيت االنفجار واجلهر معاً))(، ِممَّ

ُ
ينشأ

فة، األمر اذلي يبعدها عن الفَصاَحة باعتبار تقارب خَمارج  تشرتُك معها يف الَمخَرج أو الصِّ
وتيَّة، اكجلَهِر أو الَهمس، وهذا اعئٌد إىل كون  احلروف، أو االشرتاك يف بعض اخلَصائِص الصَّ
هذه األصَوات اليت تعربِّ عنها هذه احلروف تثقُل ىلع اللِّساِن؛ تَلجاورها يف املخرج أو تشابهها 

ا جيعل اللكمة تُوصف باتّلنافر، فتخرج عن دائرة الفَصاحة. فة، ممَّ يف الصِّ

القلقلُة - إذن - ظاهرٌة َصوتيَّة حُيرتُز بها عن تقِريِب َصوٍت من َصوٍت ىلع حدِّ تعبري 
ابن جن))(؛ ئلال يشتبه يف انلُّطق َصوٌت بصوٍت آخر يشرتك معه يف املخرج؛ وذلك جتنباً 
وتيَّة )Assimilation( »اليت تعن إحالل َصوٍت حمل َصوٍت آخر حتت تأثري  للمماثلة الصَّ
صوٍت ثالٍث قريٍب منه يف اللكمة أو اجلملة، ويمكنها أن تتسع؛ لتشمل تفاعل صوتني 

متوايلني، ينتج عنهما َصوٌت َواحٌد خمتلف عنهما)3(.

وتيَّة  حيحة برضورة االحرتاز من وقوع املماثلة الصَّ وتقيض قواعد اتلِّالوة الصَّ
اورها أو تَشرتُك معها يف 

ُ
يف احلروف الُمقلَقلة؛ ئلال تشتبه بغريها من احلروف اليت جت

اللَّفُظ - حال  اللَّفظ، وإال خَرَج  للبس يف املعىن املقصود من  فات، جتنباً  الصِّ بعض 
هور، وخلو  املماثلة الصوتية - عن دائرة الفَصاحِة اليت تعن اإلبانة والوضوح، والظُّ

ا يشوبه. اللَّفظ ممَّ

انظر: علم اللُّغة العام )األصوات( كمال برش. )6))(.  )((
انظر: اخلصائص ))/39)(. وانظر: إعجاز القرآن للباقالين )44(.  )((

انظر: علم اللُّغة العام )األصوات( ))6)(.  )3(
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ني حنو قوهلم: )َخَرشَت( يف )َخرَجَت( كما يف قول تعاىل:  ومن ذلك »اجليم اليت اكلشِّ
يف  اجليم  تُقلقل  لم  فإْن   ](49 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿
ني اليت تشرتُك معها يف  ﴾ فال يبعد أن تشتبه وتتماثل َصوتّياً مع الشِّ قول تعاىل: ﴿

املخرج، فتصري: )َخَرْشَت(.

من  نوٍع  حدوث  عن  بها  يلُْحرَتز   - الَمواِضع  هذه  مثل  يف   - القلقلُة  تأيت  وذللك 
اتلَّماثل يُفقُد احلرَف صفتَه ويعطيَه ِصفًة أخرى ليسْت ل، فيصري غرَي نفسِه، األمر اذلي 

امِع. يؤدي إىل اضطراب الَفهِم دلى السَّ

وت  وت األقوى ىلع الصَّ ومن ثم تَكمُن ِعلَّة القلقلِة يف االحرتاِز بها عن هيمنِة الصَّ
القوي، إذ حيلُّ األقوى حَملَّ القوي، ويتغلَّب عليه فيُصوَّت به دونه، ملا هلذه اهليمنة من 
تغري  إىل  اللكمة  بنية  داخل  وت  الصَّ تغري  يُؤدي  حيث  املراد،  املعىن  أداء  يف  َسلِب  تأثرٍي 

معناها بالرضورة.
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املبحث1اثلَّاين

فظ1القرآين
َّ
دور1القلقلة1يف1جتلية1فصاحة1الل

وتيَّة1يف1قلقلة1حرف1القاف: أوالً:1العلل1الصَّ
ا يىل احللق من أقىص اللِّسان  رُج الَقاُف من الَمخرج األّول من خَماِرج الَفِم ممَّ

َ
ت

ديدة  الشَّ املجهورِة  احلروف  من  ألنَّها  ؛  قَويٌّ ُمتَمِكٌن  َحرٌف  احلَنك. ويه  من  فوقه  وما 
ْشِبَع االعتماُد ىلع موِضعها، فُمِنَع انلََّفُس أن جيَري معها))(.

ُ
املستعليِة))( اليت أ

وتُقلقُل القاُف عند ُسكونها ُسكوناً الزماً مع جمموعة من احلروف، منها: ابَلاء، واتلَّاء، 
للعلل  أمثلة  بذكر   - هنا   - والَهاء...؛ ونكتيف  وانلُّون،  اد،  والضَّ اد،  والصَّ ني،  والسِّ اء،  والرَّ

اكنة مع بعض هذه احلروف، من دون بايق احلروف األخرى. وتيَّة لقلقلة القاف السَّ الصَّ

1.1قلقلة1القاف1مع1اتلَّاء:1
﴾ اكنة مع اتلَّاء، كما يف قول تعاىل: ﴿  تُقلقل القاف السَّ

]غفر: 8)[.

وتيَّة من ذلك يه: والِعلَّة الصَّ

أ( االحرتاز عن تقريب صوت )الَقاف( من صوت )الاَكف(؛ ألنَّهما صوتان متقاربان 
يف الَمخرج، فلوال اجلَهُر واالسِتعالُء الذلان يف الَقاِف لاكنْت اَكفاً، ولوال الَهْمُس والتَّسفُل)3( 
الذلان يف الاكف لاكنت قافاً؛ لقرب خمرجيهما، وذللك ال تأتلُف القاُف والاكُف يف لكمٍة إال 
حبَاِجٍز بينهما، وال نُد قافاً تاُلِصق اَكفاً يف أصل لكمة أبلتة، ومن ثمَّ قُلقلت القاف - هنا - 

 .﴾ ُم يف اللفظ )أتكتلون( بداًل من ﴿ ئلال تشتبه بالاكف عند اللَّفظ بها، فيُتََوهَّ

االستعالء: لغًة: العلو واالرتفاع. واصطالحاً: ارتفاُع جزء كبري من اللِّسان عند انلُّطق بأغلب حروفه إىل احلنك   )((
احلروف  وهذه  َقْظ(.  َضْغط  )ُخصَّ  قول:  يف  اجلزري  ابن  اإلمام  سبعة، جعها  االستعالء  صفة  وحروف  األىلع. 
اء، ثم  اد والظَّ اد والضَّ اء، والصَّ م قوال واحداً، وارتفاع معظم اللِّسان يكون عند انلُّطق بالطَّ السبعة يه اليت تُفخَّ
يَت مستعليًة؛ خلروج صوتها من جهة العلو ولك  يكون أقل عند القاف، ثم يضعف عند اخلاء والغني. وقيل: ُسمِّ

ما حلَّ يف اعٍل فهو مستعٍل. انظر: نهاية القول املفيد )49(.
انظر: إعجاز القرآن للباقالين )44(، واتلَّمهيد البن اجلزري )38)(، والرِّاعية مليك ))7)(.  )((

فيل، وهو عكس االستعالء. االستفال: لغًة االخنفاض. واصطالحاً اجتاه ضغط احلرف عند انلُّطق به إىل الفك السُّ  )3(
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اكنة  السَّ القاِف  قلقلة  خالل  من  َصوٍت؛  من  َصوٍت  تقريِب  عن  االحرتاُز  ب( 
تشتبه  ئلال  للقاف؛  املجاورة  اتلَّاء  يف  اذلي  الَهمس  بيان  ألجل   - هنا   - للتَّاء  املجاورة 
ال عند انلُّطق، فلوال الَهْمُس اذلي يف اتلَّاء لاكنْت َدااًل؛ ألنَّ خَمرَجهما واحٌد، فضاًل  بادلَّ
ة واالنفتاح))(؛ ولوال قَلقلُة القاف خليف الَهْمُس اذلي  دَّ عن كونهما يشرتاكن يف ِصفيت الشِّ
وَن( بداًل 

ُ
َتْقدل

َ
يف اتلَّاء، فتشتبه يف انلطق بادلال، وربما توهم السامع أن اللَّفَظ بها هو: )أ

ويت اذلي نتج عن نطق  ﴾، فيفسد املعىن لفساد اللَّفظ به؛ نتيجة للتَّماثل الصَّ من ﴿
اتلَّاء دااًل، وهكذا تعمُل القلقلُة - هنا - ىلع حتقيق فصاحة اللَّفظ القرآين؛ يلبىق َواِضحاً 
ألنَّه اتلَّنافر؛  عن  بعيداً  امع،  السَّ ُمْشلٍك ىلع  وال  ُملتَبٍس  والَفهم، غري  مِع  السَّ يف   نَاِصعاً 

ِ لفظِه ومعناه))(. 
ال خَيرُج َحرٌف من خَمَْرٍج غري خَمرَجِه؛ إال بتغريُّ

ج( اتلَّخلُص من اللُكفِة واثلِّقل يف بيان اللَّفظ بالقاف؛ ألنَّ القاَف جمهورٌة شديدٌة، 
ا اجتمع هلا هذان  دُة تمنُع صوتَها أن جيرَي، فلمَّ واجلهُر يمنُع انلََّفَس أن جَيرَي معها؛ والشِّ
اللُكَفِة  الَعرُب من هذه  َفٍة يف بيانها حال سكونها، فتخلَّصت 

ْ
لُك الوصفان، احتاجت إىل 

ل  بإتبَاِعها بُِصَويٍْت أو َحرَكٍة َخفيفٍة تمثَّلْت يف َصوِت القلقلِة اذلي َخلََّصها من اثلِّقِل وسهَّ
جريانها ىلع اللِّساِن حال اللَّفظ بها، فخلْت من اتلَّنافر اذلي يرجُع إىل تألف اللكمة من 
حروٍف يَْصُعُب نطُقها جمتمعًة يف لفٍظ واحٍد، واذلي هو أحد عيوب اللَّفظ املفرد اذلي 

خُيرجه عن دائرة الفَصاحِة.

أدى  ا  ممَّ الُمقلَقل،  احلرف  يف  دِد  الرتَّ زمن  تفيف  ىلع  القلقلة  عملت  ثمَّ  ومن 
إىل اتلَّوفري واالقتصاِد يف طاقة انلُّطق، وهو ما جَيعُل القارئ ىلع قَدٍر كبرٍي من األرحييِة 
كينِة اليت تَتَناسب مع أرحيية األداء القرآين، فضاًل عن كونها -  اليت تُهيئه حللول السَّ
وتيَِّة،  الصَّ القناِة  َقلَة يف 

ْ
الُمَقل األْصَوات  وانتظام طاقِة  توزيع  تساعُد ىلع  القلقلة -  أي 

وت بني اللِّسان واحلنك األىلع عند انلُّطق باحلرف املنفتح،  االنفتاح لغة: االفرتاق، واصطالحاً: عدم احنصار الصَّ  )((
وعكسه اإلطباق. انظر: الرَّاعية مليك )33)(.

العام  اللُّغة  وعلم   ،)(38( اجلزري  البن  واتلمهيد   ،)66(( للسخاوي  اء  الُقرَّ وجال   ،)((4( مليك  الرِّاعية  انظر:   )((
)األصوات( ))6)(.
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فيشعُر القارُئ بتنسيق عملية انلُّطق، فيألف القلقلَة ويميل إيلها، وجيري بها يف منطقه 
بأرحييٍة وسهولٍة))(.

ني: 1.2سكون1القاف1مع1السِّ
ني، كما يف قول تعاىل: ﴿  تُقلقُل القاُف عند ُسكونِها ُسكوناً الزماً مع السِّ

﴾ ]املائدة: 53[.

وتيَّة من ذلك يه: والِعلَّة الصَّ

اي عند اللَّفِظ بها، إْذ لوال الَهْمُس  ني؛ حتَّ ال تشتبه بالزَّ أ( بياُن الَهْمِس اذلي يف السِّ
مِع  ني لاكنت َزاياً، ولوال اجلهر اذلي يف الزاي لاكنت سيناً، فاختالفُهما يف السَّ اذلي يف السِّ
ني حنو الزاي فيسمع  امُع أنَّ القارئ حَنا بالسِّ باجلَهِر والَهْمِس))(، ومن ثمَّ ربما يتوهم السَّ
ٍء عن  ﴾، فيفسد املعىن لفساد اللَّفظ، وهو أبعد َشْ قَزُموا( بداًل من ﴿

َ
اللَّفظ بها )أ

ا يشوُبه. ء ممَّ ْ الفَصاَحِة اليت تَعن يف أبسط معانيها الوضوح واإلبانة وخلوص الشَّ

ب( كما تعمُل القلقلُة - هنا - ىلع حتقيق اللَّفِظ بالقاف؛ ئلال تُماِزج الاكَف؛ ألنَّهما 
امُع أنَّ  متقاربان يف الَمخَرِج، وذللك فقد تمازج القاف الاكف إن لم تُقلقل، فيتوهم السَّ

.﴾ اللَّفَظ )أكسموا(، بداًل من ﴿

وذللك نبَّه علماُء اللُّغِة ىلع أن هذه احلروَف من األصواِت غري الُمستَحَسنِة يف لغِة 
الَعرِب، فَذَكَر ابُن فارس )395ه(: أنَّ بن تميم يُلِحُقون القاَف باللَّهاِة َحتَّ َتْغلُظ جّداً 

فيقولون: »القوم«؛ فتكون َبنْيَ الاَكف والَقاف، وهذه لغٌة فيهم)3(. 

ج( كذلك تعمل القلقلُة - هنا - ىلع تسهيل اللَّفظ بالَقاف؛ ألنَّه حرٌف حُيَْفُز يف 
ُل اللَّفَظ بِه، هو  الَوقِف، وُيْضَغُط عن موضعِه، فال نَستَِطيُع الوقوَف عليه إال بَصوٍت يُسهِّ

َصوُت القلقلِة، فيسُهل انلُّطُق به، ويسلم من اثلِّقل واتلَّنافر. 

انظر: حروف القلقلة، دراسة فزييائيَّة خمربيَّة )09) - 3))(، د. سمري رشيف استيتية، حبث بمجلة أم القرى لعلوم   )((
اللغات وآدابها، العدد العارش رجب )434)ه( مايو )3)0)م(.

انظر: الراعية، مليك )ص)4)(.  )((
احب يف فقه اللُّغة العربيَّة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ))/30(. انظر: الصَّ  )3(
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اد من  ني والصَّ اد، إْذ السِّ ني يُقال يف قلقلتها عند الصَّ وما قيل يف قلقلِة الَقاف مع السِّ
خمرٍج واحٍد، وهما يشرتاكن يف الَهْمِس.

1.3سكون1القاف1مع1اهلاء:
تُقلقُل القاُف عند ُسكونِها ُسكوناً الزماً مع الَهاء، كما يف قول تعاىل: ﴿ 

ىح: 9[. ﴾ ]الضُّ

وتيَّة من ذلك يه:  والِعلَّة الصَّ

املحافظة ىلع ِصفة الَهْمِس والرَّخاوة اللَّتني يف اهلاء؛ ئلال تنقلَب إىل َهمزةٍ؛ ذلك ألنَّ 
اهلاء حرٌف َخيِفٌّ َمهتُوٌت )ضعيف(، فلوال الَهْمُس والرَّخاوة اللَّتان يف اهلاِء - مع شدة اخلَفاء 
دُة اللَّتان يف اهلمزةِ لاكنت هاًء، إذ الَمْخَرُج واحٌد،  - لاكنت همزًة، وكذلك لوال اجلَهُر والشِّ
مِع اختالُف ِصفاتها وقوتُها وَضعُفها، وإال ملا اختلَف يف  ق بني هذه احلروِف يف السَّ وإنَّما فَرَّ
مِع حرفان من خَمَرٍج َواحٍد. فهذه »صفاٌت للحروف وِطبَاٌع َجبلََها اهلُل - تبارَك وتعاىل -  السَّ
عليها؛ يلُْفَهَم اخِلَطاُب، وَيْظَهَر الُمَراُد من الُمتلكم، فلوال اختالُف هذه املَخارِج واختالف 

َم وتَدبََّر قدرَة اهلِل يف ذلك«))(.  فات لم يُفهم اخلطاُب، فيف ذلك ِعربٌة لَمن تَفهَّ هذه الصِّ

ومن ثم حتقق قلقلة القاف مع اهلاء أمرين:

11 مما . شديدة،  جمهورة  لكونها  بالقاف؛  اللَّفظ  بياِن  يف  واثلِّقل  اللُكَفِة  من  اتلَّخلُص 
يكسب اللفظ القرآين خفة وسهولة يف انلطق.

21 بالاكف فتصري من احلروف غري . اللفظ  تشتبه يف  القاف ئلال  املحافظة ىلع صفة 
املستحسنة، وهو مما جييل فصاحة اللَّفظ القرآين.

اء: وتيَّة1يف1قلقلة1حرف1الطَّ :1العلل1الصَّ
ً
ثانيا

ُرُج الطاء من الَمخَرِج اثلَّاِمِن من خَمارِج الَفِم من َطرِف اللِّساِن وأصوِل اثلَّنايا 
َ

ت
َّلفِظ بها؛ ئلال تشتبه بهما، فلوال  ُظ يف ال ال؛ وذلا وجَب اتلحفُّ الُعليا، وهو خَمرج اتلَّاء وادلَّ

ال لَصارْت تَاًء. اء؛ لَصارْت دااًل، ولوال اجلَهُر اذلي يف ادلَّ اإلطباُق اذلي يف الطَّ

انظر: اتلَّمهيد يف علم اتلَّجويد البن اجلزري )7))(.  )((
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به، كقول  اللِّساِن  بيانِه وبسُط  إنعاُم  ُمْطبٌَق، فيلزُم  ُمْستَعٍل،  جَمُهوٌر،  اُء حرٌف  والطَّ
﴾ ]الكهف: 96[، وهكذا...))(.  ﴾ ]انلحل: 4[، ﴿ تعاىل: ﴿

اكنُة بإلصاِق َطرف اللِّسان بأصول اثلَّنايا الُعليا، ثم يَنفكُّ َطرُف  اُء السَّ وتُقلقُل الطَّ
، حُمِدثاً حركًة قصريًة  الُعليا، فيهزتُّ احلَرُف ويرتجُّ اللِّسان برسعٍة وقوٍة عن أصوِل اثلَّنايا 

متمثلة يف نربَة القلقلة.

اء، والغني، والفاء،  الرَّ اء عند سكونها مع جمموعة من احلروف، مثل:  وتُقلقل الطَّ
والالم، وامليم.

اكنة1مع1الفاء: اء1السَّ قلقلة1الطَّ
اُء عند ُسكونِها مع الفاء يف قول تعاىل: ﴿ تُقلقُل الطَّ

﴾ ]الكهف: 37[.

وتيَّة من ذلك يه: والِعلل الصَّ

إذ  ال؛  بادلَّ أو  باتلَّاء،  اء  الطَّ تشتبه  ئلال  َصوٍت؛  من  َصوٍت  تَقريِب  من  االحرتاُز  أ( 
دِة سواء، فضاًل عن  اء لاكنْت تاًء؛ ألنَّهما يف الشِّ لوال اإلطباُق، واالستعالُء، واجلهُر يف الطَّ
اللَّفِظ بها؛  اء - هنا - ئلال تشتبه باتلَّاء عند  قُلقلْت الطَّ كونهما من خَمَرٍج َواحٍد؛ وذلا 
﴾، والسيما أنَّ احلروَف  امُع أنَّها نُِطقت )من1نتفٍة( بداًل من ﴿ وئلال يتوهم السَّ
ا يُسمع من الَعجم  يُبَدُل بعُضها من بعٍض للتناسِب والُقرب اذلي بينها))(. وأنَّ مثل هذا ممَّ
اء يف لسانهم، وذللك عدَّ علماء اللُّغة الطاء اليت اكتلاء من  عند تالوتهم للقرآن؛ لفقد الطَّ
دثه من لَبٍس 

ُ
األصوات غري املستحسنة؛ ألنها ترج باللفظ عن دائرة الفصاحة، بما حت

امع. يف املعىن دلى السَّ

اكنة؛ لشدتِها وجهرِها وإطباقِها  اء السَّ ب( اتلَّخلُص من اللُكَفِة يف بيان اللَّفظ بالطَّ
فات احتَاَجْت إىل لُكفٍة يف بيانِها عند اللَّفِظ  واستعالئِها؛ ألنَّه ملا اجتَمَعْت هلا لكُّ هذه الصِّ

انظر: اتلَّحديد يف اإلتقان واتلَّجويد، أليب عمرو ادلاين )39)(، حتقيق ادلكتور غنم قدوري محد. وانظر: الرِّاعية   )((
مليك )98)(.

الرِّاعية يف اتلَّجويد مليك )6))(.  )((
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اتلَّخلِص من هذه  إىل  هنالك  القارئ  فيعمد  بها،  انلُّطق  اللِّسان  فيثقُل ىلع  بها ساكنًة، 
اللكفِة واثلِّقل عن طريق إتباعها حبَركٍة قَصريٍة تمثَّلْت يف ُصَويِْت القلقلِة، فيخلُص معها 

من اثلِّقل اذلي يبعد اللفظ عن دائرة الفصاحة.

فات ما  وهكذا يتوفَّر )للّطاء( حال قلقلتها - يف تالوة القرآن الكريم - من الصِّ
دة، واإلطباق، واالستعالء، واجلهر فيها،  جيعلُها من أقوى احلروف؛ تلحقق صفات الشِّ
الَمخَرِج اليت تشرتُك معها يف  ا جيعلُها بمنأى عن أن تشتبه بغريها من احلروف   ممَّ
انلَّصاعة  درجات  أقوى   - اتلِّالوة  حال   - القرآين  للَّفِظ  حيقُق  ما  وهو  فِة،  الصِّ أو 

وتيَّة والفصاحة.  الصَّ

وتيَّة1يف1قلقلة1حرف1ابلاء: :1العلل1الصَّ
ً
ثاثلا

فتني مع تالصقهما،  رُج ابلاء من الَمخَرِج اثلَّاين عرش من خَمارِج الَفِم ِمن بني الشَّ
َ

ت
وهو حرٌف قويٌّ جَمهوٌر َشديٌد. 

ال،  اء، واحلَاء، وادلَّ اكنُة مع جمموعة من احلروف، منها: اتلَّاء، والرَّ وتُقلقُل ابلاُء السَّ
اد، وانلون، والَعني، والَقاف، والاَكف... إلخ. اي، والصَّ والزَّ

اكنة1مع1الاكف: قلقلة1ابلاء1السَّ
﴾ ]الواقعة: 36[. تُقلقُل ابلاُء الساكنُة مع الاَكف، كما يف قول تعاىل: ﴿

وتيَّة من ذلك يه: والِعلَّة الصَّ

أ( املحافظُة ىلع َصوت ابلاء؛ حتَّ ال يشتبه بَصوت امليم؛ الشرتاكهما يف الَمخَرج 
معها  انلََّفِس  وجريان  امليم  يف  اليت  الُغنَُّة  لوال  وذللك  دِة؛  والشِّ اكجلَهِر  فات  الصِّ وبعض 
بَدلت العرُب إحَداهما من األخرى، فقالْت يف 

َ
أ لاكنْت باًء؛ وألجل تقاربهما وتشابههما 

َمٍْر«،  قاق: »بياُت  الرِّ َحائِب ابِليض  الَغرَبِة، وقالوا للسَّ لوٌن إىل  أرمد، وأربد، وهو  اللَّوِن: 
و»بياُت َبٍْر«، وُيقاُل: أرَم1فالٌن ىلع فالٍن، وأرَب عليه، إذ َزاَد عليه، وهلذا نظائر كثريٌة))(.

انظر: الرِّاعية مليك )9))(. وانظر: اتلَّمهيد البن اجلزري )09) - 0))(.  )((
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ب( ساعدت القلقلُة ىلع ترقيق الاكف - ال سيَّما وقد جاء بعدها ألٌف - احرتازاً 
امُع أنَّ اللَّفَظ هو  عن تقريبها من القاف اليت تتقارُب معها يف الَمخَرِج؛ ئلال يتوهم السَّ
القرآين،  اللَّفظ  ﴾، وهذا لكه من قبيل املحافظة ىلع صوتيات  )أبقاراً( بداًل من: ﴿

امع. ا يشوُبه؛ ئلال يلتبس املعىن ىلع السَّ وتليصه ممَّ

تُبدَل منها قافاً  »إذا وقعْت الاكف يف موضٍع جيوُز أن  وذللك قال علماء اتلَّجويد: 
اكنة يف  السَّ ابلاُء  ِقلَْت 

ْ
قُل ثمَّ  لغٍة إىل أخرى«))(. ومن  الاكف؛ ئلال ترج من  بَياُن  وََجَب 

هذا املوضع حمافظًة ىلع ِصفيت الَهْمِس واالستفال اللتني يف الاكف؛ ئلال تشتبه بالقاف، 
فتُبدل منها؛ وذللك ال جتُد قافاً تاُلِصُق اكفاً من أصِل لكمٍة ابلتة، فال يأتلفان يف لكمٍة إال 
حبَاجٍز بينهما))(؛ ئلال تُبدل إحداُهما من األخرى. هذا فضاًل عن اتلَّخلص من اللكُفة يف 
بيان اللَّفظ بابلاء؛ لكونها جمهورة شديدة، وذلك عن طريق احلركة القصرية املتمثلة يف 

ُصويت القلقلة.

فًة 1وتُقلَقُل1ابلاُء1قلقلًة1كربى إذا سكنَْت ُسكوناً اعرضاً؛ وذلك بالوقف عليها خمفَّ
مرتبًة  وأعالها   .](9 عمران:  ]آل   ﴾ ﴿ تعاىل:  قول  حنو  دًة،  مشدَّ أو 

﴾ ]املسد: )[.  د املوقوف عليه يف قول تعاىل: ﴿ املشدَّ

اكن  اكن املخفَّف املوقوف عليه أخف من قلقلة السَّ وتكون القلقلُة يف السَّ
املشدد املوقوف عليه؛ حبيث يُنطق بصورٍة رسيعٍة الرتداده وعدم الركون فيه إىل خَمرج 
احلرف الُمقلقل، فعند قلقلة حرف ابلاء املخفف - مثاًل - تُفتح الشفاة بمجرد إطباقها وإال 

.) ﴾ إىل )احلَِسابِّ ا يؤدِّي إىل حتول صورة اللَّفظ من ﴿ لت إىل باء مشددة؛ ِممَّ حتوَّ

د املوقوف عليه؛ فتؤدَّى بصورٍة أبطأ؛ حيث يكون الركون  ا قلقلة احلرف املشدَّ أمَّ
املشدد  احلرف  يف  ويت  الصَّ انلُّصوع  درجات  أىلع  حيقُق  ا  ِممَّ أوضح،  الَمخَرج  إىل  فيه 

املوقوف عليه)3(.

اتلَّمهيد يف علم اتلَّجويد البن اجلزري )40)(.  )((
انظر: الرِّاعية يف اتلَّجويد مليك )73)(.  )((

انظر: اجلامع يف جتويد قراءة القرآن الكريم )48)(. اكمل املسريي، دار اإليمان باإلسكندرية، طبعة )005)م(.  )3(
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وتيَّة1يف1قلقلة1حرف1اجليم: :1العلل1الصَّ
ً
رابعا

ني، ويه جَمهورٌة،  رُج اجليم من وسط اللِّساِن بينه وبني وسط احلنك من خَمَرج الشِّ
َ

ت
َها  ؛ جلَهرِها وِشدتِها، فإذا َنَطقَت بها فَوفِّها حقَّ َشديدٌة، ُمنفتحٌة، ُمقلقلٌة، ويه حرٌف قويٌّ

من ِصَفاتِها))(. 

ني،  اي، والسِّ اء، والزَّ اكنُة مع جمموعٍة من احلروِف، منها: اتلَّاء، والرَّ وتُقلقُل اجليُم السَّ
والالم، وامليم، والواو، وانلُّون، والَهاء... إلخ.

اكنة1عند1اتلَّاء: قلقلة1اجليم1السَّ
اكنِة مع اتلَّاء، وإال َصارْت اجليُم )ِشيناً(؛  َظ يف بياِن اللَّفِظ باجليم السَّ يَنبيغ أن نتحفَّ
﴾ ]القلم: 50[،  ني من الَهمِس، حنو قول: ﴿ ملا بني اتلَّاء والشِّ
ني(؛  )الشِّ َصوت  من  ٌء  َشْ يناهلا  وإظهار جهرِها؛ ئلال  اجليم،  َصوِت  بياُن  ثمَّ جيُب  ومن 
ني عند انلُّطق بها، فتصري  ْت حنَو الشِّ

ْظ يف بيانها حنََ ألنَّهما من خَمَرٍج َواحٍد))(. فإْن لم يُتَحفَّ
﴾؛ وذللك َنبَّه علماُء اتلَّجويِد ىلع  ة بداًل من: ﴿ اشتََباه( كما ينطقها بعُض الَعامَّ

َ
)ف

دة اليت للجيم عند اللَّفِظ بها. رضورة إظهار الشِّ

كما َذَكَر علماُء اللُّغة وابلالغة أنَّ هناك أصواتاً ال يُستحَسُن انلُّطق بهاعند تالوة 
القرآن الكريم؛ ألنَّها غري فَصيحة، فذكَر ابُن سنان اخلفايج )466ه( يف رسِّ الفصاحة أن 
ني حنو قوهلم: )َخرَشَت(  األصوات اليت ال تُستَحَسُن ثمانية، وذكَر منها: »اجليم اليت اكلشِّ
اء اليت اكتلَّاء كقوهلم: )تَلَب( يف )َطلَب(...«)3(؛ من أجل ذلك اهتمَّ  يف )َخرَجَت(، والطَّ
إعطاء لك  فقالوا برضورة  الكريم؛  القرآن  ألفاظ  باحلفاظ ىلع فصاحة  اتلَّجويد  علماُء 
اليت تصه(؛  )بإعطائه صفاته  حيح( ومستحقه  الصَّ )بإخراجه من خمرجه  حرف حقه 
من  بتأثرٍي  الَعرِب  لَِساِن  يف  يفشو  أخذ  اذلي  القراءة،  يف  للحِن  َدرءاً  بغريه؛  يشتبه  ئلال 

خمالطِة الَعَجِم. 

َزري )5))(، والرِّاعية مليك )76)(.
َ
انظر: اتلَّمهيد البن اجل  )((

اين )ص)3)(. انظر: اتلَّحديد يف اإلتقان واتلَّجويد أليب عمرو ادلَّ  )((
انظر: رسُّ الفصاحة )9)(.   )3(
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ومن األصوات اليت ال يُستحَسُن انلُّطُق بها كذلك اجليم اليت اكلاكف، حنو قوهلم 
ني، حنو قوهلم يف: )اجتمعوا(، )اشتمعوا(، وهذا لكه يدخل  للرجل: )رلك(، واجليم اليت اكلشِّ
تعاىل: قول  ذلك  ومن  آنفاً.  إيلها  أرشنا  اليت   )Assimilation( وتيَّة  الصَّ املماثلة  باب   يف 

.﴾...  -  -  -  - ﴿
اكنة؛ ئلال تنقلَب إىل َداٍل، كما هو احلاُل  كذلك جيُب االحرتاُز عند نطق اجليم السَّ
يف بعض اللَّهجات غري الَفصيحة، اليت تَقلب تَاء ِاْفتََعَل َدااًل مع اجِليم، فيقال: )ادتمعوا(، 

يف )اجتمعوا(، كما هو احلال يف بعض هلجات صعيد مرص.
القرآين؛  اللَّفِظ  فَصاَحِة  للمحافظِة ىلع  املواضع  مثل هذه  القلقلُة يف  تأيت  وهكذا 
ا عىس أن يشوَب وضوحه، وتمنعه من أن تدخلَه أصَواٌت غري ُمستَحَسنة،  فتخلصه ِممَّ

ا يشوبه أبداً. يلبىق فَِصيحاً َخالِصاً ِممَّ

ال: وتيَّة1يف1قلقلة1حرف1ادلَّ :1الِعلل1الصَّ
ً
خامسا

ال من خَمَرِج اتّلاء؛ من الَمخَرِج اثلَّاِمِن من خَمَارِج الفِم من َطرِف اللِّساِن  رُج ادلَّ
َ

ت
ُل  التَّسفُّ ولوال  اِء،  اكلطَّ َشديٌد  جمَهوٌر  ألنَّه  ؛  قويٌّ حرٌف  ويه  العليا))(،  اثلَّنايا  وأصوِل 
اِء لاكنْت  اِل لاكنْت طاًء، ولوال اإلطباُق واالستعالُء الذلان يف الطَّ اِن يف ادلَّ

َّ
واالنفتاُح الذل

نْت  فاِت ال غري))(. ومن ثم إذا ُسكِّ مِع اختالُف بعِض الصِّ َق بينما يف السَّ دااًل؛ وإنَّما فَرَّ
اُل، فال بد من قَلقلِتها وبيان ِشدتها وَجهرها)3(.  ادلَّ

اء، واحلَاء، واخلَاء، والَقاف،  اُل الساكنة مع جمموعٍة من احلروِف، منها: الرَّ وتُقلقُل ادلَّ
والَفاء، امليم، وانلُّون... إلخ.

اكنة1مع1انلون: ال1السَّ 1.1قلقلة1ادلَّ
َجْهُرها،  َن  ُيَمكَّ وأن  ال،  ادلَّ  َ تُبنَيَّ أن  وََجَب  نوٌن  بعَدها  وأىت  ال  ادلَّ سكنت  إذا 
ُمدَغمًة يف انلون)4(؛ لسكونها  ُغنًَّة  يُتَساَهُل يف ذلك؛ ئلال تىف عند انلون، فتصري  وال 

َزري ))))(.
َ
انظر: الرِّاعية مليك ))0)(، واتلَّمهيد البن اجل  )((

انظر: الرِّاعية مليك ))0)(.  )((
َزري ))))(.

َ
انظر: اتلَّمهيد البن اجل  )3(

اين )40) - )4)(. انظر: اتلَّحديد يف اإلتقان واتلجويد أليب عمرو ادلَّ  )4(
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واشرتاكهما يف اجلهر، فضاًل عن تقارب خمرجيهما، وذلك حنو قول تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة:  ﴾ ]ابلقرة: )5[، وقول تعاىل: ﴿
اتلِّالوة، وت وقوًة يف اإلسماع حال  الصَّ نََصاعًة يف  القرآين  للفظ   )6[، األمر اذلي حيقق 

فال يشتبه بغريه، وتلك أحد وجوه فصاحة اللَّفظ.

اكنة: ال1السَّ 1.2قلقلة1ادلَّ
اء، والقاف، والفاء( اكنُة مع )احلاء، واخلاء، والرَّ اُل السَّ تُقلقل ادلَّ

ال وجهوره وإال صارت تاًء، كما يف قول تعاىل: َل يف بياِن اللَّفظ بادلَّ  جِيُب أن يُتعمَّ
 ﴿ تعاىل:  وقول   ]( ]انلَّرص:   ﴾ ﴿
اكنِة عند اخلاء  اِل السَّ ْظ يف اللَّفِظ بادلَّ ﴾ ]النساء: 4))[، فلو لم ُيتَحفَّ
تاًء؛ ألنَّهما  ال لاكنْت  إذ لوال اجلَهُر اذلي يف ادلَّ وَن(، 

ُ
)يَتُخل تَاًء ونُِطَقْت هكذا:  اْنَقلَبَْت 

 من خَمَرج َواحٍد، ولوال الَهْمُس اذلي يف اتلَّاء لاكنْت َدااًل))(، ومن ثمَّ تأيت القلقلة - هنا -

حيح، وُيعَطى ِصفتَه  الصَّ خَيُرُج من خَمرَجِه  ه وُمستَحَقه؛ حبيث  ال حقَّ ادلَّ إلعطاء حرف 
اليت ل، ويه اجلهر؛ ئلال يلتبس باتلَّاء اليت تشرتك معه يف الَمخَرج. 

ال قلقلًة كربى حال سكونها سكوناً اعرضاً، كما يف الوقوف ىلع:  وكذلك قلقُة ادلَّ
﴾ يف سورة اإلخالص: ﴿   -  -  -  - ﴿

﴾ ]اإلخالص: ) - 4[.

فة نفسها  ساعدت القلقلُة - هنا - يف االحرتاز عن تَقريِب َصوٍت من َصوٍت ل الصِّ
ال باتلَّاء، يف  ال؛ ئلال تشتبه ادلَّ َحٌد( يُقلقل عند الوقف ىلع ادلَّ

َ
أو الَمْخَرج نفسه، فلفٌظ )أ

ال بالفتح منونًة يف قول تعاىل: ﴿ حني أن نفس اللَّفظ إذا حتركْت فيه ادلَّ
ال  ]الكهف: 0))[ فال تقلقل؛ ألنَّ الوقوف يكون ىلع ألف اتلَّنوين، وليس ىلع ادلَّ  ﴾

ال باتلَّاء وال بغريها. صاحبة احلركة، ومن ثمَّ لم تشتبه ادلَّ

انظر: الرِّاعية مليك )ص)4)(.  )((
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اَل إذا لم تُقلقل حال الوقوف عليها - كما يف سورة اإلخالص - ربَّما  يف حني أنَّ ادلَّ
وربَّما  واحٍد،  خَمَرٍج  من  ألنَّهما  يلت...(  لم1 1- )أحت1 فتُسمع  باتلاء؛  مع  السَّ يف  شبهْت 

ُ
أ

امع، وهو  ال أصاًل، األمر اذلي يُعيمِّ املعىن ىلع السَّ امُع أنَّ القارئ لم يلفْظ ادلَّ توهم السَّ
ما ال يتفق مع فصاحة األلفاظ، ومن ثم يأيت دور القلقلُة يف مثل هذه املواضع يلحافظ 
قوة يف اإلسماع  الكريم، ويلعطي ألصواته  القرآن  الصويت تلالوة  اآلداء  ىلع خصوصية 
وت الُمقلَقل واضحًة؛ يلكون  وانلصوع؛ حبيث جتعُل املرَحلَة األخريَة من مراحل نطق الصَّ
وُت واِضحاً من بداية نُطقِه حتَّ انلِّهاية، وهذا أحد مستويات الفصاحة عند العرب  الصَّ

وت))(.  ة يف نطق الصَّ اليت من ِصفاتها اإلبانة اتلَّامَّ

ال - ما اكتسَب صفَة القلقلة إال  وت - صوت ادلَّ وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا الصَّ
وليك  وت،  الصَّ ِسمات  بعض  خُييِف  أن  َشأنِه  من  اذلي  كيب  الرتَّ أو  ابلنية  يف  وجوده  عرب 
وُت واِضحاً يف انلُّطِق، اكن ال بدَّ أن يكون لزمن تردده وطاقتِه وضغِطه  يظهر هذا الصَّ
تُقلقل إال  أّن هذه األصوات ال  القلقلُة، وهذا ال يعن  وسيلٌة تعمل ىلع إظهاره فاكنت 
فَة بسبب استعماهلا فيهما،  كيب فقط، وإنَّما يعن أنَّها اكتَسبَْت هذه الصَّ يف ابلنية والرتَّ

فاالستعماالت الوظيفية هلذه األصوات يه سبب اكتسابها القلقلة))(.

ُظ يف اللَّفظ باتلَّاء يف مثل هذه الَمواِضع؛ ئلال يُتوهم أنَّها لم تُنطق  وهكذا جيب اتلَّحفُّ
ِة احلَفِز  اِل َوقْفاً َصِحيحاً إال بَصوٍت؛ وذلك لشدِّ ْصاًل؛ ألنَّنا ال نستطيُع أن نَِقَف ىلع ادلَّ

َ
أ

غِط اذلي فيها، ويف عموم حروف القلقلة، مع رضورة االحرتاز من تشديدها عند  والضَّ
اِء. قَصِد بيانِها كما يَفعُل بعُض القرَّ

انظر: حروف القلقلة، دراسة فزييائيَّة خمربيَّة )9))(.  )((
ابق )97)(. انظر: املصدر السَّ  )((
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خاتمة1ابلحث

ُعِن ابلحث ببيان دور ظاهرة القلقلة يف جتلية فصاحة اللَّفظ القرآين، وقد ناقش 
برشوط  وربَطها  وتيَّة،  الصَّ عللها  بليان  وعرَض  صوتّياً،  القلقلة  وصَف  األول  املبحث 
فصاحة اللَّفظ سيما خلوه من اتلَّنافر واثلِّقل. ثم تناول املبحث اثلَّاين اجلانب اتلَّطبييق، 
د(،  )ق، ط، ب، ج،  اخلمسة  للقلقلة ىلع لكِّ حرٍف من حروفها  وتيَّة  الصَّ العلل  فطبَّق 

بغرض الوقوف بطريقة عمليَّة ىلع أثرها يف جتلية فصاحة اللَّفظ القرآين. 

راسة إيلها: ويعرض ابلحث فيما ييل ألهم انلتائج واتلَّوصيات اليت خلصت ادلِّ

أبرز1انلَّتائج:
ساعدْت ظاهرُة القلقلة يف جتلية فصاحة اللَّفظ القرآين، واملحافظة ىلع خصائصه  •

القلقلِة  حبروف  انلُّطق  يف  اثلِّقل  من  تليصه  طريق  عن  وذلك  املمزية،  وتيَّة  الصَّ
واكن، عن طريق اتباعها بُصَويٍْت أو َحركٍة َخفيفٍة تمثَّلْت يف حركة القلقلة. السَّ

وتيَِّة للحرف الُمقلَقل تَوزيعاً ُمنتِظماً  • اقة الصَّ عملْت ظاهرُة القلقلة ىلع تَوزيع الطَّ
ا يساعُد ىلع اإلحساس بسهولِة نطقه،  ويت واثلِّقل، ممَّ جيعله بمنأى عن اتلَّنافر الصَّ

ويت وانلُّصوع يف اتلَّلفظ حال تالوته. وحيقُق ل قَْدراً من االنسجاِم الصَّ

عند  • جياوره  بما  يشتبه  ال  حت  َحرٍف؛  من  َحرٍف  تَقِريِب  من  بالقلقلة  االحرتاُز 
ُن اللَّبَس يف أصوات اللَّفظ القرآين، ومن ثم يف فَهم املعىن  انلُّطق، األمر اذلي يُؤمِّ

ا يشوُب بيانَه ووضوَحه. امع، فيَْخلُُص اللفظ ممَّ دلى السَّ

وتّية يف جتويد القرآن الكريم  • واهر الصَّ يويص ابلحث برضورة العناية بدراسة الظَّ
وتية  يف ضوء درس الفصاحة وعلم األصوات الفزييايئ للكشف عن اخلصائص الصَّ

املمزية للنَّص القرآين.

واحلمد هلل رب العاملني،،،
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