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نظم الفاصلت القرآنيت بني مراعاة اللفظ واملعىن

د .ياسين إبراهيم محمود
جامعة كركوك /كلية التربية
قسم اللغة العربية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ممخص البحث
اان كيي ٌار اس مةاالة الانر القرآناس ،وىاس ننصار ميام ياو إ
لمفاصمة القرآنية مك ٌ
يعتمد النظم أةاةااً نماو ولادة الانر وااللتلاام الموواود ياين أو اه او ،وتةاميماً يالميادأ العاام
َّ
ةر نظام الومماة القرآنياة اس لرو ياا وألفاظياا ياستس مان ة مار انتظاميماا معااً ويقادر ماا
أن َّ
يظير من ومال لفظس س نظم الفاصمة القرآنية يظير ومال آخر س المعنو الا ي تلماب
لك النظم يتشكل منيما ومال وق ومال.
لم يكن اليلث س نظم الفاصمة القرآنية ييدف إلو مراناة اللروف لةب وأنما

ييدف إلو مراناة المعنو قيل لك ،األداء المفظس يقوي األداء المعنوي دون أن يكون

الهخرف الشكمس ىو األصل ،وألياناً ال يرانس النظم القرآنس الفاصمة يل قد تستس مغايرة
لنظم ما قيميا أو ما يعدىا و س ى ا دليل نمو أن المقصود ىو المعنو.

بين يدي البحث
اليلث س النظم  -س إلاره العام  -دراةة س األياواب التاس تنادرج تلات نماوم
اليالغ ااة وميعي ااا يمعنا ااو أني ااا تشا اامل أيا اواب العما ااوم ال ال ااة التقميدي ا ااة (اليي ااان ،والمعا ااانس،

والايديع) النظم كما اةتقر س مفيوم اليالغيين لةن اختيار الكممات ياشاتقاق معاين يعاين
نمااو أداء المعنااو الم اراد والدقااة ااس تسليفيااا ووسااعيا ااس المكااان األنةااب ليااا ماان وممااة
الكااالم ،ووصاال يعساايا ياايع

 ،ولكاان منيويااة اليلااث لاام تناادرج تلاات التقةاايمات المشااار
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رت أن أتناوليااا نماو و اق األنةااق التااس وردت ييا،وىا ه األنةااق التعييريااة
إليياا آنفااً ،اث ُ
التس تتميه ييا الفاصمة القرآنية ىس اس الغالاب اختياار ياين نادد مان اليادا ل ،أو األشاياه،
أو النظااا ر المغويااة التااس تشااترك يمااا يينيااا ااس التعيياار ناان معنااو والااد يلريق ااة متقاريااة،

ويقااوم الاانظم القرآنااس ااس الفاصاامة ياختيااار أك اار ى ا ه الوةااا ل تلقيق ااً لمملايقااة يينيااا ويااين

ومعنو،وال ا ي ياادوره يتاايا لنااا التعاارف نمااو يالغااة التل اوالت أو االختيااارات،
الةااياق لفظ ااً
ً
وكل صورة من صور واءت موا قة لمقام الخلاب ومقتسو اللال من خالل ماا انمااه ياو
م ا اان ين ا ااو أةا ا اامويية وة ا ااياقية نم ا ااو مةا ا ااتوى ال ا اادال المغ ا ااوي المر ا ا ااس الا ا ا ي يم ا اال الينيا ا ااة

الةااللية،ونمو مةااتوى الماادلول ال ا ي يم اال الينيااة العميقااة نشااس ناان لااك تنااو األةاااليب
الخلايية.
لرر اليلاث نماو الشاواىد وانتمادىا منلمقاا ومرتكا اه لمد ارةاة يعياداً نان الواناب

النظااري إال ااس لاادود مااا التاوااو اليلااث ااس تمييااد ماان شااسنو أن يكااون ُمعين ااً نمااو ياام
المصلملات الواردة س اليلث ويراىا سرورية ،ولاول أن ينتقس شواىد مختارة تتياين اس
الداللااة نمااو الم اراد ى ا ا ماان ويااة ،وماان ويااة أخاارى انتقينااا مااا يلتاااج المفيااوم إليااو ماان

الش اواىد كااس يتومااو القصااد لمقااارئ  ،وال يخفااو ان يعساايا قااد يكااون أوسااا ماان يع ا

ال

نمو أنيا أنةب األم مة لالةتشاياد يياا يال ماا كاان يلسار اليالاث للظاة الكتاياة ويلةاب
قدرة اليلث نمو اةتشفاف النكتة والغر .

النظم في المغة واالصطالح:
فييي المغيية :ىااو ساام شا ٍ
اسء إلااو آخر،يقااال :نظماات المؤلااؤ أي ومعتااو ااس الةاامك ،والتنظاايم
ّ
م مو ،ومنو نظمت الشعر ،والنظم كالنسي .وكي يييا اعبيع ب بيض ب بيا فقيو نسي ليض،
والعنسييب  :العنظيييم ،يقييا نس يقض نسقا،ونسييقض عنسيييقا ،أي نظمييض ىمييس الس يواا( ،)1وماان

أم اره ،ولاايأل ألم اره نظااام :إ ا لاام
المواااه( :نظاام الكااالم وى ا ا نظا ٌام لةا ا ٌان ،وانااتظم كالمااوُ و ُ
تةااتقم لريقتااو) (ٕ) ،ااالمعنو المغااوي المشااترك إ ن ىااو ساام الشااسء إلااو الشااسء وتنةاايقو
نةقاً والداً كليات المؤلؤ المنتظم س ةمك.
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وال اانظم ااس مدون ااة االصييييطالح اليالغس:ت ااسليف الكممات،وترتي ااب الومل،وتناة ااب

الاادالالت نمااو لةااب مااا يقتساايو العقاال ظ وقياال األلفاااظ المترتيااة المةااوقة المعي ارة دالالتيااا
نمو ما يقتسايو العقل ،المراد يالنظم إ ن لةن تسليف الكممات ودقاة نةاويا اس العياارات

ليتااسلف منيااا العماال كمااو ظووسااع شاايا اليالغيااين نيااد القاااىر الوروااانس (ٔٗٚى اا) أصااال
لماانظم قااال يااو( :لاايأل الاانظم أن تسااع كالمااك الوسااع ال ا ي يقتساايو نماام النلااو ،وتعماال
نمو قوانينو وأصولو ...و لاك أناا ال نعمام شاي اً ييتغياو النااظم مان نظماو غيار أن ينظار اس

اق ،وهي ٌاد
وووه كل ياب و رقو ،ينظر س الخير إلو الوووه التاس ا
ترىاا اس قولاك :هي ٌاد منلم ٌ
اق هي ٌاد ،وهي ٌاد ىاو المنلماق ،ىااو
اق هي ٌاد ،وهي ٌاد المنلماق ،والمنلم ُ
اق هي ٌاد ،ومنلم ُ
اق ،وينلم ُ
ينلم ُ
هيااد منلمااق ،و ااس الشاارل والو اهاء الااو الووااوه التااس ت ارىااا ااس قولااك :إن تخاارج أخاارُج ،وان
ت ،وان تخرج سنا خارج ،...و س اللال إلو الوووه التس تراىا س قولاك :وااء
خروت ْ
خرو ُ
َ
(ٖ)
هيد مةرناً ،وواءنس يةر  ،وواءنس وىو مةر  ...الا) .

ااالنظم ننااده إ نُ :لةاان اختيااار الكممااات ياشااتقاق ُمعااين ُيعااين نمااو أداء المعنااو
المراد ويرانس الدقة س تسليفيا ووسعيا اس المكاان األنةاب لياا مان ومماة الكاالم ووصاميا
ييعسيا.
ويكاااد المفيااوم العااام لماانظم يمتقااس مااع المصاالملات الك ي ارة التااس تتناااول مااا يتعمااق
يتكااوين الكااالم ،أو مااا يشااتق منيااا ماان ليااث المفااظ والتركيااب ومااا يتعمااق ييمااا ويسلواليمااا،
يااو يمتقااس مااع التااسليف ،والرصااف ،والةاايك ،وساام أو اراء الكااالم نمااو نلااو مخصااور،

والنةق التركييس لمغة ،والعالقة داخال الةاياق ،والتوا اق ياين النةاق األدياس والنةاق المغاوي،
ومالءمااة معنااو المفااظ لمعنااو مااا يةاايقو ومااا يملقااو ،وكاال لااك نمااو و ااق القوانااد النلويااة
والصر ية والمغوية التس تنتظم لك الووود

(ٗ).

الفاصمة لغة واصطالحاً:
في المغة:
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ِ
لمادة ( صل) س المعاوم دالالت متعددة تادل نماو معاان تكااد تتفاق اس مادلوليا
العام ،قد واء س معوم مقاييأل المغة:الفاء،والصاد،والالم كمماة صاليلة تادل نماو تتميياه
الشااسء ماان الشااسء وايانتااو ننااو ،يقااال :صاامت الشااسء صااال ،والفصاايل :اللكاام ،والفصاايل

ول ا ااد الناق ا ااة إ ا ا تص ا اال ن ا اان ام ا ااو والمفصل:المة ا ااانظ ألن ي ا ااو تفص ا اال االم ا ااور وتمي ا ااه(٘).

ص اال :القس اااء ي ااين الل ااق
والفاص اامة :الخ اارهة الت ااس تفص اال ي ااين الخ اارهتين ااس المنظ ااام ،والفَ ْ
واليال اال ،ومني ااا التفص اايل :أي التيي ااين( )ٙااالمعنو المغ ااوي المش ااترك إ ن ى ااو :إيان ااة أل ااد
الشي ين من اآلخر لتو يكون يينيما ُْروة.

وتلمق الفاصمة س اصلالح القدماء

()ٚ

والمعاصارين

()ٛ

نماو آخار كمماة تخاتم ياو

اآلي ااة كقا ي ااة الش ااعر وقرين ااة الة ااوع والفواص اال ألف اااظ متش اااكمو ااس المق ااالع توو ااب إ ي ااام
الةااامع ،وتاادل نمااو المقااالع ،وتلةااين الكااالم يالتشاااكل والتناااظر والتما اال

()ٜ

ويا لك تك ااون

ى ه الادالالت قاد وساعت الفاصامة اس نمام الياديع مان اليالغاة ظ ألنياا تقاوم نماو التشاااكل
والتناااظر والتما ل،وتشاايو الفاصاامة قا يااة الشااعر يانتيارىمااا نقلتااا ارتكاااه صااوتس ،غياار أن
اإلوم ااا منعق ااد نم ااو ن اادم تة اامية الفاص اامة قا ي ااة كم ااا لك اااه الة اايولس (تٜٔٔه)( :وال

يوااوه تةااميتيا ق اوا س إومانااا ظ ألن اهلل -تعااالو -لمااا ةاامب ننااو اةاام الشااعر ووااب ةاامب
القا يااة ننااو أيساااظ ألنيااا منااو ...وكمااا يمتنااع اةااتعمال القا يااة،يمتنع اةااتعمال الفاصاامة ااس
الشعر ظ ألنيا صفة لكتاب اهلل تعالو ال تتعداه)

(ٓٔ)

أن الفاصاامة القرآنيااة (تهيااد وتتفااوق نمااو القا يااة الشااعرية واألةااوا الن ريااة يشاالنة المعنااو
المراد ،وو رة النغم الصوتس والةعة س اللركة

(ٔٔ)

يعتمد النظم س الفاصمة القرآنية نمو ولدة النر ،وااللتلاام الموواود ياين أو اه او
تماةكاً،وتناةياً،ونتممأل لك النظم س اللروف واأللفااظ وانتظاميماا معااً ،ويقادر ماا يظيار
ماان الومااال المفظااس ااس لااك الاانظم يتيعااو ومااال آخاار ااس المعنااو الا ي تلمااب لااك الاانظم
يتشااكل منيااا ااوق ومااال ،وأن أي ناادول ااس نظاام الفاصاامة لاام تكاان الغايااة منااو الملا ظااة
نمااو مراناتي ااا أو توا قي ااا أوالً ي اال كااان المعن ااو ريم ااا ظي اار أو خفا ااس نمين ااا أليان ااآ يق ااول

الخليب االةكا س (ٕٓٗىا)( :إ ا أورد اللكيم تقدةات أةاماؤه آياة نماو لفظاة ...وقاد غي َّار
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ييا ،ال ُي َّد من لكمة ىناك تُلمب ،إ ا أدركتموىا قد ظفارتم ،وان لام تادركوىا مايأل ألناو
ال لكمة ىناك يل ويمتم) (ٕٔ).
وال خااالف ااس ان تع اادد أةاااليب الق ااول يتع اادد األغ ا ار

وتنوني ااا ليي ااان المع ااانس

وايص اااليا .وتع ااد تم ااك المتغيا ارات األة اامويية يم اي ااة مي اادأ االختي ااار ااس نممي ااة التوهي ااع ااس
تشا ا ااكيل الخلا ا اااب ،إ ا عمميا ا ااة االختيا ا ااار ىا ا ااس مكا ا ااون أةاةا ا ااس ما ا اان مكونا ا ااات التشا ا ااكيل
األةمويس،وىس س ووىرىا نيارة نن اختيار شكل لغوي ليوي من يين نادة أشاكال متالاة
ل اادى الم ااتكمم أو ص ااالب الخل اااب ،ويمك اان أن يلم ااق نم ااو ىا ا ه االختي ااارات ااس مو ااال
صنانة اليالغة العريية يمختمف تشكالتيا الينا ية يمفيوم النظم.

(ٖٔ)

األص في النظم هو الم نس:
ليأل الميم س وواوه الانظم أن يكاون التناةاق نماو المةاتوى الصاوتس أو المعناوي

ىااو المقصااود ااس التلقااق ياال قااد تختمااف المعادلااة ظ مااع أن األةااموب القرآنااس قااد أوالىمااا
اىتمامااا كييارا ،األةااموب القرآنااس أليانااا ال ي ارنااس المةااتوى الصااوتس ياال المقصااود يالدروااة
األولو ىو المعنو إ انو ينو اس نظام الفواصال يتناو الموساو الا ي يعرساو ويتياع لاك

وتخياار اللاارف األخياار الا ي تختااتم يااو تيعااً
لاول الفاصاامة وقصاارىا ولريقااة ينا يااا المفظااس ّ
لمةاياق الا ي تةااير نميااو اآليااات دون أن يكااون الهخاارف الشااكمس ىااو األصاال .قااال تعااالو:
ِ
اوفَةُ تَتْيعيا َّ ِ
اوب َيوم ِا ٍ و ِ
الر ِ
اون
ف َّ
َي ْوَم تَْر ُو ُ
اارَىا َخاش َاعةٌَ يقُولُ َ
اوفَاةٌ أَْي َ
صُ
ََُ
الراد َاةُُ قمُ ٌ ْ َ َ
اك إِ اً َك َّارةٌ َخ ِ
اة َارةٌ  )ٔٗ(وااءت
ون ِ س اْل َلا ِ َرِة أَ ِ َ ا ُكَّنا ِنظَاماً َّن ِخ َرةً قَاالُوا تِْم َ
أَ َِّنا لَ َم ْرُد ُ
ود َ
الفاصاامة (نخ ارة) مخالف ااة إليقااا اصاامة مااا قي ااميا ومااا يعاادىا ،وقاادمت رنايااة المعنااو نمااو
ِ
ظا ُام يااو نخاار،
الع ْ
رنايااة المفا ااظ الن (نخ ارة) أقااوى ااس الداللااة ماان(ناااخرة) ويقااال َ( :نخا َار َ
وناااخر كقولااك :لمااع يااو لَ ِمااع ولَا ِ
اامع .وَ ِع اال أيم ا ماان اناال – وقااد قاارئ ييمااا – وىااو
اليااالس األوااوف ال ا ي تماار يااو ال اريا يةم ااع لااو نخياار) (٘ٔ) وقياال ( َّ
الن ِخ ارة) ماان العظااام:
اليالية التس ييا يقية ،وىس التس تدخل الريا ييا وتخرج منيا) ( ٔٙو النظم يا (نخارة) وىاس
صاافة مشاايية تاادل نمااو يااات الصاافة ااس العظااام لمااا ييااا ماان ميالغااة ،وصاايغة َ ِعاال ماان
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ص ااي الميالغ ااة كا ا لك ،و(م اان دالالت ين اااء الص اافة المش اايية نم ااو ىا ا ا ال ااوهن ( َ ِع اال) ى ااو

المعنو العار

لم ات الراةا أو المةتق ارة ييا ...،وأن ى ا اليناء غالياً يما يكره أماره مان

أووا ونيوب يالناو وشادا د وماا يعةار أماره أو اس المكروىاات نمومااً)

()ٔٚ

ويا لك تكاون

ى ا ه الصيغ ااة أك اار تالؤم ااً وتناةااياً مااع موقااف ى اؤالء المنك ارين لميعااث وى ا ا دلياال نمااو أن

المعنو ىو المقصود يالدروة األولو.

وو اقا لميدأ االختياار اس الانظم القرآناس ةاينظر اليلاث اس موموناة مان الشاواىد لُِي ِادلَ َل

ييااا نمااو أن الييااان القرآنااس ال يقااوم نمااو انتيااار لفظااس لةااب ،وانمااا يقااوم نمااو انتيااار
معنوي إ المعنو ىو األىم قيال رناياة الفاصامة ،ااألداء المفظاس يقاوي األداء المعناوي ياال

شا ااك ،وةا اايختار اليلا ااث ش ا اواىد متنونا ااة منتقا اااة ما اان مةا ااا ل الا اانظم القرآنا ااس ا ااس الفاصا اامة
ويعرسيا يلةب أةاليييا وىس:
الفص بعقديم المف و بض:
ىا ا ا الن ااو م اان الفص اال يل اارد ااس القا ارآن الكا اريم و ااس ك ااالم الع اارب ،وانتن ااو ي ااو
الييااانيون ااس لغااة التنهياال أك اار ماان ننااايتيم يمااا وقااع منااو اس الشااعر والن اار ،وتوةااعوا ااس

يلث واىتدوا إلو سروب منو تهيد الملمع نميو ت وقاً لكتاب اهلل (.)ٔٛ

والتق ااديم ااس تركي ااب ال اانر يك ااون( :إم ااا م اان او اال االختص ااار وا اهل ااة االلتم ااال

والااوىم ،وامااا لالىتمااام ي ا كر العمااة أوال واإلخيااار ننيااا مياش ارة ليفاوااس الةااامع ييااا ،وي ا لك
يكااون ماان نمااة التقااديم ااس الاانر التعمااق يااالمعنو ولاايأل ألةااياب تتعمااق يالينيااة الشااكمية أو
يموةيقو الكالم)

()ٜٔ

وما يعنينا س ى ا المقام ماا كاان المقادم مقادماً واألصال ياو التسخياار ،والنظار ااس

نالق ااة الم ارن اااة المفظي ااة والمعنوي ااة ااس يني ااة الفاص اامة ،واألص اال أن يك ااون المق اادم مق اادماً
والمؤخر مؤخ اًر كل تلويل س النظم اليد لاو مان داللاة تتلماب لاك التلويال لنكت ٍاة يالغي ٍاة
كالعناية واالىتمام أو التوكيد أو التخصير.
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ِ
ين 
َّاك َن ْعُي ُد وِاي َ
ومن لك قولو تعالو  :إِي َ
َّاك َن ْةتَع ُ
تقاديم العياادة نماو االةاتعانة ىاو (لقصاد االختصاار ...والمعناو نخصاك يالعيااادة
(ٕٓ)

لغار

عمة ى ا الانظم واسء يياا

ونخصك يلمب المعونة ...إن قمات :مام قُادمت العياادة نماو االةاتعانة قمات :ألن تقاديم
(ٕٔ)
الوةيمة قيل لمب اللاوة تمييد ليا ليةتووب اإلواية إلييا)
ويا اارى ايا اان األ يا اار(ت ٖٙٚىا ا ا) أن نما ااة ى ا ا ا العا اادول ت ا ارتيل يم ارنا اااة الفاص ا اامة

يقااول ):إنمااا قاادم لمكااان نظاام الكااالم ،ألنااو لااو قااال( :نعياادك ونةااتعينك) لاام يك اان لااو ماان
ِ
ين ،أال تاارى أناو تقادم قولاو :اْل َل ْم ُاد لمّ ِاو َر م
ب
ااك َن ْعُي ُاد وِاَّي َ
اللةاان ماا لاو قااال :إَِّي َ
ااك َن ْةاتَع ُ
ِ
الر ِل ِيم َ مالِ ِاك َي ْاوِم الا مد ِ
ااك َن ْعُي ُاد
الر ْلم ِان َّ
ينَّ 
ين وااء يعاد لاك قولاو تعاالو إَِّي َ
اْل َعالَم َ
ِ
ين  و ل ااك لم ارن اااة ال اانظم ألة ااوعس الا ا ي ى ااو نم ااو ل اارف الن ااون ول ااو قا ااال:
وِاَّي ا َ
ااك َن ْة ااتَع ُ
(نعياادك ونةااتعينك) ل ىي اات تمااك اللااالوة وهال الل ااةن) (ٕٕ) ،وماان خااالل مااا تلممااو ينيااة
اآلي ااة م اان ة اامات مملوظ ااة تتم اال ااس االنةا ااوام الص ااوتس ااإن الة ااياق اقتس ااو أن تك ااون
الفاصمة نمو ما كانت نميو ،وال شك أنو لو لم يكن التقاديم لام تنةاوم الفاصامة ماع أخواتياا
ولك اان التق ااديم أيسا ااً اقتس اااه المعن ااو س اااد العم ااة ،والة ااييية ،واالختص ااار (ٖٕ) ،العي ااادة
واالةتعانة مختصتان ياهلل -تعالو  -ظألن العياادة ىاس لاق اهلل نماو العياد واالةاتعانة ىاس

إلةانو يعد لك ال يعيد ألد غيره وال يةتعان يةواه _ س نظاا م األماور _ ويا لك صاار
التقديم أم ار لييعياً اإ ا أدى العياد لاق العياادة وااء لماب االةاتعانة مان المعياود يعاد لاك،
لصل مان لاك أيساا إيفااء لاق واصال الةاورة المينياة نماو اللارف الةااكن المتما ال أو

القريب من مخرج المةان.
ومان ى ا الياب :بعقديم الفص الخبير ىميس المبعيدأ ،قاال تعاالو اس ةااورة القياماة
 واْلتَفَّا ِ
الةااا ِ
ااق  :)ٕٗ( أي المروااع والمااثب الااو اهلل
ااق يِ َّ
ات َّ
ق  إِلَااو َرميا َ
اك َي ْو َم ِا ٍ اْل َم َةا ُ
الةا ُ
َ
ة اايلانو وتع ااالو -ول ااده ول اايأل إل ااو ات أخ اارى ق ا ااال تع ااالووالمّ ااو ي ْقا ايِ ويْيةا الُ وِالَْي ااوَِ ُ َ ُ ََ ُ َ

ون .)ٕ٘(
تُْر َو ُع َ

وقالَُّ م ُي ِميتُ ُك ْم
وقال ُ ى َو ُي ْليِس

ِ
ون .)ٕٙ( 
َُّم ُي ْليِي ُك ْم َُّم إِلَْيو تُْر َو ُع َ
ِ
ون .)ٕٚ( 
َوُي ِم ُ
يت َوِالَْيو تُْر َو ُع َ
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نده ِنْمم الة ِ ِ
ِ
ون  ،)ٕٛ( وآيات أُخر.
َ
َّانة َوِالَْيو تُْر َو ُع َ
وقال َ ون َ ُ ُ

إن مااا واااء ااس نظاام اصاامة ةااورة القيامااة لاايأل ماان ياااب التقااديم ماان أواال م ارناااة المشاااكمة

لاارؤوأل اآلي كمااا ىااب يعساايم انتماااداً نمااو الفواصاال األريعااة التااس ةاايقت اآليااة ياال ىااو

لقصد االختصار

()ٕٜ

لم تست الفاصمة لغر

تقديم (إلو رياك) نماو متعمقاو وىاو (المةااق) لالىتماام ياو ،وىكا ا

لفظس لةب – وىو اتفااق رؤوأل اآلي أو ماا يعيار ننياا يم ارنااة

الفاصمة – إنما واءت لغر

معنوي يلتممو الةاياق وتقتسايو اللكماة ،الةاياق ىاو الا ي

لمل لفظ (المةاق) ىا ا ا المعنو اوتمع ىنا م ارنااة المفاظ وم ارنااة مقتساو اللاال ،االنظم
َّ
القرآنااس ال يقاادم لفااظ ويااؤخر آخاار نمااو لةاااب المقااام .اام ان تقااديم الوااار والمواارور انلااو

الوممة توكيداً.

الفص بإبدا صيغة بإخرى :فّ ا  //ف ي .
قال تعالو  :وِان تَع ُّدوْا نِعم َ ِ
وىا إِ َّن ِ
وم َكفَّ ٌار 
ان لَ َ
ص َ
نة َ
اإل َ
ت المّو الَ تُ ْل ُ
َ ُ
ظمُ ٌ
َْ
ِ
ِ
ِ
يم .)ٖٔ( 
ص َ
وىا إِ َّن المّوَ لَ َغفُ ٌ
وقال تعالوَ  :وِان تَ ُع ُّدوْا ن ْع َمةَ المّو الَ تُ ْل ُ
ور َّرل ٌ

(ٖٓ)

ى ا ان الشاااىدان ماان ش اواىد المتشااايو المفظااس (ٕٖ) ،و ييمااا تشااايو ااس صاادرييما

واختالف س اصمتييما ،يل ى ا اإليدال س نظميما يعود الو مراناة نظام اآلي أم إناو
يعساد التناةاب المفظاس ليكاون الانظم متناةاقاً وتكاون كا ُل اص ٍ
يلتاج الو تناةب معنوي م
امة
نمو ما يوب ويناةب الةياق.
إن صيغة كل من الفاصامتين_ظموم كفاار وغفاور رلايم _صايغة ميالغاة ااألولو:
من ُينيتس ميالغة وىماا ( عول) و ( ّعال) يفيدان الك ارة واالةاتغراق وىناا واءتاا لما م يلةاب
متعمقاتيمااا أو كمااا ىااو ظاااىر ماان ةااياق ى ا ين الوصاافين ،وقااد ارنااو ييمااا الاانظم القرآنااس
التدرج س وصف اإلنةان ،صايغة الميالغاة ( ّعاال) أقاوى داللاة مان صايغة ( عاول) لهياادة
لروف ى ه الصيغة (ٖٖ) ،ونظم الفاصمة ال انية (رليم) صيغة ميالغة أيساً تدل نماو ك ارة
أو ةعة رلمتو تعالو.
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ونند الروو إلو المدونة المعومية إننا ةنود معانس ألفاظ الفاصمتين كاآلتس.
الظمييم( :وسااع الشااسء ااس غياار موسااعو ،وىااو التعاادي ناان اللااق إلااو اليالاال ،وقياال ىااو
التصرف س ممك الغير ومواوهة الل مد) (ٖٗ).

والكفيير :ىااو (وصااف ينلااوي نميااو اإلنةااان ماان كف اران النعمااة وقمااة مااا يقااوم يااسداء الشااكر)

(ٖ٘) .وقد أُوري ال َكفَّ ُّار َمورى الكفور س اآلية األولو.
وال َغ ْفر( :إلياأل ما يصونو نن َّ
الدنأل ،والغفاران والمغفارة مان اهلل وىاو أن َيصاون العي َاد مان
أن يمةو الع اب ،والغا ر والغفور س وصف اهلل) (.)ٖٙ
واليييرحم والرحمييية( :رق ااة تقتس ااس االلة ااان إل ااو المرل ااوم ...وا ا وص ااف يي ااا الي اااري يا اراد
الموا َّارد ،والرلمااة ماان اهلل إنعااام وأ سااال ،وماان اآلدميااين رقااة وتعلااف ،والاارليم
اإللةااان ُ
تةتعمل س وصف الياري و س غيره) (.)ٖٚ

ومان ىا ه الادالالت نملااظ التناةاب واسالاً اس اصاامة كال منيماا األولاو يوصااف

اإلنةااان وال انيااة يوصااف اهلل تعااالو ،واااء ااس اليرىااان لمهركشااس (ت ٜٗٚى ا) ناان اللكمااة
س تخصاير آياة (إياراىيم) يماا وصافت وأياة النلال يماا وصافت (والواواب أن ةاياق اآلياة

س ةورة (إيراىيم) س وصف اإلنةان وما ُويال نمياو ظ ناةاب كار لاك نقياب أوصاا و،
وأمااا آيااة (النلاال) ةاايقت ااس وصااف اهلل تعااالو ،وا يااات ألوىيتااو ،وتلقيااق صاافاتو ،ناةااب
كاار وصفو ةيلانو) (.)ٖٛ

وي لك ال تكون الملا ظة نمو وواود الفواصال اس القارآن الكاريم لموردىاا الفصال
يين لةب ،يل يكون اإلتيان ييا ال ي يقتسيو لةن النظم والت امو وتناةيو.
الفص بايثار لفظة ىمس أخرى.
ومن لك قولو تعالو  أَلَ ُكم ال َّ َكر ولَو ْاألُن َو  تِْم َك إِ اً ِقةمةٌ ِ
س َيهى .)ٖٜ(
ُ َ ُ
َْ
ُ

والسيهى :ىس القةمة الوا رة الناقصة (غير نادلاة) وسااهه :نقصاو ،والسايه :الواور(ٓٗ).
و(سايهى) مان األلفااظ الغريياة اس القارآن الكاريم ،يال يكتفاس الانظم اس ىا ا الموساع أنياا
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و اااءت لمم ارن اااة أم أن ىن اااك نم ااة أخ اارى وعم اات ىا ا ه الفاص اامة م اان ألة اان م ااا يك ااون م اان
االختيااار  ،والمدونااة المعوميااة ال تااو ر يااديال يصااما لي ا ا الموسااع ماان الاانظم يلماال ااس
اتااو تثلفااا يااين الشاالنة المفظيااة والمعنويااة غياار ى ا ه المفظااة ،ولننظاار الااو كااالم اياان األ ياار

وىااو يلااد نا ناان ةاار ى ا ا األختيااار ااس الفاصاامة إ ياارى أن اللةاان ييااا يروااع الااو شااسء
لفظااس ملا

وىااو م ارناااة التقااارب ااس مواسااع الفاصاامة وناادىا (ماان األلفاااظ التااس لةاانت

يلةاان موقعيااا ظ ألنيااا واااءت نمااو اللاارف المةااوو ال ا ي واااءت الةااورة وميعيااا نميااو،

وغيرىا ال يةد مةدىا ،وقد يكون ىناك لفظة ألةن منيا م ال واا رة ،أو ظالماة ،ولكنياا ال

تتناة ااب م ااع أخواتي ااا ااس ىا ا ا المق ااام إ تك ااون خارو ااة ن اان ل ااروف الة ااورة) (ٔٗ) ،وأ اهد

ال ار عااس نمااو مااا ك اره اياان األ ياار إ توقااف نمااو ى ا ا الموسااع ماان الفاصاامة وتسمميااا تااسمالً

شامالً دقيقاً قال( :واءت الكممة اصمة ...س معر اإلنكار نمو العرب ،إ وردت اس
كاار األصاانام وهنمياام ااس قةاامة األوالد ،ااسنيم وعم اوا المال كااة واألصاانام ينا ٍ
اات هلل قااال
اك إِ اً ِقةاامةٌ ِ
ايهى  ،كاناات غ اريااة المفااظ اشااد
تعااالو  أَلَ ُك ا ُم ال ا َّ َك ُر َولَااوُ ْاألُن َااو  تِْما َ
سا َ
َْ
األشااياء مالءمااة لغ اريااة ى ا ه القةم ااة التااس أنكرىااا ،وكاناات الوممااة كسنيااا تصا ماور ااس ىي ااة
النلااق يي ااا اإلنك ااار ااس األولااو وال ااتيكم ااس األخ اارى ظ وخاصااة ااس المفظ ااة الغريي ااة الت ااس

تمكناات ااس موسااعيا ماان الفصاال ،ووصاافت لالااة المتيك اام ااس إنكاااره ...وومعاات إلااو كاال
لك غراية اإلنكار يغرايتيا المفظية ...وال يكاون لةانيا نماو غرايتياا إال أنياا تؤكاد المعناو

ال ا ي ةاايقت لااو يمفظيااا وىي ااة منلقيااا كااان ااس تااسليف لرو يااا معنااو لةااب و ااس تااثلف
أصواتيا معنو م مو س النفأل)

(ٕٗ)

مفظااة (ساايهى) واااءت ااس ى ا ا الةااياق لامم اةً ااس اتيااا داللتااين ااس ٍ
آن والااد

األولااو داللااة اتيااة ينظاار الييااا ماان وقعيااا الموةاايقس ااس اتيااا كااسن نلااق لرو يااا يااولس

إغناء من الوقع الموةيقس ومعنو متوواً يولس يعدم كفاية أي لفظة غيرىا لتةد مكانيا اس
ً
ى ا ا الموسااع ،مااو أياادلت يغيرىااا لكااان لااك خم االً يين ااً ،أو سااعفاً ظاااى اًر ااس نةااق الااوهن
وواارأل النغمااة وانةااوام العيااارة ساالً ناان أن ينيااة لااروف ىا ه الفاصاامة يانتيااار أص اواتيا
ومخارويا اللرف المييمن س ى ه المفظة ىو (الساد) الا ي يخارج مان أول لا اة المةاان

وما يمييا من األسراأل -و يو مان التكماف اس نلقاو – ،ام يمياو ل اارف الماد – اليااء – ام
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اللاارف االةاانانس – الاهاي – اام  -لاارف مااد .كااسن المقلااع الصااوتس ااس الفاصاامة يااولس
يالتسروا يين الشييق واله ير ليؤكاد ِل َّدة ووور تمك القةمة.
الفص بإيثار الحذف( :حذف المف و بض).
الل ف مظير من مظاىر االتةاا

اس الكاالمٓ وسارويو ك يارة تختماف يااختالف

الةياق ال ي يرد يو وا ا كان س ال كر تقيياد فاس اللا ف إلاالق كماا يقولون،ومناو لا ف

المفعااول يااو وىااو أص ا ٌل كييا ٌار أكا َّاده الاانظم القرآنااس ااس مواسااع ك ي ارة وقااال الوروااانس وىااو
مدة من تلدث س ى ا الياب ( :إنك ترى يو ترك ال كر أ صا من ال كر ،والصامت نان
ُن ّ
اإل ااادة أهيااد لة ااادة ،وتواادك انلااق مااا تكااون إ ا لاام تنلااق وأتَاام مااا تكااون ييانااا إ ا لاام تااين)
ناس تقتسايو العماة النلوياة أو
(ٖٗ) وال خالف س أن كل ى ا – مواسع اللا ف – لغار
الصاار ية أو م ارناااة مقتسااو ةااياق التعيياار ومااا يةااتدنيو مقااام الكااالم ظ كاال ى ا ا ينااادي

األلفاظ ليسعيا يايم تعيير وأومل صورة (ٗٗ).

(٘ٗ)
الك.
ُّك َو َما َقمَو  ، أي :وما قَ َ
ومن لك قولو تعالو َ ما َوَّد َن َك َري َ

ريما ُيتوىم ان الةر س موسء صيغة الفاصمة نمو ى ه اليي ة يعود أوالً الو
مراناة النغمة الموةيقية س األداء مع ما يةيقيا أو ما يملقيا ،و لك لاصل من ليث
االنةوام ولكن ىناك نمة أخرى ال تقل أىمية نن التوا ق س الفاصمة وعمت نظميا

يختر ييا يدون موسء المفعااول يو (الكاف) ٓ

اك ِر َّ
ونظير ل ف السمير من (قال) كل و من الا اكرات اس قولاو  :والا َّ ِ
ين الماوَ
َ
َ
()ٜٗ
اكر ِ
َّ ِ
ِ
ات )ٗٙ( يريااد وال اك ارتااو ونلااوه ( ااثوى)( )ٗٚو ( ي اادى)( ( ،)ٗٛاااغنو) وىااو
َك ي ا اًر َوال ا َ
اختصار لفظس لظيور المل وف (ٓ٘).

و س العودة إلو ةاياق ىا ه اآلياة نواد داللتاين منفيتاين .األولاو .التودياع الا ي ىاو
القمااو ال ا ي ىااو يااين المتياغسااين ،ا ِ
يااين األلياااب وال انيااةِ :
االقموِ :شا َّادة الاايغ يقااال :قااال

يقميو ويقموه (ٔ٘) .
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تنااول العممااء ىا ا الشااىد وأشاااروا الاو لا ف ساامير الخلااب ،ا ىب قةام ماانيم

االفراء (تٕٓٚىا ا) (ٕ٘) ،والهمخشااري (تٖ٘ٛى اا) (ٖ٘) ،وأيااس
إلااو أن الل ا ف لالختصااار كا ّ
لي ااان (ت٘ٗٚى ا ا) (ٗ٘) ،أو اللا ا ف لالة ااتغناء نن ااو يا ا كره م اان قي اال (أي الك اااف ااس م ااا

ودنك) أو الو نفس صدور الفعل مع مراناة الفواصل كماا نناد أياس الةاعود (ٜٔ٘ى ا)(٘٘)،
وقريياً من لك ما كره الدكتور اسال الةاام ار س يتعميال وميال يادل نماو وق ر ياع لياث

قاال ااس ىا ا الصاادد( :ليا ا غرسااً يااديعاً وةا اًر لليفااً نااالوة نماو مااا كاره وىااو أن اللا ف
لةك ارام والتعظاايم و لااك أنااو تعااالو لاام ياارد أن يواويااو يااالقمو يقااول يا ا ومااا قااالك وانمااا

اكتفاو يااالمفعول الةااايق إك ارمااا لرةااول اهلل أن ينااالو الفعاال)( .)٘ٙويا لك يملااظ أن إي ااار ىا ا

النظم س ىا ه الفاصامة لام يتخا م ارنااة الفواصال ةايياً ولياداً اس نظمياا وأنماا ت ماو َج يم ارنااة
مقام الخلاب ومقتسو ةياق النظم.
الفص بعقديم المفبو ىمس الفاب .
آمَّنا يِ َر م
وةو .)٘ٚ( 
ب َى ُار َ
ون َو ُم َ
ومنو قولو تعالو س ةورة لو  قَالُوا َ

مان المعياود اس أةاموب القارآن أن ُيقادم موةااو نماو أخياو ىاارون اس غيار ىا ا الموسااعظ
ااند اس
ألن موةو نميو الةالم ىاو صاالب الرةاالة ،وصاالب المعواهة ،وىاارون ىاو مة ٌ

وةاو
لمميا ،األغمب أن يرد كار موةاو ام ىاارون لممفاسامة قاال تعاالو َ ة َاال ٌم َنمَاو ُم َ
ون .)٘ٛ( 
َو َى ُار َ
أما ما واء س نظم اصمة ةورة لاو قاد قادم ىاارون نماو موةاو ،وماا كاان ىا ا

التغيير س الينية الةللية لمنظم إال يتسا ر العمة المعنوية والمفظية !
الدرةاات القرآنياة التاس تناول اات ىا ا الشااىد
و س لدود ماا المعات نمياو مان كتاب ا

لا اام أوا ااد ا ااس تعما اايالتيم لي ا ا ه الظا اااىرة إال ما ااا يخا اار الم ارنا اااة المفظيا ااة كا اااين األ يا اار(،)ٜ٘

والخليا ا ا ااب االةا ا ا ااكا س (تٕٓٗىا ا ا ا ا)(ٓ ،)ٙوالكرما ا ا ااانس (ت ٘ٓ٘ىا ا ا ا ا)(ٔ ،)ٙواي ا ا ا ا اان الهييا ا ا اار

(ٚٓٛىا)(ٕ.)ٙ
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وال ي أراه أن التوويو يرناية الفاصمة لرؤؤأل اآلي غير كا ٍ
ف لت وق الييان القرآنس ،اال ياد
ماان الروااو إلااو الةااياق ال ا ي ينااتي ننااو أم اران يملظااان ااس تما اامأل لةاان الاانظم يوةااالة

ملايقة الكالم لمةياق ،وأ ر الةياق اس صاوا الكاالم ألداء المعناو الملماوب ،الةاياق اس
ةا ا ا ا ا ااورة (لا ا ا ا ا ااو) يظيا ا ا ا ا اار ان موةا ا ا ا ا ااو -نميا ا ا ا ا ااو الةا ا ا ا ا ااالم -أدرك السا ا ا ا ا ااعف اليشا ا ا ا ا ااري
ِِ ِ
ِ
وةااو  )ٖٙ( ولاام يكاان لااك ااس المواسااع التااس ياارد ييااا كاار
َ اس َْو َو َأل ااس َن ْفةااو خيفَ اةً ُّم َ
موةااو وىااارون ،ا ا(التعيياار ال اوارد نمااو ألةاانة ةاالرة رنااون لااين آمن اوا يلكااس لنااا مااا ااس
نفوةيم و كسنيم ليول الموقف نلقاوا يكمماات غيار مرتياة ،ياس تكشاف نان دىشاتيم كاان

التعيير كاشفاً نن ىاول المفاواسة ...وكاسنيم يادلمون نماو نماق إيماانيم ةاواء أكاان اإليماان
واء نمو لةان ىارون أم نمو لةان موةو يو لدييم راةا) (ٗ.)ٙ

ولمااا كان اات المعو اهة ل اام تظياار نم ااو ي ااد ىااارون ف ااس لااك دالل ااة قويااة نم ااو ق ااوة
االقتنااا  ،ياام آمناوا يمااا ىااو لاايأل أ ساال كااان ماان المناةااب ااس الاانظم ان يتلااايق مااع مااا
يشعرون يو واء تقديم ىارون نمو موةو – الفاسال نماو مان ىاو أك ار ساالً – ليكاون

متلايقا ااً لفظا ااً ومعن ااو م ااع لييع ااة المق ااام ،ويا ا لك يك ااون م اان نم ااة التق ااديم ىن ااا ى ااو التعم ااق
يالمعنو وليأل ألةياب تتعمق يالينية الشكمية أو المراناة المفظية.

الفص بزيادة األلف في موبع وحذفض من آخر.
ومنااو مااا واااء ااس اصاامتين ماان ةااورة األلاهاب ااس األولااو َ وقَااالُوا َريََّنااا إَِّنااا أَلَ ْعَنااا
يال .)ٙ٘( 
ونا َّ
الةيِ َ
َة َ
َسمُّ َ
ادتََنا َو ُكَي َر َ
اءنا َس َ
و س ال انية  والمَّوُ َيقُو ُل اْل َل َّ
يل .)ٙٙ( 
ق َو ُى َو َي ْي ِدي َّ
الةيِ َ
َ
تناااول العمماااء ى ا ين الشاااىدين وكااان تركيااهىم منصااياً نمااو ألااف اإللااالق وةاايب

ووودىااا ألن واصاال ةااورة األل اهاب ألفااات ،وتراولاات تعماايالتيم يااين مااا يتعمااق ااس يااوت
أل ااف االل ااالق كوني ااا رأأل آي ااة ،أو مش اااكمة الفواص اال الة ااايقة والاللق ااة ،أو أن الك ااالم ق ااد

انقلع وما يعده مةتسنف.
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يقااول االخف ا (تٕ٘ٔى اا) :وَ س ُّ
يال  يتاات األلااف ييااا ألن اايا رأأل
ونا َّ
الة ايِ َ
َساام َ
َ
آيااة ظ الن قوم ااً ماان العاارب يوعمااون أواخاار الق اوا س ،إ ا ةااكتوا نمييا ااا نمااو م اال لاليااا إ ا

وصموىا)(.)ٙٚ

ويقول أيو إةلاق الهواج (تٖٔٔىاا)( :إن أواخار اآلي و واصاميا يواري يياا ماا
يواري ااس أواخاار األييااات ماان الشااعر والفواصال ...وأن الكااالم قااد تاام وانقلااع ،وأن مااا يعااده

مةتسنف) (.)ٙٛ

وأم ااا الهمخش ااري ي اارى أن (هي ااادة األل ااف إلل ااالق الص ااوت وعم اات واص اال اآلي
كق اوا س الشااعر و ا اادتيا الوقااف والداللااة نمااو أن الكااالم قااد انقلااع ومااا يعااده مةااتسنف)

()ٜٙ

والاان ظم القرآنااس يعنااس يالفاصاامة ويكاال مااا يتعمااق ييااا ماان ليااث كونيااا نقلااة ارتكاااه صااوتس

وماان ليااث المعنااو ،وم ارناااة المقااام وةااياق اللااال ،ي ارنااس المعنااو والناليااة المفظ ااية مع ااً،
يال 
ونا َّ
الةيِ َ
فس اآلية األولو َ وقَالُوا َريََّنا إَِّنا أَلَ ْعَنا َة َ
َسمُّ ا َ
ادتََنا َو ُكَي َر َ
اءنا َس َ
واااء (الةااييال) ياااأللف ظ ألن ةااياق الكااالم يتلاادث ناان أناااأل يماادون أصاواتيم ااس النااار،

واء المد وىو المناةب لمد الصوت س اليكاء ،وأما الةياق اس اآلياة ال انياة إناو يخاالف

ما واء س اآلية األولو (ٓ.)ٚ

وىك ا لم يكتف العمماء نند لدود النظرة التوهي ية لمانر إ إن ووياة النظار ىا ه
تاارى أن كاال آيااة (نصااً مةااتقالً) يمعنااو منفصاال ناان اآليااات الةااايقة ليااا أو التاليااة ليااا ياال
ي لوا غاية ويدىم لتسكيد اتصال النر وتناةيو.

الفص باقعران الصفات.
األ لَرؤ ٌ ِ
ومن لك قولو تعالو  إِ َّن المّوَ يِ َّ
يم .)ٚٔ( 
الن ِ َ ُ
وف َّرل ٌ

رؤوف :ال أر ا اة والرلم ااة والرق ااة والتعل ااف .وق ااد رؤف يي اام ورأف :ورأف اهلل تع ااالو يعي اااده
ورؤف :وىو و أر ة ورلمة (ٕ.)ٚ
َ
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رحيييييم :اإللة ااان المو اارد دون الرق ااة والتعل ااف ...والرلم ااة م اان اهلل إنع ااام وأ س ااال وم اان

اآلدميين رقة وتعلف والرليم ما َك ُرت رلمتوُ (ٖ.)ٚ

واالةمان (رؤوف ورليم) من أةماء اهلل اللةنو وكالىما من صي الميالغاة يال
ىناااك مناةااية ااس تقااديم الاارؤوف نمااو الاارليم ،وىاال ي ارتيل ى ا ا الاانظم يالم ارناااة المفظيااة أم
ىناك نمة أخرى.
ىااب الييساااوي (ت٘ٙٛى اا) ااس تفةاايره لتعمياال تقااديم (الاارؤوف) نمااو (الاارليم)
نم ااو أن ااو وا اااء لرناي ااة الفاصا اامة قا ااال(:ولعم ااة قا ا ّادم (ال اارؤوف) وى ااو أيم ا ا ملا ا ااظة نما ااو
الفواصاال) (ٗ.)ٚإال أن لااك ال يةااد وال يكااف إ أن ماان المؤكااد (أن القارآن الكاريم ارنااو ااس
كل لك ما يقتسيو التعيير والمعنو ولم يفعل لك لالنةوام الموةيقس ولاده ...ياو ارناو

االنةااوام الموةاايقس ومااا يقتساايو الكااالم ماام َيواار مااولن نمااو آخاار وى ا ا غايااة اإلنواااه
ونياية اللةن س الكالم) (٘.)ٚ
ولعا اال ى ا ا ه الا اادالالت وعما اات اآللوةا ااس (تٕٓٔٚى ا اا) يا اارد نما ااو قا ااول القاسا ااس
الييس اااوي رداً ميا ا ياً ااس تعميم ااو تق ااديم (ال اارؤوف) نم ااو (ال اارليم) ،ق ااال اآللوة ااس( :وق ااول

اس ي ا َّاي َ اهلل تع ااالو ُغا ارةَ ألوال ااو :لع اال تقااديم (ال ااروؤف م ااع أن ااو أيما ا ملا ظ ااة نم ااو
القاسا ّ
الفواص ا اال ل ا اايأل يش ا ااسء ألن واص ا اال القا ا ارآن ال يالل ا ااظ يي ا ااا الل ا اارف األخي ا اار كالة ا ااوع،
الم ارناااة لاصاامة نمااو كاال لااال ،وألن الرلمااة ليااث وردت ااس القارآن قاادمت
غياار الفواصاال)

()ٚٚ

()ٚٙ

ولااو ااس

 ،وىناااك مملااظ آخاار يتعمااق يينيااة اآليااة األ ق اس ،وأصاال الكااالم أن اهلل

ل اارؤوف رل اايم (يالن اااأل) ق ااد الو ااار والمو اارور (يالن اااأل) لغ اار

يالغ ااس يتعم ااق يالة ااييية

واالختصااار ال أر ااة والرلمااة ماان اهلل ،وأص اال الوااار والمواارور أن يااستس رتيتااو يعااد تمااام

المعنو قدم الوار لمراناة نظم الفاصمة لفظاً ومعنو.

و سالً نن لك اإن االةامين (رؤوف) و(رلايم) ىماا مان صاي الميالغاة منقاوالن

م ان أةااماء ال ا وات ظ ألن أةااماء اهلل تعااالو إنمااا يقصااد ييااا الميالغااة ااس لقااو والنيايااة ااس

ص اافاتو وىا ا ا ال يعن ااس أنيم ااا يمعن ااو وال ااد ظ ألن ااو ل ااو ك ااان كا ا لك ااال دا ٍ لين ا ا لمتق ااديم
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والتا ااسخير ،و(أك اار ص اافات اهلل واري ااة نم ااو وهن ( عي اال) ،وال اارؤوف لمخم ااق وال اارليم ليااام

يالرهق ،والخمق قيل الرهق (.)ٚٛ

وو اقااً ل ا لك ااإن نظاام ى ا ه الفاصاامة قااد واارى نمااو القياااأل والترقااس ماان األدنااو الااو

األنمو كقوليم :نالم نلرير ،وشوا ياةل ،أو أن النظم واء نمو ةاييل اإلرداف والتتمايم

ماد َّ
ق منيا وللف (ٔ ،)ٛالتقديم ىناا لام يكان اليادف مناو رناياة الفاصامة لةاب،
ظ ليتناول َ
يل كان اليدف منو أن المعنو منصب نميو.
الفص بإفراد ما أصمض أن يجمع.
قال تعالو  :إِ َّن اْلمتَِّقين ِ س وَّن ٍ
ات َوَنيَ ٍر .)ٕٛ( 
َ
ُ َ

وس ااع الهركش ااس ىا ا ا الش اااىد ااس ومم ااة األلك ااام الت ااس ت اارد ي ااو الفاص اامة م ارن اااة

لممناةااية انتمااادا نمااو مااا كاره اياان الصااا

وص اامتنا نق ااو ٌل نن ااو ااس اليرى ااان لمهركش ااس

(تٚٙٙى ا) الا ي لام يصاال إلينااا كتايااو ،وانمااا

(ٖ)ٛ

واإلتق ااان لمةيا ااولس (تٜٔٔى ا ا) (ٗ ،)ٛلك اان

(الهركشس) لم ييين نو المناةية أكانات لفظياةً أم معنوياةً ولكان الةاياق الا ي نار

ٔٓٛ

ياو
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ىا ا ا اللك اام ي اادل نم ااو الم ارن اااة المفظي ااة ،إ وع اال ننا اوان األلكا اام الت ااس ت اارد ي ااو الفاص اامة
القرآنيااة (إيقااا المناةااية ااس مقااالع الفواصاال) ووعاال اللكاام الخااامأل (إ اراد مااا أصاامو أن

يومااع) ،وىا ا الةااياق واارى يانتيااار (نياار) مفاارد (أنيااار) ،وأصاال الكااالم أن يكااون (أنيااار)
مد ألنو اصمة إ رانو ييا ا التولياد واصال اآلي التاس وااءت نماو لارف (الاراء)
واناما ُول َ
وى ا ووو.
أمااا الووااو ال ااانس ماان نظاام اآليااة يترشااا ننااو داللااة أخاارى ت ا ىب الااو أن (نياار)
ِ
اين ِ ااس
تعنااس َّ
الةااعة والسااياء كمااا صاارح ييا ا الفاراء والهركشااس يقوليمااا( :ويقااال :إِ َّن اْل ُمتَّقا َ
وَّن ٍ
ات َوَنيَ ٍر  س سياء وةعة) (٘ )ٛوقيل( :ىو الةعة والسياء من النيار ،وقارئ يةاكون
َ

الياء)

()ٛٙ

ونمو ى ا يكون معنو اآلية ان المتقين س ونات وةعة وسياء.

وال ا ي أراه إن معنااو (َنياار) يلماال الااداللتين ااس ةااياق ى ا ه اآليااة ألن النياار ىااو

الةعة تشييياً ينير الماء ،و ْانيَ َر الماء ورى ،ونير ك ير الماء) (.)ٛٚ
( َّ

عس ااد ى اااتين ال ااداللتين الون ااة (ك اال م ااا يةتا اار يسش ااواره
والة ااياق ال ااداخمس لعي ااة ُي ّ
وةميت الونةُ إما تشاييياً يالوناة اس األر – وأن كاان يينيماا ياون – واماا لةاتره
ُ

األر
نِ َع ِمو ّننا ،قال اين نيااأل إنماا قاال وناان يمفاظ الوماع لكاون الوناان ةايعاً ،وناة الفاردوأل،
وندن ،والنعيم ،والخمد ،والمسوى ،ودار الةالم ،ونميين) (.)ٛٛ
ظنس الداللة،ونظم اآلياة
لمال أووو وىو كما يقال :قلعس ال يوت ّ
والنر القرآنس ّ
يلتم اال ال ااداللتين معا ااً ااس وص ااف الون ااات الت ااس يو ااهي اهلل يي ااا المتق ااين ،وم ااا ترش ااا ن اان

ال ااداللتين يش ااير إل ااو ان الون ااة ال يمك اان تخيمي ااا إال كوني ااا واة ااعةً ،وس اااءةً ،وار ااة ،ك يا ارة
األني ااار ،اني ااار الم اااء ،والخم ا ار ،والعة اال ،والم ااين ،وغي اار ملا ااددة الوص ااف يدالل ااة تنكيا اار

الفاصمة (نير).

ومااا يعنينااا ااس ىا ا ىااو نالقااة الم ارناااة المفظيااة والمعنويااة ااس ي اِنية الفاصاامة التااس
كاناات لاصاامة ومااؤ رةً ااس وريااان نةااق الكااالم ولةاان موقعااو إ لا اام تا ِ
است الفاصاامة (نياار)
لغر لفظس مل وانما واءت لغر معنوي التممو الةياق واقتستو اللكمة.
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الفص بال دو ىن صيغة المبي الس االسعقبا .
العدول من المصلملات التس شاانت اس الد ارةاات المغوياة ،والنقاادية ،واليالغياة،

والدراةات القرآنية ،وقد َني ََّر التراث نن ى ا إالوراء يمصالملات ومفااىيم تشااركو الخاروج
ن ا اان المعي ا ااار المغ ا ااوي وتغيي ا اار االتو ا اااه مني ا ااا :المو ا اااه ،والنقا ا اال ،والتصا ا اريف ،والرو ا ااو ،

وااللتافات ،ومخالفة مقتسو اللال ونقر العادة وغير لك(.)ٜٛ

أما الدراةات اللدي ة قد َنيَّرت نما يمتقس مع العدول يمصالملات نديادة شاا اةاتعماليا
منيااا :االنل اراف ،واالنهياااح ،واالخااتالل ،واالنتياااك ،والمخالف اة ،وخاارق الةاانن وغياار لااك
(ٓ.)ٜ

ويم اال ى ا ا اإلو اراء نقلااة االلتقاااء مااع الد ارةااات المغويااة اللدي ااة يمااا يتناةااب مااع

لييعة النر القرآنس ،والعادول اس واوىره يقا ااوم نماو التوهياع واالختياار الةاميم كاس يفساس
إلو دالالت وديدة ملكومة يالةياق ال ي ىو المعيار األةاأل س وماال العيارة (ٔ.)ٜ
َّ
ون)(ٕ.)ٜ
ومن لك قولو تعالو س ةورة اليقرةَ ( :فَ ِريقاً َك ْيتُْم َوَ ِريقاً تَ ْقتُمُ َ

ى ا الشاىد من النظم القرآناس يلمال مظيا اًر لغويااً ويالغيااً( .نادول) ،ويتم ال لاك

يتقديم المفعولين لمتوكيد واالىتمام ،ويلمال تعييا اًر يصايغة المساار (تقتماون) ولام يقال قتماتم

كما قال ك يتم.

وعل الهركشس ى ا الشاىد النو ال انس نشر من مواسع الخروج نن نظم الكاالم

ألو اال رناي ااة الفاص اامة (ٖ ،)ٜوريم ااا ك ااان ىا ا ا اإلوا اراء ألن الهركش ااس تن اااول مومون ااة م اان
المواسااع نمااو ةااييل االختيااار ألواال التمييااد والتصاانيف ااس مواسااع الفاصاامة ولاايأل نمااو
ةييل تييين الدالالت ونمو كال لاال اان منلاق اإلنوااه يقاول( :ماا مان اصامة قرآنياة ال
يقتسااس لفظيااا ااس ةااياقيا داللااة معنويااة ال يؤدييااا لفااظ ةاواه ظ قااد نتااديره نيتاادي إلااو ة اره

ننا نقّر يالقصور نن إدراكو)
الييانس ،وقد يغيب ّ

(ٗ.)ٜ

ويقول أىل اليالغة س لك العدول أن الانظم وااء نماو ماا ىاو نمياو الةتلساار
يشاانة صااورة القتال :أي كااسن األمار يلاادث اآلن لتارى يشااانة األمار ،وىا ا ماا يفيااده الفعاال

ٓٔٔ
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المسار نندما يةتعمل س األ عال الماسية (٘ .)ٜمع ما س صايغة (تقتماون) مان م ارنااة
الفواصل اكتمل ي لك المعنو ولةن النظم
الفص باخعيار صيغة ىدد ىمس أخرى(أحد بدال ىن واحد).
يااستس الع اادد ااس القا ارآن الك اريم أو ااس اإلةااتعمال الي ااومس لمكااالم يص ااي مختمف ااة،
ولكل صيغة منو دالالت تختمف يإختالف الينية أو التركيب ال ي يارد ياو ،ومان لاك قولاو

تعااالو ااس اصاامتس ةااورة اليمااد( :أيلةااب أن لاان يقاادر ألااد  ،)ٜٙ(وأيلةااب أن لاام ي اره
ألد

(.)ٜٚ

نن ااد النظ اار ااس الا ادال المر ااس لفواص اال ة ااورة اليمد_الا ا ي يم اال اليني ااة الة االلية_نود أن
الم ارنااة أخا ت مكانياا المال ام ،ولكان التسمال الادقيق اس المادلول الا ي يم ال الينياة العميقااة
لي ا النظم نود أن ىناك دالالت دقيقة رشلت اختيار ى ا الشكل المغوي دون اآلخر.
يقول الراغب االصفيانس س اةتعماالت العدد( :ألد :تةتعمل نمو ساريين ،ألادىما :اس
النفس قل ،وال انس س اال يات ،سماا المخاتر ياالنفس الةاتغراق وانأل الناالقين ،ويتنااول
القمي اال والك ي اار نم ااو لري ااق االوتم ااا واال تا اراق نل ااو :م ااا ااس ال اادار أل ااد أي وال ااد ،أم ااا

المةتعمل س اإل يات عمو ال ة أووو:
األو  :المةتعمل س العدد مع العشرات...
الثاني :المةتعمل مسا ا أو مسا ا إليو يمعنو األول...
الثالييث :المةااتعمل وصاافا ملمقااا ويخااتر يوصااف اهلل تعااالو نلااو (قاال ىااو اهلل الااد)(،)ٜٛ
واصل ألد و لد إال أن ولد يةتعمل س غيره)

(.)ٜٜ

مااا ييمنااا ااس ى ا ا مااا واااء منااو ااس الساارب األول :النفااس إ ا واااء (الااد) يمعنااو (والااد
ملمقا ااا) ،فا ااس ى ا ا ين الشا اااىدين تظا ااا ر المةا ااتوى الشا ااكمس ما ااع المةا ااتوى الا ااداللس .إ لا ااو

اةتعممت صيغة والد يدال من الاد لماا كاان لاك التاهاوج ياين المةاتويين ولام تصال الداللاة

ٔٔٔ
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المقصودة ،ال يقال :والاد ولاو كاان كا لك اللتمال المعناو لان يقادر نمياو والاد ظ يال ا ناان
او أك ر ،وك لك األمر س الفاصمة ال انية.
وال تقتصاار الم ارناااة المفظيااة والمعنويااة نمااو مااا كره اليلااث ماان شاواىد ا لك ماان الصااعوية

يمكان ،ألن ما وقف نميو من أم مة يةوقيا دال ل واسلة نمو ما أراده من قصد.
اخلامتت:

مدار ى ا اليلث ىو نظم الفاصامة القرآنياة ياين م ارنااة المفاظ والمعناو ،وال يادنس
ُ
صااالب ى ا ا اليلااث أنااو ألااال يالموسااو ماان كاال ووانيااو لكنااو لاااول أن يلصاار الد ارةااة
نمو و ق العنوان وما يتعمق يو وان يسعو الموسع المال م س التعيير القرآنس.
وقد اللت نتا ي يمكن إوماليا يا:
 -1الفاصمة ننصر ميم من نناصر الييان القرآنس.
 -2إن ييااان نظاام الفاصاامة يعتمااد يالدروااة األولااو نمااو ولاادة الاانر وااللتلااام المووااود
يين أو اه و.
 -3اظي اار اليل ااث أن د ارة ااة الفاص اامة ال تقتص اار نم ااو الم ارن اااة المفظي ااة لة ااب وانم ااا
مراناة المعنو قيل لك.

 -4كشااف اليلااث أن نظاام الفاصاامة يااستس متةااقاً مااع ةااياق اآليااات الةااايقة والاللقااة يااال
تكمف من خالل إلداث نو من التوانأل الصوتس ال ي يؤ ر إيواياً س المتمقس.

 -5إن اتةاق الفاصمة مع الةياق يتيعو هيادة نكتة لغوياة ،أو داللياة أو ،غار
يمكن الوقوف نميو نند التسمل الدقيق.

هوامش البحث
(ٔ) ينظر لةان العرب( :نظم) ،وتاج العروأل( :نةق).

ٕٔٔ

يالغاس
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(ٕ) اةاأل اليالغة( :نظم).
(ٖ) دال ل االنواه.ٔٔٚ :

(ٗ) النظم القرآنس س كتب المتشايو المفظس.٘ :
(٘) مقاييأل المغة ( :صل) ،وينظر لةان العرب ( :صل).
( )ٙينظر لةان العرب ( :صل) ،وأةاااأل اليالغة ( :صل) ،والقامااوأل المليل ( :صل).
( )ٙينظر معوم مفردات ألفاظ القرآن ( :صل) ،واليرىان س نموم القرآن ٔ.ٖ٘/
( )ٚينظر يالغة القرآن ،ٚ٘ :والفاصمة س القرآن.ٙٛ :

( )ٜينظاار إنواااه الق ارآن لمياااقالنس ،ٙٔ :و ااالث رةااا ل ااس إنواااه الق ارآن ،ٜٛ:والم اال
الةا ر ٔ ،ٔ٘ٙ/ومفردات ألفاظ القرآن ( صل).
(ٓٔ) االتقان س نموم القرآن ٕ.ٜٚ/
(ٔٔ) من يالغة القرآن.ٜٛ :

غرة التسويل.ٕٔ-ٕٓ :
درة التنهيل و َّ
(ٕٔ) َّ

(ٖٔ) تلوالت النظم س ةورتس االنفلار واالنشقاق.ٕ٘ٙ :
(ٗٔ) الناهناتٕٔ-ٛ :

(٘ٔ) الكشاف ٔ.ٔٔٚٙ/

( )ٔٙلةان العرب( :نخر).
( )ٔٚمعانس األينية.ٖٛ :
( )ٔٛاليرىان س نموم القرآن ٖ.ٕٛٗ-ٕٖٛ/
( )ٜٔس نلو المغة وتراكيييا.ٜٓ :
(ٕٓ) ةورة الفاتلة.٘ :

(ٕٔ) الكشاف.ٕٜ-ٕٛ :
(ٕٕ) ينظر الم ل الةا ر ٕ.ٕٜٔ-ٕٔٛ/
(ٖٕ) ينظر التعيير القرآنس.ٜٗ-ٗٛ :
(ٕٗ) ةورة القيامة.ٖٓ :

(ٕ٘) ةورة اليقرة.ٕٗ٘ :
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( )ٕٙةورة اليقرة.ٗٛ :
( )ٕٚةورة يونأل.٘ٙ :

( )ٕٛةورة الهخرف.ٛ٘:
( )ٕٜينظر اللراه ٕ ،ٚٔ/والتعيير القرآنس.ٜٗ :
(ٖٓ) ةورة إيراىيم.ٖٗ:

(ٖٔ) ةورة النلل.ٔٛ :
(ٕٖ) (ينس لغوية متواشوة س وواو مان الوواوه نماو مةاتوى الادال المغاوي ،ومتيايناة نماو

مةااتوى الماادلوالت تاارد ااس قصاار وموسااونات قرآنيااة ندياادة يوصاافيا نون ااً ماان
االختيار اللاصل س ألاد المتشااييين لداللاة يقتسايو الةاياق) ،الانظم القرآناس اس

كتب المتشايو المفظس.ٖٗ :

(ٖٖ) ينظر اليلر المليل  ٜٖٔ/ٚونمل االختيار س تفةير اليلر المليل.ٔٔٔ :
(ٖٗ) التعريفات( :ظمم).
(ٖ٘) ينظر مفردات ألفاظ القرآن( :كفر) ،وأةاأل اليالغة (كفر) ،والتعريفات( :كفر).
( )ٖٙمفردات ألفاظ القرآن( :غفر).
( )ٖٚمفردات ألفاظ القرآن( :رلم).

( )ٖٛاليرىان س نموم القرآن ٔ.ٛٙ/
( )ٖٜةورة النوم ٕٔ.ٕٕ-
(ٓٗ) ت كرة األريب س تفةير الغريب ،ٖٖٙ :وأةاأل اليالغة (سيه).
(ٔٗ) الم ل الةا ر.ٕٙ :
(ٕٗ) تاريا آداب العرب.ٕٖٓ/ٕ :
(ٖٗ) دال ل اإلنواه.ٔٚٓ:

(ٗٗ) ينظر التعيير القرآنس ٕٚ :ما وق ونمل التعيير القرآناس اس تفةاير اليلار الملايل:
 ٜٔٗما وق.

(٘ٗ) ةورة السلو.ٖ :
( )ٗٙةورة األلهاب.ٖ٘ :

ٗٔٔ
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( )ٗٚةورة السلو.ٙ :
( )ٗٛةورة السلو.ٚ :
( )ٜٗةورة السلو.ٛ :
(ٓ٘) ينظر الكشاف.ٕٔٓٛ :
(ٔ٘) ينظ اار معو اام مف ااردات ألف اااظ القا ارآن( :قم ااو) ،وتا ا كرة األري ااب ااس تفة ااير الغري ااب:
.ٗ٘ٚ

لمفراءٖ.ٕٚٗ-ٕٖٚ/
(ٕ٘) ينظر معانس القرآن ّ
(ٖ٘) ينظر الكشاف.ٕٔٓٛ :

(ٗ٘) ينظر اليلر المليل .ٗٛ٘/ٛ
(٘٘) ينظر إرشاد العقل الةميم ٜٔٙ/ٜ

( )٘ٙمعانس النلو لمةام ار س ٕ.٘ٔ٘ /
( )٘ٚةورة لو.ٚٓ :
( )٘ٛةورة الصا ات.ٕٔٓ:

( )ٜ٘ينظر الم ل الةا ر ٕ.ٔٚٗ/
(ٓ )ٙينظر درة التنهيل.ٔٗٚ :

(ٔ )ٙينظر أةرار التكرار.ٜٓ :
(ٕ )ٙينظر مالك التسويل ٔ.ٜ٘ٙ/
(ٖ )ٙةورة لو .ٙٚ
(ٗ )ٙالتعيير القرآنس ،ٜٜٔ:وينظر الداللة النفةية س التعيير القرآنس.ٜٔ٘:
(٘ )ٙآية.ٗ:

( )ٙٙآية.ٙٚ :
( )ٙٚمعانس القرآن لألخف

ٔ.ٕٚ/

( )ٙٛمعانس القرآن وانرايو ليس اةلق ٗ.ٕٖٚ/
( )ٜٙالكشاف.ٛٙٙ :

(ٓ )ٚينظر التعيير القرآنس.ٜٚ :
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(ٔ )ٚةورة اليقرة ٖٗٔ.
(ٕ )ٚمعوم مفردات ألفاظ القرآن (رأف) ،وأةاأل اليالغة (رأف).
(ٖ )ٚمعوم مفردات ألفاظ القرآن (رلم) ،وأةاأل اليالغة (رلم).
(ٗ )ٚأنوار التنهيل لمييساوي ٔ.ٖٓ/
(٘ )ٚالتعيير القرآنس.ٜٔٙ :

( )ٚٙوردت لفظااة (رؤوف) مقرونااة يا ا (رلاايم) ااس تةااع مواسااع ااس الق ارآن الك اريم ،ينظاار
المعوم المفيرأل (رأف).

( )ٚٚروح المعانس س تفةير القرآن والةيع الم انس ٕ.ٚ/
( )ٚٛاليرىان س نموم القرآن ٕ.٘ٓٙ/
( )ٜٚمعانس األينية س العريية لمةام ار س.ٔٔ٘-ٔٔٗ :
(ٓ )ٛينظر المصدر نفةو.ٜٙ :
(ٔ )ٛينظر الكشاف.ٕٚ :
(ٕ )ٛةورة القمر.٘ٗ :

(ٖ )ٛاليرىااان ااس نمااوم الق ارآن ٔ ٙٔ/مااا ااوق ،وينظاار الاانظم القرآنااس ااس كتااب المتشااايو
المفظس.ٖٔٔ :

(ٗ )ٛاإلتقان س نموم القرآنٕ ٜٙ/ما وق ،وينظر الفاصمة س القرآن ٘ٗ :ما وق.
الفراء والهركشس ينظر اليرىان س نموم القرآن ىأ.ٙٗ/ٔ ،
(٘ )ٛقاال يي ا ّ
( )ٛٙالكشاف.ٜٔٓٙ:
( )ٛٚمعوم مفردات ألفاظ القرآن (نير).
( )ٛٛمعوم مفردات ألفاظ القرآن (ون).
( )ٜٛينظر النظم القرآنس.ٙٔ :

(ٓ )ٜينظر المصدر نفةو.ٕٙ :
(ٔ )ٜينظر اليالغة واألةمويية.ٜٔٔ-ٜٔٓ :
(ٕ )ٜآية.ٛٚ :

(ٖ )ٜينظر اليرىان س نموم القرآن ٔ.ٙٚ/
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(ٗ )ٜنقالً نن الفاصمة القرآنية.ٛٔ :

(٘ )ٜينظر الكشاف ،ٛ٘ :والدر المصون ٔ ،ٕٜ٘/وصفوة التفاةير.ٚٛ :
( )ٜٙآية.٘ :
( )ٜٚآية.ٚ :
( )ٜٛاإلخالر.ٔ :

( )ٜٜمعوم مفردات ألفاظ القرآن( :الد)
ثبت املصادر واملراجع
(ٔ) اإلتق ااان ااس نم ااوم القا ارآن :لو ااالل ال اادين الة اايولس (تٜٔٔى ا ا) ،يي ااام

إنو اااه

القرآن ،دار اليالل ،ييروت ،لينان( ،د .ت).
(ٕ) أةاااأل اليالغااة :أليااس القاةاام ملمااود ياان نماار الهمخشااري (تٖ٘ٛى اا) ،دار إلياااء
التراث اإلةالمس ،ييروت ،لينان ،لٕٔٓٓٔ ،م.
(ٖ) أةا ارار التكا ارار :لملم ااود ي اان لما اهة ي اان نص اار الكرم ااانس (ت٘ٓ٘ى ا ا) تلقي ااق :ني ااد
القادر ألمد نلا ،دار االنتصام ،القاىرةٜٖٔٛ ،م.
(ٗ) إنواه القرآن :لملماد يان اللياب اليااقالنس (تٖٓٗى ا) دار الفكاار ،يياروت ،ليناان،
ٜٔٚٛم.
(٘) إرشاد العقل الةميم الو مهايا القرآن الكريم :ألياس الةاعود العماادي (ت ٜٔ٘ى ا) دار
إلياء التراث العريس( ،د .ت).
( )ٙأنا اوار التنهي اال وأة اارار التسوي اال :لعي ااد اهلل ي اان نم اار ي اان ملم ااد القاس ااس الييس اااوي
(ت٘ٙٛىا) ،المليعة الع مانيةٖٔٓ٘ ،ىا.
( )ٚاليرى ااان ااس نم ااوم القا ارآن :لي اادر ال اادين الهركش ااس (تٜٗٚى ا ا) تلقي ااق :ملم ااد أي ااو
الفسل إيراىيم ،دار الويل ييروتٜٔٛٛ،م.
( )ٛاليالغااة واألةاامويية :د .ملمااد نيااد الملمااب ،الييااسة المص ارية العامااة لمكتاااب ،لٔ،
ٜٗٔٛم.
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( )ٜتاااج الع ااروأل :لملم ااد مرتس ااو الهيياادي (تٕ٘ٓٔى ا ا) ،المليع ااة الخيري ااة يمص اار،
ٖٔٓٙىا.
(ٓٔ) تاريا آداب العرب ،لمصلفو ال ار عس ،دار الكتاب ،ييروت ،لينان ،لٕٜٔٛٗ ،م
(ٔٔ) ت ا ا كرة األريا ااب ا ااس تفةا ااير الغريا ااب :لعيا ااد الا اارلمن نما ااس يا اان ملما ااد ايا اان الو ا ااوهي
(تٜ٘ٚىا) تلقيق :لارق تلس الةيد ،دار الكتب العممية ييروت ،لٕٔٓٓٗ ،م.
(ٕٔ) التعيياار الفنااس ااس الق ارآن الك اريم :ليكااري الشاايا أمااين ،دار العماام لمماليااين ،ييااروت،
لينان ،لٜٜٔٔٗ ،م.
(ٖٔ) التعييا اار القرآنا ااس :لم ا اادكتور اسا اال صا ااالا الة ا ااام ار س ،ليا ااع دار الكتا ااب ،وامع ا ااة
الموصلٜٜٔٛ ،م.
(ٗٔ) التعريفااات :لعمااس ياان ملمااد ياان نمااس الةاايد الوروااانس (تٛٔٙىا ا) تقااديم د .المااد
ملموب ،دار الشؤون ال قا ية العامة يغدادٜٔٛٙ،م.
(٘ٔ) تفةاير اليلاار الملاايل:أليااس لياان األندلةااس (ت٘ٗٚى ا) ،دار الفكاار ،ييااروت ،لٕ،
ٜٔٚٛم.
( )ٔٙااالث رةااا ل ااس إنواااه الق ارآن :لمخلااايس ،والرمااانس ،والو ااروانس ،تلقيااق :ملمااد
خمف ،ود .ملمد هغمول ةالم ،دار الماعارف ،القاىرة ،لٜٔٔٙٛ ،م.

الدر المصون س نماوم الكتااب المكناون :ألياس العيااأل المعاروف يالةامين اللمياس،
(ّ )ٔٚ
تلقياق :نمااس ملماد معااو

والشاايا ناادل المااد نيااد الموواود،دار الكتااب العمميااة،

ييروت ،لٜٜٔٔٗ ،م.
درة التنهيا اال وغا ا ّارة التسويا اال ا ااس ييا ااان اآليا ااات المتشا اااييات ا ااس كتا اااب اهلل العهيا ااه:
(َّ )ٔٛ
لمخلي ا ااب االة ا ااكا س (تٕٓٗى ا ا ا) تص ا االيا ومقايم ا ااة ن ا ااادل ن ا ااويي  ،دار اآل ا اااق
الوديدة ،ييروت (د .ت).

( )ٜٔدال ل اإلنواه:لعيد القاىر الورواانس (تٔٗٚى ا) ،تعمياق وشارح ملماد نياد المانعم
خفاوو ،القاىرة ،لٜٜٔٔٙ ،م.

ٔٔٛ
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(ٕٓ) الداللااة النفةااية ااس التعيياار القرآنااس :لماادكتور نيااداهلل ملمااد الويوةااس ،دار الغو ااانس
لمدراةات القرآنية ،دمشق ،لٕٔٓٓٙ ،م.
(ٕٔ) روح المعااانس ااس تفةااير القارآن العظاايم والةاايع الم ااانس :أليااس الفساال شااياب الاادين
ملمود اآللوةس (تٕٓٔٚىا) ،دار الفكر ،ييروتٜٔٚٛ ،م.
(ٕٕ) اللاراه المتساامن الةارار اليالغااة ونمااوم لقااا ق اإلنواااه :ليليااو ياان لماهة العمااوي
(تٗٚٙىا) ،مليعة المقتلف ،مصرٜٔٔٗ ،م.
(ٖٕ) نم اال االختي ااار ااس تفة ااير اليل اار المل اايل د.دري ااد لة اان الم ااد ،مليع ااة الموم ااع
العممس ،يغدادٕٓٓٓ ،م.

(ٕٗ) الفاصمة س القرآن :لملمد اللةناوي ،دار نمار،االردن ،لٕٜٔٛٙ ،م.
(ٕ٘) س نلو المغة وتراكيييا :د.خميل نمايرة ،دار الفكر ،نمان لٗ ٔ،ٜٔٛم.
( )ٕٙالق اااموأل المل اايل :لمو ااد ال اادين الفي ااروه آيا ااادي (تٛٔٚى ا ا) ،دار الفك اار ،يي ااروت،
.ٜٔٚٛ
( )ٕٚالكشاف نن لقا ق التنهيل ونياون األقاويال اس وواوه التسويال :ألياس القاةام ملماود
ي اان نم اار الهمخش ااري(تٖ٘ٛى ا ا) نم ااق نمي ااو :خمي اال م ااسمون ش اايلا ،دارالمع ااارف،

ييروت ،لينان ،لٕٕٓٓ٘ ،م.

مكرم (تٔٔٚىا) ،مصرٖٔ٘ٙ،ىا.
( )ٕٛلةاان العرب :الين منظور ملمد ين ّ
( )ٕٜالم اال الة ااا ر ااس أدب الكات ااب والش ااانر :لس ااياء ال اادين ي اان األ ي اار (تٖٙٚى ا ا) ،
تلقيق :د.المد اللو س ود .يدوي ليانة ،.مليعة نيسة ،مصر ،لٜٜٔٔ٘ ،م.
(ٖٓ) مع ا ااانس األيني ا ااة ا ااس العريي ا ااة :لم ا اادكتور اس ا اال الة ا ااام ار س ،وامع ا ااة الكوي ا اات ،لٔ
ٜٔٔٛم.

(ٖٔ) معااانس الق ارآن :أليااس هكريااا يليااو ياان هياااد الفا ّاراء(تٕٓٚىا ا) تلقيااق :المااد يوةااف
نواتس وملمد نمس النوار ،دار الكتب المصريةٜٕٔٚ ،م.

(ٕٖ) معانس القرآن :لألخف

األوةال ةاعيد يان مةاعدة (تٕ٘ٔى ا) تلقياق :اا هة اارأل،

دار اليشير ،الكويت ،لٕٜٔٛٔ ،م.
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(ٖٖ) مع ا ااانس القا ا ارآن وان اري ا ااو :ألي ا ااس اة ا االق ايا ا اراىيم ي ا اان ال مة ا ااري المع ا ااروف يالهوا ا اااج
(تٖٔٔىا) تلقيق :نيد الوميل نيده شميس ،نالم الكتب ،لٜٔٔٛٛ ،م.

(ٖٗ) معا ااانس النلا ااو :لما اادكتور اسا اال الةا ااام ار س ،نشا اار وامعا ااة يغا ااداد ،ييا اات اللكما ااة،
ٜٜٓٔم.
(ٖ٘) معواام مفااردات الفاااظ الق ارآن :لم ارغااب االصاافيانس (تٕٓ٘ىا ا) تلقيااق وتقااديم :نااديم
مرنشمس ،دار الفكر ،ييروتٜٕٔٚ ،م.
( )ٖٙالمعواام المفياارأل أللفاااظ الق ارآن الك اريم :لملمااد اؤاد نيااد الياااقس ،دار إلياااء الت اراث
اإلةالمس ،ييروت ،لينان(،د.ت).

( )ٖٚمااالك التسوياال القااالع ي ا وي اإلللاااد والتعلياال ااس توويااو المتشااايو ماان أي التنهياال:
الين الهيير الغرنالس (تٚٓٛى ا) تلقياق :د .ةاعيد الفاالح ،دار الغارب اإلةاالمس،

ييروتٜٖٔٛ،م.
( )ٖٛما اان يالغا ااة الق ا ارآن :ألما ااد ألما ااد يا اادوي ،مكتيا ااة النيسا ااة العرييا ااة ،القا اااىرة ،لٖ،
ٜٓ٘ٔم.
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ABSTRCT
The Quranic rhyme has a special place in the area of the
Quranic text. It is an important element in it because ehyming
depends on the unity of the text and its cohesion. On the basis of
general princiole that the secret behind the rhyming of the Quranic
utterance derives from the secret behind its structuring. As much as
aesthetic harmony in the structure of the Quranic rhyme، there is
also another harmony in the meaning requieed by that structuring.
The aim behind this study is not only to for account for letters and
sounds in the Quranic rhyme، but also the meaning as wrll. Verbal
performance reinforces semantic performance without concentrating
on the formal structuring. Sometimes، the Quranic rhyming does not
account for the rhyme. Rather it may come different from the
preceding and the following rhme. this proves that the meaning is
the basic factor
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