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 (مستغامن)عبد احلميد بن ابديس جامعة  عضوا مناقشا  د/  إبراهيم  بلقاسم
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 اإلهداء

ا وكلّفتها يوميا عناء جمع أقالمي هأقلقت راحتها وأّرقت نومإلى التي 

وترتيب دفاتري... إلى الّتي قدمت لي الّصدر الحنون والنّظارة في 

 أّمي الغالية. :العيون ورعتني ما بين الجفون

إلى الّذي علّمني الّشكر  ،إلى من أرشدني إلى األمل ونهاني عن اليأس

 ،إلى الّذي مأل صدري حبورا وأيّامي سرورا ،ونهاني عن الجحود
 والدي العزيز.

 أسرتي الّصغيرة: ،در بهجتيإلى نور عيني ومهجة قلبي ومص

 هما عبد الهادي.يابنتي بشرى وأب ،جيالليابني  

ويهّوِّن في عيني كّل  ،إلى من يوصل صبري بالمدد الّذي ال ينضب

 زوجته. ،وأّمي الثانية ،ألرى خّط األفق: عّمي العزيزالّصعاب 

روا جهدا لتوفيق عملي إخوتي: الّذين تجنّدوا لمساعدتي فلم يدّخإلى 

 حمزة ومجاهد. ،الّطاهر ،رشيد ،عبد الحقّ  ،بكرأبو

 .رشيدة،خيرة  ،العالية ،فاطمة ،فتيحة ،وأخواتي: عائشة

 إلى مستودع األسرار وملجأ المحتار ومصدر الحماس صديقاتي: 

 فطيمة. ،ليلى ،أمينة

 إلى كل من أحبّهم قلبي ولم يذكرهم قلمي أهدي ثمرة جهدي.

 الّشكر

 .بسم هللا الّذي ال يضّر مع اسمه شيء

 .أحمده وأشكره لكرمه علّي بنعمة العقل ونور العلم الّذي يضيء طريقي

 على توفيقه في إنجاز هذا ابحث المتواضع. اً هللشكرف



وأتوجه بعظيم الّشكر وخالص االمتنان إلى األستاذ المشرف األستاذ الدكتور 

الجياللي بن يشو لما قدّمه من نصائح وتوجيهات فله عنّي جزيل الّشكر 

 وموفور الجزاء.

كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي الذين ساهموا في تكويني والذين 

 اسقت جهودهم لتوجيهي.تن

شكر اللجنة المناقشة الّتي تحملت عناء وال يفوتني في هذا المقام 

قراءة رسالتي لتصويب ما ورد فيها من مآخذ وتثمين ما أودعته فيها 

 من جهد.

كما أتقدم بالشكر الخاص والخالص لشيخي اإلمام: بلقوميدي محمد 

الهبري على كل ما قدّمه لهذا البحث من تسهيالت وما تحّمله في 

وفخرا وكّرمه هللا سبيل العلم من عناء جعله هللا لكل طلبة العلم ذخرا 

 بزيارة بيته العتيق.

وحة: األطر ات هذهأشكر أيضا العين التي سهرت على رقن محتوي

 وفقها هللا وسدد خطاها سمية
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

ع مددددددد   احلمدددددددد خ ا دددددددوي ر ددددددد  ا رددددددد اس ر ادددددددو ا ر ددددددد    ر  دددددددو  ا  ددددددد   ر ددددددد و ا   ددددددد    را ددددددد    ي       
ا قيدددد    را وددددد ع را ادددد   ع دددددد ردددد    ا   يددددد   ر دددديد ا  ددددد،ي    مددددد  ددددد   امل طدددد مل رامل، ددددد     دددد      احلددددد 

ع دددددد ب  امل رددددد مل  بدددددة   رددددد مل   يدددددو رة  فمدددددة ن ام ددددد  ا يادددددو    ددددد   ر  ددددد  احلدددددو  عددددد      ر     ددددد   قيددددد  
ن ددددد  سدددد  ر دددد ي مددددو ق       دددد   ا ددددد  . رمدددد  ا دددد د ب ع يدددد  رع ددددد ا دددد  ر  دددد     ا  ددددوم  –مودددد حل   

 ر رد:

 دددددى ع ددددد  ع دددد     ملدددد   دددد   ا قددددوا  ا فددددو  مر ددددبع ب ا   دددددع ي ا فدددد    دددد   يدددد  مدددد  ا ر دددد   را ، دددد   مدددد    
 ر دمل     ة   ي  ا م  ا م   ف  ت املر بع  غ  ة. 

رملدددد   ر ددددد ب ر،ددددم ا ددددو و احلفددددي   دددد و  دددد    دددد ع  دددد ورا ع ددددد ا   مددددة   دددد    ر وعدددد  رعدددد    ا دددد قيت   
ع يدددددد  رمدددددد   ددددددد   ا  مدددددد  ع  دددددددرا ب ا ر دددددد   رعدددددد     رددددددو  ا ، دددددد    دددددد  م رددددددو . رمدددددد  ا و دددددد ى   دددددد ى  دددددددن ا

  ا ددددت اع  دددد ا سدددد : ور  ا دددددن  ا   دددد ت     ددددد     دددد   غي دددد ا ريددددي   ي ا قددددوا   ددددغ ا  دددد    ر   دددد ا رمدددد    ددددة 
ا قددددوا  املقطرددددة   رددددورا سدددد   دددد  م رددددو . رمدددد    دددد  ا دددد قيت م مددددت ا ودددد  ع ي  دددد         ددددي  :   دددد  
تعيل"    دددددددد   دددددددد  ا   وتدددددددد   ا دع يددددددددة ا ددددددددت  فيدددددددد،ت   م،اددددددددو    را  دددددددد ر    امل فددددددددوع ا ددددددددت  دددددددد  ت 

ا  طدددددومل   ي ددددد  ر ت ريددددد       حل دددددة   ضدددددر   ا  ،ددددد   ا ددددد ت  ي ددددد . رملددددد     دددددت امل مدددددة ع ميدددددة  فددددد    بامددددد 
   را يقدددد   دددد    دددددع   ددددأع  رمدددد   يددددد ع ددددد   ددددد       املادددد م  ردددد  ،   مدددد  ا دددد ت ي  ددددو  املادددد     دددد

  ظ و ضرف عقيدهت  ر ي رية    م  .

 مدددددددددد  ا   دددددددددد  ا  دددددددددد ق  ودددددددددد ظ ادددددددددد رى ا   مددددددددددة  فدددددددددد  مدددددددددد    ر دددددددددد  سددددددددددو  احلددددددددددور  مدددددددددد   دددددددددد ا و       
  قدددددددوا ا  ا قوا يدددددددة مددددددد   ، دددددددي  ر ونيددددددد  ر م  دددددددة ر  ددددددد    ر رضددددددد   عددددددد    يدددددددم         ية. رضددددددد   ر  دددددددة 

       احلور  رخم      ر ، هت  م،وتع رمأ ،ة ي   ية مقطرية م،   ة    ت  ر مغ قة.

ر ردددددد    دددددد  و ا  مدددددد م   مل ضدددددد خ  رددددددب       دددددد  و ري وددددددية ر رددددددو  ع ميددددددة. را ردددددد ع م  مدددددد      ددددددو  
امل  ادددد   ي ا ،ددددوخ الرددددو مدددد  ا   ودددد    ددددوا     ي    رددددد    نضدددديتا د ا ددددة  دددد   دددد   وودددد  ي ا ودددد

  ر ددددد  املر مية.رريدددددرو    ددددد خ مددددد  ا قوددددد     ت  ا ددددد د ا      ودددددي   دددددو  ا د ا دددددة ي ا   ددددد  ا وددددد ظ 
 ي دددددمل ا  دددد ا   .  مدددد  ا ددددداع  ا ي ودددد :   دددد  ر دددد ع  سددددو  احلددددور  رريدددددع ا   دددد ق سدددد   دددد    دددد    يددددت 
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  ت ا ددددة  ددددو  احلددددور  ر  ريددددوا   ددددوا  دددد   ددددوا ا رمدددد  اع  دددد .     دددد  يي  ددددي يلا دددد  مدددد    دددد   ي دددد  ر يم دددد
     يي.

 ي  ،ت  يدددددد  رع  ت عدددددد  ي ت ا ددددددت  ددددددو   يدددددد  ع نودددددد  ا ادددددد     ي    امل ضدددددد خ مطددددددورمل حلددددددد ا    مددددددة.      
  دددد  ا ف دددد  مدددد  املأ ،دددد   ندثددددة م  دددد  ر د  ددددة ر دددد  مدددددا   دددددى ر دددد ا  ع ددددد ن دددد ا  ا   ا دددد   دددد  املادددد م  ر 

 .-ا   مية م    راملاي ية-ا ف  و .ر    ق ش ع د ن  ا  ا   ،ب    

 قدددد   دددف ا دددد      دددو مددد    مددد    دددوت     وددد يف ع مددد  رمددد    دددة مددد    دددف ي  دددوا امل ضددد خ مددد   نددددم :  
ت/  ،ددددددددد  ريددددددددددو  رم دددددددددد   وددددددددددو   يب ا  ددددددددد     دددددددددد    دددددددددد  :ا  امو ا اددددددددد ا   ي   ددددددددددوا  ا ،دددددددددد ا     ققدددددددددد 

   ط رددددددة ا و دددددد  ة. رمدددددد    مدددددد   ف دددددد  ع دددددد  ي   دددددد    ودددددد يف م ردددددددت املق  ددددددد.م  : د  ا ددددددد   0691 دددددد ة
ا ب  يدددددد  ي   دددددد و ا ل دددددد    ر دددددد ى ا ددددددد   ا اددددددي م  ي ا  قدددددد  . ر ردددددد   ددددددو   امل   دددددد    دددددد  مدددددد    دددددد  

 رمدددددد    دددددد  امل،اددددددو   ا ددددددو    ر   دددددد   ع  ددددددة ر  ددددددة: ال   دددددد  ي - ي  ياددددددت ا رددددددلع   فدددددد  - دددددد ى ا ،دددددد ا  
را بخميدددددددوي ي ا فيددددددد  . رمددددددد  املر  دددددددو  : مد  ،اددددددد    ر، املر ق ر  وا دددددددد   ا دددددددوا ي ي م،ددددددد  ي  ا غيددددددد  

  رييد  ض  ي امل   . را ايد نط  ي ا ظ ى رريي    ا ط  و    ع ري   ي ا   و و را     و.

ي  ع ددددد   ا  غددددد ير  ددددد   دددددد ا   ،دددددت ا دددددد    ع  ددددد    رضدددددو   ددددد   اع ل ددددد    ددددد  مددددد    دددددف ي ا ،ددددد ا    رندددددد   
ممددددد  ندددددد  -احلدددددوع م  ددددد  رال  تثيدددددة-ضدددددف    ي دددددي ا و ددددد    ا ر ميدددددة. راملقددددد ع  ددددد ا   ا اددددد   ت ا دددددة  غ  دددددة  

 ع  رد رع اود.

  و  احلور  ند ا   ب ت رن  ت ر  ؟      ت  ر و ما غوو  ق ى: رم  مب ة ر ي  وا      

 رضددددد   ف نددددد       ددددد  مددددد   رضددددد    ف  دددددي ع  دددددد  ددددد ن ى       ددددد   دددددو  ا   ددددد مل  فدددددو   رضددددد             
 - ن ى خم  ،ة ع  د دع ت ر   ي  ة اعتع  -م  تدت  ر    ت     ظو   ي   م   ار ة خم  ،ة

رنددددددد   ر ددددددت ي  ددددددو  ا د ا ددددددة  دددددد     دددددد  ال ا  ا ددددددت ني ددددددت ي  ،ادددددد    ما  ادددددد ة    ددددددت  ر مادددددد  فوع 
 دددددد ا غو ددددد  م  ددددد .ل   ر دددددة ا  ظددددو   ي ددددد  مددددد  ر  دددددة  ددددد  ية مدددد    ر دددددة  ت ددددد       ددددد    ر قدددددد   را  ندددد   ع

   ا    ر  ة.
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جبددددد او  ق رددددد  ر ادددددفت  -امل   دددددة - رندددددد ريدددددغ    حددددد   ع ميدددددة   ر دددددت ا ددددد  ط مل املوددددد ت  راملوا ددددد         
  دا  ا ،ض ى ي تار     م  و"ع  احلقيقة,ر وري  م  م    املرو ة:

 دددد  ا ادددد   ا ددددت ار ودددد   ب سددددو  احلددددور ؟ رس   مدددد   دددد   ددددو  احلددددور ؟ رع ددددد  ي مو قددددة    ددددت؟ رمدددد     
  و  احلور  تر    ا  ؟ ر         روو ع تع اع    ،  ري      ر ظ  و  ؟

  يف  او ؟رس  ردت  أتر  هت   رمل يا  و  ا  رض رام    ا  رض ا رو  ع  أتر    ؟

؟ ر دددددد    قدددددد م  مضدددددد م  ا ادددددد   نددددددة  ملددددددا؟  دددددد   مدددددد  ردددددد ا  را ادددددد   ر  ا  دددددد  ع نددددددة دددددد    ،  ددددددة ع    
 م  م    ق م  احلور  ي املط   ؟ 

مدددددد يا  ضدددددد  ت   دددددد ت ا قددددددوا  ي ر  مدددددد   دددددد  ا قدددددد ا   ا ودددددد  ية ا ددددددت  فدددددد  نددددددوا ع  ددددددو  ا   ي دددددد   ا ،و دددددددع؟   
ر ددددد  ايددددددب  ا   يددددددة املقطريدددددة  ددددددو  احلدددددور  عدددددد  مددددد   دددددد  مرددددددور  ي  ت ا دددددة  ددددددو  احلدددددور     ا ودددددد  ي  ؟

 ا يرو را   و؟    و  احلور   د  تار  ا ا  ع؟ ر   ا و  فوا    م  د خمو   ؟ .

وى جم دددددد ت  دددددد  ردددددد  ق ي ا    ددددددة ع  دددددد  ر دددددد  ي ددددددي ا  ا ادددددد  ي   دددددد -ر  تع - دددددد   ددددددو  اع  ،ادددددد  ا    
ع  ،دددددددد ع دددددددد ا قددددددد  ل . ي  ودددددددد  املددددددد    ا    ي ددددددد     دددددددوا ا ا ،وددددددد ى ا    دددددددة  عع مددددددد ت ع دددددددد م ددددددد    ر 

 ا ر م    رامل    املق          امل ا  ة    ا ا  –       ا د ا ة ن  مة ع د امل  ظة–را   ،  

راملدددددد    ا  دددددد  د  ملدددددد    ددددددت  ودددددددت عددددددوت   دددددد ت  عدددددد   ا ع دددددد   ي  ودددددد يف احلددددددور . را   ددددددو   ي     
 رع  ،     مل    ةا  و    ي ت ا ة  ا ة  فوا  احلور  تار  ا ا  .ت   املق م  ر ر ا 

ا     ددددد  جب دددددد ا قددددد  م  ع دددددد ا دددددلام  ا  ف ر يدددددة ا دددددت هتددددد    ضددددد   ا قدددددوا  ا فدددددو  ر اددددد     ددددد  ا ر مددددد ق 
ر   دددل  دددوصم    وددد   ا قدددوا  ا فدددو  tanzil.net قددددم   م نددد   ا دددت م ددد  ا دمدددة    دددف ا دددورا  

 ادددددد حة  ردددددد  ر مي دددددد    دددددد  ي ا و ضددددددي   بدددددد تي  مددددددد  kahil.comم ندددددد  ع ددددددد ا دددددددا  ا ف يدددددد ع ددددددد 
ترار دددد  ا يددددرو ر  دددد  ا  قددددد  -  تع ع ددددد مدددد  نيدددد  ا ،دددد –رمدددد    ددددة املودددد ت  راملوا دددد  املر مدددددع ي ا   دددد  .

را    ددددددة ي املدددددددر  م دددددد  ت دددددد ا  امل  دددددد  ر  دددددد  ر يب ادددددد   ر  دددددد و ا ودددددد  ع    يب  دددددد ى ا راددددددفوي ر  دددددد و 
ا  ددددد   ع دددد  املر ددددب ل   دددد  ع دددد   ا قددددوا  ي ا ،ودددد  ا  ظددددوي م دددد  ا ل دددد   را  قدددد   م   دددد  ي ع دددد   ا قددددوا  

 ،دددددت ي  عدددددواو ا قدددددوا  م ددددد    ددددد و  دددددي     ر عدددددواو  وددددد    ا وددددد ت.  ردددددد     ددددد  ا   ددددد  را ف ددددد  ا دددددت  
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      ددددد    ددددد  ا  ،اددددد  ي ا ،وددددد  ا ددددددعيل م ددددد   ر، املرددددد ق  ا قدددددوا      ددددد   رمرددددد ق ا قدددددوا  ر عوا ددددد    ب ددددد  
رم،دددددد  ي  ا غيدددددد  ر دددددد م  ا  ي  ...رمقدددددد ع  عدددددد  ا يدددددديرة راملا يددددددون  را     يددددددة...ل  ر، املردددددد ق  عضدددددد  ة 

 ددددددددد  م اضدددددددددي  ا قدددددددددوا   وددددددددد ف ا     دددددددددد ر دددددددددوام  ا قدددددددددوا  ا  ف ر يدددددددددة  تددددددددد ت    املر ددددددددد  امل، دددددددددو  رم 
. ر  اعع مددددددد ت ي ا ،وددددددد  ا وددددددد ظ ع دددددددد   ددددددد   ع ددددددد   ا قدددددددوا     ددددددد ن ق را ل ددددددد   امل   ددددددد     ددددددد  ا اددددددد  

  ب  يددددددد  ر ،اددددددد  ا فيددددددد     بخميدددددددوي.ر    ا قدددددددوا ا  م ددددددد  : احل دددددددة ي ا قدددددددوا ا   ر  ددددددد و ا اددددددد رة ي 
 دددددددد رمرددددددد  ا قدددددددوا    ،دددددددوا .  ردددددددد     ددددددد  ا وددددددد  ي   ي امل  ددددددد  امل ايل:م ددددددد  ا وددددددد   ا قدددددددواا  ع ددددددد  جم 

ل  ددددددوصم    ودددددد   ا قددددددوا   ا  غدددددد ي  بددددددد خم دددددد   عمددددددو  ر  دددددد   مدددددد ى  يددددددو رادددددد    ادددددد   رع دددددد    ادددددد 
 ا فو   ر د ا دا  ا ف ي .

ملددددددر  املر ددددد   ر ردددد  ا قددددد  ل ا دددد     مددددد  ردددد ى م نيددددد     ا د ا ددددة ا قادددددمت       ددددة  وددددد ى ريددددغ  ا     
وي امل  دددد    دددددة  ا   ا قددددوا  املقطرةة ةع مددددةف   ددددو مدددد  ضددددور عف  ددددب ا مدددد  ا ،ودددد  ا  ظدددد دددددة  تع اع دددد   ى  

احلددددور  املقطرددددة عم مددددد    ددددوت  رددددد  م  دددد  ردددد ل    دددد اخ ا ريددددوع      دددد ، ي ا قددددوا  ا فددددو  رارددددو  دددد ى   
ر عواو را  ي دددد    ددددة مدددد  مدددد  نددددوا ع    ف م ددددل م  دددد  ددددد   اع دددد    ا ادددد   امل  وددددة   ،دددد ا    رو ، دددد      

عدم ..  يدددددد   ودددددد  تعيل   ،ددددددوخ    م  دددددد   رى  ردددددد ،  ندددددد اى ا ر مدددددد   ي احلددددددور  املقطرددددددة    يدددددد    ق  ردددددد ، 
    حدددددد  م  دددددد  اردددددد    د ا ددددددة امل   دددددد     دددددد  ا ادددددد   و   ددددددو  احلددددددور    ،ددددددوخ ا   وتدددددد   ا دع يددددددة  دددددد

ق ددددد    رضددددد   را  قددددد م   ددددد  م اضدددددير   رتراعددددد    ا ي ددددد  مددددد   ددددد  ق هت  امل،   دددددة  حلدددددور  املقطردددددة ر يددددد    ر  
رع ق هتدددددددد . رم ددددددددد    ا  ددددددددد ل    ا ،وددددددددد  ا وددددددددد ظ ا ددددددددوي   ددددددددد    رى م  ددددددددد  م ددددددددد : ا  وددددددددد يف ا وددددددددد ظ 
   ددددددور  املقطرددددددة ع ددددددد ع مدددددد   ا ع دددددد       م  دددددد    ق  ردددددد ، ا قددددددوا ا  ا قوا يددددددة    ددددددور  املقطرددددددة رمدددددد  

ا يددددة ر دددد ق    دددد  ية  دددد  ا  ددددداى را ت دددد   را م  ددددة را  دددد    ر دددد   ع  ددددد مدددد    دددد،و ع دددد  مدددد   غدددد ا   عو 
عقدددددد م  دددددد   د ا ددددددة  ددددددو  احلددددددور  مقطريدددددد  رم  ظددددددة مددددد   ادددددد،و ع دددددد  مدددددد    ددددددوا  رمق    دددددد  مدددددد  ا د ا ددددددة 

مدددددد   رر مددددددت ا د ا دددددة ه ادددددة  ردددددت  ي ددددد    دددددد  مددددد     ددددد ت   يددددد  .ا ،وت دددددة ا  وددددد  ية    دددددور  ر وتتاهتددددد 
  دددد    : ح دددد     احلددددو   ددددب  مدددد  ا  غددددة ا ددددت مدددد   ي ندددد      رددددل ا فدددد  ع ددددد ا ددددب  را ددددب  ع ددددد ا فدددد    ر   
 مدددد  تع دددد  ر دا يددددة ب ا ددددوي ر دددد  ا  يددددو مدددد  ي ددددو ر   ددددد ر ر  دددد  ريددددر   رن   دددد . را ددددوي  ر ددددد      يدددد 

 ردددددد  مر ب دددددد  ا   دددددددع مدددددد   دددددد ،     وددددددرد    ا ادددددد،ي ة مدددددد   دددددد  امل   ندددددد   ا  دددددد      دددددد  يا دددددد  ب ا ددددددوي 
ام  رددددد ا عددددد   دددددور  مرددددددرتع    ر ددددد    ردددددض احلدددددور    ددددددى ع دددددد ا فددددد   ر    ددددد    ردددددض ا ر مددددد   ا  دددددواي 
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 ،ادددد      ددددي  ع دددد غ مل  ي دددد ن  عدددد   ت ا  مر  ي دددد  ر شدددد   رددددوا  قوددددد مدددد  مق  ددددد ا يددددو رة   اددددد ي  رددددة 
 مدددد   .         ددددة ا ددددور  عدددد  امل ددددة مدددد   ادددد ى  دددد   ،ادددد    قدددد ى  ،ضدددد  ا ي دددد ت ع ددددد ا  دددد   ر  قددددد   عدددددت

 ددددد    دددددو  احلدددددور   دددددوت  ر يمددددد  ي هت ي ددددد  را  ردددددو  ع دددددد خم    ددددد  ر ددددد، هت   ر ددددد     ر  ددددد  ا وددددد  ية 
را عوا يدددددددة ر   ددددددد     ع ددددددد  ا  وددددددد   ي ا  ردددددددو  ع دددددددد  وت تاهتددددددد   را  ردددددددو  ع دددددددد ا  قددددددد خ ا وددددددد ظ ا دددددددوي 

  ... رفا   وتتاهت  رم   وا ق  م  ا ،ر ى  ،ا  رع م،

   امل طدددددددد  -مدددددددد     ا ر دددددددد ا   دددددددد      رفدددددددد  -ا ،ودددددددد  ا دددددددددعيل ع ددددددددد ا ودددددددد ظ  رنددددددددد     ادددددددد ي        
 ر ددددت ي ددددي   ددددوات  تا  ددددة ر ددددة      ي ؟ن ددددت:   نيدددد  س  ر ددددت ا ر دددد ا  سددددوا ا   يدددد  ادددد دع  ي ددددي  دددد 

 وددددد  ا دع دددددة ر         ةا وددددد  ي  فادددددوم  مددددد  ا   وددددد  ي ا ر ددددد ا   قدددددد  ا دع دددددة ع دددددد ا وددددد  ي   
ضددددف    ي ددددي ا دددد غ مل  ددددو  املقدددد م  ا ودددد  ية ر س م دددد  مدددد  تردددد  مدددد  ا ددددد    ر ددددي  ي ددددي مدددد  م ط ردددد ظ.

اددددد     ا دع يدددددة  رع   اددددد   ي  دددددي  دددددو  ا  غددددد    ددددد    دددددا وددددد ظ م  ادددددم    دددددا ا  رقيدددددد  و   ددددد  ا  ددددد ى امل  
  در  ي      ا عواو را قوا ع.ا  ر م  مر   م  ا    ية ا و  ية  م         ي م ر ق    ملرىن  

ر   ميدددددددف ة  دددددددديدص ات  ي ا  ددددددددة ميددددددددف ة  مدددددددة ع  دددددددد خ  دددددددد     ددددددددوع املوا ددددددد     ددددددددت مدددددددد    دددددددد          
ضدددددف   ي ددددد   .را ددددد  ب ت نوا هتددددد   ددددد  ا  مددددد  ا رمدددددو  ر دددددوم   ا   يدددددب  ر نددددد   ا دددددت ري ريدددددت ع دددددد ي ددددد امل

  ي ددددد     ضددددد    و   دددددة ي نطددددد خ ا   يدددددة را  ر دددددي    ر ي،دددددت ا اددددد  قة ي م وددددد  ما يددددد  ع ا عدددددد  ا  ،دددددو   ظدددددو 
ر  دددددة ا   دددد  ا ودددد ظ م ددددد  رمدددد   ر دددد    قدددددوا ا    عادددددو امل ضدددد خ ر ددددر         تع ع دددددم دددد   ا   را بر ددددة

رددددد  مددددد  ا د ا دددددة. رع را عدددددواو را  قطيددددد  ا وددددد ظ ر  وددددد   احلدددددور  رأتر   ددددد  ممددددد  ا طددددد   ع يددددد  ا ،وددددد  ا 
  دددد   ا يددددفو ر ب دددد  ا ددددبا    دددد  يي امليددددو  ا ددددوي  م دددد  مي ددددة  ددددو  ا ،دددد ع وا املقدددد     ودددد ى م ،دددد    ي  دددد

ي  فددددددد  مددددددد   رظ مددددددد  ع ددددددد  رردددددددلع ر دددددددل. رم  ددددددد  م  ددددددد ى    ريدددددددي   ا مددددددد    ررندددددددف جبددددددد    تاعمددددددد     
ا دددددوي ع   ،دددددو ي ر دددددل    ي  ددددد ي  ا ر ددددد ع دددددد مري ددددد  ا ر مددددد  ا دددددوي ع   ضددددد      ق ميددددددي  مدددددد ا دددددلي

  م  يل .   باح  ب ع  م     ا با . ا  ير و ا      
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 أكثر من ضرورة االستفتاح عند العربجودة 
 متهيد: -1
 ـمنذ وقت مبكرـ ، وهلذا فطن الشعراء واألدابء  فس البشرية متيل إىل االفتتاح احلسنطبيعة الن إن     

إىل أمهية مطالع األعمال األدبية شعرا ونثرا ومن مثّ توالت التوصية ابلفواتح مـن قبـل العامـاء واألدابء   
توارثـــت األجيــــال وصيةا أعســــنوا معاشــــر الكتـــاب االبتــــداءا ، فــــ  ّن دال ــــل  ؛وعـــن الن ــــاد ال ــــدام 

مـن ال يـيدة، والـدال عاـ   ا ي ع يف السـمعقفال أوله مفتاعه، إذ املطاع أول موعدوا الشعر  1  البيان
ة  فــ ذا كــان االبتــداء عســنا بــديعا ومايكــا رشــي ا؛ كــان ل مــن ال يــيدة منــ ل الوجــه وال ــرّ مـا بعــدا، املنــ ّ 

 داعية إىل االستماع ملا جييء بعدا من الكالم 

 براعة االستهالل يف النقد األديب القدمي: -2

إذا اســت ل املتكــدم كالمــه ســا يناســح احلــال املتكــّدم فيــه وســا يشــ  إىل  ــر  مــن احلــدي          
ّــي ذلــد عنــد البال يــا براعــة االســت الل  وكــذا فــن ال يدركــه إال البــارع الفــّذ الــذ   اــد مفتاعــا  ُسم
 ســـكرف يفـــتح بـــه قاـــح الســـامع، فييعاـــه مســـتعدا ألن يتـــدبر ويتفكـــر فيمـــا يبـــ  عايـــه مـــن الكـــالم ،
واالست الل مرعاة من اخلطاب عا  قدر كب  من األمهية ابعتبار موقع ا منه، وأكم ما تتسم به دوركا 
يف التواصــل مــن عيــ  كانــت األعــوال النفســية م يمنــة عاــ  طــريف اخلطــاب ف ــي عاــ  ذلــد تكتســي 

تـىن  يف أول بعدا تداوليا جديرا ابالكتمام ف ـد قـال أكـل البيـانا  مـن البال ـة عسـن االبتـداء وكـو أن ي
-وإال أعـر  عنـه  ؛ااوعـقبـل السـامع عاـ  الكـالم و أّررا ف ن كان مـ،الكالم ألنه أول ما ي رع السمع 
فينب ــي أن يــ ّد  فيــه لعــذب الافــأ وأج لــه وأرقّــه وأعســنه ن مــا  -ولــو كــان البــاقي يف  ايــة احلســن

 2وسبكا وأصّكه مع  

                                                           

كـ(ا اليناعتا) الكتابة والشعر( حت يق مفيد قميكة ،دار الكتح 593أبو كالل احلسن بن عبد هللا بن س ل العسكر )   1 
 ص 999م   9999،  2العامية،ب و  لبنان ط

 ومن كة ميككة نسخة لاطباعة الفكر دار– ال رآن عاوم يف اإلت ان ،(999 ) السيوطي الدين جالل النص كذا أورد 2 
  999ص 2ج 2009ط العطار، خالد د بعناية
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ألجــل ذلــد كانــت موضــوع دراســة وعنايــة يف ومــن كنــا تــة  أمهيــة االســت الل صــيا ة وتباي ــا و 
  1الرتام اإلنساين بوجه عام

 :هاللظاهرة االهتمام ابالست -3

-مـــن ارـــدير ابلـــذكر أن الدراســـا  ال رآنيـــة دا مـــا كـــي الســـباقة يف ا ـــال البكثـــي اإلبـــداعي 
وابــن عّيــان خدمــة لاــنص الكــرغ إذ ت ــدو دراســا  ابــن قتيبــة وابــن أ  األصــبع  -الســيما ال د ــة من ــا

  2وال ركشي والسيوطي والب اعي من أكّم ما قّدم يف جمال العتبا  من دراسا  قّيمة

مــن أ ــ ر الــدروت البكثيــة وأشــدكا إ ــراءا عاــ   (وي ــدو كــذا الــدرت )العتبــا  يف الــنص ال ــرآين      
هلا إىل مستوى النتا ج ملا ينطو  عايه مـن إشـكاليا ، ف ـي حتمـل و يفـة إعالميـة يف شـكل مـن أشـكا

أمــارة ألكــل الكتــاب أنّــه ينــّ ل عاــ  ممــد صــا  هللا عايــه  تاّ ــي الكتــح الســماوية قبــل ال ــرآن الكــرغ 
 3 وسام كتاب يف أول سور منه عروف م طعة

كــذا الكتـاب عاــ  رسـوله ليعيـ  بــه ويتكـدى بــه  أنـ ل أن هللا تعـاىل أد  شــد وال يـراود عـاقال
وخوامت ـا  الع سـور ايكـون معيـ ا يف ن مـه ومعانيـه وتراكيبـه ومطـ كذا األمة الباي ة الفييكة، فالبـد أن

فياء كذا الكتاب املبا عا  أعسن ن م وأمجل وصف وقفـت أمامـه بال ـة البا ـاء وفيـاعة األدابء، 
اه وتعب اته   4فام جيدوا مساكا إال أن يعرتفوا ببيانه وفياعة مجم

 :سورة الفاحتة وسورة العلق من أحسن االستهالل -4

 ومن االبتداء إىل نوع أخص منه يسـم  براعـة االسـت الل، وكـو أن يشـتمل أول الكـالم عاـ  
ألُســ  يف ذلـد ســورة الفاحتــة اوالعاـم   مـا يناســح احلـال املــتكام فيـه ويشــ  إىل مـا يب ــ  الكـالم ألجاــه

 ن  ر  بـ ـخ  أ  اليت كي مطاع ال رآن، ف  ا مشتماة عا  مجيـع م اصـدا كمـا قـال البي  ـي يف شـعح اإل ـانا  
ــو ال   بمــأ   ــ مم  اب  أ   ن  أ   يــح  ب  ع   نم ب ــ م  اس  ــ بــنم  د  م  ــ بــنم  ح  ال  ص  ــ احلم ن  ىن  ب ــنـ  أ    ئ  ان  ك  م س  ــالف   بــنم  ا  ــ ل  ض  ــا ع  ن  ثـ  د  ع   بــنم  انم ف 

                                                           
 ( م ال) 2099 جانفي 09 العدد والا ا ، اآلداب كاية جماة الةدوين، هللا عبد عند االست الل شعرية اشعالل رشيد ان ري 1
 93 ص9991أفر 999 عدد،دمشق،العرب الكتاب احتادااألد  قفاملو  جماة ،العنوان صناعة يف االست الل براعةااهلميسي ممودان ري 2

  2095-9 العدد 29 ا اد اإلنسانية لاعاوم اببل جامعة جماة الكرغ ال رآن يف العتبا  بناء 3 

 اامليــطبة موقــع عاــ  الكــرغ ال ــرآن يف الســور فــواتح عــن كامــل عامــي حبــ  االســت الل، براعــة يف وأثركــا الكــرغ ال ــرآن فــواتح 4 
91/01/2092 httpM//vbMelmvstabg.com/L2207819.html 
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ـوم  ام عم  ع  د  و  أ  و   ح  تـمكم   ة  ع ـبـ  ر  أ  و   ة   ما ـ ىل   إ  اىل  ع ـتـ   هللام  ل     نـ ـأ  اال  قـ  ا   س ـاحلم  ن  ع   يح  ب  ص   بن   يع  ب  الرّ  ن  ع   م  ا  س  مم   ة  ع ـبـ  ر  ا أ    
ــنـ  م   ــ   ــ وم  امــعم  ع  د  و  أ   ، مثم  ان  ق ــر  الفم و   ور  بـمـال   و   يــل  ن   اإل  و   اة  ر  و  ا التـ   ع  د  و  أ   مثم   آن  ر  ال مــ ان  ق ــر  الفم و   ور  بمــال   و   يــل  ن   اإل  و   اة  ر  و  التـ 
 1  ة  ل     نـ  مم ـال ح  تم الكم  يع  مج       س  ف  ع ا م  تـ   ن  م  ك    ان  ا ك  ك     س  ف  تـ   م  ا  ع   ن  م  ف   اب  ت  الك   ة  احت   ف   ل  ي  ف  مم ـال آن  ر  ال م  وم  ام عم 

ّجــه ذلــد لن العاــوم الــيت اعتــوى عاي ــا ال ــرآن وقامــت عــا األدفن األربعــة عاــم األصــول وقــد وم 
ل بــــومـــدارا عاـــ  معرفـــة هللا تعـــاىل وصـــفاته وإليـــه اإلشـــارة  ـ ل﴾٢﴿ اْلعَدددملـَم  َلاْلَحْمدددلِلـلهِدددبـ لَ ـ   الِرْحَمدددب 

 با   ومعرفة املعـاد وإليـه اإلشـارة  ال ذ ين  أ نـ ع م ت  ع ا ـي   م   ـ  ومعرفة النب ا  وإليه اإلشارة ب ﴾٣﴿ الِرـح مـل
وعام الساوك وكو محل الـنفس   ، إـيِمَكلنَْعبِلِل بـا وعام العبارا  وإليه اإلشارة  ﴾٤﴿ الدّ ين  م ال د  يـ و م  

دعـَع  ِلل"بــاوإليه اإلشـارة  ؛عا  اآلداب الشرعية واالن ياد لرّب الةيّة ْْ إـيِدمَكلنَ دَراَ ل ﴾٥﴿ ََ اْهدـلنَملالـ  

عـَق مَل ْْ طالع عا  أخبار األمم السـالفة وال ـرون املاضـية لـيعام املطّاـع وعام ال يص وكو اال "﴾٦﴿ اْلِم
ْملل:"اإلشارة ب ولـهعا  ذلد سعادة من أطاع هللا وش اوة من عياا وإليه  ِـ ـصَراَ لالـِذيَ لأَْنعَْمَتلَعهَدْ 

ْملَوََللالِضمـل   َل ِـ ل."﴾٧﴿ َغْ ـرلاْلَمْغِضوـ لَعهَْ 
فنّبه يف الفاحتة عا  مجيع م اصد ال رآن وكذا كـو ال ايـة يف براعـة االسـت الل مـع مـا اشـتمات 

 2 األلفاظ احلسنة وامل اطع املستكسنة وأنواع البال ةعايه من 
ف  ا مشتماة عا  ن   ما اشتمات عايـه الفاحتـة مـن براعـة االسـت الل لكو ـا أول  اقرأوكذلد أول سورة 

ـ لالِرـح مـلل:"والبدء في ـا  ما أن ل ف ن في ا األمر ابل راءة ـملالهِبـ لالِرْحَمب  ْْ وفيـه اإلشـارة إىل عاـم    ﴾١﴿ بـ
مــن صــفاته صــفة ذا  وصــفة فعــل، ويف و   األعكــام، وفي ــا مــا يتعاــق بتوعيــد الــرب وإثبــا  ذاتــه وصــفاته

لَلددمللَددْمليَْعهَددمْل ا يتعاــق ابألخبــار مــن قولــه  كــذا اإلشــارة إىل أصــول الــدين وفي ــا مــا ََ ددم َْ ن ـ ِْ    ﴾٥﴿ َعهِددَملا
 3 وهلذا قيل إ ا جديرة أن تسم  عنوان ال رآن ألن عنوان الكتاب جيمع م اصدا بعبارة وجي ة يف أّوله

 

                                                           

رد  موس  بن عاي بن احلسا بن أمحد 1  ر و ج   وراجع ع  ه اإل ان، ه(شعح854 )املتوىفا ا البي  ي بكر أبو اخلراساين، اخلمس 
 ،ببومبا  السافية الدار صاعح دو ،الن أمحد خمتار: إشراف حتت عامد احلميد عبد العاي عبد الدكتور: أعاديثه وخرج نيوصه

   م 4001 - كـ 3841 األوىل،: الطبعة ابهلند ببومبا  السافية الدار مع ابلتعاون ابلرف  والتو يع لانشر الرشد مكتبة ، اهلند
  4312 احلدي  رقم الكتاب فاحتة ذكر 31 ابب م طوع عدي 

نسخة من كة  2009، دار الفكر ، ب و ، ال رآن عاوم يف اإلت انكـ(999ين را جالل الدين السيوطي الشافعي )  2
   930ص 2وميككة بعناية خالد العطار، ج

  930ص 2جين راامليدر نفسه ،  3

http://tanzil.net/#1:2
http://tanzil.net/#1:3
http://tanzil.net/#1:4
http://tanzil.net/#1:5
http://tanzil.net/#1:6
http://tanzil.net/#1:7
http://tanzil.net/#1:1
http://tanzil.net/#96:5
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 :بوادر االهتمام ابالستهالل -5

    االبتـــداءجتـــد يف أ اـــح الكتـــح امل تمـــة عـــذا املوضـــوع الـــنص ال ا ـــلا  مـــن البال ـــة عســـن 
فينب ي أن ي ت  فيه لعذب الافأ وأج له وأرّقه وأساسـه وأعسـنه ن مـا وسـبكا، وأوضـكه وأخـالا مـن 

ابس، أو الذ  ال يناسح 
م
 1التع يد والت دغ والتىنخ  امل

ولعل مجع كذا النص لاتعريف وبيان ال ر  وامل ّوما  لالبتداء احلسـن جعاـه يسـتىنثر ببـداف  
 وأوج  حبي  مل يرتك لالعق ما ي يد  ف د أوضح صاعبهكذا املوضوع أ اح الباعثا يف 

إذن فاالست الل يف االصـطالحا لليـف خميـوص لام ـدما  بيـيا وتراكيـح تتفـّرد عاـ   ـو 
  2من اإلاثرة الواصاة با املرسل واملتاّ ي

ة الت ـــاون بـــه نـــد أّن العـــرب قـــد ر و طـــخب املـــذكورة عـــن أمهيـــة االســـتفتاح و هلـــذا األســـبان ـــرا و  
والديباجة يف اخلطح ؛ ية يف الشعراقواعد كامل دمة الطا اكتموا ابستفتاعاهتم شعرا ونثرا، بل وجعاوا هلا

كن وجياـح التفـا ل تىنثر الـذسـل فخّيوا افتتاعاهتم بكل ما ي رع السمع ويسـاح الفـ اد ويسويف فّن الرت 
مع فمنعــوا  و ــّج يف الّســتطــّ  جيــايف ذلــد لــا جياــح التشــا م ويــدعو لا وانت ــدوا كــّل مــا  ويناســح امل ــام

 -كانــت ُساعيــة  -وقــت ذاك -سـا أن الث افــة الســا دة  -يــ اتي م  إذا كــان األول ال ؛آذا ـم عــن البــاقي
ة جتار  قواعد العرب وتنتير ب وله، وجاء ال رآن معي ة قوليّ  دّ تص عا  كذا ال اعدة كّل قّوال يعفكر 

 3 نّه من قريشعاي م  فىنما الّنيّب فكان أفيح العرب بيد أ

  داء يف الروايــة احلديثــةذا املوضــوع عــو وصــاوا إىل شــعرية االبتــعــ يف اكتمــام م واســتثمر الن ــاد
ف نالـــد الكثـــ  مـــن   رب اكتمـــوا عـــذا املوضـــوع اكتمـــام العـــرب بـــه، ورّســـا أكثـــر ـــل أن ال فـــكمـــا ال ن

بــداعي بشــكاه عتبــا  الــنص اإلمــل توّقفــت عنــد جم (مشوليــة وجت يةيــة )الدراســا  ارــاّدة يف كــذا ا ــال

                                                           
  299ص 2ج اإلت ان السيوطي مثال ن ري 1
  299ص(  سابق مرجع) الةدوين هللا عبد عند االست الل شعرية شعالل، رشيد ن ري 2
ال أثر له يف   ر  ك  ب   بن   د  ع   س  ن  ب   ن  م   تم ع  ض  ر  تـ  اس  و   ش  ي  ر  قـم  ن   م  يّن  أ   د  ي  بـ   ب  ر  الع   حم ي  ف   أ  ن  كو عدي  مرسل )بدون سند( نيها أ   3

يف  ريح احلدي  ، وضع عواشيه ا  اليكاح وجتدا يف كتح ال ريح بعدة رواف    جار هللا ممود بن عمر ال خمشر ا الفا ق
  9919سنة  2براكيم مشس الدين حت يق ممد أبو الفضل إبراكيم وممد عاي البياو ، مطبعة عيس  البا  احلايب طإ
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قّدمه ج ار جينا  يف كذا ا ال من تن يم عتبايت أفضـل مـا قـمّدم وكـو  ، ولعّل ما1الشعر  وال ييي
 2يدعوا ابملناّص 

  :ستهالل يف النقد القدمياال -6

ال  ــرو أّن الشـــعراء واخلطبــاء العـــرب ال ـــدام  قــد عنـــوا ابالســت الل يف أشـــعاركم وخطـــب م أّ  
وإن رمنـا ت يـي مكـامن ذلـد ألفينـا لـه أسـبااب وعاـال ترتكـ  يف مجات ـا عاـ  لفـت ذكـن املتا ـي عناية، 

ا ـــ  إليـــه، وهلـــذا اعتمـــدوا ركـــا
م
    مـــن مثـــل التشـــبيح ابلنســـاء واليـــيدوحتفيـــ ا لاب ـــاء يف جـــّو الـــنص امل

عـــو أن مـــن م مـــن كـــان يعـــ  ابلتيـــفية  3 والوقـــوف عاـــ  األطـــالل ديـــدان هلـــم يف م ـــدماهتم الشـــعرية
                                                           

كان االست الل يف املالعم ال د ة وخيوصا ماكمة كاكامش ذا  البعد األسطور  املرتبط ابلواقع االجتماعي ألعد املاوك  _1
 ال ـــدام  وي  ـــر في ـــا االســـت الل بـــدالال  خاصـــة وأبعـــاد إيا يـــة تـــدل عاـــ  ت نيـــة فنيـــة عاليـــة يف اســـتخدام مفـــردا  الســـومريا

البداف    ويف ماكميت اإللياذة واألوديسا أيخذ االست الل نفس املنك ، إذ أنه يدد املوضـوع مـن البدايـة يف مجاـة م تضـبة تبـا 
  53تفس  ذلد عند فسا الني  ا االست الل فن البداف  يف النص األد  ص جمرى ال ية كا ا وحتدد موضوع ا ين ر 

  24_53)دون طبعة ودون اتريخ( ص_صأما ابلنسبة إىل است الل ماكمة كاكامش فتيد يف ترمجة طه الباقرا     
ــ ــ و   كم ــأ    ر  ذ  اّل ــ ل  ى كم  ي  ش 

 ب ــ ن     ــفـ   ء 
ــ    و  د  ال   ب  ف   ا  ر  ك  ذ  ــ  خ  ذ  الّــ و  كم ــاأل   يــع  مج    ر  بـ  ــ اد  ف ــأ  و   اء  ي  ش  ــة   ع   ن  م  ــب   فم ار  الع ــ يمم ك ــاحل   و  كم ا   و  ك   لّ  كم

 ي  ش  
 اف  ف  اخل   ف  ر  ع  ر و  ا  ر  س  األ   ر  ي  ب  أ   د        ل  ء 

 
ـ ة  يـد  ع  الب   ار  ف  س   األ  يف   ل     و  أ   د      ل  ان  وف  الط   ل  ب  ا قـ  ل    م  ف  األ   اء  ب  نـ  ل    اء  ج   و  ة  وم  تم ك   امل  ل   ع ـو  ع 

ـاحل   ن  م   يمح   نم يف   ش     نـ     فـ  ح  ع  التـ   و     الض   ه  ب   ـ أ     بـ ـا   ة   ا خ  م ـو   ام ان  ا ع ـم ـ ل  كمـ  ر  ي   وك  ورم  أم ار  و  س 
م
 ت و  دّ   ـ  امل

م
ـامل  ر   م ان  ر    فـ اك  ع الطـ د  و  تـ  س 

ـم   ن  م ـ ب  رت   قـ ـ   ا   ء  ي  ش ـ هم ام اث    م    ال  ي الذ  ا  اخ  الد   ا  ور   سم يف   ر     النّ  م  ع  ان     و  ات  ك  الن  ك    قم لّ ىن  ت  تـ   ه  ات  ف  رم شم  د  ي جت   ج  ار  اخل   ا  ر  و   سم ىل  إ   ـع   ن  ك  س  ار ت  ش 
كـذا امل دمـة   وكنا يالعأ ال ـار  أنا      يـ  ا  ع   ش  ام  وك و  ورم  أم ار  و  س  أ    ق  و  فـ   لم ع  ان    ام س  ن   إ  ال  و   يا  اآلت   ن  م   د  ا  م   عم ن  صم  هم ام اث    م    ال  ذ  الّ 

الشعرية مل تدخل مباشرة إىل صاح موضوع املاكمة بل قدمت توطةة عن املكان وال مان وبطل املاكمة دون ا يئ عا  ذكـر اُسـه 
وكـــــــــذا مايضـــــــــع ال ـــــــــار  يف ارـــــــــو العـــــــــام دون اســـــــــت الك األعـــــــــدام أما ابلنســـــــــبة ل وديّســـــــــة، ترمجـــــــــةادرين خشبة،نشـــــــــرادار 

ــد  5،،ص42،5،،التنــوير،ط تمــهم احل م  ا أ ن ش  ، و نـ   م  ، و عمــودمام اآلنّ  يمــهم املط ــر ب   ر ن ــة، و ن 
؟   و   ــل  يف  ف ــم  األ ب ــد  ق يث ار ت ــه  امل ــو ة ف  كموم  موت  ا 

وّ ي ــة ، و يف  ال عميمــون  دمممو  ــي    ممد  ــل  يف  األ ُس  ــاع  مموس  ــر  اخل اَ    و عم ــاع ر  الع ي  ش  ــد  ف  ؟   أ ن ش  ع ــا ج ار ي ــة، و يف  ال مامــوب  ر مح  ــة  و م ب ــة ، احل  نمون 
، و س ر ير ا و ص و ر  ان    تـ   ن  ف  ش اع ر   م ة  و بـ ي ان  ك  ، و ع  ع ر  م ن  ل دمّند  سما ط ان  ت   مم و انـ ف ح  ع ر ا  س  الشّ  ن ت د  ن ع م ة  تـ نـ  ل  م ن  ج  ؟ و ل تـمر س   أمولـ م ح 

، و ر ن   ك  ـة  تـم  ل ـ  لم قـمامـوب  ار  ب ار ين    ويبـدو كنـا جايّـا أن م دمـة األوديّسـا كانـت تت ـ  بشـاعرية األ ف ال  لم يف  األمفمق  و آك  كـوم وت ة  جتم ا ي 
 وال ذاكر يذكر أوذيسيوت لكن ال خيتاف عاقالن عا  شاعرية كذا امل دمة 

 األبيا  ال لاتدليل عا  انت اص أبيا    االن اط املت طعة داخل نّيي املاكمتا لاتفريق بامالحظة
  03ص،ار ا ر،نشرون لاعاوم العربية الدار،االختالف منشورا  املناص، إىل النص من جينا  ج ار عتبا ا باعابد احلق عبد د 2

مثة م لفا  عديدة تطرقت لام دمة الطاية يف الشعر العر  ال دغ من اا امل دمة الطاية من العير اراكاي عو  اية العير   3
،دار املعارف، عطوانا م دمة ال ييدة العربية يف الشعر اراكاياوبية  سعيد ممود ابيونس، وان راد_عسا األمو ا دراسة أس

مير وقد عاول كذا األخ  وضع يدا عا  ال وانا املضطردة لام دمة الطااية يف الشعر اراكاي من خالل أشعار امر  ال يس 
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والتكب  والتيويد  فال يكتفون ابليورة العادية، بل كانوا ما ي الون  دون أطناب اليور ويوسـعون يف 
  1جوانب ا، مفياا يف ج  ياهتا وموا نا با أبعادكا عو تتكول إىل مش د واسع يعيح النا رين 

بيان والتبيا ف ال صاعبها من شـعراء العـرب مـن كـان يـدع كيف ال وقد أوجدوا ألنفس م مكان يف ال
ال يـيدة متكـ  عنـدا عـوال كريتـا و منـا طـويال، يـردد في ـا ن ـرا، وجييـل في ـا ع اـه ، وي اـح في ـا رأيـه 
اهتاما لع اه وتتبعا عا  نفسه، فييعل ع اه  ماما عا  رأيه، ورأيه عيارا عا  شعرا، إشفاقا عا  أدبه، 

 عا  أّن كذا ال ول ال يفرق با االستفتاح واملنت أو اخلامتة  2  هللا تعاىل عا  نعمته وإعرا ا ملا خوله
ل االســـت الل أو عســـن االبتـــداء عنـــدكم كاجســـا مـــافتئ يشـــ ل ابهلـــم وملـّــا يـــ ل عـــو وقتنـــا  ـــد شـــكّ ف

وا فتخـ   والشـعراء ب ـي ذلـد اهلـاجس مسـيطرا عاـ  الكتّـاب (الروايـة احلديثـةالشـعر احلـر و يف )احلاضر  
 ف و)االست الل( قا م عاـ  الع ـد  نوكا جذاب لامتا ي وتسوي ا ألعماهلم األدبية عتباهتم ومنّ وكا وعسّ 

االجتمـــاعي والعـــرف املّتفـــق عايـــه وخيوصـــا يف االســـت الال  الطاايـــة وعنـــدما   ـــر اليـــعاليد  ـــّ وا 
االست الل االست الل ملا يّتفق ومطالب م و ر يت م لاميتمـع، وكـذلد أعـدثت الشـعوبية ت يـ ا جـذرف 

طـورا  احليـاة التياريـة احلديثـة وذلـد عاـ  يـدّ  أبـو يف است الال  الشعر العر  العباسي ملا تطابتـه ت
نوات، وتعتة االست الال  ج ءا من املوضوع وبداية ال ية الشعرية اليت انتشر  أنذاك، بعدما كانـت 
مت يدا منفيال يتاج إىل آلّية الّتخّاص ، وقد أشار  الدراسا  الن ديّة إشارا  م تضـبة واكتمـت عـا 

أواخــر العيـــر العباســي اجّت ـــت الر يــة االســـت اللية إىل الشــعر ودخاـــت يف ابب يف النثــر واخلطابـــة ويف 
 3  البال ة

                                                                                                                                                                                     

وعبيد بن األبرص وطرفة بن العبدا أساسا لتيوير بواك  امل دمة الطااية   من ا ما يتعاق سضمو ا وت اليدكا ومن ا ما يتعاق 
   35بشكا ا وأقسام ا  ص

  35عسا عطوان امل دمة الطااية يف الشعر اراكاي، ص  1
  3ص  4اراعأاج 2
فسا الني ا االست الل_فن البداف  يف النص األد  وين رأيضا م الااالست الل فن البداف  يف النص األد  جريدة الثورة  3

د الذين متّردوا عا  ت اليد الشعر متاما مثاما وما يتعاق ابليعالي  42،2ديسمة23بتاريخا 3223،أدب وث افة ، ال اكرة،العدد
ق ه(ديوان الشنفرى،مجع 20اعمرو بن مالد الشنفرى)يف المية العرب أصدق متثيلمتردوا عا  الن ام االجتماعي وال باي فانا 

  35م،ص332،،سنة4وحت يق وشرحا إ يل بديع يع وب،دار الكتاب العر ، ب و ،ط
س  ـــــف  –  ط يـ ّكـمــدور  م  ــصمـوا ب ن أّمي ــمم ــيـأق     و اكمم  ألم ي لم ــــــ يّن إىل ق وم  

 و شمدًّ   ل طـ ي ا   م طـ اف  و أر عملم   -ف د  مح  ت  احل اج ا م و الايلم ممـ م ر  
  و في  ا ل م ن  خ اف  ال  ا  ممتـ ع   لم   - و يف  األر   م نىنى  ل اك رغ ع ن األذ ى
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عـا عـن اصـطالح آخـر عنـدكم وتعّد )براعة االست الل( عند البال يـا قـد ا مسـنا بـديعيا متفرّ 
أّول )يـــل سطـــالع ال يـــا د  مـــن ذينـــد االصـــطالعا متّ )عسن االبتـــداء(، عاـــ  أن كـــاّل ـيشـــار إليـــه بـــ

ا، ومايكـــا رشـــي ا، صـــار داعيـــة إىل ال يـــيدة أو أول الكـــالم عســـنا بـــديع، فـــ ذا جـــاء مطاـــع  (مالكـــال
،  وإذا جــاء بدايـة الكــالم أو مطاـع ال يــيدة داال جيــيء بعـدا ووصــف بــ)عسن االبتـداء(االسـتماع ملـا 

عالوهتـا عا  ما بنيت عايه، ممشعرا ب ر  الناثر أو النـا م مـن  ـ  تيـريح، بـل  شـارة لطيفـة تعـذب 
يف الذوق السايم، ويستدل املستمع من ذلد عا  ما يتيـل بـه الكـالم أو ال يـا د مـن مـدح أو هتنةـة 

   1أو عتاب، أو راثء أو كياء، وصف بـ)براعة االست الل(

وعايـه فــ ذا مجـع النــاثر أو النــا م بـا )عســن االبتـداء( و )براعــة االســت الل( صـار مــن فرســان 
يف )عســــن  فاييت ــــد يف ســــاوك مــــا ي ولــــه ؛ه يف كالمــــه )براعــــة االســــت الل(وإن مل تتســــّن لــــ  البال ــــة

أعســــنوا معاشــــر الكتــــاب  يف ذلــــد إشــــارة إىل عســــن بيانــــه ، ومــــن األقــــوال املــــىنثورةا  فــــ نّ   االبتــــداء(
مـــن يتف ـــد االبتـــداء     وســـةل بعضـــ م عـــن أعـــذق الشـــعراء، ف ـــالا2 االبتـــداءا  فـــ  ن دال ـــل البيـــان

                                                                                                                                                                                     

فـىنبو  عوبية وما جرته مـن ثـورة عاـ  الن ـام االجتمـاعي والسياسـي وانعكـس يف مـرآة الشـعر الـيت صـور  ذلـد العيـروخبيوص الش
يتم اختيار مناذج من شعرا اخلمر  ن را خليوصية املوضـوع قيـد الدراسـة؛إذ ال  ـوة  نوات خ  من يش د عا  كذا املرعاة لكن مل 

 فاس   ن! طاب  الي بوحم    الّديدم الي دوحم  ر د  تفي ابل ر  وكي من جم وء الرملا       
 عسنا عند  ال بيحم        واس  ن عو تراين 

و ة  ن  شاد الفماد  نوحم ـعي      تذ كمرم نموعا   قـ   
 طيحم ريح  فتفوحم           ن ُنم في ا ، وأيىب 

 بين م  مس د  ذ ب يحم          ىب ـفكىنّن ال وم  نـم    
 دمو وأروحم ـــت  أ             من العبّـاأن يف دمن يا 

كـ(اديوان أ  نواتامجع وحت يق مح ة بن احلسن األصف اين طبع عا  نف ة 33،احلسن بن كانئ احلكمي املعروف ل  نوات) 
  2،كـ  ص،52،لطف هللا ال كار مطبعة مجعية الفنون املكتبة الوطنية سوق النير

  30،صعسن االبتداء()53،ا اد األول، )براعة االست الل ص 355،،5،دار املنارة جدة،طبدو  طبانةا معيم البال ة العربية1
 وقد أطال ابن األث  يف شرح ذلدا ع ي ة 253أبو كالل العسكر ، كتاب اليناعتا، الكتابة والشعر، الطبعة الثالثة، ص 2

كذا النوع أن جيعل مطاع الكالم من الشعر   داال عا  املع  امل يود منهاإن كان فتكا ففتكا، وإن كان كناء ف ناء، أو كان 
   ذلد من املعاين، وفا دته أن يعرف من مبدأ الكالم ما املراد به، ومل كذا النوع وال اعدة  ع اء فع اء، وكذلد جير  احلكم يف

اليت يب  عاي ا أساسه أنه جيح عا  الشاعر إذا ن م قييدا أن ين ر، ف ن كان مديا صرفا ال خيتص حبادثة من احلوادم، ف و 
أوهلا   وأما إذا كان ال ييد يف عادثة من احلوادم كفتح مع ل أو ك  ة خم  با أن يفتتك ا ب  ل، بل يرجتل املديح ارجتاال من 

جيش أو    ذلد ف نه ال ينب ي أن يبدأ في ا ب  ل، وإن فعل ذلد دل عا  ضعف قرية الشاعر وقيورا عن ال اية، أو عا  
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و كالل العسكر ا  االبتداء أول ما ي ع يف السمع من كالمد، وامل طع آخر مـا   وي ول أب1 وامل طع
 2  ن  ي  وقد  مم  يب   يف النفس من قولد، فينب ي أن يكون مجيعا  

 االفتتاح يف الشعر: -6-1
أو أف كانت التسمية ف  ا من عسن  أو براعة املطاع االبتداءبراعة االست الل أو عسن 

الكالم شعرا أو نثرا وقد تناول اخلطيح ال  وين االفتتاح وجعاه خامتة ألوان البديع ضمن يمبتدأ به  ما
واالنت اء ويف كذا املوضوع  قاله عن السرقا  الشعرية وما يتيل عا وال ول يف االبتداء والتخّاص ما

 3 مع  أوص  املتكام ابلتىننق يف كذا املواضع الثالثة عو تكون أعذب لف ا وأعسن سبكا وأصحّ 

ي رع السمع ف ن كان كما ذكر أقبل السامع عا  الكالم فوع  مجيعه وإن    فاالبتداء أّول ما
 4  كان خبالف ذلد أعر  عنه ورفضه وإن كان يف  اية احلسن

ل د كان األدابء والشعراء عرييا أشّد احلرص عا  الوسم واالفتتاح إذ ب ي الشعر العر  
عا  ال  ل ويتبعه ابلبكاء عا  األطالل عو يف مراعل االست رار لع ود ف رون يبن است الله 

الالع ة، ومرّد ذلد إىل كسح املتا ي وإاثرة عواطفه من عي  كانت العواطف أقير طرق التبايا، 
قال ابن رشيقا  ولاشعراء مذاكح يف افتتاح ال يا د ابلنسبة ملا فيه  بـ ا ه  أوصا ا يف دورة اخلطاب 

يف الطباع من عّح ال  ل، وامليل إىل الا و والنساء،  استدعاء ال بول حبسح مامن عطف ال اوب و 

                                                                                                                                                                                     

يف أدب الكاتح ل السا ر املث(كـ250ضياء الدين بن األث ، نير هللا بن ممد )  ج اه بوضع الكالم يف مواضعه  
  30،ص 5جدار  ضة مير لاطباعة والنشر والتو يع، الفيالة ـ ال اكرة  أمحد احلويف، بدو  طبانة، والشاعر حت يقا

  995املرجع السابق، ص  1
  999اليناعتا، ص العسكر ا 2

 اكـ692 )املتوىفا العباسي الرشيد ابن املعتيم ابن املتوكل ابن ابهلل املعت  ممد بن هللا عبد العبات أبو  املعتابن  تسمية كذا 
  13ص 0ط م0991،اريل دار: البديع، عام يف البديع

 حت يقا د نسيح  يف عاوم البال ة وماسن البديع ، البديعية الكافية شرح  ران  طاعامل براعة احلايا الدين صفي يهيسم
   39ص ب و ، د ط، د -نشاو ، دار صادر

  992ص 2جم 0993ط،3، املكتبة األ كرية لارتام ،حت يقا ممد عبد املنعم خفاجي ،اإليضاح يف عاوم البال ة  3 

  393ص 2ج نفسه املرجع 4 
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واستش د امل تمون ابمل دما  الشعرية كث ا بنص البن قتيبة جامع   1وإن ذلد استدراج ملا بعدا 
دفر والدمن واآلاثر، فبك  في ا بذكر الابتدأ إمنا    شامل لعناصر امل دمة الطاايةا 

النت اهلم من ماء إىل ماء، سببا لذكر أكا ا ال اعنا عن ا    لييعل ذلدوشكا   واستوقف الرفيق 
يح، فشكا شدة الوجد وأمل وانتياع م الك  وتتبع م مساقط ال ي  عي  كان، مث وصل ذلد ابلنس

، ألّن التشبيح عي به إص اء األُساع إليهميل  وا ال اوب، وييرف إليه الوجوا، وليستدليم  الفراق   
، وضاراب فيه بس م عالل  فايس يكاد أعدقريح من النفوت    خياو من أن يكون متعا ا منه بسبح 

يف شعرا وشكا النيح والس ر، رعل     ف ذا استوثق من اإلص اء إليه، واالستماع لهأو عرام، 
م أنه أوجح عا  صاعبه عق الرجاء   بدأ ف ذا عا ،وسرى الايل وعّر اهلي ، وإنضاء الراعاة والبع 

وعدل با من ساد كذا األساليح  فالشاعر ا يد  ويواصلا 2   فبعثه عا  املكافىنة يف املديح 
   كذا األقسام، فام جيعل واعدا من ا أ اح عا  الشعر

 3 وروى اراعأ عن شبيح بن شيبة أّن النات موكاون بتفضيل جودة االبتداء وسدح صاعبه      
ام لذا اب  من امل كد لدى امل تما بفن ال ول الشعر  أن لابدء واخلتام دورا م ما يف جاح اكتم

 بييا ة الشعرا ل د طار اُسد واشت ر، ف الا إين أقاات اررّ   قاملتا ي ف د  قيل لبعض احلّذا
وطّب ت املفاصل، وأصبت م اتل الكالم، وقرطست نكت اإلعرا ، حبسن الفواتح واخلوامت ولطف 
اخلروج إىل املدح واهلياء     وقد صدق ألن عسن االفتتاح داعية أب   يف السمع وأليق ابلنفس 

 4 ل رب الع د عا
يف فواتح  االنت ا ية اكرة  وملّا كان قدر ال واكر اإلنسانية الن وع  و املعيارية شيةا فشيةا سر 

الكالم عرفا ي يد إليـه أكـل اليـناعة ابعتبـارا عتبـة اخلطـاب الـيت يايـون مـن خالهلـا إىل أعماقـه، ف ـد 
ي رع السـمع  قال قا لا  إن الشعر قفل أوله مفتاعه وينب ي لاشاعر أن جيّود ابتداء شعرا، ف نه أول ما

 5  عندا يف أول وكاة منه وبه يستدّل عا  ما
                                                           

 عبد الدين ميي ممد حت يق ،وآدابه الشعر ماسن يف العمدة اه(323 )املتوىفا األ د  ال  واين رشيق بن احلسن عا  أبو 1
  599-599ص 9ج م 0990 ، 5ط،اريل دار،احلميد

  42،ص4، ج4أمحد ممد شاكر، دار املعارف،ط: حت يق(كـ 276)  أبو ممد عبد هللا  بن مسام ابن قتيبة 2
 992ص 9ج،م3114، مكتبة اخلاني،عبد السالم كارون ممد ، حت يق والتبيا البيانأبو عثمان عمرو بن مبوب الكناين ا  3
  999ص 2ج اإليضاح ال  وين وان ر ،599ص 9ج العمدةا رشيق ابن 4
  999ص 2ج اإليضاحا ال  وين عند أيضا جتدا 599ص 9جا العمدةا رشيق ابن عن ن ال 5



   االستفتاح عند العرب أكثر من ضرورةجودة                                                   املدخل

 

 

19 

عيـــح أن يتســـع االكتمـــام  ابالبتـــداء ليشـــمل املعيـــار االجتمـــاعي املتعاـــق ابلاباقـــة وآداب  وال
احلــدي ، ومــا يتيــل ابمل ــام ومراعــاة أعــوال اخلطــاب واملخــاطباا ف ــد رو  عــن جريــر أنــه دخــل عاــ  

 عبد املاد بن مروان  فابتدأ ينشداا
     ؟اح  ص   رم يـ      ك  ادم    فـم  م  و أ  كم ي  ت   أ   

ـــــد ـــــن مـــــروان ف ـــــال عب ـــــل فـــــ ادك ف ااملاـــــد ب ـــــه اســـــتث ل كـــــذا املواج ـــــة ا  ب ـــــن الفاعاـــــة  كىنن ب
 1ا خاطح نفسه وإال ف د عام أن الشاعر إمنّ 

ـــــح يف املـــــديح مـــــا يـم  ـــــط  ت  وينب ـــــي أن يمتيّن ّـــــ رم يّـ ـــــه ف ن ـــــد المن ـــــه املمـــــدوح أو بعـــــض  ه ق يتفـــــاءل ب
 يدته البا يةا م بن عبد املاد قيو الّرّمة كشاا أنشد ذم ـّـ احلاضرين، ومثال ذلد مل

     ف ال كشام بل عيند   ؟حم ك  س  ن  يـ   اءم م  ـا ال   نـ  م   د  ن  ي  ع   لم اب   ام  
 اوكانــــت عــــا بــــن مــــروان تــــدمع دا مــــا لشــــعرة في ــــا فتــــوّكم أنــــه خاطبــــه أو عــــّر  بــــه ف ــــال 

 2 جاكل؟ وم ته وأمر  خراجه س الد عن كذا ف وما

 ملّا ب  املعتيم ابهلل قيرا ابمليدان وجاس فيه، أنشدا إسكاق املوصايا اوقيل
 ؟ ك  ال  ب    أ  ذ  الّ  ا  م  ر  ع  ش   ت  ي  ل  ف         اك  م    و  ال  الب   ك  ر  يـ      ارم د  ف   

 3 فتط  املعتيم من كذا االبتداء  وأمر عدم ال ير
عـــرص املتـــىنخرين مـــن الن ـــاد يف العيـــر احلـــدي  ال خيتاـــف عـــن عـــرص املت ـــدما فتيـــد مـــثال 
صاعح جواكر البال ة ي ولا  عسن االبتداء أو براعة املطاـعا كـو أن جيعـل أول الكـالم رقي ـا سـ ال 

مـا واضح املعاين مست ال عّما بعدا مناسبا لام ام، حبي  جيذب السامع إىل اإلص اء بكّايتـه ألنـه أول 

                                                           

 اح  و  لر  د  اب  بم ك  م  ص  ة   ك  ي  ش  ع       اح  رم ص  يـ  ك     ادم    فـم  م  و أ  كم ي  ت  أ   ونص البيت كامالا 1 
اال  اذ   مولم الع  تـ                            ياع  ر   م  ن  عم نـ  حم     ي  ا الش  ذ  ك  أ  ك  ش ي ح      ع ال    م

 995ص العمدة ن ري  الديوان يف موجود    والبيت 
 والبيت كامالا -595ص 9ج نفسه املرجع رشيق ابن ان ر 2
مثل سكح متش  ة يتسرب من ا  ذلدا أن عيناا تدمعانسمرمبم ومع   ة  ي  ر  ف  كما   م    ن  م   هم ن  ىن  ك      حم ك  س  ن  يـ   اءم ـ  ا امل   نـ  م   د  ن  ي  ع   لم ا اب  م   

 3115 3طدار الكتح العامية 3115 قا أمحد عسن بسجي حت  يالن بن ع بة بن مسعودديوان ذ  الرمة  الديوانا ان ر املاء
   30ص 

 كاية جماة سام  أ  بن  ك  شعر يف اخلامتة وعسن االست الل براعةا ممد هللا عبد أكرم د/ سامان السادة عبد راجكة د 3 
كـ(، حت يق د عبد ال ادر عسا، 129ا ممد بن عاي بن ممد اررجاين) أيضا ين رو  2099 10 العدد اإلنسانية الرتبية

  522-529ص مكتبة اآلداب، د ط، د   ،
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ي ــرع الســمع بــه يعــرف لــا عنــدا   وتــ داد براعــة املطاــع عســنا إذا دلّــت عاــ  امل يــود  شــارة لطيفــة 
وتسم  براعة االست الل، وكي أن يتىنت  النا م أو الناثر يف ابتداء كالمه سـا يـدّل عاـ  م يـودا  منـه 

يف نفســه، دون أن  مـا ابإلشـارة ال ابلتيـريح    ويعـن أيضـا براعـة الطاـح، وكـي أن يشـ  الطالـح إىل
ــــن  اب ــــ ن  إ   بّ  ييـــرح ابلطّاــــح  ــــو قولــــه تعــــاىل وندى نــــوح ربّـــه ف ــــالا )ر   ي( إشــــارة إىل طاــــح ا ــــك  أ   ن   م 

 1 النياة
يف  وورب مالعأ ي ول أن املتىنخرين مل يفياوا با براعة االست الل يف الن م أو النثر بل وع

يف كــّل خطــاب عاــ  الــر م مــن أن املثــال الــذ   ال ــرآن الكــرغ، فن ــول أن عســن االســت الل ضــرور 
اهلـــامشي مـــن ال ـــرآن الكـــرغ ال  ثـــل االســـت الل إذ أنـــه خيـــص اآليـــة اخلامســـة ســـيد أمحـــد ســـاقه الـــدكتور 

 واألربعون من السورة ولعاه ساقه لاّداللة عا  عسن الطاح 

مباشـــرة يف قولـــها و ـــ  بعيـــد نـــد د عبـــد ال ـــادر عبـــد ارايـــل ياـــج مســـىنلة االســـت الل ب اعـــدة 
 ويعتمد بنا ا األساو  عاـ  قـدرة املنشـئ يف اعتضـان دالالتـه دفء التشـخيص وكثافـة املع ـل وتـوا ن 

 2العالقة با الدال واملدلول ول ته ت وم عا  ارانح اإلشار  واالخت ال والتوا   

معتــدا ابلناعيــة الفنيــة وارماليــة واإليا يــة،  االنت ا يــةولــةن كــان الشــعر املعاصــر قــد جتــاو  كــذا 
ر  بتطـــور وإن تطـــوّ -التىنويايـــة و اـــي ســـننه ال وليـــة واالجتماعيـــة  تهارت ســـاطفـــ ن املتا ـــي ملّـــا يـــ ل  ـــ

ة ماتمسـا مـن أجا ـا الوسـا ل املىننوسـة ابعتباركـا أقـرب وال ي ال املبدع يو ف طاقته اإلبداعيّ  -اإلنسان
ع كذا ال اكرة لتشمل كافة أجنات اخلطاب ويف م دمت ا الرسـا ل اإلداريـة سبل التواصل وأمتع ا وتتس

د وا اماـة يف والسياسية واإلخوانية وسـواكا إذ كـي أكثـر أشـكال اخلطـاب اعتمـادا لشـو أسـاليح التـودّ 
 3 االبتداء واخلتام

عاــ  طــرق  فيــاعة العــرب وماكــت م الفا  ــة الــيت تبــّا ماــيء ابألمثاــة والنمــاذج الشــعر العــر  
 ـاد تا  عايه من الكالم، ويكاد جيمـع النّ يسيت ّيىن ملا آذان السامع سا ي يج أعاسيسه ومشاعرا فينتبه و 

 ال دام  عا  است الل امر  ال يس شاكدا عا  براعة االست الل عي  قالا

                                                           

  920-999ص9999، 9، املكتبة العيرية،طالبال ة جواكرا اهلامشيسيد أمحد  1 

  325ص 2002 9ط عمان، -صفاء دار البال ية، الدوا ر وثالثية اوبيةساألا ارايل عبد ال ادر عبد 2 

  292ص ذكرا سبق مرجع ينو دالة  هللا عبد عند االست الل شعريةا شعالل رشيد ان ر 3 
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 1ل  م  و  ك  ف   ول  خم الد   ا   ى بـ  و  الاّ   ط     س  ب        ل     ن  م  و   يح  ب  ى ع  ر  ك  ذ   ن  م   د  ب  نـ  ا ف  ق           
ف الواا  إنه يف كـذا البدايـة البارعـة وقـف واسـتوقف وبكـ  واسـتبك ، وذكـر احلبيـح ومن لـه يف 

 2ميراع واعد 
اق بعــدم املناســبة بــا شــطريه ألن صــدر البيــت مجــع بــا عذوبــة الافــأ ذّ ومــع ذلــد انت ــدا احلــ

، ويذكر ش اب الـدين النـوير  يف 3من ذلدبد وكثرة املعاين وليس يف الشطر الثاين شيء وس ولة السّ 
ينب ي أن يراع  يف االبتداءا  ماي ّرب املع  إذا مل يتىنّ  له براعة االسـت الل وتسـ يل   4ا اية األرب

  الافأ وعذوبته وسالسة ألفا ه 
 وقيل أن أعسن ابتداء ابتدأ  به العرب قول الناب ةا  
 5ح  اك  و  الك   يء  ط  ب   يه  اس  ق  أم  ل  ي  ل  و        ح  ص  ن   ة  م  ي  م  أم  ف   م  هل م  ين  ا  ك  
 براكيم املوصاياإد قول إسكاق بن ما ابتدأ به مولّ  ومن أعسن 
يلم و  ط   د     ع   ل  ي  لاّ   اب  د     ع   ن  إ        يلم ب   س  ن  ي  ع   ام  ن  تـ   ن   أ  ىل  إ   ل  ك          

6 
 ايناعمقول أب ون البتدأ يف املديح سثل ويستكسن أن يم 

 7حم طم خي    د  فم يـ  س   اء  ر  ذ  ع  ال   ة  د  ا  بـ  ا  ل  و     حم طم خي    ك  د  ج   ء  اي  ا  ع  ال   ة   نـ    م  ا  ع           

                                                           
كـ(دراسة وحت يقاد_أنور عايان أبو سويام،د_ممد عاي 403امر  ال يساديوان امر   ال يس بشرح أ  سعيد السكر )  1

  22،ص 4222سنةا ،شوابكة، مرك   ايد لارتام والتاريخ ط
  999ص 9ج3118سنة ،  3،ط  دار الكتح العامية قا أمحد عسن بسجي حت ديوان املعاين االعسكر  كالل أبو 2
 أنـواع بـا الربيـع أنـوار ،(ـكـ9995 )أمحـد امـ    بـن خـان بعاـي املعـروف جمـد بن أمحد بن عاي احلسن املدين الدين صدر ان ر 3

  3111سنة3ط النيف الشريف -مطبعة النعمان ، يقا شاكر كاد  شكرحت البديع
يــي  ،عســن نــور الــدين  ،مفيــد قميكــة حت يقا  األدب فنــون يف األرب  ايــةا أمحــد بــن عبــد الوكــاب النــوير  شــ اب الــدين  4

  292-299ص 4008 سنة العامية،دار الكتح عاي ممد كاشم،  ،يوسف طويل ،ة ممد رضا مرو  ،عاي بو ماكم  ،الشامي

الناب ة،شــرح وت ــدغ اعبــات عبــد الســاتر، دار الكتــح  ديــوان م(ا209أبــو أمامــة  فد بــن معاويــة املعــروف ابلناب ــة الــذبياين)  5
  229م،ص 9992، 5العامية،ط 

 ت ـــي الـــدين أ  بكـــر عاـــي بـــن عبـــد هللا احلمـــو  األ رار الخ انـــة األدب و ايـــة األرب جتـــد كـــذا البيـــت يف كثـــ  مـــن الكتـــح من ـــاا 6
  44ص ،ج 350،، ،،ط  ب و  ،حت يق ا عيام شعيتو دار ومكتبة اهلالل  ،بن عية احلمو اب املعروف

عاش يف ال ـرن اخلـامس ،فارسي األصـل، عمـايّن املنشـىن، جموسـّي الّدفنـةشاعر  .أب ون بن م مرد الكراين، أبو عاي الكايف العماين 7
كـ اختاف كث ا  يف اُسه واسم أبيه، عاش يف جبل من جبال عمان، وي ـول عـاجي خايفـة أنـه كـان يعـيش 252اهلير  وتويف سنة 

يف ن وى  ومن خالل شعرا نرى أنه كان يرتدد عا  العراق أعيان ، ويف شـعرا أيضـا  إشـارة إىل أفم لـه أمضـاكا ايرجـراف، وكـي باـدة 
ميـــطف  بـــن عبـــد هللا كاتـــح جاـــيب ين ــرا  وإىل ذلـــد ذكـــح أصـــكاب الـــرتاجم  وب ـــدادا واســط مــن أعمـــال الن ـــروان األســـفل بـــ

مكتبـة  كشـف ال نـون عـن أسـامي الكتـح والفنـون كــ(220،ال سطنطين املش ور ابسم عاجي خايفة أو احلـاج خايفـة )املتـوىفا 
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 وقول املتنيبا
ان  ر  م  ال    د  ا   د  ع  أ   ن  م   ان  ك    ن  إ  و      ان  س  ل   لّ  كم ب   وم  مم ذ  م   ك  و  دم ع              

1 
 ويف النسيحا
 2يق  آـم  ـ اليف   ة     ا  خ   ع  م  الد   حم س  حت     اق  ش  لعم ا ة  ر  ثـ  ك  ا ل  اك  ر  تـم أ                

 ويف املراثيا قول أ  متام
رم ك  ا م ي ف ض  م   مل    ا   ع  ل   س  ي  ل  و   رم م  حم ول يـ ف دح األ   ط  ل  جي  لم اخل  ا ف  ذ  ك          3ا عمذ 

 اب ة السابق واستفتاح أ  الطيحاوقد اختار اخلطيح ال  وين استفتاح النّ 
 4حم س  ا حت   ل    ق  ر  أ   د  ي  ا   ع  يب  ا  قـ         حم ت  ع  تـ  أ   ة  ل      ن   م  ن  ن   م ت  أ                   

 ر:شعأضرب االبتداء يف ال -6-1
النمط االستف امي والنمط الندا ي منطان إنشا يان قد ع  ـا شـرعيت ما يف االبتـداء بطبيعت مـا  

 عا   و خميوص التنبي ية اإلاثرية املتيسدة تن يميا 
 ااالستفهام -6-1-1

 5يف اخلارج أو حتياه يف الذكن األصل يف االستف ام كو طاح ما 
وكـــو ضـــرب مـــن االســـت الل يـــوعي  شـــراك املتا ـــي أو بدفعـــه إىل املشـــاركة يف صـــنع احلـــدم 
الشــعر  عاــ  صــعيد التىنويــل ويعكــس يف الوقــت نفســـه جانبــا مــن التــوتر واحلــ ة واالســت راب، فتكـــل 

تع يمـا لاموقـف وإي امـا لن احلـدم املعـّة عنـه ينـة عـن التعبـ ، والشـد أن  6املب ما  مّل املعـراب 
                                                                                                                                                                                     

إعياء الرتام العر ، ودار العاوم احلديثة، ودار الكتح وصورهتا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفكاهتا، مثلا دار )ب داد  -املث  
فقـو  بـن عبـد هللا احلمـو  الرومـي الب ـداد  شـ اب الـدين أبـو عبـد ، يـوين ر أيضـاا 004ص  م1941 :اتريـخ النشـر (العاميـة

  32ص  4ج 335،سنة  ب و ،دار صادر،امعيم البادان هللا
  203ص 355، دار ب و  لاطباعة والنشر، ؛ ديوان املتنيب أبو الطيح أمحد بن احلسا ارعفي املتنيب أبو الطيحا 1
  452ديوان املتنيب ص 2
ين ـر اببـن عيـة احلمـو  اخ انـة األدب و ايـة األرب  و  ين ـرا ت ـي الـدين أ  بكـر عاـي بـن عبـد هللا احلمـو  األ رار  املعـروف3

 0/20/42،2، )الكرتونيـــــة( شـــــبكة ضـــــفاف، نشـــــر امل ـــــال بتـــــاريخممـــــد ســـــعيدا براعـــــة االســـــت اللا جماـــــة صـــــفة البال ـــــة العربيـــــة 
http://www.dhifaaf.com 

 ول مانة البيت    موجود يف الديوان  333-،33ص  _ن ر اخلطيح ال  وينا االيضاح يف عاوم البال ة صي 4
  542ص4جضل إبراكيم،دار املعرفة،ب و ،ممد أبو الفحت يقا،الةكان يف عاوم ال رآنال ركشيا بدر الدين ممد بن عبد هللا ن ري 5
 اســــــت ات مــــــا املعــــــراب  أمــــــا املوصــــــولة، واألُســــــاء واإلشــــــارة االســــــتف ام كىنُســــــاء سفــــــردا معنــــــاا يف يتكــــــّدد مــــــاال األدوا  مــــــن املب مــــــا  6

  سع 
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والرتكيــــــح االســــــتف امي يفضــــــل التن ــــــيم  1يف كــــــذا إشــــــارة لامتا ــــــي وإشــــــراكا لــــــه يف إنتــــــاج اخلطــــــاب
l’intonation   يتمتع سرونة كافية لتىندية أ را  تواصاية متنوعة 

طــارا إب خيضــع لســاطا  الســياق فيخــرج عــن  ــ ا مــن أوجــه اخلطــاوعــأ االســتف ام ككــأ 
جد من أجاه يف أصـل الوضـع وسـواء عايـه عـّد ذلـد مـن ابب ا ـا  ابعتبـار املن ـل، أم الدالَ الذ  وم 

وكـذا كـو   ت ديه احل ي ـة عّد ضراب من التعب  مست ال، ف ن العةة سخالفة الوضع جرّاء ض ط دالَ ال
 ن الناعية اإلجرا ية واقع االستف ام م

 االنفعــال احلاصــل بتــداءا  االســتف امية لتىنديــة  ــر  دالَ  ــ  ع ي ــي يبــّا وليت أ اــح اال
بــا املخاطــح واملوقــف املعــّة عنــه وقــد تمــو ّع كــذا األمنــاط مــن التعبــ  بــا الت ويــل والتعيــح والــت كم 

ع  ويـــة عاـــ  اخـــتالف أنواع ـــا تتمّتـــوالتع ـــيم والتفخـــيم والتكّســـر لـــذلد أمكـــن ال ـــول أن الرتاكيـــح الاّ 
 ــة م امــا  احلــدي  وكــو مــا يعكــس البعــد االختــ اَ لاّ  ضــي ادة ت تعبــ  عــن و ــا ف متعــدّ تّ ابل ابايــة لا

 2ة الستثمار أدواته عا  أوسع نطاق الذ  يعمد إليه املتكام بيورة آليّ 
 اداءـنـال-6-1-2

ألســـباب اتيـــالية ابلدرجـــة  -عـــادة-املـــتكام  ثـــل النـــداء لـــون مـــن ألـــوان االبتـــداء الـــذ  يـــ ثرا  
نتباا وقـد يكـون لـه إىل وال ابلتنبيه أو اإلشارة وجاح االاألوىل، لذلد ي  ر يف العادا  الكالمية موص

 جانح ذلد أبعاد داللية ومجالية بتوفر عوامل سياقية معينة 
عيــــة التن ــــيم ولانــــداء يف مطــــالع ال يــــا د وضــــع خــــاص ابعتبــــار اإلاثرة وجاــــح االنتبــــاا مــــن ن

)الطبيعة اليوتية ألسـاوب النـداء( ضـف إىل ذلـد مـا ي ديـه النـداء مـن داللـة سـياقية تاتـةم جـوكرف مـع 
إىل االنــدماج فيــه عاــ  أقــل ت ــدير ف ــد آثــر شــعراء العربيــة اســتفتاح قيــا دكم ابلنــداء  هتيــئاملوضــوع أو 

ر  كمـــا كـــي احلـــال يف  ال ـــول الشـــعلاتنبيـــه  البـــا، و ســـب م فعاـــوا ذلـــد ابعتبـــاركم إفا ســـنة جاريـــة يف
ية، وفواتح اخلطح والرسا ل و  كا، عي  كيـىن كـل ذلـد إىل اسـتتباب النـداء عرفـا جـارف اامل دمة الطا

يف التواصل، واردير ابملالع ة أن اسـتخدامه مل يكـن ليـريح النـداء وإن كـان التنبيـه مّيـال فيـه م مـا  
 كان  رضه لطبيعته اليوتية 

                                                           
 ( م ال) 2099 جانفي 09 العدد والا ا ، اآلداب كاية جماة الةدوين هللا عبد عند االست الل شعرية شعالل، رشيد ن ري 1
 م  ك  و  تـ   د  ع  بـ   ار  الد   تم ف  ر  ع   ل  ك   م  أ      م  د  ر  تـ  مم  ن  م   اءم ر  ع  الش   ر  اد      ل  ك  ا كن االستش اد يف كذا امل ام ابلبيت الش   لعنرتة بن شداد العبسي   2

    20،،ص335،، ،شرح ديوان عنرتة لاخطيح التةي   قدم له ووضع كوامشه وف ارسها جميد طرار،دار الكتاب العر ، ب و ،ط     
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النـــداء يف الـــرتام العـــر  بن ــاش طويـــل بـــا عامـــاء العربيـــة عاـــ  اخـــتالف  وقــد ع ـــي أســـاوب
مشارعم ف د رىن  بيةة النكاة إىل عير أساوب النداء يف أعـد أقسـام الكاـم عاـ  عادهتـا يف الت ـدير 

بينمــا اجتـــه عامــاء املعـــاين إىل اســت رار خطـــاب النــداء ولوياـــه حبســح امل ـــام، وكــان النكـــاة  1 والتىنويــل
وبية بتكريس مبدأ ال يات واخلضوع إىل ال اعدة عو ولو أدى ذلـد اىل معاصرة ال واكر األسيسعون إ

 إىل بعض التعسف يف التىنويل والت دير 
وكان عاماء املعاين أكثر عرصا يف االتكاء عا  السياق لتمثـل املعـ  ابعتبـار املسـىنلة تتعاـق يف 

 2 وجه األل ي ف بطبيعته الع ديّةيف م النص ال رآين وتدبرا عا  ال–البداف  األوىل 
 االستهالل يف اخلطب:-6-2

جعاــت لاخطــح يف االســت الل ســنن قوليــة تبتــد  عــا وصــات مكانــة الواجبــا  الشــرعية فتيــد       
ابلنسبة خلطبـة ارمعـة ابلتكديـد ينطاـق مـن  -سا ورد فيه من عناصر-من ي ولا  إن أمهية االست الل 

يف كتــاب  اد املعــاد م يــد  -رمحــه هللا–قــيم ارو يــة فا ــد عــّرف ابــن  3االســت اللاملكانــة الشــرعية هلــذا 
اخلطبــة ف ـــالا  كــو الثنـــاء عاــ  هللا ومتييـــدا والشــ ادة لـــه ابلوعدانيــة، ولرســـوله صــا  هللا عايـــه وســـام 

انــه، ابلرســالة، وتــذك  العبــاد لفم ــم، وحتــذيركم مــن أيســه ون متــه ووصــيت م ســا ي ــّر عــم إليــه، وإىل جن
، ونرى جايـا يف صـدر 4و ي م عّما ي ّر عم من سخطه ونرا، ف ذا كو م يود اخلطبة واالجتماع هلا 

 كذا التعريف من لة االست الل الذ  يشتمل عا  عناصر اثبتة وكيا
 

                                                           

 تنب  اليت األساليح بعض جاعت م فاّما عا االستعمال أوجه إىل يياوا أن ذلد بعد عاولوا أقسام ثالثة إىل الكام النكاة قسم 1 
 ابب من عايه ت خذ أن  كن  و  ابب لقرب وأحل وكا األساليح كذا لّولوا النكوية أبواعم أعد يف املباشر االنت ام عن

 ال لفعل لذلد كو إمنا بعدكا االسم ذكح وقد أند ، أدعو، مناب نبت قد  يد، ف  و من النداء ابب  يعيش ابن قال الت دير،
  1ص 9ج املفّيل شرح ان ر  هلا

 وملّا احلدي  عال مع ينسيم خترجيا النداء أساوب فخّرجوا الذكن يف احمليل املع  إىل عام بشكل املعاين عاماء مج ور يستند 2 
 يف هلم كان ف د   والتاذذ والتىنّسف والتا ف والندبة والتعيح واالست اثة والدعاء التنبيه سياق يف تستخدم النداء أساليح كانت
  919-919ص الياعيب فارت ابن مثال، ن ري وجوا  خترجي ا

 جماة اإلسالمي الوعي جماة ،2092 21اإلصدار 9ط اخلطح است الل يف األدب لطا فا احل ين هللا عبد احملسن عبد د 3 
  90ص الث افية الش ون قطاع اإلسالمية والش ون األوقاف و ارة تيدركا ش رية كويتية

حت يقا ،  اد املعاد يف كد  خ  العباد ا(كـ،03ارو ية )املتوىفا ممد بن أ  بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم 4
  25ص 5ج 332،سنة  40ط، ،ب و عبد ال ادر األرن وط، م سسة الرسالة -شعيح األرن وط 
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 التكميد )احلمد هلل( -3

 الثناء عا  هللا تعاىل سا يستك ه ومتييدا جل وعال -4

 الش ادة له سبكانه ابلوعدانية -1

 الش ادة لنبيه صا  هللا عايه وسام ابلرسالة -8

ويف امل دمــة املشــ ورة الــيت كــان يســت ل عــا رســول هللا خطبــه خــ  شــاكد ودليــل، وقــد أُساكــا 
ـــاحل   العامـــاء  خطبـــة احلاجـــة  وكـــي كمـــا ياـــيا  إن   ـــ     لِل     د  م  ـــن  و   ام دم م  ـــن  و   هم ينم ع  ت  س  ـــاب   وذم عمـــنـ  و   يه  د     تـ  س   ن  هلل م 

ـيم  ن  م ـ، و  هم لـ  لّ ض   مم ال  ف   هللام  ا  د     يـ   ن  ا، م  ن  ال  م  ع  أ   ا   ة  يّ  س   ن  م  ا و  ن  س  فم نـ  أ   ور  رم شم  ـأ  ، و  هم لـ     اد   ك ـال  فـ  ل  ا  ض   ن  أ   دم    ش 
 1ه ولم سم ر  و   ام دم ب  ا ع  د  مّ مم   ن  أ   دم    ش  أ  و   هم ل   يد  ر  ش  ال   ام د  ع   هللا و  ال  إ   ه  ل  إ   ال  

كميــد( أعــد الشــرعية الســت الل اخلطبــة الــذ  يكــون فيــه احلمــد والثنــاء )التولــا يعــ   املكانــة 
ورد يف عــدي  رســول هللا فيمــا يرويــه أبــو داوود، وابــن ماجــة،  الســت الل( مــالالعناصــر الر يســية )أ  

وأبو عوانـة االسـفرايين بتخـريج اإلمـام مسـام يف صـكيكه، عـن أ  كريـرة رضـي هللا عنـه عـن رسـول هللا 
، أما ابلنسبة لاتش د يف 2 عم ط  ق  أ   لِل     د  م  حل  اب   يه  ف   أم د  ب  يـم  ال   ل    اب  ذ   ر  م  أ   ل  عايه وسام أنه قال  كم صا  هللا 

ي هللا عنـه عـن ضـ د روى أبو داوود عن أ  كريـرة ر ف _وكو عنير ر يس في ا أيضا_است الل اخلطبة 
وأصـل التشـ د 3  اء  م  ذ  ارـ  د  الي  ك    ي     ف   د     ش  ا ت  ي   ف   س  ي  ل   ة  ب  ط  خم  ل  النيب صا  هللا عايه وسام أنه قالا  كم 

إلـه إال هللا وأشـ د أن ممـدا رسـول هللا، أمـا أصـل احلمـد والثنـاء )التكميـد(  قول اخلطيح أشـ د أن ال
 ف و قوله )احلمد هلل( 

                                                           
احملسن الدكتور ممد بن عبد : حت يقمسند أ  داود، ا(كـ422أبو داود سايمان بن داود بن ارارود الطيالسي البيرى )املتوىفا  1

 ( يف ابب اليالة230،احلدي  رقم) م 333،، ،ط مير -دار كير ، الرتكي
 امليــاب أطــراف فيــه تتآكــل الــذ  ابملــر  اإلصــابة أو ال طــع وكــو ارــذام مــن أجــذم ف ــو أخــرى روايــة ويف مبتــور م طــوعا أقطــع 2

(امسـند اإلمـام أمحـد بـن (كــ،42الشـيباين )املتـوىفا بن كـالل بـن أسـد  أمحد بن عنبل اإلمامرواا اإلمام   الطباع منه فتنفر فتن طع
  ،،ط،ب و ،م سسة الرسالة، د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي :إشراف عادل مرشد، وآخرون -شعيح األرن وط  :حت يقعنبل ،
 . ( ورواا آخرون كث ون من أصكاب السنن واملسانيد2/543،) م ،422 -كـ  ،24،

ارامع املسند اليكيح املختير من أمور رسول هللا صا   ممد بن إُساعيل أبو عبدهللا البخار  ارعفيا احلدي  رواا البخار  3
شـرح وتعايـق د  ميـطف  ديـح الب ـا أسـتاذ ، ممـد  كـ  بـن نصـر الناصـر :حت يـق( هللا عايه وسام وسننه وأفمه )صكيح البخار 

-4/552ج كــ244،، ،دار طـوق النيـاة ط ،م ممـد فـ اد عبـد البـاقيتـرقي ،جامعـة دمشـق -احلدي  وعاومه يف كايـة الشـريعة 
 من عدي  عكرمة عن ابن عبات يف ارمعة  553
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أّمـا اليــالة عاـ  رســول هللا صـا  هللا عايــه وسـام وكــي عنيـر أساســي مـن عناصــر االســت الل 
لَعهَدللالِِبـد ـ لل"ج ا قول هللا تعاىلا ف د ورد في ا الكث  من األدلة يتوّ  ََ لالهِب َلَوَلََلئَـكعَد ِليَِ دهنو َِ ل إـ دملالِدـذيَ لنَلِِدواللَ  َِ يَدملأَين

ـه ًممل ْْ  1"﴾٥٦﴿َصهنوالَعهَْ ـ لَوَسـه ِموالتَ
عـــــــــــدي  أنـــــــــــس عاـــــــــــ  البـــــــــــاب ديـــــــــــ  الكثـــــــــــ ة الـــــــــــواردة يف كـــــــــــذا ون تيـــــــــــر مـــــــــــن األعا
ــــــــقـــــــال قـــــــال بـــــــن مالـــــــد رضـــــــي هللا عنــــــــه  ــــــــ ي  ا ـــــــع    ا  ص ـــــــ ن  رســــــــول صـــــــا  هللا عايـــــــه وســـــــاما  م   ة  ال  ص 

دة   رم  ر  ش  ع   ه  ي  ا  ع     هللام ا  ص  و اع  رم د ر ج ا   عخ ط ية ا   و رمف  ص ا و ا   و عمط ت  ع ن هم ع ش   2 ت  ل هم ع ش 
ف، وأن يكـون م بـوال خاليـا كاّـيع الوارد يف است الل اخلطـح ف ـد روعـي فيـه عـدم التّ ا السّ أمّ 

  من معاي  قبول اخلطبة املالكية وكو الذ  يوفر احلّد األد  من  ريح األلفاظ وكيين ا 
ومن كذا األدلة مجيعا نستشعر أمهية االست الل وموقعه من اخلطبة، فضال عن األمهيـة البـار ة  

مـن الناعيــة الفنيــة بشــكل مطاــق، كيــف ال وكــو يشــّد االنتبــاا لامــتكام ويا ــي األن ــار إليــه، و ثــل أداة 
  3خلطبته هتيةة وتوطةة با يد  قوله، فيضمن بذلد اخلطيح التفا  املخاطبا إليه، وإص ا  م

 وا ابل ينـــة األدبيـــة، مـــن بون كـــذا االســـت الل واكتمـــوا بـــه، وصـــوقـــد اســـتخدم اخلطبـــاء واملتكـــّدث
نفس ســ ال، خــالل الســيع وامل ــابال  بــا أج ا ــه حبيــ  يكــون جرســه يف األذن مجــيال ووقعــه عاــ  الــ

جيـد آذان ع يسـ  م بـوال، فـال يـدخل اخلطيـح يف صـاح موضـوع اخلطبـة عـو ف و ايماته عاـ  املسـتم
  4صا ية

 االكتباالستهالل يف مقدمات  -6-3

                                                           
  32األع اب  1
 (350،،)رواا أمحد بن عنبل عن عبد هللا بن عمرو بن العاصا مسند اإلمام أمحد، حتت رقما 2
   4،ص،،،ط،42 سنة الكويت -جماة الوعي اإلسالمي  لطا ف األدب يف است الل اخلطح، عبد احملسن عبد هللا اخلرايفا 3
، اُس  عموا و عموا، م ن  ع ـاش  م ـا ، و م ـن  م ـا   فـ ا ، و كمـل  م ـا »  كن االستش اد يف كذا امل ام خبطبة ال س بن ساعدةا  4 أ يـ   ا الن اتم

، كمو  آ   آ    مطر ونبا  وأر اق وأقوا  وآابء وأم ا  وأعياء وأموا  مجع  اء  ذ ا م أبـ ر اج  وأشتا ، ل ي ل  د اج، و نـ   ار  س ا ج، و ُس 
ـر   إ   ـر، و حب  ـار  تـ   خ  ور، وحبار ال ت ور، و نممـوم  تـ   ك  ن  وأر  ذا  فياج، وحبار ذا  أمواج، وم اد موضوع، وس ف مرفوع، ونوم مت 

ا ، م ا اب    ا ، وإ ن  ىف  األر   ل ع ة  عمون؟!، أر ضموا ف ىن ق امموا، أم  تمر كموا فـ ن امموا؟، تبا  ألرابب ال فاة من ىف  الس م اء  خل  ة  كبمون  و ال  يـ ر ج  لم الن ات  ي ذ 
ادم  ـد  ادم؟، وأيـ ن  الف ر اع ن ـةم الشّ  د  ءم واألج  دا أي ن  اآلاب  نـموااألمم اخلالية وال رون املاضية  ف معشر إفد   ف م ع ش ر  إف  ـن كمم  ؟، أ مل   ي كمو  ثـ ـر  م  أك 

ا ــه ، ومــ  ق  م بتطاومل ــه رم ب ك ا ك  ــنـ  مم الــدك  ــما  ال إمث فيــه إن هلل دينــا  كــو أرض ــ  لكــم  ..م ــاال  وأطــول  آجــاال ؟، ط ك  ي ســم )قــس( ابهلل ق س 
بللبدم للْدمَلد لولدخزاند لاأ:عبللالقمد لب لعمرلالبغدلاد للمنكرا ن دينكم الذى أنتم عايه، إنكم لتىنتون من األمر وأفضل م

ل 52اليفكة  - 4ج ،3112سِ ل8، لكعب لالخمنج ،لق:لعبللالَْلمللحمللهم وَ حقتلالعر 

http://tanzil.net/#33:56
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انت ـــل اســـت الل اخلطـــح فيمـــا بعـــد إىل اســـت الل الكتـــح بعـــد ا دكـــار عركـــة التـــدوين لاعاـــوم 
وكــان مــن أو ــل مــن اســتخدم ا يف فيــول الكتــحا عبــد احلميــد  التكميــدا ســالمية املختافــة ابســم اإل

 1الذكح  ي ّررا املسعود  مروج بن يىي الكاتح وكذا ما

وإن كان التكميد مستخدما يف است الل الكتح وفيوهلا قبـل عبـد احلميـد، ف نـه قاـح صـورته 
متاما، إذ أطنح فيه من ج ة، وتنمق فيه من ج ة أخرى وكّررا يف أثناء الكتاب الواعد من ج ة اثلثة 

 يف فيول خاصة 
ملـن سـبق عبـد احلميـد مـن  نيـافي ول د/ممد امل داد الباع  يف اتريخ النثر العر ا  مـن اإل

ـــاالك ـــا أ ـــم ســـب وا إىل تطويـــل التكميـــد وإىل تكـــرارا يف متـــون كتـــب م  ـــ  أن  ـــاكرة ّت ب أن نثبـــت كن
التكميــد أخــذ  مكانــة ســامية واكتمامــا كبــ ا عــو أصــبكت أشــبه ابملوضــوع اخلــاص املســت ل ضــمن 

ر ة أنـه أثّـمعـه أن تنسـح إليـه خاّصـ ا يسـتكقّ اية األخـرى يف أواخـر العيـر األمـو  لّـّسـاملوضوعا  الرتّ 
الون لــه عاــ  األ اــح    اب الّتــفاتبعــه في ــا الكّتــ ،من ــا يف آاثرا عــو لفــت إلي ــا األن ــار واســتىنثر عــا

ألننــا مل نــد هلــذا املميــ ا  املــذكورة آنفــا لاتكميــدا  أ  أثــر عنــد معاصــريه فيمــا بــا أيــدينا اليــوم مــن 
 2ب اف آاثركم 

 النقد احلديث واملعاصر:االستهالل يف  -7

                                                           
 دار اهليرة سنة ،حت يقا أسعد دا ر، (امروج الذكح ومعادن اروكركـ522احلسن عا  بن احلسا بن عا  املسعود ) أبو  1

  425ص 5ج كـ223،
  991ص ،9995 دمشق جامعة الثاين ال سم) األمو  العير أدب يف قراءا ا امل داد ممد 2 

لعبد احلميد بن يىي الكاتح  كتح به بعد أعد الفتوح )االنتيارا (  و كذا حتميد   و كن االستش اد يف كذا امل ام بتكميد
انه، الثابتة كاماته، مش ور يسمع بعضه أعيان يف م دمة خطبة يوم ارمعةااحلمد لِّل العاّي مكانه، املن  بركانه، الع ي  ساط

الشافية آفته، الذ  قدر عا  خا ه ساكه، و عّ  يف ُساواته بع مته، و دبّر األمور بعامه، و قّدركا حبكمه عا  ما يشاء من 
و ال ع مه، مبتدعا هلا  نشا ه إفكا و قدرته عاي ا و استي ار ع م ا      ال جتر  إالّ عا  ت ديرا، و ال تنت ي إالّ عا  لجياه، 

ت ع إاّل عا  سبق من عتمه، كّل ذلد باطفه و قدرته و تيريف وعيه، ال معدل هلا عنه و ال سبيل هلا   ا، و ال يعام أعد 
، و  يـ ع ا مم ما » خبفافكا و معادكا إالّ كو، ف نه ي ول يف كتابه اليادق ر ؛ و   يف  ا ل بـ رّ  و  ع ن د ام م فات حم ا ل   ي ح  ال يـ ع ا مم ا إ الّ كمو  ما و  ا ل ب ك 

ب ة  يف   مامما   ا أل  ر    و  ال ر ط ح  و  ال فب س  إ اّل يف  ك تاب  ممب   عمر    33األنعام اآلية «ا  ت س  مطم م ن  و ر ق ة  إ اّل يـ ع ا مم ا، و  ال ع 
مطاع اراكاية إىل س وط الدولة ، األدب ال دغ من ،،ج،35، 2فروخا اتريخ األدب العر ،دار العام لاماليا، ب و ، ط

  045األموية ص
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يعد االست الل من أكم عتبا  النص املوا   اليت حتيط ابلنص األد  خارجيا، وكو أيضـا مـن 
 )املسرح والسنما(  الدراما أو الرواية أو أكم عناصر البناء الفن سواء يف الشعر

السـاطة  صـاعحويف املسرح عاـ  وجـه التكديـد كـان االسـت الل عنيـرا يـرتبط ابملخـرج املسـرعي ف ـو 
، ومــن مّت تعتمــد اســت الال  املســرح عاــ  بــ  اليـــراع العايــا العتبــار الــنص نيــا متثيايــا يف األســات 

تتخــذ شــكال أكثــر  واإليــاء ابل ضــية مــن البدايــة، ويف تطــور املســرح احلــدي  بــدأ  عمايــة االســت الل
 1إاثرة وأكثر ابتكارا 

ففـي مسـرعية برخــت _أو برشـت كمـا يســميه بعضـ م_ طبــول يف الايـلا جتـد توجي ــا  لامخـرج قبــل 
 الدخول يف النص )افري يا( 

 يف بيت آل ابلكيه 
 ) رفة م امة، يف النوافذ ستا ر من التّل ، وقت ال روب(

، ال ندر  ما  ذة( مضت أربع سنوا  منذ أن اعتة مف ودا، لن يعود اآلنياق دقنه أمام نفابلكيه ا)
خيبةه لنـا املسـت بل، الرجـل يسـاو  اآلن و نـه ذكبـا،وأن منـذ عـاما كنـت سـىنابرك ذلـد لكـن عاطفتـد 

 األصياة  ابتن عا  أمر ، واآلن عاّي أن أمشي عا  جث  
معا ة عاـ  احلا ط(ل ـد كـان السيدة ابلكيها)أمام سورة فوتو رافية لكراجار ب ّ  جندّ  املدفعّية، وكي 

 يبا لطيفا، طفال ع ا رجال ط
 ابلكيه ا إنّه يتكّال اآلن

 آا لو عاد
 ال أعد يعود من السماء

   2 حبق السماء وال ديسا يف النعيم ست ذف ابنتنا آّن بنفس ا عينةذ يف املاء

ومكــان  (وقــت ال ــروب)وال مــان  (افري يــا يف بيــت آل ابلكيــه)املكــان  املســرعية بدايــةعــّدد         
الفوتو رافية املعا ة عا  جدار  أمام اليورة)ومكان وقوف السيدة ابلكيه  (أمام النافذة)وقوف ابلكيه 

                                                           

ين راكتاب االست الل فن البداف  يف النص األد  لام لف عسا الني  واليادر عن اهليةة العامة لا يور ابل اكرة، م ال  1
  5،صم 42،2ديسمة  22االثنا 3223،ايريدة األكرام ثورة أدب وث افة ـدون م لف، العددا

عياة جاليايو، ترمجة  وت دغ عبد الرمحن بدو   ضمن ساساة املسرح العاملي اليت تيدر   5ا طبول  يف الايلبرتولت برشت   2
   43ص  4223سنة  4كل ش رين عن ا اس الوطن لاث افة والفنون واألدب ، دولة الكويت،ط 
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كمـا جتـد تاميكـا لايـو النفسـي الـذ  تسـودا الكآبـة، عيــ    (،البيـت وعاـ  م ربـة مـن  وج ـا ابلكيـه
ي ــا  ترثـي  وج ابنت ـا، ويف كــذا البدايـة توج امرأتــه ياــق حليتـه دومنـا اكــرتام بينمـا كانـت ابلكيـه كـان

لامخــرج بشـــىنن وضـــعية املمثاـــا وبشـــىنن الســـينو رافيا اخلاصــة ابلبيةـــة اإلفري يـــة وجتســـيد النافـــذة وتعايـــق 
 اليورة عا  م ربة من ا واإلياء ايو ال روب 

البنيــة ال نا يـــة الذاتيــة والـــيت تعتمــد يف بنا  ـــا عاــ  البـــوح أو التامــيح أوالكثافـــة  االســـت الل يف أمــا     
 االســـت اللية هلـــا بكثافـــة أســـاوبية مركـــ ة وبشـــيء مـــن االبت ـــال أو لن ـــل التيربـــة الذاتيـــةتتميـــ  يف البنيـــة 

ال ا رة، وتتمي  ال ييدة ال نا ية بعاّو صو  األن بشكل ماكوظ العتبارا املدخل لشرح مفرداته، ومـن 
خــــالل صــــورة واعــــدة مكثفــــة تتــــداع  وتتولــــد اليــــور واألفكــــار يف ال يــــيد ككــــل، وقــــد ي  ــــر كــــذا 

 1ت الل كبنية م ا ة لتمرك ا عا   األن  االس

 اأساســي مــدخال  إذ يعــدّ أمــا فاحتــة اخلطــاب الروا ــي كــي نــص يســبق األعــدام ويعــّرف ابلروايــة        
فيس م يف استكناا النص  ،لولوج عامل الرواية احلكا ي إذ يرتبط به من خالل عالقة تواصاية اسرتاتييية

الروا ي تشكيال وداللة،  ف و يضطاع س مة التم يد ل عدام والت دغ لعامل الرواية ب ية حتفيـ  ال ـار  
  2ولط  الرواية وحتبيك ا من ج ة أخرى

قــوة األشــياء وعضــوركا ا النيــ د/فســا ومــن أكــم م ومــا  االســت الل الروا ــي احلــدي  وفــق 
ــــاة املعاصــــرة، والشــــاعرية ال امضــــة يف الفاعــــل والعمــــل املي ــــوجي لاشــــعح، والبعــــد األســــطور   لاكي ثول

األســــاوب، ووعــــدة الــــ من اإلنســــاين، واعتمــــاد احلــــس التطــــور  يف صــــيا ة مشــــروعا  ال ــــد، والر يــــة 
، وكــذا النــوع مــن الــرواف  ال يــنيح االســت الل فيــه 3 الشــاماة لاعــامل والعمــق الرمــ   والكثافــة الواقعيــة

كانــت احلاجــة إىل مفرداتــه وأفكــارا مســتمرة داخــل العمــل، عند ــذ يبــن كيانــه الا ــو  واملعــريف  إال مــو  
   4عا  شيء من لرخيية العالقا  الداخاية لانص، ال لرخيية املكان العامة أو ج رافيته

وي ّسـم جــ ار جينيـت االســت الل إىل نـوعا، أوهلمــا تكــون فيـه الشخيــية الروا يـة  ــ  معروفــة 
 ـار  أ  م دمـة مـن اخلـارج ومـن مث أييت تعريف ـا، وكـو النـوع الـذ  سـاد ت ريبـا عـو  ايـة ال ـرن من ال

                                                           

  5، ص املرجع نفسه 1
  1، ص2،2009الث ايف العر  لانشر والتو يع،طا أوراق)س ة إدريس الذكنية( ، املرك  العرو عبد هللا  2
  920االست الل، فن البداف  يف النص األد ، ص 3
  929املرجع السابق، ص  4
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التاســـع عشــــر، واثني مـــا الــــذ  يفـــرت  أن الشخيــــية معروفـــة مــــن ال ـــار  بت ــــد  ا ابُس ــــا األول أو 
  ابلضــم ، كمــا ويعــّد جينيــت الضــم   أن  عالــة خاصــة جتمــع بــا النــوعا معــا مــا دمنــا نعــرف عاــ

  1األقل أنه يدل عا  الّسارد

وبنـــاء عايـــه فىنمهيـــة االســـت الل متىنتيـــة مـــن كونـــه  عنيـــرا لـــه لثـــ ا الـــذ  يتـــو ع عاـــ  مـــدارينا 
ص األد  رســـالة )مـــروف( صـــادرة عـــن مرســـال )راو ( قاصـــدا لا نفســـي اســـت باَ، عاـــ  اعتبـــار الـــناألو 

ن ــور االتيــال يتكــتم الن ــر إىل أدبيــة )مســت بال( مــروف لــه، وكــذا كــي أركــان الرســالة األدبيــة، فمــن م
ال ص أو شعريته )من خالل أركان الرسالة( وبا كل من املرسـل واملسـت بل سـياق مشـرتك ت ـع الرسـالة 

فيمـا خيـص املرسـل إبـداعيا، ومـن  إىل املرساة عا  مسافة منه، املسافة تش ل آليا  حتوياية من السياق
   2املست بل لويايااملرساة إىل النص، عة السياق فيما خيص 

مـــن ك نـــا  تـــة  أمهيـــة االســـت الل ودورا يف ارـــذب، واالســـت طاب الاـــذين  ارســـ ما لثـــ ا يف 
وكـي عنـد جـ ار جينـا  متـس كـل مـا مـن شـىننه اإلسـ ام يف ف ـم 3  ذا  املتا ي ووعيه وإدراكه وذوقـه

قــراءا، أو بيــفة عامــة عاــ  الــنص والتم يــد لــه ف و كــل مــا جيعــل مــن الــنص كتــااب، ي ــرتح نفســه عاــ  
مج ورا ، ف و أكثر من جـدار ذ  عـدود متماسـكة ن يـد بـه كنـا العتبـة أو الب ـو الـذ  يسـمح لكـل 
منا دخوله أو الرجوع منه    كو سثابة السياج الذ  ييط ابلكتاب من العنـوان وشـبه العنـوان والعنـوان 

، هلــوامش يف أســفل اليــفكة ويف آخــر الكتــابوالتم يــد واحلاشــية وا هالفرعــي وامل دمــة واملاكــق والتنبيــ
والتيدير والرسوم واإلعالن عن إصدار جديد والرابط وجاـدة الكتـاب، و ـ  ذلـد مـن امل شـرا  الـيت 

 4   كن أن ييطاح عاي ا ابمليثاق األجناسي

                                                           
،عبد ارايــــل األ د  وعمــــر عاــــي، ضــــمن املشــــروع ال ــــومي جــــ ار جينيــــت، عــــودة إىل خطــــاب احلكايــــة، ترمجــــة ممــــد معتيــــم 1

  90-99ص ،م 9991، 2لارتمجة،ا اس األعا  لاث افة،ط
  ،،،، ص  ،ا،ط335،،ال اكرة،اهليةة العامة لاكتاب،االد   ار ارا العنوان وسيموطي ا االتيال ممد فكر  2
   92-93 ، صمن منشورا  احتاد الكتاب العر يف ال يص اليويف) املكون  والو ا ف والت نيا (  بنية السردنكضة ستارا  3

ين راخايل شكر  كياتا فاعاية العتبا   النيية يف قراءة النص الس  ، الس ة األدبية لاربيعي أمنوذجا، م لف مجاعي بعنوان  4 
  أســرار الكتابــة اإلبداعية،عنــد عبــد الــرمحن  جميــد الربيعــي والــنص املتعــدد، إعــداد وت ــدغ ومشــاركة ممــد صــابر عبيــد،دار صــامد 

  22،ص4222يفر  لانشر، صفاقص، تونس، ط& ف
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مبال ـا كا طوياـة طـوال قـد جيـدال ار  لال كـة الـيت افرتضـ ا جـ ار جينـا  جامعـة لانيـوص املوا يـة     
، ولكىننه استشعر ذلد )ج ار جينا ( فراح ي سم ا عسح انتماءكـا لاـنص فمن ـا مـا كـو مـيط  فيه

 ومن ا ما كو فوقي 

كــو مــا ي ــع عــول الــنص يف فضــاء الــنص ذاتــه وداخــل ســياجه ، مثــل  اteةperi texالــنص احملــيط
مـــا ي منـــا كنـــا وكـــو ارماـــة  العنـــوان وامل دمـــة والعنـــاوين الفرعيـــة وصـــورة ال ـــالف وكامـــة الناشـــر، وأكثـــر

 البد ية وارماة اخلتمية 

وكـو ي ـع خـارج كيكـل الـنص وفضـاءا ويشـمل كـل مـا تب ـ  يف الال كـة   epi texteالنص الفـوقيا
 الساب ة، و كن أن ي يد 

 نعود إىل أكم ما ي منا يف كذا امل ام وكو  ارماة البد ية 

ص، وهلا و يفةا كىنن تضـع ال ـار  يف جـو الـنص فيسـتعد اليت يبدأ عا الن كي ارماةاو  اجلملة البدئية
الــنص، وقــد تكــون مجاــة أو ف ــرة  ظ املخيــال وهتيةتــه الســت بالالعمايــة التا ــي والتىنويــل عيــ  ت ــوم  ي ــ

ال يـة فيمـا بعـد وتسـم   أعـدامتدور عوله ال ية وت ثر عا  س  صفكة حتمل املع  العام الذى أو 
 تضــم جمموعــة مــن التيمــا  الــيت تكشــف عــن قيــة امل لــف ونــوافا  أيضــا االســت الل أو الفاحتــة وكــي

ومراميــه اإليديولوجيــة الــيت متثــل إشــارا  وموج ــا  أساســية ت ــود ال ــار  إىل ف ــم أمشــل وأدّق لاــنص، 
آيـة  شـعبيا، أو ، وكي لخذ طابعا عاّما ف ـد تكـون مـثال وجتعاه  سد ابخليوط ساسية لاعمل املعرو 

أوم ولـة فاسـفية أو مجاـة مـن الروايـة حبـّد ذاهتـا ويف احلالـة األخـ ة ييـعح حتديـدكا  قرآنية أو بيتا شعرف
   1وعيركا

وقد قدم األستاذ منيـور بـويش م ـاال عـول العتبـا  يف روايـة يع وبيـان لعـالء األسـواين، ومـن مجاـة مـا 
عمــــارة درســــه  ارماــــة البد يةا املســــافة بــــا لــــر عاــــر عيــــ  يســــكن  كــــي بــــد الدســــوقي ومكتبــــه يف 

يع وبيان ال تتعـدى ما ـة مـرت لكنـه ي طع ـا كـل صـباح يف سـاعة، إذ يكـون عايـه أن ييـي أصـدقاءا يف 
والعـــاماا يف  مـــال  املالبـــس واألعذيـــة والعــاماا في ـــا مـــن ارنســـا، اررســـون  الشــارعا أصـــكاب

وعسـاكر املـرور، يعـرف م  السينما ورواد مل النّب الةا ياـي، عـو البـوابيا وماسـكّي األعذيـة واملتسـولا
                                                           

ين رامنيور بـويشا مجـاف  العتبـا  النيـية يف روايـة يع وبيـان، لعـالء األسـواينا جماـة جيـل لادراسـا  األدبيـة والفكريةــ العـام  1 
  45،ص  42،2ـ أبريل5،الثال  ـ العدد
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متثل كـذا الف ـرة مـدخال  يـو  مـن خاللـه ال ـار  1 كي بد ابالسم ويتبادل مع م التكيا  واألخبار  
   2قدميه إىل عامل كذا الرواية ويعرف ج ءا من عمومياهتا
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، مير، ط 1   4222يناير  ،عالء األسواين ا عمارة يع وبيان،مكتبة مدبَو
 .45،منيور بويش  مجاليا  العتبا  النيية يف رواية عمارة يع وبيان لعالء األسواين، جماة جيل لادراسا  األدبية والا وية ص  2
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 االستفتاح يف القرآن الكرمي
 تعريف الفواتح:-1

 فواتح الرآن : أوائل السور،الواحدة فمحت .     
 االستفتاح لغة:-1-1

فمحت  كل شيء ةبدؤه الذي يفتح به ةم بعده, وأم الرتام  يرامل :ام: فمحتا  الراآن , وذلا  باذل         
 ألنه يفتح هبم الرآن  يف الصالة. 

دا " يرمل: فتح فال  كذا أي ابتدأه، وفتح الله كذا: أالمه ووقفه اللاه،قمل تعام : ََ ِِّ  ُُ ُوََ ُث قَالُوا أَتَُحد ِّ

هُ  ن َ َرِِّثُك ْ فَتََح اللَـّ وُك  ِِّهِّ عِّ  1"﴾٦٧﴿أَفَََل تَْعقِّلُونَ  ۚ   َعلَْيُكْ  لِّيَُحاجُّ

: أ  تفتح الى ةن يسترآ ب ، وهو نرلض اإلغالق، يرمل : فتحه يفتحه فتحم ، وافتتحه وفتحه الفتحو
 فمنفتح وتفّتح. والفتح  يف الشيء الفآج  ، واجلمع فُتح ةثل : غآف  و غآف. 

 : االنتصمر، وهو طلب الفتح أو الفتمح. االستفتاحو
َو َخْيٌر لَُّك ْ  ۚ   فَتْحُ إِّن تَْستَْفتُِّحوا فَقَْ  َجاَءُكُ  الْ  :"قمل تعم   ُُ ُُوا فَ  2 " ۚ   َوإِّن تَنتَ

أي: إ  طلبتم الظفآ أو الفتح أي احلرم ، أو طلبتم ةبدأ اخلريات فرد جمءكم ذل  مبجي النيب صلي هللا 
   3الله وسلم

 : مجع سورة ، ويف نطق السورة لغتم  . السورو
الا  تبراي ةان شاآ  الشامر  يف اإلمسء، وذلا  أو:مم: السؤرة اب:ماةة ةشاتر  ةان أسامر و الساور :البرلا  

 سؤرة  كأ  السؤرة برل  مجل  الرآا  و قطع  ةنه
وةعنمهم يف اللغ : املنةل  و الشاآف وةام طامل ةان البنامء و حسان والعالةا   -بدو  مهة–السورة اثنلهمم:  

ذا ال الااي أ  هااو ذلا  السااورة ساورة الرتفماهاام و شااآفهم، وكوعام االةاا  الاي صاادق ةاان جامء هباام، و لال
 ةن وجهني :  -سور املدين  –ه السور الرآن  ةن اند هللا ، وهي تشب

 أ  السور له الو حسي، والسورة :م الو ةعنوي.  األول:

                                                           
  28سورة البرآة: - 1
 .91سورة األنفمل ةن اآلي  -2
ح حممد سلد كبالين، ت  ،نغآيب الرآ يف ها(، املفآ ات 208مين املتويف)تأبو الرمسم احلسنني حممد املعآوف ابلآاغب  األصفه 3

 ،كتم  الفمء 9199 احلليب ةصآ،  ةطبع  البميب
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أ  السور يروم بنمؤه الاي لبنامت بعااهم فاوق بعاض، والساورة يراوم بنمؤهام الاي نعت يتباع بعااهم الثاين:
 5، واجلمع سور بفتح  الواو، و جيوز أ  جيمع الى )سورات( بسرو  الواو وفتحهم 4بغام 

  الفواتح يف االصطالح:-1-2
وسااااااور الرااااااآن    تلفاااااا  طااااااوال  هااااااي طمئفاااااا  ةسااااااترل  ةاااااان نعت الرااااااآن  ذات ةطلااااااع و ةرطااااااع.        

منو  وةمئتام أيا  وقصآا،فأقصآ سورة فله سورة الروثآ وهي ثالث  نعت قصمر و أطاول ساورة وهاي  سا   ا
ونعهتم ةن اآلعت الّطوال، وةآجع الطول والرصآ والتوسط وحتدياد املطلاع  واملرطاع إ  هللا و حاده حلرام 

 وةعآف  سور الرآا  الرآ م ةن حلث بداي  كل سورة و عميتهم توقلفي ، ال جممل للرلمس فله.6 سمةل 

 :أنواع الفواتح يف القرآن الكرمي-2

الادين السالوطي يف اإلترام  "االام أ  هللا تعام  افتاتح ساور الراآن  بعساآة أناوا  الراالم يرول جالل    
 7".ال خيآج شيء ةن السور انهم

حرااني جن  اد ةان يةياد الاى هاذه العشاآة وهاي الااى قولاه فمان لاالل التتباع يف كتاب الال وقاد حراق   
 التوايل:

 الثناء عليه تعاىل وهو قسمان:-2-1

فااور  بصاالغ  التحملااد يف  :املاا ح ونفاات و تنليااه لااه اااق صاافال الاانق إثبااال لااافال -2-1-1
 مهام  ساورتنييف وابلفعل تبارك.8 س سور وهي الى التوايل: "األنعمم، الرهف، النبأ، فمطآ، الفمحت "

 9"الفآقم  واملل "

                                                           
 .101ص 2002سان  11كللاه املعلماني، الاآعط،   -فهد بن ابد الآمحن بن سللمم  الآوةاي:  راسامت يف الاوم الراآا  الراآ م  4
 .117 2ج.وينظآ:ابن ةنظور:لسم  العآ  ةم ة سور 875 1الفريوز أاب ي:الرمةوس اةحملط ةم ة )سور( اب  الآاء ج  .وينظآ:101 
 .152أبو برآ الآازي : تمر الصحمح ،  ار احلديث، الرمهآة، اب  السني،ص 5
 .298ص1م ج2001حلديث ، الرمهآة،حممد ابد العظلم الةرقمين / ةنمهل العآفم  يف الوم الرآن  ، حترلق أمحد بن الي ، ار ا 6

هنم يعرتف السلوطي أبنه خلصهم ان أيب األصد  الذي أفآ  :م ةؤلفم ذامه اخلاواطآ الساوانح يف أساآار الفاواتحق اإلترام  يف الام  7
 .115ص 2005الرآن ،  ار الفرآ للطبما  والنشآ. 

نِّ   ِِّسْ  :"اإلشمرة إ  أ جتدر  8 ـٰ ََ ْح هِّ الرَّ ي ِّ اللَـّ حِّ ني  يف الفمحت ، بعدهم أييت التحملد، أةم السور األلآى: األنعمم: ﴾١﴿ الرَّ
اتِّ َوالنُّورَ " ََ لُ اَواتِّ َواْْلَْرَض َوَجعََل الظُّ ََ ي َخلََق السَّ هِّ الَّذِّ لَـّ َْ ُ لِّ ْ   ۚ   اْلَح ُِّ يَن َكفَُروا َِِّرِِّث لُونَ ُُ َّ الَّذِّ "، الرهف:  ﴾١﴿ يَْع ِّ
َوًجا " تَاَب َولَْ  َيْجعَل لَّهُ عِّ هِّ اْلكِّ ي أَََزَل َعلَٰى َعْب ِّ هِّ الَّذِّ لَـّ َْ ُ لِّ ي لَهُ "، سبم:"  ﴾١﴿ۚ   اْلَح لَّـهِّ الَّذِّ َْ ُ لِّ اَواتِّ اْلَح ََ َما فِّي السَّ
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 : التسبيح -2-1-2

كلماا  اسااتأثآ هللا هباام فباادأ ، التساابلح  10وذلا  يف افتتاامح ساابع سااور، قاامل الرآةاامين يف تشامبه الرااآن     
ابملصاادر يف باار إسااآائلل ألنااه األصاال ا ابملم ااي يف احلديااد واحلشااآ، ألنااه أساابق الااةةنني، ا ابملااامر  

 11.ا ابألةآ يف األالى استلعماب :ذه الرلم  ةن مجلع جهمهتم ،يف اجلمع  والتغمبن

 12.حروف التهجت يف تسع وعشريق سورة -2-2

 ور:ار سا اء يف عشااااااااااااااااناااال  -2-3

 13.: األحةا  والطالق والتحآ م واملةّةل واملدثآمخس سور بن اء الرسول -2-3-1

 14.: النسمء، املمئدة، احلج، احلجآات واملمتحن ومخس بن اء األّاة -2-3-2

                                                                                                                                                                                     

َرةِّ  َْ ُ فِّي اْْلخِّ يُ  اْلَخبِّيرُ  ۚ   َوَما فِّي اْْلَْرضِّ َولَهُ اْلَح اَواتِّ َواْْلَْرضِّ  "فمطآ: ،"﴾١﴿ َوُهَو اْلَحكِّ ََ رِّ السَّ هِّ فَاطِّ لَـّ َْ ُ لِّ اْلَح

ََلئَِّكةِّ ُرُسًَل أُولِّي  ََ لِّ اْل ثْنَٰى َوََُُلَث َوُرَِاعَ َجاعِّ ي ُ فِّي اْلَخْلقِّ َما ۚ   أَْجنَِّحٍة مَّ هَ َعلَٰى ُكلِّث َشْيٍء  ۚ   يََشاءُ  يَزِّ إِّنَّ اللَـّ

يرٌ   ."﴾١﴿ قَ ِّ
هِّ لِّيَُكوَن  " الفآقم  9  َل اْلفُْرقَاَن َعلَٰى َعْب ِّ ي ََزَّ يًراتَبَاَرَك الَّذِّ يَن ََذِّ َِّ ْلعَالَ ْلُك َوُهَو  ""، املل  ﴾١﴿ لِّ َُ هِّ اْل ي َِِّي ِّ تَبَاَرَك الَّذِّ

يرٌ   ."﴾١﴿ َعلَٰى ُكلِّث َشْيٍء قَ ِّ
ي ُسْبَحاَن  "سورة اإلسآاء: إذ بدأت بروله تعم :  10  ْسجِّ ِّ اْْلَْقَصى الَّذِّ ََ ْسجِّ ِّ اْلَحَرامِّ إِّلَى اْل ََ َن اْل ث هِّ َلْيًَل مِّ ي أَْسَرٰى َِِّعْب ِّ الَّذِّ

ْن آيَاتِّنَا يَهُ مِّ نُرِّ يرُ  ۚ   َِاَرْكنَا َحْولَهُ لِّ يُع اْلَبصِّ َِّ َّهُ ُهَو السَّ  " ﴾١﴿إَِّ
اَواتِّ َواْْلَْرضِّ َسبََّح  "احلديد: 11  ََ هِّ َما فِّي السَّ ي ُ  ۚ   لِّلَـّ يُز اْلَحكِّ هِّ َما فِّي  "احلشآ: "﴾١﴿ َوُهَو اْلعَزِّ َسبََّح لِّلَـّ

اَواتِّ َوَما فِّي اْْلَْرضِّ  ََ ي ُ  ۚ   السَّ يُز اْلَحكِّ اَواتِّ َوَما فِّي  ":" اجلمع  ﴾١﴿َوُهَو اْلعَزِّ ََ هِّ َما فِّي السَّ يَُسبِّثُح لِّلَـّ

ي ِّ  يزِّ اْلَحكِّ لِّكِّ اْلقُ ُّوسِّ اْلعَزِّ ََ هِّ َما فِّي  " :" التغمبن ﴾١﴿ اْْلَْرضِّ اْل اَواتِّ َوَما فِّي اْْلَْرضِّ يَُسبِّثُح لِّلَـّ ََ لَهُ  ۚ   السَّ

 ُ َْ ْلُك َولَهُ اْلَح َُ يرٌ ۚ   اْل  ". ﴾١﴿ َوُهَو َعلَٰى ُكلِّث َشْيٍء قَ ِّ
 سلأيت بلمعم. 12 
يَن "حةا :األ 13  عِّ اْلَكافِّرِّ هَ َوََل تُطِّ

ا النَّبِّيُّ اتَّقِّ اللَـّ َُ نَافِّقِّينَ يَا أَيُّ َُ ا ۚ   َواْل ًَ ي ا َحكِّ ًَ هَ َكاَن َعلِّي ، "﴾١﴿ إِّنَّ اللَـّ
نَّ َوأَْحُصوا اْلعِّ َّةَ  :"الطالق ُِّ ثقُوُهنَّ لِّعِّ َّتِّ ا النَّبِّيُّ إِّذَا َطلَّْقتُُ  النِّثَساَء فََطلِّ َُ ا النَّبِّيُّ لَِّ   التحآ م" "،﴾١﴿...ۚ   يَا أَيُّ َُ يَا أَيُّ

هُ لَكَ  ُم َما أََحلَّ اللَـّ ث كَ  ۚ   تَُحرِّ ي َمْرَضاَت أَْزَواجِّ ي ٌ ۚ   تَْبتَغِّ حِّ هُ َغفُوٌر رَّ ا يَا  :"، املةةل"﴾١﴿ َواللَـّ َُ أَيُّ

لُ  ث مِّ زَّ َُ ثرُ  :""، املدثآ﴾١﴿ اْل ِّ َُّ َُ ا اْل َُ  " ﴾١﴿ يَا أَيُّ
ََّْفٍس َواحِّ َةٍ  "النسمء 14  ن  ث ي َخلَقَُك  مِّ ا النَّاُس اتَّقُوا َرَُِّكُ  الَّذِّ َُ َجاًَل َكثِّيًرا يَا أَيُّ ا رِّ ََ ُُ ْن َِثَّ مِّ ا َو َُ ا َزْوَج َُ ْن َوَخلََق مِّ

ي تََساَءلُوَن ِِّهِّ َواْْلَْرَحامَ  ۚ   َوََِّساءً  هَ الَّذِّ ا النَّاُس  احلج:" ﴾١﴿ إِّنَّ اللَّـهَ َكاَن َعلَْيُكْ  َرقِّيبًا ۚ   َواتَّقُوا اللَـّ َُ اتَّقُوا يَا أَيُّ

ي ٌ  ۚ   َرَُِّك ْ  هِّ  :""، احلجرات ﴾١﴿ إِّنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعةِّ َشْيٌء َعظِّ ِّ اللَـّ َِْيَن َي َي ثُموا  يَن آَمنُوا ََل تُقَ ِّ ا الَّذِّ َُ يَا أَيُّ

هَ  ۚ   َوَرُسولِّهِّ  يٌع  ۚ   َواتَّقُوا اللَـّ َِّ هَ َس ُكْ  أَْولِّيَاَء "، املمتحن :" ﴾١﴿ َعلِّي ٌ إِّنَّ اللَـّ ي َوَع ُوَّ ذُوا َع ُوِّث يَن آَمنُوا ََل تَتَّخِّ ا الَّذِّ َُ يَا أَيُّ

َن اْلَحقِّث  ث ا َجاَءُك  مِّ ََ َودَّةِّ َوَقْ  َكفَُروا ِِّ ََ ُِّ  ِِّاْل  ".﴾١﴿...تُْلقُوَن إَِّلْي
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 اجلمل اخلربية:-2-4

َْفَالِّ " :"حنووذل   َن للاِّ " األنفمل، "يَْسأَلُوَََك َعنِّ اْلَ " النحال، أَتَى أَْمدُر للا " التوب ، "ََِراَءةٌ مِّ
" ْ ُُ َساُِ نُوناألنبلمء، " "اِّْقتََرَب لِّلنَّاسِّ حِّ ْؤمِّ َُ ََْزْلنَاَهدا"" املؤةناو ، قَْ  أَْفلََح ال يدُل الناور،  "ُسدوَرةٌ أَ "تَْنزِّ

تَابِّ  يَن َكفَُروا"" الساجدة، الكِّ َّا فَتَْحنَااألنعامم، " "الثذِّ قَدْ  ، الاآمحن" ، " اِّْقتََرَِد  السَّداَعةُ"ح، "" الفاتإَِّ

َع للا" َِّ َّددا أَْرَسددْلنَا َُوًحددا"، "َسددأَل َسددائِّلٌ  "،احلمقاا  َسدد دد ُ "، "إَِّ "إَددا  "،َعددبَسَ ني، "يف ةو ااع "َلَ أُْقسِّ

 15". فتل  ثالث واشآو  سورة"أعطيناك

 :القسم يف مخس عشرة سور-2-5

، وس  17، وسورات  ابألفالك الربوج والطمرق16سورة أقسم هللا فلهم ابملالئر  وهي الصمفمت
بشطآ  اللللآبي  النهمر، و  الشمسو  ،قسم ابلثآع، والفجآ قسم مببدأ النهمر فملنجمسور بلوازةهم: 

، وسورات  اب:واء الذي هو 18ابلشطآ اآللآ أو جبمل  الةةم  العصآو  ،بشطآ النهمر الاحىالةةم ، و 
، وسورة 20ام وهي الطورم أيوسورة ابلرتب  ال  هي ةنه ،19أحد العنمصآ: الذارعت و املآسالت

 24".23، وسورة ابلبهلم وهي العم عت22، وسورة ابحللوا  النمطق وهي النمزامت21ابلنبمت وهي التني
                                                           

 .119ص 1السلوطي اإلترم  ج 15
نُ  الرحَن"  ـٰ ََ ْح لَُك فِّي  " ،"﴾٢﴿ َعلََّ  اْلقُْرآنَ  ﴾١﴿ الرَّ َع اللَّـهُ قَْوَل الَّتِّي تَُجادِّ َِّ هُ قَْ  َس هِّ َواللَـّ ي إِّلَى اللَـّ ا َوتَْشتَكِّ َُ َزْوجِّ

ا ََ ُع تََحاُوَرُك ََ يرٌ  ۚ   يَْس َِصِّ يٌع  َِّ هَ َس َوَما أَْدَراَك َما  ﴾٢﴿ َما اْلَحاقَّةُ  ﴾١﴿ اْلَحاقَّةُ "الَجادلة. الحاقة:"  ﴾١﴿ إِّنَّ اللَـّ

يَن َلْيَس لَهُ دَافِّعٌ  ﴾١﴿ َسأََل َسائٌِّل َِِّعذَاٍب َواقِّعٍ  "، "﴾٣﴿ اْلَحاقَّةُ  ثْلَكافِّرِّ جِّ  ﴾٢﴿ لِّ عَارِّ ََ ي اْل َن اللَّـهِّ ذِّ ث  " ،"الَعارج﴾٣﴿ مِّ
ْ  َعذَاٌب أَلِّي ٌ  ُُ ن َقْبلِّ أَن يَأْتِّيَ ْر قَْوَمَك مِّ هِّ أَْن أََذِّ َّا أَْرَسْلنَا َُوًحا إِّلَٰى قَْومِّ ِِّيَْومِّ  " ،"َوح ﴾١﴿ إَِّ   ُ ََل أُْقسِّ

يَاَمةِّ  ذَا اْلَبلَ ِّ  "،"القيامة ﴾١﴿ اْلقِّ ـٰ َُ ِِّ  ُ إََِّّا أَََزْلنَاهُ فِّي لَْيلَةِّ  " ،" ﴾١﴿ َوتََولَّىٰ َعبََس  عبس" ،"البل ﴾١﴿ ََل أُْقسِّ

ثيَن  "،"الق ر ﴾١﴿ اْلَقْ رِّ  يَن ُمنفَكِّ كِّ ْشرِّ َُ تَابِّ َواْل ْن أَْهلِّ اْلكِّ يَن َكفَُروا مِّ ُ  اْلبَيِّثنَةُ لَْ  يَُكنِّ الَّذِّ ُُ  ،" البينة ﴾١﴿ َحتَّٰى تَأْتِّيَ
َعةُ  القارعة:" اُكُ  التََّكاُُرُ  " ،"﴾١﴿ اْلقَارِّ َُ َّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوَُرَ  " ،" التكاُر ﴾١﴿ أَْل  الروثآ. "﴾١﴿ إَِّ

افَّاتِّ َصفًّاقوله تعالى:"  16 َراتِّ َزْجًرا ﴾١﴿ َوالصَّ اجِّ  ".﴾٢﴿ فَالزَّ
اءِّ ذَاتِّ اْلبُُروجِّ البروج"17 ََ ْوُعودِّ  ﴾١﴿ َوالسَّ ََ قِّ  الطارق"، "﴾٢﴿ َواْليَْومِّ اْل اءِّ َوالطَّارِّ ََ َوَما  ﴾١﴿ َوالسَّ

قُ   ". ﴾٢﴿ أَْدَراَك َما الطَّارِّ
بُُكْ  َوَما َغَوىٰ  ﴾١﴿ َوالنَّْج ِّ إِّذَا َهَوىٰ النج :" 18 سِّ  "الشَس:"  َواْلَفْجرِّ " الفجر:"  ﴾٢﴿ َما َضلَّ َصاحِّ َْ َوالشَّ

 العصر" ،"  ﴾١﴿ َواللَّْيلِّ إِّذَا يَْغَشىٰ  الضحى" ،" ﴾١﴿ َواللَّْيلِّ إِّذَا يَْغَشىٰ الليل:"  ،"﴾١﴿ َوُضَحاَها

ََساَن َلفِّي ُخْسرٍ  ﴾١﴿ َواْلعَْصرِّ   " ﴾٢﴿ إِّنَّ اْْلِّ
يَاتِّ ":الذاريات 19 ْرَسدََلتِّ  الَرسَلت: " ،"  ﴾١﴿ ذَْرًوا َوالذَّارِّ َُ دفَاتِّ َعْصدفًا ﴾١﴿ ُعْرفًدا َواْل   ﴾٢﴿ فَاْلعَاصِّ
." 
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 25الواقع ، املنمفرو ، الترويآ، االنفطمر، االنشرمق، الةلةل  والنصآ: الشرط يف سبع سور وهت-2-6

 26قل هو هللا أحد، قل أاوذقل أوحي، اقآأ، قل ع أيهم الرمفآو ، األار يف سبع سور وهت: -2-7

 27هل أتى اّم يتسمءلو ، هل أاتك، أجن نشآح، أجن تآ، أرأي االستفهام يف ست سور: -2-8

 28: ويل للمطففني، ويل لرل مهةة، تّب .سور ال عاء يف ثالث-2-9

 29: إليالف قآيشالتعليل-2-11
 

                                                                                                                                                                                     
ْسُطورٍ  ﴾١﴿ َوالطُّورِّ  الطور: " 20 تَاٍب مَّ  ". ﴾٢﴿ َوكِّ
ْيتُونِّ  التين: " 21 ثينِّ َوالزَّ ينِّينَ  ﴾١﴿ َوالتِّ  ". ﴾٢﴿ َوُطورِّ سِّ
َعاتِّ َغْرقًا النازعات: " 22 َطاتِّ ََْشًطا ﴾١﴿ َوالنَّازِّ  ". ﴾٢﴿ َوالنَّاشِّ
يَاتِّ َضْبًحا العاديات: " 23 يَاتِّ قَْ ًحا ﴾١﴿ َواْلعَادِّ ورِّ َُ  ". ﴾٢﴿ فَاْل
 .119ص 2اإلترم  ج 24
ا  ﴾١﴿ إِّذَا َوقَعَ ِّ اْلَواقِّعَةُ الواقعة:"  25 َُ َِةٌ لَْيَس لَِّوْقعَتِّ َُ ُ  الَنافقون:" ،" ﴾٢﴿ َكاذِّ نَدافِّقُوَن قَدالُوا ََْشد َُ إِّذَا َجاَءَك اْل

هِّ  ُِونَ  ۚ   إَََِّّك لََرُسوُل اللَـّ نَدافِّقِّيَن لََكداذِّ َُ َُ ُ إِّنَّ اْل هُ يَْش هُ يَْعلَُ  إَََِّّك لََرُسولُهُ َواللَـّ ُس التكدوير:"  ،"﴾١﴿ َواللَـّ َْ إِّذَا الشَّد

َرتْ  اُء اَفََطدَرتْ اَلَفطدار:"  ،"  ﴾١﴿ ُكوِّث ََ د اُء  اَلَشدقاق:" ،" ﴾١﴿ إِّذَا السَّ ََ د دا  ﴾١﴿ اََشدقَّ ْ إِّذَا السَّ َُ ث ََدْ  لَِّرِِّ َوأَذِّ

االزلزلة:" ، "﴾٢﴿ َوُحقَّ ْ  َُ ْلَزالَ لَ ِّ اْْلَْرُض زِّ هِّ َواْلفَتْحُ إِّذَا  النصر:"﴾١﴿ إِّذَا ُزْلزِّ  ".﴾١﴿ َجاَء ََْصُر اللَـّ
ْعنَا قُْرآًَا َعَجبًا الجن:" 26 َِّ نِّث فَقَالُوا إََِّّا َس َن اْلجِّ ث َع ََفٌَر مِّ ََ َي إِّلَيَّ أَََّهُ اْستَ اْقَرأْ ِِّاْس ِّ َرِِّثَك اقرأ:"  ،"﴾١﴿ قُْل أُوحِّ

ي دددددا اْلَكدددددافُِّرونَ الكدددددافرون: "،" ﴾١﴿ َخلَدددددقَ  الَّدددددذِّ َُ قُدددددْل ُهدددددَو اللَّدددددـهُ  اْلخدددددَل :" ،" ﴾١﴿ قُدددددْل يَدددددا أَيُّ

 ". ﴾١﴿ قُْل أَُعوذُ َِِّربِّث النَّاسِّ  الناس:"،" ﴾١﴿ قُْل أَُعوذُ َِِّربِّث اْلفَلَقِّ  "لَعوذتان:الفلق:"﴾١﴿ أََح ٌ 
دْذُكوًراَهْل  :"اإلنسام  27 َن ال َّْهرِّ لَْ  يَُكدن َشدْياًا مَّ ث يٌن مِّ ََسانِّ حِّ "  ﴾١﴿ َعد َّ يَتََسداَءلُونَ  "النباأ:"﴾١﴿ أَتَٰى َعلَى اْْلِّ

يَةِّ هَ الغمشل :" يُث اْلغَاشِّ أَلَْ  تََر َكْيَف فَعَدَل َرُِّدَك " ،الفلل:"﴾١﴿ أَلَْ  ََْشَرْح لََك َصْ َركَ  :""، الشآح﴾١﴿ ْل أَتَاَك َح ِّ

ثينِّ  املماو :" ،"﴾١﴿ ِِّأَْصَحابِّ اْلفِّيلِّ  ثُب ِِّال ِّ ي يَُكذِّ  ." ﴾١﴿ أََرأَْيَ  الَّذِّ
ثفِّينَ  املطففني:" 28 َطفِّ َُ ثْل َزةٍ ا:مةة:"،"﴾١﴿ َوْيٌل لِّ ََ َزةٍ لُّ ََ ثُكلِّث ُه ٍَّ تَ :"املساد "،﴾١﴿ َوْيٌل لِّ ٍٍ َوتَد د َُ   ﴾١﴿ بَّْ  يَ َا أَِِّي لَ
" 

يََلفِّ قَُرْيٍش " سورة قآيش: 29  ِّ  " ﴾١﴿ ْلِّ
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 حملة عن احلروف املقطعة

 تعريف احلروف املقطعة:-1

 لغة:-1-1

  ةااال  لااا  داااآف تااا م داااش الوااا   ودش   ف( أينمااام و يفاااك يف الرااا   ياااآا)  اااإ  ةااام)ح ر   
 1إمنم دشت  وانديت . الو  ؛

ف ف  ودااآ  ف الرلاا   و لاا   ااآ  صاامد   ا افااآف اناا  وحااآف  ودااآ  جتااش يف أساامب ال  واا   ااول 
فين   و يفاشوا الاف دآوا.ام... عاو الاف داآف ةال الر    وكتب حباآف الرلا   و يفاش الاف داآف ال  ا

 .2لاأةآه أي الف طآف... وان   دآف اليت انترلك ةل عزال إىل ِس 
: تراول ؛يف األايفامل عيفاا ا يالاتجاشه   وليفل عااا الراول لمال ااش)ا ةال ةيفام  اتاآف ا تيفاش)ح

ل" اامل تيفاامىل:  التغياار :ةاامل  والااف وف  تفيفياال    عيفااا افااآف الواا  ؛ ِّ حنن  ا ن  ُا َّلهح ننيَُح ُا ل ه ا  َ لَّذِنن نن ا ِّ م 

ه ل ع  َّض  لعا لِم ا ل ما نِّ ني لو   عيفا تغير ا وضع وا و ع  و ) ةثل  ل  يف  ولا  تيفامىل: ا 3"..َّْذكا ُا تا إ الِلمح

 4اذ ق تايل
و   عيفااا نمنااب كاال راا   وطآااا   ولااي  هطناا  و ل اا  وعاااا ي ااتفم) ةاال ا ياا  الرآ اا  اوةاال 

وةناا  أي اام الواا  وا ضاامآاال واااش  ا سااترآا   و   أي اام عيفااا  5الناامب ةاال ييف ااش ح الااف دااآفا
ناازل اللفااو والراا    و عاام اللغاا  كماام و ) يف اتااشيس ااال اعاال ا اامب  ضاا  ح اناا : اإ  عاااا الرااآن  أ

 6الف س يف  أدآف ام آ وا ةم تي آ ةن ا
و   عيفا الوفم  كوفم اجلمل  ورفم اتآف  ورفم ال فين   ورافم ال امح  وعااا ياشل أي ام 

 الف التزلزل واش  ا سترآا .

                                                           

 
 .19  ص 1  ج1591-1ط  ةصآ اتليب ال ميبةم يف  ةصمفف   ونخآو  مال ر اعل نين سآ صنما  اإلاآاال: حريق ةصمفف 1
 18ال  و   حريق ا ش الآدي   مو)  )ا  ا يفآا  عروت ل نم   ص  : أسمبيالزخموآ  2
 .64سو ح الن م  ةل ا ي   3
 .84سو ح األنفمل ةل ا ي   4
 .88سو ح اتج ةل ا ي   5
 وا آت األدآف عنم علغ   آيش وعايل وعوفا  واليمل وورعم.( 181( وة ل  ر8812 واه ال خم ي ر 6
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 احلرف يف االصطالح:-1-2
امليف  اا  ليفاال ا يفااا ا صاام د  لل ااآف عااو أول ةيفااا يت اام)  إىل الاااعل   اال ا يفااا اللغااوي        

عين.ماام كثاارح  شاام يواار عيفااش  انفصاام،مم يف الش لاا   ويف عاااا  اامل ال مدااس اااو   ااش الرااوفي ا لااو 
 7سيفك كلم  اتآف ا يت م)  إىل  عن  ةيفنمه ا صم د    ل ةيفمني  اللغوي ا

اتآف ةاال كاال   ساا  م يف خلااش الوااآيا اجلآناام  عااف ا ف.ااوةف ايرااول:او راال أ  يرااو   لاا
سيااك دااآوف الت.جاا  عااال  أل اام أطااآاف  .وراافره ودااشه  ووادااش ةاال دااآوف ا،جاام  راا   طآااا 

 8ا.دآف أي كلم الرلم   وي تيفمل يف ةيفا الرلم   يرمل رإ ا( ةث  
ااااملرل  اسااا  وايفااال ا وي  دياااس يراااول: يجناااشه يف كتااامال سااا تيفآياااا   أ)ق   يفااال  ن  ااامح الأةااام اناااش ال

   اإلضااااما   ف ساااااوف     ل اااااآف عااااواو ال  ااااال ل  وةث اااا9اودااااآف نااااام   يفااااا لاااااي  هساااا  و  ايفااااال
 10وفوعم.
اتااآف  عاال يف   ) ا يفااا الاااي ناام  عاا  إطاا ق ااام   ا.ااو   لااش  ا  دااو يف تيفآيااا ساا وي  أن ااو 

ه(  592ةل الن مح الل جتش ا رب) رعيفشه نف   أ  وره؟ وإ ا أ )ت ةزيشا ةل التفصيل انش ةل نم  
 11.يزيش ريئم

 ( ا.مااام   ي ااايفم رااايئم يف عااااااعااا033( أو أه الااا  الفم سااا  رت اعااا023ودااال الفااام ايب رت 
 .12ا اتآف عو ةم نم   يفا يف ورهااجململ ور ا م ح فا)عم الفم س 

س يل لنم إ  اليفاو)ح إىل تيفآيفامت الواآيا اجلآنام  ليفلنام واناشو  عيفاص التفمصايل      ي شو أن
لفظاام تف األصاال  ةاام يف ااك يف تصاام يا الرلاا  الااف ةيفااا يف وااره  واتااآ  )ل   ا ةاام :ديااس جنااشه يرااول

                                                           
 .88  ص 8811-8ط -ا صملح الن وي  نوأت  وتمو ه دل الرآ  الثملس ا،جآي  )يوا  ا م وامت اجلمةيفي   اجلزائآ 7
 .82التيفآيفمت  حريق ا ش ا نيف  اليففيف   )ا  الآرم)  الرمعآح  ص ال  عل  مش الوآيا:   8
 1ط الرمعآح ب اليفلمي   عروت وةرت   اخلمجن  الرتمال حريق ا ش ال    عم و   )ا  الرت :أعو الفتح اثمم   نرب س وي  -9

 .81  ص 8  ج  8811
 .88،8س وي  ةآنع س ق  كآه  ص  10
 .81  اتآوف ص 8ا رت ب  حريق ا ش اخلملق ا يم   ام  الرتب عروت  ج 11
ص األ)يب واليفلو  الثملس ا ال يمم  والن ترفآا ح يف الورل والش ل   األستم ح ةزو  )ليل   ا ل مئي  اتآف اليفآيب يسيم :ظآين 12

 .848ن مني   نمةيف   مش خي آ  ص ا نتمماي  واإل
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داااآف اجلاااآ ةااام وضاااح إلا ااام  الفيفااال وتاااشيآا  واتاااآف الزائاااش ةااام سااارش يف عيفاااص تصااام يا الرلمااا   و 
 .13ايش  زِ ي  عِ  م    ة  ان  أ    و  يش  زِ ي  عِ  ت     آ  ة   :ةيفنمه إىل ةم يلي  فوأو 

ااا   اتااآف عااو عااام  تاامف الصااوت اااال  :أةاام ةاال النمدياا  الفيز ئيااا  ؛عاااا ةاال النمدياا  اللغويااا          
صاااوت نخاااآ ةثلااا  يف اتاااشح والثرااال اليااازا يف ا  اااموة    يرااامل ااااآو  الريفيااا  للصاااوت ي اااتلز   يااام  
اليفآ  هليفآ   أل  نرول: ا ال   يف الصاوت ألنال الت يفيا   اام يفا أ  اتاآف كيفيا  تيفاآ  اجل ا  

 14عت يفي  الصوت ا  يلز  ةم  كآها.

 لعريب:قداسة احلرف ا-2

ياااعب عيفااص ا اان خف أ  ح  اام خلااق ن) : اعااس اياا  أسااآا  األدااآف و  ي ااس يف أدااش ةاال    
ا  ئراااا   اخآنااااك األدااااآف الااااف ل اااام  ن)  عفنااااو  اللغاااامت اجيفل.اااام صااااو ا لاااا   وةثلااااك لاااا   نااااواة 

 15األررملا.
وجتش  و  ينكش  ل  يف كثار ةال ال  اومل ا .تما   ااه الر اي     أول ةال وضاع اخلاش اليفاآيب 

ن)  الياا  ال اا     اال ةوتاا  عث ،مئاا  ساان   كت اا  يف المااف ف ط خاا   الماام انر ااف ةاام كاام  اوال ااآ   
ونااش   أصاامال األ   ةاال الغااآق ونااش كاال  ااو  كتاام   ارت ااوا عاا  وكاااا إسماياال الياا  الصاا ح وال اا  

 وليفل الغآق عنم إرم ح إىل الموام  الاي أصمال األ   يف ا.ش نو  الي  ال   . .16اكتمال اليفآال
ح  و  ِوي  ااال أيب    ااال الناايب صاال ف ح الياا  وساال  أ  إ) ياا  أول ةاال خااش عيفااش ن)  صاالف

ال اا    أول ةاال وضااع الرتمعاا  اليفآعياا  إسماياال اعاال إعااآاعي  الي.ماام  الياا  وساال   وااال اعاال ا اامب أ 
 .17وكم  أول ةل نمق  م اوضيفك الف لفظ  وةنمر 

ي اااشو أ  ةيفظااا  عااااه النصاااوص توااار إىل ا  ااا   اإل،يااا  الاااف اتاااآوف اليفآعيااا   نمرااام وكتمعااا    
وتوةئ إىل تو يفي  اللغ  اليفآعي  ةل انش ح وأ  اإلن م  و يف.م ال األن يم  الايل الم.  ح إ عام )وان  

 ال ا  ئر .
                                                           

 .82ص 13
 .181  ص 8881  8ط عروت  ل نم     ةنس   الآسمل  و مش ا صآي  اشان  ) ويش أعو ال رم  الرفوي: الرليمت حريق:  14 
 .81أصول اخلش اليفآيب  نوأت  وتمو ه ومنم ن   ةنوو ات )ا  ا، ل   ص : اجل و ي  كمةل سليمم   15 
 .852،854ص  6عروت  ج  اعل ا ش  ع   اليفرش الفآيش  حريق أ ش أةف  أ ش الزيل  إعآاعي  األعيم ي  )ا  الرتمال اليفآيب  16 
 852  ص 6ج  ا آنع نف     17 
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 ابة واحلرف العريب:الكت-3

تيفاااآف الرتمعااا  الاااف أ ااام  ةاااوف ةآت ااا  لوصاااوات اللغويااا  ا  اااموا   عينمااام الرااا   ا نماااوق عاااو 
ةونمت صوتي  ة موا  ةتيفم ف الي.م عف أعنم  جمتمع لغوي وادش أو عاف ااش) ةال اجملتميفامت  ات 

 18األصل الوادش أو اللغ  ا ورتك .

تصااويآ اللفاااو حبااآوف عجمئياا   واناااش اترماام  عاااو ةاام لااا  ا :وييفااآِ ف الف سااف  اخلاااش الااف أنااا 
طول  لرل   يرو  ل  اآ  و  اماق  وعاو الااي ير ال ا نر ام  طاو     اآضام  و  امرام   و ميتا  
النرمااا  واالااا  أ  اخلاااش وال ااامح والنرمااا  أااااآا  وااار ة اااترل  الوناااو) الاااف ةااااعب اترمااام   أل ااام 

النرم  انشع   مي  اخلش  وعو  ميا  ال امح وعاو  ميا  اجل ا   م ت وأطآاف للمرم)يآ انشع   ا   
 .19التيفليم ا

ا  س  وأررمل دآاي  تشل الف الرلممت ا  موا  الشالا  الاف ةام يف  :وياكآ اعل خلشو  أ م
النف   ا.و اث   ت   ةل الش لا  اللغويا   وعاو صانما  راآيف  إ  أ  الرتمعا  ةال خاواص اإلن ام  الايت 

اتيوا   وأي م ا.  تملع الف ةم يف ال ممئآ وتتأ)ى  م ةل األوآا  إىل ال لش ال يفيش   يتميز  م ال
 .20ات ر ف اتمنمتا

 م خلق ح الناو  وعا  الاشواح وخلاق الرلا   اايفل اعل ن ر ال اعل ا مب  ض  ح ان.مم  مل:
  وعاااا الااشليل ينيااش  أي 21ااراامل اكتااب   اامل وةاام أكتااب   اامل اكتااب ةاام عااو كاامئل إىل يااو  الريمةاا 

                                                           

 .88  ص 8111  1ط ةرشة  لش اس  ال  اللغ     )ا  ا يفآا  اجلمةيفي   ا سرنش ي  دلم  خليل:   18 
 .888الوآيا اجلآنم : التيفآيفمت  حريق ا ش ا نيف  اتنف   )ا  الآرم)  الرمعآح  ص   19 
 .81ص  )ط )ت اجلزائآ  -)يوا  ا م وامت اجلمةيفي -اخلش اليفآيب ونامق تمو ه ينظآ خملش  ميش:  20 

 مل : سيفك  سول ح صلف ح الي  وسل   الصمةك عل ا م)ح عو دشيس ص يح و ) ةل  واي  مجما  ةل الص مع    ايفل   21
ت ب     " : يرول ت ب  الر ش    و ة م ع و  ك مِئٌل ِإىل  :    مل  ِإ َّ أ وَّل  ة م خ ل ق  ح الر ل    اا ر مل  ل    : ا ك  ت ب  ؟   مل  : ا ك   األعشا.     ال    ة م أ ك 

الوليش  أ  د يب أيب عل يزيش ال ،ييف ا اعل دشيفنم )او) عل ةوسف دشيفنم 22199يف ة نشه: و مل د ل ص يح:ا  أ ش  واه
 أ)خل  تنةل   إ  ا ن  ورآه خره هلرش  تنةل أ  أوصي  عين   ارمل تيفمىل ح     أيب أوصم   مل عل ا م)ح عل الصمةك

 وةم  مل اكتب ل   مل ف الرل  وتيفمىل ت م ك ح خلق ةم أول يرول وسل  الي  ح صلف النيب وسيفك  مل النم  وتيفمىل ت م ك ح
    لِ    و   اح  و  الش      عِ و   و   الن   ق  ل  خ   ف َّ     ل  الر   ح   ق  ل  م خ  ة   ل  وَّ أ  ودشيس:ا ا ال ما  ترو  أ  إىل كمئل  عو وةم يرو  ةم امكتب  مل أكتب

ل  لزَّ و ن ل :اا   حِ  لِ و    ا  يف  َ ال ۚ  يلهاْسطحنح ما َا ل َّْذقالام   ل  م  ا   ل  ةِ  لٌ مئِ ك    و  م ع  ة  و   م   م ك  : ة  مل  ب؟    ت  ك  م أ  ة  : و  مل  .    ب  ت  ك  ل ل : ا  ا ف  م َا
 ل  ر  اليف   ق  ل  خ   ف َّ   ِ مة  ي  الرِ   ِ و   يا  ىل  إِ ق  مِ ن   يا     و   ق  مِ ن  يا      لِ ا    ِ ل  ف الر  ل  ا      ت  خ   . ف َّ  ِ مة  ي  الرِ   ِ و   يا  ىل  إِ  لٌ مئِ ك   و  م ع  ِع      ل  ى الر  آ  ج  . ا  ل  ن  أ   و  أ   آ  يف  أ  و  أ  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=63
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=63
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17174
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17174
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16457
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16457
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17346
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17346
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&bookhad=22199#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&bookhad=22199#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&bookhad=22199#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&bookhad=22199#docu
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الراامئلف    اللغاا  تو يااا ةاال ح الاااي أ،اا  اإلن اام  الااترل  والتفراار وينيااش عاااا الراا    ولاا  تيفاامىل: 
ِ  ِإ  ك   ا ٰان    ِ  اا ر مل  أ نِ ئ وِ   ِ س  مِ  ع  ِئر   22اا﴾١٣﴿ ِ)ِ ف  نت    ص مو ا لَّ   ن)    األ  س  م   ك لَّ. م ف َّ ا آ ض .    ا ل ف ال م   

جتيفلناام  اات   اام ونفرااآ عاا  الاايت عاااه ا  اا   ةاال الرشاساا  الاايت اكت اا ت.م اتااآوف اليفآعياا  وليفاال 
 ن ف ا آات و  يمموانم ارلنم للت لي    م ةل ا تومع  الاي    رل تف ره.

 عالقة الصوت ابلشكل:-6

اليف  اا  عااف اتااآف والصااوت   يرفاا  إ) اك أسااآا عم أو الو ااوف الااف ةمعياا  اليف  اا  إ  ط ييفاا  
عين.مم  ةم   ن ترآئ الش اسمت اليفآعي  الرش   ونرا الف ةم  مل  اللغويو  يف عاا اجملامل وةام خلصاوا 

 إلي  ةل  أي يث تو  ع  أو ينفو  عاه اليف   .
ش  ةااام وصااال إلينااام ةااال النصاااوص الااايت تاااآعش عاااف ص ا اااآوي اااال أيب األساااو) الاااش   أ اااوليفااال الااان  

الصااوت والصااو ح لل ااآف ااااكآ ا اارب)   اامل أعااو األسااو): ا إ ا  أيتااين لفظااك اتااآف ا ااممك راافيت 
امنيفاال أةاام  اتااآف نرماا   ااا  ا ضااممك راافيت عغناا  امنيفاال نرمتااف  ااا  ا  أيتااين  ااش ك ااآت راافيت 

رمتااف  ااا  ا  أيتااين  ااش ات ااك راافيت امنيفاال أساافل اتااآف نرماا   ااا  ا ك ااآت راافيت عغناا  امنيفاال ن
 23ا.نرمتف الف اتآف امنيفل الف اتآف نرم   ا  ا ات ك رفيت عغن  امنيفل

عااا(  سااترممل الواارل امرااتق 033واةتااشا)ا ،اااا اليفماال ناام  اخللياال عاال أ ااش الفآاعيااشي رت
أخو  ةال اتآكمت ةل اتآوف  ديس يرول ا رب): ا الورل الاي يف الرتب ةل امل اخلليال وعاو ةا

                                                                                                                                                                                     

( ف  مل  سول ح ك      غ  عا  أ   ل  يم  اِ     ن  ص  رِ ن  أل   و   ك      ا  د  أ   ل  يم  اِ     نَّ ل  م ِ ك  ف أل   تِ زَّ اِ . و     ن  ةِ  ىل َّ إِ  ب  ج  ا  رم  أ  ل  خ   ك  ر  ل  م خ  م  ة   َّ اجل   مل  ر  اا  
 ا. ِ تِ ما  م  عِ     .  م  ل  ا  أ  و   م ِ م  ي  لوَّ لِ     .  ا  و  ط  : أ     ر  ا   مبِ النَّ  ص  ر  نا  . وأ   ِ تِ ما  م  عِ     .  م  ل  ا  أ  و   لِلَِّ     .  ا  و  ط  أ      ر  ا   مبِ النَّ  ل  م  ك  اأ  :صلف ح الي  وسل 

 ا يفلم  ل  عل الآ ل ا ش :قيرح ا وضوا  األدم)يس يف اجملموا  الفوائش ( عا0521تر الووكم   مش عل ال  عل  مش
. ر ةوضوة (  مل اعل اشي: هطل ةنرآ نات   مش عل وعب الشةورف. 621ص ل نم  عروت  اليفلمي   الرتب )ا  ،اليمم 

عل سلمم   مش ال  .  مل يف ا يزا : صشق اعل اشى يف أ  عاا اتشيس هطل و ش أخآن  الشا  ما يف الغآائب ةل طآير 
 .161ص1ج   2002 سن   الفرآ )ا   ةآ مح ا فمتيح رآ  ةورمح ا صمعيح الرم ي
 مش    مش نم) ا وىليق:رح جتش ا  أل  إبس.مال انش ن ل الشيل ال يوط  يف كتمال ا زعآ يف الو  اللغ  و أنواا.م :ظحةةمال

 .111  282صص  2ج  ا رت   اليفصآي   ا رت   اليفصآي  ةصو ح ال ط يف  اي ف ال ميب اتليب ال   مش ال جموي أعو الف ل إعآاعي 
 .18سو ح ال رآح ا ي  22

 )ا  د ل ازح ).: ق حريا صمدا نرش يف اةحمر : عا444 را توىف: الشا  امآو أعو امآ عل اثمم  عل سيفيش عل اثمم  23
 853تر األن م ي عرآ أعو عوم   عل  مش عل الرمس  عل  مش . 4 ا صمدا صاةحمر  يف نرش 0411  5 ط )ةوق  الفرآ

 .68-61ص   عا1390 سن  عشةوق اليفآعي  اللغ  جممع   ة م  الآ ل ا ش الشيل  ي : حريق  وا عتشا  الو ا إي م :عا

http://tanzil.net/#2:31
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=198
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=198
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=198
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صاااو  اتاااآوف  امل ااام  واو صاااغرح يف أالاااف اتاااآف لااائ   تلتااا   هلاااواو ا رتوعااا   والر اااآح    حاااك 
 .24اتآف  والفت   ألا ة مود  اوق اتآفا

واجلمياااع ييفاااآف أ  الر اااآح الااايت عااا  خاااش أارااا   صااار حاااك اتاااآف إرااام ح إىل ك اااآ الوااافتف 
رب) ليااشل عاا  الااف ان ماام  الواافتف انااش النمااق ووضاايف.م  أةاام األلااا ا  موداا  ا.اا  ةصااملح وضاايف  ا اا

 هتآف ا فتو .
أ  عيفااص أرااارمل اتااآوف ،ااام ا  اا  ةنمريااا  هلصااوت ةثااال الاااواو  وتااآى ال مدثااا  )ليلاا  ةااازوف:ا

والاا   وال ااف واأللااا  ااااملواو تنمااق هنتماامة الواافتف ةوااارل  )ائااآح صااغرح ف تنفآناام   ايااانخفص 
أو ا فآاف ا متاش والااي يوا   يف رارل  داآيف الاآا  والازاي  أةام اتن  األسفل الاي عو )ليل الواو 

 ال   وعو دآف جم.و   يتورل الف ةآدلتف مهم:
: تلتصااق ةرشةاا  الل اام  ع اارا اتناا   آي اام ةاال اللثاا  اين اا   ا،ااوا  ايواارل املرظحلةةة الوى -

 .25اخلش اليفمو)ي
 ينف  الل م  وينفلك النف  فو اخلم ج ايتورل اخلش ا نيفآج أسفل ال   املرظحلة الثانية: -

.ااام يوياااآى الاااشكتو  ا ااامب د ااال أ  طآيرااا  النماااق عصاااوت الااا   الميفااال األداااشامل الااايت ي اااتمآ ا
 26ا لتصمق شم جييز تصنيف.م يف ائ  اتآوف اإل مئي  التمثيلي  وع  عنم   ي .

 
 
 
 

 
 

 احلروف املقطعة:-7

                                                           
 .12ص  ا صمدا نرش يف اةحمر :الشا  امآو أعو 24
 .811مئيمت والنص األ)يب  ص يالورل والش ل : أاممل ا لترف الثملس لل يم مئي  اتآف اليفآيب   آا ح يفيسيم 25
 51.ص )ط  )تا مب د ل: خصمئص اتآوف اليفآعي  وةيفمني.م  ) اس  ةنوو ات احم) الرتمال  26
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 :ةةةةغةطع لةةةةةةالق -7-1

  .27إهن  عيفص أنزا  اجلآ  ةل عيفص اص .  ميف  يرميف   ميفم و مييف  و موام          

 احلروف املقطعة اصطالظحا: -7-2

ع  دآوف ةال داآوف ا،جام   كآعام الراآن  يف ةملاع عيفاص ال او   و لا  يف ت اع واواآيل        
  28سو ح  تترو  ةل دآف أو أكثآ  ينمق كل دآف عفآ)ه.

والاااف عااااا اااا   اتاااآوف الااايت ااتت اااك  ااام عيفاااص ساااو  الراااآن  الراااآ م ت ااامف عاااا: اتاااآوف          
 ا رميف   أو دآوف الت.ج   وت مف أي م هتآوف الن و اني .

 السور اليت اختصها هللا ابحلروف املقطعة:-7-3

ول سااا رك اإلرااام ح إىل أ  اتاااآوف ا رميفااا  خمصاااي  يف عيفاااص ااااواتح ال اااو  ا ريااا  دياااس يرااا
الز كوااا  يف الربعاااام  اكاااال سااااو ح اي.اااام دااااآوف ا يفجاااا  ا.اااا  ةرياااا  إ   ال رااااآح ونل امااااآا  ويف الآ اااااش 

 29خ فا

                                                           
 .682ص 8اليفآال ج ةنظو :ل م  اعل 27

 ينظآ:عش  الشيل  مش عل ا ش ح الز كو : الربعم  يف الو  الرآن   حريق   مش أعو الف ل إعآاعي   )ا  ا يفآا   عروت ج8 ص 
84528  

 .51ص 8  وو ) ةثل  ل  انش ال يوط  يف اإلترم  ج811ص 8ج 29
ل طآيق جممعش ال اعل ا مب  وال  عل أيب ةشني  جتش يف  و  ا يفم : انم  اأةم هلن    للخ ف يف كو  عاه ال و ح ةري  أو 

 ل  ع  اِ  ك  ل  أ  : س  مل      آ  و   عِ يب أ   ل    ا  ان  و  و ا  ع  م أ  ن  يفا  شَّ د  : مل سيفيش عل ةنصو  يف سنن    ل  ال سيفيش عل ن رطل   أ م ةري   و  ِوي   
تايب ل"...: مىل  يف  تا    ِ لِ و   ا   ل  ا   ر    ِ ن   لَّْذك  نداهحلأحمُّ ع  : ك ي ا  و ع ِاِه ال  و  ح  ة رِ يٌَّ ؟س   عل   حِ  ش     ا   و  ع   ل  ع   " ﴾٩٣﴿ َا وأخآج     ؟ اا ر مل 

 :جممعش ال الزعر واعل ةآ)وي  ال طآيق اليفويف ال اعل ا مب  وةل طآيق اعل نآيح واثمم  عل امم  ان  وأعو الويخ ال  تم)ح
ل: امىل  يف  تا    ِ لِ و   ا   م   ن  ثا  تِ س  اِ  رِ خِ األ    ِ اي  و    ِ يِف        أ  إِ   ٌ يَّ نِ ش  م ة  .  ناَّ أ   ِّمالب ه  لكحل  َْ ا لأ ِّعاْتلب ه لَّْْلاْرضح لقحط  َْ ا لأ بايلح لَّذْج  ْتلب ه  ذاْ لأاِ لقحْنآن يلسحي ِّنا َا

ْ تاى ل يع ي ۚ ل َّْذما م  لجا لَّْْلاْمنح ِّلِـه  يع ي ۚ ل باللذ  م  لجا داىلَّذنِيسا لذاها لَّذلِـهح لهاشايءح لأا لذِْ  نح َّ لآما ه ا  َ لَّذِ لهاْيأاس  ل ۚ ل أا الاْم الا لَا َّلح هازا

ْعدحلَّذلِـه ل َا ل لهاأْت يا تِى  ْملحا  ُ ِّ لُاَّر  هب يلم  لقان  لُّ ُح لتا َْ
لأا عاةٌ ناعح َّلقاير  يلصا يبحهحملب ما ََّلتحص  لكافانح ه ا  َ ل َّذِ ل ۚ  لهحْخل فح لالا إ ِ لَّذلِـها

يعايُال بايلحل: رآِ  نخِ ىل  م إِ ،  وَّ أ      أ   ي  وِ     و     ٌ يَّ ر ِ م ة  .  ناَّ ا  ِ   ﴾٩٣﴿َّْذم  لَّْذج  ْتلب ه  ذاْ لأاِ لقحْنآن يلسحي ِّنا ِ ي. م ة رِ   . ويف َا ِ   و  ه  ( ة ش 
ي":ا  ووره ال أن : أ َّ  ا و ل    تا يف مىل  رب ترم  ينيش الرول   م ةشني  ةم أخآن  الماإل ما َا ل حنثاى  لأ لكحلُّ لح م  ُْ يلتا للَّذلِـهحلهاْعلامحلما يضح تاغ 

لتاْزُاَُّحل ي ما َا ل يمح ْقداَّرٍل ۚ ل َّْْلاْرحا لب م  نداهح لع  لشاْيٍء كحلُّ ْ ل:ا   من        س    ِ لِ و    ا  ىل  إِ  "﴾٨﴿َا لم  ئ كاةح َلا َّْذما َا ل ه  ْمد  ُا لب  لَّذِنْعدح هحساب ِّحح َا

http://tanzil.net/#13:39
http://tanzil.net/#13:31
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وال و  ا ري  ا  ات.ل  هلفاواتح الاف ا وا.و  يف تآتياب النازول الرلا  ر (  ق  ص  األااآاف 
وعاو)  را ص(  ي   ةآ م رك.ييفص(  ط   الويفآا  رط  (  النمل رط (  الرصص رط ا (  ياون 

ويوسااا واتجااآ رالااآ(  لرماام  را (  وااماآ واصاالك رااا (  الوااو ى رداا  ا ااق(  الزخااآف والااشخم  
واجلميفي  واألدرمف رد (  إعاآاعي  رالاآ(  ال اجشح والاآو  واليفنر اوت را ( ف ال او  ا شنيا  ال راآح ونل 

 30امآا  را ( ف الآاش را آ(

 احلروف املقطعة يف الفواتح:-7-4

 النزول الرتتيب ظحسب

 )فيما بينها(
الرتتيب يف  ةبدايال السور

 املصحف
ترتيبها ظحسب النزول بني 

 مجيع السور
تصةةةةةةةةةةةةةةنيف السةةةةةةةةةةةةةةور 
 ظحسب مكان النزول

 مكية 2 86 ن القلم 1

 مكية 34 05 ق ق 2

 مكية 36 36 ص ص 3

 مكية 33 57 املص العراف 4

 مكية 41 38 يس يس 0

 مكية 44 13 كهيعص مرمي 8

 مكية 40 25 طه طه 7

                                                                                                                                                                                     

ي لب ها يبح ل ايحص  قا َّع  لَّذِص ا لح هحْنس  َا ل يفات ه  يل للخ  ُا هدحلَّْذم  لشاد  ُح ا َا ل ل  يلَّذلِـه  ذح  ا  ُ ي ُحْملهحجا َا ل   ِ صَّ   ِ يِف  ل  ز  نا  "﴾٣٩﴿ ما لهاشايءح
 ة  شِ     ف  دِ  لِ ي  ف  الم   علِ  آ  مةِ ا    و     ي   ا   علِ  ش  ع     أ  

 
ف  مل: والاي جتمع عف ا خت ف أ م ا    لَّ س  و    ِ ي  ل  ا   ف ح  لَّ ص   حِ  ولِ س  ف    ل  ا      ين  شِ م ا 

 إ   ن ت ةن.م وع  يف مل وأ عيفو  ني .  ةري 
ةرت   الش اسمت األ)عي   ةصآللرآن  الرآ م وة مئل اعل األف ق )ا  ا يفم ف اإلاجمف ال يم  ينظآ:امئو  ا ش الآ ل: 30
 882ص81

http://tanzil.net/#13:13
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 مكية 47 28 )طسم( الشعراء 6

 مكية 46 27 )طس( النمل 3

 مكية 43 26 )طسم( القصص 15

 مكية 01 15 الر يونس 11

 مكية 02 11 الر هود 12

 مكية 03 12 الر يوسف 13

 مكية 04 10 الر احلجر 14

 مكية 07 31 امل لقمان 10

 مكية 85 45 ظحم غافر 18

 مكية 81 41 ظحم فصلت 17

 مكية 82 42 ظحم عسق الشورى 16

 مكية 83 43 ظحم الزخرف 13

 مكية 84 44 ظحم الدخان 25

 مكية 80 40 ظحم اجلاثية 21

 مكية 88 48 ظحم الظحقاف 22

 مكية 72 14 الر إبراهيم 23
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 مكية 70 32 امل السجدة 24

 مكية 64 35 امل الروم 20

 مكية 60 23 امل العنكبوت 28

 مدنية 68 52 امل البقرة 27

 مدنية 67 53 امل آل عمران 26

 مدنية 34 13 املر الرعد 23

ةااع عياام  ال ااو  الااوا )ح  ات  ااح ةاال خاا ل اجلااشول كاال اتااآوف ا رميفاا  الااوا )ح يف اااواتح ال ااو        
 .اي.م و تصنيا عاه ال و  د ب نزو،م

 

 

 

 ابحلروف املقطعة مكية أم مدنية: السور املفتتحة-7-0
عاا  أن اا   اام كمنااك دااآوف الت.جاا  و   الرتتيااب يف ناازول ال ااو  يوضااح نزئياا  ة.ماا ليفاال  عاااا 

كال  الآااش إمنام عاو ةواصال  و خمص ي  يف ال و  ا ري  ا   ظ.و عم يف الزعآاوتف رال رآح ونل امآا (  
( سااو ح. 92الت ااع واليفوااآيلركااو  عاااه ال  ااو  عاا  أو ل ةاام ناازل يف ا شيناا  ةاال عااف   اام عااشأ يف ةراا  

يااا    ساااو ح   58اخلمااا  والثمااامنف  اااو  ا ااااكو ح أواخاااآ ةااام نااازل عرااا  ةااال عاااف الو  و لااا  ةااام صااانف  ا ر 
 .اليفلمم  ضمل ةم أسوه هلفرتح الثمني  لل و  ا ري 
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وليفل اجلشول التم  يف  هلغآ  ديس جتش سو  الرآن  ا مئ  واأل عع اوآ ةآت ا  د اب نزو،ام        
و  ااا  تآتي .ااام يف ا صااا ا ي ااام عم . وال اااو  ا ريااا  هللاااو  األصااافآ     ااا  تآتياااب النااازول  اااف ال اااو ح

 وا شني  هللو  ال نف ج     وال و  ا فتت   هتآوف ا رميف  علو  ةل تش جيمت لو  ةرم  النزول.
 31 املمتحنة 85 81 فصلت 41 31 القيامة 70 1 العلق 28

 32 النساء 4 82 الشورى 42 32 اهلمزة 154 2 القلم 86

 33 الزلزلة 33 83 الزخرف 43 33 املرسالت 77 3 املزمل 73

 34 احلديد 07 84 الدخان 44 34 ق 05 4 املدثر 1

 30 حممد 47 80 اجلاثية 40 30 البلد 35 0 الفاحتة 74

 38 الرعد 13 88 الظحقاف 48 38 الطارق 68 8 املسد 111

 37 الرمحن 00 87 الذارايت 01 37 القمر 04 7 التكوير 61

 36 اإلنسان 78 86 الغاشية 66 36 ص 36 6 العلى 67

 33 الطالق 80 83 الكهف 16 33 العراف 7 3 الليل 32

 155 البينة 36 75 النحل 18 45 اجلن 72 15 الفجر 63

 151 احلشر 03 71 نوح 71 41 يس 38 11 الضحى 33

 152 النور 24 72 إبراهيم 14 42 الفرقان 20 12 الشرح 34

 153 احلج 22 73 النبياء 21 43 فاطر 30 13 العصر 153

 154 املنافقون 83 74 املؤمنون 23 44 مرمي 13 14 العادايت 155

 150 اجملادلة 06 70 السجدة 32 40 طه 25 10 الكوثر 156

 158 احلجرات 43 78 الطور 02 48 الواقعة 08 18 التكاثر 152

 157 التحرمي 88 77 امللك 87 47 الشعراء 28 17 املاعون 157
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 156 التغابن 84 76 احلاقة 83 46 النمل 27 16 الكافرون 153

 153 الصف 81 73 املعارج 75 43 القصص 26 13 الفيل 150

 115 اجلمعة 82 65 النبأ 76 05 اإلسراء 17 25 الفلق 113

 111 الفتح 46 61 النازعات 73 01 يونس 15 21 الناس 114

 112 املائدة 0 62 االنفطار 62 02 هود 11 22 اإلخالص 112

 113 التوبة 3 63 االنشقاق 64 03 يوسف 12 23 النجم 03

 114 النصر 115 64 الروم 35 04 احلجر 10 24 عبس 65

   60 العنكبوت 23 00 النعام 8 20 القدر 37
 68 املطففني 63 08 الصافات 37 28 الشمس 31

 67 البقرة 2 07 لقمان 31 27 الربوج 60

 66 النفال 6 06 سبأ 34 26 التني 30

 63 آل عمران 3 03 الزمر 33 23 قريش 158

 35 الظحزاب 33 85 غافر 45 35 القارعة 151

ةل خ ل اجلشول ات ح كيا أ  _اشا سو ح الرل _ ارتتيب نزول ال و   ياش الش اسا   اعتاشا          
_هستثنم  سو ح الآاش اليت اختلفوا يف ةرم  نزو،م_ وهست يفم) الزعآاوتف التف نزلتم  52إىل   43ةل 

 وعاا ةم اصملح الي  هلفرتح الثمني  لل و  ا ري .   58تآتتي .م   ه شين ؛اآخآ ال و  ا يفِني  
 الفرتة الثانية للسور املكية: أهم مميزات -6
يف الو ااك _وت ااماا   الااف ة ااشأ ودشانياا  ح تيفاامىل الاااي أصاا ح ا وضااوة الااآئي  يااشالتأك -5-1

 .31التيفآيص ال مخآ ه ،  ا زاوة  _نف  

                                                           
لل31 لس رة ل ي لتعيذى لهللا لل:"َّْلعنَّفقيل إ ذاى  ُح ُ ََّا ل ُحْم ي لأاخا ٍُ ي ٍهل ۚ ل عا ـ  لإ ذا  ْ ِّ لم  لذاكحم ي لما لَّذلِـها َّ لَّْعبحدَح لقاْ م  لهاي قايلا

هحل ل غاْينح لتاتِقح  ال ۚ  ل ﴾٥٦﴿ أا اَلا إ نِي َا ل ُاٍة فاي لسا ل  ي َّكا لذانانا لإ نِي ه  لقاْ م  لم   ََّ لكافانح ه ا  َ لَّذِ ح َلا لَّْذما لقايلا لم  ا ذاناظحنُّكا

ب ي ال ق ي ال "...ُ ُ"َقيلل يلس رةل﴾٥٥﴿ َّْذكايذ   ُ ي لإ  لكحنتحْملصا لَّذلِـه  ْعتحملم ِّ لَُح   لَّْستاطا ُْعح َّلما   َّ يبح َّل ﴾٣٩﴿ َا  اإ ذِْملهاْستاج 

http://tanzil.net/#7:65
http://tanzil.net/#7:66
http://tanzil.net/#11:13


  الرآن  الرآ م ةحم  امة يفالفواتح الفصل األول                                                        

 

 

52 

 .والثواال واليفرمال أ صآ شم كم  الي  يف سو  الفرتح األوىلنم  وصا يو  اجلزا   -5-9

فخآت سو  عاه الفرتح عتفمصيل أكثآ  وح وأرش   ش ح الف عيفس الااآ يف نفوب ا آاتعف ال  -5-4
طآيااااق  كااااآ  صااااص األةاااا  ال ااااملف  الاااايت  ا ااااك ا سااااتممة إىل األن ياااام  ا آساااالف ايفو  ااااوا  والتاااااكر 

 32  ان.م ا وآكو  ةع تومع  يف ةظ.آ تل  الرصص وأسلو م.هلن و ات ال معر  اليت أاآ 

أسااالوال عااااه ال اااو  الياااز  اااشو  الل.جااا  وةيااال ا  ت إىل الماااول ةاااع ادتفمظ.ااام عوسااايرمعم  -5-3
 33او ا. عم يف جمموامت يمغف الف أواخآعمايلا ووإيرما.م الف الآو  ةل عشو  اواصل.م وافصم

 .34ا ز)ون : االغفو  الآدي ا  االيفلي  اتري اظ.و  أسم  ح ات ا -5-8

اختفاااام  الرتاكيااااب الاااايت حفاااال  اااام نصااااوص الفاااارتح ال اااامعر  أةثاااامل الممة اااا  والصاااامخ   والرم ااااا  -5-6
يت لل:اواو ضاات.م تآاكيااب أخااآى ةاال   ياال ُا لحنن َّلَّذِصننيذ  عام  َا نحنن َّل لآما ه ا  َ م اا  يف ال ااو  ا وعاااا ةاام نللَّذِنن

 35لالوو ى... ةآ م  إعآاعي   الآاش عو) األاآاف  يون   التملي : 

                                                                                                                                                                                     

ل ُح الذاكحْم ل لإ اِل ها ـ  لإ ذا أا لاِل َا ل لَّذلِـه  ْلم  لب ع  لا لأحنز  ي لأانِما ْسل مح  ال ۚ ل  ايْعلامح َّ لأانتحملمُّ ْل ُحْملل"َقيللأهضي:"﴾٣١﴿  اها ي لأاخا ٍُ ي لعا إ ذاى  َا

ل ُح ُ َّ ِّ ْل ۚ  لذاكحملم  ي لما لَّذلِـها َّ لَّْعبحدَح لقاْ م  لهاي هحللقايلا ٍهلغاْينح ـ  َ ال ۚ ل إ ذا ْفتانح لإ اِللمح لأانتحْم لثامح ُالل"لَأهضي:" ﴾٦٥﴿ إ ْ  إ ذاى  َا

ي  ُ يذ  ُحْملصا ي ل أاخا لهايلقاْ م ل ۚ  َّلقايلا هحللَّْعبحدَح ٍهلغاْينح ـ  ْ لإ ذا ِّ يلذاكحملم  ل ۚ ل َّذِلـهالما لَّْْلاْرض  ِّ ا اكحملم  أ لأانشا َهحلُح ا يل ايْستاْغف نح كحْمل  يها نا َّْستاْعما َا
لإ ذاْيه ل لتح بح َّ ل ثحِم يبٌل ۚ  ج  لمُّ هٌب لقان  ب ِّي لرا لطه:"...ل"﴾٥٣﴿ إ ِ  لس رة للَ ي لاْيه  لعا لظاْلتا ي  َ لَّذِ كا ه  ـ  لإ ذا لإ ذاى  َّنظحْن َا

ف ي لۚ ل عايك  لثحِم قانِهح ِّ ن  ُا لناْسف يذِنح ِّ لَّْذيام  ل  ي فانِهح ُح ال ﴾٣٩﴿ ذانانس  ل لإ اِل ها ـ  لإ ذا لالا ي  َ لَِّذ لَّذِلـهح كحمح هح ـ  لإ ذا ي ل إ نِما لشاْيٍءل ۚ  لكحِل عا س  َا

ي ْلم  ل  َ يلَّذقصص:" "﴾٣٨﴿ ع  الا نالَا يلآخا ه  ـ  لإ ذا لَّذِلـه  عا ل تاْدعحلما ُح ال ۚ  هالإ اِلل ـ  لإ ذا ل الا هحل ۚ  ْجها َا ُايذ ٌكلإ اِلل لشاْيٍءل ل كحلُّ ل ۚ  ْكمح ُح ذاهحلَّْذ

عح  ال لتحْنجا إ ذاْيه  ل."﴾٨٨﴿ َا
 سيأ  عيم   ل  يف الفصل الثم  يف هال ا نمس مت عف ال و . 32
 سيت  توسيع عاه النرم  يف الفصل األخر  ال طآيق نشاول خمص  عفواصل عيفص عاه ال و .  33

لل:" َّْلعنننَّفقننيللهللالتعننيذىل ننيلسنن رةلل34 هحْملسحنن ءا نن لهاسحنن مح لما ننة  لَّْذق يايما لهاننْ م  ْملإ ذاننى  لاننْيه  لذاياْبعاننثاِ لعا بُّننكا لرا اذِ ا إ ْذلتاننأ َا
اَّب ل ل ۚ ل َّْذعَا هعح لذاسان  بِكا قايب لإ ِ لرا إ نِهحل ۚ ل َّْذع  يمٌلَا لل:" نس"َقنيلل نيلسن رةلهن﴾٣٥٩﴿ ذاغافح ٌرلِرح  نٍنِّ لَّذلِنـهحلب ضح إ  لهاْمساْسنكا َا

ُحنن ال لذاننهحلإ اِلل ننفا لكايش  َُِّلذ فاْضننل ه ل ۚ ل  اننَلا لرا ْيننٍنل اننَلا لب خا ُْكا إ  لهحننن  ل َا ل ۚ  ننيءح نن لهاشا لما لب ننه  ننيبح ه لهحص   ُ بانني ننْ لع  ل م  ل ۚ  ُحنن ا لَا َّْذغافحنن رح

يمحل ُايل:"ُ ُ"َ يلس رةل ﴾٣٥٩﴿ َّذِنح  ي ْنسا مح َا ُايل َّ ْجنا لما لَّذلِـه  يلب ْسم  لَّْركابح َّل  يها قايلا ل َا ب ِّيلۚ  يمٌلإ ِ لرا ل"﴾١٣﴿ ذاغافح ٌرلِرح 
لل:"ْلعنَّفَّقيللهللالتعيذىل يلس رةلل35 يبح ُا لأاْص ئ كا ـ  ذا َح لأ ي ْسعاها َح لإ اِلل لناْفس ي ل ِّفح لنحكا لالا يت  ُا لح َّلَّذِصيذ  عام  َا ل نح َّ لآما ه ا  َ َِّذ َا

نِة ل يذ دَح ال ۚ ل َّْذجا لخا ي ل  يها يع يله نس:" ﴾١٤﴿ ُحْم م  لجا عحكحْم ْنج  لما قًّي ۚ ل إ ذاْيه  لحا لَّذِلـه  ْعدا ل َا ل ۚ  يا ياْجز  لذ  يدحهح لهحع  لثحِم ْلقا لَّْذخا لهاْبداأح إ نِهح

ل ه ا  َ يت لَّذِ ُا لَّذِصيذ  لح َّ عام  َا ل نح َّ ل ب يْذق ْسط للآما ل ۚ  ْم لذاهح ََّ لكافانح ه ا  َ َّذِ َّبٌلَا ِّللشانا لكاينح َّلم  ي لب ما يٌم لأاذ  عاَاٌَّب َا ل يٍم م  لحا  ْ

َ ال للُ ُ:""﴾١﴿ هاْكفحنح ه ا  َ لَّذِ يت لإ ِ  ُا لَّذِصيذ  لح َّ عام  َا ل نح َّ نِة للآما لَّْذجا يبح ُا لأاْص ئ كا ـ  ذا َح لأ ْم ب ِّه  لرا لإ ذاى  أاْخباتح َّ يل ۚ ل َا ل  يها ُحْم

يذ دَح ال للَّذنعد:"" ﴾٤٩﴿ خا ه ا  َ يت لَّذِ ُا لَّذِصيذ  لح َّ عام  َا ل نح َّ آبٍللآما لما ْس ح حح َا ل ْم لذاهح لل:"إبنَُّيم"﴾٤٣﴿ طح باى  لا ُْخ  أح لَا ه ا  َ َّذِ

ل لح َّ عام  َا ل نح َّ يت لآما ُا مْللَّذِصيذ  ب ِّه  لرا لب إ ْذ   ي ل  يها ه ا يذ د  لخا يرح اْنها لَّْْل ي ت ها ُْ لتا لم   ي لتاْجن  نِيٍت مٌل ۚ ل جا لساَلا ي ل  يها ْم ِيتحهح  ُ "ل﴾٤٩﴿ تا
لل:"منهم ه ا  َ يت لإ ِ لَِّذ ُا لح َّلَّذِصيذ  عام  َا نح َّل ًَُّّلآما َح ل ـ  ح لَّذِنْحما لذاهحمح ياْجعالح ِميلل:"ذش رى"﴾٣٥﴿ سا لم  ق ي ا ْشف  لمح ي ا ىلَّذِظيذ م  تانا
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 .36جمم)ل  ا وآكف وت في  أد ة.  -5-7

 37.38كثآح الر   نآ  الف أسمليب اليفآال-5-5
 صيغ احلروف املقطعة: -3

ا تف ص للجشول ال معق  رن  أ   خا صو ح ةونزح ال صيغ اتآوف ا رم يف  اليت ااتت ك  م      
الرآن  الرآ م  ديس أ  ةن.م ال  يش وا آكب وإلي  تفصيل  ل  د ب ال و  الت ع واليفوآو  ةل 

 أتليف.م.

 :املؤلف من ظحرف واظحد وذلك يف ثالث سور-3-1

ل صل": ص -2-1-1 ِّْكن ل ۚ   َ يلَّذ لذ  َّْذقحْنآ    ." ﴾٣﴿ َا

ل قل": ق-3-1-2 يد ل ۚ  ج  لَّْذما َّْذقحْنآ    ." ﴾٣﴿ َا

ل   :االقلم-3-1-1 َ ال ۚ  يلهاْسطحنح ما َا ل َّْذقالام   . "﴾٣﴿ َا

 :من هذه الفواتح عشر مؤلفة من ظحرفني، سبع منها متماثلة تسمى احلواميم -3-2

                                                                                                                                                                                     

مْل لب ه  َّق ٌع َا ل ُح ا َا ل لَالۚ ل كاسابح َّ يت  ُا لَّذِصيذ  لح َّ عام  َا ل نح َّ لآما ه ا  َ نِيت لَِّذ لَّْذجا يت  ضا َْ ل ۚ ل   يلرا مْلذاهحملِمي ب ِّه  لرا ندا لع  ل هاشايءحَ ا ل ۚ  ذ كا ذا 

ب ينحل لَّْذكا لَّْذفاْضلح ل"﴾٤٤﴿ ُح ا
لل:"ه نس يلس رةلل36 لَّذلِـه  لم  لَُح   لتاْعبحدَح ا ه ا  َ لأاْعبحدحلَِّذ هن يل اَلا  ُ ِّ ل لم  لإ  لكحنتحْمل  يلشاٍكِّ يلَّذنِيسح ْ لأاْعبحدحلقحْللهايلأاهُّها ك  ـ  ذا َا

لهاتا ا ِيكحمْل ي  َ لَّذِ ن ي ال ۚ ل َّذِلـها ْؤم  لَّْذمح لم  ا لأاكح  ا لأاْ  ْنتح أحم  ل ﴾٣٥١﴿ َا لم  ا لتاكح ناِ  الا َا ل ن يف ي لحا ِّه   لد  لذ  ْجهاكا َا ل لأاق ْم أاْ  َا

ي الَّذْل ك  ْشن  ُْعح لإ ذاىلَّذِلـه لل:"ه سف"ل ﴾٣٥٦﴿ مح ب يل يلأا لسا ه   َ ـ  ُا ل قحْلل لَّتِباعان ي ۚ  ما   َا لأانايل ةٍ ينا لباص  يل ۚ ل عالاى  ما َا ل لَّذِلـه  ي ا ُا سحْب َا

لَّ لم  ا ي الأاناي ك  ْشن  ل﴾٣٥٨﴿ ْذمح لل:"َّذُجن" لعا   ْض أاْعن  َا ل نح لتحْؤما ي لب ما ي ال ايْصداْع ك  ْشن  ل ﴾٣١﴿ َّْذمح لكافاْينايكا إ نِي

ئ ي ال ْستاْهز  لل:"َّذقصص"ل﴾٣٦﴿ َّْذمح لَّذلِـه  لعاْ لآهايت  دُّنِكا لهاصح الا ذاْتلإ ذاْيكالَا ب ِّكال ۚ ل باْعدالإ ْذلأحنز  لرا لإ ذاى  ُْعح َّ ل ۚ ل َا لتاكح ناِ لم  ا الا َا

ي ال ك  ْشن  ل﴾٨٩﴿ َّْذمح لم  ال  َّذنَم:"" لتاكح نح َّ الا َا ل ةا لَّذِصَلا أاق يمح َّ َا ل َّتِقح هح َا ل لإ ذاْيه  ن يب ي ا لمح

ي ال ك  ْشن  ل  :"َّذش رى"﴾٩٣﴿ َّْذمح يما  ُ َّ لإ ْبنا لب ه  ِصْيناي َا ل ي ما َا ل لإ ذاْيكا ْيناي حا َْ يلأا  َ َّذِ َا ل ي لنح ح  لب ه  ِصى  َا ل ي لما ِّه   لَّذد  ِّ ا لم  لذاكحم عا شانا

يساى ل ع  َا ل مح ساى  ل  يه ل ۚ ل َا لتاتافاِنقح َّ الا َا ل ِّه ا لَّذد  ل أاْ لأاق يمح َّ لعالاىل ۚ  ي الكابحنا ك  ْشن  لإ ذاْيه للَّْذمح ُحْم يلتاْدعح  ل ما لما ل ۚ  لهاْجتاب يلإ ذاْيه  َّذِلـهح

لما لهحن يبحل يلإ ذاْيه  هاْهد  َا ل ل"﴾٣٩﴿ هاشايءح
ق ي اللتايذلِـه للقايذح َّل:"ه سفل  37 يلكحنِيلساير  ما َا ل دال  يلَّْْلاْرض  نحْفس  ئْنايلذ  تايذلِـه لقايذح َّلَق ذه:"لل"﴾٩٩﴿ ذاقاْدلعال ْمتحملِميلج 

ي ال يذ ك  لَّْذها لم  ا لتاكح  ا َْ لأا ي ض  نا لحا لتاكح  ا تِى  لحا لهح سحفا َْكحنح حلتا لل:" ذقلمَّ"﴾٨٦﴿ تاْفتاأ يبا ُا لأاْص لبالاْ ناي ي لكاما ُحْم لبالاْ ناي إ نِي

لإ ْذل نِة  ي اللأاْقسامح ََّّْذجا  ُ ْصب  يلمح نِها مح ل"﴾٣٩﴿ ذاياْصن 
 -11ص 1555  1 ط )ا  الفرااااااااآ  عااااااااروت وع وياااااااا  : ال ااااااااو  ا شنياااااااا  ) اساااااااا  أساااااااالوعي   ينظااااااااآ ا.ااااااااو) ا ااااااااش الوادااااااااشل38
18. 
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هلحل ﴾٣﴿ حم" ر:ةةةةةافةغ -2-9-1 لَّْذعال يم للتانز  هز  لَّْذعاز  لَّذلِـه  تايب لم  ا  ."﴾٤﴿ َّْذك 

ل ﴾٣﴿ حم" فصلت: -2-9-9 ـ    لَّذِنْحما ِّ ا هٌللم  يم لتانز   ." ﴾٤﴿ َّذِنح 

ي ﴾٤﴿ عسق ﴾٣﴿ حم" الشورى: -2-9-4 لهح ح  ذ كا لم  لقاْبل كاللكاَا  ه ا  َ إ ذاىلَّذِ َا ل ل."ل﴾٩﴿..إ ذاْيكا
ب ي  ل ﴾٣﴿ حم": الزخرف -2-9-3 تايب لَّْذمح َّْذك   ."﴾٤﴿ َا

ب ي  ل ﴾٣﴿ حمل:"الدخان -2-9-8 تايب لَّْذمح َّْذك   ". ﴾٤﴿ َا

يم ل ﴾٣﴿ حم اجلاثية:" -2-9-6 ك  ُا لَّْذ هز  لَّْذعاز  لَّذلِـه  تايب لم  ا لَّْذك  هلح  ". ﴾٤﴿ تانز 

يم ل ﴾٣﴿ حمل" الظحقاف: -2-9-7 ك  ُا لَّْذ هز  لَّْذعاز  لَّذلِـه  تايب لم  ا لَّْذك  هلح  ". ﴾٤﴿ تانز 

يل ﴾٣﴿ طهل" طه: -2-9-5 لذ تاْشقاى لما لَّْذقحْنآ ا لاْيكا ْذنايلعا  ". ﴾٤﴿ أانزا

ل طسل"ل:النمل -2-9-2 ب ي ٍل ۚ  تايٍبلمُّ ك  َا ل لَّْذقحْنآ   لآهايتح  ".﴾٣﴿ ت ْلكا
يم ل ﴾٣﴿ هسل": يس -2-9-11 ك  ُا لَّْذ َّْذقحْنآ    " ﴾٤﴿ َا

 الفواتح املؤلفة من ثالثة أظحرف جيدها القارئ يف ثالث عشر سورة: -3-3
 ست بدايتها: امل          

ْهبالذا ل ﴾٣﴿ َّذمل" رة:ةةةةقةةةةةةةبةةال -2-4-1 لرا لالا تايبح لَّْذك  ل ذ كا ل   يه ل ۚ  تِق ي ال ۚ  ِّْلمح  ".﴾٤﴿ ُحد ىلذ 

لَّْذقايُّ محللَّذلِـهحل ﴾٣﴿ َّذم اآل عمران: -2-4-9 يُّ ُا لَّْذ ُح ا هالإ اِلل ـ  لإ ذا  ." ﴾٤﴿ الا

لهحْفتانح  ال ﴾٣﴿ َّذمل" العنكبوت: -2-4-4 ُحْملالا َا نِيل كح َّلأا لهاقح ذح َّلآما لأا لهحتْنا لَّذنِيسح با س   ".﴾٤﴿أاحا

َمحل ﴾٣﴿ َّذمل" روم:ةةةةةةةةةةةةةةةال -2-4-3 لَّذنُّ  ". ﴾٤﴿ غحل بات 

يم ل ﴾٣﴿ َّذمل" ان:ةةةةمةةةقةةةةل -2-4-8 ك  ُا تايب لَّْذ لَّْذك  لآهايتح  ".﴾٤﴿ ت ْلكا

هلحل ﴾٣﴿ َّذمل" سجدة:ةةةةال -2-4-6 للتانز  لم  لِرب ِّ ل  يه  ْهبا لرا تايب لالا ي الَّْذك   ". ﴾٤﴿ َّْذعايذام 

 :مخس بلفظ الر       

ل َّذن ا:سةةةونةةةي -7 -2-4 يم ل ۚ  ك  ُا لَّْذ تايب  لَّْذك  لآهايتح  ". ﴾٣﴿ ت ْلكا

ل َّذنل:"ودةةةةةةةةةةةه -5 -2-4 ْتل ۚ  ما تايٌبلأحْحك  ب ينٍلك  يٍملخا ك  لاْتلم  لذِدحْ لحا ِّ  ".﴾٣﴿ آهايتحهحلثحِمل حص 

ل َّذنل:افةوسةي - 2-4-2 ب ي  ل ۚ  تايب لَّْذمح لَّْذك  لآهايتح  ".﴾٣﴿ ت ْلكا

ل َّذنل":إبراهيم -2-4-11 ل ۚ  لإ ذاىلَّذنُّ ر  يت  لَّذظُّلحما لم  ا لَّذنِيسا جا لذ تحْخن  ْذنايهحلإ ذاْيكا تايٌبلأانزا  ".﴾٣﴿ ...ك 

ل َّذن :ااحلجر -2-4-11 ب ي ٍل ۚ  قحْنآٍ لمُّ َا تايب ل لَّْذك  لآهايتح  ".﴾٣﴿ ت ْلكا
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 :واثنان أتليفهما طسم

ب ي  ل ﴾٣﴿ طسم :االشعراء -2-4-19 تايب لَّْذمح لَّْذك  لآهايتح  ".﴾٤﴿ ت ْلكا
ل ﴾٣﴿ طسم ا:القصص -2-4-19 ب ي  لت ْلكا تايب لَّْذمح لَّْذك   ا.﴾٢﴿ آهايتح

 سوراتن مفتتحتان أبربعة أظحرف:-3-4

ْنهحل ﴾٣﴿ َّذمص ا:العراف-2-3-1 ِّ ٌجلم  نا لحا كا ْدر  لهاكح ل  يلصا ل اَلا لإ ذاْيكا لا تايٌبلأحنز    ا.﴾٤﴿ك 
ل َّذمنل:"دةةةةةةرعةةةال-2-3-9 تايب ل ۚ  لَّْذك  لآهايتح ل ۚ ل ت ْلكا قُّ ُا لَّْذ لم  لِرب ِّكا لإ ذاْيكا لا يلأحنز   َ َّذِ   ." ﴾٣﴿..َا

ْكننحل ﴾٣﴿ كهنيعص" :ظحةروف مقطعةة سورة مةرمي هةا السةورة الوظحيةدة املبةدوءة  مسةة -2-8 لذ 

هِي كان  لعاْبداهحلزا ب ِّكا لرا ت  ْحما  ".﴾٤﴿ را

 أساملي . وتناوة   م كم  الرآن  الرآ م اآعيم وأسلوع  ااآيب الاف طآيرا  اليفاآال يف اناو  ك ة.ا    و       
لاف عااه الصايغ ا تنواا  ةل عنم نم ت اواتح ال و  ا؛ وةااعب ةتنوا  وتصآا.  اي  الف طآق رل

  و -ىل مخ اا  أدااآف إم أ  كلماامهت  الااف دااآف ودااآاف . وعاايف أساامليب الراا   هت ااام) نااآ  الااف
كمناك الاف     لوإ. اجمفصش  م الت شي واإلو ش     ل   اه الفواتح  ل  ا  ل .س   -تتجموف  ل 

اجمفعااام لرااام   لااا  ة ااايففم إل ؛ساااملي .  ا تنواااا أوااار األسااالوال اليفاااآيب ةااال عنيااا  تآاكياااب كلمااامهت  و 
 .39الرآن  اليفزيزيميفنو   م  لونش ا وآكو  اي.م يفغآحو  ي.م لليفآال وحش  

تآاكياااب الرلااا    إ ا نااام  يف  لرثاااآح و وا.مااام يف  وأكثاااآ اتاااآوف و و)ا عااا  األلاااا ف الااا          
 .40اوآح ااتتمديمت وأ ل اتآوف و و)ا الرمف والنو ت يف م

 من آية ؟ ها جزء  وأي   آية   الفواتح   أي  -11

ةل عف األدرام  اخلمصا   ااه الفاواتح كاو  عيف ا.م ن ت وعيف ا.م أنازا  ةال ن ت ويف  لا  
ه نياا   نياا   أةاام الروايااو : امن.اام ةاام اااش و  ااألول أ  ال صااآيف   ييفااش وا راايئم ةن.اام 41:يرااول الز كواا 

 جممل للريمب اي   كميفآا  ال و ا وةن.م ةم   ييفش وه ني   وعو ال  تو يف   
                                                           

يف ةرم م وعو الفصل الثم  يف ةرم  تف رعم.لرل عاه اةحممو ت  ماألةآ   خيل  ةل عيفص اةحممو ت اليت سيت   الو وف الي.  39
  ليل  و  تلق صشى و وانم ييفتش ع .

 .886آ: اإلاجمف اللغوي يف اواتح ال و  ص ينظآ: س.م  خ  40
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والااآواح  43عاا : أعااو امااآو عاال اليفاا   42ال اا ع آنتوال صااآيو  د ااب صاامدب اليفنااوا  يف الراا
 45و اازح عاال د يااب 44ا واا.و و  اناا   أةاام الروايااو  ةاال الرااآا  عاا  امصاا  عاال أيب النجااو) األسااشي

   ان. .والآواح ا و.و و  46 والر مئ 

  ويواصاال 47اأةاام ةيفااا تااو يف  ا.اااا ييفااين أناا    جماامل للرياامب اياا  أل اام ةاال انااش ح تيفاامىلا
ااا   وكاااال  را اااص( نيااا   48كٌ ساااو  ا فتت ااا   ااام وعااا  الز كوااا  اأةااام را ( اآيااا  دياااس و يفاااك يف ال  

ساو تي.م  و رطا ( و را آ(   تيفش ني   رالآ( لي ك آبي  ةل سو عم اخلم  و رط ( لي ك آبيا  يف و
ا اق( نيتام  رك.اييفص( نيا   ردا آبيا   وردا ( نيا  يف ساو عم كل.ام ورطا ( لي اك ري ( نيتام   و

كمم عو يف در  كلم  وادشح ني    ر (   تيفش  وادشح ةن.م ني   وإمنم اش  ةمي  ورق( ورص( نوادشح و
كااام  عااااا كااا   .اوداااشعم نيتااام  الاااف طآياااق التو ياااا 50لوداااشه نيااا  ورةاااشعمةتم ( 49ااااش  رالاااآ ل(

ُايِمتاي  لل:الراال ا اتف ص للمصاا ا الوااآيا جياشالز كوا ؛  ننْد لراال   واداشح   نيتااف ا نياا   ﴾٥١﴿ مح
الرااول    رةااشعمةتم ( ودااشعم نيتاام  الااف التو يااا  اامل عاا  واار وادااش ةاال اليفلماام   وتراام) جتااش  ااو  

ه،اا  اااشوا عيفااص عاااه الفااواتح نياا  )و   ةممعراام  اام  ملاا  الز كواا  وعااو  ااول الزخموااآي: ااا    لااك ةاام
و يفاك س دياس اآيا  ديا (ا رعيفص؟  لك: وعاا ال  تو يف   جمامل للريامب ايا  كميفآاا  ال او   أةام 

                                                                                                                                                                                     
 .828-821ص 8الربعم  يف الو  الرآن  ج  41
 .61ص 8  ج8815حريق فعر فاعش  ام  الرتب  عروت  ال  ع  سمايل عل خلا: اليفنوا  يف الرآا اتأعو الممعآ إ  42
ل أعو الف  :نظآه  ي856ر   ةل المم  اليفآعي  ةمت عو أعو امآو عل امم  عل اليفآ   ا مف  الن وي الرم ئ  اس  ف    يف  43

 الآريش  )ا  ،اواة   مش  حريق::ترآيب الت.ايب عا(892أ ش عل ال  عل  مش عل أ ش عل دجآ اليف ر   رت 
 .982ص 1581  1ط،سو  

  5ه(  انظآ اعل دجآ ترآيب الت.ايب ج882امص  عل  ت  وعو اعل أيب النجو) األسشي الرويف أعو عرآ ا رآئ رت  44
 .14-15ص
نظآ اعل ه(  ي854المم  فةمن  هلرآا ات رت أعو امم ح الرويف التميم  كم  ةل  زح عل د يب عل امم ح الز ت الرم ئ 45

 .85-86ص 1دجآ ترآيب الت.ايب  ج
الر مئ  عو ال  عل  زح عل ا ش ح عل  ي  عل اروف األسشي الرويف أدش أئم  الرآا ات والتجويش يف عغشا) أخا الرآا ح  46 

 .824-825ص 2ه انظآ اعل دجآ هتايب الت.ايب ج811ةل  زح الز ت  ةااكآح  تويف سن  
 .818الز كو : اإلترم  يف الو  الرآن  ص 47 
 ح  نل امآا   لرمم   ال جشح  اليفنر وت  الآو  عغر تآتيب. كآت سمعرم وع  ال رآ  48 
 .سو ح الآ ل ا ي  األوىل 49 
 . 46  ا ي  : سو ح الآ ل 50 
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لي ك آبي  يف سو عم  (الآر  تيفش ني  و (ا آرني   و (ا صروكال   ك  سةل ال و  ا فتت    م وع  
نياا  يف سااو عم   (داا رلي ااك آبياا  و (طاا رنيتاام   و (ياا رو (طاا رنياا  يف سااو هتم و رط اا (و  اخلماا 
يف يفت.ااام   تيفاااش نيااا   عااااا  ( ر  (قر  (ص( نيااا  واداااشح  ورك.اااييفصرنيتااام  و (دااا  ا اااقركل.ااام و

 .51اةاعب الروايف  وةل اشاع    ييفش وا ريئم ةن.م ني 

وهلن     شعمةتم  جتشه يرول: ا    لك: اريا اش  ةمعو يف در  كلم  وادشح ني ؟  لاك   
 52.اكمم اش  رالآ ل( ودشه ورةشعمةتم (  ودشعم نيتف ال طآيق التو يا

 ه أ     ييفاش  را   ةن.ام نيا  إ  يف رطا ( وساآ  :ايوساا   مل الوادشي يف ال  ش يف أول ساو ح
خباا ف رطاا (  ا  اام تواامكل كاال ةاام  ش  نياا   يف اا  يا    ال.اااا مجييف.اام   يواامكل ةاام عيفااشه ةاال   وب ا ي

ْذنانيل ﴾٣﴿ طنهل:".  وةل الواضح أن  أ ا)  ول  تيفامىل53اعيفشعم نيلأانزا لذ تاْشنقالما لَّْذقحنْنآ ا لاْينكا إ اِلل ﴾٤﴿ ى لعا

نن نن لهاْخشا ِّما ة لذ  نا َْك  لَّْذعحلاننى ﴾٩﴿ ى لتانن َّت  َا ي َّذِسننما َا ل لَّْْلاْرضا لاننقا ِمننْ لخا ِّ لم  هَل  لاننىل﴾١﴿ تانننز  لعا ـ  ح نن َّذِنْحما

لَّْسننتا ال ى ل ﴾٦﴿ ى لَّْذعاننْن   ننيلهحنن حا ْعلذ ما ل ايْسننتام  أاناننيلَّْختاْنتحننكا َا يفاا مل إ  توالااك امصاال   .54"﴾٣٩﴿ ...ل
ترااآأ عااش ا،اام   -الااف أ اام ةنت.ياا  ه،اام  -اوااآح نياا  الااف ةااش اتااآف األخاار ألفاام. وطاا  يف ا ياا  األوىل

  لا سمكن  وكال  أولب ن ت ال و ح .
 

 55يصنف احلروف ابعتبارها آايت أو أبعاض آايت التايل  دولاجلو 

 السورة ظحكمها احلروف

                                                           

 51
الرومف ال درمئق التنزيل وايو  األ مويل يف ونوه  :ه(511أعو الرمس  نم  ح  مو) عل امآ الزخموآي اخلوا فة  ر  
  وةثل  انش ا لوس  ر.مال 15ص 8وال ق الي  خليل ةأةو  ريخم  )ا  ا يفآا   عروت ج ااتا ع  وخآ ج أدم)يث  :التأويل

(   و  ا يفم  تف ر الرآن  اليفظي  وال  ع ا ثم  اين عنوآه وتص ي    مو) 8821الشيل ال يش  مو) ا لوس  ال غشا)ي رت
 .815  ص8  ج86ررآي األلوس   الم ما  ا نربي   )ا  إديم  الرتامل اليفآيب عروت

 .15ص 8ا آنع نف   ج الزخموآي: 52

 .818  ص8نر  ال الز كو  اإلترم  ج 53 
 .81إىل  8سو ح ط  ا  ت ةل 54 

عاا ال الروايف  أنظآ تفصيل  ل  انش اعل خملوي  اتج  يف الرآا ات ال  ع حريق ا ش اليفمل سم  ةرآ   )ا  الوآوق   55
 .184  ص1ج 1272( 4عروت رط
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 الظحقاف
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 طه آية طه
 يس آية يس

 مرمي آية كهيعص
 احلجر -إبراهيم -يوسف -هود -يونس جزء من آية الر
 الرعد جزء من آية املر
 النحل جزء من آية طس
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 ق جزء من آية ق
 القلم جزء من آية ن
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 أمساء أخرى عرفت هبا احلروف املقطعة:
لرااآ نيااآسآ اااماملوا نخاامو نيااآ  و صاا وا ، المنام ن  ارااآومل اعر ااا  ا اام آل وااح الفااواتح

، وةااآ كلاا  ات ة نيااآ  الفواتح ا" ات ة وباا  نوائاال الوااو بااا"  جتاا  الواا وثال ةاايه سوم  م. هباام الفااواتح
نياآ   .  هلل تاام واعخمام  ي  ام نس ام ةاآ األااآا  الال ه سالم ام  ّه  ، وةآ اعمشمبه نوائل الوو   وله"

وائاال الواااو    ولااال اااغا اهاااح  ن 1ه ااا ل اااآ يااواتح الوااو  يراامل"ابااآ اعنااغ  وعااال اااآ الشااا  ن ّاا
 .2 اّآ واآّل يف الرآن  نوائل الوو ب يف كل كمم"  ةآجاه     ول نيب برآ الص سق

 وه للو  لال سرول" لال ا د اراآومل الال يف نوائال الواو   3و   نو د ال كمو  صبحال الصمحل 
دهلا  ااغل اراآومل الا  لا   اعرامه انام لمفواا  ولاه يف ، و  ةع حغمل اعرآ  لإل ام ة    برامو األةا 

 .   ي غل توم م م ان لنوائل الوو  " لرآ حوبنم  وله ؛برمو األة  نه ه
ااال            "كراااول الاااال باااآ نيب ثملااا    ،لم جاااال" حاااآومل اوانااامن ةاااآ خماااام   ة  و  ف  ص ااا مب  م اااك    لّ  ر 

ا ة  و  ف  ص او   ا   الما   ومل  آ  ح ا مب  م اا الر  غ  ا  م كام وا بصاا د مّ ااااغل األخامو الال ااامامل م الالمامو لا ولاالّ   4 .الجّ 
ه تامرب ةص لحمل و منم اال توم مل ااامام وا هبام انا  ع امب توح ا   اغل ارآوملد اا  نو تفوا 

 .اعص لح
م باااا الوااو  يف كماامب لرااآ ارااآومل الاال ابماا نل هباا ،واام مل تااا دلعح ةااآ ن  المّ والاا  الااآّ 

ارآومل ا"  تواام  ارااآومل الاال ايممحاا  هباام باااا اااو  الرااآن  الرااآ م باا" بشااا م جتاا  ةااآ سرااول هلل؛ 
 ضاوا  –آجاع توام م م باا " اراآومل اعر اا      بااا الصاحمب  وس  ،مل الم جاالحاآو  " نو  اعر ا 

اراااآومل " يرااا   ون ااااآ اماااآ وايمااام  واباااآ ةوااااود  ضاااال  هلل اااان ح ن اااح  اااملوا  -تاااام  اااان ح  هلل 
 .5 اعر ا  ةآ اعرموه الغن ه سفوآ

                                                           

 .803ص  -22اإلترم  يف الوه الرآن ،  1 
 .282سنظآ"صبحال الصمحل" ةبمحث يف الوه الرآن ،دا  الالح للمهسني، ص    2 
 282صبحال الصمحل" ةبمحث يف الوه الرآن "ص   3 
كم    . وح سث ابآ ابمس ةآيوع هجت ل يف كم  الصحمح ب نمم جن ل يف باا282صبحال الصمحل، ةبمحث يف الوه الرآن ، ص   4 

حتر ق  بآاا ح مش  ال سآ، ةنشو ال حمم   اا 845 لالال الف ل بآ اروآ ال رباال يبالمفوا وةن م" جممع الب م  يف تفوا الرآن "أل
 .82ص1، 1992 1الال ب  و ،  دا  الرم  الالم  ، باول، ط

، ص 2002ان   2د. حوم  ثه اياني" ارآومل اعر ا  يف الرآن  الرآ م، د اا  تفواس   جمل  جمةا  الومبع ةآ نبآسل  الا د   5 
الال  يب.  ، وار سث ةآيوع هجت ل يف كم  الصحمح ب نمم جن ام يف باا كم  المفوا وةن م" جممع الب م  يف تفوا الرآن "أل121

 .82ص1  الف ل بآ اروآ ال رباىي
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عصا لحمل اامصا  سنامل ااغا الاآوا   ك ا ا اهاح ةموا ث ةآ ان  الصحمب  جالهكو  اغ  ولالّ 
ولنحااو ر ااآل يف ةآحلاا  هحراا  جاامول بااا  تفشااال اااغا اهاااح وا مشاام ل وكلاا  حاامل دو  اااامخ اه 

ح ااااث خمااااام ، ةصااا لح ياااامص هباااام، ح اااث ابمرااااآ الاااا كمو  حوااااا يل فااا  الااااآة ح اخاااام ج سااا ا  اااام 
   6"سراااولعاااا ةنماااا   ااام ح اااث  -اراااآومل اعر اااا –وساااآ  ن  اهااااح األول   ،اعآكبمل الفآسااا ةا" بااا

اراااآومل  ةامجلااا  الفاااواتح ةاااآ ج ااا   ااارل م الرماااميب الااا  ا  ااا  حاااآومل سمجلااا  يف  ااا وع ةصااا لح 
بااني ااا د ةااآ اعفوااآسآ، ةااع ةهحظاا  ن  ةاام و ااع يف اباام ال اعمراا ةني ةااآ المصااآسح  آي م اام  اعر ااا 

يرتااه حممول ال  اعومحم ... يإثهق اعصا لح الا  ةام سرمبال اهااح والفاال واراآمل ااآمل ج سا  ا
نئماا  الصاانما  و مناام ارااآمل اناا  األوائاال ةاام سرتكاا  ةنااه الرلااح ةااآ ارااآومل اعبوااوث  و  اام س لااق الاا  

 الرلم  نس م جتوزا .
مل سوااام ع  _ااااو اعاااارتم الااا  ةصااا لح الفاااواتح واراااآومل اعر اااا _واعهحااا  يف كهةاااه ن اااه 

ي ؛ يااآب ةهحاا  سنظااآ    ح ااث ن  ةاام ا رتحااه ه ساماارب باا سه باال  ضاام اهااامانمو اااآ اعصاا لحني،
 ولااه"  ةامجلاا  الفااواتح  والمفمتاا  بواا       انااوا  اعراامل تاكاا  كلاا   اعآكباامل الفآساا ة يف ةفممحاامل 

ا الواو  الرآن  اا   ولالااه ايمام  ةصاا لح ةفممحاامل اوضام اااآ الفااواتح د وا للشاب  ؛ لرااآ كلاا  ه سااا
 ثنني.انه    م يه يآق ان ان بني اه

آ  خياارتع ةصاا لحم نيااآ لرنااه اااغل اعااآة يمضااع عااامسا الم اا  د  راا   ك ياانوجتاا  البمحااث ات ة 
يماام  _وعاااا اهصاا هحال اع اا ق_ناام ازاو وحاا ال نكاارب ةااآ ارااآومل سرااول"   ساكاا   ظاامه اللااا  ن ّ 

  يف مج ع صاو ل ةاآ نخامو اراآومل الال سم امآ الواحا  ةن ام اص لح ال  توم   حآويم ةر ا  ةروّ 
ولا   ةاآ نصاوال ارااآومل  - وامخ ه الفاو  ح  ااا الوحا ة الصاوت   الصااآ – اا دا ةاآ الفو  مامل

  .الل    سم مآ الواح  ةن م يو  مم واح ا
جناامح اعصاا لح ةااآوآ بشاا واه و واجااه، ومل سناال اااغا ؛ سبراا  عح ةااآ اااهة  اااغا الرااولوالاا  الااآّ 

ياا ، يماام عاامد  الشاااآاو ةااآ اعصاا لح  واجاام باال ومل سشااع المامةاال ةااع الاانح الرااآن  وعصاا لحمل ار س
 ه وكااام   اااح ي اااه وع سااااا ااااآ  حااا سث   لح ال اااه  صااا لح  صااا   ةااارتّده، وه تاااآن المااامو األةااا   ااا  م س  

البمحاااااث سآتبااااا  ااااااغا اه تبااااامن يف ابمرااااام   ، ولاااااال ااااااغا ةااااام جاااااالالنظاااااآايل ار سيااااا  وةصااااا لحموم
 له،مث مل جيااا  باااّ ا ةاااآ الآضاااوع لاةاااآ الوا اااع والموااال ح وعصااا لح الرااا  م بااال واه مصااام   ،اعصااا لحمل

                                                           
ص  -19  وم  اجملل   2ا د  -جمةا  ترآس  للالوه -اعآكبمل الفآس ة يف ةفممحمل الوو  الرآن     ةرم ب  صوت     امل  منوكجم 6

129. 
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 صا وا نخاامو اراآومل الاا  ااامدوح  ؛  وةااآ األك ا  ن  الالماامو الاغسآ نثلرااوا ةصا لح ارااآمل 7يرامل"
يف اهيمصااام  الاااغن توااامح باااه نااااآامل الاآب ااا ، سااا ل الااا  ااااغل ارر رااا  ن  با ااا ح ااااامامل نخااامو 

 انمااام _وه ساااا كااو  الفااواتح الااوا دة يف نوائاال باااا الوااو  نكاارب ةااآ ارااآومل  -نح اامان–ارااآومل 
م كلممل نو مجل ول آو ة؛  ك ه توآن ال  م ةآكبمل يآس ة ه سوج   م  ظا ي مم تبرا  ن ّ  _اع ّ ق

ث يف ااااني  يل اام ناااامل   البشااآ، ي ااال  يمباا  المااام  الااغن سبااا ةااآ ةمااو  الآااامهل الوااامبر ، ومل جتااآ
 ه با  اغا مل سرتن لنم  وه يخممه  وله كم  ةورم.الآائال ةام  الفخمة  ، ولالّ 

 :استئثار احلروف املقطعة ابسم الفواتح -31
ولااآعح ةااآ ن  يااواتح اااو  الرااآن  تنوااا     عمساا  الاشااآة  ه ن اا   اا  جتاا  باااا الالماامو  مناام 

ب ةبمحاث صابحال الصامحل سارا   ام يصاه يف كمامسرص  بفاواتح اراآومل اعر اا  يمجا  ةايه الا كمو  
 وسرص  هبم ارآومل اعر ا  دو  اواام. 8 ،ةحم  يمثف  ةآ يواتح الوو  يف الوه الرآن  انو ه با 

حاآومل الم جاال سفامح  هلل  -كمام  نسنام–ح ث سرول يف ةوم له"   ةآ يصامئح الواو  اعر ا  
  د اام م يف  ث يمص حنمول ن   صال  بلاه    هبم ةواضع ةآ كممبه، ونمه   اغل الفواتح حتملنم ال

 اررم  وجودام .
و  ّب   مئل ي رول أب  ال كمو  صبحال الصمحل سرآ بوجود الفواتح األيآ  سربز كل  ةاآ ياهل 
 ولاااه"  حاااآومل الم جاااال سفمااامح  هلل هبااام ةواضاااع ةاااآ كممباااه ، ياااا ول ن  الاااغسآ اامناااوا ب  ااااا  اراااآومل 

م ااح الفاواتح  منام ككاآوا كلا  ةاآ وب توام   اجلا و ولرال ولا   ج اه اعر ا  وح ام ونثلروا ال  
ةااان ح ببر ااا  الفاااواتح نو   رم اااام. ح اااث سراااول نحااا  ال ا ااااني"   االاااح ن نااام  كا نثلرنااام كلمااا  الفاااواتح 
ا صااآمل اللفاا     ااا ة ن ااواع ةااآ الفااواتح، و اا  خي اا  الااباا ح ااث س لااق اااغا اللفاا  وسرصااآل الاا  

نآد ال ه أب  ارآومل اعر ا  ااماثآل وااح الفاواتح أل ام ةيلا   واب  نالا  ةاآ ، ي9ارآومل اعر ا  
 عاام.

يااه ئ اا  ةياال بناا  الشاامث  يف نةااآ ك ااغا حااني  ملاا "   ولااال نول ةاام لفمااا    اااآ ارااآمل 
والرلماا  و فاال نةاامه يااواتح الوااو  واااال ارااآومل اعر ااا  الاال ايممحاا  هباام ااا  واشااآو  اااو ة ةر اا  

لوو  اع     اعبرآة ، أل م اام  ك  حني  مل "  واغا او اعشا و  يف توام   الفاواتح، وثهٌث ةآ ا
                                                           

 .130اعآكبمل الفآس ة يف ةفممحمل الوو  الرآن     ةرم ب  صوت     امل  منوكجم ص حوا يل ف  الآة ح" 7
 .282ص   8
 .122ص  -ةصآ، دط، دل–امئش  اب  الآمحآ، اإلاجمز الب م  للرآن ،  امئل ابآ األز ق، دا  اعام مل   9
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اواثآ اسع الرااااآن ؛  اااا  صااان  كماااامو انوا ااااه" و   كااام  البهعااااال اعصااااآن اباااآ نيب اإلصاااابع ةالاااا  بااا 
م يف ر و اا   ّواا ،ن ااواع الرااهه يف ةفماامح الوااو  الرآن  اا  "واااا ولفااواتح الوااوا ح يف ناااآا  الفااواتح ،

 11. واع الاشآة وتمرصمام يف كم  األولني. و اح  تووق األ10اشآة ن واع 
 ي ال  ك  ل و  يف عفل  اآ بر   الفواتح،  منم ارآومل اعر ا  اال الفواتح اعش و ة، وك   ه

تشم آ و   احمل  ص ا ة توع واشآسآ او ة ةآ نصل ةمئ  ون با  اشآ واغا ةم ساامدل  باع الفاواتح 
 . ٪34,52  ترآسبم بنوب

 قراءة احلروف املقطعة: -31
، 12اياامهمل يف ثآسراا   ااآاوة ارااآومل اعر ااا اراا سث نو الماام س  نو عامهاام  يف كماا سااآد  مل     

  اعر ا  ؟اممم س ل ال   آاووح الصح ح   م، ولرآ ةم ةاا ن  تمبع ارآومل ب
كااال حاااآمل سن اااق  فاااآدل، أل    " ااااو  ةر اااا  ن  ةااااا  13ساااغكآ الااا كمو   حوااام  ثاااه ايااااني

لنمس حني سمرلمو  سن رو   وام  اراآمل ولا   وخاه، يانا ةم مارآومل  م نخمو و م ةوم مل.. ي
، مث   نام  لا " كاممل _اتو _وو  رول  كم   تن ق  وم مل ارآومل، يإكا ن دل ن  تن ق أبخمئ ام

وجن   فا  الرلما  ةايه يف نسا  ، أبخمئ م ارآومل تن ق  ن ّ  ح الوو  الل تب ن أبخمو ارآوملجن  يوات
 نمل  يف نوائال بااا الواو  نو ام  اآ  لرن ام تن اق  وام موم ه أبخمئ ام، ياينيآ  ايممح  هبم او  ن

اااو ة البرااآة تن ااق أبخاامو ارااآومل  نلاا ، هه، ةاا ح  ب نماام تن ر اام  واام مل ارااآومل يف اااو ة الشااآح 
َلَممَ َ  اامل تااام "   َن ممَ  َشَرن ََك  ممَ ََ"  ويف نول اااو ة الف اال   ﴾١﴿ َصممرنَك ََأَلَمم ن ََ َ َََمم ََ مم َرَممَ ََف ن أَلَمم ن

ََِ َحاِبَالنِف    .َ﴾١﴿  ِأَصن
اااغا البمحااث ن  الآاااول صاال   هلل ال ااه وااالح اااو الااغن جااال  ااآاوة اااغل ارااآومل الاا   وسااآ 

ااغل ال آسراا  ح ااث سرااول"  والاغن جااال  ااآاوة  نمل  يف اااو ة البراآة أبخاامو ارااآومل ه  واام موم، ويف 
ن خاااه ةااآ جربساال واام  ن ي  اا   الااغواام مل ارااآومل اااو  اااول  هلل ، مث ساااو ة الشااآح والف اال  

                                                           

 .122ص  -ةصآ، دط، دل–امئش  اب  الآمحآ، اإلاجمز الب م  للرآن ،  امئل ابآ األز ق، دا  اعام مل   10 
 ثال" الربام  يف الوه الرآن .ب   ال سآ ال  كشال "اإلترم  يف الوه الرآن ، وجهل ال سآ الو و   11 

وااامينمو  ااآاوة اباا   هلل بااآ ةواااود الااغن تصاان   آاوتااه ضاامآ الرااآاوال الشاامكة ، وةااع اااغا يميمهيااه ةااع الرااآاو  صااوص  ااآاوة ارااآومل  12
كلا  ةفصاه  جتا ومل سشامل ثآسرا  الراآاوة الا  الاماوه، ب بط نيآ حآمل وةم سرتت  ال ه ةآ  ااآاب  ايمح جب ئ مل بو    تمالقاعر ا  

 يف جم    اآاب اغل ارآومل.
 .128،ص 19  وم  اجملل   2 حوم  ثه اياني" ارآومل اعر ا  يف الرآن ، د اا  تفواس  ،جمةا  ترآس  للالوه، الا د  13

http://tanzil.net/#94:1
http://tanzil.net/#105:1
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 هلل تبم ن وتام  ارغا،  اا ن  الراآن  الراآ م نصاله الواممع ياه جياوز ن  تراآنل  ه  وهه، اآال ه ال
با  ن  توماه لماآمل ن  اغل ترآن  نل ، هه، ة ح  واليم    ترآن  ن مل    ةع ن  الرممب  يف الاصاآ األول 

 واح ة يف اهثنني.
 سماااا يف اعصااح  ه يف الاصااآ األول وه أل   اااح  امل  مل ،لرااآ الاباام ة األياااة ي  اام ةاام سراامل

 يف األيا، ي ال ترم  ال  اغل الشمكل  يف مج ع الاصو   ك الآاح الايمم  جممع ال  تو  ف مه.
ل للا كمو   حوام  ثاه ايااني الراول األوّ ياإّ  النظآ اآ تو  ف   الآاح الايمم  ةآ ا ةه  بااّ        

صاال   هلل ال ااه وااالح اعااآون اااآ ابااآ ةواااود"  اامل  اااول  هلل   ّ حاا سث النّااسواامن      ااّح  رلاااّل اااو 
ااي ااآ  ح   ن  آ   ا اا آ  صاال   هلل ال ااه وااالح"  ة اا ااح   ه  ب اا ه  ل اايا    هلل   مب  م ااك    آ  م ة  ااار  و    ٌ ن  و  ااا  ب      ن  و    مل اول    اا ن  م ه  م   ااي  ة  ن   آ  ش 

 .14 ملٌ آ  ح    حٌ ة  ، و  ملٌ آ  ح   هٌ ه  ، و  ملٌ آ  ح    ٌ ل  ن   آ  ر  ل  و   ،ملٌ آ  ح  
ااا ، لرااآ الاا  ولااال اااغا ن اا آ حاا سث للناا  صاال   هلل ال ااه وااالح تناامول ي ااه ارااآومل اعر ّ          

ح ث سارتمل الغن ه سن اق ااآ ا او   آي ا  ااغل ، يف اغا اعوضوع  ه نسرو  ٌ  ن ّ  ّه  ؛صاآ اغا النح
 15بغاته. حآمل ةومرل   كل    أب ّ  ز  رب  وس   ،ثآسر   آاووم    ح األةّ وسالّ  ،الفواتح
 معىن الــتقطيـــع: -31

مس ارااآومل  اام نخاامو و اام ةواام مل، يملنّاا كاال حااآمل سن ااق  فااآدل  أل ّ   ةاااا ةر ااا  اااو ن ّ  
حاني سمرلماو  سن راو   وام  اراآمل ولا   وخاه، يانا ةم تراول  كما   تن اق  وام مل ارااآومل، 

هبم نخمو، ةوم موم ارآومل  ج  كممل واتو ووو، يمأللفمظ الل سم  يإكا ن دل ن  تن ق أبخمئ م ترول
م كلاا  الااغن مل ساامالح يراا  ن اام، وه سن ااق أبخاامو ارااآومل  ه ةااآ تالااح ود س، نّةاا  الرااهه ةالاال   ّكاا

 16سن ق  وم مل ارآومل ولرنه ه سن ق أبخمئ م .
                                                           

ثا ن م  14 ا   اا    ح  ام    ب ااآ   حم  م  ثا ن م ب ش  اا   اآ   ن ب ااو ، ح  ثا ن م ار  ن ف ااال   ب ر  اا   اام    ب ااآ   ال  اح من   ، ح   ك ا اا     ب ااآ   حم  م ا    ،   اامل " خ  ا اا    ة وا ا  ب ااآ   ن س ااوب   ، ا اآ   ا ي م 
ااا ود   ب اآ   اّلل    ا ب اا    ،   اامل " خ  ا ا    ال ر آ ر اال   اال ح   ة و  اان ٌ  ،  :  ، سا ر اول  "   اامل    ا اول  اّلل   ص اال   اّلل   ا ل   اه  و ا  ة ااآ   ا اآ ن  ح آ ي اام ة اآ  ك م اامب  اّلل   يا ل اه  ب ااه  ح و 

اآ مٌل ،  ي م   م ، ه  ن   اول  امل ح  آ  ن ة  ا ٌح ح اآ ملٌ و ار  و ن    ب ا ش  اآ مٌل و ة  ٌه ح  اآ مٌل و ه  اه  ، ا اآ  اب اآ   و سا اآ و   " و ل ر اآ  ن ل اٌ  ح  ا ال و ج  اغ  ا ار  ا  سث  ة اآ  ع اا   ا  اغ  ا 
ااا ود  ، و   ااو ص   ة و  ااا ود  ،   يا ا ااه  با ا   اا  ح  و     و ال  ن ب ااو األ  ح  ااا ود  ،   اا ا ااآ  اب ااآ  ة و  ااٌآ و  ا ف ااه  با ا   اا  ح  ، ا ااآ  اب ااآ  ة و  اا  سٌث ح و  ا ح  ااغ  اا  " ا  مل  ن ب ااو ا  و 

ا   ب اآ  ك ا ا   ال ر   ب    ب آ  ا ا     ، سا ر ول  " با ل ا ا  ن    حم  م  ه  ، خ  ا    ا ما  ا  ا ال و ج  ال ح  ، ص ح  ٌح ع آ سٌ  ة آ  ا غ  ّ  ص ال   اّلل   ا ل   اه  و ا  آ ر اال  و ل ا   يف  ح   امة  الن ا  
ا  ن و  مح    ة    و حم  م    ب آ    "حتر اق، الرتةاغن باا"انآ اعااآومل الرباا اجلامةع  اا972ل  الرتةغن ا و  نبو ا و  ة، بآ ا و  بآ حمم  .ك ا    س ر 

امو  ي ا م آ   ا اآ ن  ح آ ي ام ة اآ   ،   ال ر اآ ن ي   امئ ل   ك م امب : اا اا محا  باآ الآمحآ اب  بآ  هلل اب  بآ الرآ م اب   آح" ةاآومل، اواد بشم  ب ة ام ج  و 
 .9584  ح ار سث"   ح سث ةآيوع   ..ال ر آ ن
 يف الفصلني اعوال ني.وال بط ولشرل  والو   ع ّ ها مّح ب م   آاوة كل يمحت  ةآ اغل الفواتح اعر ا  ولمفص مالحظة :15
 .121د. حوم  ثه اياني، ارآومل اعر ا  يف الرآن  الرآ م د اا  تفواس   نمل  منوكجم ص   16
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http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6879
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وم ان  الا كمو   حوام  ثاه يمام اصا لحنم الا  ةآ انم    ن الفآق بني نخمو ارآومل وةوم م
 . نخمو ارآوملاو  خمل   ارآومل اعر ا   ابتوم مه 

او ن  كل حآمل سن ق  فاآدل؛ أل  اراآومل  ام نخامو يمصا  هبام والنامس حاني  "واعآاد ولمر  ع
سن رااو  حآياام واحاا ا يااإ ح سن رااو  وخااه ه بلفظااه ي رولااو  اااآ حااآمل  ع  حااني الن ااق بااه  اااني ، 
 وااااآ حاااآمل  ح  سرولاااو   حااامو ، وكاااغل  ارااامل ولنواااب  للحاااآومل البم  ااا  الااا  حااا  ااااواو، وخ ااا 

  يمحت  كل  الو ةب هل الغن س فم ح به ةم با ل، سرمل ايممح يه  كغا لوو  ألبفواتح الرآن ، ويواتح ا
ُُشَُب َ َِفمممماَ َمممم ََ َال  مممم  َُ..."ال ااااه كاااغا نن نالمااااه وو فاااه ال ااااه،  ااامل تااااام " نن ابمااا نل، ويااامح  أَرَُحممممِرَن

17َ"...َع َ نُك َن

آ اآلاث  النيآسا  يرام  د هبام الراآن  الراآ م ااككآ ال كمو  زكال ةبم ن اا دا ةاآ الصافمل الال تفاآّ 
ةاآ اهبما او مل جنا ل يف النصاوص األدب ا  اجلمال ا   وعاغا النّا    ّ "ةن م اهبم او هبغل ارآومل،  ك سرول

جياااا  ن  هيااااغ اااااغل ارااااآومل  نظاااو  الموي ر اااا  يف الرااااآاوة ي ااااال ةفماااامح ... .. وسواصااالوه اإلاهة  
تفواا  -ةاآ وج ا   ظاآل–المفوا يا   يف   ر  نل ، هه، ة ح كال حاآمل الا  حا ل، وااغا  ناع 

اااغل ارااآومل ةآكباا  باال ةر ااا  كماام تن ر اام وعاام ه  رااول ن  اااغل ارااآومل اااال  اافآة لرلماامل ثوسلاا   
  وه  ن ره  دان  بال كال حاآمل الا  حا ل أل ام DNAرما النوون  كمم  رول يف الح الو اث  اآ ا

 Deoxyribo Nucleic Acid .18 "لابم ة   ايمصم
وجي   المغكا ولاآم األصلال لووق  ح ال كمو  زكال ةبم ن واو تفواا المر  اع اللفظاال،  ك 

المشفا ااآ ثآساق اراآومل  تاّ  يف اغا اعرمه ةوال  المفوا اعرّ ع ال  عآا  الرآاوة اعر ا ، وةوال 
ةواااال  جم ب ااا  لااا   اعرااامه ةاات ااام  الااا  الاااآعح ةاااآ نمه م ااام المفوااااس __  ADNاعر اااا  الااا  عاااآا  الاااا"

 لشآح م.
 احلروف املقطعة يف كالم العرب: -31

نحا ث  رااماآة ارااآومل اعر ااا  لا اام كباااا بااني المامو اللااا  بااا  اصااآ النبااوة، لرااآ الاآساا  يف 
  الاااغسآ كااام  ، حااامل اعشاااآكو ح اااااماآبوا   و ااامم جنوام نايه   و ااام ومل ساااغكآ نّ اااوااامل ساألةاااآ ن  الااااآب 

 دل اال -ن ااغان–، وتراابل ح  ايااام مل سماآضااوا  اام اةراام ح ااااماه م لفاامح وب ال اااآ يف  آن ناام الرااآ م

                                                           
 .22ص - حوم  ثه اياني ارآومل اعر ا  يف الرآن  الرآ م  17
 اب  ارف   نمح  الامآن، ةآ ناآا  ارآومل اعر ا ، دط.دص.دل.  18
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 " اوه خيف  الا  نحا   اول اباآ ابامس الشا ة ح حمل و   كم   النممك   ل ل .ال  وجودام يف كه
ا آ  د سو ا   الا آ ب   ول  و  م  ملم  ي   آن   الر   س   آ  ع   آ   ا  و   م  م  ل  ا  ا ا  ك       ا آ  ي إ    الشّ   19 .يف  الشّ 

 لظماآة. وانم  رمش "يلنا     دسوا  الاآب  ك  و مرص  اغل ا
 :عالقة احلروف املقطعة بظاهرة االجتزاء -31-3

لرناه جيا ام  ؛يف الشااآ ه جيا ام ةبيوثا  يف دواوساآ الشااآاوحث اآ وجود ارآومل اعمر اا  البم      
واال  ح   روااآ الح الصآمل،  ك ت و  الم ام  .ةبيوث  يف كم  النحو كشواا  ال  رماآة اهجم او

 حول ااف  واليرل يف الن ق.
 االجتزاء ضرابن:و 
 حغمل حآيني ةآ نيآ الرلم  -31-3-3
 20 واح ا ةن م وسآاد به لفظ م.تنرح ةنه نحآمل الرلم   هه حغمل  -31-3-2

ماااه ةااآ الاااآب الراا ةمو،  اامل ااا بوسه بااا  ن  ككااآ خ ةموسواام  ال ااآب الياام    ااام اناا  النحاا
 21ع.   م ، يإمنم ن ادوا نه تفال وبل  يميال، ولرنه    سرول"  نه ات بل  ي

 ي راااااو  الااااا  ااااااغا، "اااااا بوسهااااااآ و ااااامل اباااااآ جاااااا باااااا  ن  اااااامق  اااااول الااااااآب الاااااغن خااااااه 
، وخاااامل ال  كشااااال ا م مااااام،  اااامل"  اه م اااامع واااااو ككااااآ حااااآمل ةااااآ الرلماااا  22    ااااع ونعااااا نن  اااا

واعااااااااا اللااااااااون للر اااااااع  ك الموااااااام مم   اهجم اوعاه م ااااااامع  تمفرااااااام    ماتواااااااا23و اااااااارمط البااااااام ال .
، و ااااا  خااااا  الالمااااامو اراااااآومل ا جمئ ااااا  24ةاااااآ بااااااا يصاااااه   الر اااااع  و ااااا  بااااااا نجااااا او اراااااآومل

 25ا .ةر ّ اجملم ن هبم حآويم 
                                                           

ام  م  مل  م ، ي  ا   اسو   د     م    ن اا  ج      - ب  آ  الا ا    ا ال  ب    هلل   ه  ل ا    ا  ن ن  الاغ   - ن   آ  الر ا آ  ة ا مل  آ  م ار ان ا ا  ل  ا   ال  ف اا ي  ك  إ  ي ا ب  آ  الا ا ا   سو  د   آ  ا  الشّ   : ابمس ابآ  مل   19 م ن  و 
اان   مث    . ه  ن ااة      ل ااك      ي ااآ  ا  ة   اا    آ  ي  ااك  "     مل    اا مسب ااا   آ  ب ااا   آ  ا اا    ة ااآ  ر  ا   سااق  آ  ث   آ  ة  اام  م  مل  ي   ن   آ  الر اا ساا   آ  ع   آ   ا ااو   م  م  ل  ا  ا ا  اايف   ول  و  اا    إ  ، ي ااآ  ا   الشّ   ا   سااو  د   آ  ا  الشّ 

ا ه  ل  مئ    ا ي  يف       با  و ا  ب  ن   مل     و   . ب  آ  الا   اا   من  ثا     " ح  اح   آ  ، ا ا  حش  ا  ه    ان    "مس  ب اا   آ  ب اا   آ  ، ا ا  ب اما  ا   آ  ب ا  هلل      ب اا   آ  ، ا ا آ  مح   الاآ      ب اا   آ  ني ب اص  اس   م   ك   ل  ا  و 
اان   ا  يا   ن   آ  آ الر ااا اا اا  ااه  ي      ش   نبااو حمماا اإلتراام  يف الااوه الرااآن ، حتر ق"اااا  299اباا  الااآمحآ بااآ نيب برااآ جااهل الاا سآ الواا وثال  ل"  . آ  ا  الشّ 

  .390ص.9  ،ه9222الاآيب، الرممب دا  ، بآاا ح الف ل
 .39ص  -2002  208الا د   20 بآاا ح حمم  اب   هلل" رماآة اهجم او بباا الرلم ، جمل  جمةا  دةشق، اجملل    20 
 ه1832-2باول  ط -حتر ق اب  الوهه ام و  ةااو  األالمال –الرممب ا بوسه نبو بشآ ايمم   نرب الرممب   21 
 ابآ جا، وأييت اهجم او يف اهاح اعنمد  اعآيح وعا اعآيح  22 
 ب   ال سآ ال  كشال" الربام  يف الوه االرآن   23 
 ةمدة   ع 213ص2لوم  الاآب     24 
 .39 بآاا ح حمم  اب   هلل" رماآة اهجم او بباا الرلم  ، ةآجع امبق  ص   25 
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 26برغا وكغا وجت نل به" اكمف   . لو مل ابآ ةنظو  اآ اهجم او"  اجم ن
يف حام ث  ،يامثح   واي حام  ، " ايوسرو  الرتي ح  غمل حآمل واح  ةآ نيآ اهاح اعنمد  حنو

يف ةنصااو  ونخاامو  ة ااآ و   ناااح  واي ح  واين  ة اا اي "ويمثماا ، نو  ااغمل حااآيني ةااآ نيااآ اهاااح اعناامد  حنااو
وةااآوا ، واااغا  الوج اام    مااا م  اناا  النحااوسني، ونجاامز الروي ااو  تااآي ح اهاااح اع ااممل    اهاااح 

 اعنمد ، حنو  ول زاا بآ نيب الم "
آ  ك  ت غ         ا  ل  ح  و  ح  الآ   و  ان  آ  اص  و  ن             واآ  ك  اك  ه  و  آ  ر  ا   نل  اي   ح  ظ ر  وا حغ  ي  

27 
 ن اد ارآة 

ي ااغا الب اا  و د كشااما  حنااون الاا  رااماآة تااآي ح اع ااممل    ةناامد  لرااآ الرتياا ح هسوضااح 
رااماآة اه م اامع  ارااآومل اعر ااا  ،  مناام سف اا ان النااوع الياام  ةنااه ةياال ا م اامع حااآيني ةااآ نيااآ الرلماا  

ر ب    ي ملو وو    و تا ر مد ة           و  ا  ي   ع  مل  م   م  ن  م  ال   س     د           وذلك حنو قول لبيد:  28و 
 ن اد اعنمزل يحغمل ال ان والهه.  

 29وهٌ ي  ل  ة   م   م  ر  م ال  ب  و  ب   هٌ    ف  ة     مل  آ       ل   ا    ٌ ر   ح     سر  آ  ب         ا  ك   " وقول علقمة بن عبدة 
   حغمل ا م ة والبمو.ن اد" بوبما 
 30.ه  ه  ن المّ     س  أب     ج  مل  مر  م  ك        س                  م  ال الش  ر  م  تا        ح:ــــــــــــــــــا رمـطــول الــوق 

 ون اد الم هة غ.
ةااام حناااآ بصااا دل ةااام  ون ااااآ اباااآ ابااامس ةاااآ ن   ولاااه تاااام "  نلاااآ  و  حاااح  و     حاااآومل و 

    ف   ك  الآااااول صااال   هلل ال اااه واااالح وااااو" ةرم اااا  ةاااآ اااااح الاااآمحآ وةناااه نس ااام ارااا سث اعاااآون ااااآ
 31م  نن  ما ا .          لو  و  

                                                           

  نةمدة ج 812ص  8ابآ ةنظو " لوم  الاآب ،   26 
دسوا  زاا بآ نيب  "ه902 لزاا بآ نيب ا لم   ب ا  بآ  ايح بآ  ّآة بآ ارم ث بآ  ل مس بآ  صآ بآ   ا ، اع  ، ةآ ة آ    27 

 .87ةباول ،ص9255، 9، حتر ق "الال حوآ يماو ، دا  الرم  الالم  ،طالم 
وااال و  واعماملع واراب  أب زلماعنا  وةانامل" وملرا ص 99ه  دسوا  لب  ، دا  صامد ، بااول ،دط،دل،  999لب   بآ  ب ا  الامةآن ل 28

 .با مت ح لجبمل ولبمدس ، والووو  واد  
دا  الرمااامب الااااآيب، األالاااح الشااانممآن"  اااآح دساااوا  الرمااا  باااآ ابااا ة الفحل، ااا ه لاااه ووضاااع اواةشاااه وحوا ااا ه دعحنااام  صاااآ اجلااااّل ،   29

 . وي ه سشبه الشماآ ام  ه ول   الغن نجلح بر ا   ممش يف يمه ك ه سورط ةآ  سره يف الراس.22ه ص 1992، 1باول،ط
ه، 9224 ،ص9دساااوا  ال آةااامح" حتر اااق"دعا ّ ة حواااآ،دا  الشاااآق الااااآيب،ط "ال آةااامح باااآ حرااا ح باااآ ارراااح باااآ  فاااآ باااآ  ااا   ال ااامئال 30

 اح .تمرال الشم     سم م واال  آو م الل تشبه ارممل ج واال ةنمي  الصمع  يف نس ن تهة غ ظبمونّ  ال "وةانمل
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ااو  ن   و د ةااآ  ولااه صاال   هلل ال ااه وااالح  اي   م ةاامونّةاا يلاا   ةااآ وب  .يف   ائااه نو اآسااآة ،32 آّ  ا 
    هلل  ل  ص ا  هلل   ول  ا ا    م    منم او تآي ح للمنمد ، يإكا ارمكح  و  اآ نيب اآساآة ن اه  امل  ك ا–اه م مع 

 ة .آ  سا  آ   ا  و  ن   مس   الن  و   ا     س  ، و  آّ  ا  و   ن  و   ا     س   ح  لّ ا  و   ه     ل  ا  

                                                                                                                                                                                     
اا    ن   ن  و     "  31 ااا    " اي  مل    ااا ة  مد  ب اااا   آ  ب ااا    ا  ا  اااو             س ااان     ، ن   هلل   ول  ا  ااا   ع  ة ااا ل     ج  ااا    يت  ن  آ  ة  ااا ه  ل ااا   ة  ، ن  ه  ج  ااا    ا ااابا     ال أب   ا اااة    نيت   مل  ح    ف اااك   " مل    ااا ؟او          
ا ول  ر اسا      ن   اد     ، ن   م  ا       لو  و   ال  الر   ع    ار  ا، يا     ما     ا " مل    ا ، مث      م    ، ابا  الاآزاق يف  ةصانفه  ااآ ةاماآ، ااآ كياا باآ او          ا    ا ابا      أب   يت   أي   مل  ح 

ا ل  ج  الآ   آ  ا   ل     زايد، اآ اروآ؛ ن ه ا    ول  ر اسا      ن   سا   آ  م، س    ا       لو ا  و  ف ا، يرامل"  امل  ااول  هلل صال   هلل ال اه واالح"  ك  ه  ج ا    ه  ت ان  آ  ة  ا   ع  ة ا    جي  
 الاآمحآ حب ا  "حتر اق"(ااا "اعصن 999  اعماو:" الصانام  ال مام  ارماان انيع بآ مهمه بآ الآزاق اب  برآ نبو ."   م  ل  الر   ح  م  ت   ح  ل  ، يا   ا  ما     

كماامب الارااول" وب الآجاال جياا  الاا    ,414ص2 9401 ،9،طباول،اإلاااهةال اعرماا : ةااآ ب لاا ، ا ناا  ،الالمااال جمللاا  ،األاظمااال
  .97295اةآنته  جه ، ح سث ]

  ، ونصاال اراا سث يف  صااح ح    ن اا ّ  البا    ه     هلل  ب  ن ااه ككااآ  ااول اااا  بااآ اباامدة، يراامل الناا  صاال   هلل ال ااه وااالح"  أي     اااآ ال اااآن اااآ ةامااآو 
اا   ع  ة   ل     ج   و  ّ   ن   و  ح سث نيب اآسآة" ن  اا  بآ ابمدة  مل لآاول  هلل صل   هلل ال ه والح" ل   ةولح  ةآ ا ه  ل ا   ة  ، ن  ه  ج ا    يت  ن  آ  ة      ا ابا      أب    نيت  مل  ح 

و وال نبو داود ةآ ح سث ابمدة بآ الصامة  ولفظاه"  امل انس لواا  باآ ابامدة" اي   ...ح  ا  ؟ يرمل  اول  هلل صل   هلل ال ه والح"   ا  او           
نو اثب ،      ل  ار ود، يلو ن   وج ل ةع اةآنت   جه، ك ا  كنا  صام ام؟  امل" كنا  ضام هبمم ولوا   حامل سوارنم، نيااان كااا  

ااول  هلل    ااول  هلل، يراملوا" نمل تاآ ةام  امل نباو اثبا ؟ يرامل يامجع ن با     او؟ يإكا كلا   ا    ا  اآلياآ حمجماه وا  لاق؟ يامجمماوا انا  
اا  و  ف اصال   هلل ال اه وااالح"  ك   ا   مث  اامل"  أل   ا  ما    ا       لو  اا  اه  ي   ع  مب  م ااما  سا      ممل ن  ي  االا  و   ا   آ  ر  الو    ،ونمحاا  ةاآ حاا سث ااا   بااآ ااا  بااآ ا   آ   ا 

 اوون،، كمامب  -151ع 8نيآجاه ةوالح ] .اهكمفامو كمام اابق،  ه يف ةآاال ارواآ اعمرا هم  ، الا    ا       لو    و  ف  ابمدة ومل ن   وله"  ك  
،، واباآ 4819،، كممب ال ايل" وب يف ةآ وج  ةع نالاه  جاه  نسرملاه؟ حا سث ]959ع 4،، ونبو داود ]9425ع 94اللام ، ح سث ]

،، كمامب األ اآب " وب الآجال جيا  ةاع 117ع 5الب  راال ]،، و 9908،، كممب ار ود" وب الآجل جي  ةع اةآنتاه  جاه  ]595ع 9ةمج  ]
كل ح ةآ ثآسق ااآ اا  ل باآ نيب صامحل ااآ نب اه ااآ نيب اآساآة .كممب الش مدال" وب الش مدة يف ال ان،،  947ع 90اةآنته الآجل ي رمله ]

  ضال  هلل انه
اا ه      ه  ل اا    ه   نالااغ   لل  ن   "سرااول كاام  اآسااآة نو ن  جممااا  حا ثنم ك  بااآ امااآ حاا ثنم   ااا ح نبااو حاا ثاو ااّح ار سث" 32  اام  ا  أل       ن ااك           و  ا      م 
اا م     األ    ل ااا   ن   ب اار  ب   ااار        ااأل       ن ااك          و   وع  اجل اا آ  ة  اا ا    ااب    ل ااا   آ  ج  ااآ  خي    نالااغ   ح   سر  آ  ث اا  ل ااا   ةاام  و  سا   ل     ا اا ا      ر اال  و   وع  اجل اا آ  ة  ااي   ه  ن ااة   و   ج   وب اان   آ  م 
ا    نس ا آ  ا ا ه  م  ل  ا  و  ي   آ  ر  ب   ا مة ا  هلل مب  م اك    آ  ة  ا   ل   ه      ه  م  ل  ا  ا  اي   ا  ا  ب  ش  اا   يب   آّ ة ا مث   ، ل  ا اف  سا   مل   و   آّ م  اي   آ  م  ا نسا    آ  ا ا ه  م  ل  ا  و  ا مة ا  هلل   مب  م اك    آ  ة  ا   ل   ّه     ه  م  ل  ا  ا   ،ا  ا  ب  ش 
ااي   ااالر   وب اان   يب   آ  ة اا مث    ل  ا ااف  سا   ح  ل اايا   آ  م  ااو   ه    اال  ا    هلل    ل  ص اا ح  ما  ااب  ما  يا   ح  ل  ا  اا ح  و  ااف   ا   يف   مة اا مل  آ  ا ااو   ن       ني  ح  ااج  و   يف   مة ااو   الو  ــ ابَ أَ  يَ  "مل    اا مث    ال    "   ل اا ا   ؛ر  ه 

اي   ل  ي     ي ا ه  م اا  ب  م  يا      اة  و  ، اراقّ  "مل     ،  هلل   ول  ا      اي         لبا   او  يا   ل  ي     ي ا ل      ك  ا  ي ا    ك  ا  م  ما  ا مل  ر ايا   ح       ا يف   نام  ب  ل      ج  ا آ  س ان   آ  ة  ان   وامل    ا ب   الل ا اغ  ا      ل ا ال     ا 
ان  و   مل    ا ل   ح     ا  مد  ي      ف  الص   ل  ا  ن          ق  ار   "مل      ، هلل   ول  ا      اي         با  ل      ل   ا   هر؛ ابَ أَ  "مل      ، ٌ    ه  ي   و  ن      ه  ي   ان      ف  الّصا ل  ا  ااإل   ممل     ض         و   و  أي   ه   ه  ه  ا 
ااان   ااان    ل اااا   ه  و   مل  ة ااا ه  و   ل  ا  ااانا  ة   ل  مو  ن اااما  سا   مل   و   ح        ل ااا    مهب  ااا ث  ا ااابا    ٌ       ص ااا ه  م اااتا  ن   اك         ح  ااا م   ااا   ن    ٌ س ااا   ا   ه  م اااتا  ن   اك     و   م    ا     ااانا  ة   مب  ص ااان  و   ح         ل ااا ل  ا  ااان  و   م    ح     آك    
ا   يا   ل  ج االآ    ه     ا  ن      ل  ا  ج  ي   ح     الر   ل  غ  ي  ا  ي   "مل      ،ح        ا  ا  ي   غ  ي   مل      ، هلل   ول  ا      اي         با  ل   "   ل   ا  ؛ هر ابَ أَ  يَ  "مل      ...م    ي    د  آ  سا ا مث     و  آ  سا ا مل  ح ا ب  آ  ش 
ّ الن ا             ا   ما   ا  ا   مل  ح   ح     الر   ال  ل  ا   د  آ  سا   مث     و  آ  سا   مل  ح   ب  آ  ش     يا   ح     الر   الّ ل  ا   دّ آ  سا   مث     و  آ  سا   مل  ح   ب  آ  ش     يا   ل  ج  الآ    ه     ا  ا  ي   ح     الر   ال  ل  ا    ه    ال  ا    هلل  ل  ص ا   
اب  يما   ل       آ  ظ ان  يا   ل     س    ل  ا   ه  ا  ض  و  يا   ح     الر   غ  ي  ا  ي   ح     ل  ك    ه  و  الر   ن  و            و   ح  ل  ا  و    ،     ان  و   ان  ن    ا   ر  ب   "مل    ا ، هلل   ول  ا ا    اي        ابا  ل   "   ل ا ا   ؛هـر ابَ أَ  "مل  ر ايا   ح  و 
اا    اي            ص اا "   ل اا ا   ااي      ا ااا ا   "مل    اا  هلل   ول  ا  ااي   ل     ا اار  يا   ،ب  آ  م   ااا   "مل  ر اايا      ب  آ  ش  ااي   ب  آ     ااي      ب  آ  ش  ااا   "ول  ر ااسا   ال  مز  م  اا ب  آ         ي ااا  با   نالااغ  و   ه      ل اا ا   مل  ح 
ااان   مة اا قّ  ر ااو   اااة   ه  ل اا    ج  اااح  ي   ح     الر اا ه  م ااا ا     ا  ا  ي   ،      ا  ي اا "مل    اا ،رم  ل  و  اااو    خ  ااو    هلل      م  ااالف   ب  آ      .حمماا  باااآ  خما اال البخااام ن اجلافااال" صاااح ح     ل    

                                                                                                           9179 ص"،4   ،6087ح سث   ح   وب ك   كم  ا ش الن  صل   هلل ال ه والح ونصحمبه وئل  ح ةآ ال   مالبخم ن"

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12180
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12180
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16667
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16667
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6189&idto=6197&bk_no=0&ID=3607#docu
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 م  هلل و ه   هلل و ه اااح  ن ااآ  ةااآ حااغمل،  ك  ملاا  ي ااه" ننح ثااه الاااآب الاا  اه وةنااه نس اام ةاام
يراملوا ةاآة ن اآ  هلل وةاآة ن م   هلل   به، يمم ة نبرمه ال  حآيني وات ة ال  حآمل واحا ،  امل اباآ ساا ش" 

وةآة ه   هلل وةاآة ه   هلل وةاآة ة اآ  يب وةاآة ة اآ  يب، يلمام حاغيول ااغا  غمل النو  وةآة ا م  هلل ولروآة 
ا ،   او ن  ارآمل اعفآط وايمم ول ةآة ال  حاآيني وةاآة الا  حاآمل كمام تراو  اراآومل ب ه  اراآمل ال اه   

 33 .يفمحوا نلف ه تشب   م و م ة ال ايل  ال  هه الماآس 
ه ه سنفصاال بنفوااه  ّااسصاا الاا  حااآمل الماام أب و امل اعااربّد"  وةاان ح ةااآ اااغمل نن اهاااح حاامل

اااااغا اااااو ال ااااآب األول ةااااآ ضااااآب اهجماااا او الوا ااااع يف عااااا تااااآي ح اهاااااح .و 34 ي رااااول ه  هلل أليالااااآّ 
 اعنمد .

ــا البــرب الثــاي  ي ااه حااآمل ةااآ الرلماا  نو اجلملاا  ون ساا  بااه لفظ ماام، واااو ةاام ال  بر ااالااغن ن   "أم 
 ا ايت يف الرهه ال ه ي مم ا ايت"

سو ا  ال اه وسوام ل باه الا   ، ه واحا ا ةن ام يف اغا النوع ةآ اهجم او نحآمل الرلما اغمل 
ن م و فا  الا  اراآومل ون ادل باه لفا  الرلما  الال ااو ةن ام  الرلم  بمممة م، يممم و د اآ الاآب

 وخاا   " مل وب   ادة اللفا  وراآمل الواحاوحغي  امئآ األحآمل،  مل ا بوسه يف البمب الغن خ
ناه    اع كمام كام   مثاام نه ات، بلا  يام، يإمنام ن ادوا نه تفاال ، بلا  يمياال، ولر "الاآب ةاآ سراولةآ 

ب م ح و مو يف ا ّاه ، ا نّاه ، م يف  وله" ناّن ب نوام وألل  كمل  ا مو كشآكم وألل  يف نان، و م ك  األ
  مل الآاج "

 ات       ن  ه      آ  الش   س       ن  ه  و            مي   آّا            و   الٌ آ   ا  ي   ا   ا  و                
 35 ن  تشمو. ه   آ  ، وه سآس  الشّ سآس "     آ ا يشآ  

                                                           
ااااااااااا   اااااااااآح اعفصااااااااال لل اشاااااااااآن  اااااااااّ ه لاااااااااه    ااااااااال ساراااااااااوب ، دا  الرمااااااااا  282نباااااااااو البرااااااااامو حممااااااااا  باااااااااآ الاااااااااال اباااااااااآ ساااااااااا ش ل  33

اا. 222ص 1ه، 1،2001الالم اا ،باول،ط ااٌح و ضااع  ل ل ر و  ااو سّ ني ، و مل   ن    ااآ  اا  اال  ا ن اا   ن كيااآ الن ح  اا ح  و الن ااو   ون لفااه ن لاا  و ص  ا ب   ااحّ  ال م  ااغ  ، ا ر  ح 
او  تا ر ااول   ب م اا   ه  لما ك اا  اه  ي ل  ا ل   ااه  الااه  " و   اا   ت اا   اام؛   اامل  اا   ع ا  ا  م وح  اال  ة ف  اا   يف  األ خاامو ن لاا  و ص  ا    األ لااجي   اال  " ل اا  م آ   هلل ، يا م ااغ  و      اام    يف  ال و ص 

ن اه  ال   ا ي وا ة  اغ  ا  ة ، و      ام ح  اآ  ا   م  ي وا ة ن ه  الن او     امل وا" ن  م   اّلل   و   م  اّلل   ن س ام ، ب ر و  ام وة   ،   امل وا" ه  ح غ  ا  ا م ة    ا ح  و ح  مو ،   امل وا" ن ه   هلل ، و      ام ن با ر او ا ال م 
ل ب مو  يا  ا ر ول و   ه   هلل ، و      م   مل وا ة آ  اّلل     هلل ، مث    ا يا   ش بّ   و ا   م و  م أل  م ص م  ل  ح آ ي م و اح    ، وة اآ   هلل بفمح ام، وة اآ  اّلل   سروآو   ا ح  و الن او   ، ب   احّ  ال م 

آ مه  م.   ب ر و 
آ محاا ، ةآاجااا "    اال باا سع سارااوب ،ةنشااو ال حمماا  الااال ب  ااو ، دا   "اعرم اا ، حتر ق"حواا231نبااو الاباامس حمماا  بااآ س ساا  ل  34

 .193،ص 1الرم  الالم    
 .81 2ه  1832-2الرممب"ا بوسه نبو بشآ ايمم   نرب الرممب، حتر ق اب  الوهه ام و  ةااو  األالمال،باول  ط  35 

 ن ّه للرّ ح بآ نوس ةآ با نيب  ب ا  بآ ةمل .و    و  الباا الب   للب  ، وعااح  وبه ل اا ،لرّآ اعآّجحني سآو  
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 يااامو اجلااا او  الفااامو الآاب ااا  جلاااواب الشاااآط   لااا  ةن لااا  اراااآمل ةاااآ  وااااغا  اااما  حناااون الااا  ن ّ 
 الرلم  ح ث حغي   ّآ وتآك  الفمو لل هل  ال  كلم  يشّآ.

  الاآب جتم ئ  آمل اآ الرلم  لرن م أتيت واح كلا  ةم  وال ابآ جا اآ ن ةآ كل  نس مو 
  نن و فا ، ياات  الآاجاا  ممل    اا    مل اال    ف ام    م    ان اال  اراآمل ه بلفظاه و اما ل النحااون  اول الآاجا "    ا  

 .36واح ارآمل  ق  ه بلفظه
يراامل ةااع  ولااه"  ملاا   واصاال ابااآ جااا"  لااو  راال  ل ناام اااغا الشااماآ  اا  م نيااآ ةااآ مجلاا  اراامل

 ممل ونةور  ب ةمه بااام، نو امجمه ال نم، لرام  نباني عام كام وا ال اه وندّل الا  ن ام ن ادل و فا  
  ةناه، وااو  ك  اما ام  ا  ال لنام، نن سراول ل"  فاال لنام ةماجباوتو ف ، دو  ن  س ظآ  ن م ن ادل  ف

 .37نه يف  وله  فال لنم و ف  الح ن   و م"  ممل  جمب  له ه  ّدا لروله وتاج  ة
ارااآمل  ك هباا  لااه ةااآ وكااهه ابااآ جااا اااغا خيفااال ااا ه  ضاامل اااآ باااا ةواضااع ااااماممل اااغا 

 ه ئف  ان  الرممب . آائآ ةرمة 
 اآ الآاج " لاآب  آمل واح  ةآ الرلم  ةم سآو وممم اكمف  ي ه ا       

 ا اي  ك      ل     ل  ج   ه  ن  ا      ر  نا  سا           اي  ه         ك    مل  ا    ح  ل  لظ  م ل  ة  
 م ي  ه  ح ن     ل  ك     ام  وا مج   مل             مااااااا ت  ه  وا ن  م  جل   ن      ن   ح  ا  و  مد  ااا   

ن اد ك   ه أيمث، و  كا جيآن و نه تآكبو  وزاد ال  ا م ماه ةآ كل كلما  حآيام لل هلا  ال  ام 
 38حغمل مجل    ا كبوا  ونبر  حآمل الفمو يرمل نه يم نن نه يم كبوا. ن ّ 

وممم حنآ ي ه ةآ اهجما او وااارب الاغن  وال ال اربن  امل حا ثا ساراوب باآ  باآاا ح  امل" حا ثنم 
ابآ الال اآ نسوب وابآ اومل اآ حمم   مل" عم ةمل س س  بآ ةاموس   مل ل اب  ة"    ه ن اام  ه  

 اامل  -ياامي ع ةااآ ضاا ام  وارااق أبالاا ،  لاا  يماام أتةااآ ؟  اامل نحاا   ل ن  ترااو  اتكمئناا  يمناا ، 

                                                           
م   فال ي رمل    ممل    ا ل         "للول   بآ ارب  بآ نيب ةا ط نبو وا  األةون الرآ ال الب   36    

و ب نم       و نم اإلجيممل                                                                           ه حت 
 ااه وحتر رااه الااا  س " ب لاا  ااامك  انساا  اعربااال يف  ااامل  ةمجوااما انوا م" اااآ الول ااا  بااآ ارباا   مجااع وحتر ق ،  اااآامل" و اا  مج مجااع دسوا  

 .992،ص9099دعاآام  الآاة ا، جمةا  الاةون،  وح اللا  الاآب   ونداهبم،
ا ل،ونمح     ن  حمت ،دا  الرم  اا "اآ صنما  اإلاآاب" حتر ق حمم  حوآ حمم  حوآ  خم892نبو الفمح ايمم  ابآ جا ل  37

 92ص 1ه، 1921الالم  ،
 .32 بآاا ح حمم  اب   هلل، رماآة اهجم او بباا الرلم  ص   38
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حاامل تاآ  نةاآا تاآيااه"  امل نباو جافااآ"  -نساوب واباآ ااومل ب اا ل حتا  يا ل األ ااآ سصا  اهضا جمع
 39ت  جع، يمجم ن ولممو ةآ ت  جع.-ساا ب ات

 ج ااام وةنيو اااام، وه ن   ةاااآ اهجماا او وراااآومل ا جمئ اا  و دل يف الاآب اا   ظم ااام و  كلاا   ااوع
الراهه الاا  اااغل ارااآومل سراارتب ةااآ  ااآس  حراه  ه  كا اتصاال وراا سث اااآ ارااآومل ا جمئ اا  الاال 

 40ايممح هبم عا او ة ةآ او  الرآن  الرآ م وةم  مله  فآ ةآ الالممو ي  م.
ه ابااااآ ا  اااا  ن  ارااااآومل اعر ااااا  جاااامول يف الاآب اااا  الاااا  لواااام  نال اااام عااااا ةوااااماآب  و  و ن 

 والصاواب  "ةوم جن  ون م ةا ودة ان اح، ون  ةم جمو يف الرآن  ةن م سنبااال ن  سا ف ّواآ وس وّجاه،  امل
ةاام  ملااه اجلم ااو  ن  تفوااآ اااغل ارااآومل وسلاامم   اام الماوساال، أل ناام جناا  الاااآب  اا  ترلماا  ورااآومل 

كيااة، يلا   كو ام يف اعر ا   ظمم  م ووضام ب ل الرلممل الل اراآومل ةن ام... والشاواا  يف ااغا  
الراااآن  الراااآ م ممااام تنراااآل الااااآب يف لام ااام ي نبااااال  كا كااام  ةاااآ ةا اااود كاااهه الااااآب ن  س  لااا  أتوسلاااه 

 41. لمم  وج هوس  
اابق ةاآ  واعآاد ةآ  سآاد اغا النح ل   أتوسل ارآومل اعر ا  بر    جيمد الآابط ب ن م وبني ةم

غل اراآومل، وب ام  ن ام كم ا  ةاآويا  بااا النظاآ ااآ نب مل  اآس  و واا  اامامل  ي  م الااآب اا
  بو م نو  ي  م ةآ ثآمل النرمد.

وسب و ن  الرمئلني أب  ارآومل اعر ا   ةاوز نو حاآومل ةرم اب  ةاآ نخامو وصافمل ونياامل، نو 
 م أييت"كل    اام لوا ال  ؛ةآ كلح نو مجل، نيغل ةن م وحغي  بر م م

 لماا  الاااآب وراآومل  ظماام  اام و يااآاسااآاد باه كلماا ،  ك ترو د يف لااا  الاااآب ةاآ ككااآ حااآمل  نوه" ةام
 42ب ل الرلممل الل ترو  ارآومل ةن م، كرول زاا بآ نيب الم "

 ات       ن  ه      آ  الش   س       ن  ه  و  م        ا ي  آ            و   الٌ آ   ا  ي   ا   ا  و               
 ، يمكمف  ورآيني ةآ الرلممني.43، ون اد  ه ن  تشمو    آّا يشآ  ير  ن اد الشماآ" و 

                                                           
 .212، ص1ال ربن حمم  بآ جآسآ، جمةع الب م  اآ أتوسل الرآن ، حرره حممود حمم   ماآ، دا  اعام مل، ةصآ،    39
 .32ص  -اهجم او بباا الرلم ، جمل  جمةا  دةشق   40
 . 101ص 1ابآ ا    حمم  بآ اب  ارق، اةحمآ  الوج   يف تفوا الرممب الا س ، حتر ق" يم وق الآحمل ، ثبا    آ،   41 
، 112 1والراآث  يف اجلامةع ارامكح الراآن    120، ص 1، واباآ ا  ا  يف اةحماآ  الاوج    9عص1ككآل ال اربن يف جامةع الب ام     42 

 لرآ لاةم   الب   ه سوج  يف ال سوا  ممم سآجح  ول  ةآ  وبه    الرّ ح بآ نوس.
حتر ااق  بااآاا ح مشاا  الاا سآ، ةنشااو ال حمماا   21، ص1ه  "جممااع الب اام  يف تفوااا الرااآن   123سنظااآ ي اال بااآ حوااآ ال رباااال ل  43

 .122ع1، واجلمةع ألحرمه الرآن ،  91ع1. 1992 1الال ب  و ، دا  الرم  الالم  ، باول، ط
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 واغا  رآ ن  جيمب انه أبةو  ةن م"
   دهل  ارآمل الواح  ال  ااح ةآ اعمرآ ن  س ل الا  اااح نياآ، ةاآ عاا ن  سراو   -ن

نحاااا مهم نو  ةااااآ اآليااااآ يف المراااا سآ نو اإلضاااامم  بوضااااع وه باااااال ي ااااغا مماااام ه سف ااااح  ه 
بمو    واعوال  امل  ي  م، ولا   ي  ام  مجامع حامل اراح باه، وةام ن شا ول ةاآ الشاواا  
الااا  صاااح   ثاااهق اراااآمل الواحااا  الااا  بر ااا  الرلمااا  ياااإ  يف الوااا مق ةااام سااا ل الااا  ةااام 

 ، نن  همل ارآومل اعر ا .44حغمل  همل اغا
لاااآب إلياامدة    ارااآومل اعر ااا  الااوا دة يف باا اايل باااا الوااو  عااا ةوضااوا  يف لااا  ا -ب

 أل  الرآن   منم   ل بلا  الاآب.اعام  الل ككآوام، يه جيوز اامامم م ي ه 

اعام  الل ككآوام ةمام ض  ول   محل اللف  ال  با ا م نو  باباا، وأل اه لاو يامح     -ل
ولرم  انمن جممل واااع للمشاآكني  45،اغا البمب ه فمح  نبواب أتوسهل وثن   با  ة

نو  آسنااا ، يماااآ اعمراااآ ن  سراااول نحااا اح يف  امل  ن  الاااهل نالاااح، وااااغا  ةاااآ دو  دل ااال
 .46وثل   ام

 الفرق بني األحرف السبعة و احلروف املقطعة:-31
  ن  الآاااول صاال   هلل ال ااه وااالح جناا  يف األحمدسااث الصااح ح  اعآوساا  ةااآ ثااآق املفاا  ةاام سف اا

 آ  م  ا      ن   "ةم  وال البخم ن وةولح "األحمدسثح بن ول الرآن  ال  ابا  نحآمل، وةآ نوضح اغل آّ ص
  ل  ص ا  هلل   ول  ا ا    مة    ا ح  يف   م      آ  الف   ة  و   ا   ن  آ  ر  سا    ح  ر  ح   آ  ب   مه  ش  ا      ا  "   خ   مل      ه  ن  ا    هلل   ال  ض      مب     اا   بآ  
ااو   ه    ال  ا    هلل   اا، ي  ح  ل  ا  ااه  آ  ر  سا   و  ا ا ااك  إ  ي ا ه  ت اااو  آ  ر  ل      ا  م  م  ما  اان  ئ  آ  ر  سا   مل    ة  ا  ي ااك    ومل  آ    ح ال اام ا  ا      هلل  ل  ص اا  هلل   ول  ا اام       
ان   آ  " ة ا   ل ار  ال، يا  ائ اد  آ  ب   و  ن   ه  ائ اد  آ  ب    م ه  بّ ل   مث    ح  ل   ا  مل  ح   ه  ت  آ  ظ  م  م ا  ي   ة  ه   الص  يف   ل     مو  ا  ن   ل     ر  ، ي  ح  ل  ا  و   ه     ل  ا    ن  ن  آ   ا 
اه  ل ا    ل  ،  ا  ح  ل  ا  و   ه     ل  ا      هلل  ل  ص    هلل   ول  ا  م           ن  آ   ا  ن   مل  ؟    ة  و   الو   ل  غ  ا     ل  ص ا  هلل   ول  ا ا            هلل  و  يا ا    ب  غ  " ك 

ااو   ه    اال  ا    هلل   اان   ح  ل  ا  اا   ن  آ   ا  ااه  آ  ر  تا      م ااا   خ   ل  الّاا ة  و   الو اا ل  غ   ا  اال     م   م، ي  ا   ه    اال  ا      هلل  ل  ص اا  هلل   ول  ا اا           ل  ود    اان      ر 
اا اا    ا اا خ   ّ        هلل   ول  ا اا    اي      ل اار  ، يا  ح  ل  وا  ااا سا  غ  ا  اال ااا   م     ااآ  الف   ة  و   ا اا ن  آ  ر  اا   ن  آ  ر  تا   مل    ومل  آ    ح  اان        اان  م، و       ا  ت  ن  آ   ا 
 الل   ة  او  آ  الر   ل  غ  ا   ن  آ  ر  مه يا  ش   ا  اي   ن  آ     ، ا  آ  م   ا  اي   ه  ل  ا     " ن  ح  ل  ا  و   ه     ل  ا      هلل  ل  ص    هلل   ول  ا      مل  ر  ، يا  م      آ  الف   ة  و   ا  

                                                           
 .22عص 1 خما ل بآ كيا"تفوا الرآن  الاظ ح    44
 .212-212ع 2سنظآ تفوا الربا الآازن     45 
 .18وا ، الب لوم ، ص سنظآ الرول اعصن  يف تفوا او ة س  46 



  الرآن  الرآ م ةحم  امة يفالفواتح الفصل األول                                                        

 

 

72 

ااه  آ  ر  سا   ه  م ااا  خ    ا  ا  ل  ص اا  هلل   ول  ا اا    مل  م،   ااا  ااغ  اال ح   ا ر   ه    اال  ا      هلل  ل  ص اا  هلل   ول  ا اا    مل    اا   مث      ل اا      هلل  ا ل   ااه  و ا 
ا الر آن   ن     ل  ا ل   ل  ا  و   با ا    ن  ح "     ا غ   47 .ه  ن  ة   آ  و     م تا  وا ة  ه  آ  م ا  ، ي  مل  آ  ح  ا 

الااوا دة يف اراا سث ترااع الاا  ةااام  املفاا ، يراا  ترااو   -واااال مجااع حااآمل -األحااآمل اماام ةو 
كمام   49و ا  تف ا  اعااا واجل ا  48 اا الرآاوة كرول ابآ اجل  ن"  كم   الشمه تراآن  اآمل باآ اامةآ 

ال وااو  نن حمرا-ولراآ الراول أب  اعاآاد ةن ام الراآاوال  50سرول نبو جافآ حمما  باآ ااا ا  النحاون
 51. والاو نضا  األ -اآ اال ل بآ نمح 

وايااامهمل الالماااامو يف حت ساااا  اعااااآاد ةااااآ األحاااآمل اعااااغكو ة يف اراااا سث ناث  ااااا دا ةااااآ األ ااااوال 
 و53وبلااهب هباام نيااآو  ن باااني52اعم اام ب  يف حر راا  الااغن ن ااول يااآن  ي ااه با اا ح  واام وثهثااني وج اام

 ساس ل ارل ال ح وه  رل ةنصوص ال ه يف األثآ. نكيآام ه
–و كا مل سصح اه مصم  الا  نحا  تلا  اآل او الوامبر  يرا  با ا لنام ن  اامرصامو اعمراآ ةن ام 

و  م كم  نصوب اآل او ونبا ام اآ اإليآاط والمفآسط" يمعآاد ةاآ  -واو الغن ه سام م النرل والارل
األوجااه الوابا  الال وااع  هلل هبام الاا  األةا  أبن وجاه  اآن الراام ئ  -و هلل نالاح–ااغل األحاآمل الوابا  

 اآن  جربسال  احاني  امل"  54ةن م نصمب، و   كمد الن  صل   هلل ال ه والح سصآح هبغا كل المصاآسح
، يامللف  الراآن   الواحا  ة مام 55ال  حآمل يآاجامه يلح نزل نااما  ل حامل ا م ا     اابا  نحاآمل 

 56خيآ  ي ه اآ الوجول الوبا  اآلت  " داهل وتمنوع  آاوته هسما د ن

                                                           

 .113،   ح ار سث 22ع1، ةون  نمح  131ع2صح ح البخم ن   47 
 .292، ص 1ثبرمل الرآاو    48 

 .222، ص 1الربام ،    49
، ثبرمل الرآاو 102ع2،  ا ظآ ن بمو الآواة 281او نح  الآواة، ب ن برآاوة مح ة مث ايمم  لنفوه  آاوة تنو   ل ه، تويف ان     50
  .128ع2

 .212ع1الربام      51
 .23ع1اإلترم    52
 .212ع1الربام     -53 
 . 103، ص  2ا ظآ صبحال الصمحل ةبمحث يف الوه الرآن ، دا  الالح للمهسني، باول،ط -54 

 .131ع2صح ح البخم ن،  -55 
 .109ةبمحث يف الوه الرآن ، ص -صبحال الصمحل -56 
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تاااا ي ااه اعاااا  ةاام " اهياامهمل يف وجااول اإلاااآاب، اااواو نتاااا اعاااا نه مل سماااا، يمن اام األول
مل سمااا ي اه  ةام مآئ  يملرا  نده ةاآ  باه كلمامل ، وةن ا، يرا   ا57روله تاام "  يملرا  نده كلمامل ك

 58"  وه س م   كمت  وه       ير   آئ  وه س م   اعاا ةيل  وله تام 
و ال ااغ سآ   ةياال  59" اهياامهمل يف األخاامو يف  يآادااام وتين م اام ومجا اام وتااغكاام وأت  ي اام الثــاي

اا  ا ح    اا ااو    و  ح  و ا    ااح  أل  ة اامان  ن اام  خاا  يف  ضااحيراا   ااآئ  ألةاامانوح  وإليااآاد وةااآ الوا 60 ﴾٨﴿ ا 
اعصااامح  الايمم  ااا   ألةنااام ح ،  لواااام ةاااآ األلااا  الوااامع ، وةااااد  الاااوج ني واحااا ، أل  يف اإلياااآاد 

  ص ا للجن  ويف اجلن  ةاا الريآة، أل  يف اجلمع ااماآا م لإليآاد ويف اهاماآاق.
 إعراب احلروف املقطعة: -02

ةشااارل   ااااآاب اراااآومل اعر اااا  يف الراااآن  الراااآ م ناث ل ايمهيااام كبااااا باااني النحااامة سبااا و ن  
واعفوااآسآ الاا  حااّ  اااواو، ك اا  ه واإلاااآاب ةااآتبط وعاااا و ولرااآاوة واياامهمل اإلاااآاب سااا      

 اغسآ الوببني.
 وميكن تقسيم اآلراء إىل قسمني يتشعبان إىل أربع:            

 معربة /بنيةم :أهنا حروف -02-1
 معربة /مبنية :أهنا أمساء -02-0
 حروف مبنية:  -02-1-1

آسآ  آي م اام، و د اااغا الااآنن اناا  نيب جافااآ   ةااآ اعفّواا وا ةااآ  ن  واااو ةااغا  النحاامة الااغسآ نسّاا      
تفواا ااو ة البراآة  نثنامو ؛61 ااآاب الراآن  كممباه  ه  يف333نمح  بآ حمم  باآ  خما ال النحامس  ل

ةااغا  اال اال وااا بوسه يف  امل  وةاام ن ااب  م ن اام مل تاااآب أل اام  ن لاا   و  "62ل اال وااا بوسه ادا  ايل للخ
و اامل  .وكاام   اا  ناااآب باااا اهاااح ،ةاااا اررمساا  الم جااال ي ااال حمر اا  ولااو ناآباا  كااا  حااآومل

                                                           

 .29، ص 1، وا ظآ اإلترم   82او ة البرآة نس   -57 
 .29، ص 1، وا ظآ اإلترم   232او ة البرآة  -58 
 .29، ص 1اإلترم    -59 
 . 2او ة اعاةنو ، اآلس  -60 

 .12، ص2003 2باول، ط -دا  اعاآي  - اآاب الرآن  61
 .10ص  9الرممب    62

http://tanzil.net/#23:8
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هساجبااا  ااول اال اال  63"نمحاا  بااآ اااىيد ن  ئاارب ان اام بشااالو، و اامل آ  م مل تاااآب أل اا  مل ت اا مّناا "الفااآّاو
ااغا ي  م أل    كا  ل  زاٌن يل وا  ااغل الا ان الال يف زسا  أل ا   ا  زدل ال  ام.  امل نباو جافاآ" 

 امل  يف ةوضاع  64" امل اباآ ك وام و  .الآد هسل ه أل   ه تر   ن  تن ق  آمل واحا  حامل ت سا  ال اه
  . اا اغا  امل  واو نو كان ،سرو  ةوضاه  يام وجيوز ن  ، ص   اا ن آن  امل  نو ال    امل 

يف اااغا الرااول الريااا ةااآ الرااهه اةحمرااال لرااآ ةاام س مناام اناام اااو كااهه صاامح  الرماامب نبااو 
جافآ النحمس ح ث ن حح اخه ك ه تلماب  األ اوال ولالاه نس ام اامشااآ حمجماه    دل ال اامجج باه 

مكنني،  ر " ن   ترول ي  م ولو ا  ةاع اجلماع باني ااعال ممآ  مل ااآاهبم يرمل"  وال ل ل ال  الو
ر  لرلا " ثهثا  ولمامو كمام   الّواثنام ، ثهثا ، ن باا ، ولاوه ن ا  ترا ّ كمم ترول  كا ا دل واحا ، ا

 65 .ترول ثهاث اياغا، يمصا ا مو اتو ةع المنوسآ واتصمل الرهه
اعواز ا  ةرناا   نس م. ولاّل اغلسر   الور  ال  م  بني ارآومل اعر ا  اللار  ةواز   وانم 

ر  او الفمصل يف ااغل الر ا   لرّآ تر سآ الوّ  .   حّ  ةم، يملو   ةص لح يمص ولرآن  الرآ م
 يف  نسه ح ث لوه اغا األةآ لرلنم ثهثٌ  نو ثهاث  ولمنوسآ ه و مو الومكن .

  اراااآومل  كا وّج ااا "  واالاااح ن  ااااغلح اااث  اااملغل اعرم  ااا  لراااآ ب اااوابط؛ ل اااا بوسه ااااب ااا   
ةرصااو ة أل ااام ل وااا  أبخااامو، ون اام جااامول يف الم جاااال الااا  الو اا  وسااا ل  الااا  كلااا " ن  الراااممل 
والصمد وال ال ةو وي  األوايآ، يلوه ن م ال  الو   ح آّكا  نواياآاآ...  ه ن ا  ترا  انا ام أل ام 

كلاا  يف اااغل ارااآومل؟ رااو  س ثناام  ياضااح الواحاا ، وه لاا " ةاام ول ن ااول" واحاا  ا ن لاا  ااا د يااإ  
ن ام ةفااول  " اآن  امل  سااااي اال  راح النصا   ااا  66 .اح ةممرآ، ول   كملصاوليا  الواح  ا

  آن.ابه ةنصوب لفال حمغومل تر سآل 
                                                           

ولا  اان    ، صامح    الفصا ح   والمصام   نباو الابامس نمحا  باآ ااىي باآ س سا  الشا بم  ،  لاهة  اةحم ث ،  ةمه النحو ،ا نمح  بآ اىي 63
، صا ةمه دابا  ، يو اع يف حفاآة  آ ، ونصاحّ اّما .وله كممب "   ايمهمل النحوسني   ، وكممب   الراآاوال   ، وكمامب   ةاام  الراآن     ةمئمني

" ااا نااهه النابهو، ةااوا  الآاامل ، الاغا  ايمام  باآ نمحا  باآ ما حم . سنظاآ"، وةمل ةن م يف مجمد  األو  ان   ح   وتواني وةامئمني
 .7_8ص_ص94ه  9009باول،

،  راآيبا و باآاا ح الرمضاال  خما ال  ةاآ خاع . اعاماآ اليرا  النحاون نباو حمما  ارواآ باآ حمما  باآ نمحا  باآ ك وام  اراآيب" اباآ ك وام  64
 ، اراامي  الاغا " اااا ناااهه الناابهوتااويف يف  اوال ااان  مخاام  و وااني وثهمخمئاا  . ونبااو  ااا ح اراامي  ، نبااو الاال بااآ  اامكا  وانااه . ومجماا 

 .110ص99 . 
 .19ال جمح" ةام  الرآن  و اآابه ص  65 
ص  8  1992نبو ارت امآو بآ ايمم  بآ  نرب" الرممب، كممب ا بوسه حتر ق و آح اب  الوهه ام م، ةرمب  اامجنال، الرماآة  66 

212. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2705&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12352
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 بم ن حمغومل تر سآل اغا نو كان."  اا اغا  امل  يرب ةآيوع عوالآيع
اآل او الل حواام  وله والامئا ة    المامو    ض   ل هو لم  انم  اآابني املفني لغال اعال  

 .النحو اعاآويني
وامول  ثبمل اغا  ،يلو ا ان    ا بوسه جن ل ةآ بني الرمئلني وخ   اغل ارآومل هحآيّ م م 

 ؟يمام الاغن جامو باه    ااغا اعوضاع .الآنن  م نويت ةآ اعن ق وةمحف  ةآ كاهه الااآب  ااآا نو  ياآا
د  ول ا بوسه انام ااو ا ارتاكه ةاع النحامس و  منم و   _   ا ه المم    بني اإلاآاول ديام لشب- رول" 

 67خ م م نو حآي م م.ايف الرول أب م ةاآب  باا النظآ اآ 
 ولاه جب ة ام الا  الو ا   آنسه عا واضح يف اغل اعوال  واهلمبمس و ع يفنةم  صوص الفآّاو ي

والراول جب ة ام ااارتامل ضاما ااآاهبام ااواو   68،ه 333  كمام  امل ال ّجام ال  الو ا    ول   بنمهام
و د كل  يف  وله"  ا جمو ةو ومل يف كل الرآن ، ول   جبا ه سوام  ج ةام،  منام ااو  نه ه. كم  ةرب ا 

 69 .ع ا جمو ي مم  ل نو كيآ كهه ج ةه     الو ومل ال  كل حآمل ةنه، يميال كل  جبم
ينراااول ن  ال جااام   ؟لاااه سمو ااا  الااا  ااااغا اعاااااياااإ   لااا  ةااامكا سرصااا  ولو ااا  أل  الاااآنن ك 

ن ااا  تا ر اااّ    ن    ةبن ااا  الااا  الو ااا   ولنااام  "  وةااااااامشااااآ يصوصااا   اعصااا لح يرااامل  ااام حم  ايل
تور  ال  كل حآمل ةن م، يملن ق" نل ، هه، ة ح، كل  وال ل ل ال  ن   تا ر  ّ    الّور  ال  ام 

 .70  ة  ح   " ويف  ول   ه ه   " مجا  بني امكنني يف  ول 
ولاااغل   اااآنل  .اهاااام نممل  امل  ااام باااا   ؛  ك س ناااو لراااآ الو ااا  خيملااا  يف ااااو ة نل اماااآا 

ناااون باااه و كا كااام  اراااآمل س   ؛ال  اااموا اعااا ح أل  اعااا ح كم ااا  جم وةااا  لن ااا  الو ااا   هلل   يفمحااا الراااآاو  امل  
الاااآب مهاا ة األلاا  ةااآ   هلل    ا ل ه   هلل   يرتكاا " اام بااا ل اهااام نممل يرم اا  الرااآاوة  نو  الو ااومل   اا

ََيصم ل يمحم م يف اع ح لورو م، ولو كم   اع ح ج ةم ةومحرم للج ه لروآل كمم يف   َِ َادنُخم ََ قِ 

ونو اا  وعاا ح اعوجااودة يف نل امااآا  يرااط ةااآ وب اعرم  اا  لااغا أييت تفصاا ل م يف وهباام  71 َ ۖ َ النَجن مم ََ
 -نكياااآاح ه كل ااااح–وه ااااغا وب  ااااآاب حااااآومل الم ّجاااال مجلاااا  ه تفصااا ه لرااااآ ةاااغا  الالماااامو 

                                                           

 .122، ص 8  1992الرماآة -نبو بشآ حمم  بآ ايمم   مرب الرممب حتر ق و آح اب  الوهه ام و ، ةرمب  اامجنال 67 
 .19ص 1  1933 1ةام  الرآن  و اآابه، نيب  احمق  بآاا ح بآ الوآن حتر ق و آح د.اب  اجلل ل اب ل  ل   اممل الرم  ط 68 
 .09ص 1دل،  -ه ةام  الرآن  اممل الرم  دط202نبو زكآاي اىي بآ زايد الفآّاو  69 
 .19، ص1ةام  الرآن  الرآ م و اآابه   70 
 .22واآلس  او ة س  ةآ اآلس 09، ص1ن   الفآاو  ةام  الرآ  71 
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 اااآاب امل البرااآة مث  كا جاامو    اااو ة نيااآ  لم اامآ يمحتم اام اااغل ارااآومل نحااملوا    اااو ة البرااآة ومل 
 نو ساآبو  جلم ع ن واع ارآومل اعر ا  يف وب  اآاب امل البرآة مث سمجموزو م يف ع مهبم. 72 س وا    مس

 القول أبهنا حروف معربة: -02-1-0
آاهباام يمجاا  الواحاا  سباا و ن  الالماامو ممااآ  اامل  آي م اام مل سيبمااوا الاا   نن  صااوص بنمئ اام نو  ا 

واإلاااآاب الااغن سرمباال البناامو  ؛يف ةصاا لح اإلاااآاب امةاا ثنااني ولاااّل اعشاارل سرمااآ ةاان ح سرااول وه
سرااول"  حر اام ةااآ اإلاااآاب ن  ترااو  اااواكآ  73ةااآاد الالماامو ةنااه نح اامان، يمجاا  ال ّجاام يا ا و ااآ  مت اا ان 

اعاجاااح حاااآومل ارااا  هبااام  ةااام يف األخااامو اعالفااا  ةاااآ حاااآومل   ن دل ن  األواياااآ، زااااح اااا بوسه ن ّااا
والاا ل ل  ،م حراا  صااول الاااآاب،  مّناا عاامق  ايياامل  عاامق ، و "وارااآومل يجااآ  جمااآ  ةاام اراا  بااه حناا

 "74نس م ن م ةو وي   ول الشماآ
       مل  آ  ما  ك    د  اي  ز      ن  ا   آ  ة      ل  با   ا  ن  
    ل  م  ا    طّ  خ  اب   ن  ه  ج      ط  اااااااااااائ    
 ه  ا ل    ه   سق  آ   ال   يف   م   ب  اا  مر  ااااااااات  

 بورو   هه  ولرنه نلر  حآك  مه ة  نل   ال  اع ح يفمح م.ه  مل هه نل  كا ّ   
  د"  واالاااح ن  ااااغل اراااآومل  كا وج اااولالّاااه ولااااودة    كمااامب اااا بوسه جنااا  الااانح اعرصاااو 

ةرصااو ة، أل ااام ل وااا  نخاامو، و منااام جااامول يف الم ّجااال الااا  الو ااا ، وساا ل  الااا  كلااا  ن  الراااممل 
م الا  الو ا  حآّكا  نواياآاآ، و ظاا الو ا  امانام اراغمل نّ اوالصمد وال ال ةو وي  األواياآ، يلاوه 

و  تآس  ن  جتال ام ، أل   ل ونارن   يف ال مو ونيواوم. و كا ن دل ن  تلف   آومل اعاجح  صآل  
 ترااا    ن  ااال هبااام،  ّه صاااو  ااااح، يجااامول كا اام نصاااوال س  نخاامو، ولرنااا  ن دل ن  تر اااع حاااآومل اه

 75 ان ام أل م  ن ل  ا د

                                                           

 يال كل  الشنر  ال ةاجح  اآاب نايل الرآن  الرآ م. 72 
 .20، ص1ةام  الرآن  و اآابه    73 
والب   ةاآومل واو للشماآ "نيب النجح الاجلال سص  حمل  ارآ له، و  وةه ةآ ان  ص سره الغن  آب ان ل، سآس  ن ه كم  سمممسل  74 

يمخط  جهل يف ال آسق ةمسشبه  هه نل   ونبو النجح او الف ل بآ   اة . ةآ با برآ وائل كم  جنم ا و ماآا نوص  ةآ ارجم  وكم  
 وكيا ةآ كم  اللا  النحو .22، ص9.نبو الفآ  األصف م " األعم   822ص2اب   به" الار  الفآس ، ةامصآا له، سنظآ"ابآ 

 .221، ص8الرممب"   75 
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بااااآنن اال اااال ح ااااث سرااااول"  واالااااح نّ  اال اااال كاااام  سرااااول  كا    ااااا بوسه باااا و ل سومشاااا  وجتاااا
، و اااممل  هه .  ااامل" ت ااام كحم ااام يف اعاجاااح واعر ّاااع، تراااو م  يااامرآومل ح  وج ّااا رمبااام  يف ل هه  نلااا  

  .76ال آسق هه  ال  
آاب اراآومل كم  سص  ةش مه نثنمو ارآل، واعرمه انم  ااالب     النظآ اآ ن  صمح  بااّ 

  .يملب   هسا و كو ه  ما ا حنواي س ّل ال  حآك  الورو  يف  مس  ارآمل ؛اعر ا  يف الرآن 
واامشااا مداته أب اااوال الالمااامو سراااول"   ااامل نباااو  ااااحمق"  اااا بوسه  لاااط باااني كهةاااه ولرااا ه خي  

 م  م ا  الل جي و آح اغل ارآومل وتفواام ن م ل و  جتآن جمآ  األخمو اعممرن ، واأليامل اع 
 جي  اإلاآاب ي ه  ه ةع كممله، يرول   جافاآ  ه اح اعال  الغن هاإلاآاب، و منم اال تر  ع اه

اح، يإمنم اال حرمايل وضا  ال   الآاو دو  ترم ل اهجي  ن  تاآب اجل ح وه الاني وه الفمو وه
 ،ااغل كاممٌل حوان  وااغا كاممل حواآٌ  "و   نجآسم م جماآ  األخامو وحاّ ث  ان ام  لا  ،اغل ارآومل

ااآ  ي  اعاجااح، يمااآ  اامل اااغل كااممٌل ن ّااث ع وكااغل  ااامئآ حااآومل اااا ارااآمل، م  ل  اااا الرلماا ، وةااآ ك ك 
 77واإلاآاب و ع ةن م أل   ئآج م ةآ وب اررمس .

ولال ال جم  انم وضاع سا ل الا  ةوضاع الا او والا واو ةاام يامإلاآاب اهةا  األياامل اع ام ا  
ااح اعالا ، ، و اآاب حاآومل اعاجاح  منام و اع إليآاج ام ةاآ وب حرمسا  تر  اع اهو اعممرن واألخم

 يمصبح ارآومل ةا ي  وةغكآة ةيل األخمو وتنا  هبغا واغل.
م   نم  ث   مم  وا  ة  ميم  و   مل الشماآ" ك    78.مخ 

 م    م  ة   و   وح  ل  تا   مملٌ ك     ن   م ب  م  م     ك                  و  ن   ملٌ    با  ن      مج  ا  و مل نس م" ن  
ا ّاث  الراممل ه جاله صف  للوني، وجال الوني يف ةاا اراآمل و امل تلاوح، ي كّكآ ثمخم  أل ّ 

  مل الشماآ س جو النحوسني واو س س  بآ اررح. كا  هبم ةغا  الرلم .
 .79 ال     م ج  م     نا   ا  با   ح  ه   و  اي  و   او  و   و      ل    ن  ل  وا ا  ا  م  م  ج  ا ا  ك     

                                                           

 .222، ص2الرممب   76 
 .20ص 1ال ّجم ، ةام  الرآن  و اآابه   77 
 .21ص 1، ككآل ال جم  يف  اآاب الرآن   81ص 2ا بوسه الرممب   78 
فال نالح سوه يمح ال مئ  و   احم آ ال مم  بآ اب  اعل  ولرنه ا شق ال  األةوسني وا ظح    س س  بآ اعل ح س س  بآ اررح الير 79 

 .181، ص1و و  يف اا ا      ا و  بآ امآ  وال انه األصماال   92ص 11األعمئال  
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 سراول ببنمئ ام  وسشاّ د ول الّواايف  كا كم   يآا  اغل ارآومل اآ اررمس  جيال م ةاآب  يمم 
اراااآومل الااال يف  أل اااآ حرمسااا ، ملٌ   ااان  ب  الم جاااال ة   "  االاااح ن  حاااآومل الم ّجاااال  كا ن دل  ؟الااا  كلااا 

ااااح يف اه م سراااعكااال حاااآمل ةن ااام ةباااّا، أل  اإلااااآاب  مّنااا  ؛اااا الرلمااا . واراااآومل يف الرلمااا   كا   ّ  
برمملااه، يااإكا  صاا ان    كاال حااآمل ةن اام بن ناامل، واااغل ارااآومل الاال ككآااام ةااآ الباامو    الفااامو،  كا 

  نخااامو  اااال  ن لااا  ه و ةااام، ياااإكا جالناااماحبن نماااام يرااال واحااا  ةن ااام الااا  حاااآيني اليااام  ةن مااام نلااا ، ي
والاااهه  و، وتااا يل م األلااا ةااا دان يرلنااام" وو واتو كمااام  راااول" هو وةااامو  كا احمجنااام    جال ااام نخااام

 80.ّرآيمماّآمل، وئآ  ان م يممن
 وسب و اغا الآنن ن آب    ارر ر  واهام ال يمرآومل كل م ةبن   و هلل نالح.

 القول أبهنا أمساء: -02-0-1
نخامو  " م كام  بصا د تفواا  امل مّ اواو  نن نكيآ الالممو،  امل هبام ال اشاآن يف الرشاممل  لا

ةااآ ضااآب  كا  لرلااح، يرولاا " ضاامد، ااااح خّااال بااه ضااهةواام موم ارااآومل اعبوااوث  الاال ةن اام  ّكباا  ا
وام   ل  فا  وااال ن  اعوام مل  و اخم  لرول "  ل، به، و ا   وا ا  يف ااغل المّ ، وّج مه، وكغل   ا

 اليهثا ، اجتاه  اح واألامس اا د حآوي ام ةآتاق    _واال حآومل وح ا _ م كم   نلفمرم كاخمئ مم  ال
ثآسق    ن  س ّلوا يف الموم   ال  اعوّم  يلح سافلوام وجالوا اعوم  ص   كل اااح ةن ام كمام تاآ  

 81 .ه ه سرو   ه امكنمح اامام وا ا م ة ةرم  ةوممل أل ّ  هّ األل  يإ ّ 
و اا  حتااّآ  ةااآ كلاا  باا ا كلاا   ،ب     ااآ  ن  ال اشااآن تفاامد  وصااف م ورااآومل كا ااه ساا يع   اا

ألخاااامو وعواااام مل تفاااامداي لنام اااام م كم اااا  نلفمراااام...  يرمباااال ااعواااام مل لاّماااااا  ّ "   واضااااحم يف  ولااااه
وباغل  تآتراال لمصابح نلفمرام ااو سآااام  ، اق هبام سمجاموز ثهثا  نحاآملرآومل وحجمه يف كلا  ن  النّ و

  جالوا اعوم  ص   كل ااح . "وسرول نس م .نخمو  
صااامد  "ةيااال  نن ن اااه اراااآمل األول ااااح عوااام  اراااآمل اعااااا وجالاااه صااا   اهسرصااا  ووااااو 

 وااميا ةآ اغل الرما ة األل  الغن سوماا ا م ة للن ق به.

                                                           

وا الربا وةفمت ح الا  ، اإلةمه حمم  الآازن يخآ الواايف  ره اآ اب  الوهه ام و  امةش حتر ق تفوا الفخآ الآازن الش ا ولمف 80 
 ، دا  الفرآ.1931 1، ط122ال سآ ابآ الاهة  ض مو ال سآ الش ا      ال سآ ل

، وسنباال اإل م ة انم    ن  الفخآ الآازن اامام   نن ال اشآن دو  اإل م ة    ةص  ل وتفمص له 80ص 1ال اشآن" الرشممل   81
-222، ص ص 8  ةاآي  صمح  الآنن  غايال والمابا األصلال لمرم ب توا س  الويمة.الرممب لو بوسه  لرآ سصا 8-2، ص2 

221. 
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اا  مل تل ام الاواةال ن  تراو  اامكن  األ   حرم ام ةام م ولنوب  ل ب  م ةآ نيآاام يرامل" نةّ   مز  ج 
 82 .ثنم ، ثهث ة ح، كمم سرمل" واح ، انل ، هه، ةو وي  كاخمو األا اد، ي رمل 

 ةاممل تل ام  " ك  يمل اشآن سآاام نخمو  امكن  األاجامز ةو ويا   لراآ لاه  اآثم يف كلا  وااو
 وةمكا اصل  كا تلم م الاواةل؟      .الاواةل 

ما ب    نلفم  و ظآل     سممبع ال اشآن"  يإكا ول م م الاواةل ند ك م اإلاآاب. ترول اغل نل  وك 
، واراغا كال اااح اما ل    أتدسا  كاتاه يحوا   بال ن  اا ث ي اه با يول الاواةال  االٌو ةاآ  نل ا  
أتثااواام يحراا  ن  تلفاا  بااه ةو وياام  لرااآ ال اشااآن ه سرصاا  ولو اا  البناامو يراا  ااابق تفوااا ةاااا 

 ؟ !الو   لرآ ةرمبلم م لإلاآاب توحال بغل  حرم
   لاا  ةااآ نّن  ب اال يااإ اااآومل أبااالوب الرنرلاا .لرااآ اااغا مل سواامبا  اااآ ةن ااق ال اشااآن اع

ةاآب ؟ نه ةبن  ؟  ل " بل اال نخمو ةاآب ، و منم ارن  ارو  زس   وامآو،وعامهام  اال ةآ األخمو؛
ولااا     ٌ ةااآ األخااامو، ح اااث ه  ّوااا م  اااآاب لفرااا  ةرم ااا ه وةوجباااه. والاا ل ل الااا  ن  اااارو م و  ااا

والا ل ل الا  ن  اارو م و ا  ولا   ببنامو، ن ام لاو بن ا   ، ا هبم حغو ك ،   م لو بن   ر غ ن  ببنمو  
، يإ  تولمنم 83رغن هبم حغو ك   ونسآ، وااهو، ومل سرل" م، ق،  ، جمموام  ي  م بني الومكنني

برااال ةم ملاااه حااامل اآل  لراااآ نخااامو اراااآومل و اآاهبااام نو بنمهاااام كم ااا  امةااا  انااا  نعلااا  الالمااامو ممّاااآ 
 ؟!يمم وجه اه   ارآومل اعر ا  يف الرآن  برل ةم   ل ؛ آي م ما ر  ن اهاح حمل ةآ  ملوا 

 ّد ال اشااآن الاا  اااغا اه شااامل"  يااإ   لاا " يماام وجااه و وا اام الاا  اااغل الصااو ة يف يااواتح 
؟  ل " ي ه نوجه"  نح ام" وال ه  ثبمق األكيآ ن م نخمو الوو ، واال يف كل  ال  ضآبني، !الوو 

ت  ي اه اإلااآاب وااو  ةام ن  سراو  اآاب حنو" ك  اح و اعآ، واليم " ةم سمانح مهم ةم ه سمات  ي ه  
  ساا  ، و ثاا  ، و حااحا " ونخاامو اااّ ة جمموا اام الاا  ز اا  ةفااآد كاا اخاام يااآدا كااا" ص ، و ق ، و   

  ثاا  م ةواز اا  لرمب اال وامب اال وكااغل  ثوااح، أييت ي  اام ن  تفاامح  و اام وتصااا ة ماام ة ااموة     يإّ اا
جبآد، يااملنوع األول حمرااال لاا    ه والنااوع الياام  يواامئع ي ااه األةااآا  اإلاااآاب واحاا ا كاا ا   ياا حمه اخاام

 84 .واررمس 

                                                           
 .80ص 1ال اشآن" الرشممل"   82
 .81، ص1اعص    فوه   83 
 .81ص 1ال اشآن   84 
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وصمح  الرشممل انم مل أيل بشالو ةآ ان ل  منام اّاح ةام جامو باه اا بوسه يف وب نخامو الواو  
ةاآادل نحواآ يفاال وب واو ه سنرآ كل  بل سشا  ل اه وسآ ا ان    وباه يلالنام ولااودة  ل اه ةفّصاه  ا  ن 

نخمو الوو  يف كممب ا بوسه جتا ل سراول"  نّةام حاح ياه سنصاآمل، جالماه اخام للواو ة نونضا ف   ل اه، أل اح 
 ن  لول  ن ل  ااح ناجّمال، حنو" امب ل و مب ل و مل الشماآ واو الرم  "

ان  ل ر ح  يف  نل  ح مة  ح  نس             أت                          ّو   م ة ن م ي ر  ٌه و ة ا آ بٌ و ج   
اااااااااااااااااااااااااااام بم  با نّي  ة آ  ح مة  م م               ا ل م    ن با ن مو       با آ اا  م مو مل الامم "               ن و  ك 

غا وكغل  ثماني واياني  واالح ن ه هجيالو يف كهة ح ال  بنمو حامة ح وايااني، و   ن دل يف اا
 .85اررمس  تآكمه و فم ال  حمله 

ود ةيل اغل المفمص ل يف وب نخمو الوو   ل   وألةآ الاآس  ال  الآعح ةاآ ن  اراآومل     و  
. لرااآ الناامس تااام يوا الاا  تواام    ق و واا  يف الاملاا  نخاامو للوااو   ه  ص  اعر ااا  يف الرااآن  ل

وجتاا  ال وااااني نس اام ،ارااواة ح   ححا" ل واعباا ووة بااولااآاوا - الااآ وع ماامل، و  املا" الوااو  اعباا ووة باا
نيااآ ااااهو يمجاا  ةاايه يصااه يف  اااآاب نخاامو الوااو  اناا   لااغل  مل سرااآ ااا بوسه ةبماا ام يف كلاا  وه

  ه  يف اإلترااام  سراااول"  وكماام خّ ااا  الواااو ة الواحاا ة أبخااامو خ ااا133جااهل الااا سآ الواا وثال  ل
و   كاام  ، الاا  الرااول أب  يااواتح الوااو  نخاامو  اام  الااآ و  امل ا" اااح واحاا  كملوااو  اعوااممة باااااو  و

ه ه يل  اررمس  و  حح  ونض ف   ل ه او ة ن  ث ا" نكيآ ةآ حآمل يإ  واز  األخمو األاجم   ك
 ل ااه ونضاا ف    ثوحا نةرااآ ي ااه الرتك اا  كاا  اال وامب اال، و   مل سااواز  يااإ عواز اا   مب  واإلاااآاب ممنااوع

نو ةواآب الناو  ة اميم عام باا ل   ح آةولا" م ةفماوح الناو  كاب ام ةآكّ ة اآاب    او ة يل  اررمس  واإلاا
البنامو  وةصآويم وممنوام الا  اامرامد الماغكا والما  اث، و   مل ت ا   ل اه ااو ة ياملو   الا  اررمسا  و 

 86.كا"  و  اشآ  واإلاآاب ممنوع 
آمل واحا  لراآ المرا  م والماايا يف  هب  ةآ المنوسه انام ن  الوا وثال با ن كهةاه ولواو  اعبا ووة  ا

كهةااه كاام  ألجاال عمساا  ةواز مااه ةااع كااهه ااا بوسه وةهحظاا  اهتفاامق الماامه يف اررااح عااا ن  كااهه ااا بوسه 
نوضح، ح ث ن  ارآومل  كا واز   األخمو األاجم   واال ال  وز  يما ل ةيال امب ال و مب ال _وسهحا  

ه سااااآب نو كمااام  اامل الوااا وثال ن اااه ممناااوع اإلااااآاب نو ه يإ اااه  -ن  اااغا اعيااامل ةمااا اول يف نعلااا  الرماا 
                                                           

والب   اليم  ألب و   209ص 2والب   األول هوجود له يف دسوا  الرم   لرنه ةوجود يف اا ا     212ص 8ا بوسه الرممب   85 
و وله يف با ام ح، ون اد آبل حمة ح  الوو  الل نو م حح، يجال حمة ح اخم  283، ص1الامم  ابق تاآسفه  سنظآ اعرم   للمربد  

 للرلم  مثّ نضممل الوو   ل  م  ضمي  النو     الرآاب  كمم ترول نل يه .
 .31-30ص 1الو وثال" اإلترم    86 
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سنصااآمل الاا  حااّ   ااول ااا بوسه نّةاام اعآّكباامل اع ج اا  ك وااح يف  اام اررمساا  واإلاااآاب و ظااا كلاا  يف كااهه 
ا بوسه " نةم ثوح يإ  جالمه اخام مل سراآ با   ةاآ ن  حتاآن الناو  وتصا ّاآ  ة مام  كا ا  وصالم م    ثمااني ، 

 87واح ا  ن ل  د اب جآ د وبالب  و       حر   وتآك  الوواكآ ال  حم م . يجالم م اخم
 ك  جيااوز ي  اام اهثناام  البناامو واإلاااآاب ةواز اا   اام ببالباا  وح ااآةول وأل  ااا بوسه يم ااااّل نضااممل 

 ن لا  ارآومل الل ه سنباال ة ج م ةيل  ك  اح  و  اعآ  ياه سر اّآ  ّهحرمسا ، و   جالم ام و  د اب جآد .
.  88ثماني  مل جي ، أل ح مل جيالوا ثماني كح آةول، ولرن ح جالوام  ن ل  امب ل  و مب ل  وام ول 

ااو ق   نن  لل ّجاام   رلااه اااآ األيفااش  مل"  اامل نبااو اروااني األيفااش جيااوز ن   وه أبس اناام ةااآ ا 
لا  نخامو اعا اث والراول سرو  صمد  و ممل  و او   نخامو للواو  ةنصاوب   ه ن ام ه تصاآمل كمام ه تصاآمل مج

األول ناف  ارآومل ةآ المرمو الومكنني، والفمح والروآ ةآ نجل المرمئ م ن     أل ه س اح ن ه سنص  اغل 
األ اااا مو كا ااااه  اااامل" نككااااآ صاااامد  وكااااغل  جي اااا  يف  حااااح  و  ثاااا   النصاااا  و اياااااني  الاااا  ن اااام نخاااامو 

  ارآومل اعر ا  لرنه انم سرآ وخ م ام لراآ لا   ،  يال  الّآعح ةآ ن  ال جم  ةآ الرمئلني  آي 89للوو  
ااغا ةوضاوانم اآل  لرااآ ةمس منام اااو  نساه يف اراواة ح  وال وااااني وايااني يلااو كام  سبا و لناام املفام ن   نااام 

–ةنصوب  لرنه  مل ن م ه تصآمل ي غل ةواير   ك ؛ و صوص اراآومل اعفاآدة يم  ه ام ةاآ انا  ال جام  
سااآ  بنصااب م دو  صااآي م ولواانم  اا  ن    كاام  سرصاا  بااغل  البناامو، والواا وثال سآاااام ي ااو  -ةمدةناام بصاا دل

ةو وياا  ه  اااآاب ي  اام"  ةاامخال  ةن اام واااح يااإ  كاام  ةااآ حااآومل ا جاامو واااو حااآمل واحاا  ونضااف   ل ااه 
ولال كهه ال جام  الوامبق ساغكآان  اح ال اشاآن 90او ة؛ جن  ابآ اصفو  سرول ن ه ةو ومل ه  اآاب ي ه 

 لاا " يماام وجااه  ااآاوة ةااآ  ااآن" ص  وق و   ةفموحاامل؟  لاا " األوجااه ن  سراامل كان  صاا  ولاا    يااإ  
بفمح و منم مل سص اه المنوسآ هةمنمع الصآمل ال  ةام ككاآل، وا مصامهبم بفاال ة امآ حناو اككاآ... وجياوز ن  

   ن  جتالاه  وه يهمل ان  ا بوسه ي و سرول"  نةام  صامد  ياه حتمام  91سرمل حآّك  هلمرمو الومكنني .
 92اخم ناجم م أل  اغا البنمو والوز  ةآ كهة ح، ولرنه جيوز ن  سرو  اخم للوو ة يه  صآيه.

 

                                                           

 213، ص8ا بوسه الرممب   87 
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 .Ta, Ha Tâ. Hâ Ta-Ha  Ta-Ha هــــط
  .Ta, Seen Tâ. Sîn Ta, Sin سمـط

7Ta. Sin  
  .Ta, Seen, Meem Tâ. Sîn. Mîm Ta, Sin, Mim ســـط

8 Ta. Sin. Mim 
 Ya, Seen Yâ. Sîn Ya-Sin  Ya Sin ســـي

 Sad Sâd Sad  Sad ص
 Ha, Meem Hâ. Mîm Ha, Mim  Ha Mim مـــح

 Ha, Meem.'Ayn,Seen,Qaf. Hâ.Mîm'Aïn. Sîn. Qâf Ha, Mim. 2. Ain, Sin, Qaf  Ha-Mim.'Ain. Sin. Qaf قسع١ حم

 Qaf Qâf Qaf  Qaf  ق

 Nun Noun Noun  Nun ن

احأ    تحتع ا ارل ح  ا نحع نن تححة     .نرتح  نادحأ نحمن  ن نحح    حةععحأا ارتتعةح  عتمحأ اععحأا اراحةاوا ن نحمن  نحخ اعتمححأ ااتضح  نحخ لحاجل الحأنجل ن  نحخ امن ح  نححخ ا    
. تعري يةياح  اراحةاواناترا نلحةى يتح ،اتحعرا يتتعحا يةياح  بتعةتنحع يف ام حعر ارعحةي ،رنيرتخ امشت  يف نخ  ننتك ارع ع نخ اروسط،  ال  يتتتب علح    ،نادأا عخ األلةى

ثعتحر يف  تح   ، بمحع ن  يحس سحاعر نحةا نحخ سحورا ارممح  ن ااحأ سح   الحتا  يف تة ح   اني  ةح  سحورر ارعاحةا ننجل عمحةا  ؛رودظ هذا ا رتععك دىت يف ارلعحت  اروادأاناأ 
علح  ارحة   نحخ ن حوا احواري ةحوت ر  يف احةاوا ار حوا ر دحىت  ةح  رتتح  لتللتح  تحةر ذات اماعحا ار حور رللعحتح  اروادحأانإذا تتععمع اععأا ارمعق ات حر يت .نلةى رذات امن  

حع احأ بتعحر يف ارةسح  ارعممحعيف يف ام حعر ارعةيااتلعو يةيا  ارتتعة  يف بعرلة ت   نا جنل زي . نابرمتع  إىل ة  ارلتعت امشنب  األم    علح  كحت  دحةن    ناحعيا ةحوت    اقدر
عت نححخ  يححة  نرعحح  ذرححك يححونل إىل ارم ححةريت ارتلتححريي  امتعمرححا حح  ة منححع يف ارمتحح   األ مع حح  ةماع .ة ممححع ةحح  اوةن   ةححأن  اواةحح   علحح  كححت  بلمححعت ام ححعر ارعححةي

 ننع ارن   سوى  وع نخ ارتلتري؟امن  .

                                                           

7  - SURA 27. Naml, or the Ants 1. These are verses of the Qur'an,-a book that makes [things] clear    طس بدون
QURAN(KORAN) English Translation of the Meanings and Commentary Notes : لكنه استدركها في.  

8 -  SURA 28. Qasas, or Narration 1. Ta. Sin. Mim. 



 الفصل الثاين 

 حروف القرآن املقطعة دراسة داللية

 املبحث األول

 أقوال العلماء يف احلروف املقطعة

 متهيد

  القول األول -1

بعلمه، وال  احلروف املقطعة سر هللا يف القرآن، وهي من املتشابه الذي انفرد هللا تعاىل          
 جيب أن يُتكلم فيها، ولكن نؤمن هبا كما جاءت

 الدليل النقلي -1-1

 الوجه األول  -1-1-1

  الدليل العقلي-1-1-2

 اين ـثـول الـقـال-2
ن املراد من احلروف املقطعة معلوم، وجيب أن يتكلم فيها، ونلتمس الفوائد اليت حتثها أ     
 اليت تتخرج عليها، وهو قول مجهور العلماء ينواملعا

  الدليل النقلي-2-1

 العقلي الدليل-2-2
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 أقوال العلماء يف احلروف املقطعة
 متهيد:

سواء كان ذلك يف ورود ما يفصح عن حقيقة معىن احلروف املقطعة  عدم ذكران فيما سبق
ميكن تصنيفها يف السنة النبوية، لذلك ذهب املفسرون يف معناها مذاهب كثرية،  الكتاب العزيز أو

 ضمن قولني رئيسيني:

 : القول األول -1

بعلمه، وال  احلروف املقطعة سر هللا يف القرآن، وهي من املتشابه الذي انفرد هللا تعاىل          
 .جيب أن يُتكلم فيها، ولكن نؤمن هبا كما جاءت

وهذا القول مروي عن بعض الصحابة، وكذلك قول اإلمام الشعيب والثوري ومجاعة من        
رُّ قال أبو بكر الصدياحملّدثني. رٌّ، َوالسّي  لُ ائي وَ أَ  رآني  القُ يفي ق رضي هللا عنه: "يفي ُكلّي كيَتاٍب سي

 ن  مي  ةُ عَ ط  املقَ  وفُ رُ احلُ "أهنم قالوا:  -رضي هللا عنهم-وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود1."ري وَ السُّ 
 2".رُ س  فَ  يُـ ي اَل الذي  ومي كتمَ ـال

:"واملعىن الذي تدل عليه احلروف غري معلوم على وجه اليقني 3ومن احملدثني قال اإلمام أبو زهرة
وهللا أعلم مبراده منها، وال يستطيع عامل يعتمد على احلقائق العلمية أن يقرر املراد من هذه احلروف، 

 ا، و أقصى ما ذكره العلماء هلا حكم يدل عليها ذكرها".واملعىن احملرر هل

" هنالك سر يف هذه احلروف، وهذا السر هو  -رمحه هللا–ويقول الشيخ حممد متويل الشعراوي 
من أسرار هللا تعاىل اليت يريدان أن ننتفع بقراءتنا دون أن نفهمها...وعدم فهمنا ال مينع أن نستفيد من 

ناها أم مل نفهمها...فال يصح أن جنهد أذهاننا لفهم هذه احلروف...فاهلل أسرار هللا يف كتابه فهم

                                                           

 .222صم.0991-دبغدا-آن الكرمي، مطبعة دار احلكمةد.غامن قدوري محد :علوم القر احلديث مقطوع سبق  خترجيه . -1 
(:غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ضبط وختريج زكراي 827احلسن بن حممد بن احلسني القمي النيسابوري )تنظام الدين  -2 

 .029ص  0جم.0991-0101، 0عمريات، دار الكتاب العلم: بريوت ط
 .8901اإلمام حممد أبو زهرة: زهرة التفاسري ،دار الفكر العريب ص  -3
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سبحانه وتعاىل شاء أن يبقى معناها يف الغيب عنده...وإذا كنا ال نفهم هذه احلروف، فوسائل الفهم 
 .4واإلعجاز يف القرآن الكرمي ال تنتهي"

استأثر هللا بعلمه ومل يفسره، ل هو أن احلروف املقطعة من املتشابه الذي اقو األ فمجمل هذه
 واحتج القائلون هبذا القول أبدلة من النقل والعقل . ذكر هذا القول كثري من املفسرين. وقد
 :الدليل النقلي -1-1

الظاهر أن أصحاب هذا القول قد متسكوا ابآلية السابعة من سورة آل عمران وهي قوله         
ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاتٌ ُهَو الَِّذي أَنَزَل  تعاىل: " ا  ۖ   َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ فَأَمَّ

إَِّلَّ َوَما َيْعلَُم تَأِْويلَهُ  ۖ   الَِّذيَن فِي قُلُوِبِهْم َزْيٌغ فََيتَِّبعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبِتغَاَء تَأِْويِلهِ 

هُ  ْن ِعنِد َرِبِّنَاۖ   اللَـّ اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمِّ َوَما يَذَّكَُّر إَِّلَّ أُولُو  ۖ   َوالرَّ

 .5"  ﴾٧﴿ اْْلَْلبَابِ 
اِسُخوَن ۖ  "إىل أن الواو يف قوله: 6ذهب األكثرونو  ومت  االستئناف فيكون مبتدأ   ووا"َوالرَّ

هُ  :"الكالم عند قوله  ، 7خرب املبتدأ ..."يَقُولُونَ  :"واجلملة من قوله "  َوَما َيْعلَُم تَأِْويلَهُ إَِّلَّ اللَـّ
هُ  فالوقف عندهم على لفظ اجلاللة:"  واجب لوجوه: " اللَـّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم  أن قوله تعاىل:"الوجه األول:  -1-1-1 كان معطوفا على   لو"َوالرَّ
هُ : "قوله منقطعا عنه، وأنه غري جائز ألنه وحده ال يفيد، ال يقال "يَقُولُوَن آَمنَّا بِهِ  :"لبقي" إَِّلَّ اللَـّ

يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه  "أنه حال، ألان نقول حينئذ يرجع إىل كل ما تقدم، فيلزم أن يكون هللا تعاىل قائال :

ْن ِعنِد َرِبِّنَا  .8وهذا كفر "ۖ   ُكلٌّ ِمِّ

 ا، لكنّ ذلك التأويل ذم   بُ لَ أن يعلم ملا كان طَ  أن أتويله لو كان مما جيبالوجه الثاين:  -1-1-2
ا الَِّذيَن فِي قُلُوِبِهْم َزْيٌغ فََيتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة  "هللا قد جعله تعاىل ذما حيث قال: فَأَمَّ

                                                           
 .891،890صص  8ج8001(: خواطر حول القرآن الكرمي،مطابع أخبار اليوم، سنة8181حممد متويل الشعراوي)ت - 4
دار الكتـــــــب العلميـــــــة بـــــــريوت لبنـــــــان  هــــــــ( فنـــــــون األفنـــــــان يف علـــــــوم القـــــــرآن ،  قيـــــــق حممـــــــد حســـــــن701ابـــــــن اجلـــــــوزي )ت -5
 (من سورة آل عمران .18واآلية هي السابعة )0/2110ط
 .77، ص0، ج0988، سنة 7بريوت، ط-ه( يف ظالل القرآن، دار الشروق0787سيد قطب )ت -6 
 .11ص ه.0/0121فرج توفيق الوليد:قواعد التالوة وعلم التجويد، دار سعيد ابن جبري، ط -7 
 .20ص  العراق-بغداد-حممد طه البيلساين القول املصنف يف تفسري سورة يوسف، ، مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية -8 

http://tanzil.net/#3:7
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هُ  ۖ   تَأِْويِلهِ َواْبِتغَاَء  ، وهبذا فال جيوز أتويل املتشابه، إذ أن الوقوف يف 9"ۖ   َوَما َيْعَلُم تَأِْويلَهُ إَِّلَّ اللَـّ
بعد أن ذم  ، فال جيوز اخلوض فيهال يعلم أتويل املتشابه إال هللا هاآلية على لفظ اجلاللة يفيد أبن

ووصفهم أبن يف قلوهبم زيغ، فمن ابتغى أتويل املتشاهبات فهو زائغ عن  ،سبحانه الذين يتبعون أتويله
 10.احلق

ى ل  صَ  هللاي  ولُ سُ رَ  أَ رَ قَـ "عنها:  ة عائشة، رضي هللاوقد ورد يف احلديث الشريف الذي روته السيد
ْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُهَو الَِّذي أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ  ": اآليةَ  هي ذي هَ  مَ ل  سَ وَ  هي ي  لَ عَ  هللاُ  آيَاٌت مُّ

ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فََيتَِّبعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبِتغَاَء  ۖ   ُمتََشاِبَهاتٌ  فَأَمَّ

هُ  ۖ   تَأِْويِلهِ  اِسُخونَ ۖ   َوَما يَْعلَُم تَأِْويَلهُ إَِّلَّ اللَـّ ْن ِعنِد  َوالرَّ فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمِّ

: 11"َوَما يَذَّكَُّر إَِّلَّ أُولُو اْْلَْلبَابِ  ۖ   َربِِّنَا  ينَ ذي ال   م  تُ يـ  أَ ا رَ ذَ إي فَ :"مَ ل  سَ وَ  هي ي  لَ عَ  ى هللاُ ل  صَ  هللاي  ولُ سُ رَ  الَ قَ فَـ قَاَلت 
 12".م  هُ ر  ذَ اح  فَ  ى هللاُ َس   ينَ ذي ال   كَ ئي ولَ أُ فَ  هُ ن  ه مي ابَ شَ ا تَ مَ  ونَ عُ بي ت  يَـ 

                                                           
 من آل عمران8من اآلية 01ص،0جدار إحياء الرتاث العريب.الكشاف عن حقائق التنزيل، (217)تأبو حممد بن عمرالزخمشري-9

هـ( : اللباب يف علوم الكتاب،  قيق عادل أمحد املوجود وآخرون، دار الكتب 771حفص بن علي بن عادل احلنبلي )ت -10
 .178ص 8 ج8001-8180/ 8لبنان ط-العلمية، بريوت

 .91سورة آل عمران من اآلية  -11
 يماهه ر  ب   إه  نُ ب   يد  زه ي   ان  ث   د  ح   ب  ن  ع  ق    نُ ب   ة  م  ل  س  م   نُ ب   هللاه  دُ ب  ع   ان  ث   د  ح  أما عن ختريج احلديث فقد ورد يف صحيح مسلم:" -12
هَُو الَِّذي  "م  ل  س  و   هه ي  ل  ع   هللاُ  ىل  ص   هللاه  ولُ سُ ر   ل  ت   :"ت  ال  ق   ة  ش  ائه ع   ن  ع   د  م  ُم   نه ب   مه اسه الق   نه ع   ة  يك  له م   به أ   نه ب   هللاه  ده ب  ع   ن  ع   يت ه س  الت  

ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر  ا الَِّذيَن فِي قُلُوِبِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ  ۖ   ُمتََشابَِهاتٌ أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ فَأَمَّ

ْن ۖ   َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إَِّلَّ اللَّـهُ  ۖ   اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلهِ  اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمِّ َوَما  ۖ   ِعنِد َربِِّنَاَوالرَّ

:ف  ق ال  ر ُسوُل هللاه ص ل ى هللُا ع ل ي هه و س ل م :"ف إهذ ا ر أ ي  ُتم  ال ذهين  ي  ت بهُعون  م ا ت ش اب ه مهن ُه  "  يَذَّكَُّر إَِّلَّ أُولُو اْْلَْلبَابِ  ف أُول ئهك  ال ذهين  ق ال ت 
ذ ُروُهم   ابب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من  ،كتاب العلم،  النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم " َس  ى هللُا ف اح 

هذا  -رمحه هللا–ح اإلمام النووي وقد شر 2053 :ص  4817/  2665، رقم احلديث/ متبعيه والنهي عن االختالف يف القرآن
 هللا رسول تال :" قوهلا . ابب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف يف القرآنيف  احلديث
إىل آخر اآلية قال   متشاهبات وأخر الكتاب أم هن حمكمات آايت منه الكتاب عليك أنزل الذي هو : وسلم عليه هللا صلى

قد اختلف املفسرون  الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سى هللا فاحذروهمرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا رأيتم 
أهل اللغة .  توقيف يف تفسريه فينبغي أن يفسر مبا يعرفهالإذا مل يرد  ...واختالفا كثريا   احملكم واملتشابه واألصوليون وغريهم يف

ه احلروف املقطعة يف أوائل السور ، واحملكم ما سواه . وال قول من قال : املتشاب اللفظ من حيث الوضع . وال يناسب ناسببو 
واحلرام قوهلم : احملكم ما يعرفه الراسخون يف العلم ، واملتشابه ما انفرد هللا تعاىل بعلمه . وال قوهلم : احملكم الوعد والوعيد ، واحلالل 

احملكم يرجع إىل معنيني : أحدمها املكشوف املعىن الذي : بل الصحيح أن مثال . فهذا أبعد األقوال . قال، واملتشابه القصص واأل
ال يتطرق إليه إشكال واحتمال ، واملتشابه ما يتعارض فيه االحتمال . والثاين أن احملكم ما انتظم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا وإما 

فاألول مرتدد بني احليض والطهر ، والثاين مس. لبتأويل، وأما املتشابه فاألساء املشرتكة كالقرء وكالذي بيده عقدة النكاح ، وكال

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15020
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15020
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17353
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17353
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17353
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12531
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12531
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14946
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14946
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4889#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4889#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4889#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4889#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4889#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4889#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4889
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4889
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805#docu
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إن من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال أنه عليه الصالة والسالم قال: " رويواحتجوا مبا 
، وألن القول أبن هذه الفواتح غري معلومة مروية 13"العلماء ابهلل فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة ابهلل
 م  تُ يـ  دَ تَ قـ  اي  م  هي يّي أبيَ  ومي جُ النُّ  كَ يبي احَ ص  أَ  عليه الصالة والسالم: " عن أكابر الصحابة فوجب أن يكون حقا لقوله

م "تُ يـ  دَ تَ ه  اي 
14. 

                                                                                                                                                                                     

مس ابليد ، وحنوها . قال : ويطلق على ما ورد يف صفات هللا تعاىل مما يوهم ظاهره لبني الويل والزوج ، والثالث بني الوطء وال
وتكون الواو يف والراسخون  الراسخني يف العلم هل يعلمون أتويل املتشابه؟ اجلهة والتشبيه ، وحيتاج إىل أتويل . واختلف العلماء يف

وكل واحد  به آمنا يقولون العلم يف والراسخون : ، مث يبتدئ قوله تعاىل هللا إال أتويله يعلم وما عاطفة أم ال ؟ ويكون الوقف على
، واختاره طوائف ، واألصح األول ، وأن الراسخني يعلمونه ألنه يبعد أن خياطب هللا عباده مبا ال سبيل ألحد من القولني حمتمل
 حييي."م تعاىل مبا ال يفيد. وهللا أعلا وغريهم من احملققني على أنه يستحيل أن يتكلم هللا، وقد اتفق أصحابنمعرفتهمن اخللق إىل 

 .881/ 887ص .2665حديث رقم: م8001سنة  دار اخلري، شرح صحيح مسلم، النووي زكراي أبو شرف بن
قال العراقي: رواه أبو عبد الرمحن ". عاملا  آاته هللا علما  فإن هللا مل حيقره إذا آاته العلم:"بكسر القاف خمففا  من حد ضرب -13

حممد بن احلسني السلمى يف األربعني اليت مجعها يف التصّوف من رواية عبد السالم بن صاحل عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج 
لمه إال إن من العلم كهيئة املكنون ال يع:" -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا :عن عطاء عن أيب هريرة رضى هللا عنه قال 
ومن طريق السلمي رواه الديلمي يف مسند الفردوس  "إال أهل الغرة ابهلل عز وجل هالعلماء ابهلل عز وجل فإذا نطقوا به ال ينكر 
أخرجه الطيسي يف  :وأورده السيوطي يف الآللئ املصنوعة فقال. ضعيف جّدا   وهو وعبد السالم بن صاحل أبو الصلت اهلروي

لقاضي أبو بكر أمحد بن احلسن أبو علي حامد بن حممد الرفاء أخربان نصر بن أمحد حدثنا عبد السالم بن أخربان ا :ترغيبه فقال
أن هللا جامع العلماء يوم القيامة يف صعيد واحد فيقول إين مل أودعكم علمي  ؛إال أهل االغرتار ابهلل :صاحل فساقه وزاد بعد قوله

ييد احلقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية من هذه الطريق إال أن فيها إال أهل الغرة وأان أريد أعذبكم وأورده كذلك يف كتابه أت
مث قال وهذا إسناد ضعيف وعبد السالم بن صاحل كان رجال  صاحلا  إال أنه شيعي وهو من رجال ، ابهلل عز وجل كما عند السلمى

ليس مبوضوع قال وقد أورد القطب القسطالين هذا احلديث  وقال السيوطي فاحلاصل أن حديثه يف مرتبة الضعيف الذي ابن ماجه
قال العراقي: وأما آخر احلديث فرواه أبو عبد هللا املسيب، يف كتاب له يف التصّوف وقال إن له شاهدا  من مرسل سعيد بن 

صلى  -يه مث قال رسول هللا احلسني بن فنجويه الدينوري يف كتاب املعلمني من رواية كثري بن سليم عن أنس فذكر حديثا  طويال  ف
وكثري بن  "إن هللا عز وجل يقول ال  قروا عبدا  أعطيته علما  فإين مل أحقره حني وضعت ذلك العلم يف قلبه :"-هللا عليه وسلم 
إن هللا  :"رفعهو قلت: وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف ترمجة طلحة بن زيد من حديث أيب موسى األشعري ، الرواية سليم ضعيف
ختريج أحاديث إحياء  الرواية. وطلحة بن زيد مرتوك "،ال  قروا عبدا  آتيته علما  فإين مل أحقره حني علمته :يقولتبارك وتعاىل 
 حُمَّمد بين حَمُمود اّلل   عبد أيب: استيخرَاج ه(8197ت) الزبيدي هـ(، 118ت) السبكى ابن هـ(، 191ت) العيراقي: ، علوم الدين

 .891ص 8ج  8011األوىل: الطبعة الرايض – للنشر العاصمة دار(هـ8711) احلَّداد
ــــد بــــن يوســــف عمــــر أبــــوهــــذا احلــــديث رواه  -14 ــــد بــــن حممــــد بــــن هللا عب ــــو : القــــرطيب النمــــري عاصــــم بــــن الــــرب عب  ه117 )املت

ـــــــان جـــــــامع ـــــــزهريي األشـــــــبال أيب:  قيـــــــق ،وفضـــــــله العلـــــــم بي ـــــــة اململكـــــــة اجلـــــــوزي، ابـــــــن دار ،ال  م8001 ،8ط،الســـــــعودية العربي
قـــــــال : حـــــــدثنا احلـــــــارث بـــــــن غصـــــــني ، عـــــــن   ،مـــــــن طريـــــــق ســـــــالم بـــــــن ســـــــليم. وأورده ابـــــــن حـــــــزم يف اإلحكـــــــام :"107ص8ج

ـــــأَ "األعمـــــن ، عـــــن أيب ســـــفيان ، عـــــن جـــــابر قـــــال : قـــــال رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم :  ـــــيّي أبيَ  ومي جُ النُّ  َكـــــيبي احَ ص  ـــــقـ  اي  م  هي  م  تُ يـ  دَ َت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7805
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  الدليل العقلي: -1-2
أنكر املتكلمون القول أبن احلروف املقطعة من املتشابه الذي ال يعلم أتويله إال هللا، وقالوا: ال        

جيوز أن يرد يف كتاب هللا ما ال يفهمه اخللق، ألن األمر بتدبره، واالستنباط منه، وذلك ال ميكن إال 
 جهلنا ابملراد نّ ار، وهو: أقلي ردا  على هذا اإلنكمع اإلحاطة مبعناه، وعلى هذا جاء االستدالل الع

 ال يضر لألسباب اآلتية: من هذه اآلايت
ن من األفعال اليت كلفنا هبا ما ال نعرف وجه احلكمة فيه، كرمي أالوجه األول:-1-2-1

 .15اجلمرات، والسعي بني الصفا واملروة
وإن مل أن اإلنسان إذا عرف املعىن وأحاط به سقطت هيبته من القلب، الوجه الثاين:-1-2-2

املتكلم به حكيم، فإنه يبقى متعلقا به أبدا، ويف بقاء العبد  يقف على املقصود منه على القطع أبنّ 
 16ملتفت الذهن، منشغل اخلاطر بذلك مصلحة عظيمة.

مث إن هناك معاين يف ورود هذه احلروف يف أوائل السور، منها إفهام للبشر أهنم مهما بلغوا من 
على كثري من األسرار، ومنها معاين هذه احلروف، وكذلك فإن جميء هذه لعوا العلم فإهنم مل يطّ 

ظر واالجتهاد يف الوصول إىل حقيقتها، وهذا عمال الفكر والنّ وف هبذه الصورة ستكون دافعا إىل إاحلر 
أمل واحلركة، ال تبقى جامدة أمام حقائق جاهزة، وغري داعية ألدىن نظر وفكر تشجيع على التّ 

 17وأتمل.
 اين:  ث ول ال ق ال-2

                                                                                                                                                                                     

"تُ يـ  دَ تَ ه  اي  قــــال ابــــن معــــني : لــــيس حديثــــه بشــــيء ، وقــــال ابــــن حبــــان  .مــــرتوك مــــتهم: -ويقــــال ابــــن ســــليمان -وســــالم بــــن ســــليم م 
 القـــــرطيب األندلســـــي حـــــزم بـــــن ســـــعيد بـــــن أمحـــــد بـــــن علـــــي حممـــــد أبـــــو املعتمـــــد هلـــــا: يـــــروا عـــــن الثقـــــات املوضـــــوعات كأنـــــه كـــــان 

 الـــــــدكتور األســـــــتاذ: لـــــــه قـــــــدم شـــــــاكر حممـــــــد أمحـــــــد  قيق:الشـــــــيخ األحكـــــــام أصـــــــول يف اإلحكـــــــام.هــــــــ171 )املتـــــــو : الظـــــــاهري
ــــــــدة، اآلفــــــــاق دار: الناشــــــــر عبــــــــاس إحســــــــان ــــــــديلمي  .111، ص 1،جبــــــــريوت اجلدي ــــــــق ســــــــليمان   17 ص 1 جوال مــــــــن طري

ـــــة النجـــــوم يف الســـــماء، فأيهـــــا  ـــــاس مرفوعـــــا بلفـــــظ : ) إن أصـــــحايب مبنزل ـــــن أيب كرميـــــة عـــــن جـــــويرب عـــــن الضـــــحاك عـــــن ابـــــن عب اب
وهـــــذا إســـــناد ضـــــعيف جـــــدا : ســـــليمان بـــــن أيب كرميـــــة ضـــــعيف، وجـــــويرب (أخـــــذمت بـــــه اهتـــــديتم ، واخـــــتالف أصـــــحايب لكـــــم رمحـــــة

 . الدارقطين والنسائي وغريمها ، وضعفه ابن املديين جدا هو ابن سعيد األزدي ، مرتوك ، كما قال
 .12صم.2111-0ه( معارج التفكر ودقائق التدبر، دار القلم دمشق ط0122عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين )ت -15 

-0طأبـــو جعفـــر أمحـــد بـــن حممـــد بـــن إساعيـــل النحاس:معـــاين القـــرآن،  قيـــق حممـــد علـــي الصـــابوين، جامعـــة أم القـــرا مكـــه  -16
 .22ص 0جه.0119

 .21ص  -ينظر د.عبد احملسن عبد احلميد/ د.قحطان عبد الرمحن الدوري تطور تفسري القرآن،  -17 
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ن املراد من احلروف املقطعة معلوم، وجيب أن يتكلم فيها، ونلتمس الفوائد اليت حتثها أ     
 18اليت تتخرج عليها، وهو قول مجهور العلماء. ينواملعا

ال جيوز أن يرد يف كتاب هللا ما ال يكون  :القول األول، وقالوا -ومنهم املتكلمون-أنكر البعض 
 حتجوا على ذلك ابآلايت واألخبار واملعقول.مفهوما للخلق وا

 19احتج املتكلمون أبربعة عشر دليال وهي: الدليل النقلي:-2-1
إذ أمرهم ابلتدبر  20"﴾٤٢﴿أَفَََل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها قوله تعاىل: "-2-1-1

 يف القرآن، ولو كان غري مفهوم فكيف أيمرهم ابلتدبر فيه؟
ِه لََوَجدُوا ِفيِه اْختََِلفًا ۖ   أَفَََل َيتَدَبَُّروَن اْلقُْرآنَ :"قوله تعاىل-2-1-2 َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللَـّ

فكيف أيمرهم ابلتدبر فيه ملعرفة نفي التناقض واالختالف مع أنه غري مفهوم  21"﴾٢٤﴿ َكِثيًرا
 للخلق؟

وُح اْْلَِمينُ ﴾٢٩٤﴿ َوإِنَّهُ لَتَنِزيُل َرِبِّ اْلعَالَِمينَ قوله تعاىل:"-2-1-3 َعلَٰى ﴾٢٩١﴿ نََزَل بِِه الرُّ

ِبينٍ ﴾٢٩٢﴿ قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرينَ   22"﴾٢٩١﴿ بِِلَساٍن َعَرِبيٍِّ مُّ
َن اْْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعوا ِبهِ  "قوله تعاىل:  -2-1-4 َولَْو َردُّوهُ إِلَى  ۖ   َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمِّ

ُسوِل َوإِلَٰى أُوِلي اْْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن َيْستَنِبُطونَهُ ِمْنُهمْ  ِه َعلَْيُكْم  ۖ   الرَّ َولَْوََّل فَْضُل اللَـّ

 ، واالستنباط منهال ميكن إال مع اإلحاطة مبعناه.23" ﴾٢١﴿ لشَّْيَطاَن إَِّلَّ قَِليًَل َوَرْحَمتُهُ ََّلتَّبَْعتُُم ا
ْن أَنفُِسِهمْ "قوله تعاىل:-2-1-5 ٍة َشِهيدًا َعلَْيِهم ِمِّ َوِجئْنَا ِبَك َشِهيدًا  ۖ   َويَْوَم َنْبعَُث فِي ُكِلِّ أُمَّ

ُؤََّلءِ َعلَٰى  ـٰ ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا ِلُِّكِلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً َوبُْشَرٰى  ۖ   َه َونَزَّ

أَُمٌم  َوَما ِمن دَابٍَّة فِي اْْلَْرِض َوََّل َطائٍِر َيِطيُر بَِجنَاَحْيِه إَِّلَّ وقوله: " 24"﴾٢٩﴿ ِلْلُمْسِلِمينَ 

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمن َشْيءٍ  ۖ   أَْمثَالُُكم ا فَرَّ  25"﴾١٢﴿ ثُمَّ إِلَٰى َرِبِِّهْم يُْحَشُرونَ  ۖ   مَّ
                                                           

 .21ص  0، الشوكاين فتح القدير ج0/72، ابن عطية احملرر الوجيز 0/72أبو حيان ينظر البحر احمليط، ج -18 
 .220-221ص -2ج ذكر اإلمام الرازي هذه األدلة يف كتابه التفسري الكبري -19 
 .21آية  -سورة حممد -20 
 .72سورة النساء اآلية  -21 
 092-092سورة الشعراء اآلايت  -22 
 .77سورة النساء من اآلية  -23 
 .79سورة النحل آية  -24 
 .77سورة األنعام اآلية  -25 
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هَ َعلَٰى َما َهدَاُكْم "قوله تعاىل:-2-1-6 َولَعَلَُّكْم َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِِّروا اللَـّ

ِلَك اْلِكتَاُب ََّل َرْيبَ  :"وقوله 26."﴾٢٢١﴿ تَْشُكُرونَ  وغري  27"﴾٤﴿ ُهدًى ِلِّْلُمتَِّقينَ  ۖ   فِيهِ  ۖ   ذَٰ
 املعلوم ال يكون هدا.

يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءتُْكم  :"وقوله28"﴾١﴿ فََما تُْغِن النُّذُرُ ۖ   بَاِلغَةٌ ِحْكَمةٌ "قوله تعاىل:-2-1-7

دُوِر َوُهدًى َوَرْحَمةٌ ِلِّْلُمْؤِمِنينَ  ِبُِّكْم َوِشفَاٌء ِلَِّما فِي الصُّ ن رَّ ْوِعَظةٌ ِمِّ وكل هذه  29"﴾١٧﴿ مَّ
 الصفات ال  صل يف غري املعلوم.

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن  :"قوله تعاىل-2-1-8 مَّ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يَُبيُِِّن لَُكْم َكِثيًرا ِمِّ

ِبينٌ قَْد  ۖ   اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيرٍ  ِه نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ َن اللَـّ  .30"﴾٢١﴿ َجاَءُكم ِمِّ
ِلَك لََرْحَمةً  ۖ   أََولَْم َيْكِفِهْم أَنَّا أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُتْلَٰى َعَلْيِهمْ  ":قوله تعاىل-2-1-9 إِنَّ فِي ذَٰ

 وكيف يكون الكتاب كافيا؟ وكيف يكون ذكرا مع أنه غري مفهوم؟ "﴾١٢﴿ يُْؤِمنُونَ َوِذْكَرٰى ِلقَْوٍم 
هٌ َواِحدٌ َوِليَذَّكََّر أُولُو ":قوله تعاىل-2-1-11 ـٰ ذَا بَََلٌغ ِلِّلنَّاِس َوِليُنذَُروا بِِه َوِليَْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلَ ـٰ َه

مع أنه غري معلوم وقال يف آخر: فكيف يكون بالغا وكيف يقطع اإلنذار به  31"﴾١٤﴿اْْلَْلبَابِ 
هٌ َواِحدٌ َوِليَذَّكََّر أُولُو " ـٰ ذَا بَََلغٌ ِلِّلنَّاِس َوِليُنذَُروا بِِه َوِليَْعلَُموا أَنََّما ُهَو إَِل ـٰ ، وإمنا 32"﴾٢٥﴿اْْلَْلبَابِ َه

 يكون كذلك لو كان معلوما.
بُِِّكْم َوأَنَزْلنَا إِلَْيُكْم نُوًرا "قوله تعاىل:-2-1-11 ن رَّ يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكم بُْرَهاٌن ِمِّ

بِينًا  ووجه الداللة أن ما كان غري معلوم ال يكون برهاان ونورا مبينا. 33"﴾٢٧٢﴿ مُّ

                                                           

 .072سورة البقرة اآلية  -26 
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نِِّي ُهدًى  ۖ   بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ  ۖ   قَاَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِميعًاقوله تعاىل:"-2-1-12 ا يَأْتِيَنَُّكم ِمِّ فَإِمَّ

َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ ﴾٢٤١﴿ فَََل يَِضلُّ َوََّل يَْشقَىٰ  فََمِن اتَّبََع ُهدَايَ 

 ووجه الداللة أن ما مل يكن معلوما ال ميكن اتباعه واإلعراض عنه. ،34"﴾٢٤٢﴿ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمىٰ 
إِن تُْسِمُع إَِّلَّ َمن يُْؤِمُن  ۖ   َوَما أَنَت بَِهاِدي اْلعُْميِ َعن َضََللَتِِهمْ "قوله تعاىل:-2-1-13

ْسِلُمونَ   الداللة أن ما مل يكن معلوما ال يكون هاداي.، ووجه 35"﴾٢٢﴿ بِآيَاتِنَا فَُهم مُّ
بِِِّه َواْلُمْؤِمنُونَ :"قوله تعاىل-2-1-14 ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّ ِه َوَمََلئَِكتِِه  ۖ   آَمَن الرَّ ُكلٌّ آَمَن بِاللَـّ

ُسِلهِ  ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍد ِمِّ ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك  ۖ   َسِمْعنَا َوأََطْعنَاَوقَالُوا  ۖ   َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه ََّل نُفَِرِّ

 والطاعة ال متكن إال بعد الفهم، فوجب كون القرآن مفهوما. 36"﴾٤٢١﴿ اْلَمِصيرُ 
ُتم  هبههم ا: كهت اب   :"صلى هللا عليه وسلم قوله-وروي عن النيب حممد لُّوا م ا مت  س ك  ُت فهيُكم  أ م ر ي نه ل ن  ت ضه ت  ر ك 

 ، فال ميكن التمسك به وهو غري معلوم.37" هللاه و ُسن ة  ن بهي ههه 

َنٌة فـَُقل ُت:  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:" -رضي هللا عنه–وعن علي  َأاَل إينـ َها َسَتُكوُن فيتـ 
رَ  ُم َماَما ال َمخ  َلُكم  َوَخبَـُر َما بـَع دَُكم  َوُحك  َها اَي َرُسوَل اّلل ي؟ قَاَل: كيَتاُب اّلل ي فييهي نـََبُأ َما َكاَن قـَبـ  نـ   ُج مي

َُدا يفي غَ  ُ، َوَمن  ابـ تَـَغى اهل  ، َمن  تـَرََكُه مين  َجب اٍر َقَصَمُه اّلل  َز لي هل  ُل لَي َس ابي ، َوُهَو ال َفص  َنُكم  ُ، ري ي بـَيـ  هي َأَضل ُه اّلل 
َتقييُم، ُهَو ال ذيي اَل َتزييُغ بيهي  رَاُط ال ُمس  كييُم، َوُهَو الصّي ُر احلَ  َواُء، َواَل َوُهَو َحب ُل اّلل ي ال َمتينُي، َوُهَو الذّيك  َه   األ 

ن ُه ال ُعَلَماُء، َواَل خَي َلُق َعلَ  َبُع مي َنُة، َواَل َيش  َل سي ي َعَجائيُبُه، ُهَو ال ذيي ملَ  تـَل َتبيُس بيهي األ  ى َكثـ َرةي الر ّد،ي َواَل تـَنـ َقضي
دي َفآَمن ا بيهي، مَ  ديي إيىَل الرُّش  َعت ُه َحَّت  قَاُلوا: إيان  سَيع َنا قـُر آان  َعَجب ا يـَه  َتهي اجل ينُّ إيذ  سَي ن  قَاَل بيهي َصَدَق، تـَنـ 

َر، َوَمن  َحَكمَ  َتقييمٍ  َوَمن  َعميَل بيهي ُأجي رَاٍط ُمس   38" بيهي َعَدَل، َوَمن  َدَعا إيلَي هي َهَدا إيىَل صي
                                                           

 .021-027سورة طه آية  -34 
 .70النمل اآلية . سورة -35 
 .272سورة البقرة آية  -36 
َوَهَذا  :قال ابن عبد الرب رمحه هللاأما عن إسناده؛  (.19811رقم ) 89/881أخرجه البيهقي يف سنن البهقي الكربا  -37 

رَة  َيَكاُد يُ  لي ال عيل مي ، ُشه  ُ َعَلي هي َوَسل َم عين َد أَه  ّي َصل ى اّلل  ُهوٌر َعني الن يبي َنادي ، َوُرويَي يفي َذليَك مين  حَم ُفوٌظ َمع ُروٌف َمش  َا َعني اإل يس  تَـغ ىَن هبي س 
َحادي َأَحادييُث مين  َأَحادييثي َأيبي ُهرَيـ رَةَ  َباري اآل  ريو ب ني َعو ٍف  َأخ   بن الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف عمر واألسانيدأبو"َوَعم 

 الكبري عبد حممد , العلوي أمحد بن مصطفى: حتقيق(ـ املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد ه117 )املتو : القرطيب النمري عاصم
 .778 ص11:جالتمهيد هـ: 1387 املغرب - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة، البكري

دي فَإيَذا  وإسناده:(.5353) 2/523أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان البيهقي  -38 َاريثي ب ني َعب دي اّلل ي قَاَل َمَرر ُت يفي ال َمس جي َعن  احل 
نينَي َأاَل تـَـَرا َأن  الن ـاسَ  ََحادييثي َفَدَخل ُت َعَلى َعلييٍّ فـَُقل ُت: اَي أَميرَي ال ُمؤ مي ؟ قَـاَل: َوقَـد  الن اُس خَيُوُضوَن يفي األ  ََحادييـثي  قَـد  َخاُضـوا يفي األ 
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ه ال جيوز أن يرد يف كتاب هللا ما ال يكون مفهوما احتج القائلون أبنّ  :العقلي الدليل-2-2
 للخلق ابملعقول، وذلك من وجوه:

خماطبة العريب يف  ه لو ورد شيء السبيل إىل العلم به لكانت املخاطبة به جتري جمراأنّ  -2-2-1
 39اللغة الزجنية، وملا مل جيز ذاك فكذا هذا.

املقصود من الكالم اإلفهام، فلو مل يكن مفهوما لكانت املخاطبة به عبثا وسفها،  نّ أ -2-2-2
 40وهذا ال يليق ابحلكيم.

 41التحدي وقع ابلقرآن وما ال يكون معلوما ال جيوز وقوع التحدي به. نّ أ -2-2-3
 

 
 

                                                                                                                                                                                     

ُ َعَلي هي َوَسل َم يـَُقولُ فـََعُلو  ع ُت َرُسوَل اّلل ي َصل ى اّلل  ، قَاَل: أََما إييّني َقد  سَي َهـا  :َها، قـُل ُت: نـََعم  نـ  ـرَُج مي َنٌة فـَُقل ُت: َما ال َمخ  َأاَل إينـ َها َسَتُكوُن فيتـ 
َلكُ   ...مستقيم"م  اَي َرُسوَل اّلل ي؟ قَاَل: كيَتاُب اّلل ي فييهي نـََبأُ َما َكاَن قـَبـ 

 .202ص2جالرازي :التفسري الكبري  -39 
 .202ص2املصدر نفسه -40 
 .202ص2املصدر نفسه -41 



 املبحث الثاين
 التخريج الداليل للحروف املقطعة

 اآلراء املعتدلة-1
  أهنا أمساء-1-1
 أمساء للسور 1-1-1

 أهنا أمساء للقرآن الكرمي -1-1-2
 هذه احلروف أمساء هلل تعاىل-1-1-3
 وقد تفرع عن هذا البعد الداليل )أمساء هللا تعاىل( بعد داليل آخر هو 
 احلروف املقطعة صفات هلل تعاىل-1-1-4
 أن هذه احلروف بعضها يدل على أمساءه تعاىل، وبعضها يدل على أمساء غري هللا       -1-1-5
 هي حروف من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم أوصفاته أو هي من أمساء الصحابة:-1-1-6
 أهنا تشري إىل أمساء األنبياء-1-1-7

 القسم هذه احلروف تدل على-2

  أن هللا تعاىل استغىن بذكر بعضها عن ذكرها مجيعا -3
      أن هذه احلروف جاءت للداللة على انقطاع كالم واستئناف آخر-3
 أن هذه احلروف سيقت ألجل قرع األمساع والتنبيه:-4
 القول العاشر: أهنا تعليم للحروف املقطعة-6

 عليه وسلم هذه احلروف دليل على صدق نبوة حممد صلى هللا -7
 القول أبهنا للتحدي واإلعجاز -8
 االستعانة يف تفسريها حبساب اجلّمل -9
 االستعانة يف تفسريها ابإلعجاز العددي  -11
 القول أبعجميتها وتقاطعها مع الكتب السماوية -11
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 التخريج الداليل للحروف املقطعة
 متهيد:
على – يف القرآن الكرمي احلروف املقطعة املراد من ميكن االستنتاج أنبعد كل ما مر بنا من آراء       

، إذ ال هو مقبول قريب مامنها  متباينة خمتلفة كثرية معلوم، لكنهم ذكروا فيه أقواال -قول اجلمهور
 ومن هذه األقوال .وال عيب فيه إال عدم الدليل ،أهل السنة وما عليه إمجاع ،الصحيح يعارض الشرع

 .بل وقد يصل إىل حد الشطط والتكلف ،فوق أنه ال دليل عليه ،ما هو بعيد وغريب

 عتبارات أخرىاو  مصنفة حسب هذا االعتبار أن جيد هنا أغلب هذه اآلراء والقارئ البد      
 دونا أن تكون معىن هل املقبولة أو الصاحلة أوال ابآلراء إذ البدء   ؛واألدلّة تتدخل يف سياق عرض اآلراء

 يتم االختتام ابلبعيدة فاألبعد.، و دون أن تتصادم أن تتوازى ي ميكن، وههبا اجلزم التام
 :فمنهم من قال أهنا مذاهب وأقوال : وفيهأمساءأهنا -1

اختاره اخلليل  ( وهو قول أكثر املتكلمني والنحاة)املقصود السور املبدوءة هبا: أمساء للسور 1-1
 ( البقرة)امل ـل أثناء تفسريه يف أول جزء هذا الرأي حيث ذكر فمن املتكلمني الزخمشري وسيبويه

)أي أحد هذه  . فقال: "أحدهاوكان هذا ديدان أغلب املفسرين يف مجيع الفواتح وعندها عرض رأيه
صه هلا يف خصّ  جعل عنوان الباب الذي وأن سيبويه ( وعليه إطباق األكثر أهنا أمساء للسورالوجوه

 .1""ابب أمساء للسور حد ما ال ينصرف

إىل  ولك العودة ويتشهد برأيه إىل كتاب سيبويه حييل القارئ وكأننا هنا جبار هللا الزخمشري
 على أهنا أمساء املقطعة وفيه حتّدث عن احلروف هبذا االسم هذا الباب واجد   الكتاب فأنت إذ ذاك

يف  عرض آراءه حيث سبق إلعراهبا من انحية قبول التنوين وغريه وعرض وبني أحكامها للسور
 2(.)وهو مبحث سابق اإلعرابية وتوجيهاهتا يف احلروف  املقطعة لقراءاتا مبحث

                                                           
 .11ص  1الكشاف ج 1
ه 1131-2بريوت )ط -حتقيق عبد السالم هارون مؤسسة األعلمي –الكتاب سيبويه أبو بشر عثمان قنرب الكتاب  2
 .13-13ص 2ج
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 أبن القرآن ا هو لإلشعارإنّ  هبذه املسميات هذه السور وجه تسمية  اإلمام الزخمشريوقد بنّي 
فهو من  ات هذه األلفاظيالرتكيب من مسم املبني ليس إال كلمات عربية معروفة الكرمي والفرقان

 .1ما ينظمون به كالمهم جنس

احملققني واختيار  "املختار عند أكثرهو يف مفاتيح الغيب أن هذا الرأي  وذكر الفخر الرازي 
واستفاض  كثريا يف هذا الرأي  ، ليس هذا فحسب بل أفاض اإلمام الرازي2"اخلليل بن أمحد وسيبويه

 )واملتكلمني( يف عرض بطريقة الزخمشري وعمله هذا شبيه والدفاع عنه على منتقديه يف الرد
االستماتة و  هذه االنتقادات مفاتيح الغيب مصدرا دمسا ملعرفة فكانت بذلك مث الرّد عليها نتقاداتاال

 بيانه.. وسيأيت إن شاء هللا يف الرّد عنها

 يف الصحيحني وهو حديث وارد السنة النبوية دليل نقلي من هبذا الرأي ومن أدلة القائلني 
ِر  ةِ ال  ص   اجل م ع ِة يف  يف  أ  ر  ق  يـ   م  ل  س  و   هِ ي  ل  ع   ى هللا  ل  ص   ِبي الن   ان  ك  ":رضي هللا عنه قال عن أيب هريرة  املالف ج 

رِ  انِ س  ن  ى اإلِ ل  ى ع  ت  أ   ل  ه  و   ةد  ج  الس  تـ ن زِيل  هي  أن املسمى سمفقد عرف من هذا اال 3."ِحني  ِمن  الد ه 
( قرأت )املص أن القائل إذا قال ، وغري هذا القولوسورة األحزاب بني سورة لقمان السورة الواقعة
 البخاري اإلمام موقوف خرجه حديث  .وهذا4ب )املص( اليت افتتحت أنه قرأ السورة عرف السامع

                                                           
 .13، ص1الكشاف ج 1
 :هـ(606ت) الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد هللا عبد أبو 2

 .7، ص4ج هـ 0240 ، 3،طبريوت – العريب الرتاث إحياء دار ،الغيب مفاتيح بـ: املعروف الكبري التفسري
، دط. كتاب 1993دار الفكر بريوت لبنان  -صحيح البخاري–رواه البخاري، د.أبو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم  3 

 هرمز ابن هو الرمحن عبد عن إبراهيم بن سعد عن سفيان قال حدثنا نعيم أبو حدثنا 851حديث رقماجلمعة 
 السجدة تنزيل امل الفجر صالة يف اجلمعة يف يقرأ وسلم عليه هللا صلى النب كان رضي هللا عنه قال هريرة أيب عن األعرج
حديث مسلم: أبو احلسني القشريي النيسابوري بن احلجاج: صحيح مسلم، " و الدهر من حني اإلنسان على أتى وهل

 .399، ص2ج 319دار إحياء الكتب العربية. دط. دت ابب ما قرئ يف يوم اجلمعة حديث رقم 
، 2222-1321، 1جامع البيان عن أتويل القرآن وذكره ابن كثري يف تفسريه حتقيق مصطفى السيد حممد وآخرون ط 4

 223ص 1مكتبة أوالد الشيخ للرتاث. ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12180
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12180
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15975
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15975
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13723
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13723
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13723
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1661&idto=1662&bk_no=52&ID=569#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1661&idto=1662&bk_no=52&ID=569#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1661&idto=1662&bk_no=52&ID=569#docu
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. ويروى عنه أيضا أنه 1عن احلسن البصري وهنالك من يرويهعن أيب هريرة رضي هللا عنه،  بسنده
رِ و  لسي لِ  اء  مس   أ   آنِ ر   الق  يف  يجِّ ه  التـ   وفِ ر  ح   ر  ائِ س  و   ")امل( قال:

2. 

دّل  قرأت )املص( أو )ص( أو )ن( : "إذا قال القائلابن قتيبة تفسري القول السابقوحاول 
، وإن  مسني على العينني، وكلمت عبد هللا. فهي تدل اباللقيت حممدا   :كما تقول  ،على ما قرأ ذلك
 -: )امل( السجدةقد يقع أبن تقول سور، فإن الفصل )حم( و )امل( لعدة :بعضها مثل يقع قد كان
ومن بني األدلة  .3"والكىن وأمساء اآلابء فتدل ابإلضافات مساءكما يقع الوفاق يف األ. البقرة )امل(

 احلروف تكون هذهقد ، فيف أوائل السور وقوع هذه احلروف أيضا ألصحاب هذا الرأي املعاضدة
 .هبا السورة ومسيت على تلك ابلعالمة أمساء

"قد ثبت :حيث قال السيوطي السور توقيفيةأن أمساء  اأمهه لكن هناك مواقف من هذا الرأي
 4"من األحاديث واآلاثر ابلتوقيف مجيع أمساء السور

 فما وجه"فإن قيل  املسمى به من غري أن يعرف أن يطلق اسم على مسمىجيوز  هلذا ال
فتكون أمساء للسور اليت  للسورةعّدها امسا  ، قيل إن جاز ؟"الشيخان الذي رواه ابحلديث االستدالل

 .عليها دون غريها نصت الرواايت

حاصل فيها  ، فاالشتباهواعرتض أيضا ابشرتاك عدة سور يف اسم واحد مما يؤدي إىل االشتباه
هبذه  من التسمية هذا املقصود فلم حيصل من اسم العلم إزالة االشتباه واملقصود هبذا االشرتاك،

 5.احلروف

                                                           

ه( تنزيه القرآن عن املطاعن، دار النهضة احلديثة. بريوت 313عماد الدين أيب احلسن القاضي عبد اجلبار بن أمحد ) 1 
عند الطوسي: تفسري البيان. حتقيق أمحد حبيب قيصر العاملي، منشورات األعلمي مكتبة األمني لبنان . جتده أيضا 11ص

 وبروايته عن احلسن البصري يصبح مرفوعا.
. طبعة اجمللس 1323القاهرة -ه(، حتقيق وتقدمي حممد  أبو العّز الزفييت333الواحدي أبو احلسن بن علي بن أمحد ) 2 

 .23، ص1مية جلنة إحياء الرتاث، جاألعلى للشؤون اإلسال
 .122أتويل مشكل القرآن ص 3 
 .13، ص1السيوطي: اإلتقان ج 4 
 .11، ص2ينظر مفاتيح الغيب ج 5 
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 "فمعىن هذا أن املقصود من التسمية بقوله ( هاهو يرد عليهالرازي)وبعد أن عرض هذا الرأي 
حاصل أيضا يف  ، كما أن هذا االشرتاكمنها بعالمة أخرى كل اسم  بتمييز ، وهو حاصلإزالة االشتباه
مع  يبعد أن يوجد، وال الع ل ِمي ة وال ينايف هذا االشرتاك، ، فإن كثريين يتسّمون مبحمدأكثر األعالم

 1".خفية االشرتاك يف االسم حكمة هذا

، وينبغي التنويه هنا إىل أنه كالم الرازي من التناقض يف كالم مس نوعالي فكأن القارئ 
يف  اليت تناقض خامتة ما قاله على الرغم من بدايته ، واملتفحص للقول الثاينغري متواصل مستقطع
وهذا  أتى يف اخلتام مدافعا ، إنا رأيهلكمال الصورة إنا ساقه األول ليس رأيه فنقول أن الرأي .األول

ذلك على  وإن أشكل معىن" :حيث قال ، وكذلك فعل الطربيحلاجة يف نفس يعقوب التناقض سيق
وإنا  ؟يف القرآن مجاعة من السور ( و )الر(امل):نظائر ذلك كذلكأن يكون  فقال: وكيف جيوز امرئ
قيل: !مارات، فأما إذا كانت غري مميزة فليست أبني األشخاص إذا كانت مميزة ماراتأ مساءاألتكون 

 أخر إال مبعان ، غري مميزةيف الواحد منها كثري من الناس  ، الشرتاكوإن كانت قد صارت إن األمساء
، فأهنا من أشكاهلما غريه بينه وبني ، مبا يفرقأو صفته أو نعته هبا إليها نسبة املسمى معها من ضم

 ، فكذلكني هبابني املسمّ  إىل املعاين املفرقة مث احتيج عند االشرتاك -ال شك- ابتداء للتمييز وضعت
" به من السور ، أمارة للمسمىهذه املقالة يف قول قائل ، جعل كل اسمذلك يف أمساء السور

أن يضم إىل  عن سورة منهما املخرب، احتاج من سور القرآن فيه غريه ى بهفلما شارك املسمّ يواصل:"
أو غري  وصفة ، من نعتوعن غريها، اخلرب عنها بني السامع ما يفرق به، ذلكبه من  امسها املسمى

(، )امل البقرة : قرأت)امل( الذي هو ابمسها ، إذا مساهاسورة البقرة أنه تال املخرب عن نفسه ، فيقولذلك
{، كما ، و}امل هللا الإله إال هو احلي القيوم)امل ذلك الكتاب(، (: قرأت )امل آل عمرانويف آل عمران
للزمه أن  يمي واآلخر أزدي، غري أن أحدمها ت"عمرو"، منهما اسم كل واحد عن رجلني لو أراد اخلرب

وبني غريمها  إذا كان ال يفرق بينهما ،وعمرا األزدي : لقيت عمرا التميميملن أراد إخباره عنهما يقول
 املقطعة يف احلروف من أتول  ذلك يف قولكذلك، فكذلك   ، إال نسبتهمايف أمسائهما ممن يشاركهما
 .2"للسورإهنا أمساء 

                                                           
 .04-00ص، 2مفاتيح الغيب ج 1
 .400ص  0جامع البيان ج 2
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فإن  غري واحد من الناس ي سّمي ابالسم إذ إىل املنطق، اآلراء هو أقرب ولعّل هذا الرأي
 شياء ابحلروفكثريا من األ  ، ونسمي أيضاوالكنية أو النسبة أو اللون ابلطول فرقوا بينهما اجتمعا
 .وغريها أ ب ج د :املربعأ ب ج،  :، املثلثي و ˆه :ب، الزاوية :أ، الفوج :الفوج

، مرانعوآل  كسورة البقرة  هبذه األمساء السور عدم اشتهار أيضا وكانت حجتهمواعرتضوا 
 .جيال بعد جيل أمساء لتواترت ومرمي فلو كانت واألعراف

 من االسم أن يصري اللقب أكثر شهرةما أكثر  :أبنه هلذا الرأي بعد عرضه الرازيوأجاب 
 1.فكذا هاهنا األصلي

)البقرة وآل  انفالزهراو  دواعي لعّدة هبذه األمساء اشتهرت هذه السوروجممل القول: أن 
 أو ابلقصص املقطعة هنا إما ابحلروف معروفة أهل الكتاب ومواجهة املنورة نزلنا ابملدينة عمران(
 ال تعدو أن  -القرآن أطول سور- البقرةف .كتبهم  أخبارها يف تاليت جاء السابقة عن األمم القرآين

أهم وهو  ذكر أيضا سيدان موسى فإن قيل ،بين إسرائيل ما شغل أهم لكنها من القرآن؛ تشغل جزئية
؛ فقد ذكر يف كثري من الكرمي يف القرآن ياء ذكرا؛ فالرد: أنه أكثر األنبعند اجلميع بين إسرائيل بقرةمن 
احلروف يف  بينما ذكرت ؛السورة يف هذه سوى البقرة ومل تذكر والتفّرد تكون ابمليزة والتسمية .السور
 .معا من يهود ونصارى أصل أهل الكتاب آلل عمرانوكذلك األمر ابلنسبة  .غريها

 .واجلن ويف سورة احلديد ، والنحلوالعنكبوت النمل ، سورةوجتد نظري سورة البقرة 

 :للقرآن الكرمي أهنا أمساء -1-2

 وقال ابن كثري 2".رِ ك  الذِّ و   انِ ق  ر  الف  ك    آنِ ر  ق  ل  لِ  اء  مس   ا أ  قوله: "مه    عن قتادة ابن عطية روى اإلمام
 وجماهد عن قتادة أبسانيده الطربي ابن جرير ذكره اإلمام وكذلك 3.وزيد بن أسلم قتادة هكذا قال

                                                           

 .12ص 2مفاتيح الغيب ج 1 
 .23، ص1احملّرر الوجيز ج 2 
 .231، ص1تفسري ابن كثري ج 3 
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"كل هجاء  عن قتادة تفسري القرآن الصنعاين يف الذي أخرج قتادة ، ولعلهم قصدوا قول1جريحوابن 
 .2"فهو من أمساء القرآن يف القرآن

 بتوجيهني: ب عليهوعقّ  هذا القول وقد ساق اإلمام الطربي   

للقرآن كما  اأن يكونوا أرادوا أن )امل( امس من أمساء القرآن الذين قالوا أن احلروف املقطعة أنّ  :أوهلما
ِلَك اْلِكتَاب   ﴾١﴿ الم :"، كان قوله تعاىلاسم له الفرقان والقرآن هذا  القسم كأنه قال على معىن "ذََٰ

 .الكتاب ال ريب فيه

"قرأت : القائل من قول السورة اليت تعرف به فيفهممسا من أمساء أن يكونوا أرادوا أن يكون ا :همااثني
 3."والقلم أي سورة األعراف )املص( و )ن(

 القول وعلى هذا ميكن التنازل عن للسور األول أبهنا أمساء يعيدان إىل القول ويبدو أن الرأي الثاين
 .ا، إذا كان كالمها واحدالثاين

 بن زيد قول عبد الرمحن من معىن الرأي مستنتجأن هذا الذي رأى  ورّجح ذلك أيضا ابن كثري     
وم  ﴾١﴿ الم :"أنه اسم من أمساء بن أسلم  .6مل يعّقب هلكن 5"أََحِسبَ ﴾١﴿ الم"و 4"﴾٢﴿ غ ِلبَِت الرُّ

رأوا أبن  الذين :أن فرأى األول ورمضان عبد التواب الطاهر بن عاشور من احملدثني  ورفض هذا القول
بعد هذه  والقرآن مباشرة والتنزيل من ذكر الكتاب استنتجوا ذلك من أمساء القرآن احلروف املقطعة

حيث شّذت الروم والعنكبوت ومرمي والقلم  استثناء فيها لكن هلذه القاعدة يف السور الواردة احلروف
بعد احلروف  فجاء وال تلميحا فيها ال تصرحيا الكتاب بعد احلروف املتهجاة ، فلم يذكرعن القاعدة

                                                           

.وذكره 2ومن اآلية  1واآلية الواردة يف النص من سورة البقرة اآلية  223، ص1جامع البيان عن أتويل القرآن ج 1 
حتقيق  33، ص1، امليسر والطربسي يف جممع البيان يف تفسري القرآن ج31، ص1اإلمام الطوسي يف تفسري البيان ج

 .1991 1العلمية، بريوت، طإبراهيم مشس الدين، منشورات حممد علي بيضون،  دار الكتب 
 1الرايض، ط -ه، تفسري القرآن، حتقيق حممد مصطفى مسلم مكتبة الرشد211عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  2 

 .11، 1، ج1933
 .211، ص1انظر جامع البيان يف أتويل القرآن ج 3 
 .2-1الروم:  4 
 .2ومن اآلية1العنكبوت: اآلية 5 
 .231، ص1تفسري ابن كثري: ج6 

http://tanzil.net/#2:1
http://tanzil.net/#30:1
http://tanzil.net/#30:2
http://tanzil.net/#29:1
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 أخبار عن انتصار الروم ويف الروم عن االبتالء ويف العنكبوت -عليه السالم- دعاء زكراي يف سورة مرمي
 .مستقبال

 من أمساء القرآن ورأى أن هذه احلروف هبذا الرأي مل  لو س   فرأى أنهأما رمضان عبد التواب 
لكن املشكلة ليست  معناه دون أن يعرف امسا فقد يسمي شخص ابنه املعىن معروفة حىت ولو مل تكن

ِذْكر  َرْحَمِت  ﴾١﴿ كهيعص"مرمي: فمثال يف سورة  يف سورها ابلقرآن وإنا يف تعويض احلروف هنا

(،  ﴾٢﴿ ِذْكر  َرْحَمِت َربَِِّك َعْبدَه  َزَكِريَّا ﴾١﴿ القرآن):نقول " فكأننا 1﴾٢﴿ َربَِِّك َعْبدَه  َزَكِريَّا
 رأيالذي اختار 3.شرارة عبد اجلبار الدكتور :أيضاومن مجلة الرافضني  .2وذلك ال يستقيم يف رأيه

عدم توفر  وزاد عليهما (من احملدثني) عبد التواب رمضانالدكتور  و (من القدماء)ابن كثري  اإلمام
 ما رآه د.رمضانوهذا  من هذه التسمية احلكمة وانعدام هبذه احلروف بتسمية القرآن عنصر الشهرة
 .كحجة أوىل  القرآن من أمساء أن احلروف املقطعة العرتاض على قول من رأىيف مقام ا عبد التواب

قد مسى القرآن أبمساء وأوصاف، جاءت  -تبارك وتعاىل–أن احلق  :حجة اثنية هي وأضاف
تِْلَك آيَات  اْلِكتَاِب ":قال تعاىل: القرآن الكرمي منها على سبيل املثال ال احلصراملواضع يف  يف كثري من

بِينِ   :"ومنها قوله تعاىل5"﴾٢﴿ نَّا أَنَزْلنَاه  ق ْرآنًا َعَربِيًّا لَّعَلَّك ْم تَْعِقل ونَ  :"ومنها قوله تعاىل4"﴾١﴿ اْلم 

ْلنَا الِذِّْكَر َوإِنَّا لَه  لََحافِظ ونَ   َل أَْحَسَن اْلَحِديِث  "-عز وجل- وقوله6"﴾٩﴿ إِنَّا نَْحن  نَزَّ ه  نَزَّ اللَـّ

تََشابًِها  ْم إِلَىَٰ ِذْكِر ِكتَابًا مُّ ل ود ه ْم َوق ل وب ه  ْم ث مَّ تَِلين  ج  ل ود  الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَّه  ثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنه  ج  مَّ

هِ  ِه يَْهِدي بِِه َمن يََشاء  ۚ   اللَـّ ِلَك ه دَى اللَـّ
ه  فََما لَه  ِمْن َهاد   ۚ   ذََٰ ، إىل غري 7" ﴾٢٢﴿ َوَمن ي ْضِلِل اللَـّ

وجاء ذكرها يف آايت القرآن  هبا كتابه اجمليد -عز وجل– اليت مسى هللا ذلك من األمساء واألوصاف
 .احلكيم

                                                           
 .4-0سورة مرمي اآلية  1
 .3/1931رمضان عبد التواب، حول فواتح بعض سور القرآن الكرمي جملة كلية اآلداب جامعة عني مشس، القاهرة، ج 2
 .11-12، ص1932بغداد ط–عبد اجلبار حممد حسني شرارة، احلروف املقطعة يف القرآن الكرمي، اإلرشاد  3
 .1سورة يوسف اآلية  4
 .2 سورة يوسف اآلية 5
 .9سورة احلجر: اآلية  6
 .21سورة الزمر اآلية  7
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مالك  وكذلك عنيت السنة النبوية املطهرة أبمساء القرآن الكرمي وأوصافه، فمنها ما رواه اإلمام
ت م  هِبِم ا: ِكت اب  هللِا  " قال: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تـ ر ك ت  ِفيك م  أ م ر ي ِن ل ن  ت ِضليوا م ا مت  س ك 

 .1" و س ن ة  ن ِبيِّهِ 
ِجِد ف ِإذ ا الن اس   أخرج البيهقي يف شعب اإلميانو  ع ن  احل  اِرِث ب ِن ع ب ِد اَّللِ  ق ال  م ر ر ت  يف ال م س 

: اي  أ ِمري  ال م ؤ ِمِنني  أ ال  تـ ر ى أ ن  الن اس  ق د  خ اض وا يف َي  وض ون  يف  اِديِث ف د خ ل ت  ع ل ى ع ِليٍّّ فـ ق ل ت  األ  ح 
ع ت  ر س ول  اَّللِ  ص ل ى اَّلل   ع ل   : أ م ا ِإيّنِ ق د  مسِ  : نـ ع م ، ق ال  : و ق د  فـ ع ل وه ا، قـ ل ت  اِديِث؟ ق ال  م  ي ِه و س ل  األ  ح 

: ِكت اب  اَّللِ  ِفيِه نـ ب أ   :يـ ق ول   ؟ ق ال  ر ج  ِمنـ ه ا اي  ر س ول  اَّللِ  : م ا ال م خ  ن ة  فـ ق ل ت  م ا ك ان  أ ال  ِإنـ ه ا س ت ك ون  ِفتـ 
ن ك م ، و ه و  ال ف ص ل  ل ي س  اِبهل  ز ِل، م ن  تـ ر ك   قـ بـ ل ك م   م  م ا بـ يـ  بـ ر  م ا بـ ع د ك م  و ح ك  ب ارٍّ ق ص م ه  اَّلل  ، و خ  ه  ِمن  ج 

ر  احل  ِكيم ، و ه و   ِِه أ ض ل ه  اَّلل  ، و ه و  ح ب ل  اَّللِ  ال م ِتني ، و ه و  الذِّك  ر اط  و م ن  ابـ تـ غ ى اهل  د ى يف غ ري   الصِّ
و اء ، و ال  تـ ل ت ِبس  بِِه  ت ِقيم ، ه و  ال ِذي ال  ت زِيغ  ِبِه األ  ه  ب ع  ِمن ه  ال ع ل م اء ، و ال  َي  ل ق  ع ل ى  ال م س  األ  ل ِسن ة ، و ال  ي ش 

ع ت ه  ح ىت  ق ال وا: ِإان  مس ِ  ني ِإذ  مسِ  ت ِه اجلِ  ائِب ه ، ه و  ال ِذي مل   تـ نـ  ثـ ر ِة الر ّدِ، و ال  تـ نـ ق ِضي ع ج  ع ن ا قـ ر آان  ع ج ب ا ك 
ِد ف آم ن ا  ِدي ِإىل  الريش  ، و م ن  د ع ا إِل ي ِه يـ ه  ، و م ن  ح ك م  بِِه ع د ل  ، و م ن  ع ِمل  ِبِه أ ِجر  ِبِه، م ن  ق ال  ِبِه ص د ق 
ت ِقيمٍّ   2" ه د ى ِإىل  ِصر اطٍّ م س 

، أبمساء متعددة قد مسى القرآن الكرمي نفهم أن هللا تبارك وتعاىل ومن هذه اآلايت واألحاديث
لنا النب  ، ووضحهادلنا عليها تبارك وتعاىل القرآن لكان احلق امسا من أمساء ولو كانت هذه احلروف

 3.إن هو إال وحي يوحى الذي ال ينطق عن اهلوى صلى هللا عليه وسلم

 :هذه احلروف أمساء هلل تعاىل-1-1-3

                                                           

 قال ابن عبد الرب رمحه هللاأما عن إسناده؛  (.40042رقم ) 00/002أخرجه البيهقي يف سنن البهقي الكربى  -1 
ِل : ه ور  ع ِن الن ِبِّ ص ل ى اَّلل   ع ل ي ِه و س ل م  ِعن د  أ ه  ن اِد ، و ر ِوي  و ه ذ ا حم  ف وظ  م ع ر وف  م ش  تـ غ ىن  هِب ا ع ِن اإل ِس  ر ة  ي ك اد  ي س  ال ِعل ِم ، ش ه 

رِو ب ِن ع و فٍّ " ح اِد أ ح اِديث  ِمن  أ ح اِديِث أ يب ه ر يـ ر ة  و ع م  ب اِر اآل   بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو واألسانيديف ذ ِلك  ِمن  أ خ 
 أمحد بن مصطفى: حتقيق(ـ املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد ه264 )املتوىف: القرطب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد
 ص42:جالتمهيد هـ: 1387 املغرب - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة، البكري الكبري عبد حممد , العلوي
440. 

 (1913رقم احلديث) 123ص2السنن الكب ج   2 
 .31اإلعجاز اللغوي يف فواتح السور، ص 3 
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 علي بن أيب طالب إنا من قول وال من حديث ال يستقونه من آية أصحاب هذا الرأي
 بنت علي بن أيب طالب ، عن فاطمةنعيم القارئانفع بن أيب من طريق يف تفسريه  ماجةأخرجه ابن 

: ال  ق   "كهيعص" هِ لِ و   قـ  يف  س  ن  أ   نِ ب   يعِ بِ الر   نِ ع   امثٍّ  ح  يب أ   ن  ب  اِ  ه  ج  ر  خ  أ   ام  و  ، ِل  ر  فِ ( اغ   )كهيعصاي   يقول:
 1."هِ ي  ل  ع   ار   جي   ال  و   ري  جي ِ  ن   م  اي  

امسا  (كهيعص) أن يكون أبنه حيتمل على هذا الدعاء -رمحه هللا - ابن عطية وعلق اإلمام
كأنه ،  )كهيعص( اليت تضمنها أن ينادي هللا جبميع األمساء علّي أراد ، وحيتمل أن يكونهللامن أمساء 

ابختصار يف  فجمع هذا كله .اغفر ل ، اي صادق، اي عزيزاي عليّ  ، اي هادي، : اي كرميأراد أن يقول
 2.(كهيعص) :قوله

حيث  مضاف بتقدير ه  ل  وأوّ  -كرم هللا وجهه  -قول اإلمام علي  وقد تعقب اإلمام البيضاوي
 3".اهل  زِ أراد اي م ن   "ولعلهقال: 

زادة الذي  الشيخ حمي الدينمن أمثال  من تبىن هذا الرأي خاصة أن هناك وهذا تقدير وارد
 : "مل يرض الفاحتتنيفقال قلبا وقالبافكان معه يف آرائه  بوضع حاشية عليه تفسري البيضاوي شرح

 أن أمساء هللا ابالستقراء م  لِ ه ع  أنّ  بناء على املضاف بل أوهلما بتقدير من أمساء هللا تعاىل املذكورتني
 4."ليست كذلك والفواتح ،ما يرجع إليها أو تنزيهِ  على تعظيمِ  ال ختلو من أن تدل تعاىل

                                                           

-ه1323لبنان ط-، دار الفكر، بريوت33ص9أخرجه ابن جرير يف تفسريه جامع البيان عن أتويل القرآن ج 1 
م فقد أخرجه بسنده عن فاطمة ابنة علي قالت: كان علي يقول: "اي  كهيعص ِاغ ِفر  ِل" أخرجه احلاكم يف 1933

اإلمام الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب ، وقد ذكره 321ص1ابب تفسري سورة مرمي ج–املستدرك، كتاب التفسري 
 .132ص1، وذكره أيضا البيضاوي يف تفسريه ج2/1ج
 .9/323احملرر الوجيز يف الكتاب العزيز ج 2 
 .1/132ينظر تفسري البيضاوي حباشية حمي الدين شيخ زاده ج 3 
 .1/131،132حاشية حمي الدين شيخ زاده على تفسري البيضاوي ج 4 
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 من أن تكون أمساء   حتّرزا تسمية األشخاص هبذه احلروف أنه مل جيّوز ويروى عن اإلمام مالك
 :"تعاىل ينبغي لقول هللا فقال ما أراه (؟ئل: هل ينبغي أن يتسمى بـ)يس، حني سهلل تعاىل

 1.مسي يسيقول هذا ا"﴾٢﴿ َواْلق ْرآِن اْلَحِكيمِ  ﴾١﴿ يس

 يتحّلى إذا كان ابسم الرب ىميكن أن يسمّ  العبد :"أبنّ  على هذا القول وقد عّلق ابن عريب
 معىن أننا ال نعرف مالك ذلك يف يس ا منع... وإنّ عامل، قادر فنقول والقدرة مثل العلم من معناه جبزء

عى ادّ  وإالّ  فةعي هذه الصّ للعبد أن يدّ  ومنه ال جيوز ؛به تعاىل صفة خاصة تضّمن فلرمبا هذا االسم
 2فهي غري متهجاة" ﴾١٢١﴿َسََلٌم َعلَىَٰ إِْل يَاِسينَ  " الكرمية اآلية اتهمن اعتبار  . واستثىنةبوبيّ الرّ 

، إذ أمساء بل أبعاض أمساء هذه احلروف ليستهو أن  بل له وجه آخر ال ينتهي هنا لكن هذا الرأي
لكنا ال  اسم الرمحن جمموعها ، ن، حمأهنا أبعاض أمساء هللا تعاىل، فإن الر روي عن سعيد بن جبري

عن أيب  أبسانيده -رمحه هللا-الطربي وقد أخرج هذا القول  3،يف اجلميع تركيبها على كيفية نقدر
 أنه سئل عن عامر عن ابن أيب حامت ، وأخرج أيضارضي هللا عنهما وعن ابن عباس بن جبري سعيد

من  مساكانت ا  ، فإذا فصلتهاابهلجاء مقطعة من أمساء هللا سم: "هي اقال عن )امل، والر، وحم، ص(
اء اشتقت من احل :"قال )حم( أيضا يف قوله عن سعيد بن جبري ، وأخرج اإلمام السيوطي4"أمساء هللا
 .5"يم اشتقت من الرحيماملو  الرمحن

                                                           

 (هـ670ع ب ِد اَّللِ  حم  م د  ب ن  أ مح  د  ب ِن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطب )املتوىف: املؤلف: أ ب و  1 
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 .2و1آلية من سورة يس اآليتان 
بريوت دط. دت،  -علي جباوي دار الفكره(، أحكام القرآن حتقيق حممد بن 331انظر أبو بكر بن عريب )ت  2 
 من سورة الصافات. 11. واآلية 133، ص3ج
 .23، ص1نقال عن الرازي، مفاتيح الغيب ج 3 
 .19، ص1جامع البيان ج 4 
 انظر اإلتقان يف علوم القرآن. 5 
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ما روي عن األئمة ابن عطية والقرطب وأبو حيان يف تفاسريهم عن اإلمام  ؛جهو ومما يعضد هذا ال     
احلروف املقطعة يف القرآن هي اسم هللا  ":ه وابن عباس رضي هللا عنهما أنه قالعلي كرم هللا وجه

 .1"األعظم، إال أاّن ال نعرف كيفية أتليفه منها

 هو: بعد داليل آخر )أمساء هللا تعاىل( وقد تفرع عن هذا البعد الداليل 

 :احلروف املقطعة صفات هلل تعاىل-1-1-4

 أن كل حرف منها قوله يف امل الذي روي عنه رضي هللا عنهما يعزى هذا الرأي البن عباس       
جميد، أو األلف من  ، والالم من لطيف، وامليم من، فاأللف من هللاسبحانه مأخوذ من اسم من أمسائه

، والياء من أن الكاف من كافٍّ واهلاء من هادٍّ  القول يف كهيعص ، وإليه ينسب2آالئه وامليم من جميد
 .3صادق عامل كافٍّ هادٍّ حكيم  الكلب هو كتاب، وقال حكيم، والعني من عليم، والصاد من صادق

أان هللا  ملص(ايف معىن ) قوال للضحاك عرض اآللوسي لسورة األعراف ويف معرض تفسريه    
 والصاد من الصمد األلف والالم من هللا وامليم من الرمحنالقرين أن  ، وعن حممد بن كعبالصادق

 .4()امل نشرح لك صدرك وقيل املراد به
أان  عباس رضي هللا عنهما( على ما روى مجاعة عن ابن الر)يونس "واملراد من  سورةوجتد يف 

وهو من  أهنا بعض الراحم . وعن قتادة)حم( و )ن( أهنا بعض الرمحن ومتامه ويف رواية أخرى هللا أرى
 .راءمن اآل اعدد مجع األلوسي " ويف هذا القولأمساء القرآن
 هلل.  وأهنا صفات -،   للقرآن وأهنا أمساء -،    أمساء هلل أهنا -

قوله  لّرعد جتدسورة ال ، "ويف معرض تفسريهالشحنة الداللية ومرّكز كثيف  على صغره فالنص
 هللا أعلم ذلك: أن معىن عن ابن عباس وأبو الشيخ أخرج ابن جرير (ر)بسم هللا الرمحن الرحيم امل

 (")كهيعص "بسم هللا الرمحن الرحيم مرمي، ويف سورة 5يف مثل ذلك املشهورة " وهو أحد األقوالوأرى

                                                           

 .111، ص1انظر اجلامع حلكام القرآن ج1 
 .111، ص1نقال عن الزركشي: الربهان، ج 2 
 .299ابن قتيبة أتويل مشكل القرآن، ص 3
 .13، ص3روح املعاين، ج 4
 .33، ص3املصدر نفسه ج 5
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أنه  عن رسول هللا عن أم هانئ فحدث عن أيب صاحل عن الكلب أنه سئل عن ذلك أخرج ابن مردويه
، ويف رواية أنه صادق وصاد من وعني من عليم ، واي من حكيمرمي، وها من هاد: كاف من كقال
بن كعب أنه  عن حممد ابن أيب حامث طسم: أخرج ":، ويف الشعراء1عزيز صادق : كبري هادٍّ أمنيقال
: "أخرج ابن ، ويف صاد2".وامليم من الرمحن والسني من القدوس من ذي الطول الطاء :"يف هذا قال
 يقول إين أان هللا )ص( :عنه أنه قال وأخرج ابن مردويه "،صدق إليه )ص(" :قال عن الضحاك جرير
 املصنوعات : صمد وصانعأمساء هللا تعاىل مفتاح: هو بن كعب القرضي ، وقال حممدادقالصّ 

 حىت أنه روي تعيني املراد به عنه يف روي فيما ...: روى عن ابن عباسويف القلم .3"الوعد وصادق
 .و )حم( فرق يف )الر( اجلليل وأن هذا االسم الرمحن من حروف آخر حرف عنه أنه

 ، وحكى غريه، وقاهرقادر من امسه إنه حرف )ق( حكى الكرماين يف قوله وجاء يف اإلتقان
 قسمها لكنه هذا الوجه وقد ذكر اإلمام الرازي .4"انصر: نور و امسه تعاىل مفتاح : )ن( إنهيف قوله

أو أكثر  على اسمإذ تدل  اعترب املراد من احلروف املقطعة أنه  لكن ما يهمنا هنا خمتلفة بتقسيمات

                                                           
ـد ثـ ن اعن ابن عبـاس ولـيس عـن النـب وسـند)حديث موقوف( . 77، ص06املصدر نفسه ج 1 ،  يـ ون س   بـ ن   أ مح ـ د   ح د ثـ ن ا ح 
ـرميٍّ ، و ع ـني   ِمـن  ع لِـيمٍّ ،  ، قـ ال  : " ع ب ـاسٍّ  ابـ نِ  ، ع ـنِ  ج بـ ـري ٍّ  ب نِ  س ِعيدِ  ، ع ن   الس اِئبِ  ب نِ  ع ط اءِ  ، ع ن   ه ش ي م   ثنا ك ـاف  ِمـن  ك 

ــىت  ِإن  ع ِلــي  ب ــن  أ يب ط   ــد وقٍّ , و ح  ــاد  ِمــن  ص  ــادٍّ ، و ص  ــا ِمــن  ه  ء  ِمــن  ح ِكــيمٍّ ، و ه  ــا ، فـ يـ ق ــول  : اي  كهــيعص و اي  ــان  جي  ِمل ه  الِــبٍّ ك 
ــا يـ ق ــول  : اي  اَّلل   ، اغ ِفــر  ِل" ،  أبــو بكــر بــن إســحاق حــدثنا الشــيخ شــرح معــىن حــروف ) كهــيعص(وينظر: .اغ ِفـر  ِل , ك م 

،  السائب بن عطاء عن،  عمرو بن أيب قيس ، ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا الدشتكي ، ثنا يعقوب بن يوسف القزويين أنبأ
مـن كـرمي ، وهـا مـن قال : كـاف (  كهيعص ) : قوله عز وجل - رضي هللا عنهما-  عباس ابن ، عن جبري بن سعيد عن

املســتدرك  النيسـابوري احلـاكم هللا عبــد بـن حممـد هللا عبــد أبـوهـاد ، واي مـن حكـيم ، وعــني مـن علـيم ، وصــاد مـن صـادق" 
 .044ص 1330/3457 حديث رقم: م 0991 املعرفةعلى الصحيحني دار 

.وينظر أيضا اإلكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل لإلمام النسفي:")طسم( 33، ص19املصدر نفسه، ج 2
-1: قيل إن الطاء من ذي الطول والسني من القدوس وامليم من الرمحن ،وكذا )حم عسق( النمل اآليتان 1الشعراء اآلية 

يم من الرمحن والعني من العليم والسني من القدوس والقاف من القاهر وكذا )ن( القلم أنه مفتاح امسه نور احلاء وامل 2
أنه مفتاح امسه قادر وقاهر وكذا القياس يف البواقي".حممد بن عبد احلق بن شاه اهلندي  1وانصر وكذا )ق( ق اآلية 

 .113ص  2قدار، دار الكتب العلمية ،بريوت، جه( اعتىن به وضبطه الشيخ حمي الدين البري 1211احلنفي )ت
 .132، ص21اآللوسي: روح املعاين، ج 3 
 .21-22، ص1اإلتقان يف علوم القرآن، ج 4 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=465
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8062
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5629
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3307
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=16571
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=16571
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=3276&idto=3281&bk_no=74&ID=1376#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=3276&idto=3281&bk_no=74&ID=1376#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=3276&idto=3281&bk_no=74&ID=1376
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 السم من أمسائه مفتاحا منها ، ابعتبار كل حرفتعاىل هلل أو األفعال من صفات الذات أو صفة
 1.أو صفة من صفاته تعاىل

 عدة أبعاد أن يف هذا التوجيه ومن هنا استنتجنا البعد الدالل هلذه احلروف ولعل ما يهمنا هنا
، مثل قول اترة أخرى اترة وإىل أمساء صفات اترة وإىل أفعال تشري إىل أمساء ذاتٍّ  فهذه احلروف

يوم  ىل عذابإشارة إ . و)ع(اسم من أمساء هللا تعاىل قيل: إن )حم(" الشورى يف حم عسق األلوسي
نقَلَب  يَنقَِلب ونَ :"بدر وسني إشارة إىل قوله تعاىل وا أَيَّ م  سماء من ال قارعة )ق(و"َوَسيَْعلَم  الَِّذيَن َظلَم 

من  ثبوت شيء عدم على الظن والذي يغلب ضعيف عن أيب ذر ذلك بسند وروي تصيب الناس
ولعله قصد احلديث املنقطع الذي يروى عن عمر بن اخلطاب والذي أمجع كل من ذكره  .2"تنييالروا

، هل  "من املفسرين على ضعفه ونصه: ص ِعد  عم ر  بن  اخلط اِب رِضي  هللا  عنه املِن رب ، فقال: أييها الن اس 
ر   ع  منكم أحد  رسول  هللِا ص ل ى هللا  عليه وسل م  ي فسِّ [؟ 4 -0ى: ]الشور " ﴾٢﴿عسق﴾١﴿ حم"مسِ 

أمساِء هللِا ع ز  وج ل ،  ِمن فوث ب  ابن  عب اسٍّ فقال: أان، قال رسول  هللِا ص ل ى هللا  عليه وسل م : }حم{ اسم  
رٍّ، قال: فـ)سني (؟ قال: فس يع ل م  ال ذين ظ ل موا أي    شرِكون  عذاب  يوِم بد 

قال: فـ)عني (؟ قال: عاي ن  امل
: أنش د كم ابهلِل، هل  مِسع  أحد  منكم م نقل بٍّ يـ ن قِلبون،  ، فقال عم ر  (؟ قال: فجل س  فسك ت  قال: فـ)قاف 

ر   ث ب  أبو ذ رٍّ [؟ فو 4 -0]الشورى:  " ﴾٢﴿عسق﴾١﴿ حم :"رسول  هللِا ص ل ى هللا  عليه وسل م  ي فسِّ
 شرِكون  عذاب  يوِم  ِمن }حم{؟ فقال: اسم  فقال: أان، فقال:

أمساِء هللِا، قال: )عني (؟ فقال: عاي ن  امل
رٍّ، قال: فـ)سني (؟ قال: سي عل م  ال ذين ظ   (؟ ل موا أي  م نقل بٍّ يـ ن قِلبون،بد    :قال قال:فـ)قاف 

 3" .ت ِصيب  الن اس   الس ماءِ  ِمن قارعة  

                                                           

 .12-3ص ص  1ينظر مفاتيح الغيب ج  1 
 .221.و اآلية من سورة الشعراء من اآلية12، ص23روح املعاين، ج 2 
 الشـافعي الكنـاين البوصـريي عثمـان بن قامياز بن سليم بن إمساعيل بن بكر أيب بن أمحد الدين شهاب العباس أبو ينظر: 3

 ،الكـــرمي عبـــد معبـــد أمحـــد الـــدكتور الشـــيخ فضـــيلة: تقـــدمي ،العشـــرة املســـانيد بزوائـــد املهـــرة اخلـــرية إحتـــاف هــــ:120 )املتـــوىف:
 األوىل،: الطبعـة الـرايض للنشـر، الـوطن دار: النشـر إبـراهيم بـن ايسـر متـيم أبـو إبشـراف العلمـي للبحث املشكاة دار: حتقيق

إسـناده ضـعيف جـدا  ومنقطـع.   : خالصـة حكـم احملـدث 077ص  7ج:تفسـريه: ابـن كثـريو 265 و ص6ج م 0999
 دمشـق، - الطيـب الكلـم القـديردار فـتح :هــ0470 )املتـوىف: اليمـين الشـوكاين هللا عبـد بن حممد بن علي بن حممد وكذلك
 . موضوع مكذوب :خالصة حكم احملدث . 747ص  2ج  هـ 0202 - األوىل: الطبعة بريوت

http://tanzil.net/#42:1
http://tanzil.net/#42:2
http://tanzil.net/#42:1
http://tanzil.net/#42:2
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 وعلى الرغم من أن هذه الصيغ .1"إىل صدود الكفار عن القرآن هو إشارة قيل وعن الصاد
واملفعول  الفاعل وكذلك اسم ال َيلو من اإلشارة إىل الفعلية املصدر لكن راملصد أتت على هيئة

 ...صدود، قارعة، منقلب
لفخر ا اءسبق آر  االتخرجيات إذ رأينا فيم ابالهتمام هبذا النوع من يكن متفردا واأللوسي مل

عندما كانوا  الفواتحهذه  كل ما عندهم حول  ذكروا الذين صنيع املفسرين فقد فعل مثل ،الرازي
 ويوازن بينها أبسانيدها فهو يعرض هذه الرواايت استفاض فيها ، حيثللبقرة )امل( تفسري بصدد
رضي  عن ابن عباس نقل رواية ففي سورة البقرة واألفعال والصفات ثالثية األمساء دون إمهال وينفذها
 ، والالمأول، آخر، أزل، أبدي ،أحد  إىل أن هللا تعاىل ( "األلف إشارةما أنه قال يف )املهللا عنه

 2".منان مالك جميد ، وامليم إشارة إىل أنهإشارة إىل أنه لطيف
من أمساء هللا تعاىل على  اسم : "إن كل واحد منها دل علىمرمي قال (كهيعص)وعن تفسري 

والصاد على  هاداي، والعني يدل على العامل كافيا واهلاء يدل على كونه  على كونه ، والكاف يدلنفسه
 عن ابن عباس فقال: ذكر ابن جرير الطربي عن ابن عباس من ابن جرير ، واستعار روايةالصادق

ري والعني على العزيز أنه محل الكاف على الكبري والكرمي رضي هللا عنهما "، والعدل والياء على أنه جي 
( )كهيعص واحلروف ذاهتا )ابن عباس( عن الشخص ذاته بعد أن روى غريها ومل يفته نقد الرواية

 ( كل واحد من هذه احلروفخصص )اين عباس الوجهني أنه يف األول "والفرق بني هذين: فقال
 .3"ليس كذلك ويف الثاين ابسم معني

                                                           

  .131، ص21املصدر السابق ، ج اآللوسي:1 
 .1، ص1مفاتيح الغيب ج 2 
اختلف أهل التأويل يف أتويل قوله تعاىل ذكره: كاف .أما ما ورد عند الطربي:"9-3-1، ص2مفاتيح الغيب ج 3 
فقال بعضهم: أتويل ذلك أهنا حرف من امسه الذي هو كبري، دّل به عليه، واستغىن بذكره عن ذكر ابقي  (كهيعص) من
حدثين أبو حصني عبد هللا بن أمحد بن يونس، عن إمساعيل بن راشد، عن سعيد بن جبري، :ذكر من قال ذلكم، االس

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا  (...كهيعص) منالكاف  قال: كبري، يعين ابلكبري: (كهيعص) عن ابن عباس يف هذه اآلية
وقال آخرون: بل  ...قال: كاف: كافٍّ (كهيعص) :جابر بن نوح، قال: أخربان أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم يف قوله

حدثنا ابن محيد، قال : ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن  ...هو حرف من حروف امسه الذي هو كرمي
وقال الذين فسروا ذلك هذا التفسري اهلاء من كهيعص: حرف من حروف امسه ...قال: كاف من كري (كهيعص) جبري

حدثين أبو حصني، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصني، عن إمساعيل بن راشد، عن سعيد بن جبري عن  ...الذي هو هاد
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 الياء     ؟  اهلاء     هادٍّ                  الكاف      كافٍّ  :فلرمبا قصد
 جيري     ؟؟     الكبري، الكرمي     
 صادق    الصاد   العامل     العني 

 !؟      العدل -العزيز    
والصاد يف  ىلمفقودة يف األو  والياء يف الثانية إذ اهلاء مفقودة توازيتا ورب مالحظ أن الروايتني

نقصان   ، على الرغم منعلى األوىل يرجح نقصاهنا الثانية جعله حرفني من ولعل نقص الثانية
 !؟كليهما

هذا  الذي تبىن ابن جرير الطربي جبهود التخريج قبل التنويه مغادرة هذا النوع من وال أحسبين
عندما كان بصدد  وأغلب هذه الرواايت ذكرها فكان مصدرا لغريه هذه الرواايت واهتم بنقل التفسري
"روي عن : (، ومن بني هذه الرواايتال مجيعها أغلبها )أقول املفسرين شأن أغلب )امل( البقرةـل تفسريه

فريجع هبا  ، وسكت عن احلروف املفردةاي حم عسق اي كهيعص :أنه كان يقول علي كرم هللا وجهه
)رّد  هذا الرأي ، لكن صاحب التحرير والتنوير عارض1"من األقوال حتته أن تندرج إىل ما يناسبها

مرمي، و )املص(  تعود يف سورة )ص( إىل الصاد يف )كهيعص( مثل )الصاد( احلروف املفردة إىل املرّكبة
مل  لكن النون ( الشورىإىل معىن القاف يف )حم عسق يتم إرجاعها )ق( ( يف سورةو)القاف األعراف

بني  عدم االرتباط : "ويبطله-بن عاشور – ، إذ قالمفردة دونا تركيب تذكر يف غري سورة القلم
كتاب   ( و )املص)امل ذلك الكتاب خربا أو حنوه عن اسم هللا مثل ألن يكون بعضها وبني ما بعده

 2("أنزل إليك
ركبت فيها  يف السور )امل( إذ ليس هنالك حروف مفردة مبثال إلتيانهوغا لكنين ال أجد مس

 .إشارة إىل صاد سورة )ص( ففيه بينما األمر واضح ابلنسبة ل)املص(

                                                                                                                                                                                     

حدثنا  .وقال آخرون: بل هو حرف من حروف امسه الذي هو حكيم ...ايء ميني (كهيعص) من " اي " :ابن عباس، قال
وقال آخرون: ...قال: اي: من حكيم (كهيعص) ابن محيد ، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن جبري

حدثنا ابن محيد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن  ...بل هي حروف من قول القائل: اي من جيري
 .407ص1جامع البيان، ج  ".قال: عني من عامل (عصكهي) سعيد

 .31، ص9جامع البيان ج 1 
 السديد املعىن حترير : والتنوير (:التحرير هـ0494 )املتوىف: التونسي عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممد 2 

 .211، ص1ج هـ 1984 سنة ،تونس – للنشر التونسية الدار اجمليد، الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير
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التحكم واالفتقار إىل قاعدة الدالل؛  ومن بني االنتقادات اليت وجهت إىل هذا التخريج
أن  السابق دون على تفسري ابن عباس مثال ليس هنالك ما يؤكد محله فقوله تعاىل: )املص( .طردةضم

، وجل 1واملاجد..." من اجمليد هللا أفصل أو أصور وامليم من )امل( رمبا كانت أان :"نقول مثال
تضم  لكنك جتد رواايت خمتلفة األمساء هلان األمر االعرتاضات من هذا القبيل فلو ثبتوا على ذات

ولنقد الرواية رجاهلا  واحد، ويف كثري من األحيان تعود إىل راوٍّ احلريف الواحد بخترجيات خمتلفة للمركّ 
 علم اجلرح والتعديل علمف -ولسنا منهم– على األخرى إحداها ويرّجحون نوهناأو حيسّ  يضعفوهنا الذين

عن الصحابة الكرام الذين قال النب  ليس لنا أن نقصي رواايت ومبا أن هذا تفسري ابملأثور ،قائم بذاته
 ، فللتضعيف ضوابط أيضا.2"م  ت  يـ  د  ت  ه  اِ  م  ت  يـ  د  ت  قـ  اِ  م  ه  يِّ أبِ   ومِ ج  الني ك    ايب ح  ص  أ  "عنهم: 

 يندرج ضمن هذه التأويالت. حىت نقف على نوع خاصٍّّ وال نغادر هذه اجلزئية 

       ، وبعضها يدل على أمساء غري هللاتعاىلاحلروف بعضها يدل على أمساءه أن هذه -1-1-5
 : ")امل(والضحاك يف قوله -مارضي هللا عنه عن ابن عباس روي إىل ماوتستند هذه الوجهة الداللية 

 ىل  إِ  يلرب ِ جِ  انِ س  ى لِ ل  ع   اب  ت  كِ ال   هللا   ل  ز  نـ  أ  : يل  قِ  ه  ن  أ  ك    دم  حم    ن  مِ  يم  املِ و   يلرب ِ جِ  ن  مِ  م  والال   هللاِ  ن  مِ  ف  لِ األ  
 .3"-م  ال  الس   و   ة  ال  ا الص  م  هِ ي  ل  ع  – دٍّ م  حم   

- يف تفسري هذه املرّكبات والقرآن وقد عورض هذا الرأي ال لدخول أمساء غري أمساء هللا 
إذ اقتصر على احلرف األول من هللا )ا( ومن حممد )م( لكن تغريت  لكن بسبب الم جربيل -كالعادة

وحتفظوا ، يف القاعدة ضطرادالاعدم  ىعل وهذا يدل )ل(احلرف األخري القاعدة يف جربيل فأخذ منه
 .احلديث عن كالم هللا تعاىل من إساءة حترزا وخوفا على هذا القول

ذلك جائز يف اللغة وهو  ألن -ما مل يكن له داع غري ما ذكر-التحفظ هنا ليس ضروراي لكن
 إذ يبيح اللغوي ابالقتصاد ومساه احملدثون االجتزاء ومنهم من يسميه أو القطع ابالقتطاع يسمى ما

: "إذ احلرف اجملتزأ حممد عبد هللا قال د.إبراهيم من الكلمة االقتصار على احلرف األخري اللغويون فيه
                                                           

-133ص ،0910 :سنة املكتب اإلسالمي  مدخل إىل تفسري القرآن وبيان إعجازه،علوم القرآن: عدانن زرزور:  1
133. 

 .سبق ختريج هذا احلديث 2 
.لكنك ال جتد خترجيا هلذا احلديث املوقوف حىت يف تفسري ابن عباس نفسه)تنوير 3، ص2الرازي: مفاتيح الغيب، ج 3

 املقباس( ولسنا ندري من أين أيتون هبا؟
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من هو  ، وأن يكون منّزال منزلة ماأو من آخرها جائز أن يكون من أوهلا أو من وسطها به عن الكلمة
وهبذا ال يرى طائل من االعرتاض على هذا الرأي  1".يف أكثر األحيان يدّل على مجلةأحرفها وحينئذ 

لكن األمر ال َيل  من بعض التحّرز والتوجس إذ ال رأي يعّد مؤكدا يف هذه القضّية، حىت حماولة 
 تفسريها تعّد من املتشاهبات.

 بني التخرجيات اليت قيلت أيضا : ومن
 :من أمساء الصحابةهي  وأ وصفاتهأصلى هللا عليه وسلم  من أمساء النيبحروف هي -1-1-6

، فامليم إشارة إىل سيدان ترمز إىل الصديق أيب بكر رضي هللا عنه ص( يف )املص(فقد قيل أن )
كمصاحبة الصديق   وإهنا اتبعة هلا امليم وفيه إشارة إىل مصاحبة الصاد  حممد والصاد إىل الصديق
ألنه من التخرجيات الواهية اليت ال  بشدة، وانتقد هذا الرأي 2"ومتابعته له مبحمد صلى هللا عليه وسلم
 . والوهم والتخمني ابلظن يف هذه احلروف وفتحت أبواب القول تستند إىل عقل وال إىل نقل

 التخريج ؛إشارات إىل أمساء عن كون هذه احلروفالداللية املتفرعة  وقد يعّد من أغرب التخرجيات 
 :املوال

 :نبياءاألأهنا تشري إىل أمساء -1-1-7

والياء إىل حيىي، والعني إىل  ، واهلاء إىل إبراهيمحيث يشري الكاف يف )كهيعص( إىل زكراي
 .3فيها أكثر من غريها لوروده رمزا إىل هارون ، ويظهر اهلاء أيضا يف طهعيسى

                                                           
، قسم اللغة العربية  112ص  2223، 311العدد  22اجمللد –ظاهرة االجتزاء يف اللغة العربية، جملة جامعة دمشق  1

العلوم اإلنسانية جامعة دمشق، وقد سبقت اإلشارة يف الفصل األول إىل هذه العالقة بني االجتزاء كلية اآلداب و 
واحلروف املقطعة وال ضري من التذكري بذلك هنا. ويف تعريفه قال)صاحب املقال(: "ظاهرة االجتزاء ببعض أحرف الكلمة 

ويف االجتزاء عن الكلمة حبرف من أحرفها،  يبتغى هبا التخفف، وتتمثل يف حذف حرف أو حرفني من آخر الكلمة،
 .11وعن اجلملة حبرف منّزل منزلة حرف من أحرفها، وإرادة الكلمة أو اجلملة ابحلرف اجملتزأ به" املرجع نفسه ص

 .112ص 1ينظر:الزركشي: الربهان يف علوم القرآن ج 2 
بياء يف القرآن الكرمي فوجد األنبياء ذكروا يف استنتج هذا التخريج بعد عمل إحصائي درس فيه عدد ورود أمساء األن 3 

سورة وردت فيها بشكل الفت هي البقرة، وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف ويونس  13سورة منها  39
مسماة أبمساء األنبياء  1وهود ويوسف ومرمي وطه واألنبياء والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والصافات و ص ومنها 

-ونس وهود ويوسف ومخس ال تبدأ حبروف وعشر إذا رتبت اترَييا ظهرت يف ثالث جمموعات كالتال: األوىل: صي
طس، الثالثة: امل، وابلدراسة املتأنية نستنتج أن حرف الصاد هو للداللة على ورود -طسم-كهيعص، الثانية: طه-املص
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الذي  ، لكن عندان2كذلك فعلت بنت الشاطئو  ، 1واستبعد الطاهر بن عاشور هذا التخريج
الذي ما ف . صلى هللا عليه وسلم وعلى النب حممد جربيل عليه السالميقبل بتخريج أهنا تدل على 

 وهو حديث موقوف ،ارتكز على أساس مأثور من قال بذلك الرأي ؟ ولعلهذا الرأي مينعه من قبول
 .التأويللقرآن الذي دعا له النب بتعّلم عن ابن عباس ترمجان ا

إذ  جعل هللا عدهتا فتنة للبشر وقد رقمية وحجته - الدكتور علي حلمي موسى -وهناك غريه
الفاسدة كالبهائيني  لو قأصحاب الع كان اباب دخل منه كثري من املّدعني  أن اإلعجاز العددي للقرآن

 وهللا أعلم. ...وغريهم

خضر  الداللية أن نقول ما قالته الدكتورة سهام وال أبس يف ختام هذا النوع من التخرجيات
 كل حرف منها مأخوذ  راجعة إىل قول واحد وهو أهنا حروف مقطعة "وهذه األوجه اليت ذكرت كلها
معلوم يف لغة  الوجوه كلها ترجع إىل ما هو ، فهذهصفاته صفة من من اسم من أمساء هللا تعاىل أو

دالة على   املقطعة ، فهذه احلروف، فهو معهود يف العربيةعن كلها ببعض الكلمة من االكتفاء الضاد
هو االكتفاء  أبن مثل ذلك ابن قتيبة ووضحه وهو ما أشار إليه كلمات أخذت منها وحذفت بقيتها

 ، فهو معهود يف كالمهم واستعماالهتمفن من اختصار العرب وإنا هو ببعض الكلمة عن كلها
 اطمأن إىل هذا الرأي ه قدا يشعر أبنّ يف كالمهم ممّ  موضحا ما أشار إليه أبمثلة من استعماالت العرب

وهو أول من دافع  يف لغة العرب اغريبا أو شاذ   ليس شيئا أن انتحاء القرآن هذا النحو فأخذ يثبت
أبو  الذي رواه  شطر الكالم يف حديثه كيف ال وقد أشار النب إىل إمكانية،  3عن هذه املختصرات"

                                                                                                                                                                                     

نقال عن د.سهام خضر اإلعجاز  11م، ص1/21/1991أمساء األنبياء". الدكتور علي حلمي موسى جريدة األهرام 
وقد عدت إىل أرشيف األهرام ومل أعثر على الصفحة ألن األهرام منها األسبوعي ومنها  193اللغوي يف فواتح السور ص
 الشهري ومنها احمللي والدول

 .221، ص1التحرير والتنوير ج 1 
 .111-129اإلعجاز البياين ومسائل ابن األزرق ص 2 
، وقد سبقت دراسة االكتفاء أو االجتزاء فيما سبق ومّت عرض أغلب 193عجاز اللغوي يف فواتح السور، صاإل 3 

 األمثلة اليت عرضها ابن قتيبة وغريه يف هذا اجملال.
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" وقال هللاِ  ةِ مح   ر   ن  مِ  س  آيِ  هِ ي  نـ  يـ  ع   ني    بـ  واب  ت  ك  م   هللا   ي  قِ ل   ةٍّ م  لِ ك    رِ ط  ش  بِ  نٍّ مِ ؤ  م   لِ ت  ى قـ  ل  ع   ان  ع  أ   ن  : "م  هريرة
 .1"ل  ت  قـ  ا   ة  م  لِ ك     مي  ي تِ  ال  ىن  ع  ( مب  )أ ق   ول  ق  يـ   ن  أ   و  ه  :سفيان بن عيينة 

، وذلك متوفر يف مجيع هذه احلروف 2واملقّرون بوجود فن كهذا يف العربية اشرتطوا عليه الوقف
أن ما  هلذه التأويالت لكن املعرتضني يف احلروف املقطعة يف ابب القراءات بنا تفصيل ذلكوقد مّر 

ويوجهه إىل  فيمنع عنه كثرة التأويالت ما يعاضده من السياق ورد يف احلديث ويف كالم العرب له
وكذلك عدم  األمثلة يف الشعر أبن ما ورد من هذه واحتج بعضهم َيتلف األمر لكن يف اآلايت املراد

اترة وعلى الضمري أان اترة  اترة وعلى هللا فاأللف يدل على اآلالء لكل حرف االستقرار الدالل
تشريع، فالنصوص  كمصدر  اإلميان بعمل الصحابة ومنعه ... لكن هناك من رأى هذا الرأيأخرى

حيث اشرتط  وجعلوا لقبوله شروطا ومنهم ابن خلدون العصا من الوسط فأخذوا كتب السنة  واردة يف
 .3أن يكون بنقل صحيح

)يعين أن يدل عليه السياق ،أن تكون مع هداية القرآن ومثله حتّرز صاحب املنار فاشرتط
 4.تعاىل يقال أهنا ما أراد هللالكنه توّخى أن  القرآين(

، وهبذا يتفادى شبهة جتاوز مله حممل الظّنيةوحي جزما اتّما هبذا التأويل زموهذا يعين أنه ال جي 
 املوضوعة األحاديث يف متاهة وأيمن الدخول -وذلك خطري- رضوان هللا عنهم الصحابة آراء

ات التخرجيأن مثل هذه  : "ومن املؤكدعندما قال صبحي الصاحل الومهية اليت أشار إليها والتفسريات
هوى كل  مرّدها شخصية هي إال أتويالت وال تقف عند حّد وما السور ال تنتهي يف تفسري أوائل
ص هلا وهو لذا كان ينبغي أن تكون بعض هذه التخرجيات يف مكاهنا املخص   .5"مفسر وميله

                                                           

 .2322ابب التغليظ يف قتل مسلم ظلما حتت رقم -رواه ابن ماجة يف الدايت 1 
 .122عض الكلمة، صينظر إبراهيم حممد عبد هللا: االجتزاء بب 2 
ينظر ابن خلدون املقدمة، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أخبار العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي  3 

 جلنة البيان العريب مصر. 1932 1السلطان األكرب حتقيق د.علي عبد الواحد وايف، ط
 احلسيين القلموين خليفة علي منال بن الدين هباء حممد بن الدين مشس حممد بن رضا علي بن رشيد حممد ينظر: 4

 .462، ص1ج م: 1990 سنةللكتاب، العامة املصرية اهليئة ،املنار( )تفسري احلكيم القرآن تفسري  هـ:0472 )املتوىف:
 ، وما بعدها.232، ص1933 -13ط-مباحث يف علوم القرآن، دار العلم للماليني بريوت 5 
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مع -على حاهلا كتتبدو صعبة فتُ التخرجيات املرفوضة.لكن تعالقها فيما بينها جعل املهمة 
 .-إظهار بعض التحفظ

 :تدل على القسم هذه احلروف-2

فالقسم  -ويف ذلك وجهة نظر- وأغلب من قال هذا القول دجمه مع القول أبهنا أمساء هلل تعاىل
ابن جرير أبسانيده عن ابن  :تعظيم للمقسم به وليس أعظم من هللا مقسما به. وممن قالوا بذلك

 .1عباس قال: "هو قسم أقسم هللا به وهو من أمساء هللا"
اس سوى إنك ال جتد يف تفسريه تنوير املقبوعلى الرغم من أن الطربي ينسبه إىل ابن عباس ف

يف ، و 2اجلزء األول من العبارة أي أهنا قسم أقسم هللا به فقال يف )امل البقرة( ويقال ألف قسم أقسم به"
،  ولعل الطربي قصد فقط 3آل عمران: "ويقال قسم أقسم به أن هللا واحد ال ولد له وال شريك له"

 اجلزء األول من العبارة أما اجلزء الثاين فتوجيه منه هلذا التخريج.
أن هللا أقسم هبذه احلروف إلظهار شرفها وفضلها؛ القائلون  قالوا بعض العلماءوبيان ذلك أن 

هللا أقسم هبذه "حيث قال األخري: أن  2والزركشي 1واألخفش 5وعكرمة 4بن عباس : عبد هللابذلك

                                                           

 بن أمحد: )للبيهقي( والصفات األمساء .وابلنسبة لتخريج احلديث فقد ورد يف221-223، ص 1جامع البيان، ج 1 
ر و ِجردي موسى بن علي بن احلسني  وعلق أحاديثه وخرج حققه(هـ271 )املتوىف: البيهقي بكر أبو اخلراساين، اخل س 
 اململكة - جدة السوادي، مكتبة ، الوادعي هادي بن مقبل الشيخ فضيلة: له قدم احلاشدي حممد بن هللا عبد: عليه
بـ ر ان  أ ب و ز ك راي  ب ن  أ يب ِإس ح اق  , أان أ ب و احل  س ِن الط ر ائِِفيي , ثنا : " م0994،0،ط السعودية العربية ع ث م ان  ب ن  س ِعيدٍّ , أ خ 

سٍّ , ر ِضي  اَّلل   ع نـ ه م ا أ ن ه  ق ال  ح د ثـ ن ا ع ب د  اَّللِ  ب ن  ص اِلحٍّ , ع ن  م ع اِوي ة  ب ِن ص اِلحٍّ , ع ن  ع ِليِّ ب ِن أ يب ط ل ح ة  , ع ِن اب ِن ع ب ا
: }كهيعص{ ]مرمي:  و يس , و ص , و حم عسق , و ق , و حن  ِو ذ ِلك  , ق س م   [ و طه , و طس , و طسم ,0يف قـ و لِِه تـ ع اىل 

 .212ص  1ح 131"حديث رقم  أ ق س م ه  اَّلل   تـ ع اىل  , و ِهي  ِمن  أ مس  اِء اَّللِ  ع ز  و ج ل  
م، 1992، 1عبد هللا ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس دون حتقيق. دار الكتب العلمية، بريوت، ط 2 
 .3، ص1ج
ومثل ذلك يف  132، وورد مثل ذلك يف تفسري )املص( األعراف "ويقال قسم أقسم به" ص33ابن عباس: تفسريه ص 3

 .213)الر( يونس ص
 . 19ص 1عزاه إليه النسفي يف تفسريه ج 4
. وهو عكرمة بن أيب جهل عمرو بن هشام املخزومي القرشي من 33ص 1عزاه إليه السيوطي يف الدر املنثور ج 5

ه 04مكة وحسن إسالمه فشهد الوقائع واستشهد يف الريموك سنة صناديد قريش يف اجلاهلية واإلسالم، أسلم بعد فتح 
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قدر  لةالعلى ج ، وذلك يدلّ فيه كّ حممد هو الكتاب املنزل الش الكتاب الذي يقرؤه أبنّ احلروف 
 ،كالم األمم  وهي أصول إذ كانت مادة البيان وما يف كتب هللا املنزلة ابللغات املختلفة هذه احلروف
 .3"و)الطور( فكذلك شأن هذه احلروف يف القسم هبا )الفجر(ـ، وقد أقسم هللا تعاىل بهبا يتعارفون

يف األمساء والصفات عن ابن عباس  أخرجه البيهقي على هذا القول ماومما استدل به بعضهم 
و)حم عسق(  و)طه( و)طسم( و)يس( و)ص( )كهيعص( ":ما أنه قال يف قوله تعاىلرضي هللا عنه

 4"وحنو ذلك قسم أقسمه هللا تعاىل وهي من أمساء هللا عز وجل و)ق(
 .5")امل( قسم"قال:  وعن عكرمة عن ابن عباس ابن جرير أبسانيدهوذكر هذا القول 

ومبا أن القسم من بني األمور اليت يرجع فيها إىل النحو فإنك لواجد  رأاي لألخفش والذي يرى 
ابحلروف  "أقسم هللا تعاىلتفسري الرازي: يف لتقدير كوهنا أمساء هلل تعاىل وذلكاحللف هبا لذاهتا ال 

 ومباين أمسائه ابأللسنة املختلفة كتبه املنزلة  إهنا مبادئ وفضلها من حيث املعجمة إظهارا لشرفها
مث إنه تعاىل  ويذكرون هللا تعاىل ويوحدونه، مبا يتعارفون األمم وأصول كالم احلسىن وصفاته العلى

" وتريد ، وقل هو هللا أحد: "قرأت احلمد هللالكل كما تقول واملراد هو على ذكر بعضها اقتصر
هذا الكتاب هو ذلك الكتاب املثبت يف  أن ، فكأنه تعاىل قال أقسم هبذه احلروفبتمامهما السورتني

 .6"اللوح احملفوظ
هذا الذي حنن بصدده وهو القسم هبا ولعل هذا القول جيمع بني خترجيني دالليني األول هو 

 هو املوال: والثاين

                                                                                                                                                                                     

 ،األعالم هـ(0496 )املتوىف: الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري سنة، ينظر: 64وعمره 
 .422ص 2ج م 4004 مايو أاير -07 ط للماليني العلم دار 
األخفش األوسط: أبو احلسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي:معاين القرآن، حتقيق الدكتور فائز مسعد، دار البشري،  1
 . 22ص 1م( ج1931-ه1/1321ط
 .111،ص 1الزركشي: الربهان ج  2 
 .111الزركشي:م نفسه: ص  3 
 احمليط، البحر :هـ727 ىف:)املتو  األندلسي الدين أثري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان أبو 4 
 .33ص 1ج هـ 1420 بريوت – الفكر دار ،مجيل حممد صدقي: قيقحت
 .221، ص1جامع البيان ج 5 
 .9، ص2عزاه إليه الفخر الرازي يف مفاتيح الغيب ج 6 
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وأثبت القائلون  هبذا التخريج أن هذا  :أن هللا تعاىل استغىن بذكر بعضها عن ذكرها مجيعا -3
 عض ليس بعضا إذ هو النصف وسيأيت بيانه يف حينه.بال

ذكر هذه احلروف ذكره وهو   هذا التخريج الدالل وختريج سيأيتكما مجع ابن قتيبة أيضا بني
أو  االجتزاءكما أشار إىل قضية حنوية داللية بالغية هي قضية   .على سبيل التعليم هلذه احلروف

كل ذلك يف نص   األمر ال َيل  من مثال، و  ؛ضمن ظواهر االقتصاد اللغوي حاليا مما يدرساالقتطاع 
واحد حيث قال: "وإن كانت أقساما، فيجوز أن يكون هللا عز وجل أقسم ابحلروف املقطّعة كلها، 

م هذه األحرف األربعة دون يتعلفقال )امل( وهو ال يريد  ذكر بعضها من ذكر مجيعهاواقتصر على 
بعضها...إال أن الناس  من الثمانية والعشرين، ولكنه ملا طال أن يذكرها كّلها، اجتزأ بذكر غريها

ورمبا دّلوا بغري األول أيضا أنشد الفرّاء: ملّا رأيت أهنا يف  -هذا األكثر–يدلون أبوائل األشياء عليها.. 
 ح ّطي أخذت منها بقرون مش  ِط يريد يف أيب جاد "فدل حبطي كما دل غريه أبيب جاد".

مساء هللا تعاىل وهو ختريج سابق وقد مت توضيح قضية االجتزاء ضمن التخريج الدالل اخلاص أب
فسيأيت بياهنا ومعرفة القائلني هبا. كما  ابلنسبة إىل تعليمية هذه احلروف ضرورة للعودة إليه. أما ال

يف  سبق الوعد بدرس التخريج القائل أبن هللا اكتفى بذكر نصف احلروف للداللة على النصف اآلخر
 فات احلروف.اجلانب الصويت ألن تفصيالهتا ختص خمارج وص
قول أن ذلك عندما االجتزاء يكون أبوائل احلروف. فأولعل ابن قتيبة استشعر انقدا يقول أن: 

لكن األمر هنا متعلق مبجموعة حروف ليس . مرّكب )مجلة(أو  يكون األمر متعلقا ابسم أو فعل 
يب العني وهو الذي هناك اتفاق كامل يف ترتيبها فيعرف األول من اآلخر، فمن الرتتيبات الشهرية ترت

ابتدعه اخلليل بن أمحد، والرتتيب األلفبائي والرتتيب األقدم وهو األجبدي واملعروف بعّد أيب جاد، ورّد 
ابن قتيبة أبن استعمال األوائل للداللة على البقية هو األشهر لكن ميكن التمثيل بغري األول واستدل 

 1يب)حّطي( اليت تسبقها أجبد هوز يف الرتتيب األجبد
ورب متسائل عن وجه اختصاصها ابلقداسة فيتوفر الداعي ألن يقسم هبا؟ فال جند خريا من 
اإلمام الزركشي يرّد على هذه املسألة فيقول: "إن هللا أقسم هبذه احلروف أبن هذا الكتاب الذي يقرؤه 

 ؛كانت مادة البيانإذ   حممد هو الكتاب املنزل ال شك فيه، وذلك يدل على جاللة قدر هذه احلروف

                                                           

 الرتتيب األجبدي على النحو التال: أجبد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ. 1 
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وما يف كتب هللا املنزلة ابللغات املختلفة، وهي أصول كالم األمم مبا يتعارفون، وقد أقسم هللا تعاىل 
 .1ابلفجر والطور فكذلك شأن هذه احلروف يف القسم"

مبا أن هذا التأويل من -ومن مجلة املعرتضني على هذا القول بعض أهل اللغة ال أهل التفسري 
هذه : أن عد كما أن حجتهم جاءت لغوية ال شرعية فال غرو إذن أن جتد من يقول  -عند بعضهم

على ألسنتهم، ويدل على بطالن هذا القول  رِ ليست معهودة يف القسم عند العرب، ومل جت   احلروف
نقل عن ابن  ما ماأأيضا أنه ال يوجد ما يعضده ويشهد لصحته يف القرآن أو السنة الصحيحة، و 

"ال يصح أن يكون قسما ألن القسم معقود على :ويؤازرهم القرطب يف قوله 2،فعباس فهو ضعي
، 3د ها هنا حرف من هذه احلروف فال جيوز أن يكون ميينا"، ومل يوجحروف مثل: إن وقد ولقد وما

فلو أن إنساان  أن يقال: "موقع القسم يف قوله تعاىل )ال ريب فيه( -من لدن الزخمشري- واجلواب
وهللا هذا الكتاب ال ريب فيه، لكان الكالم سديدا، وتكون )ال( جواب القسم، فثبت لف فقال: ح

 4".أن قول الكلب وما روي عن ابن عباس سديد صحيح
ورأى األنباري أن جواب القسم ميكن أن يكون حمذوفا تقديره وحروف املعجم... وإنا حذف 

 اجلواب.على  ( دليلفيهلعلم املخاطبني به، وألن قوله )امل ذلك الكتاب ال ريب 
ما حتفظ عليه اإلمام البيضاوي أبنه ال مانع من كون هذه احلروف مقسما هبا ولعل ذلك  

 .5ك دليل على وجودهللكن ذلك حيوج إىل إضمار ما ليس هنا
هبذه  ال يصح "ثبت أن احللفمقسم هبا فقال:  من القول أبهنا الفخر الرازي وقد حتّرز

ورّب حم ورّب الكتاب  :فيكون التقدير إبله هذه األشياء من ظواهر بل احللف وما ماثلها احلروف
 .1"املبني

                                                           

 .111، ص 1بدر الدين الزركشي: الربهان يف علوم القرآن، ج 1 
مج، حتقيق عبد هللا  2أخرجه البيهقي يف األمساء والصفات، البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني، األمساء والصفات،  2 

 ( وسأشري إليه فيما بعد: البيهقي،212: 1م( )1991-ه1311/ 1بن حممد احلاشدي، مكتبة السوادي، جدة )ط
األمساء والصفات واألثر إسناده ضعيف فهو من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، وذكر ابن حجر أن علي بن 

مج مؤسسة  1أيب طلحة أرسل عن ابن عباس ومل يره أنظر ابن حجر، شهاب الدين أمحد بن علي، تقريب التهذيب، 
 عد: ابن حجر، تقريب التهذيب.( وسأشري إليه فيما ب131م( )ص 1993-ه1/1313بريوت، )ط-الرسالة

 (.133: 1القرطب، اجلامع ألحكام القرآن ) 3 
 .11، ص1الكشاف: ج 4 
 .129، ص1ينظر تفسري البيضاوي حباشية حمي الدين زاده، ج 5 
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البصريني اليت تفيد امتناع حذف القسم إال مع اسم  الرازي هنا يشري إىل قاعدةويبدو أّن  
 .اجلاللة

يف  اجلمع بني ق س م ني أما عن سبب امتناع صاحب الكشاف عن اعتبارها قسما هو كراهة
 النحاة يف اجتماع قسمني لكنه ذكر قاعدة و )حم والكتاب املبني( مثل )ن والقلم( بعض اآلايت

َواللَّْيِل إِذَا  :"قوله تعاىل اخلليل يف قياسا على قول واو عطف لتعرب الواو الثانية

 2" ﴾٢﴿ تََجلَّىَٰ َوالنََّهاِر إِذَا  ﴾١﴿ يَْغَشىَٰ 
 ليضيع رأيه بني االثنني منتقديه فذكر حجته وحجة كعادته سّد ابب االنتقاد  فكأن الزخمشري

بيتا  حيث ذكر الطاهر بن عاشور وارد يف كالم العرب . لكن تكرار القسمطلبا فال تستطيع له
 : للنابغة

ل  امِ  اخل   ال  و   س  كِ  الن  ال  أ ع ر ج       ِإذ   ىت  الف   م  ع  نِ ل   هللاِ و   هللاِ و  
3 

أقسم هللا  أن هاته احلروف والتنوير التحرير قول صاحب هذا التخريج ولعل خري ما خنتم به
التخاطب  وأصول أمساء هللا تعاىلأتلفت منها:  تنويها هبا ألن مسمياهتا تعاىل هبا كما أقسم ابلقلم

من  على غريه لريدّ  -كأحد علماء النحو-عار لسان األخفشستفكأنه اقاله األخفش . والعلوم
قضية  فنحن أمام يقتضي ذلك كيف ال واملقام  يف هذا املوقف استعاروا لغة النحو الذين املفسرين
 فنستعري لسان عن هذه التفسريات العقدية الغائبة يلتفت إىل قيمة القسمورّب انقد  )القسم( حنوية

ما حلكمة  : "فإن قيلعلى مثل هذه التداعيات ألن ليس غريه من جييب اترة أخرى صاحب التنوير
، فاملصدق يصدق : مصّدق ومكّذبعلى صنفني يف ذلك الزمان ، وكان القوممن هللا تعاىل يف القسم

بعضهم  إذا أراد  ، والعربالعربقيل له: القرآن نزل بلغة  ؟ال يصدق مع القسم بغري قسم، واملكّذب
 4".من عنده فاهلل تعاىل أراد أن يؤكد عليهم احلجة فأقسم أن القرآن أقسم ان يؤكد كالمه

                                                                                                                                                                                     

 .211-213، ص 21مفاتيح الغيب ج 1 
-1رة الزخرف أو الدخان اآلية ، سو  1. واآلايت هي على التوال: القلم اآلية 13، ص1ينظر جار هللا الزخمشري ج 2 
 . 2-1)كون هلما البداية ذاهتا(، مث الليل اآلية  2
ق ه( ديوان النابغة، شرح 13. النابغة الذبياين :أبو أمامة زايد بن معاوية)ت211ص 1ينظر التحرير والتنوير ج 3 

 .92م ص 1991سنة  1وتعليق حنا نصر احليت، دار الكتاب العريب، بريوت ط
 .212، ص1ر والتنوير، جالتحري 4 

http://tanzil.net/#92:1
http://tanzil.net/#92:2
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ۡسَنىَٰ   إِّلَّ  أََرۡدنَا   ِإنۡ  َولَيَۡحِلف نَّ  "...:تعاىلولعل ذلك حييل إىل قوله   إِنَّه مۡ  يَۡشَهد   َوٱّللَّ   ٱۡلح 

ِذب ونَ  ف   ك لَّ  ت ِطعۡ  َوَّل  وقوله:" 1" ١١١لََكَٰ ِهين   َحَلَّ اْ "وقوله تعاىل يف سورة النور: 2" ١١مَّ  َويَۡدَرؤ 

ِت   أَۡرَبعَ  تَۡشَهدَ  أَن ٱۡلعَذَابَ  َعۡنَها دََٰ ِ  َشَهَٰ ِذبِينَ  لَِمنَ  إِنَّه ۥ بِٱّللَّ   .3" ٨ٱۡلَكَٰ
 :آخر كالم واستئناف  ف جاءت للداللة على انقطاعو أن هذه احلر -3

ومعىن  إىل أن هذه احلروف تدل على انقطاع كالم واستئناف كالم آخر ذهب بعض العلماء      
. فجعل هذا عالمة خرىأخذ يف أ وأنه قد قد انقضت اليت قبلها ورةم أن السي علِ لي   نه افتتح هباأذلك 
 .بينهما ما انقطاع

ترجعنا إىل قول  ولعل مجيع احللقات 6واألخفش 5وأبو عبيدة 4: جماهدمن الذين قالوا بذلك
 .7القرآن هبا هللا فواتح افتتح أنه قال: )امل( و )حم( و)املص( و)ص( -رضي هللا عنه–اإلمام جماهد 

أهنا  إذ يعلم العام واخلاص املفسرين أحدث جدال يف أوساط -على بساطته-وهذا القول 
وبداية  اليت قبلها انتهاء السورة ؛عن هذا القول لكن الفائدة املرتتبة .بعض السور هبا هللا فواتح افتتح

. أن ذلك يف املصاحف احلالية . يكون الرد:فإن قيل أن "ذلك واضح يف املصحف" .السورة اجلديدة
من كتابة ما  حتّرزوا يف بداية التدوين ألن الصحابة لكن إذا تعلق األمر ابملصاحف القدمية تغري األمر.

ن .حذرا ألن ال تكون من القرآن ؛نقاط اإلعجاممن  حىتحترزوا بل  (كاسم السورة) ليس من القرآن
 وعالمات خاصةوحتديد اآلايت وعالمات الوقف  مساء السورعلى أ فتحتوي ما املصاحف احلديثةأ

استعمال الرسم  يزبل وجتد من جي..والرتقيق والقلقلة والتفخيم املدود ألوان دالة علىو  ،ابلتجويد
 احلديث للخطوط.

                                                           

 123التوبة من اآلية  1 
 .12القلم اآلية  2 
 .23النور اآلية   3 
، وجماهد بن جبري هو أبو احلجاج املكي موىل بين خمزوم اتبعّي، مفسر 31، ص1نسبه إليه الطربي يف جامع البيان، ج 4 

ه ينظر  123ه وتويف سنة 21من أهل مكة شيخ القراء واملفسرين، أخذ  التفسري عن ابن عباس، ولد سنة 
 .213ص 3الزركلي:األعالمج 

 .23، ص1، ج1931، 2بريوت، ط-مي جماز القرآن، مؤسسة الرسالةابو عبيدة معمر بن املثىن التمي 5 
 .21، ص1االخفش: معاين القرآن، ج 6 
 .223ن ص1ينظر تفسري الطربي جامع البيان ج 7 
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 ت برباءةاليت بدأ إال التوبة سورة 111بداية  اليت حتّدد هبا البسملة ننسىلكننا ها هنا ال 
هذا ضعيف :"ابن كثري لقا -ومن دوهناأ احلروف املقطعة بوجود-رو السفكفى هبا دليال على بداية 

 .1"وكتابة تالوة ابلبسملة -ذكرت فيهوفيما فيه،  فيما مل تذكر- الفصل حاصل بدوهنا ألن
هو فما  -رضي هللا عنه- جماهد  البسيطة اليت قاهلا العبارةعن  كل هذه مرتتباتٍّ   تإن كان
 ؟-وهو عامل حنو معروف-قول األخفش 

 "احلروف اليت هي فواتح السور 2كتابه معاين القرآن  ميكنك العثور على نص األخفش يف  
أنه  معىن هذا ؟ وليس له معىن فإن قيل هل يكون شيء من القرآن .ستفتح هللا هبا كالمهاحروف 

ما  ، فجعل هذا عالمة انقطاعوأنه قد أخذ يف أخرى، قد انقضت اليت قبلها ابتدأ هبا ليعلم أن السورة
 ن  مإ  سُ ن  ا الإ ًة م  د  ل  ب   و   بل  "ل منهم الشعر فيقول:ينشد الرج ،يف كالم العرب وذلك موجود بينهما

من البيت، وال تعّد يف  ف)بل( ليست   "اج  ش   د  ق   اوً ج  ش  و   نً از  ح  أ   اج  ا ه  م   ل   ب  ال  "ويقول:  . "اه  لإ ه  أ  
 يف الرّد على هذا القول قد استمات ، ولعل الطربيآخر ، ولكن يقطع هبا كالما ويستأنفوزنه

يف قول املنشد  بل() أن ذلك نظري زعم من النحويني : "وأما الذيحني قال صاحبه وختطيء
 ؛معناه الطرح يف الكالم ، وإنا هو زايدةوأنه ال معىن له ."اج  ش   د  ا ق  رً ع  شإ  و  انً ز  ح  أ   اج  ا ه  م   ل  ب  "شعرا:
 .وذكر ثالثة وجوه 3"من وجوه شىّت  خطأفإنه أ

 حدٍّ أ وغري ما هو يف لغة العرب بغري ما هو من لغتها خاطب   ه وصف هللا تعاىل أبنهنّ أأّوهلا: "
جّرد هذه  ا يف كونهإنّ  ابلشعر مقارنة اآلايت قول األخفش ال تكمن يف . فخطورة4"من اآلدميني

ى أنه هبذا نف وميكن اإلشارة هنا (وليس يف العربية وحدها) يف مجيع لغة اآلدميني من املعىن فو احلر 
 كالعربية  األخرى السامية يف اللغات فلها خترجيات العربية أهنا إن مل تكن من حىت قول القائلني

لغة إىل  بل تعداها وليس اآلدميني فقط -يف مكانه مما سيتم التعرض له-، ية واآلراميةوالسراين

                                                           
 .11ن ص1تفسري ابن كثري، ج 1
 معاىن هـ:407 )املتوىف: األوسط ابألخفش املعروف البصري، مث البلخي ابلوالء، اجملاشعي احلسن أبو 2

 .21، ص0ج م 0990 ط القاهرة، اخلاجني، مكتبة ،قراعة حممود هدى الدكتورة: حتقيقن،القرآ
. والبيت لرؤبة العجاج لكنه غري موجود يف الديوان وال يف شرحه جمموع أشعار العرب وهو 221، ص1جامع البيان ج 3

مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه، اعتىن بتصحيحه وترتيبه :وليم بن الورد الربونسي، 
 ت،د ط، دت.دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، الكوي

 .221، ص1جامع البيان يف تفسري القرآن، ج 4
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كان خارجا عن معىن   ومنطقهم لغاهتم ألن ذلك لو كان معدوال به عن سبيل: "حيث قال املخلوقني
وح   :"ذكره  تعاىل فقال هبا القرآن اليت وصف هللا عز وجل ابنةاإل َعلَىَٰ ﴾١٩٢﴿ اْْلَِمين  نََزَل بِِه الرُّ

نِذِرينَ  بِين  ﴾١٩١﴿ قَْلبَِك ِلتَك وَن ِمَن اْلم  يكون مبينا مما ال يعقله وأىن له أن " ﴾١٩١﴿ بِِلَسان  َعَربِي ِّ مُّ
( وال يعرف يف منطق أحد من هذه املقالة )يقصد األخفش : يف قول قائلالعاملنيمن  وال يفهمه أحد

 1"يف قوله؟ املخلوقني
، والقرائن يف القرآن ال البشر ليشمل احليوان والنبات واجلماد وحىت اجلان له املخلوقني تعدىو وق
َحتَّىَٰ إِذَا أَتَْوا َعلَىَٰ َواِد النَّْمِل قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيَُّها  ":النمل،  احليوان يف القرآن مذلك إذ مسع وتكل تنفي

ونَ  ن ود ه  َوه ْم َّل يَْشع ر  ل وا َمَساِكنَك ْم َّل َيْحِطَمنَّك ْم س لَْيَمان  َوج  َوتَفَقَّدَ الطَّْيَر  " اهلدهد.2"﴾١٨﴿النَّْمل  اْدخ 

ْده دَ أَْم َكاَن ِمَن اْلغَائِبِينَ  فََمَكَث َغْيَر بَِعيد  فَقَاَل أََحطت  بَِما لَْم ﴾٢١﴿...﴾٢١﴿ فَقَاَل َما ِلَي َّل أََرى اْله 

ْعد  بَِحْمِدِه  ،الرعد:"وتسبح اجلمادات وتسمع، 3"﴾٢٢﴿ت ِحْط بِِه َوِجئْت َك ِمن َسبَإ  بِنَبَإ  يَِقين   َوي َسبِِّح  الرَّ

َواِعقَ  ذَا اْلق ْرآَن َعلَىَٰ َجبَل  لََّرأَْيتَه   "اجلبال: "4﴾١٢﴿...َواْلَمََلئَِكة  ِمْن ِخيفَتِِه َوي ْرِسل  الصَّ ٰـَ لَْو أَنَزْلنَا َه

هِ  ْن َخْشيَِة اللَـّ تََصِدًِّعا ِمِّ ونَ  ۚ   َخاِشعًا مُّ ْم يَتَفَكَّر  ق ْل ":واجلن 5"﴾٢١﴿ َوتِْلَك اْْلَْمثَال  نَْضِرب َها ِللنَّاِس لَعَلَّه 

َن اْلِجِنِّ فَقَال وا إِنَّا َسِمْعنَا ق ْرآنًا َعَجبًا خاطب هللا تعاىل  و 6"﴾١﴿ أ وِحَي إِلَيَّ أَنَّه  اْستََمَع نََفٌر ِمِّ
نِس إِِن اْستََطْعت ْم أَن تَنف ذ وايَا  ":قولهاجلن واإلنس ب يَا َمْعَشَر  وقوله:" 7"﴾٢٢﴿...َمْعَشَر اْلِجِنِّ َواْْلِ

نك ْم يَق صُّونَ  س ٌل ِمِّ نِس أَلَْم يَأْتِك ْم ر   "8 ﴾١٢١﴿ ...اْلِجِنِّ َواْْلِ
 ختص الغيبيات هذه احلروف أتويالت الذين أّولوا السحرةو تسلل كثري من الدجالني ومن هنا 
سيتم التعرض هلا يف النوع الثاين من و  الستحضار اجلن وممارسة السحر، يف جداوهلم وجعلوها طالسم

 تخرجيات.ال

                                                           
 .097-094، واآلية من سورة الشعراء اآلية 442البيان يف تفسري القرآن ، ص  1
 .01سورة النمل من اآلية   2
   40،40،44سورة النمل اآلايت  3
 .04سورة الرعد من اآلية  4
 .21سورة احلشر اآلية  5
 .1سورة اجلن اآلية  6
 .11سورة الرمحن اآلية  7 
 .040سورة األنعام من اآلية   8 
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 "والوجه الثاين من: رفض كالم األخفش الذي من أجله واالعتبار الثاين إىل الطربي نعود 
، من له أنه خاطب عباده مبا ال فائدة هلم فيه وال معىن اؤهجل ثن إىل هللا : إضافتهخطئه يف ذلك

، وذلك من إضافة (تركه)أي:يستوى فيه اخلطاب و وترك اخلطاب به الذي سواء اخلطاب فيه الكالم
 1"-تعاىل ذكره – عن هللا يف قول مجيع املوّحدين هو منفي العبث الذي

م واهتّ  -حاشاه أن يفعل- غوم هللا تعاىل ابللّ تـ ه  إذ اِ  ولعل هذا الوجه ال يقّل سوءا عن األول 
 لكن األمر -على أمهيتها– ال تكمن يف الفواتح يف هذا الزعم ولعّل اخلطورة. القرآن بقلة الفائدة
 .أخرى يف آايت وسور املّدعون على كتاب هللا يتسلل منه ويكون اباب ميكنه أن يتسرب

ال ي عّد  املعجمية من الدالالت هلذه احلروف ها هنا إىل أن إفراغ األخفشوال ننسى أن ننوه 
غري واحد  وقد اجته هذا االجتاه .نفسية من دالالت وما يرتتب عليها من الدالالت الصوتية إفراغا هلا

 .-ا مثل هذا اهلجومامج  و ه  دون أن يـ  - العلماء من
 وأهنا تدخل يف كالمهم .ومعناها مفهوم أتويلها يف كالم العرب "بل" أنّ  :خطئهمن  الثالثالوجه و"

ين أخوك بل أبوك، وما رأيت عمرا بل عبد هللا، وما أشبه جاء : ماكقوهلم  قد انقضى عن كالم رجوعا
 :أعشى بين ثعلبة كما قال  ،ذلك من الكالم

ِ و   ة  ر  ــ  شع   ث  ال  ث  و      اي  ـــــانِ ث   ا و  ي  انِ ـــــــث    ة  ب  ر   ش  ال  و                   اع  بـ  ر  أ  و   اثـ نـ تـ ني 
 اع  و  ر  أ   ةِ يق  لِ اخل   ح   مس   ىت  فـ   ر  ك  اذ  و       ه  ر  يـ  غ   يض  رِ ا ق  ذ  ه   د  ع   ل  ب                مث قال:

من  على هذا النحو يف كالم العرب ا أييت)بل( إنّ ـ، فدع هذا وخذ يف قريض غريه :فكأنه قال
، على معىنواحلذف، من غري أن يدّل  -الزايدة- لابتداء مبعىن التطويللكالم  اهفأما افتتاح .الكالم
ال ف ،ذكرت قوله سوى الذي ومنطقهم بلسان العرب املعرفة من أهل اّدعاه أحدا مما ال نعلم فذلك
لو كانت  اليت افتتحت هبا فواتح سور القرآن  املعجم اليت هيبه حروف  ذلك أصال يشبه يكون
 .2"به بعيد فكيف وهي من الشبه ،مشبهة

 نقطاعال: الداللة على اتيان هبا ألمريناإل أى ر : الذي بقطر  يعزى مثل هذا الرأي إىلو 
لكن اإلمام البيضاوي جعل داللتها على  نفسهامعىن يف  دون أن يكون هلا والداللة على االستئناف

هلا  وتكون بذلك مزيدة ال معىن هلا قياسا يف حّيزها أن يكون هلا معىن كافيا دون اقتضاء   االستئناف

                                                           
 .223، ص1الطربي، جامع البيان، ج 1
 .223ص  1املصدر نفسه ج 2 
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 واالستئناف كونه داال على االنتهاء بل أنه من دواعي وهذه أما بعد: من حنو فصل اخلطاب على
 1.الرتكيبية بداللته واالكتفاء إفراغه من حمتواه املعجمي النحوي

 فيه حروف خالية من الداللة املعجميةالقرآن أن يكون  إذ ال يعيب يبدو مقنعاوهذا الرأي 
 استئنافية داللة مرحلية واالنتهاء داللة البدء. إذ االتساقية االنسجامية ابلداللة التنسيقية مفعمة

مثل  كثريا يف العبادات، كما أننا تعودان  الكبرية الصغرية هلذه احلروف الكثيفة وتكفي هذه الشحنة
 اليت تسبقها اإلقامة املستأنفة للصالة مثل تكبرية اإلحرام ستئنافالعلى اكداللة   هذه التمهيدات

اليت  إحرام الصالة ، والسالم عليكم الدالة على انتهاء، ولبيك اللهم عمرةولبيك اللهم لبيك حّجا
وقول  ، ودعاء اإلفطار وتبييت نية الصيام والتحلل من إحرام احلّج والعمرة ختتلف عن سالم التحية

واالنتهاء بصدق هللا  قبل بسملة القراءة ، والتعوذ من الشيطان الرجيمواالنتهاء ابحلمد هلل بسم هللا
 وإن مل تكن املسلمني وعبادات يف عادات واخلوامت معروفة وهذه املقدمات أو االستهالالت .العظيم

 .من انحية املبدأ تبدو متفقة إالّ أهنا وجها للمقارنة
وللتفسري عالقة كيف ال - النحاة بدلوهمأدىل فيه ان خاصا ابللغويني ومبا أن هذا التفسري ك 

 ابن عباس بقراءة  -فواصل بني السورعلى كوهنا -إذ جند ابن جىن يستدّل  .-مباشرة مع اإلعراب
فلو أهنا كانت أمساء  هلل مل جيز حتريف شيء  بدون عني سق()حم  لبداية سورة الشورى وابن مسعود

 2.يراها قاطعة ى آخر حبجةونف ت تفسرياب، وهبذا ضرب عصفورين حبجر فأثمنها
 يف تفسري املنار حممد رشيد رضا إىل الواجهة التفسري السابقومن بني احملدثني الذين أعادوا 

 بعدها مباشرة ملا أييت هبا للتنبيه املخصوصة حكمة افتتاح بعض السور أنّ  إىل يرجع "إن عدم إعراهبا
وخلّوها من  يعين تفسريها والعام واخلاص يعلم أن إعراهبا 3"إعجازهواإلشارة إىل  من وصف القرآن

هلذه  اختاره وارتضاه يف هذا التفسري كونه ، وقد استفاض كثريايقصيها من دائرة اإلعراب املعىن
حروف ليس  أبمساء اوأمثاهل ةهذه السور واملختار عندان أن حكمة افتتاح  :"فتبناه ودافع عنه  احلروف
إىل ما سيلقى إليه  سامعهي تنبيه ال يرتكب منها الكالم تلك احلروف اليت غري مسمى مفهوم هلا معىن

ا خصت وإنّ  نبيه( و)هاء( الت)أالفهي كأداة االفتتاح منه شيء حىت اليفوته من الكالم هذا الصوت
                                                           

 ، والتصرف خاص وخالص.111، ص1تفسري البيضاوي، ج 1 
ن يف نقال عن سهام خضر إعجاز القرآ 239، ص2انظر احملتسب يف تبيني وجدوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ج 2 

 .211فواتح السور، ص
 .046ص  1ج 3
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على  )ص( كان يتلوها ألن النب واملفصل هبذا الضرب من االفتتاح  املثاينهن  لطولاب نة  معيّ  سور  
 البقرة وآل عمران إاّل الزهراوين وكلها مكية الوحي والنبوةوإثبات  إىل اإلسالم مبكة لدعوهتم املشركني

 تفسريات عن، ولصاحب املنار دفاعات أخرى 1"إىل أهل الكتاب وكانت الدعوة فيهما موجهة
ميكن أن تتوازى وال وأن هذه التفاسري  بني التفاسري أو التعارض أخرى مما يبني عن عدم التصادم

 .تتعارض
 :والتنبيه قت ألجل قرع األمساعذه احلروف سيهأن -4

من جعلهما  عنه ومن املفسرين فهو متفرّع انبعا من الذي قبله ال يعدو أن يكونهذا التفسري 
 على وجهني: هذا التنبيه ألهنما يشكالن امتدادا والقائلون هبذا جعلوا واحدا

 تنبيه الناس        مؤمنني         مسلمني األول:
 أهل الكتاب     مشركني   

 .مشغوال أبمور الدنيا أو مهام الرسالة بشر وميكن أن يكون تنبيه النب ألنه الثاين:
لنا "إهنا  دونا عناء فأوعزه أتصيل هذا الرأي كفاان مهمةولعل صاحب التنوير والتحرير  

، يقاظ ذهن السامع، إلاي فىت املقصود به التنبيه يف قولك مثل النداء حروف قصد منها تنبيه السامع
 2وأبو عبيدة" واألخفش ،قاله ثعلب

 حيث ارأتوا اهلاء كان ذلك دأهبم   النحاة الذين هذا القول كنظريه السابق مستقى من آراء
 .حيذفه واستعمال أيها وغري ذلك والبعيد واختالف النداء بني القريب يف أمساء اإلشارة للتنبيه

: "إن احلكيم إذا خاض سورة العنكبوت يف تفسري إذ قال الفخر الرازي وتبناه من املفسرين
املقصود شيئا غريه ليلتفت  على الكالم ممشغول البال يقح كون أو من ي من يكون حمّل الغفلة
له معىن  كالما  ذلك املقدم ، فقد يكونمث يشرع يف املقصودبقلبه عليه،  ، ويقبلاملخاطب بسببه إليه

 كمن يصّفر خلف  مفهومصوات غري  على املقصود امسع، وقد يكون ذلك املقدم كقول القائل  مفهوم
 .3عليه" كما يصفق اإلنسان يديه ليقبل السامع  وقد يكون ذلك الصوت بغري الفم إنسان ليلتفت إليه

                                                           

 وذلك عند تفسريه لسورة األعراف 232-231، ص 3تفسري املنار، ج 1 
 .213، ص1الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ج 2 
 .21، ص11مفاتيح الغيب، ج  3
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ابلتصفيق هذه احلروف  الدالل ألنه شبه يف هذا التخريج ولعل قول الرازي أخطر ما قيل
جاء على لغة العرب  ، ومبا أن القرآنالغافل وإمساع للفت االنتباه من قبل البشر والصفري املستعمل
يَا أَيَُّها  :"وورد مثل ذلك يف القرآن  امسع وكذلك النداء :مفهومة مثل ت كلماتفإن العرب استعمل

ونَ  ،"1"...الَِّذيَن آَمن وا ل التصفيق والصفري عند البشر استعموعوض ...2"﴾١﴿ ق ْل يَا أَيَُّها اْلَكافِر 
 .عن األخطاء غالبا وحسبنا أن الصفري والتصفيق يستعمل للتنبيه اليت تقرع السمع مثل هذه احلروف

ل من حلّ التّ  ومل يستطع قحمدّ  إىل خطر تإذا تنبهالتصفيق  يسمح حىت للمحرمة ابلصالة استعمالإذ 
الذي غفلوا  ليزحيوا ذلك اخلطر ممن ليسوا يف إحرام الصالة اهب احمليطني صفق إلعالمإذ ت الةإحرام الصّ 

 الرجال أو يسبحواأو يتنحنح  وراء اإلمام أن تصفق النساء نييؤذن للمصلّ ه  أنّ وحىّت  .وأدركته هي عنه
وطريقتهم يف ذلك  ،تالوة مثال عن سجدة أو السهو ،مثال يف قراءة اآلايت  تنبيها لإلمام على خطأٍّ 

لكنها ال ترقى إىل  "يردد صوات داخليا أخفت  من السعال احم احم ، أو:"3:"سبحان هللا"قول
                                                           

، 131،113،112،131، 123موضع من اآلايت :11يف سورة البقرة وحدها وردت يف  1
223،233،233،231،213،232. 

 .1سورة الكافرون اآلية  2
يباح للمصلي فعل أمور منها: التنحنح عند االضطرار إليه،واالستفتاح على اإلمام والتسبيح له إن سها"ينظر: أبـو بكـر   3

 ســـنن حــديث مرفــوع()وأســاس هــذه الفتـــوى 074،ص0،0999لم،دار الفكـــر، بــريوت طجــابر اجلزائــري: منهــاج املســ
بـ ر ان   :"الصغرى النسائى ب ة   أ خ  ـد ثـ ن ا قـ تـ يـ  ـازِمٍّ  أ يب  ، ع ـن   لـر مح  نِ ا ع ب ـدِ  ابـ ن   و ه ـو   يـ ع ق ـوب   ، قال: ح  لِ  ، ع ـن   ح  ـه  ـع دٍّ  بـ نِ  س  ، أ ّن  س 

ــر ج  ر   ء  ف خ  ــي  ــنـ ه م  ش  ــان  بـ يـ  ــرِو ب ــِن ع ــو فٍّ ك  ــل م  بـ ل غ ــه  أ ن  ب ــيِن ع م  ــِه و س  ــل ى اَّلل   ع ل ي  ــول  اَّللِ  ص  ــل م  ر س  ــِه و س  ــل ى اَّلل   ع ل ي  ــول  اَّللِ  ص  س 
نـ ه م  يف أ ان سٍّ م ع ه  ف ح ـِبس  ر س ـول  اَّللِ  ص ـل ى اَّلل    ـرٍّ فـ ق ـال  : اي  أ اب  لِي ص ِلح  بـ يـ  ل  ِإىل  أ يب ب ك  ـاء  بِـال  ـل م  ف ح انـ ِت األ  وىل  ف ج   ع ل ي ـِه و س 

ـل  لـ ك  أ ن  تـ ـؤ م   ة  فـ ه  رٍّ ِإن  ر س ول  اَّللِ  ص ل ى اَّلل   ع ل ي ِه و س ل م  ق د  ح ِبس  و ق د  ح انـ ِت الص ـال  ئ ت  ف أ قـ ام  ِشـ الن ـاس  قـ ال  : نـ ع ـم  ِإن   ب ك 
ــل م  مي  ِشــي يف ا ــول  اَّللِ  ص ــل ى اَّلل   ع ل ي ــِه و س  ــاء  ر س  بـ ــر  اِبلن ــاِس و ج  ــرٍّ ف ك  ل  و تـ ق ــد م  أ ب ــو ب ك  ــذ  بِــال  ــىت  ق ــام  يف الص ــفِّ و أ خ  لصيــف وِف ح 

رٍّ ال  يـ ل ت ِفت  يف ص ال   ِفيِق و ك ان  أ ب و ب ك  ـار  الن اس  يف الت ص  ـل م  ف أ ش  ثـ ر  الن اس  ال تـ ف ت  ف ِإذ ا ر س ول  اَّللِ  ص ـل ى اَّلل   ع ل ي ـِه و س  تِِه فـ ل م ا أ ك 
ي ِه ف ح ِمد   رٍّ ي د  ي  فـ ر ف ع  أ ب و ب ك 

ـل  ِإل ي ِه ر س ول  اَّللِ  ص ل ى اَّلل   ع ل ي ِه و س ل م  أي  م ر ه  أ ن  ي ص لِّ ق ـر ى و ر اء ه  ح ـىت  قـ ام   اَّلل   ع ـز  و ج  ـع  ال ق ه  و ر ج 
اي  أ يـيه ا الن اس  م ا ل ك م   :  "الن اِس فـ ق ال   يف الص فِّ فـ تـ ق د م  ر س ول  اَّللِ  ص ل ى اَّلل   ع ل ي ِه و س ل م  ف ص ل ى اِبلن اِس فـ ل م ا فـ ر غ  أ قـ ب ل  ع ل ى

ء  يف ال ب ك م  ش ي  تِِه فـ ل يـ ق ـل  س ـب ح ان  ِحني  ان  ء  يف ص ـال  بـ ه  ش ـي  ـاِء م ـن  ان  ـِفيق  لِلنِّس  ـِفيِق ِإن ـ ا الت ص  مت   يف الت ص  ـذ  ِة أ خ  اَّللِ  ف ِإنـ ه  ال   ص ـال 
رٍّ م ا م نـ ع ك  أ   م ع ه  أ ح د  ِحني  يـ ق ول  س ب ح ان  اَّللِ  ِإال  ال تـ ف ت  ِإل ي ِه اي  أ اب  ب ك  ي  لِلن اِس ِحني  أ ش ر ت  ِإل ي ك  " . ق ال  : أ بـ و ي س 

ن  ت ص لِّ
ـل   ي  بـ ني   يـ د ي  ر س ـوِل اَّللِ  ص ـل ى اَّلل   ع ل ي ـِه و س 

ب ِغي اِلب ِن أ يب ق ح اف ة  أ ن  ي ص لِّ رٍّ م ا ك ان  يـ نـ   شـعيب بـن أمحـد الـرمحن عبـد أبـو"م  ب ك 
ــ للنســائي الصــغرى الســنن = الســنن مــن اجملتــى :(ه404 ت) النســائي اخلراســاين، علــي بــن  غــدة،أبو  الفتــاح عبــد: قيــحتق ـ

م ام ةِ  ِكت اب .09164،ط حلب، اإلسالمية املطبوعات مكتب  .776: حديث  رقم اإل ِ
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، أو احلاميمات )حم( لكنها تنطق قول هللا تعاىل يف بداية احلواميم إىل ، وهذا يعيدان1أصوات احلروف
 ،على كتاب هللا نيئغري متجرّ  تعليقا وموازنة لألشباه مع النظائر ال يعدو أن يكون، لكن هذا اميمح

 .إن فعلناه غري عامدين ونستغفر هللا كثريا ،و معاذ هللا أن نفعل هذا الصنيع
ا كان أمت والكالم املقصود كان أهم  كلم"مث إن موقع الغفلة  : 2قائال استنتاجاته ويواصل الرازي

، املقصود حروفا هي كاملنبهات على الكالم فاختار احلكيم أن يقدمأكثر،  كان املقدم على املقصود
الذي هو التنبيه من  املقصود تكون أمّت يف إفادة معناها حبيث يفهم مث إن تلك احلروف إذا مل تكن

بعد  إمساع ما على املتكلم إلقبال السامع ، ألن تقدمي احلروف إذا كان اليت هلا معىن احلروف تقدمي
 أنه كل املقصود رمبا يظن فإذا مسعه السامع مفهوما ا وقوالمنقوص ذلك املقدم كالما ، فإذا كانذلك

ال يقطع نظره  منه صوات بال معىن يقبل عليه ، أما إذا مسععنه فيقطع االلتفات، وال كالم له بعد ذلك
 إذا بدأان من حيث انتهى هذا القولو . "جزم أبن ما مسعه ليس هو املقصوديغريه ل عنه ما مل يسمع
من املعىن ذلك يكمن يف قيمتها  من فراغ هذه املركبات احلرفية إثبات احلكمة جند حماولة الرازي

بني املواضع اليت تستعمل فيها  . حيث أقام موازنةسيأيت بعدها اليت حتيل إىل أمهية ما الداللية
 قد يستمع السامع أن يف األوىلالفارغة احملتوى من املعىن فنجد  املعىن والتنبيهات التنبيهات املعروفة
  التمثيل لذلك جند ناوإذا حاول أنه كل املقصود أو اللهو ظنا منه مث يعود إىل السهو إىل البداية فقط

وا يَا أ وِلي  .."،3"﴾٨٨﴿ أَفَََل يَْعِقل ونَ ..":يف القرآن الكرمي كثريا من هذه النماذج فَاْعتَبِر 

 لكن كالمه ال يتضمن هذا املعىن فقط فإذا  5"﴾١﴿ إِنَّا َسن ْلِقي َعلَْيَك قَْوًّل ثَِقيًَل "،4"﴾٢﴿ اْْلَْبَصارِ 
 :إذ يربط عدد احلروف املقطعة جبانبني وجدان أخطر من ذلك قوللصعدان إىل بداية ا

 : مقدار الغفلة ونسبتها.األول
 هبا. أمهية احملتوى الدالل للسورة املفتتحة: الثاين

                                                           
الرجل: ترّدد صوته يف حنجرته  كالك ّحة  حننح.رّدد يف جوفه ص وات كالسيعال اسرتواحا يف املعجم الوسيط:  :حن  ن ح   1

مكتبة الشروق  -جممع اللغة العربية ،حممد خلف هللا-عطية الصواحلي -عبد احلليم منتصر -إبراهيم أنيس. اسرتواح ا
 مدخل)حننح( 4002الدولية 

 .21، ص11مفاتيح الغيب: ج 2 
 .33سورة يس من اآلية  3 
 .2سورة احلشر من اآلية 4 
 .7سورة املزمل اآلية 5 
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كان أمّت والكالم املقصود كان أهّم    مث إن موقع الغفلة كلمانستنتجه من قوله: " ماولعل ذلك 
 ".املقصود حروفا هي كاملنبهات أن يقدم على الكالم فاختار  أكثر على املقصود  كان املقدم

يف  القرآنية املوجودة  يف فحوى الرسالة ةاملوجود ةالداللي ال تنحصر يف الشحنة أمهية هذه احلروفف
وجتد  .الذي متهد له داللة صوتية أيضا مزيّتها ربط أذن السامع ابلوقع املوسيقيهلا بل . اآلايت التالية

: "احلروف تنبيهات قّدمت وعدم الغفلة ن االرتباط السمعيمما يؤمّ  أشباها ونظائر داخل السورة له
واملعىن  الرائقمن الكالم  استماع ما يرد عليه، فال يفوته شيءعلى على القرآن ليبقى السامع مقبال 

 .1"الفائق
ه معروف وهو هللا تعاىل جلت املنب ه ألنه املنبِّ  معرفة اآلن . يبقى علينانبيهلتّ منا ابلنقل اآلن أننا سلّ  

 .قدرته
يف مكة مث ألهل  للمشركني أوال وابلذات ا كان التنبيه...وإن  : "يقول الشيخ حممد رشيد رضا

قواهم  بكلّ  يتوّجهون به إذ كان املؤمنون عليهم احلجج لدعوهتم إىل اإلسالم وإقامة الكتاب يف املدينة
هبذا التنبيه  ، فهم مقصودون عليهم وكله عندهم سواء صلى هللا عليه وسلم الرسول يتلوه إىل ما

 :إذن فاملنبهون عنده درجتان .2"ابلدرجة الثانية
 صنفني بتفاوت يف هذه الدرجة : مجع الشيخ حممد رشيد رضااملنبهون من الدرجة األوىل

ال يعود إىل  قائمة املنبهني املشركني على رأس، ولعل جعله معني، فجعل املشركني أوال مث أهل الكتاب
يف صدر  : "معروف أن أعداء اإلسالم3يف مناهل العرفان الزرقاين آخر ذكره إنا العتبار درجة غفلتهم

ذَا اْلق ْرآِن َواْلغَْوا فِيِه : "كان يقول بعضهم لبعض  الدعوة ٰـَ وا َّل تَْسَمع وا ِلَه لَعَلَّك ْم َوقَاَل الَِّذيَن َكفَر 

وإذا هم التفتوا  أيلفوا مامل ، وقرع أمساعهمحبروف اهلجاء املبدوءة فلما أنزلت السور 4"﴾٢٨﴿تَْغِلب ونَ 
من  وشارف اإلميان هدايته فآمن من أراد هللا  عقوهلم استهوت قلوهبم واستمالت بيناتآايت  أمام
 يف الدنيا وأخذت عليهم الطرق فال عذر هلماملكابرين  يف وجه الطغاة ، وقامت احلجةهللا أتخريه شاء

 .وال يوم الدين"
                                                           

 .133، ص23الفخر الرازي مفاتيح الغيب، ج 1 
 .231، ص 3تفسري القرآن املعروف بتفسري املنار، ج 2 
،ص 0ج4ط،وشركاه احللب البايب عيسى مطبعة ،القرآن علوم يف العرفان :مناهل(هـ0467ت) الزير قاين العظيم عبد حممد3

440-440. 
 .46سورة فصلت اآلية  4 
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َّل  "ا:ملّا قالو  مشاهبا وهو: "أن الكفار وهذا فعال ما أراده صاحب املنار إذ قال كالما

ذَا اْلق ْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لَعَلَّك ْم  ٰـَ أراد هللا تعاىل ملّا  " وتواصلوا ابإلعراض عنه﴾٢٨﴿تَْغِلب ونَ تَْسَمع وا ِلَه
ملا يرد عليهم من  ليكون سببا إلسكاهتم يعرفون ونفعهم أن يورد عليهم ما ال أحب من صالحهم

: به حممد إىل ما جييء كاملتعقبني: امسعوا: فكانوا إذا مسعوها قالوا  هذه احلروف فأنزل هللا عليهم القرآن
. جتد من يشري 1"إىل انتفاعهم وطريقا ا الستماعهم ، فكان ذلك سبب  هجم عليهم القرآن فإذا أصغوا

ابن   انتقدهالذي  4،ابن جرير ومن املفسرين 3،والسيوطي 2،الزركشي من غري املفسرين إىل هذا الكالم
ليستغربوها  نفوس املشركني الستدراج نزلت هذه احلروف" أنّ  )املفسري ن(.إذ رأى األول منهما5كثري

يف مناقشة هذا  فقال ابن كثري .6"فتجب عليهم احلجة ،بعدها فيسمعوا القرآن أمساعهم هلا افيفتحو 
، ليس كذلك ، بل غالبهاال يكون بعضها يف مجيع السورلكان ه لو كان ذلك ألنّ  إنه ضعيف":القول
، مث إن سورة أو غري ذلك افتتاحيف معهم سواء كان  هبا يف أوائل الكالم أيضا االبتداءكان كذلك ولو  

 .7"هبذه الوجوه فانتقض ما ذكروه ليستا خطااب للمشركني مدنيتان اليت تليهاو  ةهذه السور 
 :هذا التفسري كان بسبب رد  و 
تقدر  -مقارنة مبجموع السور– اليت تشكل نسبة منخفضة وجود هذه الفواتح يف بعض السور _

 % 34,51ابلربع:

روف متصدرة لكل خطاب هلم حىت لو كان ا خبطاب املشركني لكانت هذه احللو كان ذلك خاص_
  !ذلك يف منت السور وليس يف بدايتها فقط

( واليت تليها )يعين آل عمران _مبا أنه كان بصدد تفسريها– اليت هي البقرة أن هذه السورة _
 ،العقبة يف بيعة اعتنقوا اإلسالم ليس للمشركني إذ أن أهل املدينة وهبذا اخلطاب فيهما ،مدنيتان

 .من املشركني الكتاب وليسوا والبقية من سكاهنا من أهل

                                                           

 .23.و اآلية هي من سورة فصلت رقم113، ص3حممد رشيد رضا: تفسري املنار، ج 1 
 .113، ص1ينظر الربهان يف علوم القرآن، ج 2 
 .11، ص 2ينظر اإلتقان يف علوم القرآن، ج 3 
 .39، ص1جامع البيان، ج 4 
 .11، ص 1تفسري ابن كثري، ج 5 
 .69، ص0جامع البيان، جالطربي : 6 

 .11، ص 1تفسري ابن كثري، ج 7 

http://tanzil.net/#41:26
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 :املنار وهو أهل الكتاب الذي ذكره صاحب ومن هنا ندخل إىل الصنف الثاين 

وآل  إال البقرة كلها مكية  السور: "ومن املعلوم أن هذه وهبذا الصدد قال د.صبحي الصاحل
والوحي وأما الزهراوان املدنيتان فلمجادلة أهل  إىل إثبات النبوة عمران فأما املكية فلدعوة املشركني

ى ما كان يلق إىل هؤالء وهؤالء وأولئك وكانت تلك الفواتح كفيلة بتنبيه الكتاب ابليت هي أحسن
 من أوائل السور اكانت  أبن الزهراوينإذا سّلمنا  وضوحا شيء ويزداد هذا الرأي حىت ال يفوهتم عليهم

اإلهلية من  متت احلكمة املقطعة هبذه احلروف مفتتحتني وبنزوهلما -كما هو مشهور  – نزوال يف املدينة
 بعد الزهراوين بتلك احلروف ، فلم يعد يف استمرار االفتتاحوإاثرة اهتمامهم هبا تنبيه اليهود إىل الدعوة

 ؛ ومل تعد هنالكتلك الفواتحبعدمها خاليا من  نزل الوحي لذلكلعله  و .1"ابهرة حكمة ظاهرة
 بسبب مدنية البقرة إىل هذا القول ابن كثري يف تفسريه االعرتاض الذي وجهه ضرورة للتسليم بصحة

 ألن احلكمة من ختصيص الزهراوين هبذه الفواتح تكون للمشركني وآل عمران وكوهنما ليستا خطااب
 .ابلغة دامغة -يف نظران–على ما بينه صبحي الصاحل 

إذا كان ذلك كل ما خيص جانب أهل الكتاب وجانب املشركني فماذا خبصوص أهل 
 الميان؟

حىت ال تفسر إمهاال من -املتفحص للقول السابق لصاحب املنار جتده ينزه املؤمنني عن الغفلة 
إذ كان  -إعطائه األمهية الالزمة أثناء االستماع للقرآنجانبهم أو تقليال منهم لشأن القرآن وعدم 

لكنه يقّر أهنم معنيون من  .املؤمنون يتوّجهون بكل قواهم إىل ما يتلوه الرسول صلى هللا عليه وسلم
 الدرجة الثانية هبذا التنبيه فما وجه احتياجهم إايه؟ 

 األهمّ هنم مل يفرّقوا  بني ها أمفاد ،أن قوله حيوي كلمة مفتاحية "وكله عندهم سواء"نقول 
فجاءهم هبذه احلروف للتنبيه على األمهية ومزيد العناية يف السمع والوعي فاستحقوا التنبيه    واملهّم 

 واستحقت السور متييزها هبذه املنبهات.
لكن املؤمنني من مسلمني وأهل كتاب، وحىت املشركني يشرتكون يف صفة البشرية، ويفتقرون 

الشريف مبجّرد  تغلب الروحانية على طبعةفقد كانت " !ة والعصمة. فكيف يغفل النب؟إىل صفة النبوّ 
 .2عليه ودنّوه منه" نزول الروح األمني

                                                           

 .233-233صبحي الصاحل: مباحث يف علوم القرآن، ص  1 
 .121، ص 3حممد رشيد رضا. املنار: ج 2 
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العلماء املوثوقني ارتضى هذا التفسري ضف إىل ذلك  أن الغفلة ليست مما  نلكن غري واحد م
وَن "يف مقام املدح:ت يف حق املؤمنات ثبتقد و  ،يعيب النّب فهو بشر أّوال وأخريا إِنَّ الَِّذيَن يَْرم 

ْم َعذَاٌب َعِظيمٌ  ْؤِمنَاِت ل ِعن وا فِي الدُّْنيَا َواْْلِخَرةِ َولَه  ْحَصنَاِت اْلغَافََِلِت اْلم   .1"﴾٢٢﴿ اْلم 
إذا فقال: "-إظهار بعض التحفظمع –كان الفخر الرازي ممن رأى اختصاص النب ابلتنبيه 

وإن كان يقظان اجلنان لكنه إنسان يشغله شأن عن إن النب صلى هللا عليه وسلم  :فنقول ثبت هذا
، وقريب من 2فكان حيسن من احلكيم أن يقّدم على الكالم املقصود حروفا هي كاملنبهات" شأن،

الذي جّوز "أن يكون هللا قد علم يف بعض  يف كتاب اإلتقان عزاه إىل اجلويينهذا القول جتده 
األوقات كونه صلى هللا عليه وسلم يف عامل البشر مشغوال، فأمر جربيل أبن يقول عند نزوله )امل( 

 .3و)حم( ليسمع النب صوت جربيل، فيقبل عليه ويصغي إليه" (و)الر
 من خالل هذا القول تتبدى لنا أمور كثرية منها:

" كونه نقل الكثري إن ثبت هذااألصلي هلذا التخريج الدالل كونه قال: "أن الرازي ليس الصاحب  -
التفاسري املعروفة أصحاب أغلب رأي وذلك من ابب األمانة العلمية ذكر -من التخرجيات 

 وللقارئ االختيار لكن األمر ال َيل  من بعض التوجيهات ومثله فعل الطربي وابن كثري.

انية طبعه الشريف إال أن مسؤولياته كثرية وميكن أن ينشغل أن النب بشر وعلى الرغم من روح -
د ولعلنا نتذكر هنا قصة عب -نظرا لطاقته البشرية احملدودة مقارنة مع صالحياته-أبمور دون أمور 

ا َمن َجاَءَك :"-صلى هللا عليه وسلم-حضرة النب  هللا بن أّم مكثوم والوفد املاثل عند َوأَمَّ

على أن ال حتسب كنقطة ضد النب بل  4"﴾١١﴿ فَأَنَت َعْنه  تَلَهَّىَٰ ﴾٩﴿ َوه َو يَْخَشىَٰ ﴾٨﴿يَْسعَىَٰ 
 .-العصمةرغم – كدليل على بشريته  اخلالصة

                                                           
 .21سورة النور اآلية  1
 23.ص22الرازي مفاتيح الغيب، ج 2
 .23، ص22. جتد النص ذاته عند الرازي: ج13، ص2السيوطي: ج 3
يف الصالة بنص احلديث التال:" . ومن شواهد بشريته صلى هللا عليه وسلم سهوه 00_9_1سورة عبس اآلايت   4

ر و ح د ث يِن  يـ ر   ِقد  الن ا ع م  يع ا ع ن   ح ر بٍّ  ب ن   و ز ه  ن ة   اب نِ  مجِ  ر و ق ال   ع يـ يـ  ي ان   ح د ثـ ن ا ع م  ن ة   ب ن   س ف  ق ال   أ ييوب   ح د ثـ ن ا ع يـ يـ 
ع ت   ع ت   ِسريِين   ب ن   حم  م د   مسِ  د ى و س ل م   ع ل ي هِ  اَّلل    ص ل ى اَّلل ِ  ر س ول   بِن ا ص ل ى يـ ق ول   ه ر يـ ر ة   أ اب   يـ ق ول  مسِ  يت    ِإح   اِإم   ال ع ِشيِّ  ص ال 
ر   ِ  يف  ف س ل م   ال ع ص ر   و ِإم ا الظيه  ع تـ ني  ع ا أ ت ى مث    ر ك  ل ةِ  يف  ِجذ  ِجدِ  ِقبـ  تـ ن د   ال م س  رٍّ  أ ب و ال ق و مِ  و يف  م غ ض ب ا ِإل يـ ه ا ف اس   أ ن   فـ ه ااب   و ع م ر   ب ك 
ة   ق ِصر ت   الن اسِ  س ر ع ان   و خ ر ج   يـ ت ك ل م ا ي نِ  ذ و فـ ق ام   الص ال  ة   أ ق ِصر ت   اَّلل ِ  ر س ول   اي   فـ ق ال   ال ي د   ص ل ى الن ِبي  فـ ن ظ ر   ن ِسيت   أ م   الص ال 

ِين ا و س ل م   ع ل ي هِ  اَّلل    ي نِ  ذ و يـ ق ول   م ا فـ ق ال   و مِش اال   مي  ِ  ِإال   ت ص لِّ  مل    ص د ق   ق ال وا ال ي د  ع تـ ني  ِ  ف ص ل ى ر ك  ع تـ ني  بـ ر    مث    و س ل م   ر ك   س ج د   مث    ك 
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أما ابلنسبة لقول جربيل امل، الر، حم عند نزوله ليشعر النب بوجوده ويسمع صوته فذلك أمر  -
يراه الناس لكن النب كان يراه وذلك اثبت ابلقرآن والسنة،  ال لكون جربيل مالكا .حساس

ب واإلشعار بوصوله بتهجي هذه احلروف حتيل إىل عادة العرب يف اإلشعار بوجود غريب وأصحا
ستئذان ويكون وات اليت ال معىن هلا كنوع من االاملكان يف غفلة من أمرهم إبصدار مثل هذه األص

احم، أو الطرق وحاليا جتد اجلرس أو حتريك أدوات معدنية أو -ذلك ابلنحنحة وهي قول احم
ة ة على طاولقود املعدنيّ رق ابلنّ أو الطّ  ،زجاجية مصممة لإلشعار ابحلركة توضع أعلى املداخل

األماكن العامة واخلاصة أبجهزة ذكية تقوم بذلك عوضا عن الناس. لكن  د  زوّ ، وقد ت  )الدكان(احملل
 !هل جيوز أن يكون مثل ذلك يف القرآن الكرمي؟

ضف إىل ذلك أنه إذا ثبت مثل هذا هل تعترب مثل هذه  !هذا ما ال نستطيع اجلزم به      
وة األصوات من صميم السورة؟ لكننا سرعان ما نتذكر احلديث النبوي الشريف عن فضل تال

صلى هللا عليه  - هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن رسول هللا روى الرتمذي من حديث عبد. نالقرآ
مل ا  : ول  ق   أ  ا، ال  اهِل  ث  م  أ   رِ ش  ع  بِ  ة  ن  س  احل  ، و  ة  ن  س  ح   هِ بِ  ه  ل  فـ   هللاِ  ابِ ت  كِ   ن  ف ا مِ ر  ح   أ  ر  قـ   ن  م  "قال:  -وسلم 

"ر  ح   يم  مِ و   ف  ر  ح   م  ال  و   ف  ر  ح   ف  لِ أ   ل  ب   ف  ر  ح    1.ف 

فلو مل تكن هذه احلروف من صميم السور ما اختذها مثاال وله يف املئة واألربعة عشر سورة الكثري من 
 يستطيع جتاوزه واالستدالل آبخر لكنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.األمثلة فكان 

وهو قضية الوحي اليت تكفلت السـنة  خريج الدالل إال شيء واحد ووحيدلنا اآلن من هذا الت ق  ومل يتب
ثـ ن ا ح:" النبوية أبنواعها الثالثة تسليط الضوء على نواح من كيفية جميئه إىل النب ع ب د  اَّللِ  بـ ن  ي وس ـف   د 

بـ ـر ان    ـاِم بـ ِن ع ـر و ة   ع ـن   م الِـك   ق ال  أ خ  ـة  أ مِّ ال م ـؤ ِمِنني   ع ـن   أ بِيـِه  ع ـن   ِهش  ـا  ع اِئش   أ ن   ر ِضـي  اَّلل   ع نـ ه 
ــامٍّ  ــول  اَّللِ   ر ِضــي  اَّلل   ع ن ــه   احل  ــاِرث  ب ــن  ِهش  ــأ ل  ر س  ــل م   س  ــل ى اَّلل   ع ل ي ــِه و س  ي ــف   ص  ــول  اَّللِ  ك  ــال  اي  ر س  فـ ق 

ي  فـ ق ـال  ر س ـول  اَّللِ   ـل م   أي  تِيك  ال و ح  ي ـاان  أي  تِيـيِن ِمث ـل   ص ـل ى اَّلل   ع ل ي ـِه و س  اجل ـ ر ِس و ه ـو  أ ش ـديه   ص ل ص ـل ِة  أ ح 
ثـ ل  ِل  فـ يـ ف ص م   ل ي  ع   ي اان  يـ ت م  ر ج ـال  فـ ي ك لِّم ـيِن فـ أ ِعي م ـا يـ ق ـول   ال م ل ـك   ع ينِّ و ق د  و ع ي ت  ع ن ه  م ا ق ال  و أ ح 

                                                                                                                                                                                     

بـ ر    مث    بـ ر    مث    فـ ر ف ع   ك  ابب السهو يف الصالة  :الصالة ومواضع املساجد كتاب :مسلم صحيح" و س ل م   و ر ف ع   ك بـ ر    مث    و س ج د   ك 
 . 573، رقم احلديث:والسجود له

 .ينظر تفسري ذلك23سورة يوسف اآلية  4
 .4447حديث رقم  4ج رواه الرتمذي وصححه:سنن الرتمذي 1 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=247&idfrom=1535&idto=1564&bookid=53&startno=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1413&idto=1889&lang=&bk_no=53&ID=228
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ي  يف ال   ر ِضي  اَّلل   ع نـ ه ا  ع اِئش ة   ق ال ت   ِصـم   يـ و ِم الش ـِديِد ال بـ ـر ِد و ل ق د  ر أ يـ ت ه  يـ ن زِل  ع ل ي ِه ال و ح  ع ن ـه  و ِإن   فـ يـ ف 
ِبين ــه    -بفــتح الصــادين–وقــد شــرح اإلمــام النــووي هــذا احلــديث فقــال: "الصلصــلة  1"ع ر ق ــا  ل يـ تـ ف ص ــد   ج 

وهي الصوت املتدارك يسمعه وال يثبته أول ما يقرع مسعه حىت يفهمه مـن بعـد ذلـك واحلكمـة يف ذلـك 
يتفـــرّع مسعـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم، وال يبقـــى فيـــه وال يف قلبـــه مكـــان لغـــري صـــوت امللـــك، ومعـــىن أن 

 2".)وعيت( مجعت وفهمت وحفظت ألن امللك يفارق على أن يعود وال يفارقه مفارقة قاطع ال يعود
الم  " يف مثل صلصـلة اجلـرس " والصلصـلة مبهملتـني مفتـوحتني بينهمـايف رواية مسلم :"ويف فتح الباري

: يف األصــل صــوت وقــوع احلديـــد بعضــه علــى بعــض ، مث أطلــق علـــى كــل صــوت لــه طنـــني ،  ســاكنة
: هــو صــوت متــدارك ال يــدرك يف أول وهلــة ، واجلــرس اجللجــل الــذي يعلــق يف رءوس الــدواب ،  وقيــل

: اجلــرس انقــوس صــغري أو ســطل يف  واشــتقاقه مــن اجلــرس إبســكان الــراء وهــو احلــس ، وقــال الكرمــاين
قطعة حناس يعلق منكوسا على البعـري ، فـإذا حتـرك حتركـت النحاسـة فأصـابت السـطل فحصـلت  داخله

3".الصلصلة
 

إذن فقدوم جربيل ال حيتاج حروفا تدل عليه إذ أن جميئه يدخل النب يف حالة تستحوذ على 
أن راحلته لتربك إذا   مسعه وبصره وتعزله عن الدنيا أبسرها بل تؤثر حىت على من حوله حىت ال يذكر

ثـ ن ا:"احلديثويف كان راكبها  ثـ ن ا ع ب د  ال ع زِيِز ب ن  ع ب ِد اَّلل ِ  ح د  رِيي  س ع دٍّ  ب ن   ِإبـ ر اِهيم   ح د  ق ال   الزيه 
ث يِن   ب ن   م ر و ان   أ ن ه  ق ال  ر أ ي ت   الس اِعِديِّ  س ع دٍّ  ب نِ  لِ س ه   ع ن   ِشه ابٍّ  اب نِ  ع ن   ك ي س ان    ب ن   ص اِلح   ح د 
بـ ر ان  أ ن   احل  ك مِ  ن ِبِه ف أ خ  ِجِد ف أ قـ بـ ل ت  ح ىت  ج ل س ت  ِإىل  ج  ِبتٍّ  ب ن   ز ي د   ج اِلس ا يف ال م س  بـ ر ه   اث   ر س ول   أ ن   أ خ 
ل ى و س ل م   ع ل ي هِ  اَّلل    ص ل ى اَّلل ِ  ت ِوي ال   ع ل ي هِ  أ م  ق ال   اَّلل ِ  س ِبيلِ  يف  و ال م ج اِهد ون   ال م ؤ ِمِنني   ِمن   ال ق اِعد ون   ي س 

ت ومٍّ  ف ج اء ه   ت   اب ن  أ مِّ م ك  ه اد  جل  اه د  ت ِطيع  اجلِ  ِليه ا ع ل ي  فـ ق ال  اي  ر س ول  اَّللِ  ل و  أ س  و ك ان  ر ج ال  أ ع م ى  و ه و  مي 
ل م  و ف ِخذ ه  ع ل ى ف ِخِذي فـ ثـ ق ل ت  ع ل ي  ح ىت  ف أ نـ ز ل  اَّلل   تـ ب ار ك  و تـ ع اىل  ع ل ى ر س ولِِه ص ل ى اَّلل   ع ل ي ِه و س  

                                                           
 . 4رقم  :الوحي بدءابب  :حديث مرفوع  رواه البخاري 1
 م.2221-ه1322، 3صحيح مسلم بشرح النووي، حتقيق عصام الصبابطي وآخرون، دار احلديث، ط  2 

 بــريوت، - املعرفــة دار، البخـاري صــحيح شــرح البـاري فــتح الشــافعي العسـقالين الفضــل أبــو حجـر بــن علــي بـن أمحــد  3 
 اخلطيـب الـدين حمـب: طبعـه علـى وأشـرف وصـححه إبخراجـه قـام الباقي عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه  رقم0479
 .4 رقم ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه
 

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12374
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12374
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16214
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16214
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17065
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17065
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17065
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2681#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2681#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2681#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2681#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2681#docu


 الفصل الثاين                                               حروف القرآن املقطعة )دراسة داللية(

 

 

136 

" ر رِ الض   أ وِل  غ يـ ر   ِخف ت  أ ن  تـ ر ض  ف ِخِذي مث   س ّرِي  ع ن ه  ف أ نـ ز ل  اَّلل   ع ز  و ج ل  
إذ كان زيد بن اثبت 1

 الصحايب اجلليل الحظ احلالة النفسية واجلسمية للنب وأصابه شيء منها فكيف أهل بيته؟ 
ي  يف ال يـ و ِم الش ِديِد ال بـ ر ِد  ففيما تروي عائشة رضي هللا عنها: "  و ل ق د  ر أ يـ ت ه  يـ ن زِل  ع ل ي ِه ال و ح 

ِبين ه   فـ يـ ف ِصم    2"ع ر ق ا  ل يـ تـ ف ص د   ع ن ه  و ِإن  ج 
فنزول الوحي  ،ب وال غفلتههو النّ بعد كل هذه اإلشارات على نزول جربيل ال ميكن القول بس  

مث أتتيه اآلايت وأذنه ال تسمع سواها من األصوات  ،حل خترج النب وتفصله عّمن حولهأييت على مرا
من أن يسقط منه شيء من   هخلوفنب كان يبالغ يف احلرص الشديد على اليقظة حىت أن ال ؛احمليطة

تابه  طمأنه هللا تعاىل أبن هللا حافظ  كحىّت ،كالم هللا الذي أيتيه عن طريق جربيل فريدد بعد جربيل 
ْك بِِه ِلَسانََك ِلتَْعَجَل بِهِ "هللا تعاىل: قال قراءة جربيل باع  فحسب النب اتّ  ،من عنده إِنَّ  ﴾١٨﴿ َّل ت َحِرِّ

 3"﴾١٩﴿ ث مَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَه   ﴾١٨﴿ قََرأْنَاه  فَاتَّبِْع ق ْرآنَه  فَإِذَا  ﴾١١﴿ َعلَْينَا َجْمعَه  َوق ْرآنَه  

 القول العاشر: أهنا تعليم للحروف املقطعة:-6

حىت إذا وردت عليهم بعد  ،للحروف املقطعةذهب بعض العلماء إىل أن هذه احلروف تعليم 
ذلك مؤلفة كانوا قد علموها كما يتعلم الصبيان احلروف املقطعة مث يتعلموهنا مركبة، وممن قال ذلك 

عة حىت امسعوها مقطّ ّنا ذكرها ويف التقدير كأنه قال:"حيث قال: "إن هللا تعاىل إ 4.عبد العزيز بن حيىي
بيان يتعلمون هذه احلروف أوال مفردة الصّ  رفتموها قبل ذلك، كما أنّ إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم ع

ويعزي هذا الرأي الزركشي يف الربهان إىل أيب بكر التربيزي الذي رأى أن هذه  5.مث يتعلمون املركبات"
على أن القرآن مؤلف من احلروف اليت هي: أ، ب، ت، ث... فجاء بعضها  كرت لتدلّ احلروف ذ  

                                                           
تعاىل ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أول الضرر ابب قول هللا  :والسري اجلهاد كتاب :البخاري صحيح  1

 . 2677حديث رقم:  واجملاهدون يف سبيل هللا

 

 رواه البخاري: )سبق ختريج احلديث( 2 
 .19-13سورة القيامة اآلايت  3 
هو عبد العزيز بن حيىي بن عبد العزيز الكناين املكي، فقيه مناظر، كان من تالميذ اإلمام الشافعي، قدم بغداد يف أايم  4 

 (.29: 3ه، انظر الزركلي، األعالم )232املأمون، له تصانيف عديدة، تويف سنة 
 (.3: 2الرازي، تفسري الرازي، ) 5 
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مها مؤلفا، ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه ابحلروف اليت يعقلوهنا ويبنون  مقطعا، وجاء متا
 1كالمهم منها

 :املفسربل نصفها، قالليست مجيع احلروف يف فواتح السور وقد عورض هذا القول أبن 
 .2"يبعد هذا القول عدم وجود مجيع احلروف يف فواتح السور بل املوجودة نصفها" :بن عاشورطاهر ال

وكذلك فإن القرآن ليس كتااب لتعليم القراءة أصال، فإن الذي سيقرؤه إما أمّي وإما قارئ، فإن كان 
    .قارائ فهو قد تعلم احلروف، وإن كان أميا فإنه ال ينفعه تسمية حروف ال يعلم كتابتها أصال

على  فإنه ال ضري من هذا القول بل فيه وجهة نظر ألن أّول آية نزلت حتثي  ومن جهتنا        
ليم القراءة والكتابة فدية ملن ال مال ب تعبل قد جعل النّ  3"﴾١﴿ ْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلَقَ القراءة "

ر ى يـ و م   "أمحد يف مسنده عن ابن عباس قال:روى اإلمام فقد  بدرله من أسرى   ك ان  ان س  ِمن  األ  س 
رٍّ  اء   ب د  د    صلى هللا عليه وسلمف ج ع ل  ر س ول  اَّللِ   مل   ي ك ن  هل  م  ِفد  اء ه م  أ ن  يـ ع لِّم وا أ و ال   4."األ  ن ص ارِ  ِفد 

 الل ختريج آخر هو أن:ولعل ما يعزز هذا التخريج الد           

 :نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم هذه احلروف دليل على صدق -7

روف خاص ابملشركني وأبهل ية صدق النب من خالل هذه احلينبغي التحديد هنا أبن حجّ       
 ، ومل يكن املسلمون حباجة ألدلة أكثر مما عندهم على صدق دعوته.الكتاب
يستوي فيه األميون وغريهم،  .طق ابحلروف أنفسها معتاد لكل أحدالنّ أن ومفاد هذا الرأي:        

صلى هللا عليه -ا أخرب حممد فلمّ  ؛ ألنه َيتص به من خّط وقرأ.خبالف النطق أبسامي احلروف
 د  وع   .ه استفاد ذلك من الوحيكان دليال على أنّ م؛  يف أوائل السور من غري سبق تعلّ هبا  -وسلم
 .نبوتهشاهدا على صدق ذلك 
رة بذلك ليكون أول ما يقرع ورد ذلك عند الزخمشري يف قوله: "الوجه الثالث أن ترد السور مصدّ      

طق ابحلروف أنفسها  النّ   بوجه من اإلعراب وتقدمة من دالئل اإلعجاز، وذلك أنّ األمساع مستقاّل 
                                                           

 .113، ص1بدر الدين الزركشي:الربهان ج 1
 (.213: 1التحرير والتنوير، ) 2
 .0سورة العلق اآلية  3
(، وقال شعيب األرنؤوط: حسن، وقال اهليثمي: رواه أمحد عن علي بن عاصم وهو كثري 4406أمحد عن ابن عباس ) 4

 .2/074الغلط واخلطأ ووث قه أمحد، جممع الزوائد 
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سامي احلروف فإنه  كانت العرب فيه مستوية األقدام األميون منهم وأهل الكتاب، خبالف النطق أب
كان خمتصا مبن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم ، وكان مستغراب مستبعدا من األمي التكلم 

طُّه  "هبا استبعاد اخلط والتالوة. كما قال عّز وجّل: َوَما ك نَت تَتْل و ِمن قَْبِلِه ِمن ِكتَاب  َوَّل تَخ 

ْرتَاَب  ۚ   بَِيِمينِكَ  ْبِطل ونَ إِذًا ّلَّ طق بذلك  مع اشتهار أنّه مل يكن ممن فكان حكم النّ "﴾١٨﴿اْلم 
اقتبس شيئا من أهله حكم األقاصيص املذكورة يف القرآن اليت مل تكن قريش ومن دان بدينها يف شيء 

بصحة ثبوته، ومبنزلة أن يتكلم من اإلحاطة هبا يف أّن ذلك حاصل له من جهة الوحي وشاهد 
  .1طانة من غري أن يسمعها من أحد"ابلرّ 

ده من العلماء ممن أتى بعد الزخمشري وعلى الرغم من منطقية هذا الرأي فإنك ال جتد من يردّ       
 .-وهللا أعلم -خريج حكرا على صاحبه الزخمشريفال أحد تبناه وبقي هذا التّ 

 :والعجازالقول أبهنا للتحدي -7

ا جاءت لبيان اإلعجاز ومفاد هذا التخريج أن هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها إنّ 
 .2غم من تركيبه من احلروف اليت يتخاطب هباالقرآين وأن اخللق ليس هلم قدرة على معارضته، على الرّ 

ّدي قال الزخمشري: "ورود هذه احلروف مسرودة على نط التعديد كاإليقاظ  وقرع العصا ملن حت 
كالم   -وقد عجزوا عنه من آخرهم-عليهم  هذا املتلوّ  ظر يف أنّ حريك للنّ ابلقرآن وبغرابة نظمه، وكالتّ 

 تتساقط دونه، ومل مقدرهتم ظر إىل أن يستيقنوا أنيهم النّ منظوم من عني ما ينظمون منه كالمهم، ليؤدّ 
أمراء الكالم، وزعماء احلوار، وهم  موه -ت املتطاولةبعد املراجعا -تظهر معجزهتم عن أن أيتوا مبثله

 .3" ان يف القصيد والرجزنتضاب اخلطب، واملتهالكون على االفساجل يف اقتاص على التّ احلرّ 

وح  ﴾١٩٢﴿ َوإِنَّه  لَتَنِزيل  َرِبِّ اْلعَالَِمينَ ":ولعّل هذا الكالم حييلنا إىل اآلية الكرمية َنَزَل بِِه الرُّ

نِذِرينَ  ﴾١٩٢﴿ اْْلَِمين   ِبين  بِِلَسان  َعَرِبي ِّ ﴾١٩١﴿ َعلَىَٰ قَْلِبَك ِلتَك وَن ِمَن اْلم  ، وهم 4"﴾١٩١﴿ مُّ
لكنهم عاجزون عن  ،يف سوق عكاظ ن يف الفصاحة ويضعون منابر للشعراءعرب بل ويتبارزو 

                                                           

 .33.واآلية من سورة العنكبوت اآلية 13/11، ص1الكشاف، ج 1 
 .113، ص1ينظر ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، ج 2 
 11، ص1الكشاف، ج 3 
 .193_192سورة الشعراء اآلايت: 4 
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ْلنَا َعلَىَٰ َعْبِدنَا  معارضته رغم إعالن التحدي يف قوله تعاىل: " ا نَزَّ مَّ فَأْت وا َوإِن ك نت ْم فِي َرْيب  ِمِّ

ِه إِن ك نت ْم َصاِدقِينَ  ن د وِن اللَـّ ثِْلِه َواْدع وا ش َهدَاَءك م ِمِّ ن ِمِّ ومع ذلك ما  1"﴾٢٢﴿ بِس وَرة  ِمِّ
وقد حاولوا لكن حماوالهتم ابءت ابلفشل فالعام واخلاص يعرف  ،استطاعوا اإلتيان بسورة من مثله

ق ل لَّئِِن اْجتََمعَِت ":حماوالت مسيلمة الكذاب الذي جعل من نفسه أضحوكة العرب ابدعائه النبوة

ْم ِلبَْعض  َظِهيراً اِْلنس  َواْلِجنُّ َعلَى أَن يَأْت واْ ِبِمثِْل َهـذَا اْلق ْرآِن ّلَ يَأْت وَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَعْ  ه   2"ض 

ا اْستَْيأَس وا ِمْنه  َخَلص وا َنِجيًّا "لكن من حيرتمون أنفسهم من فصحاء العرب والعجم   .3"ۚ   فَلَمَّ

                                                           
 .44سورة البقرة اآلية  1
 11سورة اإلسراء اآلية :  2
  10سورة يوسف اآلية:   3

 عبـــد اَّللّ  شـــاكرقـــال : اجتمـــع أبـــو  أرســـل الطربســـي عـــن هشـــام بـــن احلكـــم مـــوىل بـــين كنـــدة:ومـــن قصـــص معارضـــة القـــرآن 
احلـرام )  بـن املقّفـع عنـد بيـت اَّللّ  الديصاين الزنديق ، وعبد الكرمي بن أيب العوجاء ، وعبد امللـك البصـري وصـاحبه عبـد اَّللّ 

فقــال هلــم ابــن أيب العوجــاء : إن يف نقــض القــرآن إبطــال نبــوة حمّمــد ، ويف إبطــال نبوتــه يف املوســم ( يســتهزئون ابحل ّجــاج !
الم وإثبــات مــا حنــن عليــه ! فتعــالوا يــنقض كــل واحــد مّنــا ربــع القــرآن ، فنجتمــع مــن قابــل يف هــذا املوضــع وقــد إبطــال اإلســ

 اجتمعـــوا عنـــد بيـــت اَّللّ  ه 020فلعّلـــه عـــام ...فلّمـــا كـــان مـــن قابـــل. نقضـــنا القـــرآن كّلـــه ! فـــاتفقوا علـــى ذلـــك وافرتقـــوا
ّيا : "أ فكر يف هذه اآليةفقال ابن أيب العوجاء : أما أان فمنذ افرتقنا  احلرام ئ س وا ِمن ه  خ ل ص وا جنِ  تـ يـ  فما أقدر أن أضم  "فـ ل م ا اس 

فقـال عبـد امللـك : وأان منـذ فـارقتكم  ا،شيئا ، فشغلتين هذه اآلية عن التفكري فيمـا سـواه إليها يف فصاحتها ومجيع معانيها
اِرَب َمثَاٌل فَ :" مفكر يف هذه اآلية لَاْن يَْخل ق اوا  اْساتَِمع وا لَاه  إِنَّ الَّاِذيَن تَاْدع وَن ِماْن د وِن اّللِّ يَا أَيَُّهاا النَّااس  ر 

م  الااذُّبَاب  َشااْيئا ّلَ يَْسااتَنِقذ وه  ِمْنااه  َرااع َط الطَّاِلااب  َواْلَمْطل اا فلــم  "وبذ بَابااا َولَااْو اْجتََمع ااوا لَااه  َوإِْن يَْساال ْبه 
 "لَفََسادَتَا لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ إِّلَّ اّللِّ  :"منذ فارقتكم مفكر يف هذه اآلية فقال أبو شاكر: وأان ا،على اإلتيان مبثله أقدر

فقال ابن املقّفع:اي قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كـالم البشـر،فأان منـذ فـارقتكم مفكـر يف .فلم أقدر على اإلتيان مبثلها
اْلَمااء  َوق ِضاَى اّْلَءْمار  َواْساتََوْت َعلَاى  َساَماء  أَْقِلِعاي َوِغايضَ َوقِيَل يَا أَْرض  اْبلَِعي َماَءِك َويَا :"هـذه اآليـة

وِدىِِّ َوقِيَل ب ْعدا ِلْلقَْومِ  غاية املعرفة هبا ومل أقدر على اإلتيان مبثلها .فبينماهم كذلك إذ مّر هبم  فلم أبلغ "الظَّاِلِمينَ  اْلج 
عَِت اّْلِءنس  َواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْت وا بِِمثِْل َهاذَا اْلق اْرآِن ّلَ يَاأْت وَن ق ْل لَئِْن اْجتَمَ " :السالم فقرأ عليهمالصادق عليه

ْم ِلاابَْعض  َظِهيااراً  ااه  موســوعة  ينظــر . فنظــر القــوم بعضــهم إىل بعــض مثّ تفرقــوا مقــرّين ابلعجــز."بِِمثِْلااِه َولَااْو َكاااَن بَْعض 
ــــــــــــاريخ االســــــــــــالمي، اجلــــــــــــزء الســــــــــــابع ــــــــــــف الت ــــــــــــق و أتلي جممــــــــــــع الف ــــــــــــر  حممــــــــــــد هــــــــــــادي اليوســــــــــــفي الغــــــــــــروي: حتقي

مـــن ســـورةاألنبياء، 44مـــن ســـورة احلج،ومـــن اآليـــة 74. واآلايت هي:اآليـــة 462-464ه،صـــص  1431،طاالســـالم 
 من سورة هود. 22واآلية 

http://tanzil.net/#2:23
http://www.yousofi.info/ar/Author_1.htm
http://www.yousofi.info/ar/Author_1.htm
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وابن  ،2والبيضاوي ،1وقد انصر هذا الرأي كثري من علماء التفسري القدماء منهم ابن كثري
كما انتصر هلذا   ...6وصفوة التفاسري 5،و ظالل القرآن 4،التنوير : أصحابمن احملدثني... و 3تيمية

 .1واملربّد ،8والفراء ،7قطرب :التخريج الدالل من أهل اللغة

                                                           
 .231-233، ص1ينظر تفسري القرآن العظيم:ج 1
ه(على 931ه(:حاشية حمي الدين حممد بن مصلح الدين القوجوي احلنفي)ت333ينظر:القاضي البيضاوي )ت 2

تفسري القاضي البيضاوي،ضبطه وصححه وخرّج آايته:حممد عبد القادر شاهني، منشورات حممد علي بيضون، دار 
 .122-119، ص1الكتب العلمية، بريوت، ج

 عبد: حتقيق جمموع فتاوي ابن تيمية هـ(:741)ت احلراين تيمية بن احلليم عبد نب أمحد العباس أبو الدين تقي:ينظر 3
 العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع ،قاسم بن حممد بن الرمحن

 .221، ص04، ج م0997هـ/: 1416،السعودية
 .211-212، ص1ينظر: الطاهر بن عاشور: ج 4
 .133، ص1. ج13، ص1ج 1991ينظر: سيد قطب:يف ظالل القرآن، دار الشروق، بريوت، 5
 .19-13. القسم األول، ص1931 1ط -ينظر: حممد علي الصابوين:صفوة التفاسري، دار القرآن الكرمي، بريوت 6
روف اليت عرفتم، فقوله قال قطرب وغريه: هي إشارة إىل حروف املعجم كأنه يقول للعرب إنا حتّد يتكلم بنظم هذه احل 7

 أيب بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو القرطب)امل( مبنزلة قولك: أ، ب، ت، ث لتدل هبا على التسعة والعشرين حرفا. ينظر 
 وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيقيف اجلامع ألحكام القرآن  (هـ670ت) القرطب الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر

 . 111، ص1ج م 0962 4ط،القاهرة – املصرية الكتب دار أطفيش
. لكن لألمانة مل جند هلذا الرأي أثرا يف كتاب الفراء: معاين 111ص 1عزاه إليه القرطب اجلامع ألحكام القرآن ج 8

القرآن رغم أن فيه آراء عن معاين هذه احلروف وما يرتتب عليها من إعراب لكن كوهنا أتت لإلعجاز فهذا الرأي غري 
 بن هللا عبد بن زايد بن حيىي زكراي أبوا ومشاال لكن ال مناص  ينظر:مذكور يف هذا الكتاب وقد مّت تقليب صفحاته ميين

 الفتاح عبد / النجار علي حممد / النجايت يوسف أمحد ،حتقيقنالقرآ :معاين هـ407 )املتوىف: الفراء الديلمي منظور
وفيه أجزاء ثالثة. وقد نقل األنباري عن الفراء قوله )طه(   0ط،مصر – والرتمجة للتأليف املصرية ،الدارالشلب إمساعيل

مبنزلة )امل( ابتداء هللا عز وجل هبا مكتفيا هبا من مجيع حروف املعجم ليدّل العرب على أنه أنزل القرآن على نبيه ابللغة 
ري املقري النحوي )ت اليت يعقلوهنا، كي ال تكون هلم على هللا حجة" أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار بن األنبا

. لكنك ال 323-323ه، ص1321لبنان، ط -حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم املكتبة العصرية-ه( األضداد123
. لكن يف بداية إعراب سورة األعراف جتد جزءا من 113ص2جتد ذلك عند الفراء يف مقام إعرابه لطه معاين القرآن:ج

ولعل األنباري أخذ عنه  133ص 1القول أبهنا واردة يف مقام التحدي.ج القول الذي نقله األنباري لكنه ال يصل إىل
 هذا الرأي من كتاب آخر وهللا أعلم.
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وميزه هذا التخريج أنه اختيار غالبية العلماء الذين خاضوا يف أتويل هذه احلروف بل ورّجحه 
سلم من االنتقاد فلم م، كما ري وغريهأكثرهم ممّن قالوا بتعّدد التأويالت مثل الطربي والرازي والزخمش

الفواتح من ابب اإلعجاز  فهو مل يعدّ  -على مايبدو–ه أحد من العلماء إال الشيخ حممد شلتوت يردّ 
هذا القرآن من مادة الكالم الذي ألفوه وقد عجزوا مع  نبيه على أنّ ه للتّ وذلك يف قوله: "إن القول أبنّ 

مها القائلون به من الواقع التارَيي ملوقف العرب من القرآن، قول يعتمد على قضيتني يقصد ؛ذلك عنه
 ومن طبيعة هذه احلروف:

أن هذه من حروف التهجي املعروفة عند العرب اليت يرتكب منها كالمهم، وأن :دامهاإح -1
 القرآن مؤلف منها.

 واألخرى أهنم مع ذلك قذ عجزوا عن اإلتيان مبثله. -3

عن أن القرآن الذي يتلوه عليهم حممد صلى هللا عليه وما كان للعرب أن جيهلوا أو يغفلوا 
وسلم هو من هذه احلروف، أما عجزهم عن اإلتيان مبثله فهو أمر يعرفونه من أنفسهم، ويعرفه التاريخ 
عنهم وقد سجله القرآن عليهم ابلعبارة الواضحة البينة، فليس األمر يف القضيتني مبحتاج إىل استخدام 

 2".الذي ال يستند إىل نقل صحيح وال فهم واضح رمز كهذا الرمز البعيد
لكنه ميثل فئة اندرة إن مل نقل أنه  -حاشا هلل–وليس الشيخ حممد شلتوت ممن ال ي عتّد برأيه 

ورمبا جند السيد قطب ينحو عكس ما حناه الشيخ شلتوت فقد  3.وحده الذي عكس هذا التيار
ذلك التفسري الضخم  ومل يذكر يف ،قول إبعجازهاال :تفسريا واحدا هو تاختار من بني كل التفسريا

ن تقال وليس ذلك من ابب اجلزم إذ جتاوز كل التخرجيات اليت قيلت أو ميكن أ سوى هذا التفسري
ه وجد ذلك يتناسب مع مجيع السور املبدوءة ابلفواتح املقطعة فرجحه، ففي سورة البقرة كانت لكن

                                                                                                                                                                                     
.وقد تعذر العثور على نسخة إعراب القرآن 111، ص1عزى إليه هذا الرأي القرطب يف جامع األحكام القرآن ج 1

 لألخفش للوقوف على رأيه كامال.
 .33، ص1القاهرة ،ج12ط2223لكرمي،دار الشروق، حممود شلتوت:تفسري القرآن ا 2 
قد جتد قوال حلسن يونس عبيد أنه ال يلزمه ذكر القرآن ووصفه بعد هذه الفواتح، أن يكون املراد من الفواتح ما ذكروه  3 

 تعاىل الذي من اإلشارة إىل التحدي واإلعجاز، إذ ال مانع من أن يكون املراد منها كوهنا أمساء القرآن، أو السورة، أو هلل
أنزله، أو غري ذلك، وال َيفى مناسبة احلديث عن القرآن بعده ملثل ذلك أيضا، فال يتعني ما ذكروه والدليل إذا تطرق إليه 
االحتمال سقط به االستدالل. لكن سرعان ما يعود يف رأيه ويقول يف موضع آخر من كتابه: "وال مانع من وجود حكم 

تح كأن يتحقق هبا اإلعجاز للمخاطبني" كأنه نسي ما قاله من قبل ، خمتصرا ت البيان يف أو فوائد تعرف من هذه الفوا
 .93مث ص 19، ص1311القاهرة -مركز الكتاب للنصر -فواتح سور القرآن
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ْلنَا َعلَىَٰ َعْبِدنَا "السورة بعد ذلك:اإلشارة تتضمن التحدي الذي ورد يف  ا نَزَّ مَّ َوإِن ك نت ْم فِي َرْيب  ِمِّ

ِه إِن ك نت ْم َصاِدقِينَ  ن د وِن اللَـّ ثِْلِه َواْدع وا ش َهدَاَءك م ِمِّ ن ِمِّ  1"﴾٢٢﴿ فَأْت وا بِس وَرة  ِمِّ

أخرى هلذه اإلشارة هي أن هذا الكتاب منزل  فتبدو مناسبة   آل عمرانفأما هذا يف سورة 
من هللا الذي ال إله إال هو، وهو مؤلف من أحرف وكلمات شأنه يف هذا شأن ما سبقه من الكتب 

هناك غرابة يف أن ينّزل هللا  فليس -املخاطبون يف السورة–السماوية اليت يعرتف هبا أهل الكتاب 
  !هبذه السورةالكتاب على رسوله حتدي هذا 

"وقد وردت يف  :ليكون ختام كل ما قيل يف هذا التخريج 2ولعلين اّدخرت قول السيد قطب
ا إشارة للتنبيه إىل أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه أهنّ  وجهاتفسريها وجوه كثرية، خنتار منها 

به من العرب، ولكنه مع هذا هو ذلك الكتاب املعجز، الذي  خاطبنيتاألحرف، وهي يف متناول امل
ال ميلكون أن يصوغوا من تلك احلروف مثله، الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة أن أيتوا مبثله، أو 

والشأن يف هذا اإلعجاز هو الشأن يف  !بعشر سور مثله، وبسورة مثله فال ميلكون هلذا التحدي جوااب
صنع هللا يف كل شيء وصنع الناس، وهكذا القرآن حروف وكلمات يصوغ  خلق هللا مجيعا، وهو مثل

، والفرق بني صنع البشر وصنع هللا من هذه قرآان وفرقاان، وجيعل منها هللا اانز كالما وأو منها البشر  
 صورة احلياةالنابض، هو الفرق ما بني الروح اخلامد و  جلسداحلروف والكلمات، هو الفرق ما بني ا

 ".ياةاحلوحقيقة 
ومن أين لنا أبحسن من قول صاحب الظالل روحا وجسدا ولعنا ال جند داعيا ملعارضة 
األقوال املعتدلة اليت قيلت حىت اآلن إذ أهنا تتوازى وال تتصادم فيما بينها، إذ رأينا العامل من هؤالء 

 َيل من دون أن جيد يف نفسه حرجا أو يشعر بشيء من التناقض لكن األمر ال يقول أكثر من رأي
ترجيح رأي على آخر فرأينا الواحد منهم يستميت يف الدفاع عن رأي له دون سائر اآلراء اليت ساقها، 

، وإن كنا فاعلني مثل صنيعهم فاألوىل يف نظران ترجيح  -حىت وإن أخذها عن غريه–رغم تبنيه إايها 
ت. فإن قيل: إن كنتم جعلنا إايه خامتة لكل التخرجيارأي السيد قطب ولعل هذا كان سببا يف 

ترجحون هذا الرأي فهاّل جعلتموه على رأس قائمة التخرجيات؟ قلنا:أّن العربة ابخلواتيم والكالم ينسي 
 آخره أّوله.

                                                           

 .21سورة البقرة اآلية  1 
 .13، ص1، ج1911، سنة 1بريوت، ط-ه( يف ظالل القرآن، دار الشروق1113سيد قطب )ت 2 

http://tanzil.net/#2:23
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  : احلروف املقطعة يف حساب اجلمل-1-1
يف  وارد عما هو وإن اختلف استعماهلا-أهل الكتاب احلروف املقطعة لطاملا استعمل 

وقد أشري إىل هذه ، الستعماالت حمددة بدل الكلمات واحلروف ارموز  فكانت عند النصارى -القرآن
 .1ويشتهر حبساب اجلّمل أو عّد أيب جاد أو أجبد اإلسالمية القضية يف كتب التفسري

                                                           

"حساب  يقوم على أن لكل حرف من العربية رقما حسابيا، وجمموع حساب :ه:عّرفه اخلالدي أبنّ ملحساب اجل 1 
بن عاشور أبنه "جعل الطاهر كما يزعمون"، وعرفه -حروف الكلمة أو اجلملة يدل على األعمار واألحداث املستقبلية

لكل حرف من حروف املعجم من آحاد وعشرات ومئات وألف واحد، فإذا أريد خط رقم حسايب وضع احلرف  أعدادٍّ 
قدميا وومست به عدة أانشيد من   99ص 1هتذيب تفسري  الطربي، اهلامشج "عوضا عن الرقم، وقد كان هذا االصطالح

بن عاشور، التحرير الطاهر  منهم أو من اليهود" كتاب داود، واشتهر ترقيم التاريخ به عند الرومان، ولعله نقل إىل العرب
 .223 ص1جوالتنوير 

تعتمد طريقة حساب اجلمل على تركيب حروف اهلجاء األصلي القدمي وهو الرتتيب األجبدي املوافق لرتتيب  طريقته:
مة )أجبد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ(. وقد أعطي كل حرف قي1حروف اللغات السامية القدمية

 كالتال:عددية  
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"فهموا عند مساع )امل( أن احلروف املذكورة رمز إىل ما  يقول الشوكاين عن أهل الكتاب:
ه "لعلّ  2:عاشور عن حساب اجلم ل ويقول الطاهر بن 1.يصطلحون عليه من العدد الذي جيعلونه هلا

 .3اليهود" قل إىل العرب عن الرومان أون  
 4".ثريارارعن حساب اجل ّمل "فرجال الدين اليهودي يستخدمونه كاجلويقول الدكتور بسام    

ويقول الزرقاين "إن اليهود  .5"هو حساب يهودي"خلالدي:الدكتور صالح ا ويؤكد على ذلك
 .6والنصارى كان هلم رموز وكانت رموز اليهود هي حروف اجلمل"

غ ِلبَِت  ﴾١﴿ المصاحب اإلتقان:" وقد استخرج بعض األئمة من قوله تعاىل:"قال       

وم    وثانني ومخسمائة ووقع كما قاله..." أن البيت املقدس يفتحة املسلمون يف سنة ثالثة ﴾٢﴿ الرُّ
ة. قال ابن ة بقاء هذه األمّ ر لإلشارة إىل مدّ علل عدد احلروف اليت يف أوائل السور مع حذف املكرّ 

ال يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنه الزجر عن أيب جاد، واإلشارة حجر: وهذا ابطل 
 7".إىل ذلك من مجلة السحر، وليس ذلك ببعيد فإنه ال أصل له يف الشريعة

                                                                                                                                                                                     

 11ي 9ط 8ح 7ز 6و 5ه 4د 3ج 2ب 1أ

  111ق 91ص 81ف 71ع 61س 51ن 41م 31ل 21ك

  111غ 911ظ 811ض 711ذ 611خ 511ث 411ت 311ش 211ر

 
 .29ص 0الشوكاين، فتح القديرج1
 223 ص1جبن عاشور، التحرير والتنوير، لطاهر ا 2
 ص223ص1الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، احلاشيه ج 3
جــــــرار بســــــام، إرهاصــــــات اإلعجــــــاز العــــــددي يف القــــــرآن الكــــــرمي، جــــــزء واحــــــد، نــــــون للدراســــــات واألحبــــــاث القرآنيــــــة  4

 ( وسأشري إليه فيما بعد: جرار، اإلعجاز العددي.31م( )ص1/1993)ط
  99ص 1م( ج1991-/1دمشق )ط-صالح عبد الفتاح اخلالدي: هتذيب تفسري الطربي، دار القلم 5
لبنـــــــان -مـــــــج، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بـــــــريوت 2الزرقـــــــاين، حممـــــــد عبـــــــد العظـــــــيم، مناهـــــــل العرفـــــــان يف علـــــــوم القـــــــرآن،  6

 212ص1م( ج1933-ه1/1329)ط

ن ابن عباس موقوفا ، قال ابن حجر يف كتاب"فتح لنهي عن تعّلم حروف أيب جاد ثبت عوا .111ص  2السيوطي:ج 7 
الرزاق يف كتاب"املصنف"  قال عبد :جاد"،وهذا بيانه :"وقد ثبت عن ابن عباس الّزجر عن عّد أيب470ص00جالباري"
 يف  ون  ر  ظ  ن  يـ  و   ادٍّ  ج  اب  أ   ون  ب  سِ ا حي   م  و  قـ   ن  : عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"إِ  (09107)ح
 شرح الباري فتح ي:الشافع العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد "قٍّ ال  خ   ن  مِ  ك  لِ ذ   ل  ع  فـ   ن  م  لِ  ى  ر   أ  ال  ، و  ومِ ج  الني 

 وصححه إبخراجه قام الباقي عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه  رقم0479 بريوت، - املعرفة دار، البخاري صحيح

http://tanzil.net/#30:1
http://tanzil.net/#30:2
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 مستند من فسر احلروف املقطعة حبساب اجلمل:-1-2
خالف ذلك دون ما -قال الطربي يف تفسريه: "وأما الذين قالوا هن حروف حساب اجلمل 

ي وى هتجِّ فهم سوى حساب اجلمل وسِ ي   ال نعرف للحروف املقطعة معىن   :هنم قالواإف -من املعاين
"امل"، وقالوا غري جائز أن َياطب هللا جل ثناؤه عباده إال مبا يفهمونه ويعقلونه عنه، فلما  :قول القائل

ذين ذكران فبطل أحد الوجهني اللّ  ال يعقل هلا وجه توجه إليه إاّل  (مل:)اكان ذلك كذلك، وكان قوله
وهو حساب )به الوجه الثاين  ه مراد  وثبت أنّ  صحّ  (مل)اهيه وهو أن يكون مرادا هبا هتجي أحد وج
 ملا يلي: (اجلمل

كالم ال جيوز أن يليه من الكالم ذلك الكتاب الستحالة معىن ال (مل)األن قول القائل -1-2-1
 الكتاب.ذلك  (مل)اوخروجه عن املعقول إذا ول

ر ج  لقوهلم ذلك أيضا مبا روي واحتجوا -1-2-2 رَِِيهِ  و ال ب خ ارِيي  ِإس ح اق   اب ن   هو أ خ   و اب ن   ، "يف " ات 
اِبِر ب ِن ع ب ِد اَّللِ  ب ِن رائ بٍّ  ، ع ن   ع ب اسٍّ  اب نِ  ِبس ن دٍّ ض ِعيفٍّ ع نِ  ج رِيرٍّ  ط ب   م ر   : ق ال   ج  ِسِر ب ن  أ خ   أ ب و اي 

 ذ ِلك   امل(:"ال بـ ق ر ةِ )يف رِج الٍّ ِمن  يـ ه ود  ِبر س وِل اَّللِ  ص ل ى اَّلل   ع ل ي ِه و س ل م  و ه و  يـ تـ ل و ف احِت ة  س ور ِة 
ط ب   ف أ ت ى أ خ اه   "،ال ِكت اب   :تـ ع ل م ون  يف  ح ي ي  ب ن  أ خ  ل ق د   -و اَّلل ِ -رِج الٍّ ِمن  ال يـ ه وِد فـ ق ال 
ع ت   ا مسِ  ا أ ن زِل  ع ل ي هِ  حم  م د  ع ت ه ؟ ق ال  : نـ ع م   :فـ ق ال وا؟" ب  ال ِكت ا ذ ِلك   امل:" يـ تـ ل و ِفيم   !أ ن ت  مسِ 
ا ح ي ي   ف م ش ى ِيل   يف أ ول ِئك  النـ ف ِر ِإىل  ر س وِل اَّللِ  ص ل ى اَّلل   ع ل ي ِه و س ل م  فـ ق ال وا : ق د  ج اء ك  هِب ذ  ِمن   ِجرب 

؟ اَّلل   قـ بـ ل ك  أ ن ِبي اء  م ا نـ ع ل م ه  بـ ني   لِن ِبٍّّ ِمنـ ه م  م ا م د ة  م ل ِكِه و م ا ق ال  : نـ ع م ، ق ال وا : ل ق د  بـ ع ث   ِعن ِد اَّللِ 
ط ب   أ ج ل  أ م ِتِه غ يـ ر ك  فـ ق ال   ث ون  و ال ِميم   : ح ي يي ب ن  أ خ  م  ث ال  و أ قـ ب ل  ع ل ى م ن  م ع ه  : األ  ِلف  و اِحد ة  و الال 

بـ  أ ر بـ ع ون  فـ ه   د ى و س  خ ل ون  يف ِديِن ن ِبٍّّ ِإن  ا م د ة  م ل ِكِه و أ ج ل  أ م ِتِه ِإح  بـ ع ون  س ن ة ، أ فـ ت د  د ى و س  ع ون  ِذِه ِإح 
ا غ يـ ر   حم  م د   س ن ة ، مث   أ قـ ب ل  ع ل ى ر س وِل اَّللِ  ص ل ى اَّلل   ع ل ي ِه و س ل م  فـ ق ال  : اي   ، ه ل  م ع  ه ذ  ه ؟ ق ال  : نـ ع م 

؟ ق ال   ث ون  و ال ِميم  أ ر بـ ع ون   املص : ق ال  : و م ا ذ اك  م  ث ال  ة  و الال  ِذِه أ ثـ ق ل  و أ ط و ل  ؛ األ  ِلف  و اِحد   ق ال  : ه 
ا اي   د ى و ِستيون  و ِمائ ة  س ن ةٍّ، ه ل  م ع  ه ذ  ِذِه ِإح  ع ون  فـ ه  غ يـ ر ه ؟ ق ال  : نـ ع م ، ق ال  : و م ا  حم  م د   و الص اد  ِتس 

؟ ق ال   د ى  لرا : ذ اك  ث ون  و الر اء  ِمائـ ت اِن فـ ه ِذِه ِإح  م  ث ال  ة  و الال  ق ال  : ه ِذِه أ ثـ ق ل  و أ ط و ل  : األ  ِلف  و اِحد 

                                                                                                                                                                                     

وقال أبو بكر بن أيب .ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه اخلطيب الدين حمب: طبعه على وأشرف
شيبة يف كتاب "املصنف":حدثنا زيد بن احلباب قال: حدثين حيىي بن أيوب قال: حدثنا عبد هللا بن طاوس، عن أبيه، 

  ."رى أولئك قوما ال خالق هلمعن ابن عباس قال:" إن قوما  ينظرون يف النجوم ويف حروف أيب جاد. قال:أ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
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ا غ يـ ر ه ؟ ق ال  : نـ ع م   ث ون  و ِمائـ ت ا س ن ةٍّ، فـ ه ل  م ع  ه ذ  ، األ  ِلف  و اِحد ة   املر و ث ال  ِذِه أ ثـ ق ل  و أ ط و ل  ق ال  : فـ ه 
بـ ع ون  س ن ة  و ِمائـ ت اِن، مث   ق   د ى و س  ِذِه ِإح  ث ون  و ال ِميم  أ ر بـ ع ون ، و الر اء  ِمائـ ت اِن فـ ه  م  ث ال  ال  : ل ق د  ل بِّس  و الال 

رِي أ ق ِليال  أ ع ط ي ت  أ م  ك ِثري ا، مث   ق ام وا، فـ ق ال   حم  م د   ن ا أ م ر ك  اي  ع ل يـ   ِسرٍّ  ح ىت  م ا ن د  و م ن   ح ي يٍّّ  أِل ِخيهِ  أ ب و اي 
ا ع  ه ذ  رِيك م  ل ع ل ه  ق د  مجِ  ب اِر : م ا ي د  د ى  ِلم ح م دٍّ  م ع ه  ِمن  األ  ح  د ى و ِستيون  و ِمائ ة ، ك ليه ، ِإح  بـ ع ون  و ِإح  و س 

ث ون  و ِمائـ ت انِ  د ى و ث ال  ث ون ، فـ ق ال وا : ل ق د    ،و ِإح  بـ ع ِمائ ةٍّ و أ ر ب ع  و ث ال  بـ ع ون  و ِمائـ ت اِن، ف ذ ِلك  س  د ى و س  و ِإح 
ِت نـ   اي  ِء اآل  ن ا أ م ر ه ، فـ يـ ز ع م ون  أ ن  ه ؤ ال  ت   ِمن ه   ال ِكت اب   ع ل ي ك   أ نـ ز ل   ال ِذي ه و   ":ز ل ت  ِفيِهم  ت ش اب ه  ع ل يـ   آاي 

 1 ". م ت ش اهِب ات   و أ خ ر   ال ِكت ابِ  أ مي  ه ن   حم  ك م ات  
وينبغي التنويه هنا أن إيراد الطربي هلذا الرأي ليس ترجيحا له إنا ذكره من ابب األمانة العلمية      

د عليها وترجيحها. وهي عادة يف نقل مجيع التأويالت والتخرجيات اليت وصلت إليه؛ مث يهتم هو ابلرّ 
لقضية ونقيضها مث الذين تزودوا أبسلحة الفلسفة )من عرض ا-غري املتحيزين–العلماء املنفتحني 

. مإاّيه هموتكفري  يف عصرهم الرتجيح( فاستحقوا بذلك احرتام العامل يف كل العصور وسخط املسلمني
قال الطربي يف الرد على هؤالء) القائلني أبهنا من حساب اجلمل(: "لو أراد هللا بذلك أو بشيء منه 

م رسول هللا صلى هللا غريه ألابن ذلك هلالداللة على معىن واحد مما ال حيتمله ذلك دون سائر املعاين 
ا احتجاجهم ابحلديث، فهو احتجاج ابطل وال جيوز االستناد يف . وأمّ 2"ةٍّ ل  ك  ش  غري م   ة  ابنإعليه وسلم 

 تفسري القرآن إال ابلصحيح.
يقول ابن كثري يف الرد عليهم: "وأما من زعم أهنا دالة على معرفة املدد وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات احلوادث والفنت واملالحم فقد ادعى ما ليس له وطار يف غري مطاره وقد ورد يف ذلك حديث 

 .3" دل على بطالن هذا املسلك من التمسك به على صحته ضعيف وهو مع ذلك 

                                                           

وحديث جابر أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري وأشار إىل هذه الرواية وأشار إىل  11ص 1الطربي:جامع البيان ج 1 
اختالف آخر يف احلديث فأخرجه عن سلمة عن ابن إسحاق مث روى عن شيخه علي بن املديين أنه قال: ماخرجنا من 

سلمة، ينظر البخاري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبد هللا: التاريخ الكبري، ، دار الكتب الري حىت رمينا حبديث 
وهو حديث مقطوع السند ضعيف جدا برأي ابن اجلزري  حممد بن أمحد:كتاب  223ص 2لبنان ج-العلمية، بريوت

 99.ص 1993التسهيل لعلوم التنزيل : حتقيق حممد سامل هاشم ،دار الكتب العلمية 
 (.11: 1الطربي، جامع البيان ) 2 
 (.13: 1ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ) 3 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=12#docu
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: "وهذا ابطل ال يعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن قول السابق البن حجرال ننسى ال كما 
عباس رضي هللا عنه الزجر عن أيب جاد واإلشارة إىل ذلك من مجلة السحر وليس ذلك ببعيد فإنه ال 

 1".أصل له يف الشريعة
وقال ابن خلدون يف مقدمته: "إن داللة هذه احلروف على تلك األعداد  ليست طبيعية وال 

ة وإنا هي ابلتواضع واالصطالح الذي يسمونه حساب اجلّمل، نعم إنه قدمي مشهور، وقدم عقلي
االصطالح ال يصري حجة، وليس أبو ايسر وأخوه حي ممن يؤخذ برأيه يف ذلك وال من علماء 

 2".اليهود
 الزرقاين ومن مجلة املعتضني أيضا على القول يف احلروف املقطعة بقول اليهود يف أيب جاد:  

ل عند اليهود ورموز النصارى إال  حيث قال:"ال نسبة بني الرموز اليت يف أوائل السور وبني اجلمّ 
 .3كالنسبة بني علم الرجل العاقل والصب أو بني علم العلماء وعلم العامة"

وقال بعد أن أورد رأاي يف احلروف املقطعة أهنا  حروف مقتطفات من أمساء هللا قال: "ويرجع 
هنا أمساء مرموز هلا ابحلروف كما تقدم عن األمم السالفة من النصارى يف إسكندرية ورومة، األمر إىل أ

، ويقصد بذلك أن القرآن مل يستعمل حساب اجلمل 4ولكن البد أن يكون هناك ما هو أعلى وأجل"
 إنا جاء على طريقته فقط يف ذكر احلروف ليأخذ الناس يف فهمها كل مذهب ويتصرف الفكر فيها.

لكن من العجب بعد كل هذا الزجر عن مثل هذه التأويالت أن جتد من احملدثني من يدافع عن       
هذا التخريج وحياول االنتصار له بشىت الطرق ومن هؤالء:الدكتور بسام جرار حيث يقول: "ميكن لنا 

رآن الكرمي خر بعض األسرار يف كلمات أو مجل، أي أن القابالستقراء أن نثبت أن القرآن الكرمي ادّ 
استخدم هذا االصطالح الذي تواطأت عليه اللغات السامية، وما الذي مينع ذلك وقد نزل القرآن 
الكرمي ابللسان العريب؟ وكما يدل اللسان على املعاين، فليس هناك مانع أن يدل على القيم 

 راح الرجل يبسط أدلته اليت اخرتان منها ما يلي: مث .5الرايضية"

                                                           

 .0479 رقم البخاري صحيح شرح الباري فتح ي:الشافع العسقالين الفضل أبو حجر بن علي 1 
 .111مج دار الفكر، مل تذكر رقم الطبعة وسنة الطبع ص 1ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون،  2 
 .212ص 1الزرقاين، مناهل العرفان ج 3 
 .212ص 1الزرقاين، مناهل العرفان ج 4 
 .33ينظر بسام اجلرار: اإلعجاز العددي ص 5 
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( وقد وجدان أن تكرار 31( وعدد آايهتا )37يف املصحف هو )ها )طس( وترتيب النملفاحتة سورة 
(، وعليه يكون 31( بينما كان تكرار حرف )س( يف السورة هو )37حرف )ط( يف السورة هو )

(، وهو أيضا كما الحظنا جمموع )ترتيب السورة+عدد آايهتا( 131جمموع تكرار )ط، س( هو )
 (.131ل كلمة نل هو )والالفت لالنتباه أن مج ّ 

ل موجود ومستعمل من طرف واليهود وبعض الشيعة وميكن حساب اجلمّ  أنّ  القولوخالصة       
ّمل مجع بني احلساب ب املعرفة أو اقتضاء املناظرة؛ فمن تعّلم لغة قوم أمن شّرهم، واجلتعلمه من اب

لنوع من احلساب على القرآن الكرمي واللغة بطريقة عجيبة من غري املنصف إنكارها لكن تطبيق ذلك ا
منهّي عنه بنص حديث ابن عباس السابق خترجيه وبقول اجلمهور. فإن قيل أن دليل مشروعية تطبيقه 

لنا أّن احلديث ضعيف، وإن صّح ؛ فيكون تطبيقه حكرا على ق !أيضا بنص حديث حيّي بن أخطب
 فكيف بتفسري القرآن؟ –صيام عاشوراء حىت يف -وتعهد بذلك  اليهود الذين أمر النب مبخالفتهم 

 :من العجاز العدديالقول أبهنا  -2
هذا ينبغي التنبيه إىل أن اإلعجاز العددي ليس تفسريا وإنا هو لطائف حسابية تدل على أن        

وَن اْلق ْرآنَ  قال هللا تعاىل:"القرآن ليس من أتليف البشر  ِه ۚ   أَفَََل يَتَدَبَّر  َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللَـّ

ويرى الدكتور دريد موسى األعرجي :أن اسم اإلعجاز  1."﴾٨٢﴿ لََوَجد وا فِيِه اْخِتََلفًا َكِثيًرا
 2".العددي مبالغ فيه ابلنسبة هلذه اللطائف وإنا األوىل تسميته ابلتوافق أو التناسق العددي

ا عزز من الفنون املستحدثة يف امللة وممدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن البحث يف التناسق جتو         
. وميكن أن يكون ذلك لكرتونية والربامج اخلاصة حبساب القرآن الكرمياإل ظهورها انتشار احلواسيب

ومن الذين كتبوا يف هذا املوضوع: حلمي  3-رغم توفر بوادره يف القدمي-هذا العلم  أتخر تطورسبب 

                                                           
 14سورة النساء  اآلية: 1
كـانون   4دريد موسى األعرجي:تناسق األعداد يف القرآن الكرمي ، جملة مركـز اببـل للدراسـات احلضـارية والتارَييـة، العـدد  2

 .40ص  4ج 4004األول
روى الزركشــي: "أن احلجــاج بــن يوســف الثقفــي بعــث إىل قــراء البصــرة فجمعهــم واختــار جمموعــة مــن القــراء وقــال: عــدوا  3

( كلمـة، وعـدد حروفـه 77249يعدون ابلشعري أربعة أشهر، فأمجعوا على أن عـدد كلمـات القـرآن )القرآن ، فبقوا حروف 
(444007) 

http://tanzil.net/#4:82
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ورشاد  5راراجلوبسام  ،4وعبد هللا جلغوم 3السامرائي صاحل فاضلو  2وعبد الرزاق نوفل 1موسى
 .6خليفة

                                                           

 40نشر حلمي موسى يف مقال له خالصـة حبثـه يف هـذا اجملـال معجـزة القـرآن العدديـة ، جملـة الدوحـة القطريـة، العـدد   1 
منها أمسـاء أنبيـاء ، واأللفـاظ  777و  70199. أهم نتائجه : عدد مفردات القرآن 67م ابتداء من ص0977شهرآب 

واحلــرف األدىن  2079وهــي األعلــى نســبة مث ابلقــاف: 1070.عــدد املبــدوءة ابهلمــزة 70077ذات اجلــذر الثالثــي متثــل 
مـــن اجلـــذور العربيـــة.ينظر دريـــد موســـى   %20اســـتخدم القـــرآن أكثـــر مـــن  474اســـتعماال يف بدايـــة اجلـــذور وهوالثـــاء

 47األعرجي:تناسق األعداد يف القرآن ص 

كتااب آخر مساه : معجزة األرقـام والرتقـيم يف ألف عبد الرزاق نوفل كتااب مساه اإلعجاز العددي يف القرآن يف ثالثة أجزاء و 2 
القـــرآن الكـــرمي ، ومـــن نتـــائج حبوثـــه أّن: كـــل األعـــداد موجـــودة يف القـــرآن، وأن قـــد ورد يف القـــرآن كـــل النظـــام املـــؤوي عشـــرة 
عشـــــرون ثالثـــــون..، ورد يف القـــــرآن كســـــور مثـــــل: النصـــــف والثلـــــث والربـــــع..، ورد يف القـــــرآن النظـــــام الرتتيـــــب أول، اثين، 

الصـــــاحلات 020احليـــــاة واملـــــوت 11الشـــــيطاناملالئكـــــة و ك اثلث...وممـــــا اكتشـــــفه أيضـــــا التـــــوازن بـــــني الكلمـــــات املتقابلـــــة
املغفــرة ضــعف اجلــزاء  06الســر ضــعف اجلهــر   6أمــا األضــداد فعالقتهــا الضــعف واألبــرار ضــعف الفجــار 067والســيئات

مرة..املعجــــزة العدديــــة ص  40ثــــىن واجلمــــع مــــرة وبصــــيغة امل 467مــــرة. ووردت كلمــــة يــــوم  04كمــــا وردت شــــهر   007
وينظـر أيضـا أمحـد مصـطفى متـول :  49-41نقال عن دريد موسى األعرجي تناسق األعداد يف القـرآن ص  27-42ص

لكنـه مل يـذكر .522، ص4006 0املوسوعة الذهبيـة يف إعجـاز القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـة ، دار ابـن احلـوزي القـاهرة ط
 نوفل. أبهنا لعبد الرزاق

 وما بعدها  9م، ص1993سنة 1عمان ط-فاضل صاحل السامرائي:التعبري القرآين، جزء واحد، دار عمار 3 
نشر الباحث إبراهيم عبد هللا جلغوم كتااب بعنوان :أسرار ترتيب القرآن قراءة معاصرة تكلـم فيـه عـن دقـة تناسـق السـور.   4 
سـورة عـدد  33سورة عدد آايهتا زوجـي  و 32ج التالية: يف القرآن لكن من حسنات هذا البحث النتائ  -وفيه ما يقال-

آايهتــا فــردي والعــددان متقــارابن لكــن التوافــق لــيس هنــا إنــا يف أن نصــف الســور الزوجــّي عــدد آايتــه؛ رقــم ترتيبهــا زوجــي. 
سـورة  21وعشـرون والنصف اآلخر فردي مـن انحيـة أرقـام ترتيبـه يف املصـحف.و األربـع والسـتون الفـردّي عـدد آيتهـا سـبع 

( األخـر أرقـام ترتيبهـا يف املصـحف زوجـي. 21منها أرقام ترتيبها يف املصحف فردية والنصف أو السـبع والعشـرون سـورة  )
م . نقـال عـن بسـام هنـاد اجلـرار ، إرهاصـات اإلعجـاز 1993سـنة 1األردن ط-أسرار ترتيب القرآن، جزء واحد دار الفكر

 .29ص  1933سنة : 1العددي ، دار النور، ط
كتـــب عـــن ذلـــك يف:إرهاصـــات اإلعجـــاز العـــددي. وقـــد ســـبقت اإلشـــارة إليـــه، وكتـــاب عجيبـــة تســـعة عشـــر بـــني ختلـــف   5

م. وما يـرد يف هـذا الكتـاب حماولـة ربـط 1992سنة1اخلليل ط-املسلمني وضالالت املّدعني،جزء واحد،مؤسسة االعتصام
 19هذه األرقام ابلعدد 

كتب رشاد خليفة مؤلفني حول اإلعجاز العددي القرآين األول رسالة صغرية بعنـوان )عليهـا تسـعة عشـر( والثـاين كتـاب   6 
تسعة عشـر وحـاول تقليـب أرقـام  19بعنوان دالالت جديدة يف القرآن ف ّصلها فيهما نظرته يف اإلعجاز ولفت انتباهه رقم 

وغــاىل يف ذلــك حــىت خــرج عــن املعقــول يف اســتعمال هــذا العــدد للــدفاع عــن  اآلايت والســور ميينــا ويســارا لتوافــق هــذا العــدد
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، قالوا إن 1"رشَ عَ  ةَ عَ سْ ا تِ هَ يْ لَ عَ ابآلية الكرمية."القائلون به  استدلدليلهم على مشروعيته:-2-1
 2.املقصود هبا البسملة ألن عدد حروفها تسعة عشر حرفا

الّزابنية  على ومت االعرتاض على االستشهاد هبذه اآلية ألن لفظ تسعة عشر يدل بصريح نص اآلية
َّل ت ْبِقي  ﴾٢١﴿ َوَما أَْدَراَك َما َسقَر   ﴾٢٨﴿ َسأ ْصِليِه َسقَرَ  :"في قوله تعالى جهنم املوكل إليهم تسعري انر

اَحةٌ  ﴾٢٨﴿ َوَّل تَذَر   وأن ما بعد هذه اآلية يدل على ذلك "3(﴾٢١﴿َعلَْيَها تِْسعَةَ َعَشرَ  ﴾٢٩﴿ ِلِّْلبََشرِ  لَوَّ
وا  ۚ   َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إِّلَّ َمََلئَِكةً  :"أيضا وهو قوله تعاىل ْم إِّلَّ فِتْنَةً ِلِّلَِّذيَن َكفَر  َوَما َجعَْلنَا ِعدَّتَه 

ْؤِمن ونَ  ۚ   ِليَْستَْيِقَن الَِّذيَن أ وت وا اْلِكتَاَب َويَْزدَادَ الَِّذيَن آَمن وا إِيَمانًا ، 4" َوَّل يَْرتَاَب الَِّذيَن أ وت وا اْلِكتَاَب َواْلم 
.ونقول أن هللا قد توىل اإلجابة عن هؤالء املغالني هبذا الرقم وأصحاب النار هم الزابنية التسعة عشر 

ْم إِّلَّ فِتْنَةً ِلِّلَِّذيَن  ۚ   َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إِّلَّ َمََلئَِكةً يف اآلية ذاهتا. قال هللا تعاىل: "13 َوَما َجعَْلنَا ِعدَّتَه 

وا ِليَْستَْيِقَن الَِّذيَن أ وت وا اْلِكتَ  َوَّل يَْرتَاَب الَِّذيَن أ وت وا اْلِكتَاَب  ۚ   اَب َويَْزدَادَ الَِّذيَن آَمن وا إِيَمانًاَكفَر 

ْؤِمن ونَ  ذَا َمثًََل ۚ   َواْلم  ٰـَ ه  بَِه وَن َماذَا أََرادَ اللَـّ َرٌض َواْلَكافِر  ه  َمن  ۚ   َوِليَق وَل الَِّذيَن فِي ق ل وبِِهم مَّ ِلَك ي ِضلُّ اللَـّ َكذََٰ

ن ودَ َربَِِّك إِّلَّ ه وَ  ۚ   ْهِدي َمن يََشاء  يََشاء  َويَ  ولعل اإلعجاز 5"﴾١٣﴿ َوَما ِهَي إِّلَّ ِذْكَرىَٰ ِلْلبََشرِ  ۚ   َوَما يَْعلَم  ج 
وهو عدد الزابنية  .09وقع هنا ألن هذه اآلية نزلت قبل قرون لتنبئ عن قدوم قوم يفتتنون ابلعدد 

بل وال يؤمنون بوجود جهنم  ،وال بوجود أي نوع آخر من املالئكة ،البهائيون بوجودهم الذين ال يؤمن
لعد احلروف ثالث طرق معروفة إما صوتية  كما أنّ .6معتقدات دينهم أهمّ  فذلك من ،وال ابلعذاب

                                                                                                                                                                                     

املعتقد البهائي وترسيخ قواعده. وألّن هللا جعـل العـّد فتنـة للبشـر اتبعـه كثـري مـن البـاحثني املغـالني يف التوافـق العـددي ينظـر: 
بــاس، وســناء فضــل، إعجــاز . وينظـر: فضــل حســن ع139-133صـالح عبــد الفتــاح اخلالــدي، البيــان يف إعجــاز القــرآن 

 .131عمان، دون طبعة وسنة طبع، ص-القرآن الكرمي جزء واحد، دار الفرقان
 .12سورة املدثر اآلية  1 
 .9م ص1931سنة1بريوت ط-رشاد خليفة: معجزة القرآن الكرمي، جزء واحد، دار العلم للماليني 2 
 .11ومن اآلية  12 – 21املدثر اآلايت: سورة  3 
 .11دثر من اآلية سورة امل 4 
  .40سورة املدثر اآلية 5 

، كمــا أهنــم ال يبعــد املــوت، بــل ابلعــذاب الروحــ يتشــري الكتــب البهائيــة إىل أهنــم ال يؤمنــون ابلعــذاب والثــواب املــاد  6 
ابملالئكــة يؤمنــون ابجلنــة أو النــار، وال يؤمنــون ابســتمرار احليــاة اجلســدية أو املاديــة للفــرد بعــد املــوت، كمــا أهنــم ال يؤمنــون 

ولكنــه  .تعاقــب هـؤالء املــربني اإلهليــني هبـاء هللا أحــدث احللقــات يفو ويــرى البهــائيون الــدايانت علـى أهنــا ديــن واحــد  .واجلـن
املسـتقبل، ولكـن  يفء رسـل آخـرين يليس آخرهم، فالبهائيون يعتقدون بدوام حاجة البشر إىل الرتبيـة اإلهليـة ويعتقـدون مبجـ

http://tanzil.net/#74:26
http://tanzil.net/#74:27
http://tanzil.net/#74:28
http://tanzil.net/#74:29
http://tanzil.net/#74:30
http://tanzil.net/#74:31
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وهو مل يعتمد واحدة من هذه  عن طريق النطق هبا، إما خطية عن طريق الرسم العثماين أو احلديث
 ..1الطرق

 األمثلة اليت أوردها القائلون ابلعجاز العددي مما يتعلق ابحلروف املقط عة:-2-2
السور اليت تبدأ هبذه األحرف تتكرر فيها هذه األحرف مبقدار مضاعفات التسعة عشر          
 ومنها:

 13:13X 7=111من مضاعفات رقم مرة،111السورةوورد هذا احلرف يف )ن(سورة القلم افتتحت حبرف3-3-1

 .13X 1=472: 13مرة، وهذا من مضاعفات رقم47وقد ورد فيهاق سورة )ق( افتتحت حبرف -3-3-3

( مرة، وورد 317سورة يس افتتحت ابثنني من احلروف املقطعة الياء والسني، ورد حرف الياء فيها )-3-3-1
 .13X14=3443: 13من مضاعفات رقم مرة،وهو344احلرفني هومرة فمجموع ورود  54حرف السني فيها

وقد تكفل املستشار حسني انجي حممد حمي الدين وبسام هناد اجلرار ابلرد على رشاد خليفة        
 4النتائج مقدمات تنتظر09عجاز الرقم.يف كتاب لكل منهما:تسعة عشر ملكا لألول وإ09زعيم فرية
حيّكم العقل الذي مل يسبق له التعارض مع النقل ميكنه إدراك أن هذا ولعل كل مسلم معتدل        

النوع من التخرجيات الداللية قائم على التخمني البحت، وليس له أسس ميكن ضبطها أو االستناد 
إليها. فهو ال يعدو أن يكون نوعا من هذه التأويالت الرمزية وهي متنوعة متداخلة يف كل اجتاه دونا 

 قوم عليها.أسس واضحة ت

                                                                                                                                                                                     

 :             ."أمرية عبــد الســالم:ماهي الداينــة البهائيــة االثنــنيبعــد ألــف ســنة علــى األقــل مــن ظهــور الرســالة الســابقة

https://www.youm7.com/story/2009/4/13  
 .113-113جاز القرآن، صصالح عبد الفتاح اخلالدي:البيان يف إع 1 
 .12-9فاضل صاحل السامرائي: التعبري القرآين، ص   2 
ينظر بسام هناد اجلرار: عجيبة تسعة عشر بني ختلف املسلمني وضالالت املدعني، جزء واحد، مؤسسة االعتصام  3 

و اجلدير  32.نقال عن :دريد موسى األعرجي ، تناسق األعداد يف القرآن الكرمي.ص 11م ، ص1،1992اخلليل ط
ري هذا العدد وشواهده كثرية، قمثال جند األستاذ بل يظهر يف غ 13ابلذكر أن اإلعجاز العددي ليس مقتصرا على العدد 

و  17و  33و  11عبد هللا جلغوم ذكر مظاهرا لإلعجاز العددي يف غري هذا العدد، فقد أعطى له صورا يف األعداد )
وجند األستاذ عبد الرازق نوفل يف كتابه اإلعجاز العددي مل يتطرق  .111-19عبد هللا جلغوم: أسرار القرآن، ص (54
أو  33أو  11أو  13إال يف جزئية بسيطة ال تتعدى السطرين، وسواء جتلى اإلعجاز العددي يف رقم  13 العدد إىل

 غريها فإننا نستطيع القول أن هذه األقوال خالية من األدلة إذ مبناها االستدالل الظين الذي ال يعول عليه.
 .27القرآن ص  دريد موسى األعرجي:تناسق األعداد يف 4 

https://www.youm7.com/story/2009/4/13
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على ما -القرآن يف كل هذا ميكنه استنتاج أن اإلعجاز العددي موجودولعل من اطلع على       
ابلتناسق العددي،  من األفضل أن نسميهولعل ابإلعجاز مسألة فيها نظر.  لكن تسميته -يبدو

الرسم العثماين باع إذ ال ينبغي االعتقاد بقدسية النتائج بعد اتّ يتطلب حذرا شديدا  والبحث فيه
ا ال ينبغي إغفاله هو أن هنالك إثبااتت فعلية تؤكد على وجود التناسق ومم  ،وإحدى القراءات املتواترة

 .ال تدع جماال ألحد إبنكارهاحبيث  وهي قائمة  ؛العددي يف القرآن

 
 آراء املستشرقني:-3

احلرية الفكرية والدعوة إىل التأمل والتفكر اليت :"إّن 1يقول األستاذ الدكتور عبد هللا خضر محد
أرسى دعائمها اإلسالم قد تركت اجملال فسيحا للبحث يف سر هذه األلفاظ العجيبة وتولد من خالهلا 

أمل العقالين واالستدالل املنطقي، لكنها يف احلقيقة ظاهرة تتطلب يف دراستها إىل الت....آراء شىت 
ة املادية دون أساس قوي ومتني فهذا ال يتفق مع املنطق العقلي أما ما يشطح به أصحاب النظر 

ات يف تفسري أوائل التخرجيصبحي الصاحل عندما قال: "ومن املؤكد أن مثل هذه صدق وقد السليم "
 2".هي إال أتويالت شخصية مرّدها هوى كل مفسر وميله السور ال تتناهى وال تقف عند حّد وما

وإدوارد  Hans Bauerز بور نوها Noldekeيودور نولدكه ت ومن بني أبرز املستشرقني
والثاين ترتيب  1313فكتب األول كتابه اتريخ اإلسالم سنة  Eduard goosensجوسنز 

درجة الدكتوراه به والثالث أجنز حبثا انل  ZDM6السور والرموز الغامضة يف القرآن نشر يف جملة 
 1331سنة  Derislamحتت عنوان أصل الرموز القرآنية ومعناها نشرته جملة اإلسالم األملانية 

 ويف هذه األعمال بثوا آراءهم حول احلروف املقطعة وهي آراء خطرية. 11ج

 .بتفاصيل متفاوتة  وغريهم نولدكه، وشفال، وهريشفليديف عمومه صادر عن: -وهذا الرأي      

                                                           
 .440القرآن الكرمي وشبهات املستشرقني:دار الكتب العلمية، بريوت ص  1
 ، وما بعدها.797، ص0917 -06ط-مباحث العلم يف القرآن، دار العلم للماليني بريوت 2
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هبذه االختصارات ، لكن غفلة زيد بن  واقد قامأصحاب النسخ أنفسهم  يرى أن مثال1نولدكهف      
( ر)ال :؛ وعليه2اثبت هي اليت جعلته يعتقد أن هذه االختصارات من نصوص الوحي فأضافها إليه

اختصار للزبري و)املر( اختصار للمغرية و)طه( اختصار لطلحة بن عبيد هللا و)حم( اختصار من عبد 
 الرمحن.. 
خطرية  بعض التخرجيات قد ال تبدو أنّ إىل  -فيما سبق من التخرجيات-ولعلنا قد أشران         

ذريعة  فيجعلوهنااباب لولوج ضعاف النفس  خذ  تّ ، لكن خطورهتا تتكشف بعد أن تـ  للوهلة األوىل
 ع وتصل إىل مواطن ال ميكن العودة منها.فتتمدد وتتوسيسوقون عليها األشباه والنظائر 

بل هو يف أساسه التخريج  -من منطلقه–ليس غريبا  _وغريه_ والتخريج الذي ذهب إليه نولدكه
كتابة نسخ القرآن أمساء للصحابة الذين شاركوا يف   مساء مث تفرع عنه أمساء للسور، مثالقائل أبهنا أ

  !وما ذلك ابألمر اهلنّي  !مل يزد إالّ أنه فصلها عن القرآن، ومل جيعلها من صميم آيهِ  فنولدكه إذن.
                                                           

م،كان كثري اإلطالع واإلملام ابللغات السامية فأتقن العربية والعربية 04/04/0146نولدكه مستشرق أملاين ولد يف  1
ينظر عبد الرمحان بدوي : موسوعة املستشرقني، دار  0940والسراينية وتركزت مؤلفاته حول هذه اللغات، تويف  سنة 

 .797م ص0994سنة  4العلم للماليني، ط
. ورد يف كتــاب القـــرآن الكــرمي وشـــبهات املستشــرقني:" زعـــم 420الصــاحل: مباحـــث يف علــوم القـــرآن، ص ينظــر صـــبحي 2

إىل أّن هذه الفواتح هي اختصارات إىل أمساء مـدوين القـرآن)امل الـزبري  0160الباحث األملاين نولدكه يف كتابه قصة القرآن 
م(يــرى أن 0940، 0144ستشــرق األملــاين)تيودور نولدكــه::"امل حــم عبــد الــرمحن(" وذكــر يف مرجــع آخــر أن–وامل املغــرية 

احلــروف املقطعــة هــي احلــروف األوىل أو األخــرية مــأخوذة مــن أمســاء بعــض الصــحابة الــذين كانــت عنــدهم نســخ مــن ســور 
يب أيب وقــاص، واملــيم مــن املغــرية ابــن شــعبة، والنــون مــن عثمــان بــن عفــان، واهلــاء مــن أقرآنيــة معينــة، فالســني مــن ســعد بــن 

، موســــوعة 449، مباحــــث يف علــــوم القــــرآن، صــــبحي الصــــاحل: 404ريــــرة، وهكــــذا()اتريخ القــــرآن، تيــــودور نولدكــــه: ه
الواليــة  جملــة يف آراء املستشــرقني مقــال الشــيخ ليــث عبــد احلســني العتــايب: " نقــال 797املستشــرقني، عبــد الــرمحن بــدوي: 

املستشــرقني ال جيــد فيهــا ســوى ســرية هــذا الرجــل الــيت اختصــران لكــن العائــد إىل موســوعة  4006فربايــر 02. 17 :العــدد
ومـا  مراحلها يف التعريف أعاله، وابلنسبة لكتاب صبحي الصاحل فليس فيه زايدة على مـا ذكـرانه يف مـنت الصـفحة السـابقة

 & Noldeke ســوى أّن كتــاب اتريــخ القــرآن مؤلــف مشــرتك بــني نولدكــه وشــفالييه  ذكــرانه للتــو يف قــول العتــايب؛
schwally 0909. وذلك فيه نصيب من احلقيقة فكتاب اتريخ القـرآن قـد قـام شـفاليه بتعديلـه يف طبعـة اليبتسـغ سـنة 

جـورج -. وهي الطبعة املعتمدة يف الرتمجـة إىل العربيـة مـن طـرف د0941وقد أعيد طبعها رابع طبعة من الدار نفسها سنة 
نقـوال مـراد وأخرجـت األجـزاء الثالثـة -خري الدين عبد اهلـادي ود-ف ودعبلة معلو -اتمر وفريق عمله املتكون من: زوجته د

بـريوت  0فيسـبادن،ط-نيويورك، إبذن دار نشر ومكتبة ديرتيش-زيوريخ-يف جملد واحد،نشرته دار جورج أملز، هيلد سهيامي
 Adenaver    Konrad كونراد أدانور.  4002
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وهو ال ينكر ذلك فهو يقول:"..فالعلماء املسيحيون يف الغرب طوروا بواسطة الصدفة أو االستعارة  
تشبهها، وحىت حني سلكوا درواب خاصة هبم كثريا من اآلراء اليت هي نفسها آراء الرتاث اإلسالمي أو 
  1مل يتوصلوا دائما إىل تفسري أفضل من التفسري اإلسالمي.."

كما أن نولدكيه يضع على اجلرح ملحا ويضغط عليه عندما يثري مسألة كنا نتحرج من إاثرهتا فلسنا 
ها املفسرون املسلمون يف حاجة إىل من يزايد على إمياننا وهي قضية الشواهد النقلية اليت ارتكز علي

:"بذل املسلمون الكثري من اجلهد حملاولة إثبات صحة ما ذهبوا إليه من خترجيات هلذه احلروف
للكشف عن سر هذه احلروف، ويرجع كثري من التفاسري املقدمة إىل ابن عباس وغريه من مشاهري 

شأهنا شأن –لكن أحاديثهم القرن األّول، وحىت إىل صحابة النب الذين يصلحون ليكونوا موضع ثقة، 
تصديقا تتعرض للّشّك امللحاح أبهنا من وضع الالحقني لتكون  -الرواايت التفسريية يف جمملها

  2آلرائهم اخلاصة، ما يدفعنا إىل االعتماد يف نقدها على أسباب مضمونية فقط."
كما –بل ولنقل  -نظرا لعدم إسالمه– هؤالء الصحابة  ولعل عدم شعور هذا الرجل بقداسة       

جعله ينظر  -املصداقية أو املضمونية كما مساها رغم ادعائه– مالعدائية حنوهأبنه يضمر  -قال غريان
 فرأى أهنا موضع شّك.إىل شواهد املفسرين بنوع من احليادية 

نا بتخريج هذه ولسنا حباجة إىل من يكّفران إذا ما قلنا أبنه على نسبة من الصواب، فقد قم      
 إّماالشواهد املروية عن الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس  ورأينا أبن أغلبها أحاديث إما موقوفة و 

، وليس منها واحد صحيح متصل السند إىل النب صلى هللا عليه وسلم. ولعل من مرفوعة أو ضعيفة
ة يتوكأ عليها مثل هؤالء امللحدين تفادى تفسريها وجعلها من املتشابه كان أسلم ، ومل جيعل رأيه ذريع

 للطعن يف القرآن الكرمي ومصداقيته.
الذي ميس فيه مبصداقية املفسرين لكنه قد ينطبق على زء األخري من قوله وال شأن لنا ابجل     

أصحاب ما سيأيت من التأويالت الفاسدة ممن  فتحوا الباب على مصراعيه ملثل هؤالء املرتصدين 
نولدكه الذي" انتهى من دراسته على أهنا   ا علىاألمر وقفيتسللون من خالل تلك اهلنات. وليت 

كانت رموزا على أمساء أصحاب املصاحف لكنها اعتربت بطريق اخلطأ قرآان مثّ أضيفت فيما بعد إىل 

                                                           
 .400اتريخ القرآن ص  1
 .400اتريخ القرآن ص  2
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الذين  من:"بل تعدى األمر املستشرقني ورمبا وصل إىل العرب املسلمني حيث يذكر أنّه 1".املصحف
ن هذه احلروف لصقت ابلقرآن على أه حسني األديب املصري الذي يقول ذهبوا إىل هذا الرأي ط

إىل  اهذه احلروف املختلفة رموز  ي من املستشرق )رود ويل(حيث ظنمرور الزمان، وأخذ هذا الرأ
 2".)حم( رمز إىل مصحف ابن عباس، و)طس( رمز إىل مصحف ابن عمر وهكذاـجامعي القران ف

تتسم ابلرباءة؛ غري  -يف عمومها-وعلى الرغم أن آراء األديب طه حسني حول القرآن مل تكن       
ال أننا ال نستطيع اجلزم مبا ادعاه صاحب املقالة ما دمنا مل نضع أيدينا على نص صريح له، فنحن 

ن التحيز نصه م حىت املستوى املعريف هلذا الرجل ضف إىل ذلك كونه من العلويني وال َيل نعرف
 :"حيث احتوى مقاله على فضيحة معرفية تكمن يف رده التال على هذه الشبهة ،املذهب واملغالطة

له( إنا هي يف مكة آوهنا أمام النب)صلى هللا عليه و أن اللغو واألجواء العدائية اليت كان املشركون يثري ..
وهذه األجواء مل تكن مثارة يف  ،املدينور اليت اشتملت على هذه احلروف الطابع بينما يغلب على السّ 

التحقيق والنقد املدينة؛ ألن املشكلة مل تكن مطروحة هناك، فهذا الرأي ابطل، وال يصمد أمام 
إذ أن العام واخلاص يعلم أن السور  -إن مل نقل أهنا جهل-لطة شرعية اترَيية وهذه مغا 3".املوضوعي

 الزهراوين ويف الرعد خالف.ستثناء املفتتحة ابحلروف املقطعة مكية اب
 نّ "أمفاده: -عدل به عن رأيه األول- وقبل مغادرة نولدكه ال بد من التعريج على رأي آخر له      
حروفا   ماوي للقرآن، فال بد من أنّ ىل األصل السّ إيشري بصورة سرية  نأراد هبذه احلروف أحممدا 

 عجبا ،، فبدت له بقدر يسري جدا   الّ إىل الكتابة إف ل مل يتعرّ يف أذن رج كهذه كانت ذات وقع مهمّ 
 .4"ذانناآواختلف وقعها لديه عن وقعها يف 

 ، أمهها :مثقلة ابملعاينقصر هذا النص إال أنه أيقونة كثيفة وعلى الرغم من       
 -على كل حال -. وذلك موجود يف رأيه األول هو مؤلف القرآن -لى هللا عليه وآلهص-أن النب -

                                                           
مقــال علــى املوقــع  مــد الســواعده : سلســلة الــرد علــى املستشــرقني)دعوى نولدكــه يف ترتيــب القــرآن واألحــرف املقطعــة(حم 1

 .41/07/4001اتريخ النشر،     http://sawadeh.rigala.net/t7-topicالتال:      
مقــال مبجلــة الواليــة جملــة إلكرتونيــة صــادرة عــن العتبــة  احلروف املقطّعــة يف القــرآن الكــرميو الطــابوق:أبــالشــيخ مصــطفى  2

ــــــــة  ــــــــى املوقــــــــع:          4007/أبريــــــــل /06: املقدســــــــة قســــــــم اإلعــــــــالم شــــــــعبة :الصــــــــحافة بتــــــــاريخالعلوي  عل
http://alwelayh.com 

 مصطفى أبو الطابوق املرجع السابق. 3
 . 406نولدكه: اتريخ القرآن،   4

http://sawadeh.rigala.net/t7-topic
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ونـــرجح اســـتعادته لنظرتـــه يـــف ذلـــك؟ لســـنا نـــدري ك اّ لكنـــ هـــذه احلـــروف ميكـــن أن تشـــري إىل هللاأن -
 السابقة يف اختصار األمساء .

أكسـبها مسـحة غيبيـة تـوحي هلـذه احلـروف يف وسـط أّمـي  -كـي ال نقـول اإلعجـاز– الصـويت اجلرس-
والســذاجة العربيــة الــيت  ،ر الــرأي الــذي شــّبهها بسـجع الكهــانماوي. ولعلنــا هنــا نستحضـمبصـدرها الّســ

 اعتادت االنبهار مبثل تلك الطالسم اللغوية ؛كيف ال وهي من لوازم السحر؟
فبينمـا ينسـب القـرآن  .أبسط ما نستطيع القول عنـه هـو أنـه فـادحوهذا الرأي يف صميمه حيوي تناقضا 

 !مســاع احلــروف ب ابلبعــد عــن الكتابــة إىل غايــة االنــدها  مــنيصــف الّنــ ؛وينفــي مصــدره اإلهلــيللنــب 
، فكيف يستقيم األمران؟ وكيف هلذا األمي البعيد عن الكتابـة  ولنقل أن هذه اجلزئية األخرية صحيحة

إىل حــّد التعجــب مــن مســاع احلــروف أن يؤلــف مثــل هــذا الكتــاب الــذي مجــع أخبــار وعلــوم الســابقني 
 والالحقني وسن القوانني ورتب حياة الناس؟

ق مرتصد، ضف إىل ذلك كون جممل ه لكنه غري مستغرب من مستشر هذا الرأي ألعن من سابقولعل 
 !عن مفسرين عرب مسلمني فماذا تركوا للكفار وامللحدين؟ هذين الرأيني مأخوذ

بـدلوه فيـه ، فهـو يصـر  1دلشـيفهري irschfeldH ولعلنا ال نستطيع مغادرة هذا الرأي قبل أن يـدل 
مــع إجـــراء تعــديل عليـــه يتطــابق حبســـبه كــل حـــرف مفــرد مـــن -علــى املوقـــف الــذي ســـبق لنولدكــه أن اختـــذه 

وهــي ظنــون وحســب وهــو ال جيــد حرجــا يف  -وهــو يصــل  إىل املطابقــات التاليــة: -املختصــرات وامســا معينــا
 2-االعرتاف بذلك
 ح  حذيفة ن عثمان ر)ز( الزبري ال  ال التعريف

 أو عائشةع عمر أو علي أو ابن عباس  ط  طلحة ك  أبو بكر م    املغرية

 القاسم بن ربيعة س سعد بن أيب وقاص ه أبوهريرة ص  حفصة
تبني كيف أن هذا املستشرق التبست عليه األمور يف حرف واحد وهو العني وهو  من خالل اجلدول 

وعلـى أي مسـتند يـرجح أن احلـاء حلفصـة  !حرف مفرد فكيف السبيل إذا ركبه فهـو مل أييت مفـردا يف الفـواتح
عرفتها ابلقراءة والكتابة فما وهو م ؛له ما يربره ابملصحف -رضي هللا عنها-والعني لعائشة؟ فاحتفاظ حفصة

 ؟ -رضي هللا عنها-عائشة هو مربر وجود اسم

                                                           

 1 Hirshfeld /New reseaches into thencimposition of the 
Qorane.London.1902 p-p141.143 401نقال عن نولدكه اتريخ القرأن ص.   

 .401فالييه : تعليقه على رأي هريشيلفد ، يف كتاب اتريخ القرآن لتيودور نولدكه ص شينظر فريديريك  2 
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وقد شهد شاهد من أهلها ابعتباطية هذه النسب وعدم ثباهتا، يقـول شـفالييه يف تعليـق لـه:"لقي هـذا 
الرأي قدرا كبريا من االستحسان، مما يؤيده أن احلروف ال توجـد علـى رأس سـور، ال تشـكل ابألصـل وحـدة 

فســري الــذي تقدمــه متكاملــة، أمــا ربــط احلــروف أبمســاء معينــة؛ فهــو أمــر اعتبــاطي، شــأنه يف ذلــك  شــأن الت
بصـعوابت  (كهـيعص) و (محعسـق)املصادر اإلسالمية، ويتسبب تفسري املختصرات األطول من سواها مثل 

ا يف )كهــيعص( فقــد يعــين لــوحظ االرتبــاك نفســه علــى نولدكــه حــني قال:"أّمــ وقــد.1ال ميكــن التغلــب عليهــا"
األمر مبجمله غري احلرف األوسط )بن( واحلرفان األخريان )العاص( اخل. لكن إمكانية اختالف القراءة جتعل 

     2أكيد."
 !بعدم اقتناعه مبا يقول؟ -شخصيا –وما عساان نضيف بعد اعرتاف صاحب الرأي األول 

من موضع من كتـاب نولدكـه الـذي تـوىل تعديلـه لكنـه  عن زيد بن اثبت الغفلة يف أكثر ينفي أيضا وشفالييه
لكنـه يوحـد مصـدرمها وهـو  ال ينفي ادعـاء نولدكـه ببشـرية وضـع الرمـوز املقطعـة، بـل يؤيـد بشـرية القـرآن كلـه،

:"وال بــد مــن اســتبعاد افــرتاض أّن احلــروف قــد تســربت إىل النســخة الرمسيــة بســبب لكنــه ال جيــزم بــذلك النــب
املعقول أن حيصل ذلك لرجل خبري مثل زيد الذي اسـتطاع أن يـتحكم مـرتني بشـكل اإلمهال فقط.فمن غري 

والـرأي األخـري لنولدكـه بقولـه:حني يـذكر لـوث وحـديثا أيضـا نولدكـه أن حممـد هـو  لـوث ؤيـد رأيوي3".النص
واضع هـذه احلـروف، فهمـا يتفقـان يف ذلـك مـع الـرتاث الـذي جيعـل االختصـارات جـزءا مـن التنزيـل ومل يكـن 

، خبربته ليضّم هذه الكتاابت الغريبة إىل رواية القرآن النهائية، لو مل يكن مستندا إىل سـلطة النـب املرجعيـة زيد
 .4، فالبد أنه أيضا حمرر السور اليت تبدأ هبا"االختصاراتلكن إذا كان حممد هو ابلفعل صاحب هذه 

بشــهادة أصــحاهبا وهــي ال تعلــو علــى مــن هــذا املنطلــق نــدرك أن هــذا الــرأي ال يتعــدى جمــرد ختمينــات      
لن نكون متحّيزين إذا قلنا أبهنّم قد التفسريات اإلسالمية اليت مّت انتقادها بل هي ترتكز عليها يف األساس، و 

الّتخرجيـــات األصـــلية  ابالدعـــاء علـــى الصـــحايب اجلليـــل زيـــد بـــن اثبـــت ابلغفلـــة واالدعـــاء علـــى النـــّب  شـــّوهوا
 .ونسبه إىل هللا واستعار سجع الكهان ليوهم بسماوية مصدرهابلّدجل حينما أّلف القرآن 

جوسنز بدراسة تقدم هبا للحصول على إدوارد   Eduard Goosensقام املستشرق و     
نشرها  " ومتّ  أصل الرموز القرآنية ومعناهاـ  :"حتت عنوان 0940درجة الدكتوراه يف خريف سنة 

ابتداء  04ج 0944سنة  وذلكملانيا أاليت تصدر يف   Der Islamجملة اإلسالمبعد ذلك يف 
                                                           

 .402 .404نولدكه: اتريخ القرآن ص 1
 .402املصدر نفسه ص 2
 .404املصدر نفسه ص  3
 .407املصدر نفسه ص  4
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وزعم املستشرق  ..1أهنا اختصارات لألمساء القدمية لسور القرآن فزعم. 090من الصفحة 
ن هذه السور اليت حتمل رموزا كانت ذات يوم منفصلة عن ابقي السور األخرى يف يد "أ)جوسنز(: 

فرق ذلك اجلامع بوضوح بني األمساء اليت كانت أحد مجاع القرآن مجعها يف جمموعة صغرية، وقد 
ألهنا   ...ن، ق، ص :ىل مثلإهذه األمساء  مستعملة حينذاك للسور، وبني نص السور، أبن اختصر

كانت ابلنسبة له أمرا اثنواي، وال ختدم غرضه األصلي، وهو مجع النصوص، مث جاء الشخص الذي 
ختصارات ألمساء السور، فأضافها هذه اال نّ أيفهم  ألخري بصورته احلالية، فلممجع القرآن اجلمع ا

 .                      2."أخرى ص نفسه بعد البسملة، واخرتع للسور أمساءىل النّ إ
)هانز بور( دراسة حتت عنوان )ترتيب السور والرموز Hans bauerاملستشرق  ونشر        

أن هلذه احلروف و قد أضاف  3.وما بعدها 17ص0ج DZMGيف جملةالغامضة يف القرآن()
عالقة برتتيب السور دون أن يفصل يف ذلك لكن العام واخلاص يعرف أتثر أغلبية املستشرقني 
ابلرتتيب الكرونولوجي الذي اقرتحه نولدكه عوضا عن الرتتيب املعروف وترتيب السور يف ترمجاهتم 

 للقرآن تؤكد ذلك. 
وقد حاول كل واحد منهما متعسفا تكملة  لرجلنيا األمساء الرمزية وجدان وإذا عدان إىل تلك

، 11ات يف اآلية نو)ص( اختصار للصاف 31)يسعى( يف اآلية ـ)يس( اختصار لـما مساه اختصارا ف
يف  (لعل الساعة قريب)اختصار احلميم، و (حم عسق)، و37-31و)ق( اختصار لقرينه يف اآلية 

ارتكب محاقة   يف بعض السور تكملة مناسبة للرمز املوجود يف أوهلا ملا مل جيد جوسنز"و17.4اآلية 

                                                           
 .420، مباحث يف علوم القرآن، صبحي الصاحل: 47عبد اجلبار شرارة:احلروف املقطعة يف القرآن الكرمي، ينظر:  1

 . 444ينظر أيضا عبد هللا خضر محد: القرآن الكرمي وشبهات املستشرقني )قراءة نقدية( ص 
 47اجلبار شرارة:احلروف املقطعة يف القرآن الكرمي عبد  2
 .407ص ينظر سهام اخلضر :اإلعجاز اللغوي يف فواتح السور 3
ــــع ُى قـ ـــال  اي  قـ ــــو ِم ات ِبع ـــــوا" واآلايت هي:علــــى التــــوال حســــب ذكرهــــا يف األعلـــــى: 4 ـــــل  ي س  ــــاء  ِمــــن  أ ق ص ــــى ال م ِدين ــــِة ر ج   و ج 

ــِلني   ِي ــاد   يف ســورة ص:" وقولــه ﴾"٠٢﴿ ال م ر س  ــاِفن ات  اجل  ﴾"وقولــه يف ســورة ويف ســورة ق ١٣﴿ ِإذ  ع ــِرض  ع ل ي ــِه اِبل ع ِشــيِّ الص 
ــا ل ــد ي   تعــاىل:"قولـه   ا م  ـــُذ  لٍّ ب ِعيــدٍّ  ...﴾٠١﴿ ع ِتيــد  و ق ــال  ق رِين ــه  ه  ــان  يف ض ــال  ت ــه  و لـ ــُِكن ك  ــا أ ط غ يـ   ﴾"٠٢﴿ قـ ال  ق رِين ــه  ر بـ ن ــا م 
زِف ِة ِإِذ ال ق ل وب  ل د ى احل    وقوله: ـيمٍّ  ن اِجِر ك اِظِمني  م ا لِلظـ اِلِمني  ِمـن  و أ نِذر ه م  يـ و م  اآل  ـِفيعٍّ ي طـ اع   محِ   وقولـه"﴾٣١﴿غـافر:  و ال  ش 

ــج ر ون   احل  ِمــيمِ  يف   ــن  ف ــِإذ ا ال ــِذي  وقولــه"﴾٢٠: ﴿غــافر "مث   يف الن ــاِر ي س  س  ــيِّئ ة  اد ف ــع  اِبل ــيِت ِهــي  أ ح  ــن ة  و ال  الس  ــت ِوي احل  س  و ال  ت س 
ن ــه  ع ــد او ة  ك أ ن ــه  و ِل   ن ــك  و بـ يـ  ــيم   بـ يـ  مث   ص ــبيوا فـ ــو ق  ر أ ِســِه ِمــن   وقولــه:""﴾٣٤احل  ِميِم﴿الــدخان:  ك غ ل يِ وقولــه:"﴾١٣﴿فصــلت محِ 

http://tanzil.net/#36:20
http://tanzil.net/#38:31
http://tanzil.net/#50:23
http://tanzil.net/#50:27
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معينة كبرية، فافرتض أن سورتني كانتا يف القدمي متحدتني مث انفصلتا فيما بعد كما يفرتض أن آايت 
نقلت من مكاهنا القدمي إىل مكان آخر إىل غري ذلك من احلماقات اليت مل يكن هلا مربر سوى اهلوى 

 .1"والغرض

الذي انطلق للبث يف مثل  O – Lothمن األقوال املتعددة اليت فسر هبا املستشرق لوث  و        
 .Tabari's Koran commentar:هذه املواضيع من خالل ترمجته لتفسري الطربي إىل االجنليزية

;35(1881 ZDMG .2ذهب هذا املستشرق إىل أن النب مدين بفكرة الفواتح لتأثري أجنب  
االطالع السطحي على هذا القول نرى أن ذريعته قابلة للسّد فاتصال النب بيهود املدينة  ومبجرد      

حقيقة كما قال وقلنا يف الفصل األول من –كان يف مرحلة متأخرة من وصوله إىل املدينة وهذه السور 
ى على الزهراوين )البقرة من خواتيم مكة وبواكري املدينة لكن بواكري املدينة ال تنطبق سو  -هذا البحث

وهو –والسجدة ولقمان يف مكة  :الروموآل عمران( ومها تبدآن ابلفاحتة )امل( اليت سبق وأن بدأت هبا
دامغة وهو أن  -أقل ما نقول عنها-يه هذا الرأي حبجة وينتقد شفال -يف منأى عن هذه الشبهة

 3.الفكر التصويف اليهودي نشأ بعد اإلسالمي بقرون
 هاا أتملنا رأي لوث وجدانه يف جوهره مزجيا من آراء متأصلة عند املسلمني ممن رأى بتفسري وإذ      

أو من رآى أبن هذه املركبات احلرفية عبارة عن كلمات   -وسيأيت بيانه يف مكانه -ساب اجلّمل حب
وهو موجود وهو رأي أصيل يعود إىل الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس أو عبارات عربية أو سراينية 

ويعترب أيقونة فجرت هذه القضية الشائكة يف اتريخ  ،يف معرض تفسري بداية طه يف تفسري الطربي
 التفسري القرآين عند املسلمني واملستشرقني على حّد السواء. 

ِم اَّللِ  الر مح  ِن الر ِحيِم ال ق و ل  يف  :"4جاء يف تفسري الطربي  لِـِه  ِبس  َماا أَنَزْلنَاا  ﴾١﴿ طاه :"تـ ع ـاىل  أت  ِويـِل قـ و 

ـــد  ب ـــن  ج رِيـــرٍّ  ق ـــال  "﴾٢﴿ َعلَْياااَك اْلق اااْرآَن ِلتَْشاااقَىَٰ  ـــرٍّ حم  م  ـــل  الت    :أ ب ـــو ج ع ف  تـ ل ـــف  أ ه  أ ِويـــِل يف أت  ِويـــِل اخ 
                                                                                                                                                                                     

ــــاع ة   الل ــــه  الـ ــِذي أ نـــز ل  ال ِكت ـــاب  اِبحل ـ ــقِّ و ال ِميـــز ان   و قولـــه يف الشـــورى:"﴾٣١﴿الـــدخاناحل  ِميمِ  ع ـــذ ابِ  رِيك  ل ع ـــل  الس  ـــا يـ ــد  و م 
 "﴾٣٢﴿ق رِيب  

نقـال عـن  32-32، ص12رمضان عبد التواب، حبث يف فـواتح بعـض سـور القـرآن الكـرمي، جملـة منـرب اإلسـالم العـدد  1 
 .2221د.سهام خضر: اإلعجاز اللغوي يف فواتح السور، ص

 .4006/ 02/04،  17العدد  :جملة فكرية سياسية ثقافية.جملة الوالية،  آراء املستشرقني :ينظر : عبد احلسني العتايب 2
 .406اتريخ القرآن ص  3
 .021ص  06، جتد نظري ذلك عند اآللوسي : روح املعاين ج 267 ، 266 صص  01جممع البيان: ج 4 

http://tanzil.net/#20:1
http://tanzil.net/#20:2
http://tanzil.net/#42:17
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ــــه ِل ــــل  ""طــــه :"قـ و  ــــه م  : م ع ن ــــاه  اي  ر ج                           .                                                                     فـ ق ــــال  بـ ع ض 
ر  م ن  ق ال  ذ ِلك     : ذِك 

ثـ ن ا- ل ة  ، ق ال  : ثـ ن ا اب ن  مح  ي دٍّ ، ح د  ي زِيد   ع ن   و اِقدٍّ ،احل  س ِن ب ِن  ع نِ  أ ب و مت  يـ 
، ِويِّ رِم ة   ع ن   الن ح                                         طه : اِبلنـ ب ِطي ِة : اي  ر ج ل   اب ِن ع ب اسٍّ  ع نِ  ،ِعك 

 . 
اب ِن  ن  أ بِيِه ، ع نِ ق ال  : ث يِن أ يب ، ق ال  : ث يِن ع مِّي ، ق ال  : ث يِن أ يب ، ع   حم  م د  ب ن  س ع دٍّ ، ح د ث يِن  -

، ق ى ال ق ر آن   ع ل ي ك   أ نـ ز ل ن ا م ا طه قـ و ل ه   ع ب اسٍّ ا الر ج ل  ِبر بِِّه ، ف أ نـ ز ل  ف ِإن  قـ و م ه  ق ال وا : ل ق د  ش ِقي   ( لِت ش  ه ذ 
ر ه   ق ى ال ق ر آن   ع ل ي ك   أ نـ ز ل ن ا م ا ) ليـ ع يِن : اي  ر ج   ( طه ) اَّلل   تـ ع اىل  ذِك                                                                    لِت ش 

.      
ثـ ن ا- بـ ر ين  ، ج ر ي جٍّ  اب نِ  ع نِ  ح ج اج  ، : ث يِن  ق ال   احل  س ني   ، ق ال  : ثـ ن ا ال ق اِسم  ، ح د  ع ب د  اَّللِ  ب ن   ق ال  : أ خ 
ِلمٍّ ، أ و   ،ِلمٍّ م س   نِي ةِ  أ ن ه  ق ال  : طه : اي  ر ج ل   س ِعيِد ب ِن ج بـ ري ٍّ  ع ن   يـ ع ل ى ب ن  م س   : ج ر ي جٍّ  اب ن   ق ال   . اِبلسير اي 

بـ ر ين  ر امٍّ ، ع ن   ز م ع ة  ب ن  ص اِلحٍّ ، و أ خ  رِم ة  ، ع ن   س ل م ة  ب ِن و ه   اب ن   ِبذ ِلك  أ ي ض اق ال   ،اب ِن ع ب اسٍّ  ع نِ  ِعك 
  ِلك  أ ي ض اجم  اِهد  ذ   و ق ال   ، ج ر ي جٍّ 
ثـ ن ا- ، ح د  ر ان  ب ن  م وس ى ال ق ز از  رِم ة   ع ن   ع ب د  ال و اِرِث ب ن  س ِعيدٍّق ال  ع م ار ة   ق ال  : ثـ ن ا ِعم   قـ و لِهِ يف  ،ِعك 
 .                                                     ق ال  : اي  ر ج ل  ، ك ل م ه  اِبلنـ ب ِطي ةِ  طه
ثـ ن ا- : ي دٍّ ،اب ن  مح    ح د  :  و اِضحٍّ  ب ن   حي  ىي   ثـ ن اق ال  رِم ة  ، ع ن   ع ب د  اَّللِ  ، ثـ ن اق ال   طه ) يف قـ و لِهِ  ِعك 

:اِبلنـ ب ِطي ِة:  اي  ِإن س ان  ق ال 
ثـ ن ا- اِلدٍّ ، ن  أ ب و ع اِصمٍّ ع ق ال  : ثـ ن ا ب ش ارٍّ  ب ن   حم  م د   ح د  :اي   طه يف قـ و لِهِ  الض ح اِك ، ع نِ  قـ ر ة  ب ِن خ  ق ال 

                                                         ر ج ل  اِبلنـ ب ِطي ةِ 
ثـ ن ا- ي ان   ثـ ن ا:ق ال   ع ب د  الر مح  نِ  ق ال  : ثـ ن اب ش ارٍّ، ب ن   حم  م د   ح د  ٍّ  ع ن س ف  رِم ة   ع ن   ،ح ص ني    طه يف قـ و لِهِ  ِعك 

                                                                    ق ال  : اي  ر ج ل  
ثـ ن ا- ر  ، ح د  ق ال  : اي  ر ج ل  ، و ِهي   ( طه ) قـ و ل ه   قـ ت اد ة  ، ع ن   س ِعيد  ، ق ال  : ثـ ن ا ي زِيد  ، ق ال  : ثـ ن ا ِبش 

نِي ةِ  ثـ ن ا اِبلسير اي  بـ ر ان   احل  س ن  ، ح د  بـ ر ان   الر ز اِق ،  ع ب د   ق ال  : أ خ  يف  و احل  س نِ  قـ ت اد ة   ع ن   م ع م ر  ، ق ال  : أ خ 
                                                                                                                                                                                     

 وأبوابه كتبه  رقم ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد ينظر:و 
 تعليقات عليه،اخلطيب الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه إبخراجه قام الباقي عبد فؤاد حممد: وأحاديثه
 .492ص 1ج، 0479 بريوت، - املعرفة دار ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد: العالمة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11953
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11953
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15573
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15573
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15573
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15573
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
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                                                                                       ق اال  اي  ر ج ل   ( طه ) قـ و لِهِ 
ِ ، ح دِّث ت  ع نِ   ع ت   احل  س ني  بـ ر ان   أ اب  م ع اذٍّ ، ق ال  : مسِ  ق ال  :  ع بـ ي د  ، يـ ع يِن اب ن  س ل ي م ان  ، يـ ق ول  : أ خ 

ع ت   لِ  الض ح اك   مسِ   .(ق ال  : اي  ر ج ل   ( طه ) هِ يـ ق ول  يف قـ و 
والسـيوطي  األنبـاري والزخمشـريك كما يفـتح اآللوسـي موضـوعا مطـوال استشـهد فيـه آبراء العلمـاء       

. لكـن إن ثبتـت 1وأبو حيان وحىت صاحب اللسان )ابـن منظـور(  بـني رافـض وموافـق فاملسـألة خالفيـة
 . صحة األحاديث بسند متصل إىل النب فال َياف املرء لومة الئم

وابلنسبة لـ)يس( أخـرج سـعيد بـن منصـور والبيهقـي  عـن حسـان بـن عطيـة أن رسـول هللا قـال:"        
واآلخــرة  يف التــوراة املعمــة تعــم صــاحبها خبــري الــدنيا واآلخــرة وتكابــد عنــه بلــوى الــدنياســورة يــس تــدعى 
وتقضي له كـل  الدنيا واآلخرة وتدعى املدافعة القاضية تدفع عن صاحبها كل سوء  وتدفع عنه أهاويل

 2".حاجة
أو لفظــــة وعــــن )ن( ورد يف روح املعاين:قــــال ابــــن عطيــــة حيتمــــل أن يكــــون لغــــة لــــبعض العــــرب         

:"ومل تنصــرف ألهنــا اســم للســورة وجــواب اثن أن تكــون مل للزجــاج ويف معــاين القــرآن 3".أعجميــة عربيــة
 4".تنصرف ألهنا اسم أعجمي

لـة ويف )حم(  قال سيبويه:" وأما )حم( فـال ينصـرف جعلتـه امسـا للسـورة أو أضـفته إليـه ألهنـم أنزلـوه منز 
وورد مثــل ذلــك يف يــس مــن جهــة علمــاء النحــو:" وجيــوز أن يكــون  5األعجمــّي حنــو: هابيــل وقابيــل."

 1 وما الداعي ملنعه من الصرف غري شبهة العجمة؟ 6ممنوع من الصرف"جمرورا إبضمار القسم وهو 
                                                           

 .021.ص 06روح املعاين ج  1 
أورده القرطب يف "اجلامع ألحكام القرآن  ،هو حديث  مرفوع عن جماهد عن عائشة  :هاتخترجيمصادر احلديث و   2 

، وابن الضريس 41ص7ج طيب البغدادي رواه عن أنس كما يف "الدر املنثور "للسيوطياخل، و 07،ص 7ج"عن عائشة 
 ، وسعيد بن منصور 709ص2ج يف "فتح القدير " للشوكاين أيب بكر الصديق كماوابن مردويه واخلطيب والبيهقي عن 

                                                                      409ص44ج أللوسيلكما يف "روح املعاين " عن حسان بن عطية
. 
 .44ص  49اآللوسي ج 3
 شلب عبده اجلليل عبد: احملقق(ـ وإعرابه القرآن معاين ه400 )املتوىف: الزجاج إسحاق أبو سهل بن السري بن إبراهيم  4

 .0010ص  4ج   0911 ،0ط بريوت، – الكتب عامل
 .414ص 4الكتاب ج 5 

  6  اآللوسي: روح املعاين ج 49 ص400.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3220&idto=3220&bk_no=50&ID=3241#docu
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وجود الغريب من غري لغة العـرب يف القـرآن لـيس موقوفـا علـى احلـروف املقطعـة فاملسـألة أاثرت         
عنــوان "الكلمــات الدخيلــة" مــا حتــت  2جــاء يف دائــرة املعــارف اإلســالمية  اإلســالمي.جــدال يف الــرتاث 

خيلـة )األعجميـة( يف مل جيد املفسرون األوائل حرجا يف اإلقرار بوجـود عـدد كبـري مـن الكلمـات الدّ يلي:
كـانوا يبـدون اهتمامـا خاصـا   وجماهـد وعكرمـة  األثـر أن ابـن عبـاسوقد جـاء يف .القرآن أو يف مناقشتها

ه عـدد سم ابلكمال، اجتّ القرآن قدمي ويتّ  بعد ظهور املبدأ القائل أبنّ  لكن.برصد أصوهلا وحتديد معانيها
والــدفاع عــن  ةهـــ( إىل االعتقــاد أبن لغــة القــرآن عربيــة نقّيــ 407مــن الفقهــاء مثــل اإلمــام الشــافعي )ت

                                                                                                                                                                                     
/ 4001-00-42ورد يف بعض الفيديو ديوهات اليت أصبحت حتقق نسبة عالية يف املشاهدة فقد بلغأحدها يوم  1
مليون ومائتني واثنتني وثالثني ألف وتسعمائةواثنني وثالثني مشاهدة ة  وهي نسبة خطرية إذا ما الحظنا 932 282 1 

احبه أنه اعتمد على برامج ترمجة خاصة ابللغة العربية واآلرامية  التعليقات املوافقة بل واملبهورة هبذا الرأي الذي يّدعي ص
يف فك شيفرة احلروف املقطعة ويبدو جليا إتقانه للغتني  ويدعي هذا الشاب أنه اكتشف تفسريا هلذه احلروف عجز عنه 

بينة أعاله وال يضيف إليها العلماء لكن النتائج اليت توصل إليها ال تعترب  يف جمملها جديدة فهو ال َيرج عن التفاسري امل
  سوى النزر القليل ولعل ذلك النزر موجود يف كتب األولني اليت مل ننل شرف وضع أيدينا عليها وملخص نتائجه:

ِلَك اْلِكتَاب  َّل َرْيبَ  ﴾١﴿ الم ")أمل( معناه صمتا فتكون اآلية - تَِّقينَ  ۚ   فِيهِ  ۚ   ذََٰ صمتا ذلك  ""﴾٢﴿ ه دًى ِلِّْلم 
و أضفاء أمهّية على كالمهم سلوب كان يستخدمه الكّهان يف عصر حمّمد إلوهذا األ "ألكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني

                                                                                                                     أبّن النب داوود استخدم هذه الكلمة الشريف  ليه كما ذكرت يف املقدمة. ويذكر لؤيإألجل جلب االنتباه 
بِين   ۚ   الر"آلية ا)ألر( معناه أتّمل، تّبصر، فتكون - تِْلَك آيَات  ر تبصّ " "﴾١﴿ تِْلَك آيَات  اْلِكتَاِب َوق ْرآن  مُّ

بِين    " اْلِكتَاِب َوق ْرآن  مُّ
َما أَنَزْلنَا اي رجل"،"  ﴾٢﴿ َما أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلق ْرآَن ِلتَْشقَىَٰ  ﴾١﴿ طه:"آلية ا)طه( معناه اي رجل، فتكون -

 " َعلَْيَك اْلق ْرآَن ِلتَْشقَىَٰ 
هكذا "،"﴾٢﴿ ِذْكر  َرْحَمِت َربَِِّك َعْبدَه  َزَكِريَّا ﴾١﴿ صكهيع ")كهيعص( معناه هكذا يعظ فتكون أآلية-

 يعظ ذكر رمحة ربك زكراي
وللتذكري فاللغة اآلرامية هي لغة منطقة العراق والشام قبل ان تنمحي امام خمطط التعريب بعد دخول العرب اىل املنطقة يف 

والثاين أي التوراة و االجنيل. وبعبارة أخرى فهي من  اللغة االرمية هي اللغة اليت انزل هبا كتب هللا األولو  . القرن السابع
 . اللغات املقدسة عند هللا ألهنا اول لغة تكلم هبا هللا تعال يف كتابيه التوراة واالجنيل

 https://www.youtube.com/watch?v=CKS-s5z57CE  لؤي شريف على الرابط:
 إىل )أ( األجــــزاء هارمتــــان ر. ابســــيت، ر. أرنولــــد، و. ت. هوتســــما، ت. م.: حتريــــر اإلســــالمية املعــــارف دائــــرة مــــوجز 2

 خنبـة / ترمجـة:( )ي إىل )ع( مـن األجـزاء يـونس احلميـد عبـد الشـنتناوي، أمحـد خورشـيد، زكـي إبـراهيم وحترير/ إعداد:( )ع
 الشـيخ، هللا دعبـ الـرمحن عبد د. أ. حبشي، حسن د. أ.: العلمي واإلشراف املراجعة والعربية املصرية اجلامعات أساتذة من
 1442 /ـ1444ص  46 جم 0991 - هـ 0201 األوىل،: الطبعة الفكري لإلبداع الشارقة مركز عناين حممد د. أ.

http://tanzil.net/#2:1
http://tanzil.net/#2:2
http://tanzil.net/#15:1
http://tanzil.net/#20:1
http://tanzil.net/#20:2
http://tanzil.net/#19:1
http://tanzil.net/#19:2
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ولكـن عـددا مـن كبـار علمـاء .مات معـارة مـن لغـات أخـرىإىل إنكار وجود أية كل ، ومن مثّ 1هذا املبدأ
هــــــ( مل يكفـــــوا عـــــن القـــــول بوجـــــود كلمـــــات دخيلـــــة )أعجميـــــة( يف  442)ت ةاللغـــــة مثـــــل أيب عبيـــــد

وهنــاك عــدد مــن البــاحثني قــد حتــرروا متامــا مــن االعتبــارات الدينيــة يف حبــث هــذا املوضــوع مثــل .القــرآن
ص فصــال لكلمــات الدخيلــة يف القــرآن، إذ َيّصــهـــ( الــذي أبــدى اهتمامــا خاصــا اب900الســيوطي )ت
. 3، وفصـال للكلمـات الـيت ليسـت بلغـة العـرب2تقان" للكلمات اليت ليست بلغة احلجـاز يف كتابه "اإل

يقـدم تصـنيفا لعـدد  ؛ 4: املتـوكلياجلـالل الـدين السـيوطي مساهـوتضيف املوسوعة أنـه يف دراسـة مسـتقلة 
مســــتعارة مــــن اللغــــة األثيوبيــــة، والفارســــية، واليواننيــــة، واهلنديــــة، كبــــري مــــن األلفــــاظ ابعتبارهــــا كلمــــات 

وتـورد دائـرة املعـارف اإلسـالمية أمثلـة .والسراينية،والعربية، والنبطية، والقبطية، والرتكية، والزجنية، والرببرية
علـى ذكرها السـيوطي عـن العناصـر الدخيلـة يف ألفـاظ القـرآن إذ قـال: "الكلمـات الـيت تعتـرب غـري عربيـة 

وتـذكر ."ــ الفـردوس.ــ الزجنبيـل(استربق )الديباج الغلـيظ :اإلطالق ومن احملال ردها إىل جذور عربية مثل
كلمـــة خبـــالف أمســـاء األعـــالم اعتربهـــا العلمـــاء كلمـــات   477دائـــرة املعـــارف اإلســـالمية أن هنـــاك حنـــو 

 .أجنبية

                                                           
ِلَك أَنَزْلنَااه  ق ْرآنًاا  :"ساورة طاه" ﴾٢﴿ إِنَّاا أَنَزْلنَااه  ق ْرآنًاا َعَربِيًّاا لَّعَلَّك اْم تَْعِقل اونَ  :"سورة يوساط  1 َوَكاذََٰ

اْم ِذْكاًرا ْم يَتَّق وَن أَْو ي ْحِدث  لَه  ْفنَا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد لَعَلَّه  ق ْرآنًاا َعَربِيًّاا "ساورة الزمر"﴾١١٢﴿ َعَربِيًّا َوَصرَّ

اااْم  ااالَْت آيَات اااه  ق ْرآنًاااا َعَربِيًّاااا ِلِّقَاااْوم   ِ:"ساااورة فصااالت "﴾٢٨﴿ يَتَّق اااونَ َغْياااَر ِذي ِعاااَوَ  لَّعَلَّه  تَااااٌب ف ِصِّ

ونَ  ِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ق ْرآنًاا :"سورة الشورى"﴾٢﴿ يَْعلَم 
َعَربِيًّاا ِلِّت ناِذَر أ مَّ اْلق اَرىَٰ َوَماْن َحْولََهاا َوت ناِذَر َوَكذََٰ

إِنَّاا َجعَْلنَااه   :"ساورة الزخارف ﴾١﴿ فَِرياٌق فِاي اْلَجنَّاِة َوفَِرياٌق فِاي السَّاِعيرِ  ۚ   يَْوَم اْلَجْماعِ َّل َرْياَب فِياهِ 

وَساىَٰ إَِماًماا َوَرْحَماةً :"ساورة اْلحقااف" ﴾٢﴿ لَّعَلَّك ْم تَْعِقل اونَ ق ْرآنًا َعَربِيًّا  ذَا  ۚ   َوِمان قَْبِلاِه ِكتَااب  م  ٰـَ َوَها

ْحِسانِينَ  اوا َوب ْشاَرىَٰ ِلْلم  َصِدٌِّق ِلَِّسانًا َعَربِيًّا ِلِّي نِذَر الَّاِذيَن َظلَم  أََولَاْم يَك ان  "ساورة الشاعراء﴾١٢﴿ ِكتَاٌب مُّ

ااااااااْم آيَااااااااةً أَن يَْعلََمااااااااه  ع لََماااااااااء  بَنِااااااااي إِْسااااااااَرائِيلَ  ْلنَاااااااااه  َعلَااااااااىَٰ بَْعااااااااِض  ﴾١٩١﴿ لَّه  َولَااااااااْو نَزَّ

اه  بََشارٌ :"سورةالنحل﴾١٩٨﴿ اْْلَْعَجِمينَ  ْم يَق ول وَن إِنََّماا ي عَِلِّم  ِلَِّساان  الَّاِذي ي ْلِحاد وَن إِلَْياِه  ۚ   َولَقَْد نَْعلَم  أَنَّه 

بِينٌ  ذَا ِلَساٌن َعَربِيٌّ مُّ ٰـَ  ."﴾١١٢﴿ أَْعَجِميٌّ َوَه
 .047ـ-044ص ص0جاإلتقان :  2
 .020ـ047ص  0جاملصدر نفسه :  3
مصدر 10:عدد األوراق م 0707 -هـ  911:(ت عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي ) جالل الدين 4

 التال:على الرابط 6412( عام )440املكتبة األزهرية خاص ):املخطوط
https://www.alukah.net/library/0/109279/#ixzz5XoheywCS 
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 بعــض الكلمــات، أمــر شــائع التوافــق والتــداخل واالشــرتاك بــني اللغــات يف  أنخالصــة القــول        
ومعروف ومألوف، وهو أمر قد قـرره دارسـو علـم اللغـات أنفسـهم قـدمي ا وحـديث ا؛ فاللغـة العربيـة تشـتمل 
على عدد غري قليل من الكلمات اليت أصلها عريب، ومع ذلك ال يقال عن الناطق بتلـك اللغـة: إنـه ال 

تعـد عنـد علمـاء اللسـانيات شـقيقة اللغـة العربيـة يف الـيت السراينية،  وحيدث مثل ذلك يف يتكلم العربية؛
امية، وهي تشرتك مـع العربيـة يف كلمـات وعبـارات وقواعـد واشـتقاقات كثـرية، لـيس جمموعة اللغات السّ 

يوجـد الكثـري منهـا يف لغـات العـامل،  . ومثل هذه الكلمات املشـرتكة واملتداخلـة اخلوض فيهاهذا مكان 
بة اليت وردت يف لو تتبعنا األلفاظ املعرّ  ة، وذات األصل الواحد القريبوخصوصا  بني الشعوب املتجاور 

ــا مبــا تضــمنه القــرآن مــن كــالم  ؛القــرآن ؛ والقليــل عــريب مبــنيلوجــدان أن جمموعهــا ال يســاوي شــيئا ، قياس 
ـــو  ،وال يقـــاس عليـــه يف حكـــم الشـــاذ: حيفـــظ النــادر  رج الكثـــري الشـــائع عـــن إذا كــان القليـــل النـــادر ال َي 
أن يــدعي اليهــود واملســيحيون أبفظــاهلم علــى هــذا الكتــاب أو ينســبوا مــاورد وأصــله؛ فهــل يصــح  حكمـه

حبــارهم؟ خاصــة أن هــذا الــرأي اختــذ أبعــادا إعالميــة خطــرية يف أ رهبــاهنم و فيــه مــن تعــاليم وأخبــار إىل
تواصــــــل ومواقــــــع الســــــالمية الواقعيــــــة واالفرتاضــــــية، وحــــــىت اإل القنــــــوات الفضــــــائية املســــــيحية واليهوديــــــة 

 1االجتماعي.
 ومن هنج منهجه( 2)ابن عريب رأي الصوفية-4

                                                           

القرآنواللغـة اآلراميـة والسـراينية، مـع الفيلولـوجي  4التـأثري اآلرامـي السـرايين علـى القـرآن0سؤال جريء  ينظر مثال:برانمج 1 
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: كابرييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما اللبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين:

http://www.amazighworld.org/arabic/studies/index_show.php?id=4413 
 Foreign words in Quran - Hamza  شــبهة الكلمــات األعجميــة يف القــرآن - محــزة تزورتــزس
Tzortzis على الرابط:   
https://www.youtube.com/watch?v=nKzFWW4x6gk 

 علــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــرابط: واثئقــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــرتجم عــــــــــــــــــــــــن األصــــــــــــــــــــــــول الســــــــــــــــــــــــراينية للقــــــــــــــــــــــــرآن
https://www.youtube.com/watch?v=nO3YWjiLoN4 

هـــ(، يعــرف أيض ــا ابســم الشــيخ األكــرب، وهــو فيلســوف  641-760م،  0420-0067هــو حمــي الــدين بــن عــريب ) 2 
إىل الصوفية. ولد يف موريسيا ولكـن عائلتـه انتقلـت فيمـا بعـد إىل سـيفلي. كانـت حيـاة ابـن  مسلم من أصل أندلسي ينتمي

عــريب مقســمة ابلتســاوي تقريب ــا مــا بــني الشــرق والغــرب. وبعــد أن جــاب أحنــاء مشــال أفريقيــا، اتبــع ترحلــه يف رحلــة روحانيــة 
ك ثــالث ســنوات. بعــدها أمضــى عــدة م، حيــث قضــى هنــا0404منطلق ــا مــن موطنــه األصــلي أســبانيا. وصــل إىل مكــة يف 

ســـــنوات يف الســـــفر مـــــا بـــــني األقطـــــار منهـــــا ســـــوراي وفلســـــطني والعـــــراق وتركيـــــا. وتـــــويف يف دمشـــــق. أعمالـــــه الرئيســـــية يف 

http://www.amazighworld.org/arabic/studies/index_show.php?id=4413
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يف كتاب الفتوحات املكية خصص ابن عريب الباب الثاين من جزءه األول  للحروف شغل        
معرفة مراتب احلروف واحلركات من العامل وما هلا من األمساء احلسىن، تسعا ومخسني صفحة عنونه بـ:

 ..  وردت فيه رؤايه حول هذه احلروف مفردة ومركبة 1العلم والعامل واملعلومومعرفة الكلمات ومعرفة 
البقرة هي أول سورة ،1وخبصوص احلروف املقطعة قال ابن عريب:"فلنتكلم على )امل(سورة البقرة اآلية 

اعلم أن مبهمة يف القرآن كالما خمتصرا من طريق األسرار ورمبا أحلق بذلك اآلايت اليت تليها ...
مبادي السور ال يعرف حقيقتها إال أهل الصور املعقولة...وجعلها هللا تبارك وتعاىل تسعا وعشرين 

ه   و ال ق م ر   :"سورة وهو كمال الصورة والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام "﴾١٣﴿يس:  م ن ازِل   ق د ر ان 
ون، ومجلتها ر ذلك ما ثبتت الثمانية والعشالفلك وهو علة وجوده وهو سورة آل عمران:"امل هللا"ولوال 

قال عليه السالم:" اإلسالم بضع على تكرار احلروف ثانية وسبعون حرفا فالثمانية حقيقة البضع، 
هذه احلروف ثانية وسبعون حرفا فال يكمل عبد أسرار اإلميان حىت ويواصل:" ف 2."وسبعون حرفا"

هلا األلف يف اخلط واهلمزة يف اللفظ ، وآخرها جعل أوّ ه ...مث إنّ يعلم حقائق هذه احلروف يف سورها
النون، فاأللف لوجود الذات على كماهلا ألهنا غري مفتقرة إىل حركةٍّ والنون لوجود الشطر من العامل 
وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك والنصف اآلخر النون املعقولة عليها اليت لو انتقلت من 

حميطة، لكنه أخفى هذه النون الروحانية الذي هبا كمال الوجود وجعلت نقطة  عامل الروح لكانت دائرة
  3".النون احملسوسة دالة عليها

فله -ال حنسن أتويل رؤاهوإن كنا ال نّدعي يف العلم فلسفة وال معرفة آبليات اخلطاب الصويف و        
وال نلك اجلرأة وال األدلة على تكذيب مثل هذه األقاويل.لكن العاقالن ال َيتلفان يف مسألة  -رجاله

جتريدية هذا الرأي وبعده عن الواقع وسباحة صاحبه يف األجواء الروحانية مبلكوت هللا، لكننا قد نتجرأ 

                                                                                                                                                                                     

فصـال . املوضـوعات الرئيسـية الـيت تتضـمنها هـي امليتافيزيقـا  760وهـي موسـوعة شـاملة تتضـمن  الفتوحـات املكيـة الصوفية،
ـــنفس والتفســـري الروحـــاين للشـــعائر وعلـــم الكونيـــات  ـــدين إضـــافة إىل علـــم ال واالنثربولوجيـــا الروحانيـــة والعالقـــة بـــني العلـــم وال
. ينظر حممد إبراهيم الفيومي : الشيخ األكرب ابن عريب صاحب الفتوحـات املكية.الـدار املصـرية اللبنانيـة، .اإلسالمية والفقه

 .02-9صص 
ه( : الفتوحــات املكيــة، ضـــبطه 641د هللا احلــامتي املعـــروف اببــن عــريب )تحممــد بــن علــي بــن حممــد بـــن أمحــد بــن عبــ 1

 .022-17وصححه ووضع فهارسه :أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلمية من منشورات علي بيضون، بريوت،صص 
 96املصدر نفسه ص  2
 .91/ 97ابن عريب: الفتوحات املكية ص 3
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ن بنقاط اإلعجام بل ومل ينزل القرآ حسينات اليت أضيفت للخطّ ون من التّ نقطة النّ  على القول أبنّ 
خوفا من أن يدخلوا إىل القرآن ما  -يف بداية التدوين-األدهى أن الصحابة رفضوا إعجام القرآن 

. لكن األمر لو لكنه يبين على هذه النون قبة كونية هائلة تشمل نصف ملكوت الرمحن 1.ليس منه
احلروف حدودا بل وحيّمل وقف هنا مل نكن لندرجه ضمن هذا الباب. لكن ابن عريب ال جيعل هلذه 

مثل ذلك يف تفسريه الذي خالف وهو يشري إىل  ،غيبية حتيطها قوى عجيبةهذه احلروف شحنات 
فيه مجيع املفسرين من عرب ومن عجم ومل يذهب أحد إىل ما ذهب إليه سوى تالميذه ومن لّف لفه 

غريهم من أولياء هللا الذين ال ممن اّدعى والية هللا والوصول إىل درجات الكشف اليت ال يصل إليها 
 خوف عليهم وال هم حيزنون.

وإن مل نلك رّد هذا التفسري فبوسعنا استغرابه والتعجب منه كحّد أدىن مما يربر إدراجنا إايه يف      
 هذا املكان . 

 
 

 وقد اتبعنا هذا النظام لتسهيل العرض. بسط لتفسريه إايها املوايلاجلدول يف  و               
 
أشار هبذه احلروف الثالثة إىل كل الوجود من حيث  (أمل)

إشارة إىل ذات الذي هو أول الوجود  )أ(هو كل ألن 
إىل العقل الفعال املسمى جربيل،  )ل(على ما مر. و 

وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من املبدأ ويفيض إىل 
إىل حممد الذي هو آخر الوجود تتم به  )م(املنتهى. و 

دائرته وتتصل أبوهلا، وهلذا ختم وقال: ))إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق هللا السماوات واألرض((. وعن 

ركبت من ألفني، أي: وضعت  )ل(بعض السلف أن 

إشارة إىل الذات األحدية، و  )ا( (املص)
 )م(إىل الذات مع صفة العلم كما مر، و  )ل(

إىل التميمة اجلامعة اليت هي معىن حممد، أي: 
إىل الصورة احملمدية  )ص(نفسه وحقيقته، و 

 .3اليت هي جسده وظاهره
إشارة إىل الرمحة اليت هي الذات احملمدية  الر()

لقوله تعاىل: )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني 
مر  )ا ل([، و 007( ]األنبياء، اآلية: 007
  4ذكرمها

                                                           

 .420 ص القرآن علوم يف مباحث الصاحل صبحيينظر  1 
 .470بن عريب ص اتفسري   3
 .400ص م نفسه  4
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إبزاء الذات مع صفة العلم اللذين مها عاملان من العوامل 
ران إليها، فهو اسم من األمساء هللا الثالثة اإلهلية اليت أش

تعاىل، إذ كل اسم هو عبارة عن الذات مع صفة ما. وأما 
فهي إشارة إىل الذات مع مجيع الصفات واألفعال  )م(

اليت احتجبت هبا يف الصورة احملمدية اليت هي اسم هللا 
األعظم، حبيث ال يعرفها إال من يعرفها. أال تدري أن 

ات كيف احتجب فيها، فإن امليم اليت هي صورة الذ )م(
فيها الياء، ويف الياء ألف. والسر يف وضع حروف 
التهجي هو أن ال حرف إال وفيه ألف، ويقرب من هذا 
قول من قال: معناه القسم ابهلل العليم احلكيم، إذ جربيل 
مظهر العلم، فهو امسه العليم. وحممد مظهراحلكمة، فهو 

قول من قال: حتت كل امسه احلكيم. ومن هذا ظهر معىن 
اسم من أمساءه تعاىل أمساء بغري هناية. والعلم ال يتم وال 
يكمل إال إذا قرن ابلفعل يف عامل احلكمة الذي هو عامل 
األسباب واملسببات، فيصري حكمة. ومن مث ال حيصل 
اإلسالم مبجرد قول: ال إله إال هللا، إال إذا قرن: مبحمد 

 1 .رسول هللا

قد تقدم فيما سلف أن كل طالب  كهيعص()
ينادي ربه ويدعوه إنا يستحق اإلجابة إذا 
دعاه بلسان احلال، وانداه ابمسه الذي هو 

مطلوبه حبسب اقتضاء استعداده يف مصدر 
ذلك احلال، علم أو مل يعلم، إذ العطاء 
والفيض ال يكون إال حبسب االستعداد، 
واالستعداد ال يطلب إال مقتضى ذلك االسم 
فيجيبه بتجلي ذلك االسم الذي جيرب نقصه 
ويقضي حاجته إبفادة مطلوبه كما 

إذا قال: اي رب، فمراده: اي شايف،  املريض أن
احلق يربيه بذلك االسم عند إجابته. وكذا إذ 

 .4الفقري إذا انداه أجابه ابمسه املغين إذ هو ربه
الطاء إشارة إىل الطاهر، واهلاء إىل  طه()

النب صلى هللا عليه  اهلادي. وذلك أن
من شدة حنوه وتعطفه على قومه لكونه  وسلم

صورة الرمحة ومظهر احملبة، أتسف من عدم 
 5يف إمياهنمأتثري التنزيل 

 إىل السالم و )س(إشارة إىل الطاهر و ط()
 6ابلعلم إىل احمليط ابألشياء )م(

أقسم ابلصنفني الدالني  يس()
على كمال استعداده كما ذكر 

 .7(يف )طه

أقسم ابلصورة احملمدية، والكمال التام املذكور ابلشرف  ص()
والشهرة، أبنه أمت الكماالت، وهو العقل القرآين اجلامع جلميع 
احلكم واحلقائق من االستعداد التام املناسب لتلك الصورة 

                                                           
 مصادر التفسري عند السنة: اجلزء: اجملموعة تفسري ابن عريبه( 641حممد بن علي احلاثي)ت ابن العريب  1

 44-40ص 0ج  4000سنة  الطبعة: األوىل ضبطه وصححه وقدم له الشيخ عبد الوارث حممد علي: حتقيق
 . 04ص  4جم نفسه  4
 .07ص  4جم نفسه  5
 .17ص 4جم نفسه 6
 .064ص  4ج 7 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?author=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?author=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?bookname=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?bookname=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?category=18
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?category=18
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D9%88%D8%B5%D8%AD%D8%AD%D9%87%20%D9%88%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D9%88%D8%B5%D8%AD%D8%AD%D9%87%20%D9%88%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A
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  1الشريفة،
احلق احملتجب مبحمد فهو  :حم()

حق ابحلقيقة، حممد ابخلليقة، 
أحبه فظهر بصورته فكان ظهوره 

  2به

احلق ظهر مبحمد ظهور علمه بسالمة قلبه، فاحلق  حم عسق
حممد ظاهرا وابطنا، والعلم سالمة قلبه عن النقص واآلفة أي:  

  3كماله وبروزه عن احلحاب إذ جترد القلب ظهور العلم

إشارة إىل القلب احملمدي الذي هو العر  اإلهلي احمليط  ق()
ابن  ابلكل كما أن )ص( إشارة إىل صورته على ما رمز إليه

كان عليه عر  الرمحن حني ال  مبكة يف قوله: )ص( جبل عباس
ليل وال هنار، ولكونه عر  الرمحن، قال: قلب املؤمن عر  هللا 

لب عبدي وقال: ال يسعين أرضي وال مسائي ويسعين ق
قيل: )ق( جبل حميط ابلعامل وراء العنقاء إلحاطته ابلكل .املؤمن

وكونه حجاب الرب ال يعرفه من مل يصل إىل مقام القلب وإنا 
 4يطلع عليه من طلع هذا اجلبل.

هو النفس الكلية )والقلم( هو  ن()
العقل الكلي واألول من ابب 
الكناية ابالكتفاء من الكلمة أبول 

والثاين من ابب التشبيه حروفها، 
إذ تنتقش يف النفس صور 
املوجودات بتأثري العقل كما تنتقش 

 5الصور يف اللوح ابلقلم

 

                                                           

 .077ص  4ج 1 
 091ص  4ج 2 
 213ص 2ج 3 

 464ص  4ج 4 
  420ص  4ج 5 
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 السور املفتتحة ابحلروف املقطعة املناسبات بني                         

 متهيد:

وقرا سردقت  اليرة اا را وال تر   تدا رام اا راوضعت السور املفتتحة يف القررآن الرررب تيبيرا  راه ال تر   تو     
، و لم ررا ضا ررا ضن بربيررا سررور وفررت بربيررا ال رراوف يف الفصررل ال  ررر إىل بربيررا تررلس السررور يف املصررح   اإلشررارم

، فلر  ادرت ل را ت را سرول  اولرة الوقروف  لرم اهرمرة  رن ترلا اليبيرا و لر  رآن الرررب بروقيف   رن   را ا رالتالقر
وللوقروف  -املتوالية   ها؛ و ات املركا املوحا- ن طرات  عرفة الت اسا تني السور املفتتحة هبلس املركدات الفراام 

 املناسبات(.التعرف على هذا العلم ) لم  ل  ؛ كان لاا ا  لي ا 

 املناسبة لغة:-1-1
 1امل اسدة يف اللغة: املشاكلة، وال سا : القراتة، وفالن انسا فالان فهو نسيده.    
 املناسبة يف االصطالح:1-2
، امل اسدة يف اصطالح املفسران ت  امل اسدات تني آ  القرآن. واع رون هبرا وهروس االربدرا  ترني ااارة والسرورم       

 2وتني السورم والسورم يف القرآن الررب.
:" َهْعررلأ ضهررااك الرررالا تع ررها -3  رراس–ولعررل السرريوط  ضف ررل  ررن وضررف ارراس  لررم فا ررام تررلا العلرر ، فهرر        

 ". آ ل أب  اق تعض. فيقول تلل  االربدا  واصري التآل  حاله حاف الد اك احملر  املتال   األهااك
 :فائدة معرفة املناسبات-2

، حترررب ترره العقرروف واعرررف ترره قررار القا ررل فيمررا   شرررا :"ا ل  ضن  لرر  امل اسرردة  لررقرراف الاركشرر        
. وضضري  فا رام تر   عرفرة نقرا  التقراطف ترني السرور  ات املطلرف الواحرا. واهرمرة  رن برروا  4اقروف"

 تعض السور. و عرفة بوافت الفوابح  ف ا وامت 
 :أنواع املناسبات-3
 :اب ح  ن  الف  ا  كر ساتقا ضن للم اسدة ضنوا ا  

                                                           

ا  ر: الاتيا  :  ا الاان ضتو الف ل  ما  رب م اهسيين الواسط : شرح القا وس املسمم اتج العروس  ن هواتر  -1 
 .577ه 1. وا  ر: اتن    ور : لسان العرب  ادم )نسا ( ج484ه 1القا وس دار الفرر د  دت  ادم)نسا(ج

إشراف:د  سن مسيح ا الا  ود  ما السيا،  ضوا ل السور، رسالة  اهستيريا  ر: ف ل  داس صاحل:اهروف املقطعة يف  -2 
 ا2002فلسطني، ها عة ال جاح الوط ية ، كلية الاراسات العليا،

  .472، ه2ج  اإلبقان يف  لوا القرآن -3
  .23ه  1تار الاان الاركش : الربتان يف  لوا القرآن، ج -4
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 امل اسدة تني اااة واااة.-2-1
 امل اسدة تني السورم والسورم.-2-2
 امل اسدة تني  ااة السورم وفاحتة السورم املوالية.-2-2
 املناسبات بني سور الفواتح:-4

 رررا اصررر ا يف ترررلس الاراسرررة نو ررران فقررر  الرررا الثررراين والثالرررل وال اتحقرررت ال و ررران إال تتفعيرررل ال رررو  األوف إ        
 السور است تج  ن طرات ب اسا ااايت تني السوربني.ب اسا 

 : ولعله  ن األفيا ت ا التمييا تني طا فتني  ن السور   
وخنشرم ضن ال اررون  راا طواسرني بليهرا اهروا ي  .: الال ات والراكات مث ال السور املوحدة املطالعأ_

  ي (  ن الاراسة.التوابن تني الفصوف سددا  ق عا الستث اك اجملمو ة األ ريم )اهوا
ولعرل سردا بفررد  طالعهرا اعتررب   ...،  ررب ، ق ، ه والقلر  :  ثرل ار لسور املختلفة املطاالعاب_

 كافيا لعاا د وهلا دا رم الاراسة.
كمرررا ضن  وا دغررر  الت واررره ته رررا إىل ضن سرررورم األ رررراف ست  ررراف إىل  مو رررة الال رررات،واهجر إىل الرررراكات،      

 .لرن ست  اف إليها طه هاهة يف نف  اعقوب - ل   عروف - الطاسي اتسورم ال مل  ن  مو ة 
 ورب  تفحص اقوف:كي  هعلت الال ات  مو ة واحام يف دراسة الت اسا  ف ضهنا ليست  توالية؟        
 .برن  توالية فيرون الرد: يف  ل   اولة إلثدات وهود الت اسا تني السور املوحام املطلف حىت لو مل       

اقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروف العال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة حسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررني الطداطدررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا       
الرررش بشرررير يف اهرررروف املفترررتح هبرررا  ثرررل امليمرررات والرررراكات :" مث إنررر  إن بررراتضرت تعرررض التررراتر يف ترررلس السرررور 1

والطواسني واهوا ي  ؛ وهات يف السور املشيكة يف اهروف  ن بشاته امل ا ني وب اسرا السرياقات  را لري  تي هرا 
 وتني غريتا  ن السور"

 اسردات  را ضن  يرف بتعلت تدع رها ضكثرر  رن غريترا لررن املطلرف  لرم كترا املهلس السور ف و ن  الف  ا قيل    
السرررور تع ررررها آ رررل ت اصررررية تعرررض اشرررررلون ب اسررررقا مسررراس الدقررررا  : ن ررر  الررررارر يف ب اسرررت اا  والسررررور، ومسرررراس 

. لرررن األ ررر ال اْررلأ  ررن ضن برررون السررور املتميررام تشررياكها يف االفتترراح يف ب اسررا السررور السرريوط  ب اسررت الررارر
ملوحررام املطررالف  لررم  القررة مث ضن برررون السررور ا -وإال ملررا ايررات–رل ؛ بشررير يف نررواح  ض ررركدررات الفراررامهبررلس امل

 ف تع رها وإال ملرا بوحرات. وصراق القا رل:"إن فروابح السرور تر  تعرض املفرابيح الرش نتعررف هبرا  لرم الراتطرة ترني 
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فهر  ضقسراا القررآن وترني  مو رات ترلس األقسراا، وترني بسلسرل السرور ضرمن القسر  األوف شرون اجملمو رة الواحرام 
 1 ن  فابيح الوحام القرآنية املعجام."

 املناسبات بني الالمات )وهنالك من يسميها امليمات(:-4-1

تررر  السرررور املدررراوكم ترررر)امل( وتررر  سرررورم الدقررررم وسرررورم آف  مرررران)  تتاتعتررران( مث سرررور:الع ردوت، الرررروا،       
 بفصل تني سوريت الع ردوت وآف  مران سٌت و شرون سورم . ولقمان والسجام ) تتاتعات(

وا دغرر  التررلكري ته ررا ضنرره اررت اإلشررارم سرراتت إىل ضن املتتدررف ت ررا سرريرون  طرروات نررو ني  ررن امل اسرردات؛      
امل اسدات تني السور املوحام املطالف وامل اسدات تني فوابح و وامت تلس السرور زااوهرة ترني ال رو ني دون فاصرل 

 لهما، ن را لاوا   الترا ل والتمابج الال ت ات .افص

وللوقرروف  لررم األتررااف امل شررودم يف  عرفررة سررر بواليالسررور لم تررلس الشرراكلة كرراكن ال رررور  رترر  فاحتررة كررل  
برررن  صررارم  سررورم  ررف  ااررة السررورم الررش قدلهررا حررىت ولررو مل برررن  ررن بلرر  املصررارم تررلات املطلررف وحررىت إن مل

 .تهروف املقطعة ضصال
 :ونظري ذلك ما جتده بني سوريت البقرة والفاحتة     
بسرمم سرورم الدقررم ضا را فسرطا  القررآن ولعرل  لرر  لع مهرا وملرا  رف فيهرا  رن األحرراا الرش مل  مررف يف      

هن  وضل   رب. قيل وفيها مخسة  شر ثال، وهلرلا ضقراا غريتا حىت قاف تعض األشياخ:"إن فيها ضل  ض ر وضل  
ضرر  ع   همررا سرراين سرر ني  لررم بعلمهررا، وورد يف حرراال املسررتارر بسررميتها سرر اا القرررآن. وسرر اا  اتررن  مررر ر 

ت "وابقوا او ا برهعون فيه إىل ع"وقا نالت يف حجة الودا  اوا ال حرر، وال  كل ش ك ض الس...فيها آ ر آاة
 2".-كما ال افم-خترج تلل   ن كوهنا  انية

 :لسورة الفاحتة وجه مناسبة سورة البقرة-4-1-1

اقررروف االوسررر :"وهه   اسررردتها لسرررورم الفاحترررة ضن الفاحترررة  شرررتملة  لرررم تيررران الرتوتيرررة ضوال والعدودارررة  نيرررا      
ة الررب ضوال   عرفر وطلا اهلاااة يف املقاصا الاا ية واملطالرا اليقي يرة  لثرا، وكرلا سرورم الدقررم  شرتملة  لرم تيران

و لررم العدررادات و ررا اتعلررت هبررا  نيررا و لررم طلررا  ررا  ترراج إليرره يف العاهررل  كمررا يف :"ان  ررون تلغيررا( وض ثالرره
وااهررل آ رررا، وضا ررا يف آ ررر الفاحتررة طلررا اهلاااررة ويف ضوف الدقرررم إ:رراك إىل  لرر  اقوله:"تررال للمتقررني " وملررا 
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و فرر  إال  افترتح تررلس السرورم زرا تطررن سررس-وكرران وراك كرل ررراتر تطرن- تح سردحانه الفاحتررة تأل رر ال راترافتر
 1"  لم  ن شاك ع ض رس فقاف سدحانه وبعاىل:"تس  ع الرمحن الرحي   امل"

 سورم الدقرم سورم الفاحتة
ُُّٱۡلَحۡمد ُ:"قاف ع بعاىل لَّمينََُُرب ُُّلِّلَ ننَُ:"قالُهللاُتعالى٢ُٱۡلعََٰ ِّ ذن َُُبّٱۡلغَۡيذ ُُّن ۡؤّمن ذن َُُٱلَذ َُون ّقيم 

ةَُ مَُُۡوّمَماُٱلَصلَنَٰ ه  ٣ُن نّفق ن ََُُرَزۡقنََٰ
ُ"٥نَۡستَّعينُ َُوإّنَاكَُُنَۡعب د ُُإّنَاكَُ

اثلت الرتوتية يف اإل:ان تلغيا  و ع   ضركان اإل:ان غيدية ضوهلرا ع بعراىل تعراس األنديراك السراتقون واملال ررة ُ
 واليوا اا ر، وفصلت العدادم يف الصالم والاكام.

ُٱۡهذذذذذذّدنَا:ُ"قذذذذذذالُهللاُتعذذذذذذالى

طَُ َرَٰ ۡستَّقيَمُُٱلص ّ  ٦ُٱۡلم 
ّلكَُ:"قالُهللاُتعالى ذ ُ ُذََٰ تَّقذيَنُُه ذدى ُفّيذّ ُ َُرۡنذَ  َُُلُُٱۡلّكتََٰ ئّذكَُُ...٢ُل ّۡلم 

َٰٓ َُعلَذىَُُٰأ ْولََٰ

نُه دى  ئّكََُُرب ّّهۡمُ ُم ّ
َٰٓ ن َُُه مُ َُوأ ْولََٰ ۡفّلح  ُ"٥ٱۡلم 

نُُّٱلَِلُُّبّۡسذذذذذمُُّ:االفتتررررراح تأل رررررر ال ررررراتر يف قولررررره بعررررراىل ُُّٱۡلَحۡمذذذذذد ١ُُٱلذذذذذَرّنيمُُّٱلذذذذذَرۡنَمَٰ ُُّلِّلَ َرب 

لَّمذذينَُ ورب  ررن اقرروف ضن  لرر  لرري  ض رررا  ررن ال احيررة ال حواررة، ف قرروف ضنرره كررلل   ررن انحيررة "٢ٱۡلعََٰ
املعر  والعراا وا رراه اعررف ضن  ه راس سرر  ع وامحرا الرمحرران. وترو رراتر  قارنررة ب)امل( الرش  فرر  

 تلعل  واهرمة. ع اتا إال  لم  ن ا تصه  ع 

االفتترراح زررا تطررن سرررس و فرر  إال 
 لررررررررررررم  ررررررررررررن شرررررررررررراك ع: قولرررررررررررره 

نُُّٱلَِلُُّبّۡسذذذذذمُّ:"بعررررراىل ُٱلذذذذذَرۡنَمَٰ

١ُالَٰٓمَُٰٓ:ٱلَرّنيّمُ

 وجه تناسب الزهراوين:-4-1-2

وسرل  اقروف:" اقرراا القررآن فأينره ميت اروا القيا ررة   رن ض  ض ا رة الدراتل  قراف: مسعرت رسروف ع صرلم ع  ليرره     
الاتررراوان الدقررررم وسررورم آف  مرررران فأيهنمررا قبيرران اررروا القيا ررة كوهنمرررا غما ترران، ضو كوهنمرررا  اقرررراواشررفيعا ألصررحاته، 

،حتاهان  رن ضصرحاهبما، اقرراوا سرورم الدقررم، فرأينض ض رلتا تركرة، وبركهرا حسررم، وال بسرت  ن طرير  قان  رْ ف   طيعها َصرَواف،
 .2الدطلة"

لعررل تررلا اهرراال انكررا  لررم العالقررة الوطيررام تررني السرروربني، و ررار تلررلكر ت ررا ضن التسررمية تلاتررراوان إشررارم       
إىل اربداطهمرررا فهمرررا الوحيرررااتن  رررن سرررور املاا رررة امل رررورم اللتررران ا تصرررتا تالفتتررراح تهرررروف املقطعرررة )ألنفررر  الر رررا 

 3لر ا واملغ ية وسورم االستغفار. الف( وبسمىآف  مران تأل ان وا

                                                           

 .98ه  1روح املعاين ج  -1 
تر(: املس ا الصحيح املختصر   ن الس ن ت قل العاف  ن 231ضتو اهسني  سل  تن اهجاج تن  سل  القشري  ال يساتور ) 2 

ع  ليه وسل  املشهور تصحيح  سل ، وق   لم طدعه وحتقيت نصوصه وبصحيحه وبرقيمه و اض كتده إىل رسوف ع صلم  العاف
وضتواته وضحاداثه و لضت  ليه  لخص شرح اإل اا ال وو ،  ف بايدات  ن ض مة اللغة :) ادا الرتاب والس ة(  ما فناد  دا 

 .804رق  772، ه1977دا  اهليب، س ة الداق ، دار إحياك  الرتا العرتية ، القاترم،  طدعة  يسم ال
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ضن كثريا  ن  مالت سورم الدقررم شررحت يف آف  مرران. فسرورم الدقررم ز الرة اهجرة وآف وا اف إىل  ل           
 1 مران ز الة إبالة الشدهة.

ملا كانت سرورم الدقررم قرا حتراثت  رن اليهرود واد راكاء   تشر ك  رن الدسر  والتفصريل وبعرضرت لشردهات و        
سرررورم آف  مرررران بواهررره وبعررراص شررردهات  ال صرررارل تشررر ك  رررن  -تملقاترررل–ال صرررارل  لرررم وهررره اإل ررراف؛ هررراكت 

هر إىل املاا ة د را اليهرود وهاترات  التفصيل؛ ألن التورام ضصل، واإلجنيل فر  هلا، وال يب صلم ع  ليه وسل  ملا تا
 2. كما كان د ااس ألتل الشرر قدل ضتل الرتاب يف  رة.وكان ههادس لل صارل يف آ ر األ ر

ُسنرةُآلُعمرا ُسنرةُالبقرة

تصذذدناُالكتذذابُعذذنُطرنذذاُنفذذ ُُ

ّلذَكُاْلّكتَذابُ :"قالُهللاُتعالىُ:الرن  ُذََٰ

ُ فّي ُّ َرْن ََُلُ تَّقينَُ ُۛ  ُ﴾٢﴿ ه دً ُّل ْلم 

قذالُهللاُتعذالىُ:تصدناُالكتابُعنُطرناُاإلثبذا ُوالنفذبُبالصذد 

َصّد قًاُّل َماُبَْيَنُنَدَْن ُّ": ُم  ٣ُ...نََزَلَُعلَْيَكُاْلّكتَاَبُبّاْلَحّا 

ّلذذَكُ:"قذذالُهللاُتعذذالىُ:ذكذذرُالكتذذاب ذََٰ

ُ﴾٢﴿ ...اْلّكتَابُ 
يُأَنَزَلَُعلَْيَكُاْلّكتَاَبُ :"قالُهللاُتعالىُ:ذكرُتفافيلُالكتاب ِّ ُه َنُالَ آنَذا   ّمْنذ ُ 

تََشابَّها ُ  ُم  ُاْلّكتَاّبَُوأ َخر  ُه َنُأ مُّ ْحَكَما   ٧ُُ...ۛ ُ مُّ

قالُهللاُتعذالىُُ:ذكر الكتب باإلجمال

نَنُن ْؤّمن ذذنَ ُبَّمذذاُأ نذذّزَلُإّلَْيذذَكُ:" ِّ الَذذ َۛ
َوبّذذاْخّخَرةُّه ذذْمَُوَمذذاُأ نذذّزَلُّمذذنُقَْبّلذذَكُ

ُ ﴾٤﴿ ن نقّن ن َُ

 : ذكر الكتب السماوية أبمسائها
َصّد قًاُّل َما:"قالُهللاُتعالىُ ُم  َوأَنَزَلُالتَذْنَراةَُبَْيَنُنَدَْنّ ُُنََزَلَُعلَْيَكُاْلّكتَاَبُبّاْلَحّا 

نّجيلَُ ُ  ﴾٣﴿ َواإْلّ

ُاْعب ذذد واُ:"قذذالُهللاُتعذذالىُ:ُذكررر دأررخلال    نَذذاُأَنَُّهذذاُالنَذذاب 

نَنُّمنُقَْبّلك ْمُلَعَلَك ْمُتَتَق ن َُ ِّ يَُخلَقَك ْمَُوالَ ِّ ُُ ﴾٢١﴿ َربَك م ُالَ
ك ْمُفّذذ ُ:"قذذالُهللاُتعذذالىُ:تفاصرر ع  ررخ ال  رر  ر  يُن َصذذّن  ِّ ه ذذَنُالَذذ

ُ اْْلَْرَناّمَُكْيَبُنََشاءُ  ُاْلَحّكيمُ  ۛ  ٰـَ َُإَّلُه َنُاْلعَّزنز  ُ﴾٦﴿َلُإّلَ

  داض  لت ال اس ويف آف  مران بصوارت  يف األرحاا ويف  ل   ااا  ن الاقة  كر يف سورم الدقرم
َوإّْذُقَذذاَلَُربُّذذَكُّلْلَمَكةَّكذذّ ُإّنّ ذذ ُ:"قذذالُهللاُتعذذالىُُوُُۛ 

َُخّليفَذذ ًُ َّ ُفّذذ ُاْْلَْر ُفّيَهذذاَُمذذنُ ۛ ُ َجاّعذذل  قَذذال ناُأَتَْجعَذذل 

ُن َسذذذبّ  ُ  ُالذذذّد َماَءَُونَْحذذذن  فّيَهذذذاَُونَْسذذذّفك  بَّحْمذذذّدَكُُن ْفّسذذذدُ 

ُلَكَُ ذن َُ ۛ ُ َون قَّد ب  َُمذاَُلُتَْعلَم   ﴾٣٣﴿ ُقَذاَلُإّنّ ذ ُأَْعلَذم 
ُ﴾٣١﴿..َمُآدََمُاْْلَْسَماَءُك لََهاَوَعلَُ 

ُ:"قالُهللاُتعالىُُو ُأَنَىَٰ َولَْمُنَْمَسْسذنّ ُقَالَْتَُرّب  ُّل َُولَدُ  نَك ن  

َُماُنََشاءُ  ۛ ُ بََشرُ  نَْخل ا  ّلّكُاللَـ ُ 
ُ قَاَلَُكََِٰ ُأَْمًراُفَإّنََمذاُ ۛ  إّذَاُقََضىَٰ

ُلَ  ُك نُفَيَك ن ُ  ُّعندَُاللَذـّ َُكَمثَذّلُ...﴾٤٧﴿ نَق نل  إَّ َُمثََلُّعيَسىَٰ

كُ  ۛ ُ آدَمَُ ّمنُت َراٍبُث َمُقَاَلُلَ ُ  ٥٥ُ﴿فَيَك ن ُ ُنَخلَقَ ُ 

  و روابام تي همرا يف  دراض ا لرت يف الدقرم  داض  لت سياان آدا ويف آف  مران  لت سياان  يسم  ليه السرالا مث إسرقا  للقصرتني
فسررياان آدا  لررت  ررن طررني تررال ضب وال ضا وسررياان  يسررم برروفرت لاارره األا دون األب لررلل  سرردت  كررر آدا يف الدقرررم فهررو ضوف 

فرران ال ترا  رن إقا رة  املثاف سراتت  عروفرا ألن  لر   طراب لليهرود الرلان اءمروا  رربوال تا ضن ارون  األندياك وت  ضوف السور
 .  اهجة  ليه

                                                           

 .52ه  2ا  ر املصار نفسه ج 1 
يف ب اسا  السور،،حتقيت: ضمحا  دا القادر  طا،دار الرتا العلمية، ب است الارر  تر(:911)السيوط  هالف الاانا  ر: 2 

 .32ه تريوت،دون اتراخ ،
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َوَلُتَق نل ذذناُ:"قذذالُهللاُتعذذالىُ

ُفّذذذ َُسذذذبّيّلُاللَذذذـّ ُ ّلَمذذذنُن ْقتَذذذل 

ُ أَْمذذَنا ُ  ّكنُُبَذذْلُأَْنيَذذاءُ  ۛ  ٰـَ َولَذذ

و َُ ُ﴾١٥٤﴿ َلُتَْشع ر 

نَنُ:"قالُهللاُتعالىُُو ِّ ُ ق تّل ذناُفّذ َُسذبّيّلُاللَذـّ ُأَْمَناتًذاَوَلُتَْحَسبََنُالَذ ّعنذدَُُأَْنيَذاءُ بَذْلُۛ 

نَنُلَذْمُ ﴾١٦٥﴿ َربّ ّهْمُن ْرَزق ن َُ ِّ وَ ُبّالَذ ّمذنُفَْضذّلّ َُونَْستَْبّشذر  ُاللَذـ ُ  فَّرّنيَنُبَّمذاُآتَذاه م 

َُعلَذذْيّهْمَُوَلُه ذذْمُنَْحَزن ذذن َُ  ِ ذذْنَُخْلّفّهذذْمُأََلَُخذذْن وَ ُ  ﴾١٧٣﴿ نَْلَحق ذذناُبّّهذذمُّم  نَْستَْبّشذذر 

ْؤّمنّينَُ ُأَْجَرُاْلم  َنُاللَـّ َُوفَْضٍلَُوأََ ُاللَـ ََُلُن ّضيع  ُ﴾١٧١﴿ بّنّْعَمٍ ُّم 
ن ذذْؤتّ ُ:"قذذالُهللاُتعذذالىُ َواللَذذـ ُ 

َمذذن ْلَكذذ ُ  ُ ُنََشذذاء ُ ُم  َواّسذذع  َواللَذذـ ُ 

٢٤٧َُعّليمُ 

ْلذَكُّمَمذنُ:"قالُهللاُتعالىُ ْ ُاْلم  َُوتَنذّز ْلذَكَُمذنُتََشذاء  ْلذّكُت ذْؤتّ ُاْلم  َمَُماّلذَكُاْلم  ق ذّلُاللَذـه 

َُمذذنُتََشذذاءُ  لُّ ِّ َُوت ذذ َُمذذنُتََشذذاء  َُوت ّعذذزُّ َُ ذذْ ٍءُ ۛ ُ بّيَذذّدَكُاْلَخْيذذرُ  ۛ ُ تََشذذاء  ذذّل  ُك  إّنَذذَكَُعلَذذىَٰ

ُ﴾٢٦﴿قَّدنرُ 
بَا:"قالُهللاُتعالىُ نَنُنَأْك ل نَ ُالّر  ِّ يُُالَ ِّ ُالَذ نَ ُإَّلَُكَماُنَق ذنم  َلُنَق نم 

ُّمذذَنُاْلَمذذّ ُ  الَشذذْيَطا   ذذ ُ  ُ نَتََخبَط  ّلذذَكُ ۛ  ُذََٰ ُّمثْذذل  ْمُقَذذال ناُإّنََمذذاُاْلبَْيذذع  بّذذأَنَه 

بَا بَا ۛ ُ الّر  اْلبَْيَعَُوَنَرَمُالّر  ُ﴾٢٧٥… َوأََنَلُاللَـ ُ 

نَنُآَمن ذذناَُلُ:"قذذالُهللاُتعذذالىُ ِّ تَذذأْك ل ناُنَذذاُأَنَُّهذذاُالَذذ

بَذذاُأَْعذذعَافًا َضذذاَعفَ ًُُالّر  ذذْمُ ۛ ُ مُّ َواتَق ذذناُاللَذذـ َُلَعَلَك 

ن َُ ُ﴾١٣٣﴿ ت ْفّلح 

 ضعافا   ا فةوباا  ليه يف آف  مران ض هاك  كر الرت يف سورم الدقرم  لم سديل التحلار إ ابا
ذذذذذذناُاْلَحذذذذذذَرَُواْلع ْمذذذذذذَرةَُ:"قذذذذذذالُهللاُتعذذذذذذالىُ َوأَتّمُّ

ُ ّللَـ ُّ ُأ ْنّصْرت ْمُفََماُاْستَْيَسَرُّمَنُاْلَهْديُُّفَإّ ُْ ۛ 

ُاْلبَْيذّتُ :"قالُهللاُتعالىُ َُْإّلَْيذّ َُوّللَـّ َُعلَىُالنَذاّبُّنذرُّ َمذّنُاْسذتََطا

ُ َسبّيًكُ  ۛ...ُ﴿٥٧﴾ُ
ذذذذذنُ:"قذذذذذالُهللاُتعذذذذذالىُ ُه ذذذذذدً ُّم  ئَّكَُعلَذذذذذىَٰ ٰـَ أ ولَذذذذذ

ن َُ ۛ ُ َربّ ّهمُْ ْفّلح  ُاْلم  ئَّكُه م  ٰـَ ُ﴾٥﴿ َوأ ولَ
واَُوَرابّط ذناُ:"قالُهللاُتعالىُ واَُوَفذابّر  نَنُآَمن ناُاْفبّر  ِّ نَاُأَنَُّهاُالَ

ن َُ ُ﴾٢٣٣﴿ َواتَق ناُاللَـ َُلَعَلَك ْمُت ْفّلح 

 1اتتا ت سورم الدقرم تلكر الفالح للمن  ني وا تتمت سورم آف  مران ترهاك الفالح للات الفئة  
فَإّ ُلَْمُتَْفعَل ناَُولَنُتَْفعَل ناُفَاتَق ناُالنَذاَرُالَتّذ َُوق ند َهذاُقالُهللاُتعالىُ:"

َُواْلّحَجاَرة ُ ُ﴾٢٤﴿ أ ّعدَْ ُّلْلَكافّّرننَُ ۛ ُ النَاب 
َواتَق ذذذناُالنَذذذاَرُالَتّذذذ ُأ ّعذذذدَْ ُ:"قذذذالُهللاُتعذذذالىُ

ُ﴾١٣١﴿ ّلْلَكافّّرننَُ

 :بعرراىل ا، قررافكوهنررا بتمررة هلررإىل ااارة  ررن سررورم آف  مررران  ت ن ررر فلررو  السررورم الثانيررة بوافررت األوىل تررل وبرملهرراادراو ضنض  
تَّقذذينَُ" ُأ ّعذذدَْ ُّلْلم   َ َُواْْلَْر ذذَهاُالَسذذَماَوا   ذذْمَُوَجنَذذٍ َُعْرع  ذذنَُربّ ك  َُمْغّفذذَرةٍُّم  ضو كرون السرروربني  "﴾١٣٣﴿ َوَسذذاّرع ناُإّلَذذىَٰ

 2ز الة سورم واحام
 لر   رن  رالف  السروربني الررر:تني ضا را ضن  اارة ترلس   اسردة لفاحترة بلر  برتشر ومما اقرو  الرتالبا ترني 
 لرم الررغ  –الفروابح للخروامت  ن امل اسدات وترو   اسردة وتلا ا ارج ضمن ال و  الثاين  3 وابنة ااايت التالية

 . - ن ضن سورم آف  مران هاكت تعا سورم الدقرم )يف املصح  ويف ال اوف  عا (ولي  العر 
َُلُذََُٰ﴾١﴿ الذذذذذم:"تعذذذذذالىُقذذذذذالُهللاُ ّلذذذذذَكُاْلّكتَذذذذذاب 

ُ َرْن َُ ُ فّي ُّ ۛ  تَّقينَُه دً ُّل ُ ۛ    ﴾٢﴿ ْلم 

واُ :"قالُهللاُتعالىُ واَُوَفابّر  نَنُآَمن ناُاْفبّر  ِّ َوَرابّط ناُنَاُأَنَُّهاُالَ

ن َُاتَق نوَُ ُ﴾٢٣٣﴿ اُاللَـ َُلَعَلَك ْمُت ْفّلح 

                                                           

 .141- 140 1998، لد ان،وامل هج دار الفرر املعاصرر تريوتالتفسري امل ري يف العقيام والشراعة الاحيل :ا  ر وتدة  -1 
 .52ه  2ا  ر: االوس  : روح املعاين ج  -2 
 .52ه  2ا  ر االوس  روح املعاين ج  3 
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نَنُن ْؤّمن نَ ُبَّمذاُ:"قالُهللاُتعالىُ ِّ َوالَ

َُوَمذذذاُأ نذذذّزَلُّمذذذنُقَْبّلذذذكَُُأ نذذذّزَلُإّلَْيذذذكَُ

٤ُ َوبّاْخّخَرةُّه ْمُن نقّن ن َُ

ُبّاللَذـّ َُوَمذاُأ نذّزَلُإّلَذْيك مُْ :"قالُهللاُتعالىُ َوَمذاَُُوإَّ ُّمْنُأَْهّلُاْلّكتَاّبُلََمذنُن ذْؤّمن 

وَ ُبّ نَذذاّ ُاللَذذـّ ُثََمنًذذاُقَّلذذيًكُأ نذذّزَلُإّلَذذْيّهْمُ ئَّكُ ۛ ُ َخاّ ذذّعيَنُّللَذذـّ َُلُنَْشذذتَر  ٰـَ ذذْمُأ ولَذذ لَه 

ه ْمُّعندََُربّ ّهمُْ ١٥ُ اْلّحَسابُُّإَّ ُاللَـ ََُسّرنعُ  أَْجر 

ُاللَذذـ َُقَْرًعذذاُ:"قذالُهللاُتعذذالىُ  َ يُن ْقذّر ِّ َمذنُذَاُالَذذ

أَْعذذعَافًاَُكثّيذذَرةًُ لَذذ ُ  َُُواللَذذـ  ُ َنَسذذنًاُفَي َضذذاّعفَ ُ  نَْقذذبّ  

٢٤٥ُت ْرَجع ن َُونَْبس ط َُوإّلَْي ُّ

ُ:"قالُهللاُتعالىُ نَنُقَذال ناُإَّ ُاللَذـ َُفَّقيذر  ِّ قَذْنَلُالَذ لَقَذْدَُسذّمَعُاللَذـ ُ 

ُأَْننّيَذذاءُ  ُاْْلَنبّيَذذاَءُۛ ُ َونَْحذذن  َُمذذاُقَذذال ناَُوقَذذتْلَه م  َُسذذنَْكت    بّغَْيذذّرَُنذذٍا 

ُذ وق ناَُعَِاَبُاْلَحّرنا ُ" ١٨١ َونَق نل 

ْمُ:"قالُهللاُتعالىُ ذْنه  َربَنَاَُواْبعَْثُفّيّهْمَُرس نًلُّم 

ُاْلّكتَذذاَبَُواْلّحْكَمذذ َُ ذذم  ه  نَتْل ذذنَُعلَذذْيّهْمُآنَاتّذذَكَُون عَّل م 

ُ َون ذذذذذذذذذذذَزّك يّهمُْ  ۛ ُ إّنَذذذذذذذذذذذَكُأَنذذذذذذذذذذذَتُاْلعَّزنذذذذذذذذذذذز 

ُ "﴾١٢٥﴿ اْلَحّكيمُ 

ذذْؤّمنّيَنُإّْذُبَعَذذَثُفّذذيّهْمُ :"قذذالُهللاُتعذذالىُ َعلَذذىُاْلم  لَقَذذْدَُمذذَنُاللَذذـ ُ 

ذمُ  ه  ْنُأَنف ّسّهْمُنَتْل نَُعلَذْيّهْمُآنَاتّذّ َُون ذَزّك يّهْمَُون عَّل م  اْلّكتَذاَبَُُرس نًلُّم 

بّينٍُ ُلَّف َُعَكٍلُمُّ ُ "﴾١٦٤﴿ َواْلّحْكَم ََُوإّ َُكان ناُّمنُقَْبل 

 :العنكبوت والروماملناسبة بني سوريت -4-3
حبرروف  ن  ال  را سردت  ررفن ضن سرورم الع ردروت بفصرلها  رن آف  مرران سرتس و شررون سرورم  ر ه   را اتتراضت 

  قطعة وقيت السورم  داشرم تعا القصص وت   ن تني الطاكات حيل بداض تطس 

   .وال تا ته ا  ن اإلشارم إىل الت اسا تني السوربني قدل  واصلة ب اسا الال ات
:" ووهرره ابصرراهلا زررا قدلهررا ضنرره بعرراىل ض رررب يف ضوف السررورم السرراتقة  ررن فر ررون ضنرره  ررال يف األر  اقرروف االوسرر    
عل ضتله شيعا... وافتتح تلس تلكر املن  ني اللان فت ه  الرفار و لتوت   لم اإل:ان تعلاب دون  را  رلب تره وه

ترثري بسلية هل  زا وقف ملن قدله  وحثا  لم الصررب ...وضا را ملرا كران يف  اارة األوىل إىل تجررم  فر ون تين إسرا يل
 بعرراىل " إن الررل  فررر   ليرر  القرررآن لرررادر إىل  عرراد  لررم تعررض األقررواف  يب صررلم ع  ليرره وسررل  ض  يف قولررهال رر
 وتفصيل ذلك: 1 ااة تلس اإلشارم إىل تجرم املن  ني ...انسا بتاليها" ويف
ُسنرةُالعنكبن ُسنرةُالقصصُ

َُوَجعَذذَلُأَْهلََهذذاُّ ذذيَعًاُ َّ إَّ ُفّْرَعذذْنَ َُعذذَكُفّذذ ُاْْلَْر

َُطاةّفَذذ ًُ ُأَْبنَذذاَءه ْمَُونَْسذذتَْحيّ ُنَْستَْضذذّعب  ْمُن ذذَِبّ    ذذْنه  ّم 

ُ نَّساَءه مُْ ْفّسّدننَُ ۛ  َكاَ ُّمَنُاْلم  ُ﴾٤﴿ إّنَ ُ 

ُأَ ُن تَْرك ذناُأَ ُنَق نل ذناُآَمنَذاُ ﴾١﴿ الم َوه ذْمُأََنّسَ ُالنَذاب 

نَنُّمذذنُقَذذْبّلّهمُْ ﴾٢﴿ َلُن ْفتَن ذذن َُ ِّ فَلَذذيَْعلََمَنُ ۛ ُ َولَقَذذْدُفَتَنَذذاُالَذذ

نَنَُفدَق ناَُولَيَْعلََمَنُاْلَكاّذبّينَُ ِّ الَ ُ ﴾٣﴿ اللَـ ُ 

 ف الفر ون، لترون  ا ام يل و عاانء   كر ع بعاىل قصة تين إسرا  ؛كاملن  ني املمتح ني تالتتالبسراة  ن     
 للمقارنة؛ فيعل  املن  ون ضهن  يف ضل   ري  ا داا  او ع و اوت  لي  فر ون  وسم وتين إسرا يل.

َُعلَْيذ:"إُّالُتعالىق ََ يُفَذَر ِّ ق ذلُ َمعَذادٍُُإّلَذىََُٰكُاْلق ذْرآَ ُلَذَرادَُّكَُ ُالَذ

بّينٍُ َُوَمْنُه َنُفّ َُعَكٍلُمُّ ٨٥ُ﴿ َربّ  ُأَْعلَم َُمنَُجاَءُبّاْله دَ َٰ

نَنُآَمن ذذناُإَّ ُ:"قذذالُهللاُتعذذالى ِّ نَذذاُّعبَذذاّدَيُالَذذ

فَإّنَاَيُفَاْعب د و ُّ ٥٦ُأَْرّع َُواّسعَ ُ 

إشارم إىل بوا  اهلجرربني تجررم املرن  ني يف الع ردروت وتجررم ال ريب يف القصرص فرأين قراف قا رل : إن بداو تلس    

                                                           

 .122ه  20روح املعاين ،ج- 1 
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الفعلية فران ال يب آ رر  رن اهراج  رن تجرم املن  ني سدقت تجرم ال يب قل ا:يف اااة ض ر لل يب تهلجرم ض ا اهلجرم 
ري ع  رررن بسرررخ ولررر  ضن بسرررق  اسررر  السرررورم  لرررم  رررا حرررا  ضث ررراك اهلجررررم املسرررلمني رفقرررة ض  تررررر الصررراات 

يف قولررره   لرررم الررررغ   رررن ضن سررردا بسرررميتها ضبرررم صرررر ا دا رررل السرررورمللع ردررروت الرررش سرررات  رررا ل غرررار ثرررور 
نَنُاتََخذذِ واُّمذذنُد ُ بعرراىل:" ِّ ُالَذذ َوإَّ ُأَْوَهذذَنُ ۛ ُ وّ ُاللَذذـّ ُأَْوّليَذذاَءَُكَمثَذذّلُاْلعَنَكب ذذنّ ُاتََخذذَِْ ُبَْيتًذذاَمثَذذل 

ُاْلعَنَكب ن ُّ ن َُ ۛ ُ اْلب ي نّ ُلَبَْيت   "﴾٤١﴿ لَْنَُكان ناُنَْعلَم 

خرريص ضوهرره الت اسررا تررني والررروا : و:رررن بلوالررا الع ردرروت  ل ررا اان ضن نعررود إىل السرروربني املقرررربني
 :السوربني زا ال  

ُالرومسنرةُُالعنكبن سنرةُ

ُأَ ُن تَْرك ذذناُأَ ُنَق نل ذذناُ ﴾١﴿ الذذم:"قذذالُهللاُتعذذالىُ أََنّسذذَ ُالنَذذاب 

ُ"﴾٢﴿ آَمنَاَُوه ْمَُلُن ْفتَن ن َُ
ن ّلبَذذذذذذذذّتُ ﴾١﴿ الذذذذذذذذم:"قذذذذذذذذالُهللاُتعذذذذذذذذالىُ

ومُ  ُ"﴾٢﴿ الرُّ

غري  قينتني تلكر الرتاب ضو الت اال ضو القرآن  الفا  رن  (املر)بشاهبت السوراتن يف املطلف فرل   هما اتتاضت ت      
 القا ام املعروفة الش مل اشل   ها سواالا تإلضافة إىل سورم القل .

نَنُُ:"قذذذذذالُهللاُتعذذذذذالى ِّ َوالَذذذذذ

ْمُ َجاَهذذذذذذذد واُفّينَذذذذذذذاُلَنَْهذذذذذذذّدنَنَه 
ذذذذذذذب لَنَاُ  إَّ ُاللَذذذذذذذـ َُ س  لََمذذذذذذذَعَُُۛ

ْحّسنّينَُ ُ﴾"٦٥﴿ُاْلم 

ومُ  ﴾١﴿ لما:"قالُهللاُتعالىُ ذنُبَْعذّدَُنلَذبّّهْمُ ﴾٢﴿ ن ّلبَّتُالرُّ َُوه ذمُّم  َّ فّ ُأَْدنَذىُاْْلَْر

َُوّمذنُبَْعذد ُ ۛ ُ فّذ ُبّْضذعُّّسذنّينَُ ﴾٣﴿  َسذيَْغّلب ن َُ ُّمذنُقَْبذل  ُ ّللَذـّ ُاْْلَْمذر   ُۛ ُنَْفذَر   ٍِ َونَْنَمئّذ

ْؤّمن ن َُ ُ ُبّنَْصّرُاللَـ ُّ ﴾ ٤﴿  اْلم   ۛ ُ ر  ُ﴾"٥﴿ الَرّنيمُاْلعَّزنزُ َوه َنُ  ۛ ُ نََشاءُ  َمن نَنص 

ملا ا تتمت السورم األوىل تلكر اجلهاد يف سديل ع و اح احملس ني) اجملاتاان( افتتحت الثانيرة أب درار الغيرا  رن      
 غلدة الروا فما وهه العالقة ؟ 

ض ااك ع واملسلمني اجملاتاان( كانوا ا اصررون الفررس واتتدعرون ض درار ترلس 7ل العلماك ضن العالقة ت  ضن املشركني رض  
اهررررب فلمرررا غألدرررت الرررروا  رررن طررررف الفررررس فررررح املشرررركون وبدررراتوا ز اصررررء  للفررررس الغرررالدني وقايرررات  إايتررر  وراحررروا 

إ وان را األ يرون  لرم إ روانر  فرروهن  اقولرون:" انتصرر  اغي ون املسلمني)  ن تب اهرب ال فسرية الرش برافرت املعرارر(
ضاراءا السر ني وفررح املسرلمون  )ضترل الرتراب(ف الرت السرورم براود املسرلمني أب درار غيديرة  رن بفروق الرواضتل الرتاب" 

 1م ع  ليه وسل ت صر ع ال نصر الروا وتتحقت ندوكم  ما صل

                                                           

.لرررررن االوسرررر  اررررلكر تررررلس امل اسرررردة لر رررره اررررتحف  784- 782ه 7ا  ررررر : الدقررررا   ن رررر  الررررارر يف ب اسررررت اا  والسررررورج  - 1 
 ليهاتقوله:"وال افم ضن قتاف ضتل الرتاب لي   ن اجملاتام يف ع  ا وهل وتلل  ب ع  امل اسردة ، و رن وقر   لرم ض درار سردا ال راوف 

رم  ت ررم ا نصرررم املررن  ني تررافف اابررة ض رراا ه  املشررركني وترر  ال ااالررون  اترراان يف ع بعرراىل وألهلرره رهررر لرره ضن  ررا افتتحررت ترره تررلس السررو 
 .15، ه  21ولوههه  ا وهل وال ا ر  اا ههادت  تلسي    ا ال اوف ، ويف تلس امل اسدة ضوهه فيما ضرل" روح املعاين ج

ا واقوف الاكتور وتدة الاحيل :"إن االستاالف يف سورم الروا  لرم ضصروف اال تقراد وضالهرا التوحيرا هراك  فصرال للمجمرل يف السرورم السراتقة هلر
 .42، ه 21" التفسري امل ري ج -الع ردوت –
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ِْنَاُبَِّنبّذذ ُّ:"تعذذالىُقذذال ُأََخذذ أَْرَسذذْلنَاُفَّمذذْنه مَُمذذْنُۛ ُ فَك ذذكأ

َوّمذْنه مَُمذْنُ الَصذْيَح ُ  َعلَْيّ َُناّفبًاَُوّمذْنه مَُمذْنُأََخَِتْذ ُ 

َُوّمْنه مَُمذْنُأَْنَرْقنَذا ََ َوَمذاَُكذاَ ُاللَذـ ُ  َخَسْفنَاُبّّ ُاْْلَْر

ن  ْمُنَْظّلم  ّكنَُكان ناُأَنف َسه  ٰـَ ْمَُولَ ٤٣ُ ّليَْظّلَمه 

نَنُّمذذذنُ:"قذذذالُهللاُتعذذذالىُ ِّ الَذذذ واَُكْيذذذَبَُكذذذاَ َُعاقّبَذذذ ُ  ذذذر  فَيَنظ 

ُ قَذذْبّلّهمُْ وَهذذاُ ۛ  َُوَعَمر  ََ واُاْْلَْر ْمُق ذذَنةًَُوأَثَذذار  َكذذان ناُأََ ذذدَُّمذذْنه 

س ل ه مُبّاْلبَيّ نَ وَهاَُوَجاَءتْه ْمُر  فََماَُكاَ ُاللَذـ ُ  ۛ ُ ا ُّأَْكثََرُّمَماَُعَمر 

ن َُ ْمُنَْظّلم  ّكنَُكان ناُأَنف َسه  ٰـَ ْمَُولَ ٥ُّليَْظّلَمه 

َولَذذئّنَُسذأَْلتَه مَُمذنُنَذذَزَلُّمذَنُالَسذَماّءَُمذذاًءُ:"قذالُهللاُتعذالىُ

ُّمنُبَْعّدَُمْنتَّهاُ ََ ُ لَيَق نل َنُاللَـ  ُفَأَْنيَاُبّّ ُاْْلَْر ق ذّلُاْلَحْمذدُ  ۛ 

ُ ّللَـ ُّ ه ْمَُلُنَْعّقل ن َُ ۛ  ُ﴾٦٣﴿ بَْلُأَْكثَر 

ذذذنَ َُوّنذذذيَنُ:"قذذذالُهللاُتعذذذالىُ ذذذْبَحاَ ُاللَذذذـّ ُّنذذذيَنُت ْمس  فَس 

ن َُ ُ ﴾١٧﴿ ت ْصذذبّح  َّ فّذذ ُالَسذذَماَواّ َُواْْلَْر اْلَحْمذذدُ  َولَذذ ُ 

و َُ ُ﴾١٨﴿ َوَعّشيأاَُوّنيَنُت ْظّهر 

ئَّكُ:"قالُهللاُتعالىُ ٰـَ واُبّ نَذاّ ُاللَذـّ َُوّلقَاةّذّ ُأ ولَذ نَنَُكفَذر  ِّ َوالَذ

ئَّكُ ٰـَ ُأَّليمُ نَئّس ناُّمنَُرْنَمتّ َُوأ ولَ ُ﴾٢٣﴿ لَه ْمَُعَِاب 
واَُوَكذَِب ناُبّ نَاتّنَذاَُوّلقَذاّءُ:"قالُهللاُتعالىُ نَنَُكفَر  ِّ َوأََماُالَ

و َُ ْحَضر  ئَّكُفّ ُاْلعََِاّبُم  ٰـَ ُ ﴾١٦﴿ اْخّخَرةُّفَأ ولَ

ِّ ب ناُفَقَذذْدَُكذذََِبُ:"قذذالُهللاُتعذذالىُ َوإّ ُت َكذذ

نُقَذْبّلك مُْ ُّم  َوَمذاَُعلَذىُالَرس ذنّلُإَّلُ ۛ ُ أ َمم 

بّينُ  ١٨ُ﴿ اْلبََكغ ُاْلم 

ذَمُ:"قالُهللاُتعالىُ ُالصُّ َُوَلُت ْسذّمع  ُاْلَمذْنتَىَٰ الذدَُّعاَءُإّذَاَُولَذْناُفَإّنَذَكَُلُت ْسذّمع 

ذْدبّّرننَُ ُإَّلَُمذذنُ ۛ ُ َوَمذاُأَنذذَتُبَّهذاّدُاْلع ْمذ َُّعذذنَُعذَكلَتّّهمُْ ﴾٥٢﴿م  إّ ُت ْسذّمع 

ن َُ ْسّلم  ُبّ نَاتّنَاُفَه مُمُّ ُ ﴾٥٣﴿ ن ْؤّمن 

َُمذذاُأ وّنذذَ ُإّلَْيذذَكُّمذذَنُاْلّكتَذذاّبَُوأَقّذذّمُالَصذذَكةَُ:"تعذذالىقذذالُهللاُ إَّ ُ ۛ ُ اتْذذل 

نَكرُّ َُعّنُاْلفَْحَشاّءَُواْلم  ْكرُ  ۛ ُ الَصَكةَُتَْنَهىَٰ ِّ َُماُ ۛ ُ اللَـّ ُأَْكبَرُ َُولَ نَْعلَم  َواللَـ ُ 

ُ﴾٤٥﴿ تَْصنَع ن َُ

نّيبّذذذيَنُإّلَْيذذذّ َُواتَق ذذذن ُ :"قذذذالُهللاُتعذذذالىُ م 

ذذذذذذناُالَصذذذذذذَكةََُوَلُ تَك نن ذذذذذذناُّمذذذذذذَنَُُوأَقّيم 

ْشّرّكينَُ ُ﴾٣١﴿ اْلم 
ُ فَذذأَقّْمَُوْجَهذذَكُّللذذّد نّنَُننّيفًذذا:"قذذالُهللاُتعذذالىُ فّْطذذَرَ ُاللَذذـّ ُالَتّذذ ُفََطذذَرُ ۛ 

ُ النَذذاَبَُعلَْيَهذذا ُ َلُتَْبذذّدنَلُّلَخْلذذّاُاللَذذـ ُّ ۛ  ّكَنُأَْكثَذذَرُ ۛ  ٰـَ َُولَذذ ُاْلقَذذيّ م  ّلذذَكُالذذّد نن 
ذََٰ

ن َُ ُ ﴾٣٣﴿ النَاّبَُلُنَْعلَم 

نَنُآَمن ذناُإَّ ُ:"قالُهللاُتعالىُ ِّ اُّعبَاّدَيُالَ َۛ
ُ ﴾٥٦﴿ فَإّنَاَيُفَاْعب د و ُّأَْرّع َُواّسعَ ُ 

نَنُآَمن ذذناَُوَعّمل ذذناُالَصذذاّلَحاّ ُلَن َكّف ذذَرَ ُقنلذذ ُتعالى:" ِّ َوالَذذ

يَُكذان ناُنَْعَمل ذن َُ ِّ ْمُأَْنَسذَنُالَذ ْمَُسيّ ئَاتّّهْمَُولَنَْجذّزنَنَه  ُُُ﴾٧ َعْنه 

ْمُفّذذ ُُ:"وقولرره نَنُآَمن ذذناَُوَعّمل ذذناُالَصذذاّلَحاّ ُلَن ذذْدّخلَنَه  ِّ َوالَذذ

1ُ﴾٥﴿ الَصاّلّحينَُ

نَنُآَمن ذناَُوَعّمل ذناُالَصذاّلَحاّ ُقنل ُتعالى:" ِّ ذْمُفَأََمذاُالَذ فَه 

و َُ وقنلذذذذذ ُأنضذذذذذا:ُُُُُُ"﴾١٥﴿ فّذذذذ َُرْوَعذذذذذٍ ُن ْحبَذذذذر 

نَنُآَمن ذذذذذناَُوَعّمل ذذذذذناُالَصذذذذذاّلَحاّ ُّمذذذذذنُ" ِّ ّليَْجذذذذذّزَيُالَذذذذذ

ُ فَْضّل ُّ ُاْلَكافّّرننَُ ۛ  َلُن ّح ُّ ُ"﴾٤٥﴿ إّنَ ُ 

 املناسبة بني الروم ولقمان:-4-1-4
نَمذاَ ُ:"قالُهللاُتعالىُ نَنُأ وت ناُاْلّعْلذَمَُواإْلّ ِّ َوقَاَلُالَ

ُنَذْنّمُاْلبَْعذثُّ َِاُ ۛ ُ لَقَْدُلَبّثْت ْمُفّذ ُّكتَذاّبُاللَذـّ ُإّلَذىَٰ ٰـَ فََهذ

ن َُ ّكنَك ْمُك نت ْمَُلُتَْعلَم  ٰـَ ُاْلبَْعّثَُولَ ُ﴾٥٦﴿ نَْنم 

ْحّسنّينَُ:"قالُهللاُتعالىُ نَ ُ ﴾٣﴿ ه دً َُوَرْنَم ًُّل ْلم  نَنُن ّقيم  ِّ الَ

ُ﴾٤﴿ الَصَكةََُون ْؤت نَ ُالَزَكاةََُوه مُبّاْخّخَرةُّه ْمُن نقّن ن َُ

ملا  تمت الروا تهلض  لم العل  ، وتو  ا ب م ه ترلا الرتراب الع ري ، واأل رر تلصررب والتمسر  زرا فيره  رن  :"قاف الدقا     
و ررا، وال هرر   ررن األطمررا  ألتررل االسررتخفاف يف املقارتررة هلرر  يف شرر ك  ررن األوصرراف وكرران  لرر  تررو اهرمررة، قرراف ضوف سررورم 

الدعا يف قوله )بل (ض  ااايت الش ت   ن وا ضرسل هربال  ليه السالا أبدام لقمان )امل(  شريا هبا إىل ضن ع املل  األ لم القي
)آايت الرتاب( اجلا ف جلميف ضنوا  ا ري)اهري ( توضف األشياك ...العلو والع مة زران ال ا اله إال  ن هاتا نفسه حىت تلهبا 

 .وال ااركه  إال  ن اصطفات  ع تلعل  واإل:ان  ..." إ ن فاليقني تلدعل تو لا اليقني وبتابهيف  رابدها
ذر  ُُٱلنَابََُُم ََُُوإّذَا:"قالُهللاُتعالى ذمُدََعذۡناُُْع  َُربَه 

نّيبّينَُ ۡن  ُُأَذَاقَه مُإّذَآَُُٰث مَُُإّلَۡي ُُّمُّ ۡنه مُفَّرناُ ُإّذَاَُرۡنَم ًُُم ّ ُم ّ

اَُُْكٱلظُّلَلَُُّمۡنجُ َُنّشيَه مَُوإّذَا:"قالُهللاُتعالى ۡخّلّصذينَُُٱلَِلَُُدََعذن  ُلَذ  ُُم 

ننَُ ه مُُۡفَلََماُٱلد ّ ۡقتَّصد ُ ُفَّمۡنه مُٱۡلبَر ُُّإّلَىُنََجىَٰ تّنَذآَُٰبُُّنَۡجَحذد َُُوَمذاُمُّ ُك ذلُُُّإَّلُُانََٰ

                                                           

 tanzil.netاألوىل هها  اه ااو  وإحصا   تستعماف  وقف  وابنة ااايت تعا اااة 1 
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ُ "٣٣ن ۡشّرك ن َُُبَّرب ّّهمُۡ َُُختَار   ٣٢"َكف نر 
 1حرم ع يف السوربني  ا  ليه حاف املشركني  ن القلت واالضطراب،إ  ات ر ون إليه يف وقت الشام، وارفرون ته وقت الر اك    

 املناسبة بني سوريت لقمان والسجدة:-4-1-5
ُلقما ُالسجدة

ُُإّلَذىُٱلَسذَمآَٰءُُّّمنَُُٱْۡلَۡمرَُُن دَب ّرُ :"قالُهللاُتعالى َّ جُ ُث ذمَُُٱْۡلَۡر ُنَذۡنمُ ُفّذ ُإّلَۡيذ ُُّنَۡعذر 

َماَُسنَ ُ ُأَۡلبَُُّمۡقدَار   ُٰٓۥََُكا َُ ُ"٥تَع دُّو َُُم ّ

ُّعندَ  ۥُٱلَِلَُُإّ َُ:"قالُهللاُتعالى

ُ"ٱلَساَع ُُّّعۡلمُ 

ال تاضن القرار  قرا الحر  هليرا كير  ضن ااارة يف اليمرني بشررح ااارة يف اليسرار ولعرل ممرا انكرا  لر  قولره بعراىل يف  
ّلكَُُُ:"سورم السجام ّلمُ ُذلََٰ دَةُُّٱۡلغَۡي َُُّعَٰ  ٦ٱلَرّنيمُ ُٱۡلعَّزنزُ َُوٱلَشَهَٰ

ُُإّلَىُٱۡلَمآَٰءَُُنَس ن ُ ُأَنَاُنََرۡواُُْلَمُُۡأَوَُ:"قالُهللاُتعالى َّ زُُّٱْۡلَۡر ذر  ذاُبّذ ّ ُفَن ۡخذّرجُ ُٱۡلج  ُتَۡأك ذلُ َُزۡرعى

ه مُُّۡمۡن  ُ م  ۡمُ ُأَۡنعََٰ و َُُأَفََكَُُوأَنف س ه  ُ"٢٧ن ۡبّصر 
لُ ُ...بعرراىل:"قرراف ع  َُون نَذذز ّ

ُ"٣..ٱۡلغَۡيثَُ

 اارر الاارس سر بعلت اااتني تدع هما فتدارر ا الق  الا الغيوب تقليل  ن املالح ة   
يَُٰٓ:"قالُتعالى ِّ ََُُخلَقَ  ُۥ َُ ۡ ءٍُُك لَُُأَۡنَسنَُُٱلَ نَُُّخۡلاََُُوبَدَأ نَسَٰ ُّمذنُنَۡسلَ  ۥَُجعَلَُُث م٧َُُُّطينُ ُّمنُٱإۡلّ

لَ ُ  نُس لََٰ وّن ّ ُ ُّمنُفّي َُُّونَفَخََُُسَنىَٰ  ُُث م٨ََُُمّهينُ َُمآَٰءُ ُم ّ ذرَُُٱلَسۡمعَُُلَك مُ َُوَجعَلَُُرُّ َُ َوٱْۡلَفَُُۡوٱْۡلَۡبَصَٰ ُدَة

ُ و ََُُماُقَّليكى ٥ُتَۡشك ر 

 ...قررررررررررررررررراف ع بعررررررررررررررررراىل:" 
ُفّذذذذذذذذ َُمذذذذذذذذاَُونَۡعلَذذذذذذذذمُ 

 ٣٤..ٱْۡلَۡرَناّمُ 

زراحرل  لقره فهرل افرم  ليره  را يف األرحراا وترو ا رالت  بوالت ااايت يف سورم السرجام  رلكرم االنسران     
 .الدار ؟اااتان   فصلتان يف املران لرن ارتطهما امل طت

ُُإّلَذىُٱلَسذَمآَٰءُُّّمنَُُٱْۡلَۡمرَُُن دَب ّرُ :"قالُهللاُتعالى َّ جُ ُث ذمَُُٱْۡلَۡر َُكذا َُُنَذۡنمُ ُفّذ ُإّلَۡيذ ُُّنَۡعذر 

َماَُسنَ ُ ُأَۡلبَُُّمۡقدَار   ُٰٓۥَ َهاُنَۡفذٍ ُُك لََُُْلَٰٓتَۡينَاُّ ۡئنَاَُولَۡنُ وقوله بعاىل:""٥تَع دُّو َُُم ّ ّكذنُُۡه ذدَىَٰ َُولََٰ

ُ"١٣أَۡجَمّعينََُُوٱلنَاّبُُٱۡلّجنَ ُُّّمنََُُجَهنَمََُُْلَۡمََلَ َُُّمن ّ ُٱۡلقَۡنلُ َُناَُ

َُوَمذذذاُ...:"قررراف ع بعررراىل

ُُتَذذذذذۡدّري َُمذذذذذاذَاُنَۡفذذذذذ  

اُ ُتَۡكّس ُ  ُ"٣٤...َندى

 فرون ااايت يف الثانية  ن تب فلكر .الل  اوابل ت تصار يف لقمان ،و الح  ات ده إىل التفصيل يف آ  السجامرب     
 . افية ش ك، و ليه ال ختفم ر كلض ؛ فاهلل بعاىل  اتض فم  لم ال ف  الدشراة  امل الغياإن اللكرل ب فف املن  ني. فأي ا كان ا

اُْ:"قالُهللاُتعالى ُُفّ َُعلَۡلنَاُأَّءذَاَُوقَال نَٰٓ َّ َُُخۡلذاُ ُلَّف ُأَّءنَاُٱْۡلَۡر  ۛ ُبَذلَُُۡجّدنذّدۚ

و ََُُرب ّّهمُُۡبّّلقَآَٰءُُّه م ّفر  ك مُ۞ق ل١٣َُُۡكَٰ يُٱۡلَمۡن َُُّملَكُ ُنَتََنفَىَٰ ِّ ذلَُُٱلَ ك ّ ُث ذمَُُبّك ذمُُۡو 

ُ"١١ت ۡرَجع ن ََُُرب ّك مُُۡإّلَىَُٰ

ُتَذذذذۡدّريَُوَمذذذذا...قرررراف ع بعرررراىل:"

ُ ُُّنَۡف  ۚ ُُبّذأَي   َ ذن  ُ ُأَۡر ُٱلَِلَُُإّ َُُتَم 

ُ"٣٤َخبّير َُُۚعّليمُ 

 املوت  تالبا يف اا  لرن زااا  ن التفصيل يف سورم السجام  كر   
 املناسبة بني األعراف والالمات:-4-1-6
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تاااة سورم األ راف خمتلفة  ن ساتقاءا  ن سور الال رات  قا حنتاج يف تلا املقاا إىل التلكري أبن     
 ولعل راتاايدم حرف الصاد.فلرزا ب طدت ت ا  قولة الراايدم يف املدراين بايدم يف املعراين كوهنا بداض تر"املص" 

كالا الشيخ الطربس  يف تلا املقاا:"مث إن باترت تعرض التراتر يف ترلس السرور املشريكة   ت ا نستح ر
يف اهررروف  ررن بشرراته امل ررا ني وب اسررت السررياقات  ررا لرري  تي هررا وتررني غريتررا  ررن السررور...و:رن ضن  يف اهررروف

 اس  ن  ل  ضن تني اهرروف املقطعرة وترني   را ني السرور املفتتحرة هبرا اربداطرا  اصرا، وانارا  لر   را جنراس ضن 
املصرارم  مرات و"ه" وكرلا سرورم الر را سورم األ راف املصارم ترر"املص"يف   رموهنا كوهنرا ها عرة ترني   را ني املي

 1.  موهنا كوهنا ها عة تني   ا ني امليمات والراكات تر"املر"يف
ا هبرلس الطراقرة يف املصرح  اهرروف وسردا بوب هر لغر  الوقوف  لم سرر بربيرا السرور املفتتحرة هبرلس ولر  ا    

 :ال تا  ن املرور ضوال  لم الشرا 
 واألنعام:األعراف سوريت املناسبة بني -4-1-6-1

 سورم األ راف  سورم األنعاا
ورد يف روح املعاين:"و  اسدتها ملا قدلها  لم  را قالره اجلرالف السريوط   ليره الرمحرة ضن سرورم األنعراا ملرا كانرت لديران ا لرت 

شررحه وفيها "تو الل   لقر   ن طرني" ...وكران  را  كرر  لرم وهره اإل راف؛ هر ك هبرلس السرورم تعراتا  شرتمال  لرم 
  2وبفصيله..."

يُقذذالُعذذزُمذذنُقاةذذل:" ِّ ه َنُالَذذ

ُ ذذذذنُّطذذذذيٍنُث ذذذذَمُقََضذذذذىَٰ ذذذذمُّم  َخلَقَك 

ىُ ۛ ُ أََجذذذذذذذذًكُ َسذذذذذذذذذمأ ُمُّ َوأََجذذذذذذذذذل 

و َُ ۛ ُ ّعندَ  ُ ُ "﴾٢﴿ث َمُأَنت ْمُتَْمتَر 

َفذَنْرنَاك ْمُث ذَمُق ْلنَذاُّلْلَمَكةَّكذّ َُولَقَذْدَُخلَْقنَذاك ْمُث ذَمُوتفصيلُذلكُف ُقنل ُتعالى:"

َنُالَساّجّدننَُ د واُّخدََمُفََسَجد واُإَّلُإّْبّليَ ُلَْمُنَك نُّم  قَذاَلَُمذاَُمنَعَذَكُُ﴾١١﴿ اْسج 

دَُإّْذُأََمْرت ذذذكَُ ْنذذذ ُ  ۛ ُ أََلُتَْسذذذج  ُّم  ّمذذذنُقَذذذاَلُأَنَذذذاَُخْيذذذر  َخلَْقتَنّذذذ ُّمذذذنُنَذذذاٍرَُوَخلَْقتَذذذ ُ 

ُ"﴾١٢﴿ ّطينٍُ
رن قَررْدل ه     ضرن قَررْرنر   وقاف سردحانه يف تيران القررون "...قاف االوس "  " وضشرري إىل  كرر املرسرلني وبعرااد َكرْ  ضَْتَلْر َرا   

اإل راف هر ك هبرلس السرورم تعراتا  شرتملة  لرم شررحه وبفصريله فدسر  فيهرا الرثري   ه  وكان  ا  كرر  لرم وهره 
  3"قصة آدا وفصلت قصص املرسلني وضممه  وكيفيه تالكه  ضكمل بفصيل

َُماُلَذْمُن َمّك ذنُلَك ذْمُ َّ نُقَْرٍ َُمَكنَاه ْمُفّ ُاْْلَْر أَلَْمُنََرْواَُكْمُأَْهلَْكنَاُّمنُقَْبّلّهمُّم 

ْدَراًراَُوَجعَْلنَاُاْْلَْنَهاَرُتَْجّريُّمنُتَْحتّّهْمُفَأَْهلَْكنَذاه مَُوأَْرَسْلنَاُال َسَماَءَُعلَْيّهمُّم 

ُ﴾٦﴿ بِّ ن نبّّهْمَُوأَنَشأْنَاُّمنُبَْعّدّهْمُقَْرنًاُآَخّرننَُ

ذذنُقَْرنَذذٍ ُ قذذالُهللاُتعذذالى:"َوَكمُّم 

فََجاَءَهاُبَأْس ذنَاُبَيَاتًذاُأَْوُأَْهلَْكنَاَهاُ

ُ"﴾٤﴿ ه ْمُقَاةّل ن َُ

                                                           

 .78ه 1ا ج1991س ة 1ضتو  ل  الف ل الطربس :  مف الديان يف بفسري القرآن،  نسسة األ لم  تريوت   1 
 .87ه 7االوس :ج 2 

  3روح المعاني: ج8ص 54.
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ذكذذذذذذذذذذذذرُهللاُتعذذذذذذذذذذذذالىُ

للمرسذذذذذذذذلينُوتكذذذذذذذذِن ُ

أقذذذنامهمُُوعاقبذذذ ُذلذذذكُ

علذذذذذذذذذذذذذذذذىُسذذذذذذذذذذذذذذذذبيلُ

ِّ بَْتُ ذذذذ اإلجمال:"َولَقَذذذذْدُك 

واُ نُقَْبّلَكُفََصذبَر  ُّم  س ل  ر 

ِّ ب ناَُوأ وذ واُ ذذذ َُمذذذاُك  َعلَذذذىَٰ

نَا ُأَتَاه ْمُنَْصر  ُ َنتَىَٰ َوَلُۛ 

بَذذذذذذذذذذذذذّد َلُّلَكّلَمذذذذذذذذذذذذذاّ ُ م 

ُ اللَذذـ ُّ َولَقَذذْدَُجذذاَءَكُّمذذنُ ۛ 

ْرَسذذذّلينَُ "ُ﴾٣٤﴿ نَبَذذذإُّاْلم 
ُثمُقنل ُتباركُوتعالى:"

ْرَسّليَنُإَّلُ ُاْلم  َوَماُن ْرّسل 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّرنَنُ بَّش  م 

ّرننَُ ِّ نذذذ فََمذذذْنُآَمذذذَنُ ۛ ُ َوم 

ُ  ِ َوأَْفذذذذذلََ ُفَذذذذذَكَُخذذذذذْن

َعلَذذذذذذذذذذذذذْيّهْمَُوَلُه ذذذذذذذذذذذذذْمُ

ُ"﴾٤٨﴿ نَْحَزن ن َُ

ٍ َُنْيذر   ُ ٰـَ ذْنُإّلَذ ُقَْنّمّ ُفَقَاَلُنَاُقَْنّمُاْعب د واُاللَـ ََُمذاُلَك ذمُّم  ُوتفصيلُذلك:"ُلَقَْدُأَْرَسْلنَاُن نًناُإّلَىَٰ

َُعلَذذْيك ْمَُعذذَِاَبُنَذذْنٍمَُعّظذذيمٍُإّنّ ذذ ُ  ِ ّمذذنُقَْنّمذذّ ُإّنَذذاُلَنَذذَراَكُفّذذ َُعذذَكٍلُ ﴾٥٥﴿ أََخذذا  ُ قَذذاَلُاْلَمذذََل

بّينٍُ نَنَُمعَُُ... ﴾٦٣﴿ مُّ ِّ َوالَ فَأَنَجْينَا ُ  فّ ُاْلف ْلّكُفََكَِب ن ُ  نَنَُكَِب ناُبّ نَاتّنَذا ُ  ِّ ُ َوأَْنَرْقنَاُالَ ذْمُ ۛ  إّنَه 

َُعاٍدُأََخاه ْمُه ندًا  ﴾٦٤﴿ َكان ناُقَْنًماَُعّمينَُ ٍ ُ ۛ ُ َوإّلَىَٰ ٰـَ ْنُإّلَذ قَاَلُنَاُقَْنّمُاْعب د واُاللَـ ََُماُلَك مُّم 

ُ َنْير   ُ واُّمذنُقَْنّمذّ ُإّنَذاُلَنَذَراَكُفّذ َُسذفَاَهٍ َُوإّنَذاُ ﴾٦٥﴿ أَفََكُتَتَق ذن َُ ۛ  نَنَُكفَذر  ِّ الَذ  ُ قَذاَلُاْلَمذََل

نَنَُكذَِب ناُُفَأَنَجْينَا  ُُ...﴾٦٦﴿ لَنَظ نَُّكُّمَنُاْلَكاّذبّينَُ ِّ نَذاَُوقََطْعنَذاُدَابّذَرُالَذ بَّرْنَمٍ ُّم  نَنَُمعَ ُ  ِّ َوالَ

ْؤّمنّينَُۛ ُ بّ نَاتّنَا ندَُأََخاه ْمَُفاّلًحا ﴾٧٢﴿ َوَماَُكان ناُم  ُثَم  قَاَلُنَاُقَْنّمُاْعب د واُاللَذـ ََُمذاُ ۛ ُ َوإّلَىَٰ

ٍ َُنْير   ُلَك مُ ٰـَ ْنُإّلَ نَُربّ ك مُْ ۛ ُ ّم  ّم  اللَذـّ ُلَك ذْمُآنَذ ًُ ۛ ُ قَْدَُجاَءتْك مُبَيّ نَ ُ  ّ ُنَاقَذ ُ  ِّ ٰـَ وَهاُتَأْك ذْلُ ۛ ُ َهذ فَذَِر 

ُاللَـ ُّ َّ ُأَّلذيمُ ۛ ُ فّ ُأَْر ذَِك ْمَُعذَِاب  واُالنَاقَذ ََُوَعتَذْناُُ...﴾٧٣﴿ َوَلُتََمسُّنَهاُبّس ذنٍءُفَيَأْخ  فَعَقَذر 

ْرَسذذّلينَُ ُاةْتّنَذاُبَّمذذاُتَّعذد نَاُإّ ُك نذذَتُّمذَنُاْلم  فَأََخذذَِتْه م ُ ﴾٧٧﴿ َعذْنُأَْمذذّرَُربّ ّهذْمَُوقَذذال ناُنَذاَُفذذاّل  

ناُفّ ُدَاّرّهْمَُجاثّّمينَُ فَأَْفبَح  ْمَُوقَذاَلُنَذاُقَذْنّمُلَقَذْدُأَْبلَْغذت ك ْمُّرَسذالَ َُ ﴾٧٨﴿الَرْجفَ ُ  َُعذْنه  فَتََنلَىَٰ

ّكنَُلُت ّحبُّذذنَ ُالنَاّفذذّحينَُ ٰـَ ذذْمَُولَذذ ُلَك  أَتَذذأْت نَ ُُّلقَْنّمذذ َُّول نًطذذاُإّْذُقَذذاَلُ ﴾٧٥﴿ َربّ ذذ َُونََصذذْحت 

ذَنُاْلعَذالَّمينَُ فَذانظ ْرُ ۛ ُ َوأَْمَطْرنَذاَُعلَذْيّهمَُمَطذًراُ... ﴾٨٣﴿ اْلفَاّنَش ََُماَُسبَقَك مُبَّهاُّمذْنُأََنذٍدُّم 

ْجّرّمينَُ اْلم  َُمْدنََنُأََخاه ْمُ  عَْيبًا ﴾٨٤﴿ َكْيَبَُكاَ َُعاقّبَ ُ  قَاَلُنَاُقَْنّمُاْعب ذد واُاللَذـ ََُمذاُ ۛ ُ َوإّلَىَٰ

ٍ َُنْير   ُ ٰـَ ْنُإّلَ ... لَك مُّم  ناُفّ ُدَاّرّهْمَُجذاثّّمينَُُۛ  فَأَْفبَح  ُالَرْجفَ ُ  نَنَُكذَِب ناُ ﴾٥١﴿ فَأََخَِتْه م  ِّ الَذ

ُ   عَْيبًاَُكأَ ُلَْمُنَْغنَْناُفّيَها ُاْلَخاّسّرننَُ ۛ  نَنَُكَِب ناُ  عَْيبًاَُكان ناُه م  ِّ ُ"﴾٥٢﴿ الَ

:"َُوه ذذَنُقذذالُهللاُتعذذالى

يُ ِّ َجعَلَك ذذْمَُخَكةّذذذَبُالَذذ

َُوَرفََعُبَْعَضك ْمُ َّ اْْلَْر

فَذذذْنَ ُبَْعذذذٍ ُدََرَجذذذاٍ ُ

ّل يَْبل ذذذذذذذَنك ْمُفّذذذذذذذ َُمذذذذذذذاُ

ُ ۛ ُ آتَاك مُْ إَّ َُربََكَُسّرنع 

ُ لَغَف ذذذنر  اْلّعقَذذذاّبَُوإّنَذذذ ُ 

ُ"﴾١٦٥﴿ َرّنيمُ 

َخلَْقنَذاك ْمُُخليفذ :"َُولَقَذدُْتصدرُالسنرةُبخلاُآدمُعلي ُالسكمُالِيُجعلذ ُهللاُُوتفصيلُذلك

ذذذذَنُ ذذذذنُّم  د واُّخدََمُفََسذذذذَجد واُإَّلُإّْبّلذذذذيَ ُلَذذذذْمُنَك  ث ذذذذَمَُفذذذذَنْرنَاك ْمُث ذذذذَمُق ْلنَذذذذاُّلْلَمَكةَّكذذذذّ ُاْسذذذذج 

ُ"﴾١١﴿ الَساّجّدننَُ
ذذذنك ْمُ وقذذذالُسذذذبحان ُفذذذ ُقصذذذ ُعذذذاد:" ذذذٍلُّم  َُرج  ذذذْمَُعلَذذذىَٰ ذذذنَُربّ ك  ُّم  أََوَعّجْبذذذت ْمُأَ َُجذذذاَءك ْمُّذْكذذذر 

َرك مُْ ِّ ُ ّلي ن لَفَاَءُّمنُبَْعّدُقَْنّمُن ن ٍَُوَزادَك ْمُفّ ُاْلَخْلّاُبَْسَط ًُ ۛ  واُإّْذَُجعَلَك ْمُخ  واُۛ ُ َواْذك ر  فَذاْذك ر 

ن َُآَلَءُاللَـّ ُلَعَلَك ْمُ ُ"﴾٦٥﴿ ت ْفّلح 
واُوف ُقص ُثمند:" ُتَتَّخذِ وَ ُّمذنَُُواْذك ر  َّ لَفَاَءُّمذنُبَْعذّدَُعذاٍدَُوبَذَنأَك ْمُفّذ ُاْْلَْر إّْذَُجعَلَك ْمُخ 

ذذنًراَُوتَْنّحت ذذنَ ُاْلّجبَذذاَلُب ي نتًذذا واُآَلَءُ ۛ ُ س ذذه نّلَهاُق ص  ُفَذذاْذك ر  َّ اللَذذـّ َُوَلُتَْعثَذذْناُفّذذ ُاْْلَْر

ْفّسّدننَُ ُ" ﴾٧٤﴿ م 
ُ َّ ق ذذذلُۛ ُ قذذذالُهللاُتعذذذالى:"ُق ذذذلُّل َمذذذنَُمذذذاُفّذذذ ُالَسذذذَماَواّ َُواْْلَْر

ُ ّل لَـ ُّ ُنَْفّسذّ ُالَرْنَمذ َُ ۛ  ُ َكتََ َُعلَذىَٰ ُنَذْنّمُ ۛ  اْلّقيَاَمذّ َُلُلَيَْجَمعَذنَك ْمُإّلَذىَٰ

ُ َرْنَ ُفّي ُّ ْمَُلُن ْؤّمن ن َُ ۛ  ْمُفَه  واُأَنف َسه  نَنَُخّسر  ِّ ُ"﴾١٢﴿ الَ
نَنُن ْؤّمن ذنَ ُبّ نَاتّنَذاُفَق ذْلُ وقذالُفذ ُمنعذعُآخذر:" ِّ َوإّذَاَُجذاَءَكُالَذ

َُعلَذْيك مُْ ُنَْفّسذّ ُالَرْنَمذ ََُكتَذذَ َُربُّك ذْمُ ۛ ُ َسذَكم  َمذْنَُعّمذذَلُ ۛ ُ َعلَذذىَٰ أَنَذذ ُ 

ُ َنف ذذذنر  ذذذنًءاُبَّجَهالَذذذٍ ُث ذذذَمُتَذذذاَبُّمذذذنُبَْعذذذّدّ َُوأَْفذذذلََ ُفَأَنَذذذ ُ  ّمذذذنك ْمُس 

ُ"﴾٥٤﴿ َرّنيمُ 

وتفصيلُذلكُقنل ُعزُمنُقاةل:"َُواْكت ْ ُلَنَاُفّذ ُ

ُ ّ ِّ ٰـَ ُ الدُّْنيَاَُنَسنَ ًَُوفّ ُاْخّخَرةُّإّنَاُه ْدنَاُإّلَْيكََُه قَاَلُۛ 

ُبّذّ َُمذْنُأََ ذاءُ  َوَرْنَمتّذ َُوّسذعَْتُ ۛ ُ َعَِابّ ُأ ّفي  

ُ ك َلَُ ْ ءٍُ نَنُنَتَق نَ َُون ْؤت نَ ُالَزَكذاةَُۛ  ِّ فََسأَْكت ب َهاُّللَ

نَنُه مُبّ نَاتّنَاُن ْؤّمن ن َُ ِّ ُ"﴾١٥٦﴿َوالَ
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َِاُّفذذذَراّط ُ ٰـَ قذذذالُهللاُتعذذذالىُفذذذ ُختذذذامُهذذذِ ُالسذذذنرة:"َُوأََ َُهذذذ

ْستَّقيًماُفَاتَبّع ن  ُ ُ َوَلُتَتَبّع ناُالسُّب َلُفَتَفََرَ ُبّك ْمَُعنَُسبّيّل ُّ ۛ ُ م  ّلك ْمُۛ  ذََٰ

ُ"﴾١٥٣﴿ َوَفاك مُبّّ ُلَعَلَك ْمُتَتَق ن َُ
َواتَق ذناُلَعَلَك ذْمُ ُفَذاتَبّع ن ُ  بَذاَرك  م  ُأَنَزْلنَذا ُ  َِاُّكتَاب  ٰـَ وقنل ُتعالى:"َُوَه

ن َُ ُ" ﴾١٥٥﴿ ت ْرَنم 

قذذذذذالُهللاُتعذذذذذالىُفذذذذذ ُفاتحذذذذذ ُهذذذذذِ ُالسذذذذذنرة:"ُ

ُأ نذذذّزَلُإّلَْيذذذَكُفَذذذَكُنَك ذذذنُفّذذذ ُ ﴾١﴿ المذذذص ّكتَذذذاب 

ُ َرُبّذذذذذذّ َُوّذْكذذذذذذَر َٰ ِّ ّلت نذذذذذذ ْنذذذذذذ ُ  ُّم  َفذذذذذذْدّرَكَُنذذذذذذَرج 

ْؤّمنّينَُ ُ"﴾٢﴿ ّلْلم 

ُأ َمذٍ ُ …قالُهللاُُتعالى:" ّلَكَُزنَنَاُّلك ّل  َُكََِٰ ذْمُث ذَمُإّلَذىَٰ َعَملَه 

ْمُفَي نَبّ ئ ه مُبَّماَُكان ناُنَْعَمل ن َُ ُ"﴾١٣٨﴿ َربّ ّهمَُمْرّجع ه 
نَنُأ ْرّسذَلُإّلَذْيّهْمُهِ ُقالُهللاُف ُافتتا ُ ِّ السنرة:"ُفَلَنَْسأَلََنُالَذ

ْرَسّلينَُ ُوف ُاخن ُتفصيلُللتنبئ "﴾٦﴿ َولَنَْسأَلََنُاْلم 

فبعدُاطكُْالبشرُ)مرسلينُومرسلُإليهم(علىُأعمالهمُف ُالكتابُالِيُلُنغذادرُفذغيرةُولُكبيذرةُفمذاُُ

ُعلىُكلُنف ُإلُأ ُتجادلُعنُنفسهاُوتعترُِبكلُماُوردُفي .ُ

ُأَْمثَاّلَهذاقالُهللاُتعالى:"َُمنَُجاَءُ َعْشذر  َوَمذنُ ۛ ُ بّاْلَحَسنَّ ُفَلَذ ُ 

ن َُ ُإَّلُّمثْلََهاَُوه ْمَُلُن ْظلَم  ُ" ﴾١٦٣﴿ َجاَءُبّالَسيّ ئَّ ُفََكُن ْجَز َٰ
ُاْلَحذاُُّقالُ ٍِ ُنَْنَمئّذ ُ هللاُتعالى:"َُواْلَنْز   فََمذنُ ۛ 

ن َُثَق لَْتُ ْفّلح  ئَّكُه م ُاْلم  ٰـَ فَأ ولَ ُ"﴾٨﴿ َمَناّزنن  ُ 

)وتو  رررن غلدررت حسرر ابه( فهرررو يف  يشررة راضررية ، و رررن  فررت  وابا رره)وتو  رررن فمررن ثقلررت  وابا رره
 غلدت سيئابه  لم حس ابه( فو ه تاواة و ا ضدرار  ا ت  ؟ انر حا ية.

 سورة األعراف وبقية الالمات:املناسبة بني 
 الال ات األ راف

ُ:"قذذالُهللاُتعذذالى نَسذذىَٰ قَذذاَلُنَذذاُم 

َعلَذذذذىُالنَذذذذاّبُُإّنّ ذذذذ ُاْفذذذذَطفَْيت كَُ

َُِْمذذذاُ ذذذ بّّرَسذذذاَلتّ َُوبَّكَكّمذذذ ُفَخ 

ذذذذذذذذذذذذذذَنُ ذذذذذذذذذذذذذذنُّم  آتَْيت ذذذذذذذذذذذذذذَكَُوك 

ُ﴾١٤٤﴿ الَشاّكّرننَُ

لَذذذّ ُإّْبذذذَراّهيَمُإَّلَُمذذذنَُسذذذّف َُلَُوهللاُتعذذذالى:"قذذذالُُالبقذذذرة: َُعذذذنُّم  َمنُنَْرَنذذذ  

ُ نَْفَسذذذذذ  ُ فّذذذذذ ُاْخّخذذذذذَرةُّلَّمذذذذذَنُ ۛ ُ فّذذذذذ ُالذذذذذدُّْنيَااْفذذذذذَطفَْينَا ُ َولَقَذذذذذّدُ ۛ  َوإّنَذذذذذ ُ 

ُ﴾١٣٣﴿الَصاّلّحينَُ
َُ ُاللَذذـ َُاُّۛ  آلُعمذذرا : آدََمَُون نًنذذاَُوآَلُإّْبذذَراّهيَمَُوآَلُّعْمذذَراَ ُاْفذذَطفَىَٰ

ذذذذَهاُّمذذذذنُبَْعذذذذٍ ُ ﴾٣٣﴿ َعلَذذذذىُاْلعَذذذذالَّمينَُ نَذذذذ ًُبَْعض  ُ ۛ ُ ذ ّر  َسذذذذّميع  َواللَذذذذـ ُ 

ُ﴾٣٤﴿َعّليمُ 
قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالُهللاُ

نَنُتعالى:" ِّ َوالَذذذذذذذذذذذذذ

آَمن ذذذذذذذذناَُوَعّمل ذذذذذذذذناُ

ُ الَصاّلَحاّ َُلُن َكّل ذب 

ْسذذذذذذعََهاُ نَْفًسذذذذذذاُإَّلُو 

ُ ئَّكُأَْفذذذذذذَحاب  ٰـَ أ ولَذذذذذذ

ذذذْمُفّيَهذذذا ۛ ُ اْلَجنَذذذ ُّ ُه 

ُ"٤٢﴿ َخاّلد و َُ

نَنُآَمن ذذذناَُوَعّمل ذذذناُالبقرة:"ُ ِّ ذذذّرُالَذذذ ذذذْمَُجنَذذذاٍ ُتَْجذذذّريُّمذذذنُتَْحتَّهذذذاَُوبَّش  الَصذذذاّلَحاّ ُأََ ُلَه 

ُ ﴾٢٥﴿ُ...اْْلَْنَهارُ 
ذذذنَره مُْآلُعمرا :" نَنُآَمن ذذذناَُوَعّمل ذذذناُالَصذذذاّلَحاّ ُفَي ذذذَنفّ يّهْمُأ ج  ِّ ُ ۛ ُ َوأََمذذذاُالَذذذ َلُن ّحذذذ ُّ َواللَذذذـ ُ 

ُ"﴾٥٧﴿ الَظاّلّمينَُ

ننَُُ:ُقالُهللاُتعالى:"العنكبن  ِّ ْمَُسذيّ ئَاتّّهْمَُُوالَ آَمن ذناَُوَعّمل ذناُالَصذاّلَحاّ ُلَن َكّف ذَرَ َُعذْنه 

يَُكان ناُنَْعَمل ن َُ ِّ ْمُأَْنَسَنُالَ ُ "﴾٧﴿ َولَنَْجّزنَنَه 

و َُ الروم:"ُ ْمُفّ َُرْوَعٍ ُن ْحبَر  نَنُآَمن ناَُوَعّمل ناُالَصاّلَحاّ ُفَه  ِّ ُ﴾١٥﴿ فَأََماُالَ
نَنُآَمن ذذناَُوَعّمل ذذناُالَصذذاّلَحاّ ُّمذذنُفَْضذذّل ُُّوقذذال:" ِّ ُ ّليَْجذذّزَيُالَذذ  ۛ ُ َلُن ّحذذ ُّ إّنَذذ ُ 

ُ ﴾٤٥﴿ اْلَكافّّرننَُ
ُالنَّعيمُّ:"لقما  ْمَُجنَا   نَنُآَمن ناَُوَعّمل ناُالَصاّلَحاّ ُلَه  ِّ ُ ﴾٨﴿ إَّ ُالَ
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ًلُبَّمذذاُلسذذجدة:قالُهللاُتعالى:"اَُا ُن ذذز  ُاْلَمذذأَْو َٰ ذذْمَُجنَذذا   نَنُآَمن ذذناَُوَعّمل ذذناُالَصذذاّلَحاّ ُفَلَه  ِّ َمذذاُالَذذ

ُ ﴾١٥﴿ َكان ناُنَْعَمل ن َُ

الت اسا تني السور املدتا ة تألل  والالا واملي  وتني سورم األ راف ف ل اللان آ  وا و ملوا الصراهات وحسرن  ن تني  نقا  
 هاا ه  يف الانيا واا رم.

ْجُّمْنَهاُُقالُهللاُتعالى:" قَاَلُاْخر 

نًرا وًماَُمذذْدن  ِْء  لََمذذنُتَبّعَذذَكُ ۛ ُ َمذذ

ْمَُْلَْمذذذذذََلََ َُجَهذذذذذنََمُّمذذذذذنك ْمُ ّمذذذذذْنه 

ُ"﴾١٨﴿ أَْجَمّعينَُ
نَنَُكذذذذَِب ناُُوقذذذالُأنضذذذا:" ِّ َوالَذذذ

ئَّكُ ٰـَ واَُعْنَهذذاُأ ولَذذ بّ نَاتّنَذذاَُواْسذذتَْكبَر 

ُالنَذذذذذارُّ ذذذذْمُفّيَهذذذذذاُ ۛ ُ أَْفذذذذَحاب  ه 

 " ﴾٣٦﴿ َخاّلد و َُ

ُُالى:"تعذذُ:قذذالُهللاالبقرة ئَّكُأَْفذذَحاب  ٰـَ واَُوَكذذَِب ناُبّ نَاتّنَذذاُأ ولَذذ نَنَُكفَذذر  ِّ َوالَذذ

ُ"﴾٣٥﴿ ه ْمُفّيَهاَُخاّلد و َُ ۛ ُ النَارُّ
ُُوقالُأنضا:" ئَّكُأَْفذَحاب  ٰـَ فَأ ولَذ َُمنَُكَسَ َُسيّ ئَ ًَُوأََناَطْتُبّّ َُخّطيئَت  ُ  بَلَىَٰ

 "﴾٨١﴿ه ْمُفّيَهاَُخاّلد و َُ ۛ ُ النَارُّ
و َُُآلُعمرا :" َُوَلُه ْمُن نَظر  ُاْلعََِاب  َُعْنه م  ُ"﴾٨٨﴿ َخاّلّدنَنُفّيَهاَُلُن َخفَب 
َِاُإّنَاُنَّسذينَاك مُُْفَِ وق ناُبَّماالسجدة:" ٰـَ َوذ وق ذناَُعذَِاَبُ ۛ ُ نَّسيت ْمُّلقَاَءُنَْنّمك ْمَُه

ْلّدُبَّماُك نت ْمُتَْعَمل ن َُ  ﴾١٤﴿ اْلخ 

 السورا لود يف هه   تو اجلااك األ ثل الل  ا تارس ع للطغام املرلتني وقا كان الام وصل تني تلس 
قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالُهللاُ

نَنُتعالى:" ِّ َوالَذذذذذذذذذذ

آَمن ذذذذذذذناَُوَعّمل ذذذذذذذناُ

الَصذذذذذذذذذذذذذاّلَحاّ َُلُ

ُنَْفًسذذذذذذاُإَّلُ ن َكّل ذذذذذذب 

ئَّكُ ٰـَ ْسذذذذذذعََهاُأ ولَذذذذذذ و 

ُ أَْفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَحاب 

ه ذذْمُفّيَهذذاُ ۛ ُ اْلَجنَذذ ُّ

ُ﴾٤٢﴿ َخاّلد و َُ

نَنُآَمن ذذذناُالأقرررر    ِّ ذذذّرُالَذذذ ذذذْمَُجنَذذذاٍ ُتَْجذذذّريُّمذذذنُتَْحتَّهذذذاَُوبَّش  َوَعّمل ذذذناُالَصذذذاّلَحاّ ُأََ ُلَه 

ْزقًذا ۛ ُ اْْلَْنَهارُ  ّزق ناُّمْنَهاُّمنُثََمَرةٍُّر  ّزْقنَذاُّمذنُقَْبذلُ  ۛ ُ ك لََماُر  يُر  ِّ َِاُالَذ ٰـَ َوأ ت ذناُبّذّ ُ ۛ ُ قَذال ناَُهذ

تََشابًّها َطَهَرة ُ ۛ ُ م  ُمُّ ْمُفّيَهاُأَْزَواج  ُ ﴾٢٥﴿ َوه ْمُفّيَهاَُخاّلد و َُ ۛ ُ َولَه 
ُاْلَجنَذذذ ُُّقذذذالُهللاُتعذذذالى:" ئَّكُأَْفذذذَحاب  ٰـَ نَنُآَمن ذذذناَُوَعّمل ذذذناُالَصذذذاّلَحاّ ُأ ولَذذذ ِّ ه ذذذْمُفّيَهذذذاُۛ ُ َوالَذذذ

ُ ﴾٨٢﴿ َخاّلد و َُ
ّلك مُْ   مران  آل  نُذََٰ نَبّ ئ ك مُبَّخْيٍرُّم  ُ ق ْلُأَؤ  ُتَْجذّريُّمذنُتَْحتَّهذاُ ۛ  نَنُاتَقَْناُّعنذدََُربّ ّهذْمَُجنَذا   ِّ ّللَ

ذذَنُاللَذذـ ُّ ُّم  َوّرْعذذَنا   َطَهذذَرةُ  ُمُّ َُخاّلذذّدنَنُفّيَهذذاَُوأَْزَواج  ئَّكُُ"وقنلذذ :"﴾١٥﴿ ...ۛ ُ اْْلَْنَهذذار  ٰـَ أ ولَذذ

َُخاّلذذّدنَنُفّيَهذذا ُتَْجذذّريُّمذذنُتَْحتَّهذذاُاْْلَْنَهذذار  ذذنَُربّ ّهذذْمَُوَجنَذذا   ّم  ه مَُمْغّفذذَرةُ  ُ َجذذَزاؤ   ُۛ َونّْعذذَمُأَْجذذر 

ذذناُّمذذنُّدنَذذاّرّهْمَُوأ وذ واُفّذذ َُسذذبّيّل ُُ:"...وقنلذذ " ﴾١٣٦﴿ اْلعَذذاّمّلينَُ واَُوأ ْخّرج  نَنَُهذذاَجر  ِّ فَالَذذ

ْمَُسيّ ئَاتّّهْمُ ْمَُجنَذاٍ ُتَْجذّريُّمذنُتَْحتَّهذاُاْْلَْنَهذارُ َوقَاتَل ناَُوق تّل ناَُْل َكّف َرَ َُعْنه  ذْنَُُوَْل ْدّخلَنَه  ثََنابًذاُّم 

ْسنُ ۛ ُ ّعنّدُاللَـ ُّ ّعندَ  ُن  ُ"﴾١٥٥﴿ الثََنابَُُّواللَـ ُ 
ذَنُاْلَجنَذّ ُن َرفًذاُتَْجذّريُّمذنُتَْحتَّهذاُُ":العنكأوت ةَنَه مُّم  نَنُآَمن ذناَُوَعّمل ذناُالَصذاّلَحاّ ُلَن بَذّن  ِّ َوالَذ

ُ َخاّلّدنَنُفّيَهاُاْْلَْنَهارُ  ُاْلعَاّمّلينَُ ۛ  ُ" ﴾٥٨﴿ نّْعَمُأَْجر 

نَنُُ:"الروم ِّ و َُفَأََماُالَ ْمُفّ َُرْوَعٍ ُن ْحبَر  ُ"﴾١٥﴿ آَمن ناَُوَعّمل ناُالَصاّلَحاّ ُفَه 
نَنُ لقما :" ِّ ُالنَّعيمُّآَمن ناَُوَعّمل ناُالَصاّلَحاّ ُإَّ ُالَ ْمَُجنَا   ُ"﴾٨﴿ لَه 

ذذذْمَُجنَذذذا ُ أََمذذذاُ السررر:خ    نَنُآَمن ذذذناَُوَعّمل ذذذناُالَصذذذاّلَحاّ ُفَلَه  ِّ ًلُبَّمذذذاَُكذذذان ناُُاْلَمذذذأَْو َُُٰالَذذذ ن ذذذز 

ُ﴾١٥﴿ نَْعَمل ن َُ
 ا لود يف اجل ة نصيا  ن آ ن و مل صاها وهبا اقف الت اسا تني تلس السور كما اقف التالبا تي ها وتني ا لود يف انر هه  

َوفَّرنقًذاَُُهذدَ َُٰفَّرنقًاُ:"قالُهللاُتعالى

ُاتََخِ وا ۛ ُ الَضَكلَ  َُُنَاَُعلَْيّهمُ  ُإّنَه م 

ُاللَذذذـ ُّالَشذذذيَاّطيَنُأَْوّليَذذذاَءُّمذذذنُد وّ ُ

ْهتَد و َُ ُ﴾٣٣﴿ َونَْحَسب نَ ُأَنَه مُمُّ
ّللَذـّ ُُقالُهللاُتعالى:" َوقَذال ناُاْلَحْمذدُ 

يُ ِّ ُٰـَالَذذ ُّلنَْهتَذذّديََُِاَُوَمذذاُك نَذذاَُهذذدَانَاُّلَهذذ

ُ:الأقررر  ئَّكَُعلَذذىَٰ ٰـَ ذذنَُربّ ّهذذمُُْه ذذدً أ ولَذذ ذذن َُ ۛ ُ ّم  ْفّلح  ُاْلم  ئَّكُه ذذم  ٰـَ قذذالُهللاُ﴾٥﴿ َوأ ولَذذ

ُتَتَبّذذَعُّملَذذتَه مُُْتعذذالى:" َُنتَذذىَٰ َوَلُالنََصذذاَر َٰ ذذندُ  َُعنذذَكُاْليَه  ق ذذْلُإَّ ُ ۛ ُ َولَذذنُتَْرَعذذىَٰ

يَُجذاَءَكُّمذنَُ ۛ ُ اْله دَ َُٰه دَ ُاللَـّ ُه َنُ ِّ َمذاُ ۛ ُ اْلّعْلذمَُُّولَئّّنُاتَبَْعَتُأَْهَناَءه مُبَْعدَُالَذ

َُوَلُنَّصيرٍُ ُ"﴾١٢٣﴿ لََكُّمَنُاللَـّ ُّمنَُوّل ٍ 
ذدَ ََُٰوَلُت ْؤّمن ناُإَّلُّلَمنُتَبَّعُّدنذنَك ْمُق ذْلُإَّ ُُآل  مران   ُُاْله  ه ذدَ ُاللَذـّ ُأَ ُن ذْؤتَىَٰ

نك ْمُّعندََُربّ ك مُْ ثَْلَُماُأ وتّيت ْمُأَْوُن َحاجُّ ّم  ق ْلُإَّ ُاْلفَْضذَلُبّيَذّدُاللَذـّ ُن ْؤتّيذّ َُمذنُ ۛ ُ أََندُ 
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لَقَذذْدَُجذذاَءْ ُ ۛ ُ اللَذذـ  َُُهذذدَانَالَذذْنَلُأَْ ُ

ُ ذذذل  س  َون ذذذند واُأَ ُ ۛ ُ َربّ نَذذذاُبّذذذاْلَحّاُ ر 

نَهذذذاُبَّمذذذاُك نذذذت ْمُ أ وّرثْت م  ُاْلَجنَذذذ ُ  ذذذم  تّْلك 

 "﴾٤٣﴿ تَْعَمل ن َُ

َُعّليمُ  ۛ ُ نََشاءُ  َواّسع  ُ﴾٧٣﴿ َواللَـ ُ 
نَنَُجاَهذذذذذد واُفّينَذذذذذاُلَُُ:"العنكبذذذذذن  ِّ ْمَُوالَذذذذذ ذذذذذب لَنَانَْهذذذذذّدنَنَه  ُ س  َوإَّ ُاللَذذذذذـ َُلََمذذذذذَعُ ۛ 

ْحّسنّينَُ ُ"﴾٦٥﴿ اْلم 

ذذناُأَْهذذَناَءه مُبّغَْيذذّرُّعْلذذمٍُُالذذروم:" نَنَُولَم  ِّ َمذذْنُأََعذذَلُُْهذذّديفََمذذنُنَُۛ ُ بَذذّلُاتَبَذذَعُالَذذ

نُنَاّفّرننَُ ۛ ُ اللَـ  ُ  "﴾٢٥﴿ َوَماُلَه مُّم 
اهلاااررة  ررن ضترر  نعرر  ع  لررم  دررادس فهرر  سرردا السررعادم يف الررااران وسرردا ا لررود يف اجل ررة وال جررام  ررن ا لررود يف ال ررار ونقطررة 

 والالا واملي  زا فيها سورم األ راف املداوكم تر"املص". االلتقاك تني السور املداوكم تألل 
 املناسبة بني سورة الرعد والالمات:

رب  الحرر  اقرروف ضن سررورم الر ررا  ررن تررني سررور الررراكات فمررا سررر وهودتررا ت ررا تررني الال ررات؟      
ن اررررون و رررن امل ت رررر ض" املااار" مل"ا""ل"الااار" فررروقوف:ضن تررراااتها  تفرررردم حبيرررل  مرررف ترررني الدررراااتني:

  ا ني اجملمو تني، والربتان  توق   لم  ا سيويت:فحواتا ها ف مل
 

ُاللَْيذذّلَُوالنََهذذاّرَُواْلف ْلذذّكُُالأقررر   سور  الر خ ِّ َُواْخذذتَّك َّ إَّ ُفّذذ َُخْلذذّاُالَسذذَماَواّ َُواْْلَْر

ُالنَذاَبَُوَمذاُأَنذَزَلُاللَذـ ُ  ّمذَنُالَسذَماّءُّمذنَُمذاٍءُالَتّ ُتَْجّريُفّذ ُاْلبَْحذّرُبَّمذاُنَنفَذع 

نَذذا ُّ ُدَابَذذٍ َُوتَْصذذّرنّبُالّر  ذذّل  ُبَْعذذدََُمْنتَّهذذاَُوبَذذَثُفّيَهذذاُّمذذنُك  ََ فَأَْنيَذذاُبّذذّ ُاْْلَْر

َُخنَاٍ ُّل قَْنٍمُنَْعّقل ن َُ َّ َسَخّرُبَْيَنُالَسَماّءَُواْْلَْر  ﴾١٦٤﴿ َوالَسَحاّبُاْلم 

يَُرفَذَعُالَسذَماَواّ ُبّغَْيذّرَُعَمذٍدُ ِّ اللَـ  ُالَ

َُعلَذذذذذذذىُ ۛ ُ تََرْونََهذذذذذذذا ث ذذذذذذذَمُاْسذذذذذذذتََن َٰ

َوَسذذذذذذذذذذَخَرُالَشذذذذذذذذذذْمَ ُ ۛ ُ اْلعَذذذذذذذذذذْرّ ُ

ذذذذذذذِلُنَْجذذذذذذذّريُّْلََجذذذذذذذٍلُ ۛ ُ َواْلقََمذذذذذذذرَُ ك 

ى َسذمأ ُ مُّ ُاْخنَذذاّ ُ ۛ  ذل  ُاْْلَْمذَرُن فَّص  ن ذدَبّ ر 

َوه ذَنُ ﴾٢﴿ ت نقّن ذن َُلَعَلَك مُبّّلقَاّءَُربّ ك ذْمُ

َُوَجعََلُفّيَهاَُرَواّسذَ ُ ََ يَُمدَُاْْلَْر ِّ الَ

ُالثََمذذَراّ َُجعَذذَلُ ۛ ُ َوأَْنَهذذاًرا ذذّل  َوّمذذنُك 

ن ْغّشذذذ ُاللَْيذذذَلُۛ ُ فّيَهذذذاَُزْوَجذذذْيّنُاثْنَذذذْينُّ

ُ النََهذذذارَُ ّلذذذَكَُخنَذذذاٍ ُ ۛ  ّل قَذذذْنٍمُإَّ ُفّذذذ ُذََٰ

و َُ ُ ﴾٣﴿ نَتَفََكذذذر  ُقَّطذذذع  َّ َوفّذذذ ُاْْلَْر

ذذذذذْنُأَْعنَذذذذذاٍبُ ُّم  َُوَجنَذذذذذا   تََجذذذذذاّوَرا   مُّ

ُّفْنَناٍ ُ َُوَنْير  ُّفْنَنا   ْ َُونَّخيل  َوَزْر

ُبَْعَضذذذَهاُ ذذذل  ُبَّمذذذاٍءَُواّنذذذٍدَُون فَّض  ن ْسذذذقَىَٰ

ُبَْعٍ ُفّ ُاْْل ُ ُ ك ذلَُّعلَىَٰ ّلذَكُ ۛ  إَّ ُفّذ ُذََٰ

 ﴾٤﴿ َخنَاٍ ُّل قَْنٍمُنَْعّقل ن َُ

ُاللَْيذذذّلَُوالنََهذذذاّرَُُخْلذذذّاُالَسذذذَماَوا ُّإَّ ُفّذذذ ُُآل  مرررران   ِّ َُواْخذذذتَّك َّ َواْْلَْر

  ﴾١٥٣﴿ َخنَاٍ ُّْل  وّل ُاْْلَْلبَابُّ

ََُُالعنكأرروت   الَسذذذَماَواّ َُواْْلَْر ُ بّذذاْلَحّاُ َُخلَذذذَاُاللَذذذـ ُ  ّلذذذَكَُخنَذذذ ًُ ۛ  إَّ ُفّذذذ ُذََٰ

ْؤّمنّينَُ   ﴾٤٤﴿ّل ْلم 

َُوَسذَخَرُالَشذْمَ َُولَئّنَُسأَْلتَه مَُمْنُُقال هللا تعالى   ََ َخلَذَاُالَسذَماَواّ َُواْْلَْر

ُن ْؤفَك ن َُ ۛ ُ لَيَق نل َنُاللَـ  َُُواْلقََمرَُ   ﴾٦١﴿ فَأَنَىَٰ

و ََُوّمْنُآنَاتّّ ُأَْ ُ  الروم   ُتَنتَّشر  نُت َراٍبُث َمُإّذَاُأَنت مُبََشر    ﴾٢٣﴿ َخلَقَك مُّم 

َََُولَذذئّنَُسذذأَْلتَه مُُلقمرران   ُ لَيَق ذذنل َنُاللَذذـ  َُُمذذْنَُخلَذذَاُالَسذذَماَواّ َُواْْلَْر ق ذذّلُ ۛ 

ّللَـ ُّ ُ اْلَحْمدُ  ن َُ ۛ  ه ْمَُلُنَْعلَم    ﴾٢٥﴿ بَْلُأَْكثَر 

ّمذنُُاأل راف  َُوَمذاَُخلَذَاُاللَذـ ُ  َّ واُفّ َُملَك نّ ُالَسذَماَواّ َُواْْلَْر أََولَْمُنَنظ ر 

ذذمُْ ُأَ ُنَك ذذنَ ُقَذذّدُاْقتَذذَرَبُأََجل ه  ن ْؤّمن ذذنَ ُُۛ َُُ ذذْ ٍءَُوأَْ َُعَسذذىَٰ َُنذذّدنٍثُبَْعذذدَ ُ   ّ فَبّذذأَي

﴿١٨٥﴾ 
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وتررلس ااايت بررلكر  بعلررت تألر    هررا  ررا بعلررت تلسررماك و  هررا  ررانعرر  ع بعرراىل  لررم  دررادس ال بعررا وال حتصررم 
 هبررلس الرر ع  لعررل الررلكرل ب فررف املررن  ني . ولعررل االربدررا  تررني  تررون تررلس السررور ضصرردح تداي للعيرران ال اقدررل الطعررن

 وفيما ال  تقية األدلة.
ُق ذذذذذْلَُمذذذذذنُ  قذذذذذالُهللاُتعذذذذذالى:" َربُّ

ُق ذّلُاللَذـ  ُ َّ ُ الَسَماَواّ َُواْْلَْر ق ذْلُ ۛ 

نُد ونّّ ُأَْوّليَاءَُ ِْت مُّم  َلُنَْمّلك ذنَ ُُأَفَاتََخ

ا ُ ّْلَنف ّسذذّهْمُنَْفعًذذاَُوَلَُعذذرأ ق ذذْلَُهذذْلُ ۛ 

ُأَْمَُهذذذْلُ َُواْلبَّصذذذير  نَْسذذذتَّنيُاْْلَْعَمذذذىَٰ

َُوالنُّذذذذذنرُ  أَْمُ ۛ ُ تَْسذذذذذتَّنيُالظُّل َمذذذذذا  

َخلَق ذذذناَُكَخْلّقذذذّ ُُّللَذذذـّ ُ  ذذذَرَكاءََُجعَل ذذذناُ

َُعلَذذذْيّهمُْ ُ فَتََشذذذابَ َُاْلَخْلذذذا  اللَذذذـ ُ ق ذذذّلُ ۛ 

ذذذذَنُاْلَناّنذذذذدُ  َُ ذذذذْ ٍءَُوه  ذذذذّل  ُك  َخذذذذاّلا 

ُ ﴾١٦﴿ اْلقََهارُ 
دَْعذذذذذذذذذَنةُ ُقذذذذذذذذذالُهللاُتعذذذذذذذذذالى:" لَذذذذذذذذذ ُ 

نَنُنَذذْدع نَ ُ ۛ ُ اْلَحذذّاُ  ِّ ّمذذنُد ونّذذّ َُلَُوالَذذ

ذمُبَّشذْ ءٍُ إَّلَُكبَاّسذّطَُكفَْيذّ ُُنَْستَّجيب نَ ُلَه 

َوَمذذذذذاُه ذذذذذَنُ إّلَذذذذذىُاْلَمذذذذذاّءُّليَْبل ذذذذذَهُفَذذذذذا ُ 

ُ بّبَاّلّغذذ ُّ ُاْلَكذذافّّرنَنُإَّلُفّذذ ُ ۛ  َوَمذذاُد َعذذاء 

ُ"﴾١٤﴿ َعَكلٍُ

ُأَلَْمُتَْعلَذْمُ البقرة:"ُ َّ ُالَسذَماَواّ َُواْْلَْر ْلذك  م  َوَمذاُلَك ذمُ ۛ ُ أََ ُاللَذـ َُلَذ ُ 

نُد وّ ُاللَـ ُّ َُوَلُنَّصيرٍُُّم  ُ ﴾١٣٧﴿ّمنَُوّل ٍ 
ُإّْذُقَذذاَلُ  قذذالُهللاُتعذذالى:" ذذَهدَاَءُإّْذَُنَضذذَرُنَْعق ذذنَبُاْلَمذذْن   أَْمُك نذذت ْمُ  

ٰـَ َُآبَاةّذذَكُإّْبذذَراّهيَمُ َهَكَُوإّلَذذ ٰـَ إّلَذذ ّلبَنّيذذّ َُمذذاُتَْعب ذذد وَ ُّمذذنُبَْعذذّديُقَذذال ناُنَْعب ذذدُ 

ًهاَُواّندًاَوإّْسَماّعيَلَُوإّْسَحاَ ُ ٰـَ ن َُُإّلَ ْسّلم  م  ُلَ ُ  ُ ﴾١٣٣﴿ َونَْحن 
َوأ ول ذنُاْلّعْلذذّمُُ  آل  مرران  ٰـَ َُإَّلُه ذَنَُواْلَمَكةَّكذ ُ  َلُإّلَذذ أَنَذ ُ  َ ذّهدَُاللَذـ ُ 

ُ قَاةًّماُبّاْلّقْسطُّ ُاْلَحّكيمُ  ۛ  ٰـَ َُإَّلُه َنُاْلعَّزنز  ُ"﴾١٨﴿ َلُإّلَ
ُٰـَُقذذالُهللاُتعذذالى: ُاْلَحذذاُُّإَّ َُهذذ ذذَنُاْلقََصذذص  ُ َِاُلَه  ٍ ُإَّلُ ۛ  ٰـَ َوَمذذاُّمذذْنُإّلَذذ

ُ اللَـ  ُ ُاْلَحّكيمُ  ۛ  َنُاْلعَّزنز   "﴾٦٢﴿ َوإَّ ُاللَـ َُلَه 

ُ إّنََماُتَْعب ذد وَ ُّمذنُد وّ ُاللَذـّ ُأَْوثَانًذاَُوتَْخل ق ذنَ ُإّْفًكذاُالعنكأوت   نَنُ ۛ  ِّ إَّ ُالَذ

ْزَ ُ ذذْمُّرْزقًذذاُفَذذاْبتَغ ناُّعنذذدَُاللَذذـّ ُالذذّر  تَْعب ذذد وَ ُّمذذنُد وّ ُاللَذذـّ َُلُنَْمّلك ذذنَ ُلَك 

واُلَذذ  ُ َواْ ذذك ر  ُُ...﴾١٧﴿ إّلَْيذذّ ُت ْرَجع ذذن َُ ۛ ُ َواْعب ذذد و ُ  أََولَذذْمُنَذذَرْواَُكْيذذَبُن ْبذذّد  

اْلَخْلذذَاُث ذذَمُن ّعيذذد   ُ ُ اللَذذـ ُ  ّلذذَكَُعلَذذىُاللَذذـّ ُنَّسذذيرُ  ۛ  واُفّذذ ُ ﴾١٥﴿ إَّ ُذََٰ ق ذذْلُّسذذير 

واَُكْيَبُبَدَأَُ ُفَانظ ر  َّ ُ اْلَخْلاَُاْْلَْر ُالنَْشأَةَُاْخّخذَرةَُ ۛ  ن نّشئ  ُ ث َمُاللَـ ُ  إَّ ُاللَذـ َُۛ 

َُ ْ ٍءُقَّدنرُ  ُك ّل   ﴾٢٣﴿ َعلَىَٰ

 

واُفّ ُأَنف ّسّهمُالروم   َُوَمذاُ ۛ ُ أََولَْمُنَتَفََكر  ََ الَسذَماَواّ َُواْْلَْر ىَماَُخلََاُاللَـ ُ  َسذمأ َُوأََجذٍلُمُّ َمذاُإَّلُبّذاْلَحّا  َوإَّ ُ ۛ ُ بَْينَه 

و َُ َنُالنَاّبُبّّلقَاّءَُربّ ّهْمُلََكافّر  ُ"﴾٨﴿ َكثّيًراُّم 
ث َمُإّلَْيّ ُت ْرَجع ن َُُاللَـ  ُُقالُهللاُتعالى:" اْلَخْلَاُث َمُن ّعيد  ُ   ُ ُ" ﴾١١﴿نَْبدَأ
ذذْمُث ذذَمُن ّميذذت ك ْمُث ذذَمُن ْحيّذذيك مُُْقذذالُهللاُتعذذالى:" ذذْمُث ذذَمَُرَزقَك  يَُخلَقَك  ِّ الَذذ ذذنُ ۛ ُ اللَذذـ ُ  ّلك ذذمُّم  ُّمذذنُذََٰ ذذَرَكاةّك مَُمذذنُنَْفعَذذل  َهذذْلُّمذذنُ  

ُ َ ْ ءٍُ َُعَماُن ْشّرك ن َُ ۛ  َوتَعَالَىَٰ  "﴾٤٣﴿ س ْبَحانَ ُ 

يُلَذ ُ ُاأل راف   ِّ ُاللَـّ ُإّلَذْيك ْمَُجّميعًذاُالَذ ُإّنّ  َُرس نل  ُنَاُأَنَُّهاُالنَاب  َّ ُالَسذَماَواّ َُواْْلَْر ْلذك  ٰـَ َُإَّلُه ذَنُن ْحيّذ ُُۛ ُُم  َلُإّلَذ

لَعَلَك ْمُتَُُۛ َُُون ّميتُ  ُبّاللَـّ َُوَكّلَماتّّ َُواتَبّع ن ُ  يُن ْؤّمن  ِّ ُالَ ُاْْل ّم  ّ  ُ﴾١٥٨﴿ْهتَد وَ ُفَ ّمن ناُبّاللَـّ َُوَرس نّلّ ُالنَبّ ّ 
ُُفّيَماُآتَاه َماَُجعََكُلَ ُ   َرَكاءَُفَلََماُآتَاه َماَُفاّلًحاُُقالُهللاُتعالى:" َعَماُن ْشّرك ن َُُۛ  ن ْشّرك نَ َُماُأَُُ﴾١٥٣﴿ُفَتَعَالَىُاللَـ ُ 

َُ ْيئًاَُوه ْمُن ْخلَق نَ ُ  ﴾١٥١﴿َلُنَْخل ا 

الرتوتيرررة  مرررن سرررواس و اقدرررة الشررررر ، و ررراا هررراول طلرررا الرررا اك  رررن دون إثدرررات األلوتيرررة هلل وبوحيررراس ونفررر  
 ع.نقطة ها عة تني تلس ااايت الرر:ات وهعلت الت اسا حاد  تني السور توساطتها.

نَنُاْسذذتََجاب ناُلقذذالُهللاُتعالى:"ّ ِّ لَذذ

ْسذذذنَىَُٰ ُُّلذذذَربّ ّهم ُاْلح  نَنُلَذذذْمُُۛ  ِّ َوالَذذذ

لَذذْنُأََ ُلَُ ذذمَُمذذاُفّذذ ُنَْسذذتَّجيب ناُلَذذ ُ  ه 

َمعَذذذذذ ُ  َُجّميعًذذذذذاَُوّمثْلَذذذذذ ُ  َّ اْْلَْر

َُُلْفتَذذدَْواُبّذذ ُّ  ُُۛ ذذْمُس ذذنء  ئَّكُلَه  ٰـَ أ ولَذذ

ُۛ ُُاْلّحَسذذذذذاّبَُوَمذذذذذأَْواه ْمَُجَهذذذذذنَمُ 

ُالبقرة:" فَذذذإّ ُلَذذذْمُتَْفعَل ذذذناَُولَذذذنُتَْفعَل ذذذناُفَذذذاتَق ناُالنَذذذاَرُالَتّذذذ َُوق ند َهذذذاُالنَذذذذاب 

ُ﴾٢٤﴿أ ّعدَْ ُّلْلَكافّّرنَنُُۛ َُُواْلّحَجاَرة ُ
وَ ُ ذذْمُتَْشذذك ر  ذذنُبَْعذذّدَُمذذْنتّك ْمُلَعَلَك  ُاْلغََمذذاَمُُ﴾٥٦﴿ث ذذَمُبَعَثْنَذذاك مُّم  َوَولَْلنَذذاَُعلَذذْيك م 

ُاْلَمَنَُوالَسْلَن َُٰ ننَذاُُۛ ُُك ل ناُّمنَُطيّ بَاّ َُماَُرَزْقنَذاك مُُْۛ َُُوأَنَزْلنَاَُعلَْيك م  َوَمذاَُولَم 

نَ ُ ْمُنَْظّلم  ّكنَُكان ناُأَنف َسه  ٰـَ ُ﴾٥٧﴿َولَ
اْلَمْن ُّالعنكبن :" ُنَْفٍ ُذَاةّقَ ُ  نَنُآَمن ذناُُ﴾٥٧﴿ث ذَمُإّلَْينَذاُت ْرَجع ذنَ ُُۛ ُُكلُّ ِّ َوالَذ

ُ ذذَنُاْلَجنَذذّ ُن َرفًذذاُتَْجذذّريُّمذذنُتَْحتَّهذذاُاْْلَْنَهذذار  ةَنَه مُّم  َوَعّمل ذذناُالَصذذاّلَحاّ ُلَن بَذذّن 

َُُخاّلّدنَنُفّيَها ُاْلعَذاّمّليَنُُۛ  ُّمَمذّنُُقذالُهللاُتعذالى:"و﴾٥٨﴿نّْعَمُأَْجذر  َوَمذْنُأَْولَذم 
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ُ﴾١٨﴿َوبّئَْ ُاْلّمَهادُ 
نَنُُقالُهللاُتعالى:"ُُُُ ِّ أَفَلَذْمُنَْيذأَّبُالَذ

لََهذدَ ُالنَذذاَبُ ُاللَذـ ُ  آَمن ذناُأَ ُلَذْنُنََشذذاء 

واُُۛ َُُجّميعًذذذذا نَنَُكفَذذذذر  ِّ ُالَذذذذ َوَلُنَذذذذَزال 

ُ ذذلُّ أَْوُتَح  ت ّصذيب ه مُبَّمذذاَُفذذنَع ناُقَاّرَعذذ ُ 

ُنَذذذأْتَّ َُوْعذذذدُ  ذذذنُدَاّرّهذذذْمَُنتَذذذىَٰ قَّرنبًذذذاُّم 

ُُاللَذذذـ ُّ ُاْلّميعَذذذادَُإَّ ُاللَذذذـ ََُلُن خُُْۛ  ّلذذذب 

﴿٣١﴾"ُ

َُعلَذذ ُلََمذذاَُجذذاَء  ُاْفتَذذَر َٰ بًاُأَْوَُكذذََِبُبّذذاْلَحّا  ِّ ُُىُاللَذذـّ َُكذذ أَلَذذْيَ ُفّذذ َُجَهذذنََمَُمثْذذًن ُُۛ 

ُ﴾٦٨﴿ّل ْلَكافّّرنَنُ
وَ ُُالذذروم:" ذذْمُفّذذ َُرْوَعذذٍ ُن ْحبَذذر  نَنُآَمن ذذناَُوَعّمل ذذناُالَصذذاّلَحاّ ُفَه  ِّ فَأََمذذاُالَذذ

﴿١٥﴾ُ
نَنُّمذنُُقالُهللاُتعالى:" ِّ الَذ واَُكْيذَبَُكذاَ َُعاقّبَذ ُ  ُفَانظ ر  َّ واُفّ ُاْْلَْر ق ْلُّسير 

ُُقَْبلُ  ْشذّرّكيَنُُۛ  ه مُمُّ َوَمذْنَُعّمذَلُُۛ ُُك ْفذر   َُمذنَُكفَذَرُفَعَلَْيذّ ُُ...﴾٤٢﴿َكاَ ُأَْكثَذر 

نَنُآَمن ذذناَُوَعّمل ذذناُالَصذذاّلَحاّ ُُ﴾٤٤﴿َفذذاّلًحاُفََّلَنف ّسذذّهْمُنَْمَهذذد وَ ُ ِّ ّليَْجذذّزَيُالَذذ

ُُّمنُفَْضّل ُّ ُاْلَكافّّرنَنُُۛ  َلُن ّح ُّ ُ﴾٤٥﴿إّنَ ُ 
َن  :"السجدة َ ا كأل، نَرْف ر تأَااَتا َولَٰرر ْن َحت، اْلَقْوفأ   ين ض أَلَْ ََلَن، َهَه ،َ     َ ا َابَريرْ ئرْ َوَلْو ش 

رررريَ اكأ ْ  ﴾٣١﴿اجلْ  ،رررة  َوال ،ررراس  َضْ َع رررنَي  ررريتأْ  ل َقررراَك ارَرررْو  رأْ  َترررٰرَلا إ ان، َنس  َررررا َنس   ۛ ُُفَرررلأوقأوا ز 
َررا كأ ررتأْ  بَرْعَملأرروَن  َات  ...﴾٣١﴿َو أوقأرروا َ ررَلاَب ا ْأْلررا  ز  لأرروا الص،رراه  ضَ ،ررا ال،ررل اَن آَ  أرروا َوَ م 

ررررْ  َه ،رررراتأ اْلَمرررروْ  َررررا َكررررانأوا اَرْعَملأرررروَن فَرَلهأ َوضَ ،ررررا ال،ررررل اَن َفَسررررقأوا َفَمررررْوَواتأ أ  ﴾٣١﴿َوٰل نرأرررراأاَل ز 
َهررا ضأ  يرراأوا ف يَهررا َوق يررَل هَلأررْ   أوقأرروا َ ررَلاَب ال ،ررار  ال،ررل      ۛ ُُال ،ررارأ  رروا    رْ كأل،َمررا ضَرَادأوا َضن َاْرأهأ
 ﴾٠٢﴿  ت ه  بأَرل ضتأوَن كأ تأ 

َوَ ن اأْ ل ْل َفوأولَرٰئ َ  تأ أ  ۛ َُُ ن اَرْها  الل،رهأ فَرهأَو اْلمأْهَتا   قاف ع بعاىل:":"اْلعراِ
ررررررأوَن  نررررر    ﴾٣٧١﴿اْ َاس  ََهررررر ،َ  َكث رررررريَا   ضرررررَن اجلْ رررررن ض َواإْل  هَلأرررررْ  قرألأررررروٌب ال،  ۛ َُُوَلَقرررررْا َ َرْضاَن جل 

َا َا َوهَلأْ  آَ اٌن ال، َاْسَمعأوَن هب  رأوَن هب  َا َوهَلأْ  ضَْ نيأٌ ال، ارأْدص  ُُاَرْفَقهأوَن هب   ۛ ﴿٣٧١﴾" 
ضو اليغيرا واليتيررا ضو برالبا ال عرري   رف الطا ررة والعرلاب  ررف العصريان  ررن   اصرر الت اسررا تررني  الو را والو يررا

 السور املفتتحة ب "امل" تغض ال  ر  ن اهرف امل اف إىل تلس اليكيدة العجيدة صادا كان ضو راك.
قَذذذاَلُفَبَّمذذذاُأَْنذذذَنْنتَنّ ُ:"قذذذالُهللاُتعذذذالى

ْستَّقيَمُ ْمُّفَراَطَكُاْلم  ُ"﴾١٦﴿َْلَْقع دََ ُلَه 
نَذذذذاُآدَم ُاْسذذذذك ْنُأَنذذذذَتُقذذذذالُهللاُتعالى:"َو

ُّ ذذئْت َماُ ذذَكُّمذذْنَُنْيذذث  ذذَكُاْلَجنَذذ َُفَك  َوَزْوج 

ّ ُالَشذذذَجَرةَُ ِّ ٰـَ فَتَك ننَذذذاُّمذذذَنَُوَلُتَْقَربَذذذاَُهذذذ

َمذذذذذذذاُُ﴾١٥﴿الَظذذذذذذذاّلّميَنُ فََنْسذذذذذذذَنَبُلَه 

َمذذاُ وّرَيَُعْنه  َمذذاَُمذذاُو  ُّلي ْبذذّدَيُلَه  الَشذذْيَطا  

ّمنَُسْنآتّّهَماَُوقَاَلَُماُنََهاك َماَُربُّك َماَُعذْنُ

ّ ُالَشذذذَجَرةُّإَّلُأَ ُتَك ننَذذذاَُملََكذذذْيّنُأَْوُ ِّ ٰـَ َهذذذ

 "﴾٢٣﴿تَك ننَاُّمَنُاْلَخاّلّدنَنُ

َُسذذذْمّعّهمُْالبقذذرة:" ُق ل ذذذنبّّهْمَُوَعلَذذىَٰ َعلَذذذىَٰ ُأَْبَصذذذاّرّهْمُُۛ َُُختََمُاللَذذذـ ُ  َوَعلَذذذىَٰ

َُعّظيم ُُۛ ُُّنَشاَوة ُ ْمَُعَِاب  ُ"﴾٧﴿َولَه 
ْمَُلُنَْرّجع نَ ُ:"قالُهللاُتعالى ُفَه  ِمُب ْكم ُع ْم   ُ"﴾١٨﴿ف 

ذذذَمُالذذذدَُّعاَءُإّذَاَُولَذذذْناُُالرررروم   ُالصُّ َُوَلُت ْسذذذّمع  ُاْلَمذذذْنتَىَٰ فَإّنَذذذَكَُلُت ْسذذذّمع 

ْدبّّرنَنُ ُإَّلَُمذنُُۛ َُُوَماُأَنَتُبَّهاّدُاْلع ْم َُّعنَُعَكلَتّّهمُْ﴾٥٢﴿م  إّ ُت ْسذّمع 

نَ ُ ْسّلم  مُمُّ ُبّ نَاتّنَاُفَه  ُ﴾٥٣﴿ن ْؤّمن 
ْستَْكبًّراَُكذأَ ُلَذْمُنَْسذَمْعَهاَُكذأََ ُفّذ ُُلقمان   ُم  َُعلَْيّ ُآنَات نَاَُولَىَٰ َوإّذَاُت تْلَىَٰ

بّعََِاٍبُأَّليٍمُُۛ ُُأ ذ نَْيّ َُوْقًرا  ﴾٧﴿فَبَّش ْر ُ 

نّ ُُ  األ راف َُواإْلّ َنُاْلّجّن  َُلُُۛ ُ َولَقَْدُذََرأْنَاُّلَجَهنََمَُكثّيًراُّم  ذْمُق ل ذنب  لَه 

َُلُنَْسذَمع نَ ُبَّهذا ذْمُآذَا   وَ ُبَّهذاَُولَه  َُلُن ْبّصذر  ْمُأَْعي ن  ُ نَْفقَه نَ ُبَّهاَُولَه   ُۛ
ئَّكَُكاْْلَْنعَاّمُبَْلُه ْمُأََعلُُّ ٰـَ ُ أ ولَ ئَّكُه م ُاْلغَافّل نَ ُُۛ  ٰـَ  ﴾١٧٥﴿أ ولَ

 صرريان اإلنسررران لرترره قررراب قرراا الدشرررراة و ررردس أل رررران :احت ررار الشررريطان؛وال ف  األ ررارم تلسررروك. 
وكالالا اص ف غشاوم  لم  يون األفراد فيحر ه  رااة اهت فيع ا اإلنسان ال عي  واتجرب واعص  

  القه واتمادل يف رلمات تع ها فوق تعض،و ن مل  عل ع له نورا فما له  ن نور.
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  :املناسبات يف الراءات-4-2
قدل الداك ترصا الت اسا تني سوريت اون  وتود ضن نداض تلدحل  ن وهه  القتها  ف  ا قدلها ال تا       

 .إالهوارتا  ف السورم وت  التوتة  لم الرغ  ضهنا ليست  ات  القة  ف  مو ة الراكات
 : 1املناسبة بني سوريت يونس التوبة-4-2-1

                                                           

 .78ه  08األلوس  : روح املعاين ج 1 

 التنب  ننن 

ُّللنَذاّبُُقالُهللاُتعالى:"افتتحذتُالسذنرةبِكرُالنبذ ُأنضذا:ُأََكذا َُ

ذذلُ ُإّلَذذىَُُٰأَۡوَنۡينَذذآَُُٰأَ َُُۡعَجبًذذا ذذۡنه مَُُۡرج  رُُّأَ ُُۡم ّ ِّ ذذرُُّٱلنَذذابَُُأَنذذ ننََُُوبَش ّ ِّ ُٱلَذذ

اُْ و َُُقَالََُُرب ّّهۡمُ ُّعندَُُّفۡد ٍُُقَدَمَُُلَه مُُۡأَ ََُُءاَمن نَٰٓ ّفر  ذَِاُإّ َُُٱۡلَكَٰ ذّحر َُُهَٰ ُلََسَٰ

بّينُ   "٢مُّ

ُاختتمتُالسنرةُبِكرُالنب :ُقذالُهللاُتعالى:"لَقَذدُۡ

ذنَُُۡرس ذنلُ َُجآََٰءك مُۡ َُعنّذتُّمَُُۡمذاَُعلَۡيذ َُُّعّزنذزُ ُأَنف ّسذك مُُۡم ّ

ۡؤّمنّينََُُعلَۡيك مَُنّرنصُ  ُُبّٱۡلم   ِ و  "١٢٨َرّنيمُ َُرء 

َوإّذَاُ:"فذ ُهذِ ُالسذنرةُبيذا ُلمذاُنقنلذ ُالكفذارُفذ ُالقذذرآ 

ُ ذذنَ ُّلقَاَءنَذذاُُۛ ُ َعلَذذْيّهْمُآنَات نَذذاُبَيّ نَذذا ٍُت تْلَذذىَٰ نَنَُلُنَْرج  ِّ قَذذاَلُالَذذ

َِاُأَْوُبَّد ْل  ُ ٰـَ ُ اةّْتُبّق ْرآٍ َُنْيّرَُه ُّلذ ُأَْ ُأ بَّد لَذ ُ ُۛ  ق ْلَُمذاُنَك ذن  

ُإّلَ َُُۛ ُ ّمنُتّْلقَاّءُنَْفّس  ُإَّلَُماُن نَنىَٰ ُُۛ ُ إّْ ُأَتَبّع   ِ إّنّ  ُأََخذا

َُربّ  َُعَِاَبُنَْنٍمَُعّظيٍمُ  "ُ﴾١٥﴿إّْ َُعَصْيت 

فذذذ ُالسذذذنرةُبيذذذا ُلمذذذاُنقنلذذذ ُالمنذذذافقن ُمذذذنُنذذذزولُ

نَنُن ْؤذ وَ ُالنَبَّ َُونَق نل نَ ُه َنُأ ذ  ُ القرآ :ُ ِّ ُالَ ُ َوّمْنه م   ُۛ
ْؤّمنّيَنَُوَرْنَم ُ  ُّلْلم  ُبّاللَـّ َُون ْؤّمن  َُخْيٍرُلَك ْمُن ْؤّمن  ق ْلُأ ذ   

نَنُآَمن ذذناُّمذذنك مُْ ِّ ُ ّل لَذذ ذذْمُُۛ  نَنُن ذذْؤذ وَ َُرس ذذنَلُاللَذذـّ ُلَه  ِّ َوالَذذ

ُ ُأَّليم  ُُُ﴾٦١﴿َعَِاب 

َوإّذَاَُمذذَ ُ"هللاُثذذمُنعذذندُإلذذىُسذذاباُعهذذد :ذمُمذذنُنصذذيب ُالذذبكءُفيذذدعنُ

َمذَرُ ذَر ُ  ع  ُدََعانَاُّلَجنبّذّ ُأَْوُقَاّعذدًاُأَْوُقَاةًّمذاُفَلََمذاَُكَشذْفنَاَُعْنذ ُ  رُّ نَساَ ُالضُّ اإْلّ

َُمَسذ  ُ ذٍر  ُع  ُ َكأَ ُلَذْمُنَذْدع نَاُإّلَذىَٰ ْسذّرفّيَنَُمذاَُكذان ناُنَْعَمل ذنَ ُُۛ  نّ ذَنُّلْلم  ّلَكُز 
َكذََِٰ

﴿١٢﴾"ُ
َُواْلبَْحذذرُّ"وقنلذذ : ك ْمُفّذذ ُاْلبَذذّر  يُن َسذذيّ ر  ِّ ُإّذَاُك نذذت ْمُفّذذ ُاْلف ْلذذّكُُۛ ُ ه ذذَنُالَذذ َنتَذذىَٰ

ُ َُوَجاَءه م ُاْلَمذْنج  َُعاّفب  ناُبَّهاَُجاَءتَْهاُّرن   َوَجَرْنَنُبّّهمُبّّرن ٍَُطيّ بٍَ َُوفَّرن 

ُ ْمُأ ّنيَطُبّّهمُّْمنُك ّل  الذّد نَنُلَذئّْنُُۛ ُ َمَكاٍ َُوَونُّناُأَنَه  ْخّلّصذيَنُلَذ ُ  اُاللَـ َُم  دََعن 

ّ ُلَنَك ننََنُّمَنُالَشاّكّرنَنُ ِّ ٰـَ  "ُ﴾٢٢﴿أَنَجْيتَنَاُّمْنَُه

ا التوترة لعراا  ا امل افقني تع
ُاإلنمذذذذذذذذذذذذذا ُإلُإذابرررررررررررررلكر 

أََوَلُنََرْوَ ُ:"أفابهمُالبكءُ

َُعذذذاٍمُ ذذْمُن ْفتَن ذذنَ ُفّذذ ُك ذذّل  أَنَه 

َمَرةًُأَْوَُمَرتَْيّنُث َمَُلُنَت نب نَ ُ

وَ ُ  "﴾١٢٦﴿َوَلُه ْمُنَََِكر 

لكذنُُبراءت ُفلىُهللاُعلي ُوسلمُمذنُعملهذم

هذذارُالبذذراءةُبذذدو ُأمذذرُبالقتذذالُبذذلُبذذأمرُإو

علذذذذذىُوجذذذذذ ُنشذذذذذعرُبذذذذذاإلعراَُوتخليذذذذذ ُ

مَُمذذنَُلُ:"السذذبيل ُبّذذّ َُوّمذذْنه  مَُمذذنُن ذذْؤّمن  َوّمذذْنه 

ُبّذذذ ُّ ُ ن ذذْؤّمن  ْفّسذذذّدنَنُُۛ  ُبّاْلم  ُ﴾٤٣﴿َوَربُّذذَكُأَْعلَذذذم 
ُۛ ُ ّل ذذ َُعَمّلذذ َُولَك ذذْمَُعَمل ك ذذمَُْوإّ َُكذذَِب نَكُفَق ذذلُ

َمذذذاُ ُّم  َُوأَنَذذذاُبَذذذّريء  أَنذذذت مُبَّرنئ ذذذنَ ُّمَمذذذاُأَْعَمذذذل 

ُ"ُ﴾٤١﴿تَْعَمل نَ ُ

َنُم:"منُالمشركينُمعُاْلمرُبقتالهُبراءةُالرسنل ّم  بََراَءةُ 

ْشذذذّرّكيَنُ ذذذَنُاْلم  نَنَُعاَهذذذدتُّمُّم  ِّ ُ﴾١﴿اللَذذذـّ َُوَرس ذذذنّلّ ُإّلَذذذىُالَذذذ
ُ ذذذْمَُنْيذذذر  ذذذناُأَنَك  ٍرَُواْعلَم  ُأَْربَعَذذذ َُأَْ ذذذه  َّ ناُفّذذذ ُاْْلَْر فَّسذذذيح 

ْعّجّزيُاللَـ ُّ ْخّزيُاْلكَُُۛ ُ م  ذَنُُ﴾٢﴿افّّرنَنَُوأََ ُاللَـ َُم  ُّم  َوأَذَا  

ُ ُاْْلَْكبَذّرُأََ ُاللَذـ َُبَذّريء  اللَـّ َُوَرس نّلّ ُإّلَىُالنَاّبُنَذْنَمُاْلَحذرّ 

ْشذذّرّكينَُ ذذَنُاْلم  ُ َوَرس ذذنل   ُُۛ ُ ّم  ُُفَذذإّذَاُ﴾٤﴿...ُۛ  انَسذذلََخُاْْلَْ ذذه ر 

ذذذذِ وه ْمُ نه ْمَُوخ  َُوَجذذذذدتُّم  ْشذذذذّرّكيَنَُنْيذذذذث  ُفَذذذذاْقت ل ناُاْلم  م  ذذذذر  اْلح 

ْمُك َلَُمْرَفدٍُ وه ْمَُواْقع د واُلَه  ُ َواْنص ر   ُۛ...﴿٥﴾ُ"ُ

َوإّ َُكذذذَِب نَكُفَق ذذذلُّل ذذذ َُعَمّلذذذ َُولَك ذذذْمُ وَ ُإّلَْيك ْمُإّذَاَُرَجْعت ْمُإّلَْيّهمُْ ر  ِّ ُ نَْعتَ واُلَذنُنُّذْؤّمَنُلَك ذْمُقَذْدُُۛ  ر  ِّ ق لَُلُتَْعتَ
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 : 1املناسبة بني سوريت يونس وهود-4-2-2

 تود اون 

َٰٓأَنَُّهذذاُق ذذلُۡ ذذۡمُ ُّمذذنُٱۡلَحذذاَُُُّجذذآََٰءك مُ ُقَذذدُُۡٱلنَذذابُ ُنََٰ ُفَإّنََمذذاُٱۡهتَذذدَ َُُٰفََمذذنَُُّرب ّك 

َُعلَذذذۡيك مُأَنَذذذاُ َُوَمذذذآََُُٰعلَۡيَهذذذاُ ُنَّضذذذلُُُّفَإّنََمذذذاَُعذذذلََُُوَمذذذنُّلنَۡفّسذذذ ّ ُ ُنَۡهتَذذذّدي

 ١٣٨بَّنّكيلُ 

ذذ ُ ُالَٰٓذذر ُ ت ذذ  ۥُأ ۡنّكَمذذۡتُُّكتََٰ ذذلَۡتُُث ذذمََُُءانََٰ ُلَذذد  ُُّۡمذذنُف ص ّ

اُُْأََل١َُُخبّيذذرٍَُُنّكذذيمٍُ ۡنذذ  ُُلَك ذذمُإّنَنّذذ ُٱلَِلَُ ُإَّلُُتَۡعب ذذد وَٰٓ ُم ّ

نر ُ ِّ  ٢َوبَّشير ُُنَ

طراررت اليغيرا يف االتترااك واليتيرا  رن ال ررالف ؛وهراك  ثرل  لر  يف تاااررة   هرا تمرت سرورم ارون  تهررل  لرم ابدرا  الرتراب ولاو  ملرا
 .2سورم تود 

ََُُعلَۡيّهمُُۡ۞َوٱۡتلُ :"قالُهللاُتعالى قَذۡنمُُّّلقَۡنّمذ ّ ُقَذالَُُإّذُُۡن ن ٍُُنَبَأ ُنََٰ

ّكيّريَُمقَذذاّم َُعلَذذۡيك مَُكب ذذرََُُكذذا َُُإّ  ِۡ ذذتُّبَُُّوتَذذ ُٱلَِلُُّفَعَلَذذىُٱلَِلُُّانََٰ

اُُْتََنَكۡلتُ  ك مُُۡنَك نَُُۡلُُث مََُُو  َرَكآََٰءك مُُۡأَۡمَرك مُُۡفَأَۡجّمع نَٰٓ َُعلَذۡيك مُُۡأَۡمر 
اُُْث مَُُن َم ُى نَٰٓ و َُُّوَلُُإّلَ َُُٱۡقض  َُسذأَۡلت ك مُفََمذاُتََنلَۡيت مُُۡفَإّ ٧١ُت نّظر 

ذذذنُۡ ُّمذذذنَُُأَك ذذذن َُُأَ َُُۡوأ ّمذذذۡر ُ ُٱلَِلُّ َُعلَذذذىُإَّلُُأَۡجذذذّريَُُإّ ُُۡأَۡجذذذٍرُ ُم ّ

ۡسّلّمينَُ ه مُُۡٱۡلف ۡلذكُُّفّذ َُمعَذ  ۥَُوَمذنُفَنََجۡينََٰ  ُُفََكَِب ن  ٧٢ُُٱۡلم  َُوَجعَۡلذنََٰ

ُ
َٰٓ ننََُُوأَۡنَرۡقنَاُئّبََُخلََٰ ِّ تّنَذاُ بَُُّكذَِب ناُُْٱلَذ ّقبَذ  َُُكذا ََُُكۡيذبَُُفَذٱنظ ۡرُُانََٰ َُعَٰ

نَِّرننَُ  ٧٣ٱۡلم 

ُلَك ذمُُۡإّن ّذ ُقَۡنّمذ ّ َُُٰٓإّلَذىَُُٰن نًناُأَۡرَسۡلنَاَُولَقَدُۡ:"قالُهللاُتعالى

نر ُ ِّ بّينُ ُنَ اَُُْلُُأَ ٢٥ُمُّ ُِ ُإّن ّذ َُُٰٓٱلَِلَُ ُإَّلُُتَۡعب ذد وَٰٓ َُعلَذۡيك مُُۡأََخذا

ننَُُٱۡلَمذََل ُُفَقَذال٢٦َُأَّليم ُُنَۡنمٍَُُعَِابَُ ِّ واُُْٱلَذ ُقَۡنّمذ ّ ُّمذنَُكفَذر 

كََُُما اُإَّلُُنََرىَٰ ۡثلَنَاُبََشرى كََُُوَماُم ّ ننَُُإَّلُُٱتَبَعَكَُُنََرىَٰ ِّ ُه ذمُُۡٱلَ

ُبَذلُُۡفَۡضذلُُّّۚمنَُعلَۡينَاُلَك مُُۡنََر ََُُٰوَماُٱلَرۡأيُُّبَاّديَُُأََراّذل نَا

بّينَُُنَظ نُّك مُۡ ِّ ن ن ُ ُقّيلَُ...٢٧َكَٰ م ُُٱۡهبّطُُۡنََٰ
نَذاُبَّسذلََٰ ذتٍُُم ّ َُوبََرَكَٰ

ََُُٰٓعلَۡيكَُ َمنُأ َمم َُُوَعلَىَٰ ذه مُث ذمََُُسن َمت ّع ه مَُُۡوأ َممُ َُمعََك ُُم ّ ُنََمسُّ

نَا  ٤٨أَّليمُ َُعَِابُ ُم ّ
 رراف واال تصررار لررررن سررورم تررود ورد فيهرررا  ررن التفصررريل برررلكر قصررة سررياان نررروح  لررم سرررديل اإل سررورم اررون 

 3األ راف ونوح الش ضفردت  صيصا له.والدس   ا مل ارد يف غريتا  ن السور الش بعرضت للكر تلا ال يب  ثل 
ََُُٰٓمذذذذاَُوٱتَبّذذذذعُۡ:"قذذذذالُهللاُتعذذذذالى ُإّلَۡيذذذذكَُُن ذذذذنَنىَٰ

ذذذذذذمََُُنتَذذذذذذىََُُٰوٱۡفذذذذذذبّۡرُ َُخۡيذذذذذذرُ َُوه ذذذذذذنَُُٱلَِل ُ ُنَۡحك 

ّكّمينَُ ُ"١٣٥ٱۡلَحَٰ

ت ذ  ۥُأ ۡنّكَمۡتُُّكتََٰ ُ ُالَٰٓر ُقا:"لُهللاُتعالىقا ذلَۡتُُث ذمََُُءانََٰ َُنّكذيمٍُُلَذد  ُُّۡمذنُف ص ّ

اُُْأََل١َُُخبّيرٍُ ۡن  ُُلَك مُإّنَنّ ُٱلَِلَُ ُإَّلُُتَۡعب د وَٰٓ نر ُُم ّ ِّ ُ"٢َوبَّشير ُُنَ

افتتحررت ترره السررورم املواليررة هلررا تررود فروهنررا تررني  طلررف تررود و ترراا اررون  اربررد  شررااا فمررا ا تتمررت ترره اررون  
 بواصل  ا اتتا  ت ار.

ض ررر ع ال رريب  مرراا صررلم ع  ليرره وسررل  يف سررورم اررون  تلصرررب حررىت  ررر  ع تي رره وتررني الرررافران،ويف تررود 
 4تالنت ار )ض  انت ار تلا اهر    ه بعاىل(  ف االستقا ة  لم  دادبه والتوكل  ليه.

 1املناسبة بني سورة هود وسورة يوسف:-4-2-3
                                                           

 .17ه  87األلوس  : روح املعاين ج 1 
 .797ه3ا  ر الدقا   ن   الاررج 2 
 
 282ه  11. وكلل  االوس : روح املعاين ج97السيوط  : ب است الارر ه  ا  ر  4 

ُُۛ ُ َعَمل ك ذذمُْ أَنذذت مُبَّرنئ ذذنَ ُّمَمذذاُأَْعَمذذل 

َماُتَْعَمل نَ ُ ُّم  ُ﴾٤١﴿َوأَنَاُبَّريء 
ّمْنُأَْخبَُ ُ اّرك مُْنَبَأَنَاُاللَـ ُ  ث ذَمُت ذَردُّوَ ُُۛ  َعَملَك ذْمَُوَرس ذنل  ُ  َوَسيََر ُاللَـ ُ 

َُعاّلّمُاْلغَْيّ َُوالَشَهادَةُّفَي نَبّ ئ ك مُبَّماُك نت ْمُتَْعَمل نَ ُ ُ﴾٥٤﴿إّلَىَٰ

http://tanzil.net/#10:41
http://tanzil.net/#9:94


 الفصل الثاين                                                  حروف القرآن املقطعة )دراسة داللية(

 

 

190 

 اوس  تود
ُ س ذلُُّأَۚنبَذآَٰءُُّّمذنَُُۡعلَۡيذكَُُنَق ذصُُُّقالُهللاُتعذالى:"َوك ك ى ُٱلرُّ

ِّ ُُّفّذ َُوَجآََٰءكَُُف َؤادََك ُُبّ ّ ُن ثَب ّتُ َُما ذ َُوَمۡنّعَظذ ُ ُٱۡلَحذاَُُُّهَٰ

ۡؤّمنّينََُُوّذۡكَر َُٰ ُ"١٢٣ّلۡلم 

ُبَّمذذذآَُُٰٱۡلقََصذذذّصُُأَۡنَسذذذنََُُعلَۡيذذذكَُُنَق ذذذصُُُّقذذذالُهللاُتعذذذالى"نَۡحنُ 

َِاُإّلَۡيكَُُأَۡوَنۡينَآَُٰ ّفّلينَُُلَّمنَُُقَۡبّل ّ ُّمنُك نتََُُوإّ ُٱۡلق ۡرَءا ََُُهَٰ ٣ُٱۡلغََٰ

ُ:ُ"َوك لََمذاقال هللا تعالى ب صوص لذية نوح دخ قودر *

نَُمََلُ َُعلَۡي َُُّمرَُ واُُْقَۡنّم ّ ُم ّ واُُْإّ ُقَذالَُُّمۡن  ُ َُسّخر  ُّمنَذاُتَۡسذَخر 

و ََُُكَماُّمنك مُُۡنَۡسَخرُ ُفَإّنَا ُ"٣٨تَۡسَخر 

ذند ُُ:"قَذال ناُُْدقال تعالى ب صوص قروم  را* ه  ُّجۡئتَنَذاَُمذاُنََٰ

ُلَذكَُُنَۡحذنُ َُوَمذاُقَۡنّلذكََُُعذنَُءاّلَهتّنَذاُبّتَذاّرّك َُُٰٓنَۡحنُ َُوَماُبّبَي ّنَ ُ 

ذذۡؤّمنّينَُ ذذكَُُإَّلُُنَق ذذنلُ ُإّ ٥٣ُبّم  ُ َُءاّلَهتّنَذذاُبَۡعذذ ُ ُٱۡعتََرىَٰ ء  ذذنَٰٓ ُبّس 

اُُْٱلَِلَُُأ ۡ ّهد ُُإّن ّ َُُٰٓقَالَُ ءُ ُأَن ّ َُوٱۡ َهد وَٰٓ َماُبَّريَٰٓ ٥٤ُت ۡشّرك نَ "ُم ّ

قَذذۡنمُّ ِّ ّ ُ*قذالُتعذذالىُفذ ُقذذنمُفذال ُعليذذ ُالسذكم:ُ"َونََٰ ذذ َُهَٰ

وَهاُٱلَِلُُّنَاقَ  ُ ثَ َُُدَاّرك مُُۡفّ ُتََمتَع ناُُْفَقَالَُُ...ُفَعَقَر  ُ ُثَلََٰ ّلكَُُأَنَام  ُذََٰ

ُ"٦٥َمۡكِ وبُ َُنۡيرُ َُوۡعد ُ

قَۡنمُُّ:"قَالَُلذية س خنا لوط قال تعالى  خ* َلَٰٓءُُّنََٰ َٰٓؤ  ُبَنَاتّ َُهَٰ

ذۡمُ ُأَۡطَهذرُ ُه نَُ و َُُّوَلُُٱلَِلَُُفَذٱتَق ناُُْلَك  ُأَلَذۡي ََُُعذۡيّف َُٰٓ ُفّذ ُت ۡخذز 

لُ ُّمنك مُۡ ُّمنُُۡبَنَاتّكَُُفّ ُلَنَاَُماَُعّلۡمتَُُلَقَدُُۡقَال نا٧٨َُُْرّ يدُ َُرج 

ُ"٧٥ن ّرند َُُماُلَتَۡعلَمُ َُوإّنَكََُُنا ُ 

ُقَذال ناُْ:لذية سر خنا عرع ب درخ قودر  خ هللا تعالى *قال 

ش عَۡي ُ  اُنَۡفقَ  َُُماُنََٰ َمذاَُكثّيرى ذكََُُوإّنَذاُتَق ذنلُ ُم ّ اُ ُفّينَذاُلَنََرىَٰ َُعذّعيفى

َكُ َُرۡهط كََُُولَۡنَلُ َُُعلَۡينَاُأَنتََُُوَمآَُُٰلََرَجۡمنََٰ ُ"٥١بّعَّزنز 

*قرررال هللا تعرررالى يصرررس دعانرررا  سررر خنا يوسرررس وسررر خنا 

يعقوب    هما السالم ولذيتهما دخ لقررب النراإ يل همرا 

ُقَالَُ ب نَ َُُ:" ۡءنَذاكَُُتَۡقص ۡصَُُلُُنََٰ َُُٰٓر  ُلَذكَُُفَيَّكيذد واُُْإّۡخَنتّذكََُُعلَذىَٰ
نَُُإّ ََُُكۡيذذدًاُ  ذذنُُّٱلَشذذۡيَطَٰ نَسَٰ ُُّلۡۡلّ بّذذينُ َُعذذد و   ُأَوُُّن نس ذذبَُُٱۡقت ل ذذناُْ...٥مُّ

ذذن  ُ ذذاُٱۡطَرن  ُبَۡعذذّد ّ ُّمذذنَُُۚوتَك نن ذذناُُْأَبّذذيك مَُُۡوۡجذذ  ُُلَك ذذمُُۡنَۡخذذلُ ُأَۡرعى

ا ّلّحينَُُقَۡنمى ب  ُُبّذدَم ُُقَّميّصذ ّ َُعلَذىَُُٰ...َوَجذآَٰء و٥َفَٰ ِّ ُبَذلُُۡقَذالََُُكذ

اُ ُأَنف س ك مُُۡلَك مَُُۡسَنلَۡتُ ُ ُفََصۡبر ُُأَۡمرى ۡسذتَعَا ُ َُوٱلَِل َُُجّميل  َُعلَذىَُُٰٱۡلم 

ُُبّثََمنَُُّۚ َرۡو  ُ...١٨َتَّصف ن ََُُما ّهذمَُُبَۡخذ   َُوَكذان ناَُُْمۡعذد ودَةُ ُدََرَٰ

ّهّدننَُُّمنَُُفّي ُّ َودَۡت  ٢٣ُٱلَزَٰ ُنَۡفّسذ ّ َُعذنُبَۡيتَّهذاُفّ ُه نَُُٱلَتّ ُ...ََرَٰ

ًءاُبّأَۡهّلذكَُُأََرادََُُمذنَُُۡجذَزآَٰءُ َُمذاُ...قَالَذۡتُ ُأَۡوُُن ۡسذَجنَُُأَ ُإَّلَُُٰٓس ذنَٰٓ

اُْ...٢٥أَّليمُ َُعَِابُ  ُقَۡبذل ُ ُّمذنُۥلَذ  ُُأَخُ َُسذَر َُُفَقَذدُُۡنَۡسّر ُُۡإّ ُقَال نَٰٓ

...ُن ۡبذذّدَهاَُولَذذمُُۡنَۡفّسذذ ّ ُفّذذ ُن نس ذذبُ ُفَأََسذذَرَها ذذۡم  ُبَذذلُُۡ...قَذذال٧٧َُلَه 

اُ ُأَنف س ك مُُۡلَك مَُُۡسَنلَۡتُ ...ُُفََصۡبر ُُأَۡمرى َُعذۡنه مَُُۡوتَذَنلَى٨٣ََُُٰجّميذل  

أََسفَىََُُٰوقَالَُ
َٰٓ ذۡز ُُّّمذنََُُعۡينَا  َُُوٱۡبيََضۡتُُن نس بََُُعلَىَُُٰنََٰ ذنَُُٱۡلح  ُفَه 

اُُْتَٱلَِلُُّقَال نا٨٤َُُْكّظيمُ  ك رُ ُتَۡفتَؤ  ِۡ َُنَرًعذاُتَك ذن ََُُنتَىَُُٰن نس بَُُتَ

ّلّكينَُُّمنَُُتَك ن َُُأَۡوُ  ٨٥ٱۡلَهَٰ

ال ديضرني يف سرورم اوسر  فرانرت  رن األترل : األت راك ض اة األنديراك يف سرورم نروح كانرت  رن ضقروا ه . لررن ض ارة 
 واإل وم، واملرضم الش كفلته يف طفولته

ُقَذذذۡنمُُّإّلَذذذىَُُٰأ ۡرّسذذذۡلنَآَُُٰإّنَذذذآَُُٰتََخذذذۡبَُُلُُقَذذذال ناُْ:"تعذذذالىُقذذذال

َهاُفََضذذّحَكۡتُُقَآَٰةَّمذذ ُ َُوٱۡمَرأَت ذذ  ۥ٧٣ُل ذذنطُ  اَُُفَبََشذذۡرنََٰ ُبّإّۡسذذَحَٰ

اََُُوَرآَٰءَُُّوّمن َُُٰٓقَالَۡت٧١ُُنَۡعق نبَُُإّۡسَحَٰ َنۡنلَتَىَٰ َُوأَنَذاُ َُءأَّلذد ُُنََٰ

ذنز ُ ذَِاَُعج  ذَِاُإّ ََُُ ذۡيًخاُ ُبَۡعّلذ َُوَهَٰ ٧٢َُعّجيذذ  ُُلََشذۡ ءُ َُهَٰ

اُْ ت   ۥُٱلَِلَُُّرۡنَمتُ ُٱلَِلُّ ُأَۡمرُُّّمنُُۡأَتَۡعَجبّينَُُقَال نَٰٓ َُعلَذۡيك مَُُۡوبََرَكَٰ

َُعذذذنُُۡذََهذذذ َُُفَلََمذذذا٧٣َُمّجيذذذدُ َُنّميذذذدُ ُإّنَذذذ  ۥُٱۡلبَۡيذذذّت ُُأَۡهذذذلَُ

يم  ه إ ۡبرررهِ ُْ ُِم ذذّدل نَاُٱۡلب ۡشذذَر ََُُٰوَجآََٰءۡتذذ  ُُٱلذذَرۡو ُقَذذۡنمُُّفّذذ ُن َجَٰ

ُ"٧٤ل نطٍُ

َٰٓأَبَذذتُُّّْلَبّيذذ ُُّن نس ذذبُ ُقَذذالَُُإّذُۡ:"قذذالُتعذذالى ُأََنذذدََُُرأَۡنذذتُ ُإّن ّذذ ُنََٰ

ذذاَُعَشذذرَُ ذذّجّدننَُُّلذذ َُرأَۡنذذت ه مَُُۡوٱۡلقََمذذرََُُوٱلَشذذۡم ََُُكۡنَكبى ُقَذذال٤ََُُسَٰ

ب نَذذ َُ ذذۡصَُُلُُنََٰ ۡءنَذذاكَُُتَۡقص  َُُٰٓر  َُكۡيذذدًاُ ُلَذذكَُُفَيَّكيذذد واُُْإّۡخَنتّذذكََُُعلَذذىَٰ

ََُُٰٓعلَۡيذذكَُُنّۡعَمتَذذ  ۥَُون ذذتّمُُّ... الم َُوَعلَذذىَٰ َُُٰٓأَتََمَهذذاَُكَمذذآَُُٰيهۡعقُرروبه  ءه َُعلَذذىَٰ

ّهيمَُُقَۡبذذلُ ُّمذذنُأَبََنۡنذذكَُ َاُ ُإّۡبذذَرَٰ ٦َُنّكذذيمُ َُعّلذذيمُ َُربَذذكَُُإّ ََُُوإّۡسذذَحَٰ

ذت َُُوإّۡخَنتّذ ّ َُُٰٓن نس ذبَُُفّ َُكا َُُ۞لَقَدُۡ ُقَذال ناُُْإّذ٧ُُۡل ّلَسذآَٰةّّلينََُُءانََٰ

ن  ُُلَي نس بُ  َُُٰٓأََن َُُُّوأَخ  ُأَبَانَذاُإّ َُُع ۡصذبَ  َُُونَۡحذنُ ُّمنَذاُأَبّينَذاُإّلَذىَٰ

لُ ُلَّف 
بّينٍَُُعلََٰ ُ"٨مُّ

تررررود ممررررا  للهررررا ترررره  ررررن قرررراف الدقا  :"ملررررا  لررررل سرررردحانه . الت اسررررا هلرررر ض واضررررح  تررررني ااايت يف السرررروربني
القصص وااايت القاطعة أبن القرآن  رن   راس ون نره نراف ، وضنره ال ا رن ن إال  رن شراك إ:انره، وضنره  همرا شراك  
كررران وترررني   ررري  قاربررره  لرررم  ثرررل  رررا  رررلب تررره األ ررر  و لرررم الترررولي  ترررني  رررن ضراد وإاقرررا  ا رررالف ترررني  رررن 

ضن ارررون  ررا ضراد ألنرره ارهررف إليرره األ ررر كلرره، لديرران تررلس حررر  تل صرررم لعاتاارره فررال تررا  شاك،وضشررار إىل ضنرره
األغرررا  هبررلس القصررة الع يمررة الطوالررة الررش لقرر  فيهررا اوسرر   ليرره السررالا  و ررا لقرريمن ضقرررب ال رراس إليرره و ررن 
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غريت  و ن الغرتة وشتات الشمل، مث كانت له العاقدرة فيره  لرم ضمتض الوهروس؛ ملرا برلرض  تره  رن الصررب  لرم شرااا 
 1.إ وبه املرسلني"  ن و التفواض أل ر ع هل و ال . بسلية هللا ال يبض األ ني وقسضيه زن   م الدالك
بشررير السرروراتن يف  ريتهمررا وبسررمية كررل واحررام   همررا ت رريب  ررن ضنديرراك تررين إسرررا يل واالفتترراح تعررا الررر تررلكر  كمررا

   111والثانية   هما  ادآايءا 122الرتاب كما ضهنما  تقارتتان يف  اد اا  فاألوىل   هما  اد آايءا 
َُمذاُإّلَۡيذَكُ ُآَُٰن نّنيَهذُٱۡلغَۡيذ ُُّأَۚنبَذآَٰءُُّّمنُُۡتّۡلكَُُقاف ع بعاىل :"

َهآَُُٰك نتَُ كََُُوَلُُأَنتَُُتَۡعلَم  ذَِاُ ُقَۡبذلُُّّمنُقَۡنم  ُإّ َُُفَٱۡفذبّۡرُ َُهَٰ

ّقبَ َُ تَّقينَُُٱۡلعََٰ ُ"٤٥ّلۡلم 

ّلذكَُ:"قالُهللاُتعالى ُإّلَۡيذَكُ ُن نّنيذ ُُّٱۡلغَۡيذ ُُّأَۚنبَذآَٰءُُّّمذنُُۡذََٰ

اُُْإّذُُۡلَذذذذذدَۡنّهمُُۡك نذذذذذتََُُوَمذذذذذا ذذذذذمُُۡأَۡمذذذذذَره مُُۡأَۡجَمع ذذذذذنَٰٓ َُوه 

و َُ ُ"١٣٢نَۡمك ر 

االسررتاالف قررا   يف كررال اااتررني  لررم ندرروم  مررا ورسررالته السررماواة إ  ضن تعررض تررلس التفاصرريل يف قصررص األنديرراك ال 
اعرفهرا حرىت اإلسررا يليون ضنفسره . واألهرااك املعروفرة   را ضترل الرتراب مل بررن  عروفرة يف  ررة ضايا الوث يرة. ضر  إىل 

 2 ليه وسل . ل  ض ية ال يب  ما صلم ع 

 
 : التناسب بني سوريت يوسف والرعد-4-2-4

  رررار الترررلكري أبن سرررورم الر رررا  رررن الرررراكات لررررن تررراااتها خمتلفرررة قلررريال إ  بدررراض ترررر"املر"قدرررل الدررراك     
 ب هر امل اسدة تني السوربني لوهوس:الراكات فال ب ف  بعترب   ه .و دا ل اسيابيجيا ا وق ل  وقع
 الر اسورم  سورم اوس 

:ُقذذذذذذذذذالُهللاُتعذذذذذذذذذالى

ذذذذذنَُُۡوَكذذذذذأَن ّن" َُءانَذذذذذ ُ ُم ّ

َنَٰ ُُّفّذذذذذذذذذذذذ  ُٱلَسذذذذذذذذذذذذَمَٰ

ُ َّ و ََُُوٱْۡلَۡر ذذذذذذذذذذذرُّ ُنَم 

َُعۡنَهذذذذذاَُوه ذذذذذمَُُۡعلَۡيَهذذذذذا

ۡعّرع ن َُ ُ"١٣٥م 

يُٱلَِل ُ:"قالُهللاُتعالى ِّ َنَٰ َُُّرفَعَُُٱَل َُُعلَىُٱۡستََن َُُٰث مَُُتََرۡونََهاُ َُعَمدُ ُبّغَۡيرُُّٱلَسَمَٰ َُوَسَخرَُُٱۡلعَۡرّ  

ىُ ُّْلََجلُ َُنۡجّريُك ل ُ َُوٱۡلقََمَرُ ُٱلَشۡم َُ َسم ى لُ ُٱْۡلَۡمرَُُن دَب ّرُ ُمُّ تُُّن َفص ّ َُرب ّك مُُّۡبّلقَآَٰءُُّلَعَلَك مُٱْۡلََٰٓنَٰ

يَُوه ن٢َُُت نقّن ن َُ ِّ َََُُمدَُُٱلَ ّس َُُفّيَهاَُوَجعَلَُُٱْۡلَۡر اُ َُرَوَٰ رى ُفّيَهاَُجعَلَُُٱلثََمَرَٰ ُُّك ل َُُّوّمنَُوأَۡنَهَٰ

ّلكَُُفّ ُإّ َُُٱلنََهاَر ُُٱَلۡيلَُُن ۡغّش ُٱۡثَنۡيّنُ َُزۡوَجۡينُّ تُ ُذََٰ قَۡنم َُُْلََٰٓنَٰ و َُُل ّ َُُوفّ ٣ُنَتََفَكر  َّ ُقَّطعُ ُٱْۡلَۡر

ّنَرَٰ  ُ تََجَٰ ت ُُمُّ نَُُۡوَجنََٰ ُْ ُأَۡعَنَٰ ُ ُم ّ ّندُ ُبَّمآَٰءُ ُن ۡسقَىَُُّٰفۡنَنا ُ َُوَنۡيرُ ُّفۡنَنا ُ َُونَّخيلُ َُوَزۡر لُ َُوَٰ َُون َفض ّ

َُُعلَىَُُٰبَۡعَضَها ّلكَُُفّ ُّإ َُُٱْۡل ك ّلُ ُفّ ُبَۡع   تُ ُذََٰ قَۡنم َُُْلََٰٓنَٰ ُ"۞٤ُنَۡعّقل ن َُُل ّ

 كرررر ع بعررراىل يف ضوا رررر سرررورم اوسررر  تعرررض دال رررل قاربررره املتمثلرررة يف ال رررواتر الرونيرررة. مال إايترررا سرررواك السرررما ية   هرررا ضو 
 3األرضية.
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ا تتمررررررررت سررررررررورم اوسرررررررر  توصرررررررر  الرتاب:قرررررررراف ع 
اَُكذذا ََُُمذذاُبعراىل:" ّكذذنُن ۡفتَذذَر ََُُٰنذذّدنثى يُتَۡصذذّدناََُُولََٰ ِّ ُبَذذۡينَُُٱلَذذ

ذذذذذل َُُّوتَۡفّصذذذذذيلَُُنَدَۡنذذذذذ ُّ ُل ّقَذذذذذۡنم َُُوَرۡنَمذذذذذ ُىَُوه ذذذذذدى َُ ذذذذذۡ ءُ ُك 

ُُُ"١١١ن ۡؤّمن ن َُ

ذذر ُُ"افتتحررت سررورم الر ررا زررا ا اسررا  لرر  يف قولرره: ُالَٰٓمَٰٓ

تُ ُتّۡلكَُ ذّ ُ َُءانََٰ يَُُٰٓٱۡلّكتََٰ ِّ ُٱۡلَحذاَُُُّرب ّذكَُُّمذنُإّلَۡيذكَُُأ نذّزلََُُوٱلَذ

ّكنَُ  ١ن ۡؤّمن ن ََُُلُُٱلنَاّبُُأَۡكثَرََُُولََٰ

 ب هر امل اسدة تني السوربني تعام وهوس: املناسبة بني سوريت الرعد وإبراهيم:-4-2-5
 سورم إتراتي  سورم الر ا
ننَُ:"قالُهللاُتعالى ِّ ه مُ َُوٱلَ ن َُُٱۡلّكتََٰ ََُُءاتَۡينََٰ ُٱْۡلَۡنذَزابَُُّوّمذنَُُإّلَۡيذَكُ ُأ نّزلَُُبَّمآَُُٰنَۡفَرن 

َُوإّلَۡيذ ُُّأَۡدع ذناُُْإّلَۡيذ ُُّبّذ ّ َُٰٓ ُأ ۡ ذّركََُُوَلَُُٰٓٱلَِلَُُأَۡعب ذدَُُأَ ُُۡأ ّمذۡر ُ ُإّنََمذآَُُٰق لُُۡبَۡعَض  ُۥ ُن نّكرُ َُمن

ّلك٣٦َُُابُّمَُ ۡكًماُأَنَزۡلنََٰ  َُُوَكََِٰ اُ ُن  ُّمذنََُُجذآََٰءكََُُمذاُبَۡعذدَُُأَۡهذَنآََٰءه مُٱتَبَۡعتََُُولَئّنَُُّعَربّي ى

ُُأَۡرَسذۡلنَاَُولَقَد٣٧َُُۡوَلَوا ُ َُوّل  ُ ُّمنُٱلَِلُُّّمنَُُلَكََُُماُٱۡلّعۡلمُّ س ذكى ذنُر  َُوَجعَۡلنَذاُقَۡبّلذكَُُم ّ

اُلَه مُۡ جى ُُأَۡزَوَٰ
نَ ى  َُونَق ذنلُ ...٣٨...ٱلَِلُّ ُبّذإّۡذ ُُّإَّلُُانَذ ٍُبُُّنَذۡأتّ َُُأَ ُّلَرس نلٍَُُكا ََُُوَماَُوذ ر ّ

ننَُ ِّ واُُْٱلَ ُ ُلَۡستََُُكفَر  ۡرَسذكى اُبّذٱلَِلُُّق ذۡلَُكفَذىَُُٰم  ُّعۡلذمُ ُّعنذدَ  ۥَُوَمذنَُُۡوبَۡيذنَك مُُۡبَۡينّذ َُ ذّهيدَۚ

٤٣ُٱۡلّكتََٰ ُّ

ذ ُ ُالَٰٓذر ُُقاف هل و ال:" ذ  ُُّكتََٰ ُإّلَۡيذكَُُأَنَزۡلنََٰ

تُُّّمنَُُٱلنَابَُُّلت ۡخّرجَُ ل َمَٰ ُٱلنُّنرُُّإّلَىُٱلظُّ

طُُّإّلَذذذذىََُُٰرب ّّهذذذذمُُۡبّذذذذإّۡذ ُّ ُٱۡلعَّزنذذذذزُُّّفذذذذَرَٰ

يُٱلَِل١ُُّٱۡلَحّميدُّ ِّ َنَٰ ُُّفّ َُماُلَ  ۥُٱلَ ُٱلَسذَمَٰ

ُُفّ َُوَما  َّ ّفذّرننََُُوَوۡنذلُ ُٱْۡلَۡر ۡلَكَٰ ُّمذنُُۡل ّ

 ٢"َ ّدندٍَُُعَِابُ 

 تمت سورم الر ا تتثمني قيمة شرهادم ضترل الرتراب توصرفه  شراتاان  لرم إ جرابس زرا فيره  رن ض درار غيرا  رن     
بالررت ض دارتررا تلسرران  ررر   دررني وبلرر  هنااررة اإل جرراب لرررن تع رره  ا ررررون  لرر  واقولررون لسررت  رسررال ض رر  سرراتقة 

  1و ل   ا اواب   ا افتتحت ته سورم إتراتي   ن  كر الرتاب و اقدة  ن ارفر ته
ننََُُونَق ذنلُ :"هاك يف  تاا سورم الر را    ِّ واُُْٱلَذ ُ ُلَۡسذتََُُكفَذر  ۡرَسذكى ُق ذلُُۡم 

اُبّٱلَِلَُُّكفَىَُٰ ٤٣ُٱۡلّكتََٰ ُُّّعۡلمُ ُّعندَ  ۥَُوَمنَُُۡوبَۡينَك مُُۡبَۡينّ َُ ّهيدَۚ

ذذ ُ ُالَٰٓذذر ُُهراك يف  طلرف سررورم إترراتي :"   ذذ  ُُّكتََٰ ُإّلَۡيذذكَُُأَنَزۡلنََٰ

تُُّّمنَُُٱلنَابَُُّلت ۡخّرجَُ ل َمَٰ  "١ُ...ٱلنُّنرُُّإّلَىُٱلظُّ

* هررررراك  مرررررال يف سرررررورم الر رررررا 
ُٱۡسذذذذت ۡهّز ََُُولَقَذذذذدُُّ:"قولرررره بعرررراىل

س ذلُ  ذذنُبّر  ننَُُفَأَۡملَۡيذذتُ ُقَۡبّلذكَُُم ّ ِّ ُّللَذذ

واُْ ۡمُ ُث ذذمََُُكفَذذر  ت ه  ِۡ َُكذذا َُُفََكۡيذذبَُُأََخذذ

٣٢ُّعقَابُّ

*مل بفصررررررررح اااررررررررة  ررررررررن تواررررررررة 
األنديرراك املسررتها  هبرر  وال طراقررة 
االستهااك،مث كيفية انتقاا ع  رن 

 .تنالك املستها ني

اُُْنَذۡأتّك مُُۡأَلَمُُۡ*مت بفصيل كل الع اصر يف سورم إتراتي :" ننَُُنَبَذؤ  ِّ ُن ذن ُ ُقَذۡنمُُّقَذۡبّلك مُُّۡمذنُٱلَذ

ذذندََُُوَعذذادُ  ننََُُوثَم  ِّ ذذمَُُۡلُُبَۡعذذّدّهمُُّۡمذذنَُُۚوٱلَذذ ه  ذذل ه مَُجذذآََٰءۡته مُُۡٱلَِل ُ ُإَّلُُنَۡعلَم  س  ذذتُُّر  اُُْبّٱۡلبَي ّنََٰ ُفَذذَردُّوَٰٓ

ّهّهمُُۡفّ َُُٰٓأَۡنّدنَه مُۡ اُُْأَۡفَنَٰ َمذاَُ ذك  ُُلَّفذ َُوإّنَذاُبّذ ّ ُأ ۡرّسذۡلت مُبَّمذآََُُٰكفَۡرنَاُإّنَاَُوقَال نَٰٓ ُإّلَۡيذ ُُّتَذۡدع ننَنَآَُُٰم ّ

ّرن ُ  س ل ه مُُۡ۞قَالَۡت٥ُُم  َنَٰ ُُّفَاّطرَُُّ ك  ُُٱلَِلُُّأَفّ ُر  ُُٱلَسَمَٰ  َّ ُلَك ذمُّليَۡغّفذرَُُنَۡدع نك مَُُۡوٱْۡلَۡر

ذذن َرك مُُۡذ ن ذذنبّك مُُۡم ّ ََُُٰٓون ذذَؤخ ّ ىُ ُأََجذذلُ ُإّلَذذىَٰ َسذذم ى اُُْمُّ ۡثل نَذذاُبََشذذر ُُإَّلُُأَنذذت مُُۡإّ ُُۡقَذذال نَٰٓ ُأَ ُت ّرنذذد و َُُم ّ

دُّونَا نَاُنَۡعب د َُُكا ََُُعَماُتَص  نُ ُفَۡأت ننَاَُءابَآَٰؤ 
بّينُ ُبّس ۡلَطَٰ ننََُُوقَالَُ...١٣ُمُّ ِّ واُُْٱلَ س ّلّهمَُُۡكفَر  ُّلر 

نُُۡلَن ۡخّرَجنَك م َُُّٰٓملَتّنَاُ ُفّ ُلَتَع ند  َُُأَۡوُُأَۡرّعنَآَُُٰم ّ ذمُُۡإّلَذۡيّهمُُۡفَذأَۡوَنىَٰ ّلّمذينَُُلَذن ۡهّلَكنََُُربُّه 
َٰ
١٣ُٱلَظ

"ُ

سرررررردقت اإلشررررررارم إىل ضن  سررررررورم إتررررررراتي  ا تررررررااد 
لسورم الر ا وملاارا  رن اإلثدرات  را قولره بعراىل:" 

ّلكَُ ۡكًماُأَنَزۡلنََٰ  َُُوَكََِٰ اُ ُن  ُ...َُعَربّي ى  ۛ٣٧"ُ

ُالَٰٓذذر ُووردت ت ررا اهرمررة والغااررة  ررن إنررااف القرررآن تللسرران العررر :"

ذتُُّّمذنَُُٱلنَذابَُُّلت ۡخذّرجَُُإّلَۡيذكَُُأَنَزۡلنََٰ  ُُّكتََٰ ُ  ُٱلنُّذنرُُّإّلَذىُٱلظُّل َمَٰ

طُُّإّلَىََُُٰرب ّّهمُُۡبّإّۡذ ُّ 2ُ"١ٱۡلَحّميدُُّٱۡلعَّزنزُُّّفَرَٰ
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 امل اسدة تني السوربني   ن  ام وهوس: ب هر املناسبة بني سوريت إبراهيم واحلجر:-4-2-5
ُالحجرُإبراهيمُُ

َُ ُت بَذذدَلُ ُنَذذۡنمَُُع بعرراىل يف وصرر  القيا ررة هنااررة السررورم:"قرراف     ُٱْۡلَۡر

َُُنۡيرَُ َّ َنَٰ  ُ ُٱْۡلَۡر واَُُْوٱلَسَمَٰ َُُّوبَذَرز  ّنذدُُّلِّلَ ۡجذّرّمينََُُوتَذَر ٤٨ُٱۡلقََهذارُُّٱۡلَنَٰ ُٱۡلم 

 ُِ قََرنّينَُُنَۡنَمئّ ذنَُسذَرابّيل ه م٤٥ُٱْۡلَۡفذفَادُُّفّ ُمُّ ذنَهه مُ َُوتَۡغَشذىَُُٰقَّطذَرا ُ ُم ّ ج  ُو 

ُُك لَُُٱلَِل ُُّليَۡجّزي٥٣َُُٱلنَارُ  ُ"٥١ٱۡلّحَسابَُُّسّرنعُ ُٱلَِلَُُإّ ََُُكَسبَۡت َُُماُنَۡف  

ض ررررررب ع يف  تاااررررررة السرررررورم  ررررررن نرررررراا   
اجملر ني  لرم  راا إسرال ه  تعرا ضن طراف 

بََمذذاُ لرريه  العررلاب:" ننَُُنَذذَندُُُّرُّ ِّ واُُْٱلَذذ َُكفَذذر 

ۡسّلّمينََُُكان ناُُْلَۡنُ ُفروهنا بتمة هلا.ُ"٢م 

ذَِاُالسورم توصر  الرتراب:"ا تتمت  ذهُ َُهَٰ واُُْل ّلنَذاّبُُبَلََٰ ُبّذ ّ َُوّلي نذَِر 

اُْ نَٰٓ ّندُ ُإّلََٰ ُ ُه نَُُأَنََماَُوّليَۡعلَم  ُ"٥٢ٱْۡلَۡلبََٰ ُُّأ ْول ناَُُْوّليَََِكرََُُوَٰ

ذذذر ُُ"السرررورم تملوضرررو   ابررره: افتتحرررت ُتّۡلذذذكَُُالَٰٓ

ذتُ  ذ َُُّءانََٰ بّذينُ َُوق ذۡرَءا ُ ُٱۡلّكتََٰ فروهنمرا سررورم ُ"١مُّ
1ُواحام

اقوف السيا قطا يف ررالف القرآن:"احملرور يف السروربني واحرا، ولررن شخصرية كلم همرا  تميرام، وإاقا همرا اتشراته 
 2وال اتماثل،  لم  ادم القرآن الررب يف ب اوله ملوضو اءا املوحام، تطرق شىت، ختتل  وبتشاته"

الاحيل :"ت الرر  ب اسررا تررني سررورم اهجررر وإتررراتي  يف الدرراك وا ترراا وامل ررمون، ض ررا الداااررة: واقرروف الرراكتور وتدررة 
فرلتررا السرروربني افتتحتررا توصرر  الرترراب املدررني، ض ررا امل ررمون:فف  كلتيهمررا وصرر  السررماوات واألر  وإاررراد هرراك 

ع  ليه وسرل   مرا بعرر  لره  ن قصة إتراتي   ليه السالا وتعض قصص الرسل الساتقني، بسلية لرسوف ع صلم 
 3 ن ض ل قو ه تتلكريس زا بعر  له األندياك  ن قدله ونصرم ع هل ،  ف نقاش الرفار واملشركني".

 :4املناسبات يف الطواسني -4-3
بسررمم الطواسررني ضو الطاسرري ات ضوالسررور املدرراوكم تررر)ط ( و)طسرر ( حتررربا، وتررلس السررور ت :الشررعراك وال مررل     

   والقصص.
كمررا رضا اررر فررأين فيمررا تي هررا كثررريا  ررن  اقرروف سررعيا حررول:" وإ ا كانررت الطاسرري ات الررثال  بفصررل آاررة واحررام ر    

. فرأين  5التشاته، ولرن لرل   ها سياقا  اصا ااا  ور السورم تشرل اتلر  تافره يف السرورم  رن سرورم ض ررل"

                                                           

. وكلل  السيوط ،ب است الارر ه 02ه 14وا  ر االوس : روح املعاين،ج 199ه  4ا  ر: الدقا  : ن   الاررج 1 
95. 

 .2122ه،  4ج 2

 .7ه  14التفسري امل ري ج  3 
ن طه ليست  ن الطواسني لر ها شاركتها يف حرف واحا تو الطاك وار  حبررف وترو السرني، ولرلا ارقا را  الحقرة  الح ة: ار التلكري أب4

ُتلا ا ي   ساس اوصل ا إىل ب اسا تني تلس السور حىت لو كان تقار  ل  اهرف سيرون يف ن ران كافيا.

 .7817ه 8ا ،ج1989ه 2والتوباف والي ة، القاترم،  صر،  األساس يف بفسري القرآن: دار السالا للطدا ة وال شر 5
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ترو  لطاسري ات الرثال  )الشعراكاوال ملاوالقصرص(ر اررل ضن  رور اة املقصودمفأين الشريخ ر رمحره ع سئل  ن ااا
ُاللَـّ ُنَتْل نَهاَُعلَْيَكُبّاْلَحّاُ ُ":قوله بعاىل يف سورم الدقرم  ُ تّْلَكُآنَا   ْرَسّليَنُُۛ  1ُ"ُ﴾٢٥٢﴿َوإّنََكُلَّمَنُاْلم 

 الشعراء والفرقان:  املناسبة بني-4-3-1
لري  افرم  لرم ضحرا ضن سررورم الفرقران ليسرت  رن الطواسرني وال حررىت  رن السرور املفتتحرة تهرروف املقطعررة؛       

لر  ا ضلا  ا ضنفس ا تعادم  لي ا ابدا ها تضطراد يف كل املدحل، و لر  ضن را كلمرا بطرق را إىل  مو رة سرور ال ترا ضن 
ألوىل   ها والسورم الش بسدقها،  اولة   ا الوقروف  لرم سرر اوقرف نتطرق ضوال إىل  اولة إ اد امل اسدة تني السورم ا
 وبوباعها دا له. السور  لم تلس الشاكلة يف املصح  الشرا 

ورد يف روح املعاين"ووهه ابصاهلا زا قدلها اشتماهلا  لم تس  وبفصيل لدعض  ا  كر فيما قدل،      
 ا فيها، وقا افتتحت كلتا السوربني زا افيا  اح سل  وفيها ضا ا  ن بسليته صلم ع بعاىل  ليه و 

 بفصيل  ل  يف اجلاوف التا : 2"ر كما ال افمر  القرآن الررب و تمتا ناعاد املرلتني ته 
 

 الشعراك الفرقان
ُتعالى:"ُقذذذال َِاُإَّلُإّْفذذذك  ٰـَ واُإّْ َُهذذذ نَنَُكفَذذذر  ِّ َوقَذذذاَلُالَذذذ

َعلَْيّ ُ و َُاْفتََرا  َُوأََعانَ ُ  ُآَخذر  فَقَذْدَُجذاء واُو ْلًمذاُُۛ ُ قَْنم 

وًراُ ُاْْلََوّلذذذيَنُاْكتَتَبََهذذذاُفَّهذذذَ ُُ﴾٤﴿َوز  َوقَذذذال ناُأََسذذذاّطير 

َُعلَْيذّ ُب ْكذَرةًَُوأَّفذذيًكُ ُق ذْلُأَنَزلَذ ُ ُ﴾٥﴿ت ْملَذىَٰ يُنَْعلَذذم  ِّ الَذ

ُ َّ ذذَرُفّذذ ُالَسذذَماَواّ َُواْْلَْر ُ الّس  َكذذاَ َُنف ذذنًراُُۛ  إّنَذذ ُ 

 "﴾٦﴿َرّنيًماُ

بّذيّنُُ﴾١﴿طسمُُقالُهللاُتعالى:" ُاْلّكتَذاّبُاْلم  لَعَلَذَكُُ﴾٢﴿تّْلَكُآنَذا  

ذذْؤّمنّيَنُ ُنَْفَسذذَكُأََلُنَك نن ذذناُم  ذذَنُُ﴾٣﴿بَذذاّخع  ْلَُعلَذذْيّهمُّم  إّ ُنََشذذأُْن نَذذّز 

ْمُلََهذذاَُخاّعذّعيَنُ ذذنُُ﴾٤﴿الَسذَماّءُآنَذ ًُفََظلَذذْتُأَْعنَذاق ه  َوَمذذاُنَذأْتّيّهمُّم 

ْعّرّعذذيَنُ م  ْحذذدٍَكُإَّلَُكذذان ناَُعْنذذ ُ  ّنُم  ٰـَ ذذَنُالَرْنَمذذ فَقَذذْدُُ﴾٥﴿ّذْكذذٍرُّم 

َُماَُكان ناُبّّ ُنَْستَْهّزة ن َُ  "﴾٦﴿َُكَِب ناُفََسيَأْتّيّهْمُأَنبَاء 

ال افم  لم  الح  ضن تاااش السوربني اللتني ب اولتا راترم برلاا املشركني لل يب صلم ع  ليه وسل  وافرياكت   لرم  
يررل مل برررن ت الرر  آايت ع.وترراون كثررري   رراك ا هررر هليررا ضن السررورم األوىل ب اولررت تررلس ال رراترم زااررا  ررن التفاصرريل حب

 ضرورم للكرتا يف  السورم املوالية فجاكت خمتصرم.
ُإَّ ُقَذذذْنّم ُُقرررال هللا تعرررالى   ُنَذذذاَُرّب  َوقَذذذاَلُالَرس ذذذنل 

ذنًراُ َِاُاْلق ذْرآَ َُمْهج  ٰـَ ُ ٣٣اتََخذِ واَُهذ ّلَكَُجعَْلنَذاُّلك ذّل  َوَكذََِٰ

ُ ْجذذذّرّمينَُنَبّذذذ ٍ  ذذذَنُاْلم  اُّم  ُبَّربّ ذذذَكَُهاّدنًذذذاُُۛ ُ َعذذذد وأ َوَكفَذذذىَٰ

َلَُعلَْيذذّ ُُ﴾٣١﴿َُونَّصذذيًرا واُلَذذْنَلُن ذذّز  نَنَُكفَذذر  ِّ َوقَذذاَلُالَذذ

ًُ ْملَذذ ًَُواّنذذدَة ُج  ُ اْلق ذذْرآ   ّلَكُّلن ثَبّ ذذَتُبّذذّ ُف ذذذَؤادَكَُُۛ 
ُۛ ُ َكذذذََِٰ

تَْرتّيًكُ   ﴾٣٢﴿َوَرتَْلنَا ُ 

ْرَُعّشذذذذيَرتََكُاْْلَْقذذذذَربّيَنُُقذذذذالُتعذذذذالى:" ِّ ُ﴾٢١٤﴿َوأَنذذذذ
ذْؤّمنّيَنُ فَذإّْ ٢١٥َُواْخّفْ َُجنَاَنَكُّلَمّنُاتَبَعَذَكُّمذَنُاْلم 

َمذاُتَْعَمل ذنَ ُ ُّم  تََنَكذْلُو٢١٦ََُُعَصْنَكُفَق ذْلُإّنّ ذ ُبَذّريء 

يُنَذذَراَكُّنذذيَنُتَق ذذنم ٢١٧َُعلَذذىُاْلعَّزنذذّزُالذذَرّنيّمُ ِّ الَذذ

٢١٥َُوتَقَلُّبَذذذَكُفّذذذ ُالَسذذذاّجّدنَن٢١٨ُ ه ذذذَنُالَسذذذّميع  إّنَذذذ ُ 

 "﴾٢٢٣اْلعَّليمُ 

ال يب ) ليه الصالم والسالا (كي  ال وتو الرل  كران ت عرا بعا تلس ااايت  ن ضمن  ا برل    ه االوس   ن بسلية 
 نفسه ضال ان  وا حىت طمونه هربال ر  ليه السالا ر أبن  همته بتوق    ا بدليغ الرسالة وال انا ل ال يب تترلاده  إايس.

                                                           
 .3798ه  8ا  ر: سعيا حول: األساس يف بفسري القرآن ج 1
 .17، ه19جاالوس : 2
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ُُقال هللا تعالى     ِْ ُنَذاُلَْيتَنّذ ُاتََخذ ُنَدَْنذّ ُنَق ذنل  َُعلَذىَٰ ُالَظذاّلم  َونَْنَمُنَعَ ُّ

ُِْف َكنًذاَُخّلذيًكُُ﴾٢٧﴿َمَعُالَرس نّلَُسبّيًكُ ُلَْيتَنّ ُلَْمُأَتَّخذ لَقَذْدُُ﴾٢٨﴿نَاَُوْنلَتَىَٰ

ِّ ْكّرُبَْعذذدَُإّْذَُجذذاَءنّ  نَسذذاّ َُخذذِ وًلُُۛ ُ أََعذذلَنّ َُعذذّنُالذذ ُّلْۡلّ َوَكذذاَ ُالَشذذْيَطا  

﴿٢٥﴾  

ُُقال هللا تعالى   َُمذنُتَنَذَزل  َهذْلُأ نَبّ ذئ ك ْمَُعلَذىَٰ

ُ ُأَفَذاٍكُأَثّذيٍمُُ﴾٢٢١﴿الَشيَاّطين  ذّل  ُك  َُعلَذىَٰ تَنَذَزل 

ه ْمَُكذذذذاّذب نَ ُُ﴾٢٢٢﴿ ن ْلق ذذذذنَ ُالَسذذذذْمَعَُوأَْكثَذذذذر 

﴿٢٢٣﴾ُ  

 ه  لالن الشيطان ملتضدعيه اللان بفردت السورم تلكر ضوصاف االلتقاك تني السوربني ر كما ال افم ر تني نقا  ن 
 الشعراء والنمل:املناسبة بني سوريت -4-3-2

اقروف الصراتوين يف  قا رة سرورم ال مرل:"وت  إحرال سررور ثرال  نالرت  تتاليرة، ووضرعت يف املصرح   تتاليررة،     
وترر  الشررعراك وال مررل والقصررص، واررراد ارررون   هجهررا واحرراا يف سررلور  سررل  الع ررة والعررربم  ررن طراررت قصررص 

 1الغاتران"
 
 

 سورم ال مل سورم الشعراك
لَّمذذذيَنَُُرب ُُّلَتَنّزنذذذلُ َُوإّنَذذذ  ۥُقذذذالُهللاُتعذذذالى:" و ُ ُبّذذذ ُُّنَذذذَزل١٥٢َُُٱۡلعََٰ ُٱلذذذرُّ

ّرننَُُّمذذذنَُُّلتَك ذذذن َُُقَۡلبّذذذكََُُعلَذذذى١٥٣َُُٰٱْۡلَّمذذذينُ  ِّ نذذذ ُ ُبّّلَسذذذا ١٥٤ٍُُٱۡلم  َُعَربّذذذ  

بّينُ  ب رُُّلَّف َُوإّنَ  ۥ١٥٥ُمُّ ُ"١٥٦ُٱْۡلََوّلينَُُز 

ُقذذالُهللاُتعذذالى:" ُٱۡلق ذذۡرَءا ُُّتّۡلذذكَُُط َٰٓ  ذذت  َُءانََٰ

بّينٍَُُوّكتَابُ  ۡؤّمنّينََُُوب ۡشَر َُُٰه دى ١ُمُّ ُ"٢ّلۡلم 

هرراكت ضوا ررر السررورم األوىل   اسرردة لفاحتررة السررورم الثانيررة وتررو كررالا  ررن ب اارره القرررآن الررررب امل رراف تلسرران  ررر   دررني 
 ليرون تشرل للعاملني.

بّذيّنُُ﴾١﴿طسمُ:"قالُهللاُتعالى ُاْلّكتَذاّبُاْلم  ُ﴾٢﴿تّْلَكُآنَا  
ْؤّمنّيَنُ ُنَْفَسَكُأََلُنَك نن ناُم  ْلُُ﴾٣﴿لَعَلََكُبَاّخع  إّ ُنََشذأُْن نَذّز 

ذذَنُالَسذذَماّءُآنَذذ ًُفََظلَذذْتُ ْمُلََهذذاَُخاّعذذّعيَنَُعلَذذْيّهمُّم  أَْعنَذذاق ه 

﴿٤﴾"ُ

ُفَإّنََمذذذاُُۛ ُ َوأَْ ُأَتْل ذذذَنُاْلق ذذذْرآ َُ:"قذذذالُهللاُتعذذذالى فََمذذذّنُاْهتَذذذدَ َٰ

ّرنَنُُۛ ُ نَْهتَّديُّلنَْفّس ُّ ِّ ن ُ﴾٥٢﴿َوَمنَُعَلُفَق ْلُإّنََماُأَنَاُّمَنُاْلم 
ّللَـّ َُسي ّرنك ْمُآنَاتّّ ُفَتَْعّرف ننََها ُ َوق ّلُاْلَحْمدُ  َوَماَُربَُّكُبّغَافّذٍلُُۛ 

ُ"﴾٥٣﴿َعَماُتَْعَمل نَ ُ

لعلررر  ت رررف هررراكت  قا رررة الشرررعراك تديررران حرررره ال ررريب  لرررم إ:ررران قو ررره، حرررىت  ابدررره رتررره يف  لررر  تقولررره:"    
، فرران اتمر  إ:راهن  وادرلف قصرارل ههراس يف سرديل  لر  ، و را  لر  إال حملدرة قو ره ورغدتره يف إسررال ه  نفسر 

 .اهلاااة هلل بعاىل وهاك يف  ااة ال مل:األ ر تتدليغ القرآن وبرر ض ر. وضن ا قلت   ن ال ار
َمذاُ:"قالُهللاُتعالى ُّم  فَإّْ َُعَصْنَكُفَق ذْلُإّنّ ذ ُبَذّريء 

َوتََنَكذذذْلَُعلَذذذىُاْلعَّزنذذذّزُالذذذَرّنيّمُُ﴾٢١٦﴿تَْعَمل ذذذنَ ُ

﴿٢١٧﴾"ُ

ْكّمذذ ُّ:"قذذالُهللاُتعذذالى ُ إَّ َُربَذذَكُنَْقّضذذ ُبَْيذذنَه مُبّح  َُوه ذذَنُُۛ  اْلعَّزنذذز 

بّيّنُُۛ ُ فَتََنَكْلَُعلَىُالَِلُُّ﴾٧٨﴿ُاْلعَّليمُ  ُاْلم  ُ"﴾٧٥﴿إّنََكَُعلَىُاْلَحّا 

 ع يف السراك وال راك تو سر املن ن  ىت كان صاحا حت ضااس ع ت صرس.التوكل  لم 
ۡرَسذّليَنُُقَۡنمُ َُكَِبَۡتُقاف ع بعاىل:" ذمُُۡقَذالَُُإّذ١٦٣ُُۡل ذنٍطُٱۡلم  ذنه مُُۡلَه  ُل ذنطُ ُأَخ 

١٦٣َُوأَّطيع ذذن ُُّٱلَِلَُُفَذذٱتَق نا١٦٢ُُْأَّمذذينُ َُرس ذذنلُ ُلَك ذذمُُۡإّن ّذذ ١٦١ُتَتَق ذذن َُُأََلُ

لَّمذينََُُرب َُُّعلَىَُُٰإَّلُُأَۡجّريَُُإّ ُُۡأَۡجٍرُ ُّمنَُُۡعلَۡي ُُّل ك مُۡأَسَُُۡوَمآَُٰ ُأَتَذۡأت ن ١٦٤َُُٱۡلعََٰ

ُأَتَذۡأت ن َُُّلقَۡنّمذ ّ َُُٰٓقَذالَُُإّذَُُۡول نًطا:"قالُهللاُتعالى

ّحَشذذذ َُ و ََُُوأَنذذذت مُُۡٱۡلفََٰ ُلَتَذذذۡأت ن َُُأَةّذذذنَك م٥٤ُُۡت ۡبّصذذذر 

َجالَُ نَُ ۡهَنةُىُٱلر ّ ُقَذۡنمُ ُأَنذت مُُۡبَذلُُۡٱلن َّسذآَّٰءُ ُد و ُُّم ّ
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لَّمينَُُّمنَُُٱلُِّۡكَرا َُ و ١٦٥َُُٱۡلعََٰ ذنَُُۡربُّك مُلَك مَُُۡخلَاََُُماَُوتََِر  ّجك ذمُ ُم ّ ُبَذلُُۡأَۡزَوَٰ

ل ذذذذنطُ ُتَنتَذذذذ ُُّلَذذذذمُُۡلَذذذذئّنُقَذذذذال نا١٦٦َُُْعذذذذاد و َُُقَذذذذۡنمُ ُأَنذذذذت مُۡ ذذذذننَنَُُنََٰ ُّمذذذذنَُُلَتَك 

ۡخذَرّجينَُ ذنَُُّلعََمّلك ذذمُإّن ّذ ُقَذال١٦٧َُُٱۡلم  نّذ َُرب ١٦٨ُُّٱۡلقَذاّلينَُُم ّ َُوأَۡهّلذذ ُنَج ّ

ذذذذ  ١٦٥ُُنَۡعَمل ذذذذن َُُّمَمذذذذا اَُلُإ١٧٣ُُّأَۡجَمّعذذذذينََُُوأَۡهلَذذذذ  ُٰٓۥَُفَنََجۡينََٰ ذذذذنزى ُفّذذذذ َُعج 

بّذذّرننَُ اُ َُعلَذذۡيّهمَُوأَۡمَطۡرنَذذا٧٢١ُٱْۡلََٰٓخذذّرننَُُدََمۡرنَذذاُث ذذم١٧١َُُٱۡلغََٰ ُفََسذذآَٰءََُُمَطذذرى

نَِّرننََُُمَطرُ  ُ"١٧٣ٱۡلم 

ُأَ ُإَّلَُُٰٓقَۡنّمذ ّ ََُُٰٓجَنابََُُكا َُُ۞فََما٥٥ُتَۡجَهل ن َُ

اُْ اُُْقَذذال نَٰٓ ذذنَٰٓ ذذنُل ذذنطُ َُءالَُُأَۡخّرج  ذذمُُۡقَذذۡرنَتّك ۡمُ ُم ّ ُإّنَه 

ُ و َُُأ نَذذذذاب  ذذذذ  ٥٦ُُنَتََطَهذذذذر  ُإَّلَُُوأَۡهلَذذذذ  ُٰٓۥَُفَأَنَجۡينََٰ

َهاُٱۡمَرأَتَذذ  ۥ بّذذّرننَُُّمذذنَُُقَذذدَۡرنََٰ َُوأَۡمَطۡرنَذذذا٥٧ُٱۡلغََٰ

اُ َُعلَۡيّهم نَِّرننََُُمَطرُ ُفََسآَٰءََُُمَطرى ُ.٥٨ٱۡلم 

بلتق  السوراتن يف  ر  بفاصيل قصة سياان لرو   ليره السرالا فمرا ض رل يف واحرام فصرل يف األ ررل والعرر  
 وتلل  استحقت ضن قبيا  تالحقتني يف ال اوف واليبيا  عا .

ْجذّرّميَنُ:"قالُهللاُتعذالى فّذ ُق ل ذنّبُاْلم  ّلَكَُسذلَْكنَا ُ  َكذََِٰ

اُاْلعَذذذَِاَبُاْْلَّلذذذيَمُُ﴾٢٣٣﴿ ُنَذذذَرو  َلُن ْؤّمن ذذذنَ ُبّذذذّ َُنتَذذذىَٰ

ُ﴾٢٣٢﴿وَ ُفَيَذذذذأْتّيَه مُبَْغتَذذذذ ًَُوه ذذذذْمَُلُنَْشذذذذع رُ ُ﴾٢٣١﴿

وَ ُ نَظذذذذر  ُم  أَفَبّعَذذذذَِابّنَاُُ﴾٢٣٣﴿فَيَق نل ذذذذناَُهذذذذْلُنَْحذذذذن 

ث َم٢٣٥ُُاه ْمُّسنّيَنُأَفََرأَْنَتُإّ َُمتَْعن٢٣٤َُنَْستَْعّجل نَ ُ

ُ"٢٣٦َجاَءه مَُماَُكان ناُن نَعد وَ ُ

َرْهذذٍطُن ْفّسذذد وَ ُفّذذ ُ:"قذذالُهللاُتعذذالى َوَكذذاَ ُفّذذ ُاْلَمّدننَذذّ ُتّْسذذعَ ُ 

نَ ُ َُوَلُن ْصّلح  َّ ث ذَم٤٨ُاْْلَْر َوأَْهلَ ُ  ناُبّاللَـّ ُلَن بَيّ تَنَ ُ  قَال ناُتَقَاَسم 

ُ﴾٤٥إّنَذذذاُلََصذذذاّدق نَ ُلَنَق ذذذنلََنُّلَنّليّ ذذذّ َُمذذذاَُ ذذذّهْدنَاَُمْهّلذذذَكُأَْهّلذذذّ ُوَُ
وَ ُ واَُمْكذذًراَُوَمَكْرنَذذاَُمْكذذًراَُوه ذذْمَُلُنَْشذذع ر  فَذذانظ ْرُُ﴾٥٣﴿َوَمَكذذر 

َمْكذّرّهْمُأَنَذاُدََمْرنَذاه ْمَُوقَذْنمَُ ْمُأَْجَمّعذيَنَُكْيَبَُكاَ َُعاقّبَذ ُ  ُ﴾٥١﴿ه 
نا ْمَُخاّونَ ًُبَّماَُولَم  نَ ُُۛ ُ فَتّْلَكُب ي نت ه  ّلَكَُخنَ ًُّل قَْنٍمُنَْعلَم  إَّ ُفّ ُذََٰ

﴿٥٢﴾ُ"ُ

 والقصص:املناسبة بني سوريت النمل -4-3-3
اقوف الصاتوين:" سورم القصص  ن السور املرية الش ءت  جبانا العقيام)التوحيا،الرسالة والدعرل( وتر  بتفرت      

يف   هجهررا وتررافها  ررف سرروريت )ال مررل والشررعراك(كما ابفقررت يف هررو الت ااررل، فهرر  برمررل ضو بفصررل  ررا ض ررل يف 
للا ال تا  ن بقص  تلس اهقيقة للوقوف  لم ترلس اإل راالت والتفصريالت فرضا را ضا را  قارنرة  1السوربني قدلها".

تعررا ضن نفررر   ررن سررورم ال مررل ل رررل  ررال الت اسررا والتجرران  تررني السرروربني. اقرروف  سررورم القصررص تلشررعراك ضا ررا
 سررررررررررررروريت الشرررررررررررررعراك وال مرررررررررررررل يف تيررررررررررررران ضصررررررررررررروفلتقررررررررررررر  ترررررررررررررلس السرررررررررررررورم  رررررررررررررف  رررررررررررررا سررررررررررررردقها  رررررررررررررن الاحيل :"ب

ام)التوحيا،الرسرررالة،والدعل( يف ث رررااي قصرررص األنديررراك،  وإا ررراح األدلرررة املثدترررة هلرررلس األصررروف يف ق رررااي الررررون العقي
و ن املالح  ضن الاحيل  اتفت  رف الصراتوين لر ره ضضراف بفصريال ارص  واضرف  .2و جا ده الدااعة ون مه الفراا"

 التفصيل الش اثلت يف قصص األندياك.
قَذاَلُأَلَذْمُن َربّ ذَكُفّينَذذاُُرهر   تعرا الفرررم :ضنره سردحانه ملرا حررم يف الشرعراك قروف فر رون ملوسرم"السريوط :"واقروف 

ّرَكُ ُّمذنك ْمُلََمذاُّخْفذت ك ْمُفََنَهذَ ُُ"ُإلىُُقنلُمنسىُعلي ُالسذكم"﴾١٨﴿ّسنّيَنَُوّليدًاَُولَبّثَْتُفّينَاُّمْنُع م  فَفَذَرْر  

ْرَسّليَنُ ْكًماَُوَجعَلَنّ ُّمَنُاْلم  قذنلُمنسذىُلعليذ ُالسذكملُْلهلذ ُُلُط ُالنمذ"ُثمُنكىُف ُ﴾٢١﴿ّل َُربّ  ُن 

ُنَاًراُسَُُ:" ُّْلَْهّلّ ُإّنّ  ُآنَْست  نَسىَٰ ْنَهاُبَّخبٍَرُأَْوُآتّذيك مُبّّشذَهاٍبُقَذبٍَ ُلَعَلَك ذْمُتَْصذَطل نَ ُإّْذُقَاَلُم  "إىل ُ﴾٧﴿ تّيك مُّم 
آ رررس الررل  تررو يف القررو  تعررا الفرررار ،وملررا كرران األ ررران  لررم سررديل اإلشررارم واإل رراف، تسرر  يف تررلس السررورماض  
القصصا  ا ضوهاس يف السروربني، وفصرله ممرا ض لره فيهمرا  لرم حسرا بربيدهمرا، فدراض تشررح برتيرة فر رون لره...و ا 
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ل يف السرروربني  عرا  لررم اليبيرا، وتررلل   ررف وهرره اسرتتدف  لرر  إىل آ رر القصررة، فرانرت السررورم شرارحة ملررا ض ر
وادراو ضن السريوط  قرا وضرف .1" لم الشعراك فلله اهمرا  لرم  را ضهلر اهرمة يف بقاب )ط (  لم تلس وق ريتا 

ااس  لم سدا بربيا الطواسني  لم تلس الشراكلة والسردا  وهرود يف  رس السرور ، وارمرن يف ضن األوىل ب اولرت 
 رسالته تإل اف ض ا الثالثة فقا تسطت  ا ض ل يف السوربني فاستحقت ضن برون  ااة الطواسني. برتيته والثانية
 القصص ال مل

ُ طذذ ُقذذالُتعذذالى:" بّذذيٍنُۛ  ُاْلق ذذْرآّ َُوّكتَذذاٍبُمُّ تّْلذذَكُآنَذذا  

ذذذذْؤّمنّيَنُ ﴾١﴿ ُّلْلم  ذذذذنَ ُُ﴾٢﴿ه ذذذذدً َُوب ْشذذذذَر َٰ نَنُن ّقيم  ِّ الَذذذذ

ُ"٣الَصَكةََُون ْؤت نَ ُالَزَكاةََُوه مُبّاْخّخَرةُّه ْمُن نقّن نَ ُ

ُاْلّكتَذذاّب١ُُطسذذمُُتعذذالى:"قذذالُ تّْلذذَكُآنَذذا  

بّذذذذيّنُ ُ ٢اْلم  نَسذذذذىَٰ نَتْل ذذذذنَُعلَْيذذذذَكُّمذذذذنُنَبَذذذذإُّم 

ُّلقَْنٍمُن ْؤّمن نَ ُ ُ"٣َوفّْرَعْنَ ُبّاْلَحّا 

 ري  يف  تلرتاب املدني ويف اهروف املقطعة فقرا بادتاالفتتاحيتان شده  تطاتقتني يف وص  القرآن     
القررآن هراك يف افتتاحيرة ال مرل ضكثرر  رن صرفة هلرلا القررآن: فهرو و  القصص ويف  ل  بايدم يف التفاصيل.

والرترراب املدرررني واهلررال والدشررررل، وترررو  ررن   رررا ع بعررراىل. وهرراك يف القصرررص ضا رررا ضنرره كتررراب  درررني: 
 فق . كما هاك يف املقا تني وص  ملن ا تفف هبلا القرآن وت  الفئة املن  ة.حتض 

هرراك يف  ااررة ال مرررل األ ررر تتوحيررا األلوتيرررة هلل بعرراىل وإ ررراله 
يَُنَرَمَهذاُُ:"العدادم له ِّ ّ ُاْلبَْلذدَةُّالَذ ِّ ٰـَ ُأَْ ُأَْعب ذدََُرَبَُهذ إّنََماُأ ّمْر  

َُ ْ ءٍُ ك لُّ ْسّلّميَنُُۛ ُ َولَ ُ  ُأَْ ُأَك نَ ُّمَنُاْلم  ُ"٥١َوأ ّمْر  

ْ َُمذَعُاللَذـّ ُُ:" ثيل  ل  يف سورم القصص َوَلُتَْد

ًهاُآَخرَُ ٰـَ ُ إّلَ ٰـَ َُإَّلُه نَُُۛ  ُ َلُإّلَ  ُُۛ َُ ذْ ٍءَُهاّلذك  ك لُّ

ُ إَّلَُوْجَه  ُ ْكم َُوإّلَْيّ ُت ْرَجع نَ ُُۛ  اْلح  ُ"٨٨لَ ُ 

َوأَْ ُأَتْل ذذذَنُُجذذذاءُفذذذ ُخاتمذذذ ُالنمذذذلُقنلذذذ ُتعذذذالى:"

ُفَإّنََمذاُنَْهتَذّديُّلنَْفّسذ ُُّۛ ُ اْلق ْرآ َُ َوَمذنُُۛ ُ فََمّنُاْهتَدَ َٰ

ّرنَنُ ِّ ن ُ"﴾٥٢﴿َعَلُفَق ْلُإّنََماُأَنَاُّمَنُاْلم 

َُعلَْيذَكُُوجاءُف ُُخاتمذ ُالقصذص:" ََ يُفَذَر ِّ إَّ ُالَذ

َُمعَذذادٍُ ُ اْلق ذذْرآَ ُلَذذَرادَُّكُإّلَذذىَٰ ق ذذلَُربّ ذذ ُأَْعلَذذم َُمذذنَُجذذاَءُُۛ 

بّيٍنُ َُوَمْنُه َنُفّ َُعَكٍلُمُّ ُ"ُ﴾٨٥﴿بّاْله دَ َٰ

ُالهدان ُوالظكل ُونتاةرُكلُمنهماتناولتُالخاتمتا ُمفارق ُ

ُنَذاًراُ ُّْلَْهّلذّ ُإّنّ ذ ُآنَْسذت  نَسذىَٰ قالُهللاُتعذالّى:"إْذُقَذاَلُم 

ْنَهذذذاُبَّخبَذذذٍرُأَْوُآتّذذذيك مُبّّشذذذَهاٍبُقَذذذبٍَ ُلَعَلَك ذذذْمُ َسذذذ تّيك مُّم 

فَلََمذذاَُجاَءَهذذاُن ذذنّدَيُأَ ُب ذذنّرَكَُمذذنُفّذذ ُُ﴾٧﴿تَْصذذَطل نَ ُ

ُاْلعَذذذذالَّميَنُ النَذذذذاّرَُوَمذذذذْنَُنْنلََهذذذذاَُوس ذذذذْبَحاَ ُاللَذذذذـّ َُرّب 

ا...﴾٨﴿ ْمُو ْلًمذاَُوع ل ذنأ ُ َوَجَحد واُبَّهاَُواْستَْيقَنَتَْهاُأَنف س ه   ُۛ

ْفّسّدنَنُفَانظ ْرَُكْيَبَُكاَ ُعَُ اْلم  ُ"﴾١٤﴿اقّبَ ُ 

ُُ﴾١﴿طسذذذمُُقذذذالُهللاُتعذذذالى:" تّْلذذذَكُآنَذذذا  

بّذذذيّنُ نَتْل ذذذنَُعلَْيذذذَكُّمذذذنُنَبَذذذإُُّ﴾٢﴿اْلّكتَذذذاّبُاْلم 

ُّلقَذذذْنٍمُن ْؤّمن ذذذنَ ُ َُوفّْرَعذذذْنَ ُبّذذذاْلَحّا  نَسذذذىَٰ م 

نَسىُاْلّكتَاَبُّمنُبَْعذّدَُمذاُ...﴾٣﴿ َولَقَْدُآتَْينَاُم 

ُبََصاةَّرُّللنَاّبَُوه دً ُ وَ ُاْْل ولَىَٰ أَْهلَْكنَاُاْلق ر 

وَ َُُوَرْنَم ًُ ْمُنَتَََِكر  ُ"﴾٤٣﴿لَعَلَه 

هاكت قصة سياان  وسما ليه السالاا يف سورم ال مل خمتصرم يف سدف آايت  قتصرم  لرم برليفره تلرسرالة، 
تي مررا هرراكت القصررة  فصررلة يف سررورم القصررص  ررن والدبرره األسررطوراة إىل برتيترره يف  .إىل فر ررون وض رررس تلررلتاب

 قصر الفر ون، إىل برليفه تلرسالة، وض رس تللتاب إىل الفر ون.

                                                           

   1 ب است الارر يف ب اسا السور ه187.
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جذذاءُفذذ ُسذذنرةُالنمذذلُقنلذذ ُ

ُّْلَْهّلذّ ُُتعالى:" نَسذىَٰ إّْذُقَاَلُم 

ْنَهذاُ ُنَذاًراَُسذ تّيك مُّم  إّنّ  ُآنَْسذت 

بَّخبَذذٍرُأَْوُآتّذذيك مُبّّشذذَهاٍبُقَذذبٍَ ُ

ُ"﴾٧﴿لَعَلَك ْمُتَْصَطل نَ ُ

نَسذىُُ:"لهِاُالمنقبُجاءُف ُسنرةُالقصصُتنعي  ُم  فَلََماُقََضذىَٰ

اْْلََجَلَُوَساَرُبّأَْهّلذّ ُآنَذَ ُّمذنَُجانّذّ ُالطُّذنّرُنَذاًراُقَذاَلُّْلَْهّلذّ ُاْمك ث ذناُ

ذذَنُالنَذذاّرُلَعَلَك ذذْمُ َِْوةٍُّم  ْنَهذذاُبَّخبَذذٍرُأَْوَُجذذ ُنَذذاًراُلَعَّل ذذ ُآتّذذيك مُّم  إّنّ ذذ ُآنَْسذذت 

ُلَك َمذاُس ذْلَطانًاُ...﴾٢٥﴿تَْصَطل نَ ُ ذدََكُبّأَّخيذَكَُونَْجعَذل  َعض  قَاَلَُسنَش دُُّ

ُ فََكُنَّصل نَ ُإّلَْيك َما ُ"﴾٣٥﴿بّ نَاتّنَاُأَنت َماَُوَمّنُاتَبَعَك َماُاْلغَاّلب نَ ُُۛ 

ُ َعَصذذاكََُوأَْلّاُقذذالُهللاُتعذذالى:" فَلََمذذاُُۛ 

ذْدبًّراَُولَذْمُ ُم  َُكأَنََهذاَُجذاِ َُولَذىَٰ َرآَهاُتَْهتَذزُّ

ُ ن عَّق ذذذ ُْ َُلُتََخذذذْبُإّنّ ذذذ َُلُُۛ  نَسذذذىَٰ نَذذذاُم 

ْرَسل نَ ُ ُلَدََيُاْلم   ِ ُ"﴾١٣﴿نََخا

فَلََمذذاُأَتَاَهذذاُن ذذنّدَيُّمذذنَُ ذذاّطّئُاْلذذَناّدُاْْلَْنَمذذّنُفّذذ ُقذذالُهللاُتعالى:"

ُ َربُّ ُإّنّ ذذ ُأَنَذذاُاللَذذـ ُ  نَسذذىَٰ بَاَرَكذذّ ُّمذذَنُالَشذذَجَرةُّأَ ُنَذذاُم  اْلب ْقعَذذّ ُاْلم 

َُكأَنََهذاَُجذاِ ُفَلََمذاَُرآَهذاُُۛ ُ َوأَْ ُأَْلّاَُعَصذاكَُُ﴾٣٣﴿اْلعَالَّميَنُ تَْهتَذزُّ

ذْدبًّراَُولَذْمُن عَّق ذ ُْ ُم  ُ َولَىَٰ ُأَْقبّذْلَُوَلُتََخذبُُْۛ  نَسذىَٰ إّنَذَكُّمذَنُُۛ ُ نَذاُم 

1ُ"﴾٣١﴿اْخّمنّيَنُ

سررررورم القصررررص:"ضن اي اجلرررراار تملالح ررررة ت ررررا إضررررافة ضن املصاراةالتفسرررررياة يف نررررااك  وسررررم  ليرررره السررررالا يف 
 وسررررم"؛ سررررالف سررررورم ال مررررل الررررش ورد فيهررررا ال ررررااك  ررررردا  ررررن ضن، حيررررل هرررراك  داشرررررا. وكررررلل  وردت )ضن 
املصرراراة(  ررف األ ررر يف السررورم  اءررا"ضن ضلررت  صررار", ولر رر  غررري واهررار إايتررا يف سررورم ال مررل يف قولرره:"وضلت 

العرراا لقصررة  وسررم ا ليرره السررالاايف سررورم ال مررل  صررار". وضرهررف املفسرررون  لرر  إىل ضسررداب ضالهررا:ضن اجلررو 
واملقاا فيها  قاا بع ي  وبررب له، تي مرا تو)اجلرو العراا( يف سرورم القصرص  طدرو  تطراتف ا روف الرل  اسريطر 
 لررم  وسررما ليه السررالاا   ررل والدبرره وإلقرراكس يف الرري   ررىت  رررج  ررن املاا ررة  ا فررا ايقررا تعررا قتلرره املصررر ، 

املداشررر يف سرورم ال مل:"اي وسررم"و"ضلت" لرررن يف سررورم القصرص كانررت العدررارم زعرر  ال ررااك  لرلل  شرررفه تل ررااك
ْرَسذذل نَ ُُ"وزعرر  اإللقرراك ولرري  تصررراح اللفرر ، ولعررل الرراليل  لررم  لرر  قولرره بعرراىل: ُلَذذدََيُاْلم   ِ إّنّ ذذ َُلُنََخذذا

ُ.يف سورم القصص واطمواننه يف سورم ال ملدليل  لم  وفه "ُ﴾١٣﴿
هررررررراك يف سرررررررورم ال مرررررررل ض ثلرررررررة لديررررررران ف رررررررل العلررررررر  وضررررررررورم 

ذلَْيَماَ ُُ":استخاا ه يف ا ري قاف ع بعراىل ودََُوس  َولَقَْدُآتَْينَاُدَاو 

ذذْنُّعبَذذاّدّ ُُۛ ُ ّعْلًمذذا َُكثّيذذٍرُّم  يُفََضذذلَنَاَُعلَذذىَٰ ِّ ّللَذذـّ ُالَذذ َوقَذذاَلُاْلَحْمذذدُ 

ْؤّمنّيَنُ ودَُُ﴾١٥﴿اْلم  ُدَاو  َُوقَذاَلُنَذاُُۛ ُ َوَوّرَكُس لَْيَما   أَنَُّهذاُالنَذاب 

ّل ْمنَذذاَُمنّطذذَاُالَطْيذذّرَُوأ وتّينَذذاُّمذذنُ َُ ذذْ ءٍُع  ذذّل  ذذَنُُۛ ُ ك  َِاُلَه  ٰـَ إَّ َُهذذ

ُ بّين  ُاْلم  ُبَّمذاُلَذْمُُ...﴾١٦﴿اْلفَْضل  فََمَكذَثَُنْيذَرُبَّعيذٍدُفَقَذاَلُأََنطذت 

يُ...﴾٢٢﴿ت ّحْطُبّّ َُوّجئْت َكُّمنَُسبَإٍُبّنَبَإٍُنَّقيٍنُ ِّ ُُقَاَلُالَ ّعْلذم  ّعندَ ُ 

َنُاْلّكتَذاّبُأَنَذا ُ آتّيذَكُبّذّ ُقَْبذَلُأَ ُنَْرتَذدَُإّلَْيذَكَُطْرف ذكَُُّم  فَلََمذاَُرآ ُ ُۛ 

ُأَْمُ َِاُّمذذنُفَْضذذّلَُربّ ذذ ُّليَْبل ذذَننّ ُأَأَْ ذذك ر  ٰـَ قَذذاَلَُهذذ اُّعنذذدَ ُ  ْسذذتَّقرأ م 

ُّلنَْفّسذ ُُّۛ ُ أَْكف رُ  َوَمذنَُكفَذَرُفَذإَّ َُربّ ذ ُُۛ ُ َوَمنَُ ذَكَرُفَإّنََمذاُنَْشذك ر 

ُ  "﴾٤٣﴿َننِّ َُكّرنم 

وهررررررراك يف سرررررررورم القصرررررررص  ثررررررراالن  رررررررن العلررررررر  
ضحررراالا اسرررتخاا يف ا رررري وترررو األ رررر تملعرررروف 
ا  رررن طررررف حرمررراك ترررين إسررررا يل الرررل  ن كرررانو 

لقررارون و ررن ا رروا  رانرره  ررن ال اصررحني.  و ثرراف 
العلرر  املررند  إىل الرفررر واملتمثررل يف كفررر قررارون. 

ُّعْلذذذذٍمُُ:"قرررراف ع بعرررراىل َعلَذذذذىَٰ قَذذذذاَلُإّنََمذذذذاُأ وتّيت ذذذذ ُ 

ُ ّعنّدي أََولَْمُنَْعلَْمُأََ ُاللَـ َُقَذْدُأَْهلَذَكُّمذنُقَْبّلذّ ُّمذَنُُۛ 

َُجْمعًذا ق ذَنةًَُوأَْكثَذر  ّمْنذ ُ  وّ َُمْنُه َنُأََ ذدُُّ ُ اْلق ر  َوَلُُۛ 

نَ ُ ْجّرم  ُاْلم  َُعنُذ ن نبّّهم  نَنُ...﴾٧٨﴿ن ْسأَل  ِّ َوقَاَلُالَذ

ُّل َمْنُآَمَنَُوَعّمَلُُاْلّعْلمَُأ وت ناُ ُاللَـّ َُخْير  َوْنلَك ْمُثََناب 

وَ ُ  "﴾٨٣﴿َفاّلًحاَُوَلُن لَقَاَهاُإَّلُالَصابّر 
َوَربُّذَكُُ:"وقرن ُمنُذلذكُقنلذ ُفذ ُالقصذصُهللاُعليمُبِا ُالصدورُومثالُذلكُفذ ُهذِ ُالسذنرةُقنلذ 
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ه ْمَُوَماُن ْعّلن ن َُإَّ َُربََكُلَيَْعلَم َُماُُ:" د ور  ُف  ه ْمَُوَماُن ْعّلن ن َُُ"﴾٧٤﴿ُت ّكنُّ د ور  ُف  ُ"﴾٦٥﴿ُنَْعلَم َُماُت ّكنُّ

الستجاتة  لررة هاك يف ال مل  كر 
ُ...ُسدو لاا   اإل:ان:" قَالَْتَُرّب 

َُمذَعُ ُنَْفّسذ َُوأَْسذلَْمت  إّنّ  َُولَْمت 

ُاْلعَذذذذذالَّميَنُ ذذذذذلَْيَماَ ُّللَذذذذذـّ َُرّب  س 

٤٤﴾"ُ

األ ل يف ويف القصرررص  ثررراف اسرررتجاتة ضترررل الرتررراب الرررلان حتملررروا 
نَنُآتَْينَاه م ُاْلّكتَاَبُّمنُقَْبّلذّ ُه ذمُبّذّ ُن ْؤّمن ذنَ ُُ:"سديل الا وم ِّ َوإّذَاُُ﴾٥٢الَ

ْسّلّميَنُ ُّمنَُربّ نَاُإّنَاُك نَاُّمنُقَْبّلّ ُم  اْلَحاُّ َُعلَْيّهْمُقَال ناُآَمنَاُبّّ ُإّنَ ُ  ُ"٥٣ن تْلَىَٰ

 ا يف ث رااي ااارة السراتقة ا رياف امللررة 
قَالَذذذْتُ..ُت لررر  نفسرررها تعدرررادم غرررري ع:"

ُ ُنَْفسَُّرّب  ُ"﴾٤٤﴿..ُ إّنّ  َُولَْمت 

ت لمره ل فسره   را إقاا ره  لرم  را مل ارن ر تره ويف تلس السورم ا ياف  وسم ا ليه السرالاا 
ُنَْفّسذذ قذذُ:"  ررا قتلرره للرهررل املصررر  الررل  ا تررال  لررم اإلسرررا يل  ُإّنّ ذذ َُولَْمذذت  ُاَلَُرّب 

ُ فَاْنّفْرُّل ُفَغَفََرُلَ  ُ  ُُۛ ُالَرّنيم  ه َنُاْلغَف نر  ُ"ُ﴾١٦﴿إّنَ ُ 

السررورم كفررر املشررركني تيرروا  كررر يف 
ُ الدعل:" َِاُنَْحذن  ٰـَ ّعذْدنَاَُهذ لَقَْدُو 

َِاُإَّلُ ٰـَ ُإّْ َُهذذ نَذذاُّمذذنُقَْبذذل  َوآبَاؤ 

ُاْْلََوّليَنُ ُ"﴾٦٨﴿أََساّطير 

ْحَضذّرنَنُ...و كر يف تلس  السورم بفاصيل  ن تلا اليروا:" ُ﴾٦١﴿ث َمُه َنُنَذْنَمُاْلّقيَاَمذّ ُّمذَنُاْلم 

ذنَ ُ نَنُك نذت ْمُتَْزع م  ِّ ُأَْنَنُ  َرَكاةَّ ُالَ نَنَُنذَاُُ﴾٦٢﴿َونَْنَمُن نَاّدنّهْمُفَيَق نل  ِّ ُقَذاَلُالَذ َعلَذْيّهم 

نَنُأَْنَنْننَاُأَْنَنْننَاه ْمَُكَماَُنَنْننَا ِّ َلّءُالَ ؤ  ٰـَ َُربَنَاَُه َماَُكذان ناُإّنَانَذاُُۛ ُ تَبََرأْنَاُإّلَْيكَُُۛ ُ اْلقَْنل 

ْمَُلُنَتََساَءل نَ ُ...ُ﴾٦٣﴿نَْعب د وَ ُ ُفَه  ٍِ ُنَْنَمئّ ُاْْلَنبَاء  ُ"ُ﴾٦٦﴿فَعَّميَْتَُعلَْيّهم 

ناُآَلُل ذنٍطُ:"قالُتعالى فََماَُكاَ َُجَناَبُقَْنّمّ ُإَّلُأَ ُقَال ناُأَْخّرج 

نُقَذْرنَتّك مُْ وَ ُُۛ ُ ّم  ُنَتََطَهذر  ذْمُأ نَذاب  إَّلُُ﴾٥٦﴿إّنَه  َوأَْهلَذ ُ  فَأَنَجْينَذا ُ 

قَدَْرنَاَهاُّمَنُاْلغَابّّرنَنُ ُ"﴾٥٧﴿اْمَرأَتَ ُ 

ُ:"قالُهللاُتعالى َُعذْيٍنَُوقَالَّتُاْمَرأَ   فّْرَعْنَ ُق َر  

ُأَ ُنَنفَعَنَذذاُأَْوُنَتَّخذذَِ ُ ُۛ ُ ّل ذذ َُولَذذكَُ َعَسذذىَٰ َلُتَْقت ل ذذن ُ 

وَ ُ ُ"﴾٥﴿َولَدًاَُوه ْمَُلُنَْشع ر 

رغر  ضهنرا بوهرة  والثانيرة كرافرميف السوربني  قارنة تني كو هني  ن ال ساك إحااالا  ن  ة وت  بوهة الفر ون،    
 ال يب لو  وت ا بقف املفارقة إ  ال بار وابرم وبر ض رل.
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:رررن  الح ررة ضن الت اسررا تررني السرروربني السرراتقتني كرران ضوضررح  ررن كررل  ررا سرردت كوهنمررا سررورم واحررام. واأل ررر ال 
 . ل اتوق   لم سوريت ال مل والقصص ا لم  ا اداواتل  ا له ن ريا يف كل الطواسني، ولعل  ا ميت انكا 

االحر  الت اسرا هليرا ترني السروربني ارغر  بوسر  سرورم  املناسبة بني سوريت الشاعراء والقصاص:-4-3-4

 بشرح ضو برمل ضو بقاا بقاا بفاصيل ال  ا هلا ن ريا يف األ رل.ال مل تي هماا فتجا إحااالا 
قَاَلُأَلَذْمُن َربّ ذَكُفّينَذاُُقالُهللاُتعالى:"

ذّرَكُّسذنّيَنُ َوّليدًاَُولَبّثَْتُفّينَاُّمذْنُع م 

َوفَعَْلذذذَتُفَْعلَتَذذذَكُالَتّذذذ ُفَعَْلذذذَتُُ﴾١٨﴿

"هذذذِاُ﴾١٥﴿َوأَنذذذَتُّمذذذَنُاْلَكذذذافّّرنَنُ

مجملُعنُتربي ُمنسىُعلي ُُككم

ُ.السكمُوقتل ُالقبط 

ُأَْ ُأَْرّعّعي ُُّأتىُتفصيلُذلكُف ُسنرةُالقصص:" نَسىَٰ ُم  ُأ ّم  ُۛ ُ َوأَْوَنْينَاُإّلَىَٰ
ُتَْحَزنّ  َُوَل ُتََخافّ  َُوَل ُاْلَيّم  ُفّ  ُفَأَْلّقيّ  َُعلَْيّ  ُّخْفّت ُإَّلْيّكُُۛ ُ فَإّذَا َُرادُّو   إّنَا

ْرَسّليَنَُوَجاّعل ن  ُّمَنُ َُعْيٍنُّل  َُولَكَُ...ُ﴾٧﴿اْلم  ُفّْرَعْنَ ُق َر   ُۛ ُ َوقَالَّتُاْمَرأَ  
وَ ُ ُأَ ُنَنفَعَنَاُأَْوُنَتَّخَِ  َُولَدًاَُوه ْمَُلُنَْشع ر  َودََخَلُاْلَمّدننَ َُُ...٥﴿َلُتَْقت ل ن  َُعَسىَٰ

َِاُّمْنُ ٰـَ َِاُّمنُّ يعَتّّ َُوَه ٰـَ لَْيّنَُنْقتَّتَكّ َُه ْنُأَْهّلَهاُفََنَجدَُفّيَهاَُرج  ُّنيّنَُنْفلٍَ ُّم  َعلَىَٰ

يُّمْنُعَُُۛ ُ َعد ّو  ُّ ِّ يُّمنُّ يعَتّّ َُعلَىُاَل ِّ ُفَاْستَغَاثَ  ُاَل ُفَقََضىَٰ نَسىَٰ ّ ُفََنَكَز  ُم  د ّو 

ُ"﴾١٥﴿...َعلَْي ُّ

ومذذعُ،تذذمُتفصذذيلُمنقذذبُسذذيدناُمنسذذىُعليذذ ُالسذذكمُمذذعُالفرعذذن 

فَأْتّيَذذاُفّْرَعذذْنَ ُُ:"السذذحرةُونتذذاةرُذلذذكُلبمذذاُفيهذذاُنذذر ُالفرعذذن ل

ُاْلعَذذالَّميَنُ َُرّب  قَذاَلُفَذذأّْ ُبّذذّ ُإّ ُك نذذَتُّمذذَنُُ...ُ﴾١٦﴿فَق ذنَلُإّنَذذاَُرس ذذنل 

فَذذإّذَاُّهذذَ ُث ْعبَذذُ﴾٣١﴿الَصذذاّدقّيَنُ َُعَصذذا ُ  ُفَذذأَْلقَىَٰ بّذذين  ُمُّ قَذذاَلُُ...﴾٣٢﴿ا  

ُُ﴾٣١﴿فَأّْ ُبّّ ُإّ ُك نَتُّمذَنُالَصذاّدقّيَنُ فَذإّذَاُّهذَ ُث ْعبَذا   َُعَصذا ُ  فَذأَْلقَىَٰ

ورد ُهذذِ ُالمناقذذبُفذذ ُسذذنرةُالقصذذصُ

ْجُُباقتضذذاب:" اْسذذل ْكُنَذذدََكُفّذذ َُجْيبّذذَكُتَْخذذر 

ْمُإّلَْيذَكَُجنَاَنذَكُ بَْيَضاَءُّمْنَُنْيّرُس ذنٍءَُواْعذم 

ُُۛ ُ ّمَنُالَرْه ُّ فََِانَّكُب ْرَهانَذاّ ُّمذنَُربّ ذَكُإّلَذىَٰ

ُ فّْرَعذذْنَ َُوَملَئّذذ ُّ ذذْمَُكذذان ناُقَْنًمذذاُفَاّسذذّقيَنُُۛ  إّنَه 

 القصص الشعراك
ُ﴾١﴿طسذذمُافتتحذذتُسذذنرةُالشذذعراءُبقنلذذ ُتعالى:"

بّيّنُ ُاْلّكتَاّبُاْلم  ُ"﴾٢﴿تّْلَكُآنَا  
بّذيّنُُ﴾١﴿طسمُتطابقتُمعُفاتح ُالقصص:" ُاْلّكتَاّبُاْلم  تّْلَكُآنَا  

﴿٢﴾"ُ

الرررلان  هررراك يف  قا رررة الشرررعراك تيررران تعرررض صرررفات الرفرررار 
ّنُ"كلتوا د روم ال ريب: ٰـَ ذَنُالَرْنَمذ نُّذْكٍرُّم  َوَماُنَأْتّيّهمُّم 

ْعّرّعذذيَنُ م  ْحذذدٍَكُإَّلَُكذذان ناَُعْنذذ ُ  فَقَذذْدَُكذذَِب ناُُ﴾٥﴿م 

َُماَُكان ناُبّّ ُنَْستَْهّزة نَ ُ ُ"﴾٦﴿فََسيَأْتّيّهْمُأَنبَاء 

وزررا ضن سررياان  وسررم  ليرره السررالا تررو الشخصررية احملوراررة يف سررورم القصررص 
إَّ ُفّْرَعْنَ َُعذَكُ:"فأين الفر ون وحاس كاف ملوابام الرفار يف سورم الشعراك

ذذنُْ َُطاةّفَذذ ًُّم  َُوَجعَذذَلُأَْهلََهذذاُّ ذذيَعًاُنَْستَْضذذّعب  َّ ُفّذذ ُاْْلَْر ْمُن ذذَِبّ    ه 

ُ أَْبنَاَءه ْمَُونَْستَْحيّ ُنَّساَءه مُْ ْفّسّدنَنُُۛ  َكاَ ُّمَنُاْلم  ُ"﴾٤﴿إّنَ ُ 

هراك يف  قا ررة الشررعراك قلررت ال ريب  ررن  رراا إ:رران 
ُنَْفَسذذذذَكُأََلُنَك نن ذذذذناُ:"قو رررره لَعَلَذذذذَكُبَذذذذاّخع 

ْؤّمنّيَنُ ُ"﴾٣﴿م 

َ ُ:"محلررت  ااررة القصررص تشررارم لل رريب تنتصررار د وبرره وانتشررار اإلسررالا تعررا فررتح  رررة

َُمعَذذادٍُ َُعلَْيذذَكُاْلق ذذْرآَ ُلَذذَرادَُّكُإّلَذذىَٰ ََ يُفَذذَر ِّ ُ الَذذ َُمذذنَُجذذاَءُُۛ  ق ذذلَُربّ ذذ ُأَْعلَذذم 

بّيٍنُ َُوَمْنُه َنُفّ َُعَكٍلُمُّ ُ"٨٥بّاْله دَ َٰ

 قررا ع بعرراىل يف  ااررة السررورم  وابنررة تررني الرفررار واملررن  ني 
َُهذذذْلُ:"ُوصرررفات كرررل فرارررت َُمذذذنُتَنَذذذَزل  أ نَبّ ذذذئ ك ْمَُعلَذذذىَٰ

ُ ُأَفَذذذاٍكُأَثّذذذيٍمُُ﴾٢٢١﴿الَشذذذيَاّطين  ذذذّل  ُك  َُعلَذذذىَٰ تَنَذذذَزل 

ه ْمَُكذذاّذب ن َُُ﴾٢٢٢﴿ ُ﴾٢٢٣﴿ُن ْلق ذذنَ ُالَسذذْمَعَُوأَْكثَذذر 
وَ ُ ُاْلغَاو  ُنَتَبّع ه م  ْمُفّذ ُُ﴾٢٢٤﴿َوالشُّعََراء  أَلَْمُتََرُأَنَه 

ذذذنَ ُ َُواٍدُنَّهيم  ذذذّل  ذذذمُُْ﴾٢٢٥﴿ك  نَق نل ذذذنَ َُمذذذاَُلَُُوأَنَه 

نَنُآَمن ذذذذذذذناَُوَعّمل ذذذذذذذناُُ﴾٢٢٦﴿نَْفعَل ذذذذذذذنَ ُ ِّ إَّلُالَذذذذذذذ

واُّمنُبَْعّدُ واُاللَـ ََُكثّيًراَُوانتََصر  الَصاّلَحاّ َُوذََكر 

ذنا مث التحرلار يف هناارة السرورم  رن "ُ﴾٢٢٧﴿..ۛ ُ َماُو ّلم 
ناُأََيُُ": اقدة ال ل  و صري ال راملني نَنَُولَم  ِّ ُالَ َوَسيَْعلَم 

نقَلٍَ ُنَنقَّلب نَ ُ ُ"﴾٢٢٧﴿م 

نَْجعَل َهذذاُ:"و را ن ررريا لررلل  يف  ااررة سررورم القصررص ُاْخّخذذَرةُ  تّْلذذَكُالذذدَار 

َُوَلُفََسادًا َّ اُفّ ُاْْلَْر نَنَُلُن ّرند وَ ُع ل نأ ِّ ُ ّللَ تَّقذيَنُُۛ  ّلْلم  َواْلعَاقّبَ ُ 

ْنَهذذا٨٣ ُّم  َخْيذذر  َوَمذذنَُجذذاَءُبّالَسذذيّ ئَّ ُفَذذَكُُۛ ُ َمذذنَُجذذاَءُبّاْلَحَسذذنَّ ُفَلَذذ ُ 

نَنَُعّمل ناُالَسيّ ئَاّ ُإَّلَُمذاَُكذان ناُنَْعَمل ذنَ ُ ِّ يُ..٨٤ن ْجَز ُالَ ِّ إَّ ُالَذ

َُمعَذادٍُ َُعلَْيَكُاْلق ْرآَ ُلََرادَُّكُإّلَىَٰ ََ ُ فََر  ُُۛ َمذنَُجذاَءُق ذلَُربّ ذ ُأَْعلَذم 

ُبُّ بّذينٍُاْله دَ َٰ مث حترلار املرن  ني  رن الشررر "٨٥َُُوَمْنُه َنُفّذ َُعذَكٍلُمُّ
َوَلُ"و ن   اترم الرفار واملشركني اللان و رهف اجلميرف إىل ع  قررر املصرري

دُّنََكَُعْنُآنَاّ ُاللَـّ ُبَْعدَُإّْذُأ نّزلَذْتُ َُربّ ذكَُُۛ ُ إّلَْيذكَُنَص  ْ ُإّلَذىَٰ ُۛ ُ َواْد
ْشذّرّكينََُوَلُتَك ننََنُ ًهاُآَخذر٨٧َُُّمَنُاْلم  ٰـَ ْ َُمذَعُاللَذـّ ُإّلَذ َلُُۛ ُ َوَلُتَذْد

ٰـَ َُإَّلُه ذذنَُ ُ إّلَذذ ُإَّلَُوْجَهذذ  ُُۛ  َُ ذذْ ٍءَُهاّلذذك  ُ ك ذذلُّ َُوإّلَْيذذ ُُّۛ  ْكذذم  اْلح  ُلَذذ ُ 

ُ"٨٨ُت ْرَجع ن َُ
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ُ بّذذين  ُّللنَذذاّوّرنَنُُ﴾٣٢﴿مُّ فَذذإّذَاُّهذذَ ُبَْيَضذذاء  َُْنَذذدَ ُ  ّمذذَعُُ...ُ﴾٣٣﴿َونَذذَز فَج 

ّلّميقَذاّ ُنَذْنٍمَُمْعل ذنٍمُ ْمَُوقَذال ناُُ..﴾٣٨﴿الَسَحَرةُ  ْمَُوّعّصذيَه  فَذأَْلقَْناُّنبَذالَه 

ُاْلغَاّلب نَ ُ فَذإّذَاُّهذَ ُُ﴾٤٤﴿بّّعَزةُّفّْرَعْنَ ُإّنَاُلَنَْحن  َُعَصا ُ  نَسىَٰ ُم  فَأَْلقَىَٰ

َُمذذاُنَذذأْفّك نَ ُ َسذذاّجّدنَنُُ﴾٤٥﴿تَْلقَذذب  فَأَْوَنْينَذذاُُ...ُ﴾٤٦﴿فَذذأ ْلّقَ ُالَسذذَحَرةُ 

ُأَّ ُاْعذذّربُبّ عََصذذاَكُاْلبَْحذذرَُ نَسذذىَٰ ُم  ُفّذذْرٍ ُُۛ ُ إّلَذذىَٰ فَذذانفَلََاُفََكذذاَ ُك ذذلُّ

ُُ﴾٦٤﴿َوأَْزلَْفنَذذاُثَذذَمُاْخَخذذّرنَنُُ﴾٦٣﴿َكذذالَطْنّدُاْلعَّظذذيّمُ نَسذذىَٰ َوأَنَجْينَذذاُم 

أَْجَمّعيَنُ ُ"ُ﴾٦٦﴿ّرنَنُث َمُأَْنَرْقنَاُاْخخَُُ﴾٦٥﴿َوَمنَُمعَ ُ 

ُبّ نَاتّنَذذاُبَيّ نَذذاٍ ُ...ُ﴾٣٢﴿ نَسذذىَٰ فَلََمذذاَُجذذاَءه مُمُّ

ْفتَذذًر َُوَمذذاَُسذذّمْعنَاُ ُمُّ َِاُإَّلُّسذذْحر  ٰـَ قَذذال ناَُمذذاَُهذذ

َِاُفّذذ ُآبَاةّنَذذاُاْْلََوّلذذيَنُ ٰـَ َواْسذذتَْكبََرُُ...ُ﴾٣٦﴿بَّهذذ

ُبّغَْيذرُّ َّ ن ند   ُفّذ ُاْْلَْر َُوَونُّذناُُه َنَُوج  اْلَحذّا 

ْمُإّلَْينَاَُلُن ْرَجع نَ ُ ن ذندَ ُ ُ﴾٣٥﴿أَنَه  ِْنَا  َُوج  فَأََخ

ِْنَاه ْمُفّ ُاْليَّمُ  فَذانظ ْرَُكْيذَبَُكذاَ َُعاقّبَذ ُ ُۛ ُ فَنَبَ

ُ"ُ﴾٤٣الَظاّلّمينَُ

ُاْلعَذذذالَّميَنُُورد ُفذذ ُسذذنرةُالشذذعراءُاخنذذا ُالتاليذذ :" َُرّب  لَتَنّزنذذل  َوإّنَذذ ُ 

﴿١٥٢﴾ُُ ُاْْلَّمذذين  و   ّرنَنُُ﴾١٥٣﴿نَذذَزَلُبّذذّ ُالذذرُّ ِّ نذذ ُقَْلبّذذَكُّلتَك ذذنَ ُّمذذَنُاْلم  َعلَذذىَٰ

بّيٍنُُ﴾١٥٤﴿ ُمُّ ب ّرُاْْلََوّليَنُُ﴾١٥٥﴿بّّلَساٍ َُعَربّ ٍ  لَّف ُز  ُ"ُ﴾١٥٦﴿َوإّنَ ُ 

ووردُفذذ ُسذذنرةُالقصذذصُمذذاُنؤكذذدُ

ُُذلذذذك:" نَسذذذىَٰ نَتْل ذذذنَُعلَْيذذذَكُّمذذذنُنَبَذذذإُّم 

ُّلقَْنٍمُن ْؤّمن نَ ُ ُ"﴾٣﴿َوفّْرَعْنَ ُبّاْلَحّا 

تصبُهِ ُاخنا ُذلكُالككمُالمنزلُعلىُقل ُالنب ُبأن ُالنن ُالصاد ُمذنُعنذدُهللاُوننفذ ُافتذراء ُمذنُلذد ُُُُ

ُوأخبارُالغي ُالصاد ُتؤكدُذلك.ُ،النب ُأوُتعلم ُمنُإن ُأوُجن

 املناسبة بني سورة طه وبني الطواسني:-4-3-5
قصرررة  وسرررم  ليررره السرررالا،  بدررراض تلطررراك بررررد فيهرررااقررروف الررراكتور فاضرررل صررراحل السرررا را  :"العجيا ضن كرررل سرررورم 

ممررا ادرراض تررر)ط (، فرررون بايدم املرري  إشررعار  برررون قصررة  وسررم فيهررا ضطرروف (طس ر)واملالح ررة األ رررل ضن  ررا ادرراض ترر
 1".فان ر اي ر ار ع ض  سرض  ن ضسرار التعدري تلا تاايدم القصة،

وضف السا را   ااس  لم نقطة هوتراة  مف السور املداوكم تلطاك وت  اشياكها يف سررد وقرا ف  رن قصرة ال ريب    
 وسررم  ليرره السررالا ، وإن كرران يف تررلا القرروف تعررض التحيررا ألن ال رريب  وسررم ضكثررر األنديرراك  كرررا يف القرررآن الررررب 

. لرررن  يررام تررلس السررور ضهنررا فصررلت كثررريا  ررن رف الطرراكواأل ررر ال ا حصررر يف الطواسررني وال يف السررور املدرراوكم حبرر
  لتوضيح املواق  املدهمة. بتعاضا فيما تي ها )الطواسني( واق  حيابه وزجيئها  توالية

 تفاوبرررة يف كثرررري  رررن السرررور، ففررر  األ رررراف وحررراتا  كرررر تمسررره  كرررر ت سرررا  وسرررم  ليررره السرررالا لررررن ال ررريب     
ثرال   )وت   رن الطواسرني(سورم ال ملوت  اكما تو  عروفا  دتا ة تر)املص(. وورد امسه يف (28)  شران  رم

وت رررا :ررررن اإلشرررارم أبن ت الررر   واقررر  خترررص تررلا ال ررريب يف السرررورم  رفرررت تلسرررياق إ  ليسرررت العرررربم  (83 رررات)
( رررات يف 87 )(ض رررل يف القصررص وسرراين18( رررم يف طرره وسرردف  شرررم )18تررورود االسرر . وورد امسرره سرردف  شرررم )

 وت   ن الراكات.  رات يف اون  (87)(يف الدقرم  لم الرغ  ضهنا  ن امليمات، وساين13الشعراك ،وثال   شرم )
(، 81(  رررررات، ال مررررل:  رررررم واحررررام)18تي مرررا  ررررا ورود اسرررر  الفر ررررون يف السررررور املررررلكورم: األ رررراف:  شررررر)    

(، 82ت يف الشرررررررعراك،  رررررررربني يف الدقررررررررم)(  ررررررررا80،سرررررررت)( رات89(  ررررررررات، القصص:بسرررررررف)81طررررررره:مخ  )
 ( ض رل يف اون .80وست)

                                                           

 .27ا ،ه2882، 2فاضل صاحل السا را  : التعدري القرآين:دار  مار األردن،  1 
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 إ ن  قولة بايدم املي  بايدم يف بفصيل قصة  وسم ب طدت  لم سورم القصص:   
. تي مرررا سرررورم طررره الرررش ال حتترررو  17(=80(+)87(  رم.ض رررا الشرررعراك:  وسرررم)20(=)89(+فر رررون)18 وسرررم)

 واألرقاا فوق كل بعليت.  .20(=81(+)18 لم  ي  )

 الطواسني طه
بخصذذذذذنلُطفنلذذذذذ ُالنبذذذذذ ُ

ذَكُإُُّ:"منسى ُأ ّم  ْذُأَْوَنْينَاُإّلَذىَٰ

ُ فّيذذذّ ُُ﴾٣٨﴿َمذذذاُن ذذذنَنىَٰ ِّ أَّ ُاْق

ُ فّيذّ ُفّذ ُاْلذذيَّم  ِّ فّذ ُالتَذاب نّ ُفَاْق

ُبّالَسذذذاّنّلُ ِْ ُ فَْلي ْلّقذذذّ ُاْلذذذيَمُّ ذذذ نَأْخ 

ُ َعد ِوُّل  َُوَعد ِوُلَذ  ُ  ُُۛ َوأَْلقَْيذت 

نّ ذذذ َُوّلت ْصذذذنََعُ َعلَْيذذذَكَُمَحبَذذذ ًُّم 

َُعْينّذذ ُ إّْذُتَْمّشذذ ُُ﴾٣٥﴿َعلَذذىَٰ

ُ َُهذْلُأَد لُّك ذْمَُعلَذىَٰ أ ْخت َكُفَتَق ذنل 

ُُۛ ُ َمذذنُنَْكف ل ذذ  ُ فََرَجْعنَذذاَكُإّلَذذىَٰ

ذذذذَكَُكذذذذْ ُتَقَذذذذَرَُعْين َهذذذذاَُوَلُأ ُ ّم 

ُ... تَْحَز َُ  ۛ﴿٤٣﴾"ُ

قَذاَلُأَلَذْمُُ:"الشذعراءذكر ُتلكُالمرنل ُمجمل ُعلذىُلسذا ُالفرعذن ُفذ ُسذنرةُ۞

ّرَكُّسنّيَنُ ُ"ُ﴾١٨﴿ن َربّ َكُفّينَاَُوّليدًاَُولَبّثَْتُفّينَاُّمْنُع م 

ُأَْ ُأَْرّعذّعي ُّ:"القصذصوتفصيلُذلكُفذ ُسذنرةُ۞ نَسذىَٰ ُم  ُأ ّم  فَذإّذَاُُۛ ُ َوأَْوَنْينَذاُإّلَذىَٰ

َُوَلُتََخذافّ َُوَلُتَْحَزنّذ  ّمذَنُُۛ ُ ّخْفّتَُعلَْيّ ُفَأَْلّقيّ ُفّذ ُاْلذيَّم  إّلَْيذّكَُوَجذاّعل ن ُ  إّنَذاَُرادُّو ُ 

ْرَسّليَنُ اَُوَنَزنًاُ﴾٧﴿اْلم  ْمَُعد وأ ُفّْرَعْنَ ُّليَك نَ ُلَه  آل  إَّ ُفّْرَعذْنَ َُوَهاَمذاَ ُُۛ ُ فَاْلتَقََط ُ 

ن ندَه َمذاَُكذان ناَُخذذاّطئّيَنُ َُعذذْيٍنُّل ذ َُولَذذكَُُ﴾٨﴿َوج  ُفّْرَعذْنَ ُق ذَر   َلُُۛ ُ َوقَالَذّتُاْمذذَرأَ  

وَ ُ َولَدًاَُوه ْمَُلُنَْشع ر  ُأَ ُنَنفَعَنَاُأَْوُنَتَّخَِ ُ  َعَسىَٰ ُُ﴾٥﴿تَْقت ل ن ُ  أ ّم  َُوأَْفبََ ُف ذَؤادُ  نَسذىَٰ م 

ذْؤّمنّيَنُُۛ ُ فَاّرًنا ُقَْلبَّهاُّلتَك ذنَ ُّمذَنُاْلم  ُ﴾١٣﴿إّ َُكادَْ ُلَت ْبّديُبّّ ُلَْنَلُأَ َُربَْطنَاَُعلَىَٰ

ذذي ُّ وَ ُُۛ ُ َوقَالَذذْتُّْل ْختّذذّ ُق ّص  ن ذذٍ َُوه ذذْمَُلُنَْشذذع ر  ذذَرْ ُبّذذّ َُعذذنُج  َوَنَرْمنَذذاُُ﴾١١﴿فَبَص 

ذذْمَُوه ذذْمُلَذذ ُ  لَك  ُأَْهذذّلُبَْيذذٍتُنَْكف ل ننَذذ ُ  ذذْمَُعلَذذىَٰ ُفَقَالَذذْتَُهذذْلُأَد لُّك  َعلَْيذذّ ُاْلَمَراّعذذَعُّمذذنُقَْبذذل 

نَ ُ ُأ ُُ﴾١٢﴿نَاّفح  إّلَىَٰ ذّ َُكذْ ُتَقَذَرَُعْين َهذاَُوَلُتَْحذَزَ َُوّلذتَْعلََمُأََ َُوْعذدَُاللَذـّ ُفََردَْدنَا ُ  ّم 

نَ ُ ّكَنُأَْكثََره ْمَُلُنَْعلَم  ٰـَ ُ"﴾١٣﴿َنِاَُولَ

ُُ:"قاف ع بعاىل نَسىَٰ ُم  َُنّدنث  ُأَتَاَك َوَهْل

ُّإنّ  ُُ﴾٥﴿ ُاْمك ث نا ُّْلَْهّلّ  َُفقَاَل ُنَاًرا َُرأَ َٰ ّإْذ

ُأَّجدُ  ُأَْو ُبَّقبٍَ  ْنَها ُّم  ُآتّيك م ُلَعَّل   ُنَاًرا آنَْست 

ُ ُه دً  ُن ُُ﴾١٣﴿َعلَىُالنَاّر ُأَتَاَها ُنَاَُفلََما نّدَي

ُ نَسىَٰ ُۛ ُ ّإنّ  ُأَنَاَُربَُّكُفَاْخلَْعُنَْعَلْيكَُُ﴾١١﴿م 

ُ ُط ًن  َقدَّب ُاْلم  ُبّاْلَناّد َوأَنَاُُ﴾١٢﴿إّنََك

ُ ُن نَنىَٰ ُّلَما ُفَاْستَّمْع إَّننّ ُأَنَاُُ﴾١٣﴿اْختَْرت َك

ُالَصَكةَُ َُوأَقّّم ُفَاْعب ْدنّ  ُأَنَا ُإَّل ٰـَ َ ُإّلَ َُل الَلـ  

ْكّريُ ِّ ُُ...﴾١٤﴿ّل نَسىَٰ َوَماُتّْلَكُبّيَّميّنَكُنَاُم 

﴿١٧﴾ُُ َعلَْيَهاَُوأَه شُّ  ُ قَاَلُّهَ َُعَصاَيُأَتََنَكأ

ُ ُأ ْخَر َٰ َُم ّرب  ُفّيَها َُوّلَ  َُننَّم  َُعلَىَٰ بَّها

﴿١٨﴾ُُ نَسىَٰ ُم  ُنَا ُأَْلّقَها فَأَْلقَاَهاُُ﴾١٥﴿قَاَل

ُ ُتَْسعَىَٰ َُنيَ   ُّهَ  َُوَلُُ﴾٢٣﴿فَإّذَا َِْها ُخ  قَاَل

ُُۛ ُ تََخبُْ ُاْْل ولَىَٰ ُّسيَرتََها ُ﴾٢١﴿َسن ّعيد َها

ْجُ َُجنَاّنَكُتَْخر  ْمَُندََكُإّلَىَٰ بَْيَضاَءُّمْنَُواْعم 

ُ ُأ ْخَر َٰ ُآنَ ً ُس نٍء ُّمْنُُ﴾٢٢﴿َنْيّر ّلن ّرنََك

ُ"ُ﴾٢٣﴿آنَاّتنَاُاْلك ْبَر ُ

ُُجاءُف ُسنرةُالنملُقنل ُتعالى:"۞ ُّْلَْهّلّ ُإّنّ  ُآنَْسذت  نَسىَٰ إّْذُقَاَلُم 

ْنَهاُبَّخبٍَرُأَْوُآتّيك مُبّّشذَهاٍبُقَذبٍَ ُلَعَلَك ذْمُتَْصذَطل نَ ُ ُ﴾٧﴿نَاًراَُس تّيك مُّم 

َوس ذْبَحاَ ُاللَذـّ ُُفَلََماَُجاَءَهاُن نّدَيُأَ ُب نّرَكَُمنُفّ ُالنَاّرَُوَمْنَُنْنلََها

ُاْلعَالَّميَنُ ُاْلَحّكذيم ُُ﴾٨﴿َرّب  اْلعَّزنذز  أَنَذاُاللَذـ ُ  ُإّنَ ُ  نَسىَٰ َوأَْلذّاُُ﴾٥﴿نَاُم 

ُ َعَصاكَُ ذْدبًّراَُولَذْمُن عَّق ذ ُُْۛ  ُم  َُكأَنََهذاَُجذاِ َُولَذىَٰ ُ فَلََمذاَُرآَهذاُتَْهتَذزُّ نَذاُُۛ 

ْرَسذل نَ ُ ُلَدََيُاْلم   ِ َُلُتََخْبُإّنّ  َُلُنََخا نَسىَٰ َوأَْدّخذْلُنَذدََكُ...﴾١٣﴿م 

ْجُبَْيَضاَءُّمْنُنَُ ُفّْرَعذْنَ ُُۛ ُ ْيّرُس نءٍُفّ َُجْيبَّكُتَْخر  فّ ُتّْسعُّآنَاٍ ُإّلَىَٰ

ُ َوقَْنّم ُّ ْمَُكان ناُقَْنًماُفَاّسّقينَُُۛ  ُ"﴾١٢﴿إّنَه 

ُُجذذاءُفذذ ُسذذنرةُالقصذذصُتنعذذي ُلهذذِاُالمنقذذب:"۞ فَلََمذذاُقََضذذىَٰ

نَسىُاْْلََجَلَُوَسذاَرُبّأَْهّلذّ ُآنَذَ ُّمذنَُجانّذّ ُالطُّذنّرُنَذاًراُقَذاَلُّْلَْهّلذّ ُ م 

ذذَنُالنَذذاّرُ َِْوةٍُّم  ْنَهذذاُبَّخبَذذٍرُأَْوَُجذذ ُنَذذاًراُلَعَّل ذذ ُآتّذذيك مُّم  اْمك ث ذذناُإّنّ ذذ ُآنَْسذذت 

فَلََماُأَتَاَهاُن نّدَيُّمنَُ اّطّئُاْلَناّدُاْْلَْنَمذّنُفّذ ُُ﴾٢٥﴿لَعَلَك ْمُتَْصَطل نَ ُ

ُاْلعَذالَّميَنُ َربُّ ُإّنّ  ُأَنَذاُاللَذـ ُ  نَسىَٰ بَاَرَكّ ُّمَنُالَشَجَرةُّأَ ُنَاُم  اْلب ْقعَّ ُاْلم 

ذْدبًّراُُۛ ُ َوأَْ ُأَْلّاَُعَصذاكَُُ﴾٣٣﴿ ُم  َُكأَنََهذاَُجذاِ َُولَذىَٰ فَلََمذاَُرآَهذاُتَْهتَذزُّ

ُ َولَذذْمُن عَّق ذذ ُْ ُأَْقبّذذْلَُوَلُتََخذذبُُْۛ  نَسذذىَٰ ُ﴾٣١﴿إّنَذذَكُّمذذَنُاْخّمنّذذيَنُُۛ ُ نَذذاُم 

ْجُبَْيَضذذاَءُّمذذْنَُنْيذذّرُ ْمُإّلَْيذذَكُاْسذذل ْكُنَذذدََكُفّذذ َُجْيبّذذَكُتَْخذذر  س ذذنٍءَُواْعذذم 

ُفّْرَعْنَ َُوَملَئّ ُُّۛ ُ َجنَاَنَكُّمَنُالَرْه ُّ ُ فََِانَّكُب ْرَهانَاّ ُّمنَُربّ َكُإّلَىَٰ  ُۛ

ْمَُكان ناُقَْنًماُفَاّسّقيَنُ ُ"﴾٣٢﴿إّنَه 

 كلتُعقدةُلسا ُالنب ُمنسىُعلي ُالسكمُ)الت ُأنذدثهاُُ

اختبذذارُالفرعذذن ُوانتذذرا ُلسذذا ُالنبذذ ُبذذإذ ُهللا(ُمشذذكل ُ

فذذ ُالتعامذذلُالشذذفه ُبذذينُالنبذذ ُمنسذذىُوقنمذذ ُفذذاقتر ُ

قذالُليقيمُالحج ُعلىُبنذ ُإسذراةيل.ُُ،وزارةُأخي ُهارو 

ُُقذذالُهللاُتعذذالىُفذذ ُسذذنرةُالشذذعراء:"۞ َوإّْذُنَذذادَ َٰ

ُأَّ ُاةْذذذّتُاْلقَذذذْنَمُالَظذذذاّلّميَنُ نَسذذذىَٰ قَذذذْنَمُُ﴾١٣﴿َربُّذذذَكُم 

ُ فّْرَعذذْن َُ ُأَ ُُ﴾١١﴿أََلُنَتَق ذذنَ ُُۛ   ِ ُإّنّ ذذ ُأََخذذا قَذذاَلَُرّب 

ِّ ب نّ ُ ُّلَسذذانّ ُُ﴾١٢﴿ن َكذذ َُفذذْدّريَُوَلُنَنَطّلذذا  َونَّضذذيا 
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ُُهللاُتعالى:" ُفّْرَعْنَ ُإّنَذ  َُطغَذىَٰ ُُ﴾٢٤﴿اْذَهْ ُإّلَىَٰ قَذاَلَُرّب 

ذْرُّلذ ُأَْمذّريُُ﴾٢٥﴿اْ َرْ ُّل َُفْدّريُ َواْنل ذْلُُ﴾٢٦﴿َونَّس 

ذذنُّل َسذذانّ ُ ذذناُقَذذْنّل ُُ﴾٢٧﴿ع ْقذذدَةًُّم  َواْجعَذذلُّل ذذ ُُ﴾٢٨﴿نَْفقَه 

ذذذْنُأَْهّلذذذ ُ وَ ُأَّخذذذ ُُ﴾٢٥﴿َوّزنذذًراُّم  اْ ذذذد ْدُبّذذذّ ُُ﴾٣٣﴿َهذذذار 

فّذذذ ُأَْمذذذّريُُ﴾٣١﴿أَْزّريُ َكذذذْ ُن َسذذذبّ َحَكُُ﴾٣٢﴿َوأَْ ذذذّرْك ُ 

ِْك َرَكَُكثّيذًراُُ﴾٣٣﴿َكثّيًراُ إّنَذَكُك نذَتُبّنَذاُبَّصذيًراُُ﴾٣٤﴿َونَذ

﴿٣٥﴾ُُ نَسذذىَٰ ذذْؤلََكُنَذذاُم  َولَقَذذْدَُمنَنَذذاُُ﴾٣٦﴿قَذذاَلُقَذذْدُأ وتّيذذَتُس 

َُعلَْيَكَُمَرةًُأ ُ َطُُ...﴾٣٧﴿ْخَر َٰ ُأَ ُنَْفذر   ِ قَاَلَُربَنَذاُإّنَنَذاُنََخذا

ُ إّنَنّذذذ َُمعَك َمذذذاُُۛ ُ قَذذذاَلَُلُتََخافَذذذاُ﴾٤٥﴿َعلَْينَذذذاُأَْوُأَ ُنَْطغَذذذىَٰ

ُ َُوأََر َٰ فَق ذذنَلُإّنَذذاَُرس ذذنَلَُربّ ذذَكُفَأَْرّسذذْلُُ﴾٤٦﴿أَْسذذَمع  فَأْتّيَذذا ُ 

ِّ ْبه مُْ ذذذنُُۛ ُ َمعَنَذذذاُبَنّذذذ ُإّْسذذذَراةّيَلَُوَلُت عَذذذ قَذذذْدُّجئْنَذذذاَكُبّ نَذذذٍ ُّم 

ُُۛ ُ َربّ كَُ ذدَ َٰ َُمّنُاتَبََعُاْله  َُعلَىَٰ إّنَذاُقَذْدُأ وّنذَ ُُ﴾٤٧﴿َوالَسَكم 

ُ َُمنَُكََِبَُوتََنلَىَٰ ُُُ"﴾٤٨﴿إّلَْينَاُأََ ُاْلعََِاَبَُعلَىَٰ

وَ ُ َُهار  ُأَ ُُ﴾١٣﴿فَأَْرّسْلُإّلَىَٰ  ِ ُفَأََخا ْمَُعلََ ُذَن   َولَه 

إّنَذذاَُمعَك ذذمُُۛ ُ فَاْذَهبَذذاُبّ نَاتّنَذذاُۛ ُ قَذذاَلَُكذذَكُُ﴾١٤﴿نَْقت ل ذذنّ ُ

ْستَّمع نَ ُ ُُ﴾١٥﴿مُّ َُرّب  فَأْتّيَاُفّْرَعْنَ ُفَق ذنَلُإّنَذاَُرس ذنل 

ُ"﴾١٧﴿ْرّسْلَُمعَنَاُبَنّ ُإّْسَراةّيَلُأَْ ُأَُُ﴾١٦﴿اْلعَالَّميَنُ

أََخذا ُ ُثمُقنل :" نَسىُاْلّكتَذاَبَُوَجعَْلنَذاَُمعَذ ُ  َولَقَْدُآتَْينَاُم 

وَ َُوّزنًراُ ُ"ُ﴾٣٥﴿َهار 

ُّإنّ  ُُالقصص:"ونظيرُذلكُف ُسنرةُ۞ َُرّب  قَاَل

ُ ُنَْقت ل نّ  ُأَ   ِ ُفَأََخا ُنَْفًسا ْم ُّمْنه  َوأَّخ ُُ﴾٣٣﴿قَتَْلت 

ُّرْدًءاُ َُمّعَ  ُفَأَْرّسْل   ُّلَساًنا ُّمنّ   ُأَْفَص   ُه َن و   َهار 

ُُۛ ُ ن َصّد ق نّ  ِّ ب نّ  ُن َك ُأَ   ِ قَاَلَُسنَش دُُُّ﴾٣٤﴿إّنّ  ُأََخا

َُنّصل نَ ُ ُفََك ُس ْلَطانًا ُلَك َما َُونَْجعَل  ُبّأَّخيَك دََك َعض 

ُ إّلَْيك َما َماُاْلغَاّلب نَ ُُۛ  ُ"ُ﴾٣٥﴿بّ نَاتّنَاُأَنت َماَُوَمّنُاتَبَعَك 

معجذذذذزا ُالنبذذذذ ُمنسذذذذىُعليذذذذ ُالسذذذذكمُُُ

استعصذذتُعلذذىُالفرعذذن ُفاتهمذذ ُبالسذذحرُ

وأ ذذذذذاُْذلذذذذذكُبذذذذذينُالنذذذذذابُفذذذذذ ُمنطقذذذذذ ُ

وطل ُمناورتذذ ُمذذعُكبذذارُالسذذحرةُنكمذذ :

"قَذذاَلُأَّجئْتَنَذذاُفذذ ُعصذذر ُفذذ ُمنعذذدُمعلذذنمُ

ُّلت ْخّرَجنَذذاُّمذذْنُأَْرّعذذنَاُبّّسذذْحّرَكُنَذذاُ نَسذذىَٰ م 

ثّْلذذذّ ُفَاْجعَذذذْلُبَْينَنَذذذاُُ﴾٥٧﴿ فَلَنَأْتّيَنَذذذَكُبّّسذذذْحٍرُّم 

َُوَلُأَنذَتَُمَكانًذاُ َوبَْينََكَُمْنّعدًاَُلُن ْخّلف   ُنَْحذن 

ننَذّ َُوأَ ُُ﴾٥٨﴿س ًن ُ ُالّز  قَذاَلَُمْنّعذد ك ْمُنَذْنم 

ذحًُ ُع  ُُ﴾٥٥﴿ىُن ْحَشَرُالنَاب  ُفّْرَعذْن   فَتَذَنلَىَٰ

ُ ث َمُأَتَىَٰ ُُُ"﴾٦٣﴿فََجَمَعَُكْيدَ ُ 

ُالنمذل:"ُونظيرُذلكُفذ ُسذنرُالطناسذينُقنلذ ُتعذالىُفذ ُسذنرةُُُ

ُ بّين  ُمُّ َِاُّسْحر  ٰـَ ْبّصَرةًُقَال ناَُه ْمُآنَات نَاُم  ُ"﴾١٣﴿فَلََماَُجاَءتْه 

أَ ُن ْخذذّرَجك مُُالشذذعراء:" وَ ُن ّرنذذدُ  ر  ذذْنُأَْرّعذذك مُبّّسذذْحّرّ ُفََمذذاذَاُتَذذأْم  ّم 

َواْبعَْثُفّ ُاْلَمدَاةّّنَُناّ ذّرنَنُُ﴾٣٥﴿ نَذأْت نَكُُ﴾٣٦﴿قَال ناُأَْرّجْ َُوأََخا ُ 

َُسذذَحاٍرَُعّلذذيٍمُ ذذّل  ّلّميقَذذاّ ُنَذذْنٍمَُمْعل ذذنٍمُُ﴾٣٧﴿بّك  ّمذذَعُالَسذذَحَرةُ  ُ﴾٣٨﴿فَج 

ْجتَّمع نَ ُ ُ"﴾٣٥﴿َوقّيَلُّللنَاّبَُهْلُأَنت مُمُّ

ُالقصص َِاُإَّلُّسذْحر  ٰـَ ُبّ نَاتّنَاُبَيّ نَاٍ ُقَذال ناَُمذاَُهذ نَسىَٰ :"ُفَلََماَُجاَءه مُمُّ

ْفتًَر َُوَما َِاُفّذ ُآبَاةّنَذاُاْْلَُُمُّ ٰـَ "ُثذمُقنلذ :"ُفَلََمذاُُ﴾٣٦﴿َوّلذيَنَُسّمْعنَاُبَّه

نَسذىَُٰ ُّمْنُّعنّدنَاُقَال ناُلَْنَلُأ وتَّ ُّمثَْلَُماُأ وتَّ ُم  ُاْلَحاُّ ُ َجاَءه م  أََولَذْمُُۛ 

ُّمنُقَبُْ نَسىَٰ واُبَّماُأ وتَّ ُم  قَال ناُّسْحَراّ ُتََظذاَهَراَُوقَذال ناُإّنَذاُُۛ ُ لُ نَْكف ر 

وَ ُ َُكافّر  ُ"ُ﴾٤٨﴿بّك ٍل 

قَذال ناُنَذاُُمنقبُالنب ُمنسىُفذ ُمناجهذ ُالسذحرة:"

ُ ُإَّمذذاُأَ ُت ْلّقذذَ َُوإَّمذذاُأَ ُنَك ذذنَ ُأََوَلَُمذذْنُأَْلقَذذىَٰ نَسذذىَٰ م 

ُُۛ ُ قَذاَلُبَذذْلُأَْلق ذذناُ﴾٦٥﴿ ْمُن َخيَذذل  ْمَُوّعّصذذيُّه  فَذذإّذَاُّنبَذذال ه 

ُ َوأَْلذّاَُمذاُفّذ ُ...ُ﴾٦٦﴿إّلَْيّ ُّمذنُّسذْحّرّهْمُأَنََهذاُتَْسذعَىَٰ

َسذاّنرٍُُۛ ُ َفنَع نانَّمينَّكُتَْلقَْبَُماُ ُۛ ُ إّنََماَُفذنَع ناَُكْيذدُ 

ُ ُأَتَىَٰ َُنْيث  ُالَساّنر  ُ﴾٦٥﴿َوَلُن ْفّل  

قَذذال ناُُنظيذرُذلذذكُفذذ ُسذذنرةُالشذذعراء:" فَلََمذذاَُجذذاَءُالَسذذَحَرةُ 

ُالُْ قَاَلُنَعَْمُُ﴾٤١﴿غَاّلبّيَنُّلّفْرَعْنَ ُأَةَّنُلَنَاَُْلَْجًراُإّ ُك نَاُنَْحن 

قََربّيَنُ ُأَْلق ناَُماُأَنذت مُُ﴾٤٢﴿َوإّنَك ْمُإّذًاُلَّمَنُاْلم  نَسىَٰ قَاَلُلَه مُمُّ

ْلق نَ ُ ْمَُوقَال ناُبّّعذَزةُّفّْرَعذْنَ ُُ﴾٤٣﴿مُّ ْمَُوّعّصيَه  فَأَْلقَْناُّنبَالَه 

ُاْلغَذذاّلب نَ ُ فَذذإّذَاُّهذذَ ُُ﴾٤٤﴿إّنَذذاُلَذذنَْحن  َُعَصذذا ُ  نَسذذىَٰ ُم  فَذذأَْلقَىَٰ

َُماُنَأْفُّ ُ"﴾٤٥﴿ك نَ ُتَْلقَب 

إنما ُالسذحرةُبذربُمنسذىُوكفذرهمُبذالفرعن ُتسذب ُسذخط ُ

علذذيهمُوعِابذذ ُإنذذاهمُبتفصذذيلُالطرنقذذ ُ)مذذنُخذذكِ(ُوتفصذذيلُ

س ذَجدًاُقالُهللاُتعالى:"،المكا )علىُجِوُْالنخل( فَأ ْلّقَ ُالَسَحَرةُ 

ُ نَسىَٰ وَ َُوم  َُهار  قَْبذَلُأَْ ُآذََ ُُ﴾٧٣﴿قَال ناُآَمنَاُبَّرّب  قَاَلُآَمنت ْمُلَ ُ 

ذذْحرَُُۛ ُ لَك ذذمُْ ُالّس  ذذم  يَُعلََمك  ِّ ُالَذذ ك م  لََكبّيذذر  ُفَََل قَّط عَذذَنُأَْنذذّدنَك مُُْۛ ُ إّنَذذ ُ 

َنُأَنُّنَذاُ وُّْالنَْخذّلَُولَذتَْعلَم 
ذِ  َُوَْل َفّل بَنَك ْمُفّ ُج  ٍِ ْنُّخَك لَك مُّم  َوأَْرج 

ُ َعذذَِابًاَُوأَْبقَذذىَٰ َُمذذاَُجاَءنَذذاُّمذذَن٧١ُُ﴿أََ ذذدُُّ قَذذال ناُلَذذنُنُّذذْؤثَّرَكَُعلَذذىَٰ

يُ ِّ ُُۛ ُ فََطَرنَذذااْلبَيّ نَذذاّ َُوالَذذ ٍَ إّنََمذذاُتَْقّضذذ ُُۛ ُ فَذذاْقّ َُمذذاُأَنذذَتُقَذذا

ُالشذذذعراءتكذذذررُهذذذِاُالمنقذذذبُفذذذ ُسذذذنرةُُُُ

فَذذأ ْلّقَ ُالَسذذَحَرةُ قذذالُهللاُتعالى:"ُ؛بتفافذذيلُأقذذل

ُاْلعَذالَّميَنُُ﴾٤٦﴿َساّجّدنَنُ ُ﴾٤٧﴿قَال ناُآَمنَاُبّذَرّب 

وَ ُ َُوَهار  نَسىَٰ ُم  قَْبذَلُأَْ ُُ﴾٤٨﴿َرّب  اَلُآَمنت ْمُلَ ُ 

ذذْحَرُُۛ ُ آذََ ُلَك ذذمُْ ُالّس  ذذم  يَُعلََمك  ِّ ُالَذذ ك م  لََكبّيذذر  إّنَذذ ُ 

ن َُ ُتَْعلَم  َِ ُ فَلََسْن ْنَُْل قَّط عَُُۛ  لَك مُّم  َنُأَْنّدنَك ْمَُوأَْرج 

َُوَْل َفذذذذّل بَنَك ْمُأَْجَمّعذذذذيَنُ ٍِ قَذذذذال ناَُلُُ﴾٤٥﴿ّخذذذذَك

نقَّلب ذنَ ُُۛ ُ َعْيرَُ َُربّ نَذاُم  ُُ﴾٥٣﴿إّنَذاُإّلَذىَٰ إّنَذاُنَْطَمذع 
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ّ ُاْلَحيَذذاةَُالذذدُّْنيَاُ ِّ ٰـَ إّنَذذاُآَمنَذذاُبَّربّ نَذذاُّليَْغّفذذَرُلَنَذذاَُخَطانَانَذذاَُوَمذذا٧٢َُُهذذ

ُوَُُۛ ُ أَْكَرْهتَنَاَُعلَْيّ ُّمَنُالّس ْحرُّ َخْير  َُواللَـ ُ  ُُُ"﴾٧٣﴿أَْبقَىَٰ
ذْؤّمنّيَنُ أَ ُنَْغّفَرُلَنَاَُربُّنَذاَُخَطانَانَذاُأَ ُك نَذاُأََوَلُاْلم 

﴿٥١﴾ُ"ُ

ورد ُف ُالسنرةُبعذ ُالتفافذيلُالخافذ ُ

بهككُفرعن ُونجاةُالنب ُمنسىُومذنُمعذ ُ

ُأَْ ُمنُبن ُإسذاةيل:" نَسذىَٰ ُم  َولَقَْدُأَْوَنْينَذاُإّلَذىَٰ

ذذْمَُطّرنقًذاُفّذ ُاْلبَْحذذّرُ أَْسذّرُبّّعبَذاّديُفَاْعذّرْبُلَه 

ُ ُدََرًكاَُوَلُتَْخَشىَٰ  ِ ْمُُ﴾٧٧﴿نَبًَساَُلُتََخا فَأَتْبَعَه 

ذذَنُاْلذذيَّمُ  ن ذذنّدّ ُفَغَّشذذيَه مُّم  ُبّج  ْمُُفّْرَعذذْن   َمذذاَُنّشذذيَه 

﴿٧٨﴾ُُ ُقَْنَمذ  َُوَمذاَُهذدَ َٰ ُ﴾٧٥﴿َوأََعَلُفّْرَعْن  
ك ْمُ ذذذْنَُعذذذد ّو  نَذذذاُبَنّذذذ ُإّْسذذذَراةّيَلُقَذذذْدُأَنَجْينَذذذاك مُّم 

...﴿٨٣﴾"ُ

إهذذككُهللاُتعذذالىُالفرعذذن ُومذذنُمعذذ ُونجذذاةُالنبذذ ُمنسذذىُوبنذذ ُ

ِْنَاه ْمُفّذذ ُ:"القصذذصإسذذراةيلُُفذذ ُسذذنرةُ فَنَبَذذ ن ذذندَ ُ  َوج  ِْنَا ُ  فَأََخذذ

الَظذذاّلّميَنُُۛ ُ اْلذذيَّمُ  َوَمذذاُُثذذمُقنلذذ :""ُ﴾٤٣﴿فَذذانظ ْرَُكْيذذَبَُكذذاَ َُعاقّبَذذ ُ 

نَسذذىُاْْلَْمذذَرَُوَمذذاُك نذذَتُّمذذَنُ ُم  ُإّْذُقََضذذْينَاُإّلَذذىَٰ ك نذذَتُبَّجانّذذّ ُاْلغَْربّذذ ّ 

ُ"ُ﴾٤٤﴿الَشاّهّدنَنُ
ُأَّ ُاْعذذّربُبّ عََصذذذاَكُاْلبَْحذذذرَُُالشذذعراء:" نَسذذذىَٰ ُم  ُۛ ُ فَأَْوَنْينَذذذاُإّلَذذىَٰ
ُفّذْرٍ َُكذالَطْنّدُاْلعَّظذيّمُفَانفَلََاُفَكَُ َوأَْزلَْفنَذاُثَذَمُاْخَخذّرنَنُُ﴾٦٣﴿اَ ُك ذلُّ

أَْجَمّعيَنُُ﴾٦٤﴿ َُوَمنَُمعَ ُ  نَسىَٰ ث َمُأَْنَرْقنَاُاْخَخّرنَنُُ﴾٦٥﴿َوأَنَجْينَاُم 

ّلَكَُخنَ ًُُ﴾٦٦﴿ ْؤّمنّيَنُُۛ ُ إَّ ُفّ ُذََٰ ه مُمُّ ُ"﴾٦٧﴿َوَماَُكاَ ُأَْكثَر 

القوف تعا ترلس املروابانت ضن سرورم طره  لرم الررغ   رن  روههرا  رن دا ررم الطواسرني لررن حررف الطراك :رن     
وقررا صرراق قرروف الرراكتور فاضررل صرراحل السررا را   السرراتت  ررن تررلس اجملمو ررة.  كرران كافيررا للجمررف تي هررا وتررني سررور

 بقاطف السور املداوكم حبرف الطاك تلكر بفاصيل  ن قصة ال يب  وسم  ليه السالا.
ورب قا رل اقروف: كير  بررون السرورم  سرمام تسر  ال ريب  مرا فهرو ارا م طره والقاسر  املشرير تي هرا وترني      

 الطواسني قصة ال يب  وسم  ليه السالا؟
فيرره  ررالف وإن ارررن  ع رراس:" اي رهررل " فلرر  ا رراف القرررآن  لررم رهررل غررري  (طررهر )فيرررون الررردض ضن بسررمية ال رريب ترر   

ضن القصررة إكررا بقررصض ألغرررا  كاإل دررار، واالبعرراة، وض ررل العررربم، وإن مل ارررن تررلا ضو  ار ال ريب  مررا، واملعررروف 
  ع  رن نديره بروفر كرل  لر  يف ترلس السرورم )طره( إ  ال اعقرل ضن اسررض قرا فه   رن تب التسرراة  رن ال فروس. و 

 و رن فر رون العرربم. لقراوم؛ا إكا هعل  ن ال يب  وسم  ليه السرالا فه   عروفة   اس و  ا قو ه؛تو  تهتلكر قصض 
وإ ا  رررا قرررارن ال ررريب ض ارررة قو ررره لررره وملرررن ابدعررره؛  رررف األ ل الضرررل  بعرررر  لررره ال ررريب  وسرررم وت رررو إسررررا يل قدرررل تعثتررره 

ضر  إىل  لر  بعاارا  علو ابره أب درار .؛ فسيهوضن  ل   ليه و لم اللان آ  روا او لر   را حصرل فعرالاوتعاتا
 املاا ة.الغيا مما اعاب  وقفه ض اا اهود  رة و 
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 التصنيف الصويت للحروف املقطعة عند علماء اإلعجاز

 :متهيد

"يتخري القرآن الكرمي حروف الكلمة وينتقي أصواهتا صافية الذوق يف خمارجها لذيذة يف        
أتليفها، انزلة على أحسن هيئة يف اإليقاع قوية اإلحياء، السماع، طيبة اجملرى على اللسان، معتدلة يف 

شديدة البعث ملا تتضمنه من املعاين الواردة واألهداف املقصودة من اآلية الكرمية، فنجد يف تركيب 
حروفه تناسقا عجيبا بني الرخو منها والشديد واجملهور واملهموس واملمدود واملقطوع ونرى أن 

 1نغما موسيقيا يظهر أثره يف صوت القارئ."اجتماعها إىل بعضها يؤلف 

تاب الرتباطها ابلكنظرا العلماء املسلمني؛ لدن لقد انلت الدراسات الصوتية عناية فائقة من     
ني الذين جعلوا من املستوى الصويت اهتماما من اهتماماهتم . وما يهمنا هنا هو اهتمام البالغياملبني 

وبعض املنتصرين لرأيهم من مشارب أخرى كالفقة والتفسري بوصفه اباب من أبواب الفصاحة 
، وبيان أسرارها طعة يف فواتح السور املذكورة ابلتصنيف الصويت للحروف املق اعتنوا واألصول، ممن

(، جار هللا الزخمشري )ت: ـه304الرتكيبية، ودالئلها الصوتية، أمثال أيب بكر الباقالين )ت
وأثناء حماولتهم لبيان إعجاز هذه احلروف، اكتشف (.ـه493: (، بدر الدين الزركشي )تـه845

واطّلعوا على طريقة تنسيق عجيبة بينها، تؤسس هلا  .هؤالء العلماء قوانني صوتية حتكم هذه احلروف
 هندسة اخلالق وتربهن من جديد على إعجاز هذا الكتاب.

ابحلروف املقطعة عند وحناول فيما يلي بيان تصنيف األصوات يف فواتح السور املبتدئة  

 لكن قبل ذلك هنالك مقدمة ال بّد منها: العلماء الثالثة.

 

                                                           

لعلنا لن جند أروع من هذا النص نفتتح به هذا الفصل فمهما حاولنا إعمال فكران لن ينتج عنا ما يضاهيه ويقدم ما نرجوه هبذه  1 
عبد الفتاح الشني: من أسرار التعبري يف القرآن: مكتبة عكاظ، اململكة العربية الوظيفية إذ تتلخص مهمتنا يف هذا املبحث 

 .31م ص 1891 1السعودية"ط
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إذا أردان التأسيس لدعم األرضية اليت نقف عليها لبناء هذا الرأي الصويت األصيل؛ عدان إىل 
عرض احلروف اليت تتألف منها هذه الفواتح يف الفصل األول وقد اتضح من ذلك "العرض 

الفواتح القرآنية تسع وعشرون، وأهنا على ثالثة عشر شكال، وأّن أكثر املفصل أن جمموعة 
مث اهلاء  األحرف ورودا فيها األلف والالم ، مثّ امليم مثّ احلاء، مث الراء مثّ السني، مث الطاء، مث الّصاد

والياء والعني والقاف، وأخريا الكاف والنون، ومجيع هذه احلروف الواردة يف الفواتح من غري تكرار 
مل يذكر صاحب الكتاب شيئا عن صاحب  1يساوي أربعة عشر، وهي نصف احلروف اهلجائية."

ري أنه أقحم االستنتاج، ومبا أن الكتاب له وهو مل يرفقه إبحالة فنحسبه من اجتهاداته اخلاصة غ
هذا الرأي بني اآلراء املنقولة عن علماء السلف دون سلف لكن املهم عندان اآلن هو تتمة هذا 

ذكرت يف القرآن لتدل على أّن القول:"وبذلك يستأنس املفسرون القائلون: إّن فواتح السور إمنا 
دا، وجاء متامها هذا الكتاب الكرمي مؤلف من حروف التهّجي املعروفة، فجاء بعضها مقطعا منفر 

مؤلفا جمتمعا، ليتبني للعرب أّن القرآن نزل ابحلروف اليت يعرفوهنا فيكون ذلك تقريعا هلم وداللة 
 2".على عجزهم أن أيتوا مبثله

؛ إذ قول الدكتور صبحي الصاحل األسبق يف ولعل حسااب ذهنيا بسيطا يدلنا على خلل بسيط     
إلضافة إىل األعراف اليت بدايتها )املر(، والراءات املبدوءة بـ)الر( سور امليمات )املبدوءة ابمليم(ستة اب

مخسة ابإلضافة إىل سورة الرعد املبدوءة بـ)املر( سنجد أّن عدد تكرار )ال( ثالث عشرة مرة بينما 
حيث وردت سبع يف احلواميم وحدها وسبع يف امليمات و)املص( األعراف  تكرار امليم سبع عشرة مرة

يم الواردة يف )املر( الرعد، واثنان يف الطواسني . فما ابل صبحي الصاحل عجعل األلف ضف إليها امل
ولو ربط بينهما ابلواو هلان األمر لكنه  ؟على رأس قائمة احلروف األكثر تكرارا، وعجعل الالم بعدها

 الدين الزركشي يكون الرتتيب بواسطتها أوضح، ولعلنا نستفيد من القول التا ي لبدر يتاستعمل مّث ال
فجاء ترتيبه تصاعداي فقال:" واعلم أّن األمساء املتهجاة يف أوائل أورد فيه عدا عكسيا هلذه احلروف 

السور مثانية وسبعون حرفا فالكاف والنون كل واحد يف مكان واحد والعني والياء واهلاء والقاف كل 
مخسة والراء يف ستة واحلاء يف سبعة يف أربعة والسني يف  يف مكانني والصاد يف ثالثة والطاءواحد 

 واأللف والالم يف ثالثة عشر وامليم يف سبعة عشر وقد مجع  بعضهم ذلك يف بيتني ومها:

                                                           

 .511ص1891صبحي الصاحل: مباحث يف علوم القرآن.دار العلم للماليني، بريوت،  -د 1 
 .511املرجع نفسه: ص 2 
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َهُق اِثـَْناِن َثاَلثٌ   اَل عَ  سٌ مخَْ  نيُ السِّ وَ  ةٌ عَ بَـ رْ أُ  اءُ الطّ  َصا      دُ  ُكْن َواِحٌد َعيـْ

 1"اَل مَ تَ اكْ وَ  َت   رْ شْ عَ  عَ بْ ا سَ هَ يمُ مِ وَ         *جْ دَ وَ  آلَ  اءُ احلَ  عٌ بْ سَ وَ  ت  سِ  اءُ الر  وَ 

)ك(+ 1)ن(+1)ع( + 2)ي(+2(ه+ 2(ق+ )2)ص(+)4)ط(+3)س(+8)ر(+6)ح(+4
 .89=)م( 14)ال(+14

"وهي يف القرآن فىي تسعة وعشرين سورة ، ومجلتها من غري تكرار أربعة عشر حرفا، عجمعها      
يقطعك  قولك:نص حكيم قاطع له سر...ومنهم من ضبطه بقوله:طرق مسعك النصيحة . وصن سرًّا

مجله....."
2

 

من بيان  ةلكن العبارات اجلامعة هلذه احلروف على ما روعي يف انسجامه من قوانني البالغ    
اإلعجازية حيث ا هبذه اجلمل االنتصار لنظرهتم وبديع وانسجام صويت يعلق يف الذهن حاولو 

أّن حتّدي القرآن للعرب أن  -وهم يف أوج محاستهم لفكرهتم هذه-"الحظ أصحاب هذا الرأي 
 3"!هاأيتوا مبثله يزداد وضوحا ويكتسب قوة بظاهرة غريبة حقا نعجب لدراستهم هلا والتفاهتم إلي

جند هذا النص:"مل يكتف القرآن وإذا متلكنا الفضول ملعرفة هذه الظاهرة الصوتية العجيبة        
ابشتماله على فواتح خمتلفة يبلغ تعدادها متام حروف اهلجاء وال بتأليفه تلك الفواتح من نصف 
احلروف اهلجائية، بل حوى فوق ذلك من كل جنس من احلروف نصفه، فمن حروف احللق: 

اء والطاء والقاف والياء والنون، ومن احلاء والعني واهلاء، ومن اجملهورة اهلمزة وامليم والالم والعني والر 
احلرفني الشفهّيني :امليم والالم والعني والراء والطاء...اخ مثّ هذه احلروف ذكرت اترة مفردة واترة 

حرفني وطورا ثالثة، وأحياان أربعة ومخسة، ألّن تراكيب الكالم على هذا النمط وال زايدة على 
 4اخلمسة."

                                                           
ج  1885بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي: الربهان يف علوم القرآن ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة بريوت،  1
 .198ص  1

 حبساب اجلّمل* كلمة ودج تعين العدد ثالثة عشر 
 .198ص  1بدر الدين الزركشي: الربهان ج 2
 .519صبحي الصاحل: مباحث يف علوم القرآن ص  3
 .519ص  1بدر الدين الزركشي: الربهان يف علوم القرآن ج4 
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ن أيقوانت علم األصوات . لكن ابدائ ذي بدء ،البد لنا من أيقونة م -على قصره-هذا النص 
أتصيل هذه النظرية ورّد الفضل إىل صاحبها األّول: ولعّل أّول من تكلم عن هذه القضية )تقسيم 

 .(ـه304)تاحلروف املقطعة حسب املخارج والصفات( وهو أبوبكر حممد الباقالين 

 الباقالين:عند التصنيف الصويت للحروف املقطعة  -1

عالم الذين حتدثوا عن صفات أصوات احلروف املقطعة يف كتابه حيث لقد كان يف طليعة األ
خصص هلا مبحثا يف كتاب إعجاز القرآن وخرج منه بنتائج مهمة مثلت فاحتة الدرس الصويت هلذه 

علومات احلروف. اعتمد عليها من جاءوا بعده وما حصلوه من نتائج ال يعدوا أن يكون حتيينا للم
  -على حسب ما وصل إليه علم األصوات يف حياهتم وبعد مماته-الصوتية اليت قدمها 

 مجلة احلروف املقطعة نصف مجلة حروف املعجم:-1-1
"إن احلروف اليت بين عليها كالم العرب تسعة وعشرون حرفا، وعدد السور اليت قال الباقالين:       

سورة، ومجلة ما ذكر من هذه )احلروف( يف أوائل السور من افتتح هبا بذكر احلروف مثان وعشرون 
وهو أربعة عشر حرفا ليدل ابملذكور على غريه، والذي تنقسم إليه هذه  .حروف املعجم نصف اجلملة

احلروف أقساما: فمن ذلك قسموها إىل حروف مهموسة وأخرى جمهورة، فاملهموسة منها عشرة 
ثاء والفاء والتاء والصاد والسني.وما سوى ذلك من احلروف فهي وهي: احلاء واهلاء واخلاء والشني وال

جمهورة، وقد عرفنا أن نصف احلروف املهموسة مذكورة يف مجلة احلروف املذكورة يف أوائل السورة، 
 .1"وكذلك نصف احلروف اجملهورة على السواء ال زايدة وال نقصان

من تفصيل صويت عجب الوقوف عليه،إذ  وإذا أتملنا مليّا هذا الرأي من أوله وجدان فيه أكثر
حلروف ابأن العبارة األوىل يف النص معكوسة وال نظن أن ذلك حدث عفواي إذ أن السور املفتتحة 

املقطعة تسع وعشرون سورة وليس مثان وعشرون وال نظن رجال مثله التفت إىل هذه الدقائق وغفل 
نعطي املوضوع أكرب من حجمه وال نؤوله ألنه  لكننا لن!عن هذه احلقيقة اليت يعرفها العام واخلاص 

 .عنده أو عند احملقق أو الطابع لسنا ندري؟!حمض سهو

                                                           
 (.39-33ينظر: الباقالين، إعجاز القرآن )ص1
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صح توقعنا  فإن -ففيه خالف بني العلماء-ندان اآلن هو رأيه يف عدد احلروفلكن املهم ع
 .وعشرون حرفاوسة؛ فعددها عنده مثانية وكانت اجلملة البدئية معك

وحاصل سبب االختالف يف عدد احلروف مرجعه إىل اخللط بني ألف املد واهلمزة ، إذ أن 
يف رمز واحد. فاالشرتاك بني هذين  -سواء كانت قطعا أو وصال -الف املد اشرتكت مع اهلمزة 

كان سببا أساسيا يف االختالف حول إحصاء األجبدية حيث ينظر بعض العلماء إىل هذين الصوتني  
لى أهنما حرفا واحدا فتصبح األجبدية بذلك مثانية وعشرون حرفا والبعض اآلخر مييز بينهما الصوتني ع

فتصبح تسعة وعشرين حرفا. ولعلنا ال نستطيع اجلزم برأي الباقالين يف هذه املسألة نظرا لاللتباس 
 1الذي أشران إليه يف بداية قوله.

أربعة عشر نصف مثانية وعشرون.  فإن ؛فإن قال قائل أن الباقي من كالمه حل اإلشكالية
ألن أربعة  -وهذا مكر منه–قلنا أنه مل عجزم بذلك عندما استعمل اللفظ الفضفاض )مجلة( مرتني 

عشر بذلك ميكنها أن متثل القيمة التقريبية لنصف التسعة والعشرين . وذلك ينطبق أيضا على 
لضرورة. فمجموعات أجناس األنصاف األخرى بوصفها قيما تقريبية للنصف وليست أنصافا اب

أصوات احلروف تكون قيما فردية يف بعض األحيان وتكون خالفية يف أكثر األحيان. فإن زاد حرف 
فهي النصف ابإلمجال ال التدقيق فسلم بذلك من أغلب االنتقادات اليت   أو آخرنقص بني عامل أو

 جادت هبا معطيات الدرس احلديث لألصوات.
 :حروف اهلمس. ويف ما يلي توضيح لذلكيف وذلك ما وقع فعال 

 املعجم:حلروف املقطعة نصف حروف اهلمس يف يف ا املستعمل من حروف اهلمس-1-2

اء واهلاء واخلاء والكاف والشني والثاء والفاء والتاء :"عشرة هي احلحروف اهلمس عنده  
 والصاد والسني. مذكورة يف الفواتح هي: احلاء واهلاء والكافونصفها مخسة 2"والصاد والسني

 وجاءت يف فواتح السور التالية: مرمي، يس، فصلت.
هي: اهلمزة والطاء  لكن الدرس الصويت احلديث يضيف إىل تلك القائمة ثالثة حروف 

واستعمل منها يف الفواتح:  1.إبضافة: اهلمزة والقاف والطاء والقاف . فيكون اجملموع ثالثة عشر
                                                           

ينظر تفصيل املسألة اخلالفية بني العلماء حول األلف واهلمزة عند د/عبد الصبور شاهني :القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة  1
 .18احلديث، مكتبة اخلاجني ص 

 .33الباقالين إعجاز القرآن ص  2
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اليت جعلت نظريته قريبا نصف الثالثة عشر. فأية أعجوبة هذه الطاء والقاف. لتشكل سبعة وهي ت
  تصدق رغم املستجّدات.

كانت هلا أحكام   ؟ قلنا أن األلف املوجودة يف بداية )امل( فإن قيل: ما ابلكم جتاهلتم اهلمزة
هذا الفصل  وقد ت تفصيل ذلك يف ومل يفصل يف كوهنا مهزة وصل أو قطع أو ألفا خمتلفة يف القراءات

   2ضف إىل ذلك أن الرسم العثماين القدمي مل يثبت للهمزة شكال خاصا يف ابب القراءات واإلعراب
 .ووجودها فيه اآلن من التحسينات اليت طرأت عليه

وال يفوتنا االلتفات يف هذا املقام إىل تفسري إبراهيم أنيس لالختالف بني القدماء واحملدثني يف 
نها املعنية هنا:"القاف والطاء اللتان رمى القدماء إىل قلقلتهما ليستا صفات بعض األصوات وم

القاف والطاء اللتني نسمعهما اآلن يف قراءة املقرئني يف هذا العصر؛ وإمنا مها القاف والطاء كما كان 
ا ينطق هبما جمهورين، فالقاف كان ينطق هبا كالغني، والطاء كان ينطق هبا كالضاد احلديثة اليت نسمعه

وكذلك األمر ابلنسبة  4-بتفصيل أطول-وجتد نظريا هلذا التفسري عند البهنساوي 3".اآلن من قرّائنا
احلروف اجملهورة. لكّن البهنساوي يراها مهموسة  اليت اعتربها القدماء)ومنهم الباقالين( منإىل اهلمزة 

تفاق بني احملدثني وذلك يعكس عدم اال 5بني اجلهر واهلمسأما كمال بشر وإبراهيم أنيس فرياهنا 
 .حوهلا

 حروف اجلهر من الفواتح املقطعة هي نصفها يف املعجم :-1-3

)األلف( والباء واجليم والدال والذال  إذا حذفنا احلروف املهموسة للحصول على اجملهورة وجدان:      
 والضاد والطاء والظاء والعني والغني والقاف والالم وامليم والنون والواو والياء. يوالراء والزا

 سبعة عشر بدون احتساهبا.18ابحتساب األلف، أو  19وعددها مثانية عشر 

                                                                                                                                                                                     
 . 10ص5003سنة  1ينظر حسام البهنساوي: علم األصوات مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط  1
 .88ينظر: ابراهيم أنيس األصوات اللغوية : مكتبة هنضة مصر ومطبعتها ص   2

 .13-11. وبتفصيل أكثر صص 93-91إبراهيم أنيس األصوات اللغوية  3
 . 100. 88حسام البهنساوي : علم األصوات:ص  4
. حممد كمال بشر علم األصوات، 99.، إبراهيم أنيس األصوات اللغوية 91ينظر: حسام البهنساوي: علم األصوات ص 5

 .199، ص 5000القاهرة، دار غريب سنة 
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)األلف( والراء والطاء وهي:(09ويف الثانية مثانية)( 08تسعة ) حلالة األوىلوالنصف يف ا
 لنون والياء". وهي النصف ابلتمام يف األوىل وابلتقريب يف الثانية.والعني والقاف والالم وامليم وا

 حروف املعجم: من احلروف املقطعة نصف عددها من عدد احلروف احللقية -1-4

وكذلك مما يقسمون إليه احلروف؛ يقولون :إهنا على "فيقول:آخر: مث يعرض الباقالين تصنيفا
العني واحلاء واهلمزة واهلاء واخلاء والغني والنصف من  ضربني:أحدمها حروف احللق، وهي ستة أحرف:

هذه احلروف مذكور يف مجلة احلروف اليت  تشتمل عليها احلروف املثبتة يف أوائل السور ، وكذلك 
 1."النصف من احلروف اليت ليست حبروف احللق

واحلاء واهلاء، فرز احلروف احللقية املذكورة يف الفواتح وهي: العني  -من خالل كالمه-وميكننا 
 لكن ذلك يتعارض مع  -يقبل القسمة على اثنني زوجيّ  عدد إذ العدد ستة-وعددها ثالثة ابلضبط 

ز بني األصوات احللقية واحلنجرية، إذ خيرج من احلنجرة صواتن علم األصوات احلديث، إذ ت التميي
 اهلمزة واحلاء. وقد تمها  خلاء وكالمها مذكور يف الفواتح، ومن احلنجرية صواتنفقط مها العني وا

 موجودة يف الفواتح.فهي اهلاء التفصيل يف اهلمزة أما 

  احلروف غري احللقية من مجلة احلروف املقطعة نصف احللقية من مجلة حروف املعجم: -1-5

-)ا(تبقية بعد حذف حروف احللق: وهي احلروف امل-أما احلروف اليت ليست حبروف حلق
 ي.  -و -م -ل -ك -ف -ع-ظ -ط  -ض -ص -ش -س  -ز -ر -ذ -د-ج -ث-ت-ب

 حرفا. 20. وابحتسابه عشرونتسعة عشر حرفا 19وعددها بدون احتساب األلف 
الراء واسني والصاد والطاء والعني والكاف والالم وامليم )األلف( و : املذكور منها يف الفواتحو 

 وعددها عشرة أو تسعة وهو النصف يف احلالتني. .والياء 
وينبغي التنويه هنا أّن التصنيف األول)اجلهر/ اهلمس( كان ابعتبار الصفات لكن هذا 

واسع وحروف غري احللق مصطلح  .قائم على أساس خمارج احلروف :)احللق /غري احللق(التصنيف
تندرج حتته الكثري من اجملموعات التصنيفية إذ أن حروف غري احللق تقسم تقسيمات فرعية مل أييت 

 ها.على ذكر 

                                                           

 .31-33الباقالين: إعجاز القرآن ص  1 
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ن حروف حروف الشدة من مجلة احلروف املقطعة نصف حروف الشدة م -1-6
 :املعجم
قسمني وكذلك تنقسم هذه احلروف إىل :"لة نظرية األنصاف يقول الباقالينمواصويف        

إىل احلروف الشديدة، وهي اليت متنع الصوت أن عجري فيه وهي آخرين:أحدمها حروف غري شديدة ،و 
وقد علمنا أن نصف هذه احلروف أيضا هي  ال والطاء والتاءلباء والدوالكاف واجليم وااهلمزة والقاف 

     1"مذكورة  يف مجلة احلروف  اليت بين عليها أوائل السور.
ابحلروف  -قدميا– ومما جتدر اإلشارة إليه أن احلروف اليت تقابل الشديدة اصطلح عليها        
هنالك طائفة من احلروف ال حتمل صفات الشدة وال الرخاوة فال هي شديدة وال  كما أن،الرخوة 

، و من املؤكد أن الباقالين مل يغفل عن هذه احلقيقة ابحلروف البينية -قدميا–هي رخوة اصطلح عليها 
مجع طائفتني من احلروف  :فبقوله غري الشديدة ،كان شديد احلذر يف التعامل مع املصطلحاتبل  

 . والبينية واجلامع بينهما هو أهنا غري شديدةالرخوة 
 الرخاوة على  -حديثا–ال بد من معرفة أنّه قد اصطلح  ؛ولكي تتضح األمور عند املوازنة        

الوقفة  :مصطلحعلى الشدة مال بشر كويطلق   .2االنفجارـ:ب الشدةعلى و  االحتكاكـ:ب
كما ال ننسى أن احملدثني قد اصطلحوا على   3يف الفصل اخلامس من كتابه. ذلكويفصل  ،االنفجارية

، بينما يطلق عليها كمال بشر 4االحتكاكية االنفجارية، أواألصوات املركبةحلروف البينية بـ:ا
لكن اجلوهر مل يتغري فأساس الشدة منع الصوت وذلك يتسبب  .5الوقفة غري االنفجاريّةمصطلح: 
عند انطالق الصوت، لكن املنع أو الوقف موجود يف بعض احلروف لكن دون أن يؤدي  ابالنفجار

ذلك إىل االنفجار والباقي من احلروف ال ينحبس اهلواء عند النطق هبا إمنا يكتفي جمرى اهلواء ابلضيق 
 .6فيحتك اهلواء ابألعضاء حمداث احتكاكا  
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ف هذه احلروف يف مجلة احلروف املقطعة نصه جند أنه أطلق حكما عاما بوجود نص وابلعودة إىل
أن ذكرها جاء قبيل ذكر مبا -هل نصف الشديدة  !ه مل حيدد اجملموعة اليت تشملها مالحظته لكن

 غري الشديدة؟ أو مها معا . وليس السبيل إىل معرفة ذلك إالّ ابلتطبيق:  ؟ أم-هذه املالحظة
من بني احلروف الشديدة الثمانية احملددة من لدنّه جند املذكورة يف احلروف املقطعة :القاف والكاف 

أبس ألن  تكون أربعة وهي نصف الثمانية وإن كانت ثالثة فال اوحبساهب.  فويف اهلمزة خالوالطاء 
أبّن هذه النتيجة  إن مل نشأ أن نسّلم. هذا القيم اليت عربت عن األنصاف فيما سبق هي قيم تقريبية

 )امل( ونظرياهتا من املرّكبات هي مهزة قطع.أبّن األلف املوجودة يف  إقرار من الباقالين
احملدثون مثانية  -كما يسميها-احلروف الشديدة أو االنفجارية والبد أن نشري يف هذا املقام إىل أّن     

لكن ذلك ال حيدث تغيريا يف نظرية األنصاف  1لضادعندهم أيضا لكنهم أخرجوا اجليم وعوضوه اب
 قطعة . فاحلرفان املتبادالن ال عالقة هلما برتكيب احلروف امل

الذي  ويرى كمال بشر أن إضافة القدماء للجيم إىل قائمة احلروف الشديدة مرده نطقها عندهم     
 .2يف الالتينية(dj)يقابل 

ويرمز إليها 3أو الكاف. ا من القافاهرية واليت يقرتب نطقهأما إبراهيم أنيس فيحيلنا إىل نطق اجليم الق
 . 5وابن يعيش 4وابن جين . وهذه املسألة قد أاثرت جدال كبريا يف أوساط القدماء أمثال سيبويه(ڤبـ)
 

روف غري الشديدة من مجلة احلروف املقطعة نصف احلروف غري احل-1-2-7 
 الشديدة يف املعجم:

                                                           
 .15ينظر: حسام البهنساوي: علم األصوات ص   1
 508كمال بشر: املصدر نفسه ص :ينظر   2
 59-51: األصوات اللغوية ص  براهيم أنيسإ  3

 39ص 1ج م5000،1ط لبنان-بريوت العلمية الكتب دار،اإلعراب  سر صناعة ـ(ه185 ت) املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو 4
 واببن يعيش اببن املعروف املوصلي، األسدي الدين موفق البقاء، أبو علي، بن حممد السرااي أيب ابن يعيش بن علي بن يعيش5

 لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار  ،يعقوب بديع إميل الدكتور: له قدم للزخمشري املفصل شرح (هـ931 )املتوىف: الصانع
 .158ص  10جم 5001 -1ط
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من حروف املعجم بعد إقصاء الشديدة منها هي احلروف غري الشديدة عند احلروف املتبقية         
ني والظاء والعني والغ الشني والصاد والضادالسني و والذال والراء والزاي و  باقالين:"الثاء واحلاء واخلاءال

يف احلروف وعددها عشرون . فإذا فرزان املستعملة منها والفاء والالم وامليم والنون واهلاء والواو والياء. 
 -مبا أن العدد عشرون عدد زوجي ويقبل القسمة على اثنني –املقطعة وجدانها النصف وهي عشرة 

وهي كالتا ي: احلاء والراء والسني والصاد والعني والالم وامليم والنون واهلاء والياء. ولعلنا نستطيع اجلزم 
. فعدد حروف حث كانت معكوسة فعال  بعد هذا أبن اجلملة األوىل اليت استهل هبا الباقالين هذا الب

  املعجم عنده مثانية وعشرون حرفا ابعتبار اهلمزة واأللف حرفا واحدا. 

 احلروف املطبقة من مجلة احلروف املقطعة نصف حروف اإلطباق يف املعجم:-1-7
الطاء، يقول الباقالين:"ومن ذلك احلروف املطبقة، وهي أربعة أحرف وما سواها منفتحة، فاملطبقة:     

والظاء، والصاد، والضاد. وقد علمنا أن نصف هذه احلروف يف مجلة احلروف املبدوء هبا يف يف أوائل 
  .1"السور

ومن املعلوم أن حروف اإلطباق تغري املصطلح الدال عليها دون املساس هبا، حيث يصطلح        
اليت سردها الباقالين. ومبا أن  عليها يف الدرس الصويت احلديث ابألصوات املفخمة، وهي ذات القائمة

نصف األربعة اثنان؛ فقد صّح ما ذهب إليه الباقالين ألن املستعمل من احلروف املطبقة يف فواتح 
  القرآن املقطعة اثنان مها: الصاد والطاء.

احلروف غري املطبقة من مجلة احلروف املقطعة نصفها من جممل احلروف غري املطبقة من -1-8
 حروف املعجم:

املنفتحة أو كما  بعد فرز املطبق من قائمة حروف املعجم تتكشف القائمة لنا عن احلروف       
اصطلح عليها احملدثون ابملرّققة وهي كالتا ي:األلف )اهلمزة( ،الباء ،التاء ،الثاء ،اجليم ،احلاء ،اخلاء، 

،الكاف ،الالم ،امليم ،النون  الدال ،الذال، الراء، الزاي، السني، الشني ،العني ،الغني ،الفاء ،القاف
 ن حرفا .وعددها أربعة وعشرو  واهلاء و الواو والياء .
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األلف ، احلاء،الراء ، السني، العني، القاف، الكاف، املستعمل منها يف الفواتح املقطعة:          
  !الالم، امليم، النون، اهلاء، والياء. وعددها اثين عشر كما نرى

 وامليم جمتمعة يف )امل( يشري إىل مجيع احلروف:ذكر األلف والالم -1-9

اختتم الباقالين مبحثه الصويت عن فواتح السور مبالحظة هامة أساسها خمارج حروف األلف والالم      
 وامليم.

قال الباقالين:"وقد ميكن أن تعاد فاحتة كل سورة لفائدة ختصها يف النظم، إذا كانت حروفا كنحو)امل( 
ءة هبا هي أقصاها مطلعا، والالم متوسطة، وامليم متطرفة، ألهنا أتخذ يف الشفة، فنّبه ألن األلف املبدو 

 .1بذكرها على غريها من احلروف"

ال خمرج هلا وإمنا ما قاله ينطبق على اهلمزة؛  ابطنية وقبل أن أييت من يقول أبن األلف هوائية      
احلروف دون األلف ألن األلف قد تلغى،  يستدرك الباقالين:"ويشبه أن يكون التصنيف وقع يف هذه

  2وقد تقع اهلمزة وهي موقعا واحدا".

 -دون أن عجزم-وهنا يؤكد على االلتباس الواقع بني األلف واهلمزة يف احلروف املقطعة وهو يرجح       
يتمدد ويتقلص مع تغري  )مطلع(أبهنا مهزة قطع ، لكنه على عادته يستعمل مصطلحا مطاطيا

وهو –من الباطن تطلع فهي  املعطيات. فإذا كانت مهزة فمخرجها من أقصى اللسان، وإن كانت ألفا
وهي يف كلتا احلالتني ترمز إىل كل احلروف اليت تشغل  أقصى مكان ينطلق منه اهلواء طلوعا حنو الفم.

 احليز املكاين من مطلعها إىل مطلع الالم.

فمخرجها عند ابن جين:"من حافة اللسان من  الالم اليت قال عنها متوسطةنسبة إىل ابلأما        
طرف اللسان، من بينها وبني ما يليها من احلنك األعلى، فما فوق الضاحك والناب أدانها إىل منتهى 
فهي قد ال تعد متوسطة املخرج مقارنة مع غريها من األصوات لكنها مقارنة مع  3.والرابعية والثنية"

ووقوعا بني أقصى خمرج )األلف( وأدانه )امليم( يكون قد مثل مجيع احلروف  األلف وامليم متوسطة.
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وال يشرتك يف هذا  2شفوي أنفي. وعند احملدثني 1خمرجها من بني الشفتني عند ابن جينوامليم  الفموية.
     . ملخرج إال مع الواو والباء ومها ليسا من حروف الفواتح لذا مثلهماا

ذكر بعضهم أن ما من  ولعلنا نستحضر هنا ما قاله اآللوسي يف تفسريه لـ)املص( األعراف:"         
سورة افتتحت ب)امل(إال وهي مشتملة على ثالثة أمور ؛ بدء اخللق، والنهاية اليت هي املعاد والوسط 

هو املعاش وإليها اإلشارة ابالشتمال على املخارج الثالثة احللق واللسان والشفتني، وزيد يف هذه  الذي
 3."السورة على ذلك الصاد ملا فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو كما ترى وهللا تعاىل أعلم مبراده

 وقد ت تفصيل ذلك عندان يف مبحث املناسبات.

وإىل قريب من ذلك ذهب ابن قيم اجلوزية عند تفسريه)امل( البقرة، يقول:" أتّمل سّر )امل( كيف      
هذه احلروف الثالثة، فاألألف إذا بدئئ هبا أوال كانت مهزة وهي أول املخارج من أقصى  اشتملت

آخر احلروف من وسط خمارج احلروف وهي أشد احلروف اعتمادا على اللسان، وامليم  الصدر، والالم
وخمرجها من الفم وهذه الثالثة هي أصول خمارج احلروف أعين احللق واللسان والشفتني... فهذه 

اليت تتفرع منها ستة عشر خمرجا، فيصري منها تسعة وعشرون حرفا عليها مدار  احلروف معتمد املخارج 
  4كالم األمم األولني واآلخرين"

نتيجة الستقرائه  ؛يت قدمها الباقالينة املالحظات الصوتية الوهبذا نكون قد استوفينا دراس          
كما ال تفوتنا اإلشارة إىل أن الباقالين ليس من علماء األصوات وإمنا استفاد من   هلذه احلروف.

وذلك بقوله: وكذلك مما يقسمون به  -وهو يقر بذلك-وقام بتطبيقها معطيات العلماء يف هذا اجملال 
ذلك أهنم قسموها إىل حروف مهموسة..وإذا كان القوم الذين قسموا يف  احلروف...أو قوله:من

 . وايله من تطبيق . 5احلروف هذه األقسام..."
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ومن مجلة املستفيدين من هذه الدراسة التطبيقية : جار هللا حممود الزخمشري وفيما يلي دراسة       
  الدراسة.
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البية املفسرين والقراء واملشتغلني شأن غ–يف تفسريه الكشاف؛ وأثناء تفسريه لـ)امل( 
أشار جار هللا الزخمشري إىل أمهية ورود احلروف يف القرآن، وأهنا أدت معاين متعددة، إذ  -ابإلعراب

ح من هذه األمساء وجدهتا إذا أتملت ما أورده هللا عّز سلطانه يف الفواتأّنك قال الزخمشري: "اعلم 
نصف أسامي حروف املعجم أربعة عشر سواء، وهي: األلف والالم وامليم والصاد والراء والكاف 
واهلاء والياء والعني والطاء والسني واحلاء والقاف والنون يف تسع وعشرين سورة على عدد حروف 

 1."املعجم

 عدد حروف املعجم يف العربية: -3-1

هنا إىل قضية عدد حروف املعجم فكأن القارئ يلمس تناقضا طي هذا الّنص نا عائدون ولعلّ 
إذ قال عن العدد أربعة عشر نصف حروف املعجم ومنه تستطيع القول أنه أضمر عدد أربعة وعشرون  

 روفعدد السور املفتتحة ابحل كقيمة عددية جلميع احلروف، إاّل أنك جتده يعرتف صرحيا أبنّ 
 املعجم . املقطعة، هو عدد حروف

لكننا سبق وفسران هذا التضارب عند الباقالين الذي فض االشتباك الواقع بني اهلمزة  واأللف 
 اليت ميكن أن ختتزل يف حرف واحد، ميثله عمود األلف الذي تعلوه عني اهلمزة. 

وهبذا يصبح عدد احلروف مثانية وعشرين حرفا إذا أدجمت اهلمزة مع األلف ، وهي عدد زوجي ميكن  
قسمته على اثنني ويكون حاصل القسمة عددا صحيحا هو أربعة عشر.أما إذا فصلت اهلمزة عن 

طيع التعبري األلف يرتفع العدد إىل تسع وعشرين ويبقى حاصل القسمة أربعة عشر ما دمن ال نست
 ن احلروف بعدد عشري.ع

وف التسعة والعشرون هي احلروف األصلية فقط إذ ميكن أن ترتقي حروف العربية إىل احلر         
ويرتقي عدد احلروف إىل ثالثة وأربعني. فحروف العربية األصول تلك التسعة  :"ثالثة وأربعني حرفا

والعشرون. وتتفرع منها ستة مأخوذ هبا يف القرآن وكل كالم فصيح، وهي اهلمزة بني بني، والنون 
الساكنة اليت هي غنة يف اخليشوم حنو عنك وتسمى النون اخلفيفة واخلفية، وألفا اإلمالة والتفخيم حنو 

 والصلوة، والشني اليت هي كاجليم حنو أشدق، والصاد اليت كالزاي حنو مصدر، والبواقي حروف عامل

                                                           
 .43ص 1ج:اف، الكشالزخمشري 1
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مستهجنة وهي الكاف اليت كاجليم، واجليم اليت كالكاف، واجليم اليت كالشني. والضاد الضعيفة، 
 .1"والصاد اليت كالسني، والطاء اليت كالتاء، والظاء اليت كالثاء، والباء اليت كالفاء

األربعة عشر. وما ثبت منها يف  بني احلروف الفرعية فلغة القرآن الكرمي إذن معيار للتفاضل      
لغة القرآن مستحسن وما مل يرد فهو مستهجن. ولعل ذلك كان سبب دراسة احلروف املقطعة 

 من الوجهة الصوتية.

 فادة الزخمشري من تراث الباقالين:إ -3-2

إذا نظرت يف هذه األربعة عشر وجدهتا مشتملة على أنصاف أجناس مث  يواصل الزخمشري:"        
احلروف، بيان ذلك أن فيها من املهموسة نصفها الصاد والكاف واهلاء والسني واحلاء، ومن اجملهورة 

صفها األلف نصفها األلف والالم وامليم والراء والعني والطاء والقاف والباء والنون، ومن الشديدة ن
ومن الرخوة نصفها الالم وامليم والراء والصاد واهلاء والعني والسني واحلاء   والقاف.والكاف والطاء 

ومن املطبقة نصفها الصاد والطاء، ومن املنفتحة نصفها األلف والالم وامليم والراء  .والياء والنون
 2"ني واحلاء والقاف والباء والنون،والكاف واهلاء والعني والس

مل يضف الزخمشري شيئا على ما جاء به الباقالين  -وصوال إىل هذه النقطة- ومن املالحظ أن        
–ه مل ينسبها لنفسه أيضا لكنه مل حيل إليه كما كان يفعل اآللوسي عندما يستعري لسان غريه، كما أنّ 

 .-كي ال يفهم ذلك اهتاما للزخمشري بقلة األمانة
فإن قيل أن الرماين ال يعترب نفسه ممن قسم أصوات احلروف العربية ابعتبار الصفات بل كان         

الزخمشري قد خصص مبحثا ملخارج احلروف وصفاهتا ، بيد أن  هيشري يف كل مرة أهنا ليست من عند
ىة مهمة ملن ويعترب مادة صوتي 3،يف كتاب املفصل )ملحق ابإلدغام(، بل وتواله شارح مثل ابن يعيش

  جاء بعده؟

                                                           

 .398الزخمشري: املفصل يف صنعة اإلعراب ص  1 
 .11ص  1الزخمشري :الكشاف ج 2
 واببن يعيش اببن املعروف املوصلي، األسدي الدين موفق البقاء، أبو علي، بن حممد السرااي أيب ابن يعيش بن علي بن يعيش 3

 5001،1ط  - بريوت العلمية، الكتب دار ،يعقوب بديع إميل الدكتور: له قدم :للزخمشري شرح املفصل: ـ(ه931)ت الصانع
  .151-111ص  -ص 1ج، م
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قلنا:إن الرماين إن مل يكن صاحب فكر صويت، لكنه كان مطبقا فّذا حبيث التفت إىل تلك         
األنصاف ، كما أن الفارق الزمين بني الرجلني حييل إىل أن الزخمشري قد استند فعال على قاعدة 

ولعله اعترب كل ما قيل حىت اآلن الباقالين لكنه أضاف اجتهاداته الشخصية، وهي أكثر تفصيال، 
 .هويا ملا سيقوله  متهيدا بديه

كتاب املفصل( حدد مثانية ولعله ما جعلنا نشدد على هذه القضية؛ كون الزخمشري )يف          
، وحيدد احلروف الرخوة إبقصاء  (1مجعتها عبارة )مل يروعنا -بني الشدة والرخاوة-حروف متوسطة 

إلضافة إىل أصوات حروف الشدة اليت مجعت يف عبارة )أجدك قطبت(. تلك احلروف الثمانية اب
، والرخوة ما عداها وعدا ما وذلك قي قوله:"والشديدة ما يف قولك أجدت طبقك أو أجدك قطبت

عجعل نصف  لكنه يف الكشاف. 2يف قولك مل يروعنا أو مل يروعنا وهي اليت بني الشديدة والرخاوة"
                                                           

 ملحمبو  علي حتقيق: ، اإلعراب صنعة يف املفصل (:هـ119 )املتوىف: هللا جار الزخمشري أمحد بن عمرو بن حممود القاسم أبو 1
  . 399ص  1881 ،1،ط بريوت – اهلالل مكتبة،
 .399املفصل ص الزخمشري:  2

وقـد حـدد علمــاء القـراءات احلـروف البينيــة )بـني الشــدة والرخـاوة ( بقـوهلم: )لــن عمـر(. وعلمنــا أبن مقـدار الصـفري هــو الـذي حيــدد 
فــأكثرهم صــفريا أكثــرهم رخــاوة ؛ويفســر الــدكتور إبــراهيم أنــيس االخــتالف يف هــذه احلــروف :"قــد يتســع  -عنــد احملــدثني -الرخــاوة 

كبريا يسمح مبرور اهلواء دون أن حيدث أّي نوع من الصـفري أو احلفيـف، ويالحـظ هـذا مـع الـالم الفراغ مع بعض األصوات اتساعا  
والنـــون واملـــيم والـــراء. ولعـــل هـــذا هـــو الـــذي دعـــا القـــدماء إىل تســـمية هـــذه األصـــوات األربعةابألصـــوات املتوســـطة، أي الـــيت ليســـت 

علــى أن هــذه األصـــوات األربعــة تكــون جمموعــة خاصــة الهـــي  انفجاريــة وال احتكاكية.واحملــدثون مــن علمــاء األصـــوات قــد برهنــوا 
أمـا تسـميتها ابألصـوات املتوسـطة فليسـت تعـين أكثـر مـن أهنـا ختـالف النـوعني     : Liquidsابلشـديدة وال هـي ابلرخـوة ومسوهـا 

فعـدوها صـوات متوسـطا السابقني، أي أهنا ليست ابلشديدة وال الرخـوة. وقـد زاد القـدماء علـى هـذه األصـوات األربعـة صـوت العـني 
أيضـا ولقلــة التجــارب احلديثـة الــيت أجريــت علــى أصـوات احللــق ال نســتطيع أن نـرجح صــحة هــذه الصــفة للعـني بــل نرتكهــا لتجــارب 

. فهو بذلك متفق مع مجهور علماء الصـوت مـن القـدماء علـى حـروف لـن عمـر 59املستقبل لتربهن عليها" األصوات اللغوية ص 
رتكها للزمان والتجارب العلمية فاالختالف يكمن يف دقة املصطلح الذي يعكس دقة التجارب العلميـة املفتقـر ابستثناء العني اليت ي

 إليها قدميا ؛ وال خالف يف جوهر الفكرة. 
 لكن ماذا بشأن احلروف الثالثة املتبقية عند الزخمشري )األلف والياء والواو(؟     
: األلـف والــواو واليــاء تســمى حــروف اللــني عنـد احملــدثني مــن علمــاء الصــوت، وذلــك مـن املعــروف أن أصــوات احلــروف املديــة      

هي أنه عند النطق هبا يندفع اهلواء من الرئتني مارا   Vowelsابعتبار طبيعتها الصوتية "فالصفة اليت جتمع بني كل أصوات اللني 
أو حتـبس -كمـا حيـدث مـع األصـوات الرخـوة-ه فتضـيق جمـراه ابحلنجرة، مث يتخذ جمراه يف احللق والفم يف ممر ليس فيه حوائل تعرتض

فالصفة الـيت ختـتص هبـا أصـوات اللـني هـي كيفيـة مـرور اهلـواء يف  -كما حيدث مع األصوات الشديدة-النفس وال تسمح له ابملرور 
فـــاملرجح أّن  . وقـــد اتضـــحت الصـــورة  إذن58احللـــق والفـــم وخلـــو جمـــراه مـــن حوائـــل وموانـــع"إبراهيم أنـــيس: الصـــوت اللغـــوي ص 

الزخمشــري عنــدما أضــاف األلــف واليــاء والــواو إىل قائمــة احلــروف البينيــة قصــد املديــة منهــا ومل يقصــد صــورها األخــرى )اهلمــزة واليــاء 
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املتوسطة اليت مجعتها عبارة)مل يروعنا( كلها واحلروف  فمجملها إذن عشرون! احلروف الرخوة عشرة!
فهو هبذا مل حيدد نصف الرخوة وإمنا نصف ما مساه  موجودة إاّل الواو؛ فهو ليس من احلروف املقطعة!

 الباقالين )غري الشديدة( إذ جتمع الرخوة واملتوسطة. 
كان أكثر حذرا عند استعمال  -عده عن التخصصرغم ب-نستنتج أن الباقالين  وميكن أن       

 فكيف يستقيم ذلك وهو عامل جليل؟ !الصوتية املصطلحات
 مع نفسه، ومع ااقضمتن-لوهلة الذي يبدو  –احلقيقة اليت ال ينبغي جتاهلها أن الزخمشري و          

تناقض آراءه قضية . و الصوتية احلديثة كان موافقا للدراسات  ؛ لكنهالدراسات الصوتية العربية القدمية
 فهم سطحي لكالمه.ليست سوى 

ترى أن صفة البينية )االنفجارية االحتكاكية( ال والدراسات احلديثة  فإن قيل: وكيف ذلك      
وقد وضحنا سابقا  1يف اجليم الفصيحة؟ وعدد احلروف االنفجارية)الشديدة( مثانيةتتحقق سوى 

وال عالقة لالثنني ابحلروف املقطعة، لكن مرادان هنا  والضاد القاهرية اجليم اختالفهم مع القدماء يف
 املذكورة يف احلروف املقطعة وقد ت حتديدها سابقا. أن الباقي من احلروف عشرون ونصفها عشرة هي

 (+الرخوة عشرون9مثانية حروف)وابلنسبة للتناقض الذي يوحي به رأيه: إذ عد الشديدة        
فكيف يستقيم ذلك؛ وعدد حروف العربية الذي حّدده يف  19=(09مل يروعنا البينية)+  (50)

 (  حرفا ؟58الكشاف تسعة وعشون)
وما أخذ من القرآن وفصيح  لكنها ميكن أن ترقى إىل ثالثة وأربعنيأن ذلك هو األصل ،قلنا      

، والنون الساكنة اليت هي )اهلمزة بني بنيحروف هي: العربية تفريعا للحروف التسعة والعشرين ستة
 والتفخيم، والشني اليت هي كاجليم، والصاد اليت كالزاي( غنة يف اخليشوم)اخلفيفة(، وألفا اإلمالة

وال بد من معرفة احلرف اإلضايف ليتطابق  11=09+58فيكون جمموع احلروف يف العربية الفصيحة 
وقد أشران إليه سابقا  القدماء واحملدثنيالرقمان، ولعل ذلك احلرف هو حمل اخلالف بني الصوتيني 

ذكره  حيث أن الزخمشري 2.ل كمال بشر وإبراهيم أنيس يف هذه القضية. وقد فصّ وهو اجليم القاهرية

                                                                                                                                                                                     

والواو غري املديتني( وهي على ما أظهر إبراهيم أنيس اختذت معربا خاصا من ابطن الرئتني إىل خارج الفم خيتلف عن مسار الرخـوة 
عه، وعن الشديدة يف عدم وجود حواجز حتبس اهلواء يف موضع معني . ولعل هذا كان مربر الزخمشري يف جعله إايها  بـني يف اتسا

 الرخوة والشديدة. وهبذا فالزخمشري ال خيتلف كثريا مع علماء الصوتيات ال القدماء منهم وال احملدثون .
  .11-15ينظر حسام البهنساوي : علم األصوات ص  1 
 .588ص  :. علم األصوات93ص  :األصوات اللغوية 2 
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نة فهو إذن خارج عن دائرة الفصيح، وذلك يف قوله:"والبواقي حروف يف مجلة احلروف املستهج
، والصاد والضاد الضعيفةلكاف واجليم اليت كالشني مستهجنة وهي الكاف اليت كاجليم، واجليم اليت كا

 1اليت كالسني، والطاء اليت كالتاء، والظاء اليت كالفاء".
حول  نستنتج سبب اختالف احملدثني من الصوتيني مع القدماء :هذا القولخالل ولعلنا من        

ويبدو أّن الّضاد املستبعدة هي ، (استبعدها القدماء وأقرها احملدثون) الضاد يف قائمة احلروف الشديدة
 الضاد الضعيفة.

يف كتاب الكشاف كما أننا ال نستطيع الوقوف على آراء الزخمشري الصوتية يف الفواتح املقطعة       
مبعزل عن كتاب املفصل يف صنعة اإلعراب فلتكتمل الصورة عجب التنسيق بني الكتابني فما أشكل يف 

 يفسره.األول يرّد إىل الثاين فيوضحه و 
ولن نربح هذا املوضع حىت نشري إىل أنه ال خالف على احلروف املطبقة واملنفتحة بني الباقالين        

والزخمشري وال بني علماء الصوتيات احلديثة إال يف املصطلحني احلديثني التفخيم والرتقيق وال خالف 
وصل إليها الرجالن و علم  إن دل على شيء فإنه يدل على تطابق النتائج اليت وهذا يف اجلوهر.

 األصوات احلديث.

 تفصيالت الزخمشري يف نظرية أنصاف صفات احلروف: -4-1

 :احلروف املستعلية واحلروف املنخفضة -4-1-1

ومن قال:"ذكر الزخمشري تفصيالت مل يذكرها الباقالين قبله تضاف إىل مزااي دراسته حيث        
األلف والالم وامليم والراء والكاف واهلاء :ومن املنخفضة نصفها املستعلية نصفها القاف والصاد والطاء

 2."والياء والعني والسني واحلاء والنون

"املستعلية:  كاملة كان البّد من العودة إىل املفصل فوجدان قوله: املستعلية احلروف وملعرفة قائمة     
 3".األربعة املطبقة، واخلاء والغني والقاف واملنخفضة ما عداها

                                                           

 .399املفصل يف صنعة اإلعراب ص  :الزخمشري 1 
 .11الكشاف ص 2 
 .399املفصل: الزخمشري: 3 
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الصاد و الضاد والطاء والظاء. ضف إليها: اخلاء والغني والقاف .  األربعة املطبقة هي:ف       
وعددها سبعة وهو عدد فردي ال يقبل القسمة على اثنني؛ وألننا ال ميكن أن نعرب عن عدد احلروف 

 ي؛ استعمل املدور وهو ثالثة حروف  هي الصاد والقاف والطاء.بعدد عشر 
هي حصيلة طرح احلروف املستعلية من جمموع حروف املعجم ، وهي  روف املنخفضةواحل         

تساوي اثنني وعشرين حرفا هي:األلف والباء ، التاء و الثاء، اجليم واحلاء، الدال و الذال، الراء 
ونصف  ي، السني والشني، العيني والفاء، الكاف والالم، امليم والنون، اهلاء و الواو والياء واهلمزة.والزا

وجاءت هذه احلروف يف فواتح: املذكورة يف كالم السابق  حد عشراأل هي احلروف االثنني والعشرين
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الرعد، ومرمي، وغافر، والقلم.

واالستعالء  الفوارق بقوله:" فراح يربزطباق واالخنفاض استشعر التباسا بني اإل ولعل الزخمشري       
 .1"واالخنفاض خبالفه تطبق ارتفاع اللسان إىل احلنك أطبقت أو مل

ولعلنا من خالل هذا التعريف نضع أيدينا على سر اختالفه مع احملدثني من علماء           
ف حيث يرون يف تعريفهم احلرو حني أقصوا حروف اإلطباق من قائمة احلروف املستعلية، األصوات 

خرة اللسان، حنو اللهاة يف أثناء النطق هبا فيخرج الصوت األصوات اليت ترتفع فيها مؤ أبهنا:" املستعلية
غليظا مفخما، لكن دون مبالغة يف تغليظ النطق". إذ املبالغة يف تغليظ النطق جوهر اخلالف بينهم 

 .وسوى ذلك متفق عليه

قد نفوا االستعالء عن احلروف املطبقة فإن قيل : إذا كان احملدثون من علماء األصوات العرب      
 !فهل يعين ذلك أهنا منخفضة عندهم؟ إذ أن األنصاف املتبقية)نصف املستفلة( متعلقة هبذه القضية

الء تفخيما قلنا: هذا ليس ابلضرورة؛ ألهنم يصطلحون على اإلطباق ابلتفخيم، ويعتربون االستع     
جزئيا أو تفخيما من الدرجة الثانية. وعليه فإن االستعالء يندرج ضمن مراتب التفخيم وليس العكس 

  .كما ارتضاه الزخمشري الذي رأى اإلطباق )التفخيم( من فروع االستعالء.

 -نيعلى رأي احملدث-ومن خالل ما قيل ميكن استنتاج أنه إذا كان االستعالء نوع من التفخيم       
واحدة ابلنسبة لالستفال )ابصطالح احملدثني( أو أنه أصل تفرع عنه اإلطباق؛ فالنتيجة 

                                                           

 .399املفصل يف صنعة اإلعراب ص 1 
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أواالخنفاض)ابصطالح القدماء( فهو ما دوهنما . وابلتا ي عدد احلروف املستفلة اثنان وعشرون 
 نصفها أحد عشر حرفا ّت بياهنا أعاله عند الزخمشري وال خالف عليها.

 حروف القلقلة: 4-1-2

 .1"ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاءقال الزخمشري:"       

ما حتسن به إذا وقفت عليها من شدة الصوت املتصعد من  عنده يف املفصل:" والقلقلة         
  2"الصدر مع احلفز والضغط.

 3وحروفها مخسة: القاف والدال والطاء والباء واجليم جمموعة يف قوهلم:" قد طبج"         

س من ابعتبار القلقلة )التحريك أو التشريب أو الصويت( ليمما تنبغي معرفته أن تصنيف احلروف  و
التصنيفات احلديثة ال هبذا املصطلح وال بغريه من املصطلحات لكن حروفها اخلمسة كانت حمل نقاش 

والدال  حول: القاف والطاء والباء ت االتفاق بينهم قد  من انحية مجعها لصفيت الشدة واجلهر
 ،خيرجها من دائرة الشدة(dj)كحروف القلقلة، لكنهم اختلفوا يف حرف اجليم فنطقها الفصيح 

 .4عجعلها مستهجنة عند علماء العربية أمثال سيبويه وغريه (j)أو الشامية (g)ونطقها ابلّلكنة القاهرية
  وقد سبقت اإلشارة إىل هذه املسألة يف موضعها.

وما يهمنا هنا أنه إبقصاء احملدثني للجيم ينخفض عددها إىل أربعة وهبذا تتحقق املساواة بني       
 النصفني .اثنان مذكوران يف الفواتح) القاف والطاء(، واثنان غري مذكورين )الباء والدال(. 

 

 

 
                                                           

 .11ص 1: ج الكشاف 1 
 .399ص  2 
 .399املفصل ص 3 
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 مالحظات على التصنيفات الصوتية:_ 3

طبق من خالهلا البالغيون ما تعلموه من اخلليل بن أمحد اعتربت احلروف املقطعة مادة دمسة       
 .يه وابن جين على هذه احلروف الفراهيدي وسيبو 

اليت جاء هبا  ه قد صدقت نظرية أنصاف الصفاتأنّ  تطيع القول من خالل هذه الدراسةنس       
حلروف اليت تندرج حىت مع التعديالت اليت طالت قوائم ا .إىل حّد بعيد الباقالين، وفصلها الزخمشري

طرأ وإن ملسنا تغيريا طفيفا  -الصوت اللغوي مع تطور املختربات اليت تكشف عن -حتت كل صفة
القوائم فذلك مرده يف غالب األحيان إىل تطور النطق ابحلرف اترخييا وجغرافيا وال يعكس  على بعض

 .ابلضرورة ذلك خطأ يف صميم النظرية

كانوا حذرين يف التعامل مع ت العرب وعلى رأسهم الباقالين  ميكن القول أن علماء الصو        
حبيث استعملوا  ،ظرية حىت أهنم تركوا للزمن والعلم مساحة للتصحيح املخربياملصطلحات يف هذه الن

مصطلحات مطاطية تستوعب التعديل، مثل النصف والضعف واجلملة. عوض الضبط الصريح 
ال يغري ذلك شيئا ألن ابألرقام حبيث إذا عدلت القائمة األصلية فارتقى عدد حروفها أو نقص 

 النصف عندهم يستوعب األعداد الصحيحة والعشرية عن طريق التدوير .

دا ابعتبار املخرج سيما واحتصنيفات نظرية األنصاف كانت ابعتبار الصفات لكننا الحظنا تق      
وتبعه يف  -وهو عامل كبري–لكن ذلك ال حييل إىل خلط الباقالين بني التقسيمني ، )احللق وغري احللق(

تنبيه على ذلك الزخمشري فكيف يغفل الرجالن؟ وميكن تفسري ذلك أبن صنيعهما كان من قبيل ال
 .حصر تطبيقها على خمرج احللقأو  إمكانية تطبيق النظرية على أساس خمارج احلروف

 ملسألة أقسام احلروف الفواتح ليست منزلة كي تكون اتبعةينبغي التذكري يف هذا الصدد أن        
وأنواعها أو لتصب صبا يف قوالبها وإمنا هي اتبعة  ألهداف الكتاب الذي أنزلت فيه ولوسائله  
البيانية اخلاصة وإن كان مع ذلك موافقة هلذه األقسام واألنواع يف عمومها، وقد مثلت الدكتورة سهام 

 املثل يف حدود موسيقى الشعر وحبورها. وهللاخلضر لذلك ابلشاعر الذي ميارس نشاطه الشعري 
  األعلى.
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 احلروف املقطعة وما يرتتب عليها القراءات يف 

 متهيد:

خلصوصية طريقة قراءة هذه  اهتمام علماء القراءات ابحلروف املقطعة كان الفتا لالنتباه نظرا     
وتبعا ألنواع  .ركبت تركيبا خاصا وقرئت قراءة أخص   -فهي ليست كغريها من احلروف -احلروف
، حيكمها علم خمصوصة روعيت فيها أحكام أخص   اختلفت قراءة هذه احلروف على أنواع ؛القراءات

وكانت لتلك االختالفات نتائج أثرت على  قائم بذاته؛ له قواعده ومصطلحاته؛ يسمى علم القراءات.
 نواح أخرى أمهها اإلعراب.

املبحث اخلاص به ينتهي به املطاف يف  ينبغي اإلشارة هنا إىل أن إعراب احلروف املقطعة ملو       
دون تفصيله يف اببه فحال ذلك  -إذا تغريت القراءة تغري اإلعراب - ألن هناك متعلقات ابلقراءة

 -بعاستطاعة طحسب اال–لكن التفاصيل سرتافق القراءة ابلتوازي يف حمله.  فكان اإلتيان به جممال
 وسنعرضها حسب تسلسلها يف القرآن الكرمي.

 )امل(-1

 )امل ( سورة البقرة-1-1

ِلك    ١ٓلـٓم اقال هللا تعاىل:"     ب   ذ َٰ ۡيب    ل   ٱۡلِكت َٰ تَِّقين   ه ٗدى فِيِه   ر  ۡلم   "٢ل ِ

يعين أن األلف تقرأ ، وهذا م وامليم ابألمرالاأللف ابألسود، وال 1:يف مصحف التجويد ورد        
ا من حروف )سنقص ا الزما مبقدار ست  حركات ألن  لكن الالم وامليم متدان مد  قراءة طبيعية:ألف، 

                                                           
القرررآن الكرررمي بروايررة ورف عرررن رفررك خرره  حرررروف كلماترره ابلرسررم العثمررار اخلطرررات عثمرران طرره  رررود حروفرره الرردكتور املهنرررد    1

صرربحي طرره مبو ررب بررراءل اخرررتاع للرتميررو الررومين واللررور وللفرررا  الرروقفي االختيرراري، احكررام النقررل والتسررهيل واإلبرردال والتقليرررل 
خفاء، واإلههار واإلقالب والتفييم والرتقيق والقلقلة منفذة مك شرحها يف آخر املصحف  الرريف، واإلمالة واملدود واإلدغام، واإل

علرى مررا قرررأ برره أبررو عمرررو الرردار علررى شررييه أ  القاسررم برن خاقرران عررن أ   عفررر التجيررو عررن إ اعيررل النحررا  عررن أ  يعقرروب 
مأذونرة أصروال مرن الردار الررامية دار املعرفة،مطبعرة الثرر   األزرق عن ورف عن رفك ، حرازت شررف إصردارها سسيسرا علرى نسرية

 .  7341طبعة 
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ذكري يف هذا املوضك  أن "امل" آية حيث وقعت من السور من الت   البد  و .لكم( أو )نقص عسلكم(
 1املفتتحة هبا وهي ست.

إمنا هو كالم  ومه  ،يف كل القرآن، وليس جبوم يسم ى  وما *يقول الفراء: "اهلجاء موقوف
إذن فالوقف هو امليوة الواضحة أثناء قراءة )امل( هذا ابلنسبة  ،2ني ة الوقوف على كل  حرف منه"

 قرأ )امل( وجيوز أن يكون موضعه رفعا مبعىن هذا )امل( أوكنها إعرابيا يف موضك نصب مبعىن القراءهتا ل
 3.)ذلك( يكون مبعىن هذا ذلك الكتاب، فيكون خرب هذا هو أو ذاك "..."

 : ا للسورة ففي التأليف و وهالوخمرري فيقول: "إن  علت )امل( اأما 
ومعناه  4.اثنيا والكتاب خربه واجلملة خرب للمبتدأ األول أن يكون )امل( مبتدأ، وذلك مبتدأ   

 .يف مقابلته رقصعداه من الكتب  أن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل كأن ما
 .هو ذلك الكتاب املوعود:ومعناه ،وميكن أن يكون الكتاب صفة 

                                                                                                                                                                                     

واملد الالوم:الذي فيه الطول ست حركات ويسمى ابملد ِّ احلريف بنوعيه: امليفف واملثقل. وعدد حروفه مثانية واليت أوسطها حرف 
)الكاف(، )امليم(، وهذه احلروف جمموعة يف عبارة: مد ٍّ ساكن وهي: )النون(، )القاف(، )الصاد(، )العني(، )السني(، )الالم(، 

وإلمجاع القرَّاء على مد ِّه ست .  يَّ مد ا  الزما  حرفيا ؛ ألن حرف املد ِّ واللني والسكون واقعان يف حرف واحد .()نَرَقَص َعَسُلُكم
هو أن أيل بعد حرف املد ِّ حرف ساكن مدغم :املد ِّ احلريف املثقلو .حركات بال نقصان أو ز دة وكما تقدم يف املد ِّ الالزم الكلمي

 يَّ مثقال ؛ ألن .مردد، ويو د يف اللواليم، ويف )طسم(، وهجاؤه مركب من ثالثة أحرف أوسطها حرف مد ٍّ وبعده حرف مردد
صويره هكذا: وت ﴾ امل ﴿ احلرف الذي  اء بعد حرف املد ِّ مدغم فيما بعده فلوم ترديده، مثل إدغام ميرم الالم يف ميم امليم يف

)ألف الْم مِّيم( تدغم امليم الساكنة ابمليم املتحركة هكذا )ألف الم ِّيم( فيكون املدُّ ست حركات على حرف املد ِّ األلف الذي  اء 
 7ج43ينظر تقريب النرر    .بعدها حرف مردد

 .53، ص1الوخمرري: الكراف ج 1 
 .9، ص1معار القرآن ج 2 
الوقف: قال ابن اجلوري : الوقف قطك الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما مبا يلي احلرف املوقوف عليه، أو  *

 مبا قبله ال بنية اإلعراض . وأيل يف رؤو  اآلي وأوسطها، وال أيل يف وسه الكلمة وال فيما اتصل ر ا، والبد من التنفس معه
 الضباع حممد علي حتقيق: (هر 344 ت) يوسف بن حممد بن حممد اجلوري ابن اخلري أبو الدين مشس: عررال القراءات يف النرر
 .17ص الكربى التجارية املطبعة ،هر 7431 )املتوىف

 2بريوت، ت–ه(، إعراب القرآن، اعتىن به الريخ خالد العلي، دار املعرفة 553أبو  عفر بن حممد بن إ اعيل النحا  )ت 3 
 م2003

 .53ص 1الوخمرري: الكراف ج 4 
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اثنيا أو بدال على أن  ، ويكون ذلك خربا  (امل)وأن يكون )امل( خرب مبتدأ حمذوف أي هذه  
 .الكتاب صفة

 ، وذلك الكتاب مجلة أخرى.وأن يكون هذه )امل( مجلة 
مبنولة الصوت كان ذلك مبتدأ خربه الكتاب أي ذلك الكتاب املنول هو  (امل)وإن  علت  

 1".الكتاب الكامل
كونه رأى أن ذلك مبتدأ  لكن تلك ال   ؛ورمبا تقاطك هنا مك الرنقيطي يف نقطة واحدة فقه

تعدو أن تكون نقطة متا ، فهو يرى إعراب )امل( آية مكونة من حروف مقطعة ال حمل  هلا واآلية  
 2.قرأنصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره احمل  كلها يف

: "والذي -النحاة ني العند البالغي-ويبدو أن هذا اإلعراب كان منتررا يف عهد الوخمرري 
فة من حروف املعجم مستقلة أو طائ ،هو أرسخ عرفا يف البالغة... أن يقال إن  قوله )امل( مجلة برأسها

)هدى للمتقني( مجلة رابعة، وقد أصيب ريب فيه( اثلثة، و، و)ال)وذلك الكتاب( مجلة اثنية بنفسها.
برتتيبها مفصل البالغة ومو ب حسن النظم حيث  يء هبا متناسقة هكذا من غري حرف نسق، 

وهلم   را إىل لثانية متحدة ابألوىل معتنقة هلا، فا .وذلك جمليئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض
حدة من األربك بعد أن رتبت يف هذا الرتتيب األنيق ونظمت هذا النظم الثالثة والرابعة... مث  مل ختُل وا
ففي األوىل احلذف والرمو إىل احلرف الطف و ه  وأرشقه ويف الثانية: . السري من نكتة ذات  والة
ويف الرابعة احلذف واإلجياز يف  .ويف الثالثة مايف تقدمي الريب على الظرف ،مايف التعريف من الفيامة

 3."تقني رادر هللا إطالعا على أسرار كالمه وتبيار لنكت تنويله وتوقيفا للعمل مبا فيهذكر امل

 كل كالم نقوله بعد هذا واهٍّ فهذا شيخ البالغيني  ار هللا الوخمرري.

 

 

 )امل( آل عمران:-1-2

                                                           

 .53ص 1الوخمرري: الكراف ج 1 
 الفاحتة/البقرة. 1الرنقيطي إعراب القرآن الكرمي ص 2 
 .53، ص1الوخمرري الكراف ج 3 
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ٓ  ٱّللَّ   ١ٓلمٓ ا قال هللا تعاىل:" ه   ل  ي   ه و   إِلَّ  إِل َٰ رب قائل يقول سبقت اإلشارة " ٢ٱۡلق ي وم   ٱۡلح 
إىل قراءة )امل( البقرة فال ضرورة لقراءة )امل( آل عمران فليس هنالك فرق.فيكون الرد  أن هنالك فرقا 

وذلك يؤثر صوتيا على هذه  (هللا)آل عمران ات بعت بساكن يف قراءة  (امل) وهر  يف القراءة كون 
 وذلك ال حُيدُِّث مركال صوتيا. (ذلك)البقرة اليت ات بعت ب (امل)القراءة خبالف 

ر و اسي )امْل هللاُ( بقطك فقد قرأ احلسن وعمرو  بن عبيد وعاصم بن أ  النجود وأبو  عفر ال
 .1"وجيوز )املِّ هللاُ( بكسر امليم اللتقاء الساكنني األلف. قال األخفش:"

لكن  ،من الكتب اليت اهتمت هبذا املوضوع لثانية هي األقل تداوال فيما و دروالقراءة ا 
فورد عند الو  اج قوله: "وذكر أبو  شارات ضمن شروح القراءات األخرى.األمر الخيُل من بعض اإل

رت اللتقاء الساكنني ف من أ  احلسن   وهذا غلههللا( جلاز،   قيل )أملِّ لو احلسن األخفش أن امليم ُكسِّ
 2."فحقها الفتح اللتقاء الساكنني وذلك لثقل الكسرة مك الياء مكسورا ما قبلهاألن قبل امليم  ء 

وأل ل ذات السبب اشتهرت  -وهو سبب صول حمض-هذه القراءة وهنا عرف السبب وراء إلغاء 
 هللاُ فتح امليم وقد ُروَِّي عن الرؤاسي:)امْل(( آل عمران ابمليم املفتوحة فقد "أمجعت القراء على قراءة )املَ 

واملضبوت عن عاصم يف رواية أ  بكر بن  .وقد روى هذه القراءة بعضهم عن عاصم بتسكني امليم،
 3عي اف وأ  عمرو فتح امليم، وفتح امليم إمجاع"

ا جمددا يضك الو  اج يده على السبب الرئيسي يف تداول هذه القراءة دون سواها وهي أن
ران ففتحوا امليم، ألن امليم كانت جموومة لنية الوقفة ر اء )املَ هللاُ( يف آل عمإمجاٌع، قال الفر اء: "قرأت القُ 

فكانت القراءة )ا ل َم َاهللُ(  ؛مبا بعده االستئناف ذا كان احلرف يُنوى به الوقوف نويعليها، وإ
فصارت فتحتها يف امليم لسكونا ولو كانت امليم  وما مستحقا  ،فرتكت العرب مهوة األلف من )هللا(

                                                           

 .120أبو  عفر النحا  إعراب القرآن ص  1 
و إسحاق )يقصد الو اج( حكى هذا الرأي النحا  يف إعراب القرآن؛ فقال:" قال أب .535ص 1معار القرآن وإعرابه ج 2

.وعلق الوخمرري على ذلك 120الذي حكاه األخفش من كسر امليم خطأ ال جيوز وال تقوله العرب لثقله " إعراب القرآن ص
فقال:" فإن قلت : فما و ه قراءة عمرو بن عبيد ابلكسرة؟ قلت: هذه القراءة  على توهم  التحريك اللتقاء الساكنني وما هي 

 .130ص  1ج مبقولة". الكراف
 . 535ص 1املصدر نفسه ج :الو  اج 3
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نَّة  )للجوم لكسرت، كما يف  ِل اْلج  (. وقد قرأها ر ل من النحويني والقراءة بطرح اهلموة.  ۖ   ِقيل  اْدخ 
  1.قال الفر اء: وبلغين عن عاصم أنه قرأ بقطك األلف

و طرحها فإن األمر الذي يعد  أكثر ثباات وأقل ن اخلالف الواقك بني قطك اهلموة على الر غم م
رأى الفر اء إلقاء حركة ، فبينما أيضا -رغم اختالفها-ة وتربيراهتا تبدو معقول .خالفا هو فتح امليم

واختاروا هلا الفتح لئال  أن امليم فتحت اللتقاء الساكنني. رأى سيبويه ؛اهلموة على امليم سببا لفتحها
  2.جيمعوا بني كسرة و ء وكسرة قبلها

امليم،  وحاول الو  اج أن ميسك العصا من وسطها فقال: "واختلف النحويون يف علة فتح
فقال بعض البصريني:  ائو أن يكون امليم فُتحت اللتقاء الساكنني، و ائو أن يكون طرحت عليها 

 3".فتحة اهلموة ألن نية حروف اهلجاء الوقف، وهذا أيضا قول الكوفيني

فإن قلت كيف  از إلقاء حركتها عليها وهي  :"لكن الوخمرري اختار الفصل بني املوقفني
قلت: هذا ليس  ألن ثبات حركتها كثباهتا؟ يف درج الكالم فال تثبت حركتها،ت تثب مهوة وصل ال

بدرج، ألن ميم يف حكم الوقف، والسكون  واهلموة يف حكم الثبات، وملا حذفت ختفيفا وألقيت 
به يف ابب الوقف.. ولو كان  ا... ألن التقاء الساكنني اليباىلحركتها على الساكن قبلها ليدل عليه

امليمات يف ألف الم ميم اللتقاء الساكنني  تكنني يف حال الوقف يو ب التحريك حلر كالتقاء السا 
 .4"وملا انتظر ساكنا آخر

اءات حتكمها ضوابه صوتية حمضة لكنها نسبت إىل ورب  مالحظ يكترف أن كل هذه القر 
 .ألنه عدة من عتاده لنحوا

وصلها، ففي كتاب السعة يف القراءات ولنا عودة إىل اهلموة اآلن والتحقيق يف قضية قطعها أو 
ا اهبا ختص  هذه األلف فقال: "قرؤو مساحة واسعة لألحاديث املنقولة عن أصح 5لصاحبه ابن جماهد

                                                           
 من سورة يس. 23واآلية هي  9ص 1معار القرآن ج:الفراء  1
 .233ص 2الكتاب ج 2
 .535ص 1معار القرآن ج–الو  اج  3
 161ص 1الوخمرري ج  4 

 .1919مصر  -دار املعارف–ابن جماهد: كتاب السبك يف القراءات حتقيق شوقي ضيف  5 
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ثنا حممد بن  ،كلهم )املََ هللاُ( امليم مفتوحة واأللف ساقطة إال  ما حد ثين به موسى القاضي، قال: حد 
عاصم: أن ه قرأ )امل( مث  قطك، فابتدأ )أهلل( مث سكن فيها، يويد قال: حد ثنا حيىي، عن أ  بكر، عن 

 1".وقال حيىي: آخر ما حفظت عنه: )امَلَ َاهللُ( مثل موة

يعين هذا القول أن عاصم ثبتت عنه القراءاتن ابلوصل وهذا معىن قوله: )األلف ساقطة(  
ي ضيف )مث قطك( والدكتور شوق هبموة القطك وهذا معىن قوله (أهلل)أي أنه وقف عليها وقرأ  :وابلقطك

 يؤكد ذلك على هامش التحقيق.

 وَ  هُ الَّ إِّ  هَ لَ إِّ  اَل  َاهللُ  (1)د: )أملجت -وحفص عن عاصم–وبعودة بسيطة إىل مصحف حفص  
 .ابلوقف (امل) :وهذا يعين أن "(2)ومُ يُّ القَ  يُّ احلَ 

لكن ما يرد  االهتمام هنا هو أن )امل( يف مصحف ورف آية وحدها موقوف عليها متاما  
 )أمل هللاُ  :مثلما هي يف حفص لكن يف نسية رواية ورف عن طريق أ  يعقوب األزرق جند قوله تعاىل

 211ع اآل ت نفسه وهو وهذا يعين أنه ال يعترب امل آية هنا لكن جممو  (.1)ومُ يُّ القَ  يُّ احلَ  وُ  هُ الَّ إِّ  هَ لَ إِّ اَل 
ى د  هُ  لُ بْ قرَ  نْ "مِّ  :آية لكن أين مت  استدراك الفرق بني اآل ت؟ يف مكان غري بعيد يف اآلية الثالثة

ا تنتهي اآلية يف إمن   ليس يف بقية املصاحف إشارة آية يف هذا املوضك، " لكنانَ قَ رْ الفُ  لَ وَ نرْ أَ وَ  ا ِّ لنَّ لِّ 
 2".امقَ تِّ نْ و اِّ ذُ  يوٌ وِّ عَ  هللاُ وَ  :"قوله

ال أبو هرام: "قا ت أخرى:لكن ابن جماهد يواصل إثبات القراءتني عن طريق عاصم برو 
)املَ( مث قطك فقال: )أهللُ( ابهلموة وحد ثين  :قرأها على أ  بكر، فقال  عت أبو يوسف األعرى

وحد ثين أمد بن حممد (  وم مث ابتدأ )أهللُ(. )املَْ  عاصمحممد بن اجلهم عن أ  أمي ة عن أ  بكر عن 
وحد ثين حممد بن  ،بن صدقه عن أ  بكر، عن عاصم: أنه قرأ )أمل أهللُ( بتسكني امليم وقطك األلف

 .3اجلهم عن الفر اء، قال قرأ عاصم: )امل(  وم و )أهللُ(  مقطوع

                                                           

وموسى القاضي هو موسى بن اسحاق األنصاري البغدادي القاضي. وحممد بن يويد هو  200كتاب السبك يف القراءات ص  1 
 أبو هرام الر فاعي من كبار القراء.

 .200ابن جماهد املصدر نفسه ص 2
–القرآن الكرمي ابلرسم العثمار برواية ورف لقراءة اإلمام رفك عن طريق أ  يعقوب األزرق. الناشر القد  للنرر والتوزيك  3

 ه1221شعبان  1القاهرة. وهو متداول بتصريح من جممك األزهر للبحوث اإلسالمية بتاريخ 
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وال عند  1 تعثر على إعراب هلا عند النح ا .إعراب )امل( آل عمران فقد الابلنسبة إىل 
فهو  حييلنا إىل إعراب )امل( البقرة فيقول 3 ،أما ابلنسبة للرنقيطي يف معجم إعراب القرآن 2،  اجالو 

 عل اآلخرين ال يذكرون إعراهبا فهم يعتربون أنم الذي  )امل سبق إعراهبا(، ولعل هذا هو السبب 
السور اخلمسة املبدوءة ويبدو هذا مرب را كافيا لعدم إعراهبا يف بقية  .أعربوها يف بداية سورة البقرة

ولعلنا –وفعل مثل ذلك املفسرون الذين اهتموا ابإلعراب ملا له من دخل يف تو يه فهم املعىن  (امل)ب
ق ابلفواتح من حيث اإلعراب وقد تقدم الكالم على مايتعل"مبا قاله اآللوسي يف هذا املقام: نستأنس
 تدأ وما بعده خربه، واجلملة مستأنفة،سم اجلليل مب. واالوفيه كفاية ملن أخذت عنه العناية بيدهوغريه، 

أي هو املستحق للعبودية ال غري، واحلي القيوم خرب بعد خرب له أو خرب ملبتدأ حمذوف أي هو احلي 
 4".القيوم ال غري

 العنكبوت: (امل)-1-3

ِسب   ١ ٓلـمٓ ا قال هللا تعاىل:" ك ٓواْ  أ ن ٱلنَّاس   أ ح  نَّا ي ق ول ٓواْ  أ ن ي ۡتر  ام  ه مۡ  ء  ورد يف " ٢ي ۡفت ن ون   ل   و 
ومل جيو ز بعضهم هذا االرتبات  ،سبق الكالم فيه ويف نظائرهروح املعار "بسم هللا الرمن الرحيم امل" 

مابعده به ارتباطا إعرابيا ألن االستفهام  مانك منه وحبث فيه ان الالزم يف االستفهام تصد ره يف مجلته 
 5وهو ال ينايف وقوع تلك اجلملة خربا . وحنوه كقولك: زيد هل قام أبوه؟

اب القرآن وحىت وإعر  ،كتب القراءاتة مصنفي  وهذا الكالم أكرب دليل على عدم عود 
 .بكتابة هذا التربير أو دونه املفسرين إىل قراءة منوذج سابق أو إعرابه أو حىت شرحه

واحلروف  ،حق  الصدارة يف الكالم لالستفهام وهو أن   ،يهمنا هنا هو تتمة اإلعراب لكن ما 
بل االستفهام هو  .املقطعة سلبت منه هذا احلق لذا منعوا من أن يكون هلا أثر يف إعراب االستفهام

                                                           
 . 120اعتىن به الريخ خالد العلي ص قرآنه(، إعراب ال553أبو  عفر أمد بن حممد بن إ اعيل النحا  ) ت 1
 1933، 1ه(، حتقيق وشرح د. عبد اجلليل عبده شلو عامل الكتب ت511أ  إسحاق إبراهيم بن السري الو اج )ت. 2

  بعدها. وما 535ص
 .33يف ص  3
حتقيق وتصحيح ونرر وريثه السيد حممود شكري  1230أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي ت 4 

 .32ص 5ج 1ومصر درب األتراك رقم  2دار الطباعة املنريية ودار إحياء الرتاث العر ، بريوت ت–األلوسي البغدادي 
 .152ص 20األلوسي املصدر نفسه ج 5 
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ميانعون من إعراب  ؟( لكنهم الواملثال على ذلك قوهلم: )زيٌد هل قام أبوهُ  .الذي يقود اإلعراب هنا
وأن يرتكوا مجلة تسد  َمسد   .خرب للمبتدأ ؛ومجلة االستفهام إىل ناية اآلية،  احلروف املقطعة مبتدأ  

بَ  واحلسبان  ،ستفهام لإلنكار"االوغريه: ول عن ابن مالكرأي منقوال .مفعولني فعل الظن َحسِّ
مما يتعلق مبضامني اجلمل ألنه من األفعال الد اخلة على املبتدأ واخلرب وذلك للداللة  ،مصدر كالغفران

على و ه ثبوهتا يف الذهن أو يف اخلارج من كونا مظنونة أو متيق نة فتقتضي مفعولني أصلهما مبتدأ 
ويبدو أن  .1)أن يرتكوا( :-قاله ابن مالك على ما-مسد مها هنا  وقد سد   .وخرب أو ما يسد  مسد مها

"أن" األوىل يف موضك نصب حبسب،  :هذا أيضا رأي سيبويه فيما أورده النحا  يف إعراب القرآن
 2."وهي وصلتها مقام  املفعولني على قول سيبويه

 يرى اجلملة املصدرية ويكفينا هنا رأي الر  لني حىت لو كان الوخمرري خمالفا هلما حيث ال
  3.ا هي أول املفعولنيإمن   ؛ساد ة ملفعولني

 وال داعي لليوض أكثر يف غمار هذا املوضوع فهو ليس الرئيس.

 الروم: (امل)-1-4
وم   غ ِلب تِ  ١مٓ ــلٓ ا قال هللا تعاىل:" وقال الوخمرري "امل" القراءة املرهور الكثرية "  ٢ٱلر 

ألن األرض املعهودة عند العرب  .واألرض أرض العرب .بفتح الياءغلبون لبت بضم الغني وسيَ "غُ 
 4".أرضهم

مل يَر هنا حا ة  ؛يف عدد من السور قبل سورة الروم (امل)تقدم ذكر  أن ه بعدوالظاهر هنا أن  
رب لبت( هلذا ال تستغفرأى أن يصب  كل اهتمامه على الفعل )غُ  ،إىل إعادة قراءهتا أو حىت إعراهبا

" الكالم فيه كالذي مر  يف أمثاله من 1"بسم هللا الرمن الرحيم املاملفسرين من يقول: إن و دت من
 5."الفواتح الكرمية

                                                           

 .155ص 20ار جاأللوسي: روح املع 1 
 .323ص: إعراب القرآن  2 
 .312ص 20ج :الكراف 3 
 .322، ص11ج :املصدر نفسه 4 
 .13ص 21األلوسي، روح املعار ج 5 
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ويظهر أن هذه كانت السمة الغالبة على املفسرين آنذاك لكن ذلك امتد  إىل كتب إعراب  
وم   غ ِلب تِ  ١آلمٓ  :""القرآن فتجد النحا  يقول قال أبو  عفر: )يقصد نفسه(، هذه قراءة  " ٢ٱلر 

ِلب تِ )ما قرآ:أكثر النا ، وروى عن أ  عمرو وأ  سعيد اخلدري أن   وم   غ  ( وحكى أبو حامت أن ٱلر 
 ،عِّصَمَة روى عن هارون أن هذه قراءة أهل الرام، وأمد بن حنبل يقول: إن عصمة هذا ضعيف

أما عند الو  اج فتجد  1.ى أن القراءة )ُغلَِّبْت( بضم الغنيوأبو حامت كثري الرواية عنه واحلديث يدل عل
 اء يف )امل( وقرئت ُغلبت بضم الغني، وقرأ أبو عمرو َغَلَبْت بفتح الغني واملعىن  قوله: "قد شرحنا ما

 2".أنا ُغلِّبت، وهي إمجاع القراء

ة املبنية للمجهول يف مبتدأ فتكون اجلملة الفعلي :وإذا عدر إىل إعراب )امل( يف السور السابقة
حروف مقطعة يف حمل رفك خرب ملبتدأ :امل  (السابق)حمل رفك خرب. وإذا سلمنا إبعراب الرنقيطي 

 حمذوف تقديره اقرأ.

ال أحد يلومنا إذا توقفنا عند هذا احلد  فيما خيص  )امل( وال داعي للتعر ف إىل بقية  هولعل 
ن تعر ضوا آل ت القرآن ابإلعراب خيوض مم، فال يكاد أحد من القراء أو املفسرين أو 3السور)لقمان(

 يف هذا املوضوع.

 

 
                                                           

 .353أبو  عفر بن إ اعيل النحا : إعراب القرآن ص 1 
 .133أبو إسحاق إبراهيم بن السري، معار القرآن وإعرابه شرح وحتقيق عبد اجلليل عبده شلو ص 2 
 .195ص إعراب القرآن".قد فسرت يف سورة البقرة مجيك ماقيل يف )امل( وماأشبههاجتد يف إعراب سورة لقمان عند الو اج:" 3 

أما ابلنسبة ل)امل( ورد يف إعراب القرآن: )امل  33ص 21ظريها جوعند االلوسي: متام الكالم يف اآلية قد مت يف الكالم على ن
تنويل الكتاب( اال تماع على رفك تنويل، ورفعه من ثالثة أو ه أحدها ابالبتداء واخلرب )الريب فيه( والثار على إضمار مبتدأ أي 

كما تدل عليها أ، ب، ت، ث ولو كان تنويل   هذا املتلو  تنويل، والثالث مبعىن هذه احلروف تنويل، و)امل( تدل على احلروف كلها
( إعراب القرآن 3-5إنك ملن املرسلني على صرات مستقيم تنويل العويو الرحيم() يسى املصدر جلاز كما قرأ الكوفيو:"منصواب عل

 .333ص
وقوله تعاىل  (امل)أي هذا  .فمحله الرفك على أنه مبتدأ حمذوف ؛ن  عل ا ا للسورة والقرآن:"امل إ113ص 21جوعند األلوسي 

أو هو مؤول ابسم املفعول أي ،لقصد املبالغة أو بتقدير مضاف ،)تنويل الكتاب(خرب بعد خرب على أنه مصدٌر ابق على معناه
 وله سبحانه ال ريب فيه خرب اثلث"ُمنَرو ٌل وإضافته إىل الكتاب من إضافة الصفة إىل املوصوف أو بيانه مبعىن من وق
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 :املص يف سورة األعراف-2

ٌج ﴾١﴿ لمصا"قال هللا تعاىل:          ر  ْدِرك  ح  ْنه  ِكت اٌب أ نِزل  إِل ْيك  ف َل  ي ك ن فِي ص  ِم 

ْؤِمنِين   ىَٰ ِلْلم  ِذْكر   ".﴾٢﴿ ِلت نِذر  بِِه و 

األلف ابألسود تقرأ بغري ما مد  والالم ابألمر ممدودة مد   ملصاجتدها يف مصحف التجويد:  
حركات وامليم والصاد مراوان أيضا مبد  الزم هلما من حروف )نقص عسلكم(  6ست الزما مبقدار 

كما يرد يف كتب هذا العلم حيث ورد يف كتاب خمارج وصفات احلروف العربية –أو ستقص عملك( 
ميد  ألن هجاءها ألف اعترب ساكن الوسه وليست مكونة  "األلف ال 1عند مجهور علماء التجويد.

 دود.من حرفني اثنيهما مم

وهو حريف  مثق ل لكونا مدغمة فيما بعدها ]امليم والصاد[   ،والالم متد مد ا الزما ست حركات
 كالمها ميد  مدا الزما ست حركات وهو حريف  خمف ف".

وخبصوص إعراب يرى غري واحدٍّ ومن بينهم الفير الرازي أن )املص( مبتدأ، وقوله )كتاب( 
ويرى آخرون من بينهم اآللوسي أنا َقَسٌم. "وقوله  2ربخربه، وقوله )أنول إليك( صفة لذلك اخل

كَِّتاٌب. وقوله   ذلكأو  هوأي  ،سبحانه: )كتاب( على بعض االحتماالت خرب مبتدأ حمذوف
سبحانه: )أنول إليك( أي من عنده تعاىل صفة له مرر فة لقدره وقدر من أُنول إليه صلى هللا عليه 

 4.وجتد نظري هذا القول يف الكراف 3وسلم"

                                                           

، 2015عند مجهور علماء التجويد، دار اخللدونية، اجلوائر، ى أكرور: خمارج وصفات احلروف العربيةمصطف مصطفى أكرور: 1 
 .310ص

 .13ص 12نظر مفاتيح الغيب جي 2 
 .33ص 3شهاب الدين اآللوسي: روح املعار ج 3 
 .533ص 3الوخمرري: ج 4 
الكلمة املرفوعة وهي أن تقف على صوت دون إتباعه، قال ابن اجلوري انه: "حالة من حاالت الوقف على الصوت يف  اإلمشام:*

 .227ص  2النرر ج وإمنا تضم شفتيك فقه، أو هو اإلشارة إىل حركة الرفك من غري صويت"
 اء يف كتاب املنري يف التجويد تعريف "التفييم لغة: التسمني والتعظيم... واصطالحا  تسمني صوت احلرف جيعله  التفخيم:** 

هر( التعريف االصطالحي اآلل فهو يعرف التفييم " ن يدخل 761يف امليرج  ينا  ويف الصيغة قو  ، وذكر ابن الطحان )ت 
األنباء "ذلك لتضييق احللق وتصعد صوت احلرف إىل قبة احلنك فيسمك له نربة قويةعلى احلرف عند النطق به فمأل الفم بصداه، و 

http://tanzil.net/#7:1
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واالختالفات يف اإلعراب ربعة عن االختالف يف التفاسري هلذا الحا ة هنا االستفاضة يف 
وليس هذا اببه ولعله من األفضل حاليا الولوج  ،هذه االختالفات ألنا قد تقودر إىل رحاب التفسري

 يف قراءة وإعراب بداية سورة مرمي.

 :رـــــــــــــــــــــــــــــال-2
ابتدأت هبا جمموعة من السور تسمى ابلراءات نسبة إىل الراء وهو احلرف الفارق بينها وبني         

امليمات )املبدوءة ب امل(، وعددها مخس سور إذا استثنينا سورة الرعد املبدوءة ب )املر(، لكنها غري 
  مستثناة من الدراسة إمنا هي مؤ لة فقه.

و تقرأ األلف دون مد ومتد الالم مدا الزما مبقدار ست حركات أما الراء فتمد مد ا طبيعيا مبقدار 
 1(.را)حركتني

 يونس: –الر -3-1
ِكيمِ  ۖ   رــلا:"قال هللا تعاىل ذكر األلوسي يف روح املعار )بسم هللا   "﴾١﴿ تِْلك  آي ات  اْلِكت اِب اْلح 

الرمن الرحيم الر( بتفييم الراء املفتوحة وهو األصل وأمال أبو عمرو وبعض القراء إ راء  أللف الراء 
–جمرى األلف املنقلبة عن الياء فإنم مييلونا تنبيها على أصلها، ويف اإلمالة هنا دفك توهم أن تكون 

 1بني.-. وقرأ ورف بني2*ا أن احلروف ميتنك فيها اإلمالةفقد صر حو  الو  كماحرفا   -را

                                                                                                                                                                                     

ص  2172، أيلول 1، العدد71يف جتويد القرآن الكرمي، منرور يف جملة األمدية بد ، عن جملة  امعة تكريت للعلوم، اجمللد
731.  

وهي: )حا،  ، طا، ها، را(، جمموعة يف عبرارة )حي طهر(، ما ميدُّ مد ا  طبيعيا  مبقدار حركتني وذلك يف مخسة حروف فقه  1
 ها(. ﴾ طس ﴿ و ﴾ طسرم ﴿ طا( من.﴾ كهيرعص ﴿ و ﴾ يس ﴿  ( من.﴾ حم ﴿ حا( من :ومواضعها يف السور اآلتية

 (َها، رَاوتقرأ هذه احلروف بال مهو عند تالوهتا )َحا، َ ، طَا، .﴾ املر ﴿ و ﴾ الر ﴿ را( من .﴾ كهيرعص ﴿ و ﴾ طه ﴿ من
 .011م ص2112 1اخللدونية، اجلوائر تأكرور :خمارج احلروف وصفاهتا عند علماء التجويد ، الدار مصطفى 

 االحنراف والعدول عن الريء أو اإلقبال عليه، وكذلك امليالن، ومال الريء مييل ميال، ومماال  ومميال ، ومتَْياال .اإلمالة لغة:* 
وعرفها الفر اء بقوله إنا: "ضد الفتح، وهي نوعان إمالة   ف حنو الياء، والفتحة حنو الكسرة،ابأللاإلمالة اصطالحا:هي: "أن متيل 

كربى وإمالة صغرى، فاإلمالة الكربى حد ها أن ينطق ابأللف مركبة على فتح يصرف إىل الكسر قليال، والعبارة املرهورة يف هذا 
مالة الكربى"وقد نسب القراء اإلمالة إىل أهل جند من )متيم(، و)أسد(، بني اللفظني، أعين بني الفتح الذي حددر، وبني اإل

، واإلمالة تعد مظهرا من مظاهر السرعة يف لغات القبائل النجدية، والتفييم من 2و)قيس( أما الفتح فنسبوه إىل هلجة احلجازيني

http://tanzil.net/#10:1
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ومصطلح حرف املستعمل يف  ،كلتفريق بني الراء كحرف مقط  ولعل األلوسي هنا حياول ا
لكن الفكرة وصلت مك حرصه  .ما، وال وغريها من احلروف:النحو للتعبري عن حروف املعار مثل 

 .الرديد ألن تلك احلروف ممنوعة من اإلمالة

يم من قوله: )الر( وذكر ابن جماهد يف القراءات السبعة أن العلماء: "اختلفوا يف اإلمالة والتفي
 )الر( مفتوحة الراء. وقال حفص عن عاصم: )الر( خفيف اتم ال مُيد  الراء يف كل القرآن،فقرأ ابن كثري

واية املسي ب: عن حفص، عن عاصم: )الر( مكسورة وقرأ رفك يف ر  وقال عبيدة غري مكسورة. وهي
)الر( مفتوحة وليست ممدودة وقال أمد بن صاحل عن ورف، وقالون )الر( اليُفي م الراء رفٌك. وقال 

 2.ابن مج از: رفك بكسر الر اء

ولعلنا أنخذ حكما مهما من كالم ابن جماهد خيص  أحكام الراء يف القرآن الكرمي، ال مُيد  الر اء 
أحكام املد  جيد الراء من حروف )حي  طهْر( اليت متد  مدا طبيعيا  يف كل  القرآن لكن املصطلح على

مبقدار حركتني ولعل  مراد حفص هنا الر اء يف احلروف املقطعة ألنا ال متد  يف أي سورة من سور 
 الراءات مبا فيها الرعد.

ُر الر اء يعين مييلها. وهذا ما ش رحه شوقي أما املقصود بقوله مكسورة يعين ممالة، ورفك يكسِّ
 3.ضيف على هامش التحقيق

أما ابلنسبة إىل اإلعراب، فذكر اآللوسي رأيني األول منهما وهو األقل شيوعا وهو اتبك ملعناها 
 والقائلني ابإلتيان هبا بطريق التحدي وعليه فال حمل  هلا من اإلعراب.

                                                                                                                                                                                     

م القدماء، سواء كانوا حناة أم قراء، يقول الدكتور دثني ال يكاد خيتلف يف أصوله عن كال، ورأي احملمظاهر التأر يف لغة احلجازيني
،ويسمون األوىل Consonant Vowelsعبد الفتاح شلو: "إن احملدثني حني يتحدثون عن اإلمالة يقس مون األصوات إىل

وال فرق والواو اللينة..ة والياء اللينة ساكنة، واألخرى لينة، وأصوات اللني هي احلركات من فتحة وكسرة وضمة، وكذلك األلف اللين
وكل ما هنالك أن  األصوات اللينة ختتلف من رحية ملية العضلية يف احلالتني واحدة،بني أن متال الفتحة أو متال ألف املد ؛ ألن الع

 .طول املدة اليت تستغرقها ويف العادة يستمر الصوت اللني الطويل ضعف الصوت القصري
 .33ص 3روح املعار ج 1
 .522ت السبعة صالقراءا 2 
 .522ابن جماهد كتاب السبعة يف القراءات ص 3 
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سورة ومن مث اختلفوا أما األكثرون فهم أصحاب الرأي القائل ان حملها الر فك على أنا اسم لل
لكن ذلك ال  1.يف رفعها على االبتداء أو أنا خرب ملبتدأ حمذوف وهو )اآللوسي( يؤيد الرأي األخري

يتوقف هنا إذ يرتتب عليه رأ ن أيضا يف إعراب تلك فإما أن تعرب خربا للمبتدأ، أو مبتدأ اثنيا أو 
إعراهبا اتبك لتأويل معناها ومدلوالهتا بدال من األول لكن ال حا ة هنا للتفصيل أكثر يف ذلك ف

 وليس هذا اببه.

 إعراب الر )هود(:-3-2
ههنا إىل أن قراءة الر يف الراءات ال ختتلف كون الراء األخرية ال متد مد ا الزما  البد من اإلشارة      

وُيكتفى فيها ابلتفييم وهاهرة تفييم الراء متعلقة مبا قبلها وليست متعلقة مبا بعدها هلذا فرأن 
ِكت اٌب  ۖ   رل:"اهللا تعالى ا قالالراءات غري شأن الالمات فالراءات أكثر ثباات من رحية القراءة.

بِيرٍ  ِكيٍم خ  ل ْت ِمن لَّد ْن ح  ْت آي ات ه  ث مَّ ف ِص  فال تكاد ختتلف فتجد  (الر)ابلنسبة إلعراب " ﴾١﴿ أ ْحِكم 
أما  3وكذلك فعل الو اج 2النحا  مير  مباشرة إىل إعراب )كتاب( دون التذكري إبعراب )الر(

 ا للسورة وأنا خرب مبتدأ حمذوف أي هذه  واحد من املتأخرين كونا ااآللوسي فيقول اختار غري
وقيل  حملها الرفك على االبتداء أو النصب بتقدير فعل يناسب املقام حنو اذكر  -ابلر-السورة مسماة 

حمذوف على غريه من الو وه،  أو اقرأ: وقوله سبحانه: )كتاٌب( خرب هلا على تقدير ابتدائيتها أو ملبتدأ
 4.ولتنوين فيه للتعظيم أي: كتاب عظيم الرأن  ليل القدر )أحكمت آ ته( أي نظمت نظما حمكما

"كترررراب مرفرررروع إبضررررمار هررررذا كترررراب، وقررررال  يتعررررارض مررررك رأي الو رررراج الررررذي قال:وهررررذا ال
تْت  ۖ   الر :"ألن قوله وهذا غلهبعضهم: كتاٌب خرب )الر(  تل ْت ِمتن لَّتد ْن ِكت اٌب أ ْحِكم  آي ات ته  ث تمَّ ف ِص 

بِيرٍ  ِكيٍم خ  ومرر  مررور الكررام علرى   (الرر)ن النحرا  تفرادى إعرراب لكر 5لريس هرو )الرر( وحردها."﴾١﴿ ح 

                                                           

 .39ص 3روح املعار ج 1 
. وجتد الفراء يف معار القرآن يقول: "رفعت الكتاب 209أبو  عفر أمد بن حممد بن إ اعيل النحا : إعراب القرآن ا 2 

 ابهلجاء الذي قبله كأنك قلت حروف.
 .53ص 5القرآن وإعرابه ج أبو إسحاق إبراهيم السري معار 3 
 .205ص 11روح املعار ج 4 
 .53ص 5الو اج: معار القرآن وإعرابه ج 5 
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 ؛، وغري بعيد1كتاب فقال: ")كتاب( مبعىن هذا كتاب )أحكمت آ ته( يف موضك رفك نعت لكتاب"
ِكيمِ  ۖ   الر"يف بداية سورة  يوسف جتد إعرااب مطابقا  " التقدير هنا تلك آ ت  تِْلك  آي ات  اْلِكت اِب اْلح 

تعثر على غري هذا اإلعراب يف الكتب امليصصة لذلك، وجتد قول  ، وال2الكتاب على االبتداء واخلرب
فيره   نظرائره شرهري وقرد تقردم لرك مرااأللوسي أصدق تعبري )بسم هللا الرمن الرحيم الر( الكالم فيه ويف

 3إيضاح"

تِرج  النَّتاس  ِمتن   ۖ   رـتـلا :"قال هللا تعراىل ر( إبراهيم:ــــــ)ال-3-3 ِْ ْلن تا   إِل ْيتك  ِلت  ِكت تاٌب أ نز 

ِميدِ  اِط اْلع ِزيِز اْلح  بِ ِهْم إِل ىَٰ ِصر  اِت إِل ى الن وِر بِإِْذِن ر   " ﴾١﴿ الظ ل م 

وابلنسبة إلعراب )الرر( .ما قيل يف قراءة الر هود ويونس تنطبق على قراءة )الر( يوسف وإبراهيم       
ِن  "):إبراهيم فيكاد يتجاوزها اجلميك فال تعثر إلعراهبا على أثر سوى عند اآللوسي ٰـَ ت ْحم  بِْستِم اللَّتـِه الرَّ

ِحيمِ  على تقدير كونه   -الرر ل–مر  الكالم فيما يتعلق به )كتاب(  و ز فيه أن يكون خربا  (ۖ   الر الرَّ
مبترردأ أو املبترردأ مغمررر علررى تقرردير كونرره خررربا ملبترردأ حمررذوف أو مفعرروال لفعررل حمررذوف أو مسرررودا علررى 

يكون مبتدأ وسو  البتداء  وأن -ابلر–منه التعديد و و ز أن يكون خربا اثنيا للمبتدأ الذي أخرب عنه 
 4".به كونه موصوفا يف التقدير أي كتاب عظيم

ههنا وضك أبو الفضل يده على سبب جتاوز املفسرين )الر( قراءة وتفسريا وإعرااب كلما توغلنا 
يف الراءات بقوله: "مر  الكالم فيما يتعلق به" ورب  مالحظ يلمس أن إعراب )الر( مل يطرأ عليه تغيري 

اها مبتدأ وآخر يراها خربا ملبتدأ حمذوف أو مفعوال لفعل حمذوف أيضا بل مل ير حا ة إىل ففريق ير 
سويل الفعل احملذوف الذي أشري إليه يف سابقات السور القرآنية وهو إقرأ، واملالحظة ذاهتا تتعلق 

 )ابلر( احلجر.

بِينِ تِْلك  آي ات  اْلِكت اِب  ۖ   رــلا :"الر يوسف: قال هللا تعاىل -3-4  "﴾١﴿ اْلم 
                                                           

 .209إعراب القرآن مصدر سابق ص 1 
 .205ص 11املصدر نفسه ج 2 
 .101، ص12ج 3 

 .130ص 15روح املعار ج 4 

http://tanzil.net/#14:1
http://tanzil.net/#12:1
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بِينٍ تِ  ۖ   رـلا:"قال هللا تعاىلالر احلجر:-3-5 ق ْرآٍن م  ا ﴾١﴿ ْلك  آي ات  اْلِكت اِب و  ب م   ر 

ْسِلِمين   وا ل ْو ك ان وا م  د  الَِّذين  ك ف ر   "﴾٢﴿ ي و 

أغلب  اال تغيري يذكر خيص القراءة بل أن بداية اآلية )الر تلك آ ت الكتاب( تررتك فيه
الر تلك آ ت ( و سورة يوسف )الر تلك آ ت الكتاب احلكيمالسور الرائية فهي بداية سورة يونس )

الكتاب والذي أنول إليك من ربك احلق..( واحلجر: )الر ( والرعد )املر تلك آ ت الكتاب املبني
تلك آ ت الكتاب وقرآن مبني( وهبذا سبق إعراب الر تلك آ ت الكتاب فيما تقد م وال حا ة 
إلعادته لكن هنالك شيئا يف اآلية أحسبه مهما كونه متعلق ابلراء لكنها بداية اآلية الثانية. "رمبا يود 

 1لمني"الذين كفروا لو كانوا مس

ورد يف إعراب القرآن )رمبا( فيه مثانية او ه: قرأ األعمش وموة  والكسائي )رمبا( مثقلة وقرأ 
أهل املدينة وعاصم )رمبا( خمف فة واألصل الثقيل، والعرب ختف ف املثقل وال تثقل امليف ف. قال 

و العالء قرأ إ اعيل بن إسحاق: حدثنا نصر بن علي عن أبيه عن األصمعي قال:  عت أاب عمر 
)رمبا( خمففة ومثقلة. قال: التيفيف لغة أهل احلجاز والثقيل لغة متيم وقيس وبكر، وحكى أبو زيد أنه 
َا ورَبَرَتَما  يقال: رُبرََّتَما ورَبرََّتَما، وعلى هذا ستنيث الكلمة فهذه أربك لغات وحكى أبو حامت: رمَبَا وَرمب 

 2كثر النحويني ألنا كاف ة  يء هبا ألن رب  ال يليها الفعلوَرْبتما. وال موضك هلا من اإلعراب عند أ

بعد هذا اإلسهاب يف الكالم عن قراءات رمبا بلغات األمصار نكون قد أنينا السور املبدوءة 
 ابلر ومل يتبق   سوى سورة الرعد مبدوءة ابملر.

 

 

 

 املر الرعد: -4

                                                           

 .2احلجر اآلية  1 
 .233النحا   2 

http://tanzil.net/#15:1
http://tanzil.net/#15:2
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ت   تِۡلك   ر  ٓلمٓ اقال هللا تعاىل:" اي َٰ ِب   ء   "١... ٱۡلِكت َٰ

وردت )املر( يف بداية سورة الرعد وال تو د يف بداية سواها. تقرأ األلف دون مد  ومتد  الالم 
ني مبقدار حركتني لذا  اءت راء فتقرأ مفي مة مك مد  لحركات وكذلك امليم أما ال 6مد ا الزما مبقدار 

األمر. "وقد أماهلا أبو عمرو يف مصحف التجويد ابللون األزرق القامت بينما الالم وامليم ابللون 
لكن  2، ويكاد جيمك شراح القرآن ومعربون خربا أو مبتدأ اثنيا1والكسائي وفيمها مجاعة منهم عاصم

 3.سواء كان هذا أو ذاك فإن إعراب الراءات تكاد تكون واحدة يف اغلب السور إذا مل نقل كلها

تِ  ِذۡكر   ١ٓعصٓ هيكٓ  قال هللا تعاىل:"يف بداية سورة مرمي  :كهيعص-5 ۡحم  ب ِك   ر   ع ۡبد   ۥ ر 

ك ِريَّآ   تتضمن مخسة مقاطك ويف قراءهتا أو ه:" ٢ز 

يف مصحف التجويد ابألمر متد مدا الزما مبقدار ست حركات ألنا من أحرف نقص :الكاف
اهلاء منا اخلالف  ل ه حول إبسكان الفاء وليس يف ذلك خالف وإ قرأ اجلمهور الكاف عسلكم.

قرأمها ابن كثري ابلفتح َها، َ ، :وهي من أحرف )حي طهر( ومتدان مد لني مبقدار حركتني. لذا  والياء
وقرأ أبو عمرو )كهيعص( بكسر اهلاء وفتح الياء وقرأ احلسن بضم  اهلاء وعنه أيضا ضم  الياء وكسر 

 4.اهلاء، وعن عاصم ضم الياء وعنه أيضا كسرمها، وعن موة فتح اهلاء وكسر الياء

 *ويبدو أن املراد ابلضم ليس الضم على تو  ه النحاة وال الكسر أيضا إمنا أريد ابلضم اإلمشام    
 وابلكسر اإلمالة. **وشيء من التفييم

وليس لنا يف هذا املقام إال سسيس املصطلح من عند النحاة فتجد الو  اج يقول: "فيها يف 
وقرأ احلسن بضم اهلاء وهي أقل  اللغات فأما الفتح فهو  القراءة ثالثة أو ه: فتح اهلاء والياء، وكسرمها،

ومنهم من ينحو حنو األصل، تقول ها، اب، ات يف حروف اهلجاء، ومن العرب من يقول هااب ابإلمالة 
مُّ الضم  . الضم فيقول ُها،  ُ  وحكى اآللوسي  5".نه، قليل مأما من روى ضم اهلاء مك ضم الباء ،ُيرِّ

                                                           

 .33ص 15مفاتيح الغيب: الرازي ج 1 
 .233نظر النحا : إعراب القرآن ص ي 2 
 ميكن مرا عة الصفحات السابقة من هذا املبحث.  3 
 .71ص 76اآللوسي: روح املعار ج 4 
 .513ص 5ام على هامش  حتقيق د عبد اجلليل عبده شلو جابه وجتد سكيدا على اإلمالة واإلمشمعار القرآن وإعر  5 
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ى م يف هذه األحرف ليس عل"إن الض   .1رمن بن أمد بن احلسن املقرئ الرازيقول أ  الفضل عبد ال
من األلفات َواَوات بل املراد أن ينحى هذه األلفات حنو الواو  حقيقته وإال و ب قلب ما بعدهن  

على لغة أصل احلجاز وهي اليت تسمى ألف التفييم ضد اإلمالة، وهذه الرتمجة كما ترمجوا عن 
الفتحة املمالة املقربة من الكسر ابلكسر لتقريب األلف بعدها من الياء" ويرى األلوسي أن و ه 

األلفات ملا مل يكن هلا أصل ملوها على املنقلبة عن الواو اترة، وعن الياء اإلمالة والتفييم أن هذه 
 2.دفعا للتحكم بتجو ز األمرأخرى 

وإن كان اإلمشام للتفييم لغة أهل احلجاز فاإلمالة لغة أهل املدينة والبصرة، قال أبو  عفر 
ا حنو أشبهه ها( ويف )اب( وماواإلمالة  ائوة يف ) ،قراءة أهل املدينة من أحسن ما يف هذا "النح ا :

ليل وسيبويه وحكى يل علي  بن سليمان أن البصريني ينفردون اب و ات، إذا قصرت، وهذا قول اخل
ازت اإلمالة عند روا غريه من النحو إمنا  ابلكالم يف اإلمالة، وأن الكوفيني مل يذكروا ذلك كما ذك

 3."سيبويه واخلليل

 .التجويد ابألمر لذا متدان مدا الزما مبقدار ست حركاتوردت يف مصحف العني والصاد:

 أبوو  ،ن كثري بني  الدال يف هجاء صاداب" :أن 4ذكر ابن جماهد يف كتاب السبك يف القراءات
فهما ال يدغمان الد ال اليت يف  ؛أما حممد بن إسحاق وأبوه ،عمرو يدغم هذه الدال يف ذال ذكر

ون عن رفك يف ورف وقالون ال يبني  نهجاء الصاد يف الذال. لكن ابن سعدان عن إسحاق املدر 
كما قرأ ،  لكن  الكسائي ال يبي نهما  .بل يدغمهما يف ذال ذكر وال يدغمهما،العني وال َدال الصاد 

 5."**ور على إخفائهامن عني، واجلمه *إبههار النون ؛حفص عن عاصم وفرقة

                                                           

 .33ص 13روح املعار ج 1 
 .33، ص13املصدر نفسه ج 2 
 .333إعراب القرآن ص  3 
 .333وانظر أيضا النحا  إعراب القرآن ص  203حتقيق شوقي ضيف ص 4 
 .33ص 13نظر اآللوسي روح املعار جي 5 

ويسمى هذا النوع من اإلههار غنة واصطالح ا معناه: إخراج كل حرف من حروفه من خمر ه من غري لغة  هو البيان اإلظهار*
، والسبب يف إههار النون الساكنة والتنوين عند هذه األحرف الستة بعد امليرج أي: بعد احللق إههارا حلقيا  خلروج حروفه من

هلاء، خمر هما عن خمرج هذه األحرف، فقد علمنا أن النون خترج من طرف اللسان، وهذه الستة خترج من احللق، وهي: اهلموة وا

https://ar.wikiversity.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikiversity.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikiversity.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikiversity.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1


 الثالث                                            حروف القرآن املقطعة )دراسة صوتية(الفصل 

 

 

249 

لعل  ما يهمنا يف هذا كله قراءة ورف عن رفك لكن املتصفح للمصحف الرريف جيد أن  و       
 ،احلروف يف هذه السورة آية منفصلة تسبقها)ص( فوق الضاد وهذا يعين أن الصاد موقوف عليها

لكن  الوقف هنا عند ورف ليس وقف متام، واخلالف وقك يف نوعية الوقف على الصاد فمن يدغم 
ولعل  هذا  .ومن يرى تبني الدال وعدم إدغامها يقف عليها وقف متام ل يف الذال ال يقف عليها،الدا

نا والو  اج حيث اد عى أنا أسكنت أل 1.ما عناه النحا  عندما قال: ال اختالف يف إسكانا
وما حكاه اآللوسي "قرأ أبو  عفر بتقطيك هذه احلروف وختليص  2.حروف هتج  النية فيها الوقف

. والتقاء 3واقتضى ذلك إسكان آخرهن، والتقاء الساكنني مغتفر يف الوقف" .بعضها من بعض
التقاء الساكنني يكون يف كاف وعني وكذلك يف صاْد، أما الياء واهلاء فتقرأ َ ْ، َهْا  وليس فيها 

وإن يكن فذلك مسموح به ألنه من صميم القوانني الصوتية اليت حتكم اإليقاع القرآر  .السواكن
 والفاصلة القرآنية.

وكان لإلعراب نصيب من االختالف تبعا لالختالف يف التفسري، فإذا سل منا أن  كل حرف 
، هادٍّ عاملٍّ صادقٍّ  :منها أخذ من اسم من أ اء هللا احلسىن مثل = فال حمل  ألي حرف منها )كافٍّ

وقيل إن كل حرف على نية اإلمتام خرب مبتدأ حمذوف أي هو  ؛من اإلعراب متفرقة كانت أو جمموعة
...  هادٍّ، هو كافٍّ

                                                                                                                                                                                     

واثنان من وسطه ومها: العني املهملة واحلاء املهملة، واثنان من أدره ومها: الغني املعجمة واخلاء املعجمة، فعلم من ذلك أن خمارج 
احللق ثالثة وحروفه ستة وهي: اهلموة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء، حنو: }من إله{ و: }رسوٌل أمني{، و: }من ها ر{، و: 

َسان{، و:}من غِّلٍّ {، و:}ماءٍّ غريِّ{،  }ُ ُرفٍّ  هارٍّ{، و:}من عندِّ{، و:}أ ٌر عظيم{، و:}من حكيم{، و:}وخرياٌت حِّ
 {و:}من خوف{، و:}نداء  خفيًّا

إلخفاء يف أحكام النون الساكنة والتنوين هو النطق احرف اإلخفاء بني اإلههار واإلدغام فيما بينهما، مك لفظ احلرف األو ل **
ترديد، واحلرف األول يكون إما نور  ساكنة أو تنوينا . وحروف اإلخفاء يف التالوة هي مخسة عرر حرفا  من أحرف بغن ة بدون 

األجبدية، وهي: ص، ذ، ث، ك، ج، ف، ق،  ، د، ت، ز، ف، ت، ض، ظ، وجتمك أحرفها يف أوائل كلمات هذا البيت 
قي ضك هاملا  و ي اإلخفاء هبذا االسم ألن  النون الساكنة والتنوين الرعري : صف ذا ثنا كم  اد شيص قد  ا دم طيبا  زد فري ت

إذا أحلقت احد حروف اإلخفاء ال يلفظ احلرف ويوول وخيفى، وتبقى صفته فقه، ولذلك يسم ى هذا النوع من اإلخفاء إخفاء 
 .لساكنة والتنوينحقيقيا ، وقد أيل اإلخفاء يف كلمة واحدة مك النون الساكنة، أو يف كلمتني مك النون ا

 .333النحا : إعراب القرآن ص  1 
 .213ص 5الو  اج: معار القرآن وإعرابه ج 2 
 .33ص 13اآللوسي: روح املعار ج 3 
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من اإلعراب، وعلى اعتبار أنا كلمة تقال يف  احروف مسرودة ال حمل هل ا:وعلى القول ان
وتبعا لذلك اختلفوا يف إعراب ذكر فمنهم من  ،دىفهو منا ؛موضك النداء وهو اسم من أ ائه تعاىل

 1أعرهبا خرب ملبتدأ حمذوف أو مبتدأ خربه حمذوف.

 :طه: يف بداية سورهتا  -5

آ  ١طه "قال هللا تعاىل: ۡلن ا م  ل ۡيك   أ نز  ان   ع  قراءة أهل املدينة بفتح الطاء واهلاء " ٢ِلت ۡشق ىَٰٓ  ٱۡلق ۡرء 
 2وكذلك قراءة ابن عمر بن العالء

حيث قرأ يف رواية أ   3.إذ ُروَِّي عنه اختالف يف القراءة ،قراءة أهل الكوفة ابإلمالة إال  عاصم
ولعل  الكسر هنا مبعىن اإلمالة فتجد يف روح  4بكر وموة والكسائي: )طِّهِّ بكسر الطاء واهلاء(

 "وأمال احلرفني موة والكسائي وأبو بكر". 5:املعار

ويف روح  6،عمرو يف غري رواية عبا  عن عاصم )طه( ابلتفييمالقراءة الثانية: "قرأ أبو 
املعار: "فيمها على األصل ابن كثري وابن عامر وحفص ويعقوب وهو إحدى الروايتني عن قالون 

 ".وورف

رواية ورف ورفك ألنا املعمول هبا  _ أكثر من أمهية حفص وعاصم_ولعل ما يهمنا هنا 
 .7والرواية األوىل عند اآللوسي أنا مفيمة وهذا يعين فتحها عر ()أهل املغرب الواملتداولة عندر

 8"."والرواية الثانية أنما )يقصد ورف وقالون( فيما الطاء وأماال اهلاء

                                                           

 .33ص 13يل عند اآللوسي، روح املعار جينظر التفاص 1 
 .333انظر النحا : إعراب القرآن ص 2 
 .333انظر النحا  املصدر نفسه ص 3 
 .213انظر ابن جماهد: كتاب السبك يف القراءات ص 4 
 .123ص 13اآللوسي ج 5 
 ص نفسها. 13اآللوسي ج 6 
قال حممد بن إسحاق املسيب عن أبيه  عن رفك: )طه( بفتح الطاء واهلاء وكذلك قال القاضي عن قالون: مفتوحتان ابن  7

 جماهد: كتاب السبك يف القراءات
 .253ص 13اآللوسي: روح املعار ج 8 
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إىل الفتح أقرب... فكأنه يردمها ويذكر ابن جماهد أن رفك قرأ )طِّهِّ( بني الفتح والكسر وهو  
 1."كأنك تقطعهالكسر... وقال األصمعي عن رفك: )طه(  ل

 !إن الطاء من حروف االستعالء وحروف االستعالء متتنك عن اإلمالة :فلو قلت

ورفض   .اهلاء والطاءجماورة يعين   2.لقصد النحا " يتستعلال اآللوسي: " إنا  فنرد بقول
ه حدده اآللوسي أي أن الطاء مستعلية والثار أن   اإلمالة ألن الو ه هلا لذات السببكذلك النحا

 3.لسبب هنالك  ء وال كسرة من مقتضيات اإلمالة وهااتن علتان بي نتان

لكن سيبويه أ از اإلمالة يف حروف املعجم بوصفها أ اء للحروف وتفريقا بينها وبني 
 4.حروف املعار

إىل أن  -(مكونة من حرفني، يقابلهما مقطعان صوتيان )على قصرها -ويبدو أن )طه( 
تقف فيها على التفييم واإلمالة والوقف واإلمشام. بل تعدت هذه احلدود لتصل املسائل  الصوتية مل 
 إىل اإلبدال احلريف.

طأ األرض بقدميك مجيعا وال ترد   -تفاد  للقول بعجمية هذه اللفظة–فتبعا ملعناها ابلعربية 
إحدى ر ليه  على ر ل واحدة أثناء الصالة واألمر مو  ه إىل النو )ص( إذ كان يقوم يف هتجده على

 5."فأمر ان يطأ األرض بقدميه معا وأن األصل طأ فقلبت مهوته هاء  أو قلبت ألفا واهلاء للسكت
ورأى  .6ويوافق من النحاة غري واحد على هذا فرأى النحا  أن اهلموة أبدلت هاء  مثل إ ك هي اك

ه )طأ( ابهلموة فأبدلت منها الو اج أن من قرأ طَْه إبسكان اهلاء ففيها و هان أحدمها  أن لكون أصل

                                                           

 .113كتاب السبك يف القراءات ص   1 
 .123ص 13روح املعار ج 2 
 .333إعراب القرآن ص  3 
 .233ص 2الكتاب ج 4 
 .333وأيضا الو اج: إعراب القرآن ص 330انظر الوخمرري الكراف ص 5 
 .333انظر إعراب القرآن ص 6 
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اَء َهَرْقُت و ائو أن يكون من )َوطَِّي( على ترك اهلموة فيكون ت  هذا، مث 
َ
اهلاء كما قاهلا يف أََرْقُت امل

 1. اء ابهلاء لبيان احلركة يف الوقف

اختلف يف إعراب هذه احلروف حسب االختالف يف املراد منها لكن رأي اجلمهور أنه ال حمل إعراهبا:
آ ا من اإلعراب وكذا ما بعدها من قوله )هل ۡلن ا م  ل ۡيك   أ نز  ان   ع  ( ألنه استئناف مسوق ِلت ۡشق ىَٰٓ  ٱۡلق ۡرء 

 . املرركني من التعبعما كان يعرتيه من  هة  لتسليته صلى هللا عليه وسلم،

أعين )وقد أقيم فيها الظاهر  .خربه اوجيوز فيها أن يكون حملها الرفك على االبتداء واجلملة بعده      
 وليس بسبب شقاء.  ،أن القرآن رمة يراتح هلا ( مقام الضمري الرابه لنكتة هي:القرآن

 لكن اجلملة على القولني مستأنفة.  ،وقيل هو خرب ملبتدأ حمذوف ،وقيل اخلرب حمذوف       

به على حذف حرف القسم  مٌ سَ قْ ه مُ وقيل أن   .لُ ن يكون حمله النصب على إضمار أُتْ و و ز أ       
وانتصب بفعله املضمر وجيوز أن يكون حمل ه اجلر  بتقدير حرف القسم واجلملة بعده على تقدير إراحة 
املقسم  واب القسم. و و زت هذه االحتماالت على تقدير أن يكون املراد منه السورة، وأمر ربه 

ابعتبار كون تعريفه عهد   _خاص ا هبذه السورة إن كان القرآن ؛اجلملة على تقدير ابتدائيتهِّ وخربيتها
 .2فالرابه به لرموله للمبتدأ ؛وإن كان عام ا ا_حضور  هاهر 

 طسم بداييت سورة الشعراء والقصص:-6
ت   تِۡلك   ١ٓسٓم ط بسم هللا الرمن الرحيم " اي َٰ بِ  ء  بِينِ  ٱۡلِكت َٰ "، يف مصحف التجويد  ٢ٱۡلم 

فهذا يعين أنا تقرأ قراءة طبيعية دومنا مد  أو تفييم بينما كتبت السني امللون: طسم الطاء ابألسود 
وامليم ابألمر داللة على مد  الزم مقداره ست حركات لكل حرف منهما لكن الطاء أحد حروف 

 حىت طهر وال ا  ابلتذكري هنا أنا متتد  مبقدار حركتني.

والوخمرري هنا يضك أمامنا  3وإدغامها ورد يف الكراف: بتفييم األلف وإمالتها وإههار النون
 خمططا لقراءة طسم ميكن أن جند تفصيله يف الكتب املتيصصة يف القراءات.

                                                           

 .529ص 5معار القرآن وإعرابه ج 1 
 .130ص 13انظر تفصيل هذا اإلعراب كتاب روح املعار ج 2 
 .332ص 2الوخمرري ج 3 
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 بتفييم األلف              طا
 ابإلمالة

 إبههار النون             سني     
 إبدغامها.

رون 1وذَكَر النح ا   أن الكوفيني كانوا يكسِّ
 طا

 يقرؤون بني الفتح والكسروأن املدنيني 

يقول اآللوسي:  2يف ذلك؟ ؟ وماهي حجتهفمن ذا الذي كان يقرأ بفتح الطاء وتفييمها
وى عنه أبو علي الفارسي يف احلجة والكسائي وأبو بكر، وقرأ رفك كما ر  "أمال فتحة الطاء موة ،

رفا، ومل ميِّ بني بني نتقض العرض ء فلو أميلت اوحجته يف ذلك أن األلف هنا منقلبة عن   3".لِّ صِّ
 من القلب وهو التيفيف.

اآللوسي إذ كان قد فسر الطاء انا خمففة من  ري عن الياء املنقلبة اليت قصدهالكن من يد        
قرأ كباقي )يهمنا بوصف قراءته أصل رواية ورف(: "روى بعض أنه  !واصل عن رفكو  ؟الطولذي 

 4حرف استعالء مينك من اإلمالة"ن الطاء أل السبعة من غري إمالة، 

ابلنسبة إىل السني: قال النحا : "قرأ املدنيون وأبو عمر وعاصم والكسائي )طسم( إبدغام 
النون يف امليم والقر اء يقولون إبخفاء النون، وقرأ األعمش وموة )طسني ميم( إبههار النون" وينقد 

 1.دغام يف كتاب سيبويهالنحا  هذه القراءة عن طريق أحكام النون الساكنة واإل
                                                           

 .332إعراب القرآن ص  1 
ورد يف كتاب السبك القراءات: "اختلفوا يف إدغام النون من   عند امليم وبيانا وكسر الطاء وفتحها من )طسم( فقرأ ابن كثري  2 

ء وإدغام النون، غري أن خار ة روى عن رفك: )طسم( بكسر الطاء وإدغام النون. ورفك وأبو عمرو وابن عامر: )طسم( بفتح الطا
وقال خلف عن إسحاق املسي و، عن رفك: الطاء غري مكسورة وال مفتوحة، وهي إىل الفتح أقرب. وقال ورف وقالون عن رفك: 

ل حرف على حدة. وقال الكسائي عن الطاء مفتوحة وسطا من ذلك. وقال يعقوب عن رفك وأ   عفر: )ت   م( يقطعان ك
 .230إ اعيل عن رفك يو ب رواية يعقوب بن  عفر عن أ   عفر ورفك: بيان النون من )طسم(. ابن جماهد ص

 .33ص 19روح املعار ج 3 
 .33املر ك نفسه ص 4 
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 حيث أن هلا أربعة أقسام: 

 )التنوين والنون( عند حروف احللق.يبي نان  -1
 راء والالم وامليم والواو والياء.و يُدغمان عند ال -2
 يقلبان ميما عند الباء. -2

 يكورن عند اخلياشيم )أي مها من حروف الغنة(. -4 

، بعدم  واز هذه القراءة )إههار النون(وعن طريق األحكام األربعة السابقة حكم النح ا  
 .فتُبني النون عنده ألن ليس ههنا حرف من حروف احللق

واحدا من و وه العربية. فقال:  شروت صحة القراءة موافقة ولو و هٍّ لكنه استدراك أن من  
"ولكن  يف ذلك و ٌه وهو أن  حروف املعجم حكمها أن يوقف عليها فإذا ُوقف عليها تبي نت 

 2".النون

آخر يبدو مقنعا أيضا: "قرأ بسسبب  وورد يف روح املعار احلكم األخري نفسه وبرر اإلدغام 
منفصل عم ا بعده وأدغمها الباقون  ؛أحد أ اء احلروف املقط عة ههار نون سني ألنه يف األصلموة إب

 3".مل ا رأوها متصلة يف حكم كلمة واحدة خصوصا على القول ابلعلمي ة

: "قرأ عيسى بكسر امليم هنا ويف القصص، و اء كذلك يف رفك، ويف مصحف عبد هللا )يقصد ميم
ذكر  رفك.عبد هللا بن مسعود( )ت   م( من غري اتصال وهي قراءة أ   عفر" و عفر من شيوخ 

 أك د ابن جماهد على هذهيق كتاب السبعة يف الر اءات حيث ذلك شوقي ضيف على هامش حتق
 ،رواية يعقوب بن  عفر عن رفك: )ت   م(، يقط عان كل حرف على حدة" :ريقنيالقراءة عن ط

وهذه الرواية تثبت األوىل  4.ورواية الكسائي عن إ اعيل بن  عفر عن رفك قراءة طسم بتبيني النون
 فالداعي إىل بيان النون هو ذاته الداعي إىل بيان امليم وهو تقطيك احلروف والوقف على كل واحد.

                                                                                                                                                                                     

 .213-212ص -ص 2ج 1 
 .332إعراب القرآن ص 2 
 .33ص 19اآللوسي ج  3 
 )املنت واهلامش(. 230انظر السبك يف القراءات ص 4 
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وهكذا اليكون هلا حمل  من اإلعراب وتكون تلك مرفوعة على إضمار املبتدأ املقد ر هبذه فيكون       
التقدير )هذه تلك آ ت الكتاب املبني( وآ ت هبذا تكون بدال من تلك. وجيوز أن تكون )تلك( يف 

سرة موضك نصب مفعول به نقدم الفعل نتلو والفاعل مسترت وآ ت بدل منها أيضا وتنصب ابلك
ا َضَرْبتُ   1نيابة عن الفتحة وذلك نظري قولك زيد 

 :)طس( بداية سورة النمل-7
ِ  بِۡسمِ "       نِ  ٱّللَّ ۡحم َٰ ِحيمِ  ٱلرَّ ت   تِۡلك   ٓس  ط:ٱلرَّ اي َٰ انِ  ء  ِكت اب   ٱۡلق ۡرء  بِينٍ  و   اء يف " ١م 

قراءهتا عاد  بدون مد  الطاء ابألسود وهذا يعين ج مصحف التجويد امللون برواية ورف عن رفك طس
 أما السني فهي ابللون األمر وهذا يعين مد ها مد ا الزما مبقدار ست حركات.

ومن املعروف أن الطاء من أحرف حي  طهر وتقرأ هذه األحرف عادة حرفني اثنيهما حرف 

 3.")طس( قرئ ابلتفييم واإلمالة :"،  اء يف الكراف2مد ، وميد  مبقدار حركتني طا  //

إشارة إىل السورة... وأداة البعد لإلشارة إىل بُعد املنولة يف الفضل والررف أو إىل اآل ت اليت  :)تلك(
وحمل ها الرفك على االبتداء خربها قوله تعاىل: )آ ت القرآن( واجلملة مستأنفة أو خرب لقوله  ،تتلى

 4".تعاىل: )طس( وإضافة )آ ت إىل القرآن( لتعظيم شأنا

 ية املتكونة من اسم اإلشارة )تلك( يف رفك مبتدأ خربه اجلملة اال أن طس يف حملوهذا يعين 
حمل رفك مبتدأ+املركب اإلضايف )آ ت القرآن(.و"كتاب" خمفوض على معىن تلك آ ُت القرآن آ ُت  
كتاب مبني وهذا يعين أنه معطوف على القرآن وحيتمل أن يُعطف على آ ت مبو ب هذه القراءة: 

                                                           

 إعراب سورة النمل. 311)إعراب سورة الرعراء ص 332انظر النحا : إعراب القرآن ص 1 
ابن اجلمووري يف التحفة يقول د.مصطفى أكروز: عدد احلروف الواقعة يف فواتح السور أربعة عرر حرفا جمموعة يف قول الريخ  2 

قطعَك( منها ماميد  مد ا طبيعيا وذلك يف مخسة أحرف فقه من األربعة عرر حرفا وهي جمموعة من كلمتني  رْيا  َمنْ )صله ُسحَ 
)كهيعص( اء من طه و)حي  طهر( وحي احلاء من )حم( والياء )يس( و )كهيعص( والطاء من )طه( و )طسم( و )طس( واهل

مصطفى أكرور: خمارج وصفات احلروف العربيةعند مجهور  نظر :أكروري )الر( يف مجيك مواضعها يف القرآن الكرمي -والراء من )املر(
 .53ص 2015علماء التجويد، دار اخللدونية، اجلوائر،

 .132ص 19روح املعار ج 332ص 5الوخمرري ج 3
 .133ص 19نظر روح املعار جي 4 
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لكن الوخمرري يُثبت صحة هذه القراءة وورودها  1.مبنٌي" لكن  الو  اج ال يعلم أحدا قرأ هبا "وكتابٌ 
 .على آ تٌ  ف كتابٌ عطَ وهنا يُ  2عن ابن أ  عبلة )كتاٌب مبنٌي(

 وحاول الوخمرري أن جييب على بعض التساؤالت اليت ميكن أن تراودر فقال:"فإن قلت ما
عطف إحدى الصفتني على األخرى يف حنو ما تُ به القرآن؟ قلت: كو ه عطفه على القرآن إذا أريد 

قولك هذا فعل الس يي  اجلواد الكرمي، ألن القرآن هو املنول املبارك املصد ق ملا بني يديه مكان حكمه 
 3"مبنيٍّ  كتابٍّ   آيُ  املباركِّ  لِّ املنوَّ  آ تُ  تلك اآل تُ  :لالصفات املستقلة ابملدح. فكأنه قيحكم 

انِ  ١سٓ ي هللا تعاىل:" قال: يس-8 ٱۡلق ۡرء  ِكيمِ  و  السني ابألمر متد  مد ا الزما مبقدار ست " ٢ٱۡلح 
 ، والياء مد لني مبقدار حركتني.حركات

ذكر ابن جماهد أن موة والكسائي مييالن الياء يف )يس( غري مقرضني وموة أقرب إىل الفتح 
ابإلمالة. كما ذكر آن ابن كثري ورفعا  من الكسائي يف )يس(، وقا  قول أ  بكر عن عاصم )يس(

وأاب عمرو وابن عامر وحفصا عن عاصم يقرؤون: )يس( مفتوحة الياء وأن  قراءة رفك بني بني حيث 
روى ورف وقالون وحممد ابن إسحاق )رواة قراءة رفك( أن  )الياء مفتوحة والنون مبي نة يف السورتني 

ميك يعرف أن )يس( تنطق ) سني( وكذلك )ن( تنطق مجيعا( )يقصد نون يس ونون القلم( إذ اجل
)نون( ومعىن نونما هاهرة مدغمة يعين النون األخرية من كل مقطك مك ما يليها من احلروف يف 

حيث أن مايروى عن الكسائي عن أ  بكر عن عاصم عدم تبيني النون وهذا يعين إدغامها يف  4اآلية
"ويعضهم أعين بعض العرب  6ذكر الو  اج رواية غريبة حيث قالو  5الواو التالية )يس والقرآن احلكيم(

نَي والقرآن بفتح النون، وهذا  ائو يف العربية، والتسكني أْ َوُد ألنا حروف هجاء".  تقول: َ سِّ

                                                           

 .103ص 5معار القرآن وإعرابه ج 1 
 .332ص 5انظر الكراف ج 2 
 .332ص 5الكراف ج 3 
 وانظر هامش التحقيق لروقي ضيف الصفحة ذاهتا. 353نظر ابن جماهد: السبك يف القراءات صي 4 
 .353املر ك نفسه ص 5 
 .233ص 2نظر معار القرآن وإعرابه جي 6 
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والتو يه النحوي هلذه القراءة أن "من فتح فعلى ضربني: على أن )يس( اسم للسورة حكاية كأنه 
 1وزن هابيل وقابيل ال ينصرف، وجيوز أن يكون فتح اللتقاء الساكنني قال: اتُل َيس، وهو على

ويف السياق ذاته حيصي النحا  أربك قراءات ويقد م التو يه النحوي لكل قراءة فذاك شرت 
تواتر القراءة. ولعل  األنسب هنا البدء إبههار النون كقراءة أوىل وهي قراءة أ  عمرو واألعمش وموة 

نون  سني وهي قراءة عيسى بن عمر. والنقد النحوي هلما أن  من بني  قال: سبيل  مث القراءة بفتح
حروف التهجي أن يوقف عليها وإمنا يكون اإلدغام يف اإلدراج. وابلنسبة للثانية احتكم إىل رأي 
سيبويه يف النصب الذي  عله و هتني أوالمها أن يكون مفعوال ال يصرفه، ألنه عنده أعجمي  مبنولة 

 2يل على وزن فاعيل والتقدير هنا: اذكر يس، واثنيهما أن يكون مبنيا على الفتح مثل أين وكيفهاب
وهبذا بقيت قراءاتن إحدامها إبدغام نون  سني يف واو العطف وهي قراءة أهل املدينة والكسائي وعند 

 3."او لربهها هباألن النون تدغم يف الو  (على ما جيد يف العربية)تو يهها يقول: "األوىل ابإلدغام 
( وتوىل بنفسه قضية تو يهها وهي أنه مرب ه بقول احلكيمِّ  والقرآنِّ  راء ) سنيِّ ى قراءة ذكرها الفخر األو 

ريِّ ألفَعَلن ، و ريِّ   4.ال أفعلُ  العرب  ِّ

 بضم و  "وقرأ الكل 5.)احلكيم( نعت للقرآن،و)والقرآن( قسم والواو مبدلة من ابء لربهها هبا
، أو أو على أنه خرب مبتدأ حمذوف ،على أنه مبعىن إنسان بناء   ،ه منادى مقصودن  النون وخرج على أ

 ا للقرآن وهو يطلق على . وهذا إن كان اويقد ر هذا إذا كان ا ا للسورة مبتدأ خربه حمذوف.
البعض كما يطلق على الكل . و عله مبتدأ حمذوف اخلرب وهو قسم وقيل الضمة فيه ضمة بناء كما يف 

و و ز أن يكون عطفا على يس على تقدير كونه جمرورا إبضمار  ءِّ  .والقرآن، ابتداء قسمحيُث 
 6القسم ألن ال َقَسَم بعد َقَسم.

 

                                                           

 233ص 2املر ك نفسه ج 1 
 .50ص 2وانظر أيضا سيبويه الكتاب ج 315نظر إعراب القرآن صي 2 
 .315النحا : إعراب القرآن ص 3 
 .531ص 2نظر الفراء معار القرآن جي 4 
 .315نظر النحا : إعراب القرآن صي 5 
 .211ص 22انظر اآللوسي ج 6 
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 :ابتدأت هبا سورهتا  ص  -9

انِ  ٓص   قال هللا تعاىل:"       ٱۡلق ۡرء  ۡكرِ  ِذي و   " ١ٱلذ ِ

وهي  .وابلكسر وإسكان الدالرأت ابلفتح قُ  جويد مد ا الزما مبقدار ست حركات.متتد يف الت
ألنا حروف هتج . وقيل أنا  1،وإسكان الدال أ ود قراءة ابختيار سيبويه ءة الرهرية املتواترة.القرا

 َقَسٌم.

هو اللتقاء الساكنني طلبا  :)صاَد( بفتح الدال، فقيليسى وحمبوب  عن أ  عمرو وفرَقٌة:قرأ ع
أو بفعل  ،أو اقرأ ،منصوب بفعل مضمر تقديره اذكرصاد  هي حركة إعراب على أن   :ة، وقيللليف  

، أو جمرورا إبضمار هللَا ألفعلن   :حنو ،تعظيم املتحدث بنفسهعد نوع اخلافض ملا فيه من معىن القسم ب
ي ة والتأنيث  .2(بناء  على أنه اسم للسورة) حرف القسم، وهو ممنوع من الصرف للَعَلمِّ

عبلة ونصر  احملسن وابن أ  إسحاق وأبو السمال وابن أ ذكر الفر اء يف معار القرآن قراءة 
إذا عارض  ،أنه من صادى وصادي :عاصم بكسر الدال بغري تنوين، ولقراءته مذهبان: أحدمها بن

 واملعىن اتل القرآن.،الصدى  :ومنه ،فعل األمراالصوت وصادِّ 

 3.الثار: أن تكون الدال مكسورة اللتقاء الساكنني

إسحاق بكسر الد ال مك التنوين على أن يكون مضغوطا على حذف حرف  وقراءة ابن أ 
 4القسم، قال أبو  عفر: وهذا بعيد وإن كان سيبويه قد أ از مثله.

 ا )صاد( بضم  الدال، وكأنه اعتربه اوقرأ ابن السميقك وهارون األعور واحلسن يف رواية 
 5ا خالف قراءة اجلمهور.وهذ .هذه صادُ  :تقديره للسورة و عله خرب مبتدأ حمذوفٍّ 

 .ميكننا اخللوص إىل احلواميم يف )ص( ولعله بعد املواو ة بني القراءة واإلعراب
                                                           

 .52ص 2الكتاب ج 1 
 .131، ص25انظر اآللوسي روح املعار ج 2 
 .593ص 2معار القرآن ج 3 
 .333انظر النحا : إعراب القرآن ص 4 
 .131ص 25انظر اآللوسي روح املعار ج 5 
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 . 1: يف بداية سبك سور أوهلا غافر أو سورة املؤمنحم-11

 حم غافر:-11-1

بِ  ت نِزيل   ١مٓ ح قال هللا تعاىل:" ِ  ِمن   ٱۡلِكت َٰ طهر(  واحلاء من حروف )حي   " ٢ٱۡلع ِليمِ  ٱۡلع ِزيزِ  ٱّللَّ
نقص عسلكم لذا تقرأ ميم ومتد  مبقدار حركتني، وامليم من حروف  .حا :هلذا تقرأ حاء  ممدودة هكذا

  مبقدار ست حركات لذا تلو ن ابألمر يف مصحف التجويد. الزمٍّ  مبد ٍّ 

والكسائي وأبو بكر تقرأ حم بتفييم األلف وتسكني امليم، وقرأ ابن عامر برواية ذكوان وموة 
ابإلمالة الصرحية ورفك برواية ورف، وأبو عمرو ابإلمالة بني بني، وقرأ ابن أ  إسحاق، وعيسى بن 
عمر بفتح امليم على التحريك اللتقاء الساكنني ابلفتحة لليف ة كما يف أين؟ وكيف؟ وقرأ أبو السمال 

ريِّ   .2بكسر امليم على أصل التقاء الساكنني كما يف  ِّ

عل  ما  اء به الو اج يف هذا الباب خري تلييص لكل ما قيل عدا كسر امليم، حيث قال: ول 
القراءة )يف حم( على ضربني، حم بفتح احلاء وحم بكسر احلاء )اإلمالة( أما امليم فساكنة يف قراءة 

أن جيعل القراء كلهم إال  عيسى بن عمر فإنه قرأ: َحَم والكتاب، بفتح امليم وهو على ضربني أحدمها 
حنو هابيل وقابيل ويكون املعىن –حم ا ا للسورة، فنَصَبُه وال ينو ن ألنه على لفظ األ اء األعجمية 

روف حلاتل )حم( واأل ود أن يكون فتح اللتقاء الساكنني، حيث  عله ا ا للسورة، ويكون حكاية 
 :ون مرفوعا ابالبتداء واخلربوميكن أن يك 4اآللوسي  واز كونه خربا ل)حم( رأىفتنويل: أما 3.اهلجاء
 5.من هللاِّ 

 

 

                                                           

 األحقاف.-اجلاثية-الدخان-الرورى-فصلت-افرغ 1 
 .20ص 22انظر اآللوسي: روح املعار ج 2 
 .533ص 2معار القرآن وإعرابه ج 3 
 .21ص 22روح املعار: ج 4 
 .392النحا : إعراب القرآن ص 5 
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  :حم فصلت-11-2

ِ  بِۡسمِ "     نِ  ٱّللَّ ۡحم َٰ ِحيِم  ٱلرَّ ن   ت نِزيل   ١مٓ ح:ٱلرَّ نِ  م ِ ۡحم َٰ ِحيمِ  ٱلرَّ   " ٢ٱلرَّ
وإن  علتها تعديدا  ،خرب :إن ُ علت )حم( ا ا للسورة كانت يف موضك املبتدأ، وتنويل

، وو هه وكتاب خربه  و ز الو اج أن يكون تنويل مبتدأ،و  ،كان تنويل خرب املبتدأ احملذوف  ؛للحروف
 دأفسا  وقوعه مبت ختصص ابلصفة أن تنويل:

ِ  بِۡسمِ  ":الزخرف حم-11-3 نِ  ٱّللَّ ۡحم َٰ ِحيِم  ٱلرَّ بِ  ١حمٓ :ٱلرَّ ٱۡلِكت َٰ بِينِ  و  هللا أقسم  " ٢ٱۡلم 
 .القسمابلكتاب املبني وهو القرآن، واو 

وجتدر اإلشارة إىل أنك ال جتد يف كتب اإلعراب القرآر وال كتب القراءات تفاصيا إضافية           
. لذا سيتم املرور إىل فاحتة حم عسق اخلاصة بسورة الرورى عن قراءة أو إعراب حم يف بقية احلواميم 

. 
 حم عسق  يف سورة الشورى: -11

ِلك   ٢ٓعٓسقٓ  ١مٓ ـح  اء يف مصحف التجويد:" إِل ى إِل ۡيك   ي وِحيٓ  ك ذ َٰ  ٱّللَّ   ق ۡبِلك   ِمن ٱلَِّذين   و 

ِكيم   ٱۡلع ِزيز   ، ابللون األمريم والعني والسني والقاف فكلها احلاء مبد لني مبقدار حركتني أما امل"٣ٱۡلح 
 (،نقص عسلكم) "فهي من حروف ،ا مد ا الزما مبقدار ست حركاتوهذا يعين مد  كل واحد منه

هنالك من يرى انا مقصاة من هذه اجملموعة ألنم جيمعون هذه احلروف يف سنقص  لكم وعليه  لكن
 فهم يصنفون العني يف احلروف اليت متد  أربك حركات.

ويبدو أنه بعد توضيح قراءة حم مل يعد هنالك مركل يف قراءة العني والسني والقاف فال جتد 
الف ماعدا قراءة ابن مسعود )وتعترب قراءة شاذة(، وقد قرأ يف الكتب املهتمة بذلك أي إشارة إىل اخل

، وعل ق الو  اج 1)حم سق(" :حم سق، جتد يف الكراف "قرأ ابن عبا  وابن مسعود رضي هللا عنهما
وهو بذلك كأنه ينكر  2".واملصاحف فيها العني ابئنة ،"رويت حم سق بغري عنيعلى ذلك بقوله:

ِلك   "وقوله عو و ل: .حيفظ وال يقا  عليه :الراذ أنه عن هذه القراءة لكن املعروف ذ َٰ  ي وِحيٓ  ك 

إِل ى إِل ۡيك   ِكيم   ٱۡلع ِزيز   ٱّللَّ   ق ۡبِلك   ِمن ٱلَِّذين   و  ي إليك وإىل الذين  "ٱۡلح  قرئت يوَحى، وقرئت نوحِّ
                                                           

 .935، ص22الوخمرري، ج 1 
 .595، ص2معار القرآن وإعرابه، ج 2 
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ي ، ويتبك ذلك اختالف يف اإلعراب بطبي1من قبلك ابلنون" هللا فاسم  ابلياء:عة احلال. فمن قرأ يوحِّ
 :ومن قرأ .فاسم هللا مبنٌي عما مل يسم فاعله :ومن قرأ يُوَحى إليك عو و ل رُفك بفعله وهو يوحي.

ورفك )هللا( ابالبتداء و عل )العويو  -عو و ل– عل نوحي إخبارا عن هللا  :نوحي إليك ابلنون
 احلكيم( خربا عن هللا.

ي: فعل   مضارع،  ار وجمرور، عطف، فاعل مؤخر.معىن هذا القول أنه إذا قرئ يوحِّ

 إذا قرئ يُوَحى: فعل مبين للمجهول،  ار وجمرور، عطف، رئب فاعل._

ي: فعل مضارع، فاعل مسترت)حنن(،  ار وجمرور، مبتدأ، صفة، خرب)العويو(_  إذا قرئ نوحِّ

ن قلت فما يؤكد هذا القول الوخمرري ابختصار وتوضيح، "وقرئ يوحى إليك على البناء للمفعول: فإ
رافك اسم هللا على هذه القراءة؟ قلت: مادل  عليه يوحي كأن قائال قال من املوحي فقيل هللا... فإن 
قلَت فما رافعه فيمن قرأ نوحي ابلنون؟ قُلُت: يرتفك ابالبتداء والعويو وما بعده أخبار والعويو احلكيم 

 2صفتان والظرف خرب"

 :ق: يف بداية سورهتا-12

انِ  ٓق   "قال هللا تعاىل:      ٱۡلق ۡرء  ِجيدِ  و    3"١ٱۡلم 

هي من حروف سنقص لكم أو نقص عسلكم لذا جتدها يف مصحف التجويد ق والقرآن اجمليد،      
 القاف ابألمر فوقه عالمة مد  طويلة فهو ميد  مبقدار ست حركات.

يف قراءهتا يف كل  اوال يذكر خالف .قال أبو  عفر النحا  )ق( غري معربة ألنا حروف هتج ٍّ 
أما جواب القسم  نعت للقرآن الكرمي،فض بواو القسم )اجمليد(:خُ  :)والقرآن( .الكتب املهتمة بذلك

 احتماالت:فيه أربعة ف

 .اجلواب حمذوف تقديره )والقرآن اجمليد لتبعنُت ( -1

                                                           

 .595، ص2الو اج، معار القرآن، ج 1 
 .935، ص 22الكراف، ج 2 
 .5ق من اآلية  3 
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ك نَّا  :"  واب القسم يف )ق والقرآن اجمليد( حمذوف يدل عليهقال الو اج: "  -2 أ إِذ ا ِمتْن ا و 

ابًا ك نَّاوالقرآن اجمليد أنكم ملبعوثون، فعجبوا فقالوا ):-وهللا أعلم-واملعىن  " ۖ   ت ر   أ إِذ ا ِمتْن ا و 

ابًا  1( ۖ   ت ر 

من قال: "معناه: )قضي األمر وهللا( فليس حيتاج إىل  واب، ألن القسم متوسه. كما تقول:  -2
 .2قد كلمتك وهللا اليوم"

)ق( ا ا للجبل احمليه ابألرض؟ قال ذلك وهب بن منبه، ويكون التقدير هو قاف  أن يكون -4
، لكن النحا  ير ح االحتمال األول وهو أن يكون 3وهللا. فقاف على هذا يف موضك َرْفك

 اجلواب حمذوفا.

 :: يف بداية سورهتان-14

ٱۡلق ل مِ  ٓن   هللا تعاىل:" قال       ا و  م  ون   و   " ١ي ۡسط ر 

ٱۡلق ل مِ  ٓن  ويف مصحف التجويد ) (سنقص عليكمنون من أحرف)      برمو املد وهو  ،( ابللون األمرو 
 مد  الزم مبقدار ست حركات.

كما يف   ،وبسكون النون وفتحها وكسرها ،ابلبيان واإلدغام (ن والقلم)قرئ  "ورد يف الكراف:
 .4("ص)

كالم مرك و حيوي عددا من املعلومات قال عنها النحا : "يف هذه الكلمة نيف وثالثون   وهذا 
 .5" ..أ وبةٍّ  يف إحداهن ستةُ  قراءاتٍّ  وستُّ  منها ستة معانٍّ  ، وااب

فهو  ؛فالستة األوىل خاصة مبعىن صاد وليس هذا اببه، أما القراءات الستة وإعراب كل قراءة 
 بحث.ما حنتاج إىل دراسته يف هذا امل

                                                           

 .21، ص3الو اج، معار القرآن وإعرابه، ج 1 
 .1013انظر أبو  عفر النحا : إعراب القرآن، ص  2 
 .1013املر ك نفسه، ص  3 
 .1123، ص 29الوخمرري: ج 4 
 .1130إعراب القرآن، ص5 
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ا القراءات فهي سٌت كما ذكرر قرأ أكثر النا  )نون والقلم( ببيان يفصل فيقول: "أم   جتد النحا 
نون، وقرئ إبخفائها، وقرئ إبدغامها بغن ة وبغري غن ة، وُروي عن عيسى بن عمر أن ه قرأ )نون والقلم( 

( اب  .1خلفض"وقرأ ابن إسحاق )نوَن والقلمِّ

وبعد البحث ميكنك العثور  ،يعد  جممال حيتاج إىل تفصيل أدق   -على تفصيله-هذا القول 
( النون يف  على هذا القول البن جماهد: "قرأ ابن كثري ورفك وأبو عمرو ابن عامر وموة: )ن والقلمِّ

وى احللوار ور  وروى يعقوب بن  عفر عن رفك: أنه أخفاها ،آخرها هجاء )ن( هاهرة عند الواو
)يس( خمفاة النون و)ن( هاهرة واختلف عن عاصم فروى الكسائي عن أ  "عن قالون عن رفك: 

بكر عن عاصم: أنه كان ال يبني النون يف )يس( و)ن( و)طسم(، وروى حفص عن عاصم وحسني 
وكان  ،د عن ذلك، وهذا يدل على أنه كان يبي نهماأ  بكر عن عاصم )ن(  وم، ومل يو  بن آدم عن

 .2الكسائي ال يبني يف قراءته

                                                           

 .1130املر ك نفسه، ص 1 
  ويف اصطالح علماء التجويد :  .ومعناه يف اللغة : ضد اإلعالن واإلابنة ، يقال : أخفيُت األمر أي كتمته اإلخفاء اإلخفاء

النطق ابحلرف بصفة بني االههار واالدغام خاليا  من الترديد مك بقاء الغنة ، ومعىن هذا أن النون الساكنة أو التنوين ال يذهب 
واحلروف اليت يقك اإلخفاء عندها هي ابقي .يظهران ههورا  اتما  بل يذهب احلرف وتبقى صفته وهي الغنةلفظهما ابلكلية وال 

 . حروف اهلجاء بعد أحرف االههار واالدغام واالقالب، وعددها مخسة عرر جمموعة يف أوائل َكلِّم هذا البيت
 صف ذا ثنا كم  اد شيص قد  ..... ما دم طيبا زد يف تقى ضك هاملا

ا  اءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد هذه احلروف و ب إخفاُؤمها عنده ، وسواء كان ا تماع النون وحرف اإلخفاء يف  فإذ
كلمة أو يف كلمتني )بصورة عملية ليحذر القارئ عند اإلخفاء من إلصاق اللسان فوق الثنا  العليا عند إخفاء النون ولتحقيق 

وأما سبب اإلخفاء هو توسه خمارج احلروف ، واملراد ابحلروف حرف النون ا(ليالثنا  العذلك جيب إبعاد اللسان قليال عن 
 . وحروف اإلخفاء ، فال هي بعيدة فتظهر كاإلههار وال هي بقريبة فتدغم كما يف اإلدغام

وفٍّ الستة التالية : اهلموة واهلاء املراد به إههار النطق ابلنون الساكنة أوالتنوين من غري غنة كاملة إذا  اءت قبل أحد احلر : اإلههار
والغنة هي : .    خي هاك علما حازه غري خاسرأ: وقد مجعت هذه احلروف يف أوائل هذه الكلمات . والعني واحلاء والغني واخلاء

صوت يصدر من اخليروم وهو أعلى األنف وال عمل للسان فيه وهي صفة مالزمة للنون ، والوا ب هو نطق هذه النون أو 
التنوين واضحا من غري غنة كاملة ، مث تنطق حبرف اإلههار من غري فصل وال سكت بينهما .. وتسمى هذه احلروف ابحلروف 
احللقية ألنا خترج من احللق ، ويسمى إيضا  ابإلههار احللقي . وسببه : بعد امليرج ، فالنون والتنوين خترج من طرف اللسان ، 

وجيب التنبيه إىل أن التنوين يقك دائما  يف آخر الكلمة ، أما النون الساكنة فإنا تقك يف آخر وحروف اإلههار خترج من احللق . 
  الكلمة ويف َوَسطها ، وجيب إههارها يف كال احلالني حني وقوعها قبل أحد احلروف احللقية

 ابن جماهد كتاب السبعة يف القراءات. 2 
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أهم قارئني  اء من يظهرها ومن خيفيها، ولعلعلماء القر  ل هذا القول َمْن من عرفنا من خال
وعاصم الذي روى عنه  ؛املغرب العر () ه ورف روايته املتداولة عندرعاصم الذي أخذ عن :مها

وكالمها كان يقرأ إبههار النون. وهبذا اخلصوص قال الفر اء "قوله عو  .حفص روايته املتداولة يف املررق
( خُتفي النون اآلخرة وتظهرها، وإههارها أعجب إيل ، ألنا هجاء، واهلجاء كاملوقوف  و ل )ن والقلمِّ

 1".اء ابلو هنير  اها بىن على االتصال وقد قرأت القعليه وإن ات صل، ومن أخف

 :"ويف إسكانا قوالن  عن التو يه اإلعرا  للقراءات:قاله الن حا  ال ينبغي أن ننسى ههنا ما 
ا ُسك نت ألنا بعض حروف األ اء ، كما ال فلم جيو إعراهبا ،فمذهب سيبويه أن حروف املعجم إمن 

 .2سم، ورد عليه بعض الكوفيني فقال: إذا قلت: زاٌي فقد زدت على احلرف أَلِّفا"يعرب وسه اال

يف هذه احلروف وحكمها عنده عدم اإلعراب وكذلك موقف الكوفيني موقف سيبويه اثبت  
جتد هلا ست  تو يهات. وال  -رغم عدم انترارها–فوه. لكن القراءة ابلفتحة فوق النون لالذين خا

يكاد يقرأ هبا سوى عيسى بن عمر. "يف املنصوبة منها ستة أ وبة: منها أن تكون منصوبة بوقوع 
أن تكون مل تنصرف ألنا  :و واب اثنٍّ  وَن، ومل تنصرف ألنا اسم للسورة.اذكر ن :الفعل عليها أي

وقول الفراء  ول سيبويه أنا شب هت آبية فكيفَ هذان  واابن عن األخفش سعيد. وق ،اسم أعجمي
: حذفت منها واو القسم فانتصبت ؟ وقيَل ُشب هت بنون اجلميك. وقال أبو حامثإنا ُشب هت بثُم  

  3".ما تقول: هللا لقد كان كذافعل، كالإبهمار 

 وتفريك هذا القول فيما يلي:

 مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر -1

 ممنوعة من الصرف أل ل العلمية )اسم للسورة(. -أ -2

 ممنوعة من الصرف أل ل عجمها. -ب -2

 هي مبنية مثل أين وكيف{ سيبويه -2

 هي مبنية مثل أين وكيف{ الفر اء -4

                                                           

 .132، ص5معار القرآن، ج 1 
 .50، ص2. وانظر الكتاب، ج1130النحا : إعراب القرآن، ص 2 
 .50، ص2وانظر الكتاب ج 1130النحا : املر ك نفسه، ص  3 



 الثالث                                            حروف القرآن املقطعة )دراسة صوتية(الفصل 

 

 

265 

نون اجلمك اليت سل بعد الواو مثل تكتبون ألنا سل دائما  شب هت بنون اجلميك ويقصدون هبا -5
 ابلفتحة.

 منصوبة إبهمار واو الضم. -6

ان مجك كل اإلعراابت اليت  اءت  ؛يبدو أن النحا  هبذا أسدى لنا خدمة ما بعدها خدمة      
رد ها إىل  فهي ال خترج عن التيرجيات الثمانية اليت .تو يها للقراءات النحوية للحروف املقطعة

وذكر صاحب كل واحد منها فما انطبق على النون ينطبق على كل احلروف املقطعة أحادية   .أصوهلا
 كانت أو ثنائية أو ثالثية ورابعية ومخاسية فجواه هللا عنا خري  واء.

 حصر نتائج القراءات مادام قد حصر و وه اإلعراب.وعليه مل يبق على عاتقنا سوى        

 القراءات:نتائج -2

القراءات حول احلروف املقطعة، إعرااب وبناء، ويف االحتجاج اختلف علماء العربية وعلماء 
ها، وحول حاالهتا اإلعرابية، قد مت تفصيل ذلك ومن خالل ذلك مت رصد جمموعة للقراءات الواردة في
 من املالحظات:

حركتني، ومت مجعها بعبارة حي طهر وهي احلروف التالية تقرأ ابأللف املمدودة فتمد طبيعيا مبقدار  -
طاء من ال)كهيعص( ومن )يس(،الياء من ،اهلاء من )كهيعص( ومن )طه(،الراء من )الر( ومن )املر(:

 احلاء من )حم(.)طه(، ومن )طسم( ومن )طس(،
فأبدلت  ،ئ َيطِّئأصلها )طأ( ابهلموة، أمرا من وطِّ  يكون أن _احتمال وقوع اإلبدال يف طه لو هني:

أصلها ابهلمو، فأبدلت اهلموة ألفا، كأنه أخذ من أو يكون موة هاء، كما أبدلت َهرَقُت من أََرقُت.اهل
 َوطَِّي َيطا ابلبدل.

واللني فيها بعده حرف  كلها متد  مد ا مربعا بال خالف؛ وذلك جمليء حرف املد  التالية احلروف -
 ساكن سكور الزما: ومت مجعها يف عبارة سنقص لكم.

الم )املص( يف )امل( يف البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة. ميموهي: 
األعراف.الم )الر( يف يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، واحلجر.الم )املر( يف الرعد.ميم )امل( يف 

يف  البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، السجدة.ميم )املص( يف األعراف.ميم )املر(
الرعد.وميم )طسم( يف سورل الرعراء، والقصص.ميم )حم( يف سورة غافر، وفصلت، والرورى، 
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والوخرف، والدخان، واجلاثية، واألحقاف.كاف )كهيعص( من سورة مرمي.صاد )املص( من سورة 
األعراف، و )كهيعص( من سورة مرمي، وسورة )ص(.قاف )حم عسق( من سورة الرورى، وسورة 

( من سورة الرعراء والقصص، و)طس( من سورة النمل، و)حم عسق( من سورة )ق(.سني )طسم
 الرورى، )يس( من سورة يس.نون )ن( من سورة القلم.

اختلف يف مد العني من كهيعص و عسق فمنهم من مدها مد ا متوسطا مبقدار أربك حركات، ومنهم -
 لكم بر: نقص عسلكم.من مدها مدا مربعا مبقدار ست حركات وعليه استبدلت عبارة سنقص 

لفظ ألف يف )امل( من سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، ويف )املص(  -
ال من سورة األعراف، ويف )الر( من يونس وهود ويوسف وإبراهيم واحلجر، ويف )املر( من سورة الرعد.

 مد فيها.

س( يف سورة النمل.واهلاء من )كهيعص( الطاء يف )طه( و )طسم( يف أول الرعراء والقصص، و)ط-
يف سورة مرمي، اهلاء من سورة )طه(.والراء )الر( من سورة يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، واحلجر، 
)املر( من سورة الرعد.الياء من )كهيعص( يف سورة مرمي.احلاء من )حم( يف سورة غافر، وفصلت، 

وذلك لعدم جميء حرف  حكمها القصر، ف.والرورى، والوخرف، والدخان، واجلاثية، واألحقا
 .ساكن بعد حرف املد 

، وقرأها حفص عن عاصم ابإلههار النون خفاءإب قرأ اجلمهور العني من )كهيعص( يف سورة مرمي-
واحلجة يف القراءة يف إخفاء النون أن النون تقارب الصاد يف خمر ها حيث يررتكان يف الفم. .واحلجة

الوقف واالنفصال مما بعدها؛ ألن احلروف املقطعة مييو بعضها عن بعض  ههار النون أنا يف نيةإب
للداللة على أنا مقطعة، وهلذا وقف بعضهم على كل حرف من هذه احلروف وقفة يسرية، وعليه 

طسم( من سورل الرعراء والقصص، ومن )طس( يف سورة )السني من ذلك: ونظري أههرت النون
 .سورة الرورىالنمل، ومن )يس( ومن )عسق( يف 

 ء الساكنني كما يف قد حترك أواخر احلروف املقطعة إذا  اء بعدها ألف وصل، حيث حتذف اللتقا-
ي  اْلق ي وم  ﴾١﴿ الم :"يف سورة آل عمران قوله تعاىل ه  إِلَّ ه و  اْلح  ٰـَ ه  ل  إِل  التقت فيه امليم إذ "﴾٢﴿ اللَـّ

الساكنة بساكن آخر، فأدى ذلك إىل حتريكها بعد حذف ألف الوصل من اسم اجلاللة وقد أمجعت 
بدال من الكسر؛ ألن قبل امليم  ء  مكسورا ما قبلها فحقها الفتح اللتقاء  القراء على فتح امليم

http://tanzil.net/#3:1
http://tanzil.net/#3:2
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فتحة امليم كانت يف األصل هلموة اسم اجلاللة هللا فنقلت و.الكسرة مك الياء الساكنني وذلك لثقل
 .منها إىل امليم الساكنة ألن نية حروف اهلجاء الوقف وهذا أيضا قول الكوفيني

ه  إِلَّ ه و   ﴾١﴿ الم :"سورة آل عمرانكما  اء يف   إذا عرض عارض للساكن حُير ك- ٰـَ ه  ل  إِل  اللَـّ

ي  اْلق ي وم   القصر نظرا للحركة و  نظرا إىل الساكن األصلي.جيوز عند مجهور القراء:املد  " ﴾٢﴿ اْلح 
  العارضة على امليم.

أدغم أن هذه احلروف ملا كانت اختلف القراء يف إدغام النون من سني )طسم( وبيانا، وحجة من -
متصلة بعضها ببعض، ال يوقف على شيء منها دون شيء، وال يفصل يف اخله شيء من شيء، 
أدغم الشرتاك النون مك امليم يف الغنة، وألنه يدغم يف غري هذا، فأ رى هذا على كل ما تلقى فيه 

  النون الساكنة امليم، حنو: )مِّن ما وَمن معه(
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 املقاطع الصوتية يف فواتح السور القرآنية

 : متهيد

تتكون كل لغة من وحدات صوتية صغرية، مكونة من حركات وصوامت تنتظم فيما بينها 
بناء اللغة، والوحدة اليت تلي لتؤلف وحدات كربى، واألصوات البسيطة املفردة هي الوحدة الدنيا يف 

 " وهي من أهم الوحدات اللغوية.syllabeاألصوات البسيطة هي املقطع "

 املقطع لغة :-1

مقطع كل شيء ومنقطعه : آخره حيث ينقطع كمقاطع الرمال واألودية واحلرّة وما أشبهها.         
واملقطع اآلخر واخلامتة.. واملقطع: ومنقطع كل شيء: حيث ينتهي إليه طرفه...  واملقاطع األودية :

 1غاية ما قطع.واملقطع: املوضع الذي يقطع فيه النهر من املعابر، ومقاطع القرآن:مواضع الوقوف
وجاء يف املعجم الوسيط: املقطع من كل شيء آخره حيث ينقطع وينتهي كمقاطع الرمال واألودية 

 واملزارع وحنوها.
 2يقطع به الباطل  فيه ومقطع احل  ماواملقطع من النهر املوضع الذي يعرب

ومما تقدم يالحظ أن املقطع يف معناه يدل على االنتهاء أو آخر الشيء، أو التقسيم 
 والتجزئة، أو التحليل والتفري .

 املقطع اصطالحا )وفق الدراسات احلديثة(:-2

 3حتصران بينهما قمة"عرفه عبد الرمحن أيوب أبنه "جمموعة من األصوات اليت متثل قاعدتني     
 4ومنهم من رأى أنه "أصغر وحدة يف تركيب الكلمة"

 1أو "وحدة من عنصر أو أكثر يوجد خالهلا نبضة صدرية واحدة: قمة إمساع أو بروز"
                                                           

 864ص7ج 6611أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم االفريقي املصري، لسان العرب ،دار صادر، بريوت  منظورابن - 1 
 (.781)ص08، ط 4008جممع اللغة العربية:املعجم الوسيط  مكتبة الشروق الدولية - 2
 .14،  ص 4001عبد الصبور شاهني:القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث،مكتبة اخلاجني  - 3 
 .636،ص  6614،4عبد الرمحن أيوب: أصوات اللغة مطبعة الكيالين، مصر،ط - 4 
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"نبضة صدرية"  2ومن اللغويني من رّكز أكثر على الناحية الفسيولوجية فعّرف املقطع على أنه       
تتضمن أكثر من قمة كالمية" أو "قمة متوج مستمر من التوتر  هواء الرئتني ال"وحدة منفردة لتحرك و

 يف اجلهاز العضلي النطقي" أو "نفخة هواء من الصدر".
ولعل متام حسان على تواف  اتم مع أمحد خمتار عمر تشعر بذلك عندما تقرأ هذا التعريف 

خفقات صدرية يف أثناء الكالم  "املقاطع تعبريات عن نس  منظم من اجلزئيات التحليلية، أو
 3وحدات تركيبية، أو أشكال وكميات معينة"أو 

 وإذا عدان إىل تعريف عبد الرمحن أيوب ميكن استنتاج ما يسمى: مكوانت املقطع
 .القاعدة األوىل: وتنعت ابالستئناف وهو صوت صامت -1

 القمة أو النواة، وهو صوت صائت قصري أو طويل. -2

 4ملقطع وهو صوت صامت أو صواتن أو يكون صفرا  القاعدة الثانية أو ذلك ا -3

 أشكال املقاطع العربية:-3

 5تعرف اللغة العربية أربعة أنواع من املقاطع هي:           

وهي املقاطع اليت تتكون من صامت وحركة قصرية ويرمز إليها ابلرمز "ص ح" حيث  قصرية:-3-1
ومتثل هذا النوع من املقاطع؛ مقاطع الفعل "َكَتَب" ترمز)ص(إىل الصامت و )ح( إىل احلركة القصرية، 

(ka/ta/ba.) 

 وهي على نوعني:متوسطة: -3-2

وهي املقطع اليت تتكون من صامت وحركة طويلة ويرمز إليها ابلرمز "ص ح مفتوحة: -3-2-1
 ح" وميثلها كل من "ما"، و "يف" و "ذو".

                                                                                                                                                                                     

 .442، ص6666أمحد خمتار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، مصر ،  -1 
 .442أمحد خمتار عمر: مرجع سب  ذكره ص   -2 
 .670،ص  6660متام حسان: مناهج البحث يف اللغة ،مكتبة األجنلو املصرية،سنة -3 
 . 464إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية،مكتبة هنضة مصرومطبعتها  ص  -4 
 .606-600ص  4008ديثة الشايب: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، عامل الكتب احلفوزي  -5 
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وهي تلك اليت تتكون من صامت + حركة قصرية + صامت. ويرمز إليها ابلرمز  :مغلقة-3-2-1
 "ص ح ص" وميثله كل من : "َقْد"، "ِمْن" و "خْذ".

 وهي على نوعني أيضا:طويلة -3-3

ويتكون من صامت + حركة طويلة + صامت، ويرمز إليه  :طويل مفرد اإلغالق-3-3-1
من "الضالني" ومثله املقطع "مني" من "املسلمني" وذلك ابلّرمز "ص ح ح ص" وميثله املقطع "ضال" 

 يف حالة الوقف.

ويتكون من صامت + حركة قصرية + صامت+ صامت ،  :طويل مزدوج اإلغالق-3-3-2
 ويرمز إليه ابلّرمز: )ص ح ص ص( وميثله كلمة بنت، مشس، قّط، وحّد، وذلك يف حالة الوقف فقط.

وتتكون من صامت وحركة طويلة ويرمز إليه بـ "ح ح وال تكون إال وقفا،  :مديدة-3-3-2-1
 ص ص" حنو ساّر، وحاّر  وقًفا.

 1وهناك من فضل أن يطل  على هذه املقاطع األمساء اآلتية: 

 املقطع القصري املفتوح )ص ح(.
 املقطع املتوسط املفتوح )ص ح ح(.
 املقطع املتوسط املقفل )ص ح ص(.

 املقطع الطويل املقفل )ص ح ح ص(.
 املقطع الطويل املزدوج اإلقفال )ص ح ص ص(.

هذه هي اإلمكاانت املقطعية يف اللغة العربية، وكل مقطع من  هذه املقاطع ينتهي حبركة فهو         
" فاملقاطع العربية إما  closed"، وكل مقطع ينتهي بصامت فهو مغل  "openمقطع مفتوح "

القصرية مفتوحة أبدا، واملتوسطة منها املفتوح منها مفتوحة وإما مغلقة. وواضح متاما أن املقاطع 
 2املغل ، أما املقاطع الطويلة واملديدة فمغلقة أبدا.

 خصائص النظام املقطعي العريب:-4
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إن دراسة نظام املقاطع يف أية لغة من اللغات يساعد على معرفة الصيغ اجلائزة فيها والصيغ 
كان لكل نظام مقطعي خصائص متيزه عن غريه من املمنوعة أو الصيغ الدخيلة عليها، وبذلك  

 األنظمة.
 :1ومن خصائص النظام املقطعي العريب ما أييت 

أقل ما ترتكب منه الكلمة العربية هو مقطع واحد من، مثل حروف اجلر: بِـ لـ، وأكثر ما  -
تتكون منه هو سبعة مقاطع، مثل كلمة: أنلزمكموها، وهذا. وهذا النوع من الكلمات اليت 

تألف من سبعة مقاطع اندر يف اللغة العربية، وأغلب الكلمات اجملردة ال تكاد تزيد عن أربعة ت
 مقاطع، وإذا اتصلت هبا لواح  أو سواب  ميكن أن تزيد عن أربعة.

 املقطع العريب البد أن يبدأ بصامت وال ميكنه االبتداء حبركة كاالجنليزية والفرنسية. -

 بصامتني أو أكثر. الجيوز أن تبدأ الكلمة العربية -

يقّل يف اللغة العربية توايل مقطعني طويلني مفتوحني )ص ح ح( وال يسمح بتوايل ثالثة  -
مقاطع منها يف كلمة واحدة جمردة، فكلمة إبراهيم يقيد فيها توايل املقطعني )ص ح ح، ص 
ح ح( بضرورة حتريك املقطع األخري هكذا )ص ح ص، ص ح ح، ص ح ح، ص ح(. 

زول هذا التوايل وينشأ الرتكيب املقطعي إبراهيم هكذا )ص ح ص، ص ح ح، فعند الوقف ي
 ص ح ح ص( ابندماج املقطعني األخريين يف مقطع واحد.

 اليقبل الرتكيب املقطعي العريب أن يتجاوز أو يتواىل أكثر من صامتني وسط الكلمة. -

مقطع خاص حبالة  الجيوز وقوع املقطع اخلامس يف صدر الكلمة العربية أو يف حشوها. فهو -
 الوقف على آخر الكلمة. وقد يكون نسيجا لكلمة عربية واحدة مثل ِصْهْر، بِْنْت.

ال تقبل الكلمة العربية أن يتألف تركيبها املقطعي من مقطع طويل مغل  )ص ح ص( بعده  -
 مقطعان من الطويل املفتوح )ص ح ح( مثل.. إحراجا، أفذاذا.

تركيبها املقطعي من املقطع الطويل املفتوح )ص ح ح( يتلوه التقبل الكلمة العربية أن يتألف  -
 مقطعان من النوع الثالث الطويل املغل  )ص ح ص( مثل كلمة شابـَْنَدْر الفارسية.

                                                           

(، كمال بشر: علم األصوات، دار 448-468انظر: حسام البهنساوي: علم األصوات، مكتبة الثقافة اإلسالمية )ص- 1 
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التقبل الكلمة العربية أن تتألف من املقطع الثاين الطويل املفتوح )ص ح ح( يتلوه مقطع زائد  -
 األعجمية.الطول مغل  )ص ح ص ص( مثل كلمة جوَمْرْت 

 اليقبل النظام املقطعي توايل أربعة مقاطع من النوع األول مثل: قرَْأ+ت=قَرْأتَ  -

اليوجد يف اللغة العربية املقطع املديد املغل  )ص ح ح ص(، إال يف حالة الوقف على الكلمة  -
أو يف وسطها، شرط أن يكون املقطع التايل له مبتدائ بصامت مياثل الصامت الذي ختم به 

 1ع الساب املقط

 املقاطع الصوتية يف فواتح السور القرآنية:-5

احلروف املقطعة هي حروف عربية افتتح هللا هبا سبحانه تسعا وعشرين سورة من سور القرآن 
العظيم... تقرأ أبمسائها يف التهجي على التقطيع والفصل فمثال )امل( )ألف الم ميم( وهي أربعة عشر 

 احلروف األجبدية العربية تقريبا".حرفا بغري التكرار "أي نصف 
وقد وردت كحرف واحد مثل )ق، ن( وحرفني مثل )حم(، وثالثة أحرف مثل )أمل، ألر، 
طسم(، وأربعة  مثل )أملر( ومخسة حروف مثل )كهيعص( وتكررت منها حروف يف سور مثل )أملر( 

 يف ست سور و )حم( يف سبع سور، ومنها ما مل يتكرر مثل ن، و ق.
العلماء هذه احلروف بعد حذف املكرر منها ورتبوها يف مجلة: "نص حكيم قاطع  مجع بعض

 له سر".
دون الوصول حلروف فقد عقدان هلا فصال طويال ما يهمنا يف هذا الباب ليست الدراسة الداللية هلذه ا

د من بدئها إىل تفسري يرضي مجيع األطراف. إمنا مهنا هنا الدراسة الصوتية املقطعية هلذه احلروف، والب
من األول حسب ورودها يف القرآن الكرمي، بغري احتساب املكرر منها ومراعاة قراءة هذه احلروف 

  تعتمد على قواعد النط  ال على قواعد اإلمالء دون كتابتها ـ فالدراسة صوتية كما أسلفنا الذكر

 امل:-5-1
 نوعه رمزه املقطع

 مقطع قصري ص ح أ
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 مقطع متوسط مغل  ص ح ص لف

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص الم

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص ميم

: حــرف شــديد صصــل صــوقا ابنطبــاق فتحــة املزمــار وانفراجــه الفجــائي قبــل أن يصــل األلففا املهزففو ة
 1النفس إىل احلنجرة. فلذلك ال يهتز معه الوتران الصوتيان، وال تعترب ابلتايل حرفا جمهورا وال مهموسا

. وصـوت اهلمـزة يف أول اللفظـة يضـاهي نتـوءا يف الطبيعـة.. وهـو  2منفتح مصـمتوهي حرف مستقل 
أيخــذ يف هــذا املوقــع صــورة الــربوز كمــن يقــف فــوق مكــان مرتفــع، فليفــت االنتبــاه كهــاء التنبيــه. ولكــن 

 بفرق أن اهلاء شعورية واهلمزة بصرية. والصورة البصرية تتصف ابحلضور والوضوح والعيانية.
 ائر املنفصلة للمتكلم واملخاطب ابهلمزة: )أان، أنت، أنتم،أننت..(لذلك بدأت الضم

 3كما بدأت األلوان الطبيعية ابهلمزة:أبيض، أسود، أمحر، أخضر.
أمــا األلــف اللينــة فهــي جوفيــة جمهــورة رخــوة منفتحــة مصــمتة وشــكلها يشــبه صــورة رأ ، أمــا رمسهــا يف 

 4السراينية فيشبه اإلنسان
 الشدة، منفتح منذل  منحرف. جمهور متوسطحرف الالم: 

"أن صــــوت هــــذا احلــــرف يــــوحي وــــزيج مــــن الليونــــة واملرونــــة والتماســــك  5ويــــرى عبــــا  حســــن
 وااللتصاق، وهذه اخلصائص اإلصائية ملسية صرفة.

 ولكن يالحظ أن صوت هذا احلرف يتشكل على مرحلتني اثنتني:
 العليا حبسا للنفس.: ابلتصاق اللسان أبول سقف احلنك قريبا من اللثة األوىل
: ابنفكاك اللسان عن سقف احلنـك، وانفـالت الـنفس خـارج الفـم وهكـذا فـةن طريقـة النطـ  الثانية

 بصوت )الالم( متاثل األحداث اليت يتم فيها االلتصاق .
كمـــا أن طريقـــة النطـــ  بصـــوت )الـــالم( متاثـــل األحـــداث الـــيت تـــتم فيهـــا االســـتعانة ابللســـان يف 

 والّلحس وما إليها. عمليات الّلوك واملضغ
                                                           

 68عبا  حسن: خصائص احلروف العربية ومعانيها، دراسة منشورات احتاد الكتاب.ص- 1 
 63، ص4063ينظر: مصطفى أكرور: خمارج وصفات احلروف العربيةعند مجهور علماء التجويد، دار اخللدونية، اجلزائر، -2 
 .62، 68عبا  حسن، مصدر سب  ذكره ص - 3 
 إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية.- 4 
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ويعـد صـوت الــالم لثـواي جمهـورا مائعــا جانبيـا، واجلانبيــة تعـيب أن أحـد جــانه اللسـان أو كليهمــا 
يسمح ورور اهلواء الرئوي بينه وبـني األضـرا  يف الوقـت الـذي يتصـل طـرف اللسـان ابللثـة فيمنـع مـرور 

 1اهلواء على وسط اللسان.
 رخاوة، شكله يف السراينية يشبه املطر: جمهور متوسط الشدة أو الحرف امليم

صصـــل صـــوت هـــذا احلـــرف ابنطبـــاق الشـــفتني علـــى بعضـــهما بعضـــا يف ضـــمة متأنيـــة وانفتاحهمـــا عنـــد 
خــــروج الــــنفس، ولــــذلك فــــةن صــــوته يــــوحي بــــذات األحاســــيس اللمســــية الــــيت تعانيهــــا الشــــفتان لــــدى 

 حلرارة.انطباقهما على بعضها، من الليونة واملرونة والتماسك مع شيء من ا
فانطبـــاق الشـــفة علـــى الشـــفة مـــع حـــرف املـــيم مياثـــل األحـــداث الطبيعيـــة الـــيت يـــتم فيهـــا الســـّد 
واالنغالق. كما أن ضم الشفة على الشفة بشيء من الشدة والّتأيّن قبيل خروج صوت امليم ميثل بدايـة 

روج صـوت املـيم فهـو األحداث اليت يتم فيه املّص ابلشفتني واجلمع والضم، أما انفراج الشفتني أثناء خـ
كمــا أنــه حــرف مســتقل منفــتح منــذل  تلحقــه الغنــة   2ميثــل األحــداث الــيت يــتم فيهــا التوســع واالمتــداد.

 والرتقي  والتفخيم.
 واجلدير ابملالحظة يف هذا املقام تكرار املقطع )ص ح ح ص( يف الالم وامليم.

ايل ممـا يعطـي راحـة نفسـية للقــار  وممـا ينـتج عـن ذلـك تنــاغم موسـيقي يـوحي ابلتـوازن العـاطفي واالنفعــ
انمجة عن استقرار وتوازن املوسيقى يدخل القار  والسامع معا يف جّو السورة ويعترب مرحلة فاصلة قبل 
وبعد التالوة. ولـيس هـذا هـو القاسـم املشـرتك الوحيـد بـني احلـرفني حيـث اشـرتكا يف كـل الصـفات وهـي 

وال خيتلفــــان إال يف احنــــراف أوهلمــــا وإحلــــاق الغنــــة  اجلهــــر والتوســــط و االســــتفال واالنفتــــاح واإلصــــمات
بثانيهما وينبغي التنويه هنـا أن هـذا املقطـع نـوع مـن احلـاالت اخلاصـة املكروهـة ـفي غـري ماوضـعت لـه ـ 
وأتابه العربية وال تكاد تستسيغه على حد قول د.فوزي الشـايب "أمـا املقطـع الطويـل اآلخـر وهـو )ص 

ثريا يف ابب شابّه ودابّه، كما أنـه يكثـر أيضـا يف أواخـر الكلـم يف حالـة ح ح ص( فةنه يوجد يف النثر ك
الوقــف مثــل املقطــع: "مــني" مــن املســلمني، واملقطــع "يــون" مــن يف آخــر الفعــل "يكتبــون". فهــذه هــي 
احلاالت اليت يرد فيها هذا النوع من املقاطع، ومن مث فةن اجمليـ  بـه وصـال يف غـري مـاذكران مكـروه أتابه 

 .وال تكاد تسيغه" العربية
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 1املص-5-2

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع قصري ص ح أ

 مقطع متوسط مغل  ص ح ص لف

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص الم

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص ميم

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص صاد

 
رب مالحــظ يلمــس تطــاب  اجلــدولني فــال خــالف إال يف آخــر ركــن وهــو اخلــاص  خــر مقطــع 

وهو احلرف الوحيـد الـذي أضـيف إىل املـر، وهـذه البدايـة اتسـمت هبـا سـورة واحـدة هـي األعـراف صاد 
 لذا فال عربة من إعادة سرد قصة أوائل املقاطع والبد من االكتفاء  خر مقطع وهو الصاد.

، يــتم النطــ  بــه بوضــع 2والصــاد حــرف مهمــو  رخــو مســتعلي مطبــ ، وهــو لــذوي احتكــاكي
 الســفلى ومقدمــه ضــد لثــة الثنــااي العليــا ورفــع مــؤحر اللســان يف ا ــاه الطبــ ، طــرف اللســان ضــد الثنــااي

 3ورجوعه يف ا اه اجلدار اخللفي للحل .
 4" َفاَل َيك ن يف َصْدرَِك َحرٌَج مِّْنـه   "ويرى املفسرون زايدة الصاد يف األعراف ألجل قوله تعاىل: 

أملَْ َنْشــرَْح لَــَك  وشــرح فيهــا قصــص آدم ومــن بعــده مــن األنبيــاء، وهلــذا قــال بعضــهم: معــ  )املــص(، "

                                                           

 .06األعراف: اآلية - 1 
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وقيل معناه املصّور، وقيل: أشار ابمليم حملمد، وابلصاد للصدي ؛ وفيه إشارة ملصاحبة الصاد  1" َصْدَركَ 
 2وامليم، وأهنا اتبعة هلا كمصاحبة الصدي  حملمد ومتابعته له

التنبيه هنا إىل حضور صوت الدال لفظا ال كتابة وهو حرف جمهور شديد يشبه شكله  وينبغي
 .3يف السرياينية صورة الدلو. وهو مستقل منفتح مصمت وهو من حروف القلقلة

ولكــن صــوت الــدال أصــم أعمــى مغلــ  علــى نفســه كــاهلرم، اليــوحي إال ابألحاســيس اللمســية 
نـــه مـــن حجرالصــوان، فلـــيس يف صــوت )الـــدال( أي إصـــاء وخباصــة مايـــدل علــى الصـــالبة والقســاوة وكأ

إبحســا  ذوقـــي أو مشـــي أو بصـــري أو مسعـــي أو شـــعوري، ليكـــون بـــذلك أصـــلح احلـــروف للتعبـــري عـــن 
 4معاين الشدة والفعالية املاديتني.

   املر:-5-3
للداللــة مــن املالحــظ جليــا أن هللا تعــاىل أضــاف) راء( علــى )امل( ويــرجح العلمــاء أهنــا أضــيفت        

 على الرعد وهو اسم السورة.
 نوعه رمزه املقطع

 مقطع قصري ص ح أ

 مقطع متوسط مغل  ص ح ص لف

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص الم

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص ميم

 مقطع متوسط مفتوح ص ح ح را

ولــئن كــان وحــرف الــراء  جمهــور متوســط الشــدة والررخــاوة . شــكله يف الســراينية يشــبه الــرأ  ،    
بعــض أصــوات العربيــة مياثــل عظــام اإلنســان يف قســاوقا ؛ وبعضــها مياثــل عضــالته يف قوقــا ومرونتهــا، 
وبعضــها اآلخــر مياثــل حلمــه يف ليونتــه وطراوتــه، وغريهــا مياثــل أعصــابه يف حساســيتها ورهافتهــا ومــا إىل 
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احلـروف هـو  ذلك من وظائف أعضاء البدن وخصائص احلروف، فةن صـوت حـرف الـراء مـن أصـوات
 أشبه ما يكون ابملفاصل من اجلسد.

وانطالقا من خاصية التمفصل هذه يف صوت الراء ويف مفاصل اجلسد؛ قد أدخل العريب هـذا  
احلــرف يف معظــم األعضــاء الــيت تتصــل بغريهــا وفاصــل غضــروفية منهــا: الــرأ  ، الرقبــة، املرفــ ، الركبــة، 

الــيت تتوافـ  معهـا يف ظــاهرة التحـرك وهي:اخلصـر، الرئــة، الرجـل ، الرسـغ ، الـورك. ويلحــ  هبـا األعضـاء 
الصــدر ، الشــعر، البصــر وكــل هــذه األعضــاء تتســم ابحلركــة وبوصــف الــراء أحــد حــروف الذالقــة فـــةن 
حاجة اللغة العربية إىل حرف الراء ال تقل عن حاجة اجلسد للمفاصل فلوال صوت الراء لفقـدت اللغـة 

ومـــــن صـــــفاته أيضـــــا االســـــتفال واالنفتـــــاح   1هـــــا وإصاءاقـــــا احلركيـــــة.العربيـــــة كثـــــريا مـــــن مرونتهـــــا  وحيويت
"وينطــــ  بـــه بـــرتك اللســـان مســــرترخيا يف طريـــ  اهلـــواء اخلـــارج مــــن .  2واالنـــذالق واالحنـــراف  والتكريـــر

 .3الرئتني، فريق  اللسان ويضرب طرفه يف اللثة ضرابت مكررة، وهذا مع  التكرار يف صفته"

 يونس،هود ، يوسف ، إبراهيم ،احلجر. :ابتدأت هبا سورة:الر-5-4

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع قصري ص ح أ

 مقطع متوسط مغل  ص ح ص لف

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص الم

 مقطع متوسط مفتوح ص ح ح را

مرت بنـا كـل هـذه احلـروف لـذا ال حاجـة للتفصـيل يف خمارجهـا ومعانيهـا بيـد أنـه ال بـد لنـا مـن 
متألفـــة مـــن مـــن أربعـــة مقـــاطع حســـب القـــراءة القرآنيـــة ، وتنوعـــت هـــذه املقـــاطع بـــني اإلشـــارة إىل أهنـــا 

القصري)ص ح( الـذي يتميـز بسـرعته وخفـة حركتـه ألنـه ال يقـع فيـه مـّد واملقطـع املتوسـط املغلـ )ص ح 
ص( حيث يعمل هذا املقطع خبصائصه ومساته الصوتية على نوع من التلوين الصـويت التـفلف املوسـيقي 

وب مــع املقطــع القصــري، واملقطــع الطويــل املغلــ )ص ح ح ص(املمــدود مــدا الزمــا وقــدار بشــكل متنــا
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ست حركات وانتهت ابملقطع املتوسط املفتوح الذي له دور ابرز يف إضفاء إيقاع موسيقي متميز وـده 
 .1مد لني وقدار حركتني فقط

 

 : ابتدأت هبا سورة واحدة فقط هي سورة مرميكهيعص-5-5

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص كاف

 مقطع متوسط مفتوح ص ح ح  ها

 مقطع متوسط مفتوح ص ح ح اي

           مقطع طويل مغل       ص ح ح       صاد

الكــاف:" يــتم النطــ  بــه عــن طريــ  رفــع مــؤخر اللســان يف ا ــاه الطبــ  ابجلــدار اخللفــي للحلــ  
وهـو  2الصوتية كما يعد هذا احلرف طبقيا شديدا مهموسا مرّققا"ليسد اجملرى األنفي، مع فتح األواتر 

  3يوحي بشيء من اخلشونة واحلرارة والقوة االنفعالية.
: فهــو صــوت مهمــو  رخــو يشــبه رمســه يف الســراينية شــكل اهلالــة،  لصففوت اءففا أمــا ابلنســبة  

النطــ  بــه فمــن أشــبعه  واختلفــوا يف خمرجــه مــن أقصــى احللــ  أو وســطه وذلــك ال خيفــى أنــه اتبــع لكيفيــة
ورفع نربته ؛ وجده خيرج من أقصى احلل . ومن خفت بصوته فـال بـد أنـه واجـد إايه خارجـا مـن وسـط 
احللـــ  . وهـــو صـــوت حنجـــرّي احتكـــاكّي مضـــطرب مهـــزوز مـــن أشـــجى األصـــوات وأبلغهـــا تعبـــريا عـــن 

 4احلزن.
 :صوت اليا  

وصوت هذا احلرف يـوحي بصـورة بصـرية الياء لينة جوفية يشبه شكلها يف السراينية صورة اليد 
ختتلف إىل حد ما حبسب مواقعه يف اللفظة، ووا أنه وقع يف الوسط فـةن إصـاءات صـوت اليـاء يف هـذا 

وهـذا حاهلـا  –املوقع ختتلف تبعا حلركتها وحركة ما قبلها، فةن كانـت متحركـة ابلفتحـة ومـا قبلهـا فتحـة 
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وهــــو يــــوحي  1ئّي الصــــغري يعــــرتا مســــار طــــائرة.أخــــذت اليــــاء صــــورة املطــــّب اهلــــوا -يف )كهــــيعص(
ابالنفعال املؤثر يف البـواطن، وهـو صـوت لـني جـويف مرقـ ، يتكـون برفـع مقـدم اللسـان يف ا ـاه الغـار ، 

  2ورفع الطب  حىت يسد اجملرى األنفي، مع تذبذب األواتر الصوتية.
الصـوتية وينــدفع جمهــور وعنـد النطـ  بــه تتذبـذب األواتر  3لكـن صـوت العــني حلقـي احتكـاكي

. وهو يـوحي 4اهلواء مارا ابحلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني حىت إذا وصل إىل وسط احلل  ضاق اجملرى
 5ابلفعالية واإلشراق والظهور والسمو.

يظهر أنه ال ضرورة للعودة إىل حرف الصـاد املـدرو  سـابقا يف )املـص( بدايـة سـورة األعـراف. 
 قطعية هلذه احلروف.لذا  در هنا مناقشة اخلاصية امل

تتكـــون )كهـــيعص( مـــن مخســـة مقـــاطع حســـب القـــراءة القرآنيـــة ، تكـــرر فيهـــا املقطـــع املفتـــوح 
املتوسط مرتني كما تكرر املقطع الطويل املغل  ليحدث نوعا من االنسجام الصويت لكننا هنا ال ننسـى 

ن االستدراك دافعا القار  املقطع الطويل مزدوج االغالق والذي ختلل املقاطع املنتظمة ليحدث نوعا م
والســـامع معـــا إىل التـــدبر والتفكـــر بعـــدما ســـاد جـــو مـــن اخلشـــوع والطمأنينـــة علـــى وقـــع خطـــى املقـــاطع 
املنتظمـــة. وننـــوه هنـــاأن مثـــل هـــذا املقطـــع )ص ح ص ص( مقتصـــر علـــى حـــاالت الوقـــف، وهـــو قليـــل 

القـرآن ختطــى الشـروط املعهــودة ووروده يف  6الـورود يف الكلمــات العربيـة ابســتثناء بعـض األوزان املقيــدة 
 يف الشعر والنثر، ولعل ذلك يندرج  ضمن اإلعجاز القرآين.

 وإذا أردان متابعة ورود هذا املقطع يف فواصل السورة وجدان 
 كهيعص

 زََكرايَ 
 َخِفيًّا

 صِبَيا
 نِبَيا

 َوَعِشيًّا

 يـ ْرَجع ونَ 
 نَِبيًّا
بَِغيًّــــــــــــــــــــــــا  

يًّا  جنَِ
 نَِبيًّا
 حَيا

َنِســـــــــــــــــــــــــيًّا 
 َشْيًءا
 َسِوايًّ 

 َمَردًّا 
 نَِبَيا

 َمْرِضيًّا

يًّا   مسَِ
 حّيا

 َشْيًءا

 َوَوَلًدا
 َعْهًدا

 َمدًّا 

 َوَلًدا 
 ِإدًّا
ا  َهدًّ

                                                           

 .66ص  ينظر عبا  حسن : مصدر ساب  -1 
 .604ينظر: متام حسان : مناهج البحث يف اللغة ص -2 
هو أقل األصوات االحتكاكية احتكاكا لذا  د من العلماء من يصنفه مع األصوات الرخوة وآخرين يصنفونه مع األصوات  - 3 

 البينية املتوسطة.
 .46إبراهيم أنيس األصوات اللغوية ص  604متام حسان: املرجع نفسه ص  -4 
 .66ينظر عبا  حسن: خصائص احلروف العربية ومعانيها ص -5 
 د قوله:" فاملقطع الطويل من نوع )ص ح ص  668ينظر: فوزي الشايب: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية ص  - 6 

 افية ، ومن ذلك فول الشاعر:ص( ال تسمح به العربية إال يف الوقف فقط ، وذلك يف النثر، ويف بعض األوزان الشعرية املقيدة الق
 .260ص  3اي قوم أهلكتموين ابللوم    ومل أقاتل عامرا قبل اليوم " ينظر أيضا سيبويه الكتاب ج                           



 الثالث                                       حروف القرآن املقطعة )دراسة صوتية( الفصل

 
 

 

281 

 َشِقيًّا
 َولِيًّا
 َرِضيًّا
يًّا  مسَِ
 ِعِتيًّا

 َشْيًءا
 َسِوايًّ 

 

 َصِبيًّا
 َتِقيًّا

 َعِصيًّا
 َحيًّا
 َشْرِقيًّا
 َسِوايًّ 
 َتِقيًّا

 زَِكيًّا  
 

 َمْقِضيًّا
 َقِصيًّا
 َمنِسيًّا
 َسرايًّ 
 َجِنيًّا
 ِإنِسيًّا
 َفرايًّ 
 بَِغيًّا

  

 َشِقيًّا
َحيًّــــــــــــــــــــــــا  

 مَيْتَـر ونَ 
 فـََيك ون  
 مُّْسَتِقيمٌ 
 َعِظيم  
 مُِّبني  

 يـ ْؤِمن ونَ  

 
 

 َعِصيًّا 
 َولِيًّا

 َمِليًّا 
 َحِفيًّا
 َشِقيًّا
 نبّيا
 َعِليًّا
 نَِبيًّا

  
 

 نَِبيًّا 
 َعِليًّا
 َوب ِكيًّا
 َغّيا

 َشْيًءا
 َمْأتِيًّا

 َوَعِشيًّا
 َتِقيًّا

 
 

 ِجِثيًّا
 تعيا 

 ِصِليًّا
 َمْقِضيًّا
 ِجِثيًّا
 نَِدايًّ 
 َورِْءايً 
 ج نًدا

 

 فـَْرًدا
 ِعزًّا
ا  ِضدًّ
 أَزًّا
ا  َعدًّ
 َوْفًدا
 ِوْرًدا
 َعْهًدا

 

 َوَلًدا
 َوَلًدا
 َعْبًدا
ا  َعدًّ
 فـَْرًدا
 و دًّا
ا  لُّدًّ
 رِْكزًا

 

حيــث تــردد املقطــع األوســط اي  زكيــا بغيــا تقيــا يف تســاوق وانســجامني قلمــا صصــل نظريمهــا يف 
صــويت يعــري بعــا النشــاط ســورة طويلــة وال تغــادر الفاصــلة أذنــك إال لتخييــب التوقــع إبحــداث التفــات 

 من جديد ويقضي على الراتبة فال تفقد األذن شهوة االنتظار

 : وردت مرة واحدة يف سورقا طه-5-6

 مقطع متوسط مفتوح ص ح ح طا

 //    //   // ص ح ح ها

 املالحظ هنا تكرار املقطع املتوسط إلضفاء نوع من االستقرار على نفسية النه حممد وطمأنته 
يشــبه شــكله يف  1حــرف جمهــور شــديد مســتعل مطبــ  مصــمت مــن أصــوات القلقلــة.والطــاء: 

الســـراينية صـــورة الطـــري وصـــوت هـــذا احلـــرف إمّنـــا هـــو تفخـــيم للتـــاء الرقيقـــة. لـــه إصـــاء ملســـي بـــني املرونـــة 
والطـــراوة ، ولــــه مــــن املــــذاقات طعــــم الدســــم ، ومــــن الشـــّميات رائحــــة العطــــور، ولــــه إصــــاء بصــــري مــــن 

 2ر والفلطحة. الضخامة بني التكوّ 
 أّما اهلاء فقد مّر بنا هذا احلرف يف بداية سورة مرمي )كهيعص(

والأب  هنـــا إبيـــراد هـــذه املقارنـــة بـــني صـــفات احلـــرفني إلظهـــار أّن اهلـــاء أليـــ  احلـــروف ابلطـــاء 
والعكس. فقد تعقب الزركشي مالئمة صـوت الطـاء للسـني يف )طـس( وجمانسـته للهـاء يف )طـه(  وهـو 

                                                           

عبد السالم فليسي خمارج احلروف والصفات مصطفى أكرور: خمارج وصفات احلروف العربية عند مجهور علماء التجويد ص  - 1 
تنبغي اإلشارة إىل أنه مت االعتماد على مصادر القراءات القرآنية لتحديد الصفات واملخارج رغم اختالفها النسه مع  .63/68

 معطيات علم األصوات الديث ألن قراءة القرآن متواترة وا فيها هذه املقاطع لذا ينبغي دراستها من منظورهم .
 640-666دراسة  ص  -نيهاينظر عبا  حسن خصائص احلروف العربية ومعا -2 
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ئمــة وتلــك اجملانســة صــوتيا علــى القــرآن فيقــول: "وأتمــل اقــرتان الطــاء ابلســني واهلــاء يف يعمــم هــذه املال
القــرآن، فــةن الطــاء مجعــت مــن صــفات احلــروف مخــس صــفات مل جيمعهــا غريهــا وهــي اجلهــر، والشــدة، 
واالســـتعالء، واإلطبـــاق، والســـني: مهمـــو ، رخـــو، مســـتقل، صـــغري، منفـــتح، فـــال ميكـــن أن جيمـــع إىل 

 .1قابلها، كالسني واهلاء، فذكر احلرفني اللذين مجعا صفات احلروف"الطاء حرف ي

وهذا التعقـب خـالص الصـوتية يف االسـتقراء واالسـتنتاج معـا، فـةن مـا ذكـره اهتمـام صـويت لـيس 
غـــري، وإن ماعـــدده مـــن املصـــطلحات: اجلهـــر، الشـــدة، االســـتعالء، اإلطبـــاق، اإلصـــمات، املهمـــو ، 

املنفـتح، مصـطلحات صـوتية يف الصـميم، وهـو وإن سـب  إىل التسـمية وسـب  الرخو، املستقل، الصغري، 
 إىل الضبط، إال أنه طبقها تنظريا صوتيا على فواتح السور.

 القلقلة االصمات اإلطباق االستعالء الشدة اجلهر ط

  االصات االنفتاح االنتفال الرخاوة اهلمس ــه

 
 مراقبة مدرى حضور مقطعي طا وهاوهذا جدول يالحق فواصل سورة طه؛ من أجل 

 طه
 لَِتْشَقى  
 خَيَْشى  
 اْلع َلى
 اْستَـَوى  
 الثـََرى  
 َوَأْخَفى
 احلْ ْسَ   
 م وَسى  
 ه ًدى
 ميَ  وَسى  
 ط ًوى
 ي وَحى  
 ِلذِْكرِي

 فـَتَـْرَدى  
 ميَ  وَسى  
 أ ْخَرى  
 ميَ  وَسى  
 َتْسَعى  
 اأْل وىَل  
 أ ْخَرى  
 اْلك بـَْرى
 َطَغى  

 َصْدرِي
 أَْمرِي
 لَِّساين 
 قـَْويل 
 أَْهِلي

 أَْزرِي
 أَْمرِي
 َكِثريًا
 َكِثريًا
 َبِصريًا
 ميَ  وَسى  
 أ ْخَرى  
 ي وَحى  
 َعْييِب 

 ميَ  وَسى  
 لِنَـْفِسي
 ِذْكرِي
 َطَغى  
 خَيَْشى  

 َوأََرى  
 اهْل َدى  
 َوتـََوىَل  
 ميَ  وَسى  
 َهَدى  
 اأْل وىَل  
 يَنَسى
 َشىَت  
 النـَُّهى  
 أ ْخَرى  
 َوَأَب  

 ميَ  وَسى  
 س ًوى
 ض ًحى

 افْـتَـَرى  
 الَنْجَوى  
ثْـَلى    اْلم 
 اْستَـْعَلى  
 أَْلَقى  
 َتْسَعى  
 مُّوَسى  
 اأْلَْعَلى  

 أََتى  
 َوم وَسى  
 َوأَبـَْقى  
نـَْيا  الدُّ
 أبقى
 صي

 تـَزََكى  
 خَتَْشى  
 َغِشيَـه مْ 
 َهَدى  

 َوالَسْلَوى  
 َهَوى  

 اْهَتَدى  
 ميَ  وَسى  
 لِتَـْرَضى  

 الَساِمرِيُّ 
 َمْوِعِدي
 الَساِمرِيُّ 
 فـََنِسيَ 
 نـَْفًعا

 م وَسى  
 َضلُّوا
 أَْمرِي
 قـَْويل 

ِمرِيُّ   يَ سَ 
 نـَْفِسي
 َنْسًفا
 ِعْلًما
 ِذْكرًا
 ِوْزرًا
 مِحْاًل 
 ز ْرقًا
 َعْشرًا
 يـَْوًما

 َصْفَصًفا
 أَْمًتا
 مَهًْسا
 قـَْواًل 
 ِعْلًما
 ظ ْلًما
 َهْضًما
 ِذْكرًا
 ِعْلًما
 َعْزًما
 َأَب  

 فـََتْشَقى  
 تـَْعَرى  

 َتْضَحى  

 فـََغَوى  
 َوَهَدى  
 َيْشَقى  
 أَْعَمى  
 َبِصريًا
 ت نَسى  
 َوأَبـَْقى  
 النـَُّهى  
 مَُّسمًّى
 تـَْرَضى  
 َوأَبـَْقى  
 لِلتَـْقَوى  
 اأْل وىَل  
 َوََنَْزى  

                                                           

 (.6/616الزركشي، الربهان )ج 1 
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 َتْسَعى  
 

 َأِخي
 

 َيْطَغى  
 

 أََتى  
 

 اْلع َلى  
 

 أَْمرِي
 

 َنْسًفا
 

َلى    يـَبـْ
 

 اْهَتَدى  
 

لعل قراءة طه ابإلمالة انعكست صوتيا على صدى الصوت يف السورة حيث ال جند الطـاء وال 
مراوحة بني األلف املقصورة واليـاء وكـأن تلـك اليـاءات حتـرك فواصـل اهلاء لكّننا جند املّد األخري حاضرا 

 األلف املقصورة إىل األسفل فرتتبط هبا موسيقيا.

 بداية الشعراء والقصص طسم :-5-7

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع متوسط مفنوح ص ح ح طا

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص سني

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص ميم

 الطاء وامليم سابقا ومل يتبّ  من هذا املقطع سوى السني.مت احلديث عن حرف 
وهــو صــوت لثــوي احتكــاكي مهمــو  رخــو مســتفل منفــتح مصــمت وهــو مــن أصــوات الصــفري 

ال تتذبذب األواتر الصوتية عند النط  بـه ويعتمـد طـرف اللسـان خلـف األسـنان العليـا وتلتقـي  1أيضا
اء، ويرفـع أقصـى احلنـك حـىت مينـع مـروره مـن األنـف مقدمته مع اللثة العليا، مع وجـود منفـذ ضـي  للهـو 

. يشـــبه رمســـه يف الســـرايلية صـــورة الســـّن وقيـــل أنّـــه للطلـــب واحلركـــة، صـــوته املتماســـك النقـــي يـــوحي  2
إبحسا  ملسّي بني النعومة واملالمسة،و إبحسا  مسعي هو أقرب للصفري. ولـيس يف صـوته مـا يـوحي 

 3نية. أبّي إحساي ذوقي أو مشّي أو مشاعر إنسا
 وتتكّون اآلية من ثالثة مقاطع يتكّرر الثاين الذي ميّثل مقطعا طويال مغلقا.

فــاألول ميــد مــّدا طبيعيــا بقــدر حــركتني )طــا( والســني ميــد مــّدا الزمــا وقــدار ســت حركــات واملــيم 
 أيضا ست حركات ألجل ضبط فاصلة السورة.

                                                           

ينظر عبد السالم الفليسي خمارج احلروف والصفات. مصطفى أكرور: خمارج وصفات احلروف العربية عند مجهور علماء  -1 
 .63/68التجويد ص 

 (306كمال بشر :علم األصوات )ص  -2 
 عبا  حسن املصدر نفسه - 3 
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 بداية سورة النمل طس:-5-8

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع متوسط مفتوح ص ح ح طا

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص سني

ال أب  ابلتذكري يف هذا املقام بصفات احلرفني املتنافرين الذين مجعا كـّل صـفات احلـروف علـى 
 حّد عكسي فما توفر يف األّول  د عكسه يف الثاين.

 القلقلة االصمات اإلطباق االستعالء الشدة اجلهر ط

 الصفري االصمات االنفتاح االستفال الرخاوة اهلمس  

 
 يف بداية سورقا يس :-5-9

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع متوسط مفتوح ص ح ح اي

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص سني

متّد الياء مـّدا طبيعيـا وقـدار حـركتني بينمـا متـّد السـني مـّدا الزمـا وقـدار حملركـات حمدثـة نوعـا مـن التنويـع 
 فاصلتها:. إلبعاد السأم عن السامع 

 يس
 احلَِْكيمِ 

 اْلم ْرَسِلنيَ 
 مُّْسَتِقيم  
 الَرِحيمِ 
ِفل ونَ   غَ 
 يـ ْؤِمن ونَ 

 مُّْقَمح ونَ 
 يـ ْبِصر ونَ 
 يـ ْؤِمن ونَ 
 َكِرمي  

 تـَْعِقل ونَ 
 ت وَعد ونَ 
 َتْكف ر ونَ 
 َيْكِسب ونَ 
 يـ ْبِصر ونَ 
 يـَْرِجع ونَ 
 مرسلون
 َتْكِذب ونَ 
 َلم ْرَسل ونَ 
 اْلم ِبني  
 أَلِيمٌ 

 تـ ْرَجع ونَ 
 ي نِقذ ونِ 
 مُِّبني  

 فَامْسَع ونِ 
 يـَْعَلم ونَ 
 املكرمني
 م نزِِلنيَ 
د ونَ   مخَِ 

 َيْستَـْهزِء ونَ 
 يـَْرِجع ونَ 
 حم َْضر ونَ 

 يـَْعَلم ونَ 
 مُّْظِلم ونَ 
 اْلَعِليمِ 
 اْلَقِدميِ 

 يسبحون
 املشحون
 يـَرَْكب ونَ 
 ي نَقذ ونَ 
 ِحني  

 تـ ْرمَح ونَ 
 م ْعِرِضنيَ 

 يـَْرِجع ونَ 
 يَنِسل ونَ 

 اْلم ْرَسل ونَ 
 حمضرون
 تـَْعَمل ونَ 
 فَ ِكه ونَ 

 م َتِكء ونَ 
 يََدع ونَ 
 َرِحيم  

 اْلم ْجرِم ونَ 
 مُّبنيٌ 

 

ِفرِينَ   اْلكَ 
ِلك ونَ   مَ 
 أَيْك ل ونَ 
 َيْشك ر ونَ 
 ي نَصر ونَ 
 حمَُّْضر ونَ 
 يـ ْعِلن ونَ 
 مُِّبنيٌ 
 َرِميمٌ 
 َعِليمٌ 

 ت وِقد ونَ 
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 مُِّبني  
 اْلم ْرَسل ونَ 
 مُّْسَتِقيمٌ 

 

 مُّْسرِف ونَ 
 اْلم ْرَسِلنيَ 
 مُّْهَتد ونَ 

 

 أَيْك ل ونَ 
 اْلع ي ونِ 

 َيْشك ر ونَ 
 

 مُِّبني  
ِدِقنيَ   صَ 
م ونَ   خيَِصِّ

 

 يـَْعِقل ونَ 
 مُِّبنيٌ 

 
  

 اْلَعِليم  
 فـََيك ون  
 تـ ْرَجع ونَ 

 

يبــدو أن النــون الســاكنة الــيت خيتــتم هبــا املقطــع ســني  الغائبــة رمســا احلاضــرة نطقــا أثــرت يف فاصــلة      
السورة،بل حضرت مع رديفها اليـاء الـذي يـرتاوح مـع الـواو ابلتنـاوب  تفـاداي للراتبـة والسـأم بـل وأتخـذ 

فيـة بـل تكتفـي بتخييـب أفـ  دورها امليم الساكنة أحياان  القرتاهبا من خمرجهـا فـال حتـدث صـدمة يف القا
 1انتظار صوت النون فتحدث املفاجأة ابمليم  على سبيل االلتفات  الصويت.

 يف بداية سورقا مقطع واحد ص : -5-11

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص صاد

أحاديـة وكونه طويال معناه ميـّد مـّدا الزمـا وقـدار سـت حركـات .واجلـدير ابلـذكر هنـا أّن السـور 
 2املقطع مبنية الفواصل على ذات احلرف بل  ده حىت يف احلشو وهذه السورة أهّم مثال .

 الذِّْكرِ 
 َوِشَقاق  
 َمَناص  
 َكَذابٌ 
 ع َجابٌ 

 يـ رَاد  
 اْخِتلَ  ٌ 
 َعَذابِ 
 اْلَوَهابِ 
 اأْلَْسبَ بِ 
 اأْلَْحزَابِ 
 اأْلَْواَتدِ 

 اأْلَْحزَاب  
 ِعَقابِ 

 أََوابٌ 
 اخلِْطَابِ 
 اْلِمْحرَابَ 

 رَ طِ صِّ ال
 اخلِْطَابِ 
 َوَأاَنبَ 
 َمَءاب  

 احلَِْسابِ 
 الَنارِ 

 َكاْلف َجارِ 
 اأْلَْلبَ بِ 
 أََوابٌ 
 اجْلَِياد  

 اِبحلَِْجابِ 

 ابَ صَ أَ 
 ص  َوَغَوا
 َفادِ صْ اأْلَ 

 ِحَساب  
 َمَءاب  

 َوَعَذاب  
 َوَشرَابٌ 
 اأْلَْلبَ بِ 
 أََوابٌ 

رِ   َواأْلَْبصَ 
 الَدارِ 

 اأْلَْخَيارِ 
 اأْلَْخَيارِ 
 َمَءاب  

 نـََفاد  
 َمَءاب  
 اْلِمَهاد  
 َوَغَساقٌ 
 أَْزوَ جٌ 
 الَنارِ 
 اْلَقرَار  
 الَنارِ 

 اأْلَْشرَارِ 
ر    اأْلَْبصَ 
 الَنارِ 

 اْلَقَهار  
ر    اْلَغفَ 
 َعِظيمٌ 

 ِطني  
ِجِدينَ   سَ 
 َأمْجَع ونَ 
ِفرِينَ   اْلكَ 
 اْلَعاِلنيَ 
 ِطني  
 َرِجيمٌ 
 الدِّينِ 
َعث ونَ   يـ بـْ

 اْلم نَظرِينَ 
 اْلَمْعل ومِ 
 َأمْجَِعنيَ 

 اْلم ْخَلِصنيَ 
 أَق ول  

                                                           

 .000ص 0،0222ينظر حممد احلسناوي: الفاصلة  يف القرآن، دار عمار، عمان، ط 1 
 670-616ص  6ينظر بدر الدين الزركشي : الربهان ج - 2 
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 فـََواق  
 احلَِْسابِ 
 أََوابٌ 

ْشرَاقِ   َواإْلِ
 

 َواأْلَْعَناقِ 
 َأاَنبَ 

 اْلَوَهاب  
 

ب    اأْلَبـْوَ 
 َوَشرَاب  
 أَتْـرَابٌ 

 احلَِْسابِ 
 

 م ْعِرض ونَ 
 خَيَْتِصم ونَ 

 مُِّبنيٌ 
 

 َأمْجَِعنيَ 
َتَكلِِّفنيَ   اْلم 
َلِمنيَ   لِّْلعَ 
 ِحني  

 

حدث هنا نظري ذلـك الـذي حـدث يف فواصـل سـورة مـرمي  لكـن هنـاك تكـرر املقطـع األوسـط لكـن يف 
الطويلــة( يليهــا ســاكن علــى ســبيل فواصــل هــذه الســورة احلــرف احلاضــر هــو ألــف املــد الوســطى)احلركة 

أانب..واملتدبر يلحظ ازدحام صور اخلصومة ومناذجهـا -حساب-أتراب شراب-القافية املطلقة: أواب 
ْنُهمْ  :"مثل خصومة الكفار للنه يف قوله تعاىل نِذٌر ِمِّ ذَا  ۖ   َوَعِجبُوا أَن َجاَءُهم مُّ ـٰ َوقَاَل اْلَكافُِروَن َه

ًها َواِحدًا ﴾٤﴿ َساِحٌر َكذَّابٌ  ـٰ ذَا لََشْيٌء ُعَجابٌ  ۖ   أََجعََل اْْلِلَهةَ إِلَ ـٰ َوانَطلََق اْلَمََلُ ِمْنُهْم  ﴾٥﴿إِنَّ َه

ذَا  ۖ   أَِن اْمُشوووا َواْبووبُِروا َعلَووٰه ِِلَهوو ُِكمْ  ـٰ ذَا فِووي اْلِملَّووِة  ﴾٦﴿ لََشووْيٌء رُووَرا ُ إِنَّ َهوو ـٰ َمووا َسووِمْعنَا ـَِهوو

ذَا إَِّلَّ اْخ ََِلقٌ  ـٰ واختصام املأل يف حضرة داود عليه السـالم وهـو يف احملـراب. قـال "﴾٧﴿ اْْلِخَرةِ إِْن َه
وَرابَ  " تعـاىل:هللا َْ ُروا اْلِم وِم إِْ  تََوووَّ ْْ ََ َ   ﴾١٢﴿ َوَهْل أَتَاَك نَبَوُُ اْل َِ إِْ   ََخلُووا َعلَوٰه  َاُوو َ فَزَو

و ْ  ۖ   ِمْنُهمْ  ََ وَماِن ـَََوٰه ـَْعُنونَا َعلَوٰه ـَْعواح فَواْحُكم ـَْانَنَوا ۖ   قَوالُوا ََّل تَ ْْ ِقِّ َوََّل تُْشوِطْ  َخ ََ ـِواْل

َراطِ  ِّ ِْ ذَا أَِخوي لَو ُ تِْووٌو َوتِْووعُوَن نَْعَجوةً َوِلوَي نَْعَجوةٌ َواِحودَةٌ  ﴾١١﴿ َواْهِدنَا إِلَٰه َسَواِء ال ـٰ إِنَّ َه

َطوابِ  َِ نِي فِي اْل ََّ اِل نَْعَج ِوَب إِلَوٰه نِعَاِجو ِ ﴾١٢﴿ فَقَاَل أَْكِزْلنِاَها َوَع َِ َوإِنَّ  ۖ   قَواَل لَقَوْد َللََموَب ـُِوو

و َِ َوقَِلاوٌل مَّ ا ََ واِل َّْ ي ـَْعُنُهْم َعلَٰه ـَْعاح إَِّلَّ الَّوِذرَن َِمنُووا َوَعِملُووا ال َِ لََطاِء لَاَْب َُ َن اْل ا َكثِاًرا ِمِّ

َْزََر َرـَّ ُ َوَخرَّ َراِكعًا َوأَنَابَ  َوَلنَّ  َاُوو ُ  ۖ   ُهمْ  ِلبَ  ﴾١٤﴿ ۩ أَنََّما فَ َنَّاهُ فَاْس َ َوإِنَّ  ۖ   فَََزَْرنَا لَ ُ  َٰ

ْلزَٰه َوُحْوَن َمآبح  َُ  َاُوو ُ إِنَّا َجعَْلنَاَك َخِلازَةً فِي اْْلَْرِض فَاْحُكم ـَْاَن النَّاِس رَا  ﴾١٥﴿ لَ ُ ِعندَنَا لَ

َّبِوِ اْلَهَوٰى فَاُِنلََّب َعن َسبِاِل اللَـّ ِ  ِقِّ َوََّل تَ  ََ ِ  لَُهْم َعذَاٌب  ۖ   ـِاْل إِنَّ الَِّذرَن رَِنلُّوَن َعن َسبِاِل اللَـّ

َوابِ  َِ  "﴾١٦﴿َشِدردٌ ـَِما نَُووا رَْوَم اْل
عَُكومْ  واخلصومة الثالثة ليست خصومة دنيا بل هي خصومة آخـرة:" ٌم مَّ َِ ْقو َ ذَا فَوْوٌ  مُّ ـٰ ََّل َمْرَحبًوا  ۖ   َهو

فَبِووسَْ   ۖ   أَنوو ُْم قَوودَّْم ُُموهُ لَنَووا ۖ   أَنوو ُْم ََّل َمْرَحبًووا ـُِكوومْ قَووالُوا ـَووْل  ﴾٥٥﴿ إِنَُّهووْم َبووالُو النَّووارِ  ۖ   ـِِهوومْ 

ْ هُ َعذَاـًا ِضْعزًا فِي النَّارِ  ﴾٦٦﴿ اْلقََرارُ  َِ ذَا فَ ـٰ  .  "﴾٦٢﴿ قَالُوا َرـَّنَا َمن قَدََّم لَنَا َه

َما َكاَن ِلَي ِمْن ِعْلمح ـِواْلَمَإِ اْْلَْعلَوٰه إِْ   ":مث جاء حديث خصومة املأل األعلى بشأن خل  سيدان آدم

ُمونَ  ِْ َ َْ بِانٌ  ﴾٦٥﴿ رَ إِْ  قَاَل َرـَُّب ِلْلَمََلئَِكِة إِنِِّوي َخواِلٌق  ﴾٧٦﴿ إِن رُوَحٰه إِلَيَّ إَِّلَّ أَنََّما أَنَا نَِذرٌر مُّ

ن ِطانح  وِحي فَقَعُوا لَ ُ َساِجِدرنَ  ﴾٧٢﴿ ـََشًرا ِمِّ ُت فِاِ  ِمن رُّ َْ ْر ُ ُ َونَزَ  "﴾٧١﴿ فَإِ َا َسوَّ
 

http://tanzil.net/#38:4
http://tanzil.net/#38:5
http://tanzil.net/#38:6
http://tanzil.net/#38:7
http://tanzil.net/#38:21
http://tanzil.net/#38:22
http://tanzil.net/#38:23
http://tanzil.net/#38:24
http://tanzil.net/#38:25
http://tanzil.net/#38:26
http://tanzil.net/#38:59
http://tanzil.net/#38:60
http://tanzil.net/#38:61
http://tanzil.net/#38:69
http://tanzil.net/#38:70
http://tanzil.net/#38:71
http://tanzil.net/#38:72


 الثالث                                       حروف القرآن املقطعة )دراسة صوتية( الفصل

 
 

 

287 

 -الزخـــرف -الشـــورى -فصـــلت–: تكـــررت ســـبع مـــرات يف بدايـــة احلـــواميم وهـــي غـــافر حفففم-5-11
 األحقاف إبضافة )عس ( إىل بداية الشورى.-اجلاثية -الدخان

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع متوسط مفتوح ص ح ح حا

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص ميم

املـيم منـذ بدايـة هـذه الدراسـة غـري أّن حـرف احلـاء ال يوجـد يف غـري احلـواميم رغـم مّر بنا حـرف 
 أنّه أكثر احلروف املقطّعة تكرارا لكّن تّكرره هذا مل يتجاوز احلواميم وعددها سبعة .

 1وإليك صفات احلرفني 
 الصفري اإلصمات االنفتاح االستفال الرخاوة اهلمس ح

 الغنة اإلذالق االنفتاح االستفال التوّسط اجلهر م

وال تفوتنا الفرصة يف هذا املقام ذكر بعض خصائص حرف احلاء الذي صدث صـوته ابنـدفاع  
النفس بشيء من الشدة مع تضّي  قليل مراف  يف خمرجه احللقي، فيحتك النفس أبنسجة احلل  الرقيقة 
، وصدث صوت هو أشبه ما يكون ابحلفيف. وهكذا .. شّذ صوت هذا احلرف عـن احلـروف احللقيـة 

ا ، أبن حتولـــت اهتزازاتـــه الصـــوتية الواهيـــة املضـــمرة إىل حفيـــف . وإخـــراج صـــوت احلـــاء مـــن علـــى مجيعـــ
صفحات األنسجة احللقية دون اهتزاز أو اضطراب يتطّلب مهارة عفوية فائقـة يف الـتحّكم خبـالاي هـذه 

لصـعوبة األنسجة احلساسة ملنع النفس من االهتزاز واالضطراب حلظة احتكاكه هبا. وهلذا السبب من ا
 .2الفائقة النط  بصوته

معانيه: إذا لفظ صوت احلاء مشّددا مفّخما عايل النربة أوحى صوته ابحلرارة ، وأبصوات فيهـا 
شــيء مــن احلــّدة ووشــاعر إنســانية ال ختلــو مــن احلــّدة واالنفعــال أّمــا إذا لفــظ صــوته كمــا نلفظــه اليــوم 

احلموضــة  حبنــاجر حضــارية رخــوة ... مرمخــا أوحــى لنــا ولمــس حريــري انعــم دافــ  وبطعــم مــن احلــالوة و 
  3ويعد  أعذب أصوات الدنيا قاطبة وأوحا وشاعر احلب واحلنني. 

دعت احلكمة اإلهليـة تنـاوب املقطعـني يف تناسـ  معهـود بـني األول املتوسـط الـذي ميـد طبيعيـا  
وقدار حركتني بيد أنه يبدأ أبصعب احلروف نطقا  لكنـه تركـه مفتوحـا كـيال يزيـد صـعوبة علـى صـعوبة، 
                                                           

 انظر مثال عبد السالم فليسي  احلروف والصفات- 1 
 646با  حسن خصائص احلروف العربية ومعانيها ص ينظرع - 2 
 646با  حسن املصدر نفسه ص عينظر  -  3 
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لطويــل ذو الســتة مــدود الــذي يبــدأ أبســهل احلــروف نطقــا علــى اإلطــالق كيــف ال وهــو وبــني املقطــع ا
صــوت املــيم الــذي يعتــرب أول حــرف ينطــ  بــه الرضــيع مســتجداي أمــه. وال يضــيع ذوى النهــى يف إدراك 
بعض ما يشري إليه ذلك من تداول األايم ، فبعد العسر دائما يسر وفسح الرمحـان أوسـع وأطـول لكننـا 

 إال أايم الضي .ال ندركها 
 بداية الشورى بعد حم :عسق -5-12

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع طويل مزدوج اإلغالق ص ح ح ص عني

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص سني

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص قاف

مجعــت )عســ ( كــل املمنوعــات املقطــع الطويــل مــزدوج مغلــ  ومقطعــني طــويلني مغلقــني لكــن  
 املمنوعات عند البشر متام اإلعجاز عن اخلال  ومركز البالغة وحسن التأليف والتناغم الصويت، 

واملالحــظ هنــا أن حــرف القــاف هــو الوحيــد الــذي مل يــذكر ســابقا، وهــو حــرف  شــديد يلفظــه 
بعضهم يلفظه مهموسا، يوصف أبنه للمفاجأة ويصفه بعضهم أبنّه للمقاومة ، وكال بعضهم جمهورا ، و 

الوصــــفني يقضــــيان بــــه األحاســــيس اللمســــية مــــن القســــاوة والصــــالبة والشــــدة. و األحاســــيس البصــــرية 
والسمعية مثل فقاعة تنفجر، أو فخارة تنكسر، وال أب  مـن هـذه املقارنـة بـني صـفات هـذه األصـوات 

 1ة سورة الشورى)عس (.الىت كونت بداي
  االصمات االنفتاح االنتفال التوسط اجلهر ع

 الصفري االصمات االنفتاح االنتفال الرخاوة اهلمس  

 القلقلة االصمات االنفتاح االستعالء الشدة اجلهر ق

 يف بداية سورقا ق :  -5-13
 نوعه رمزه املقطع

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص قاف

                                                           

 688عبا  حسن خصائص احلروف العربية ومعانيها ص  - 1 
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أمامنا )غري بعيد ( جـدول الصـفات الـيت تعـرا كـّل املواصـفات الـيت مجعهـا القـاف مـن جهـر  
وشدة واستعالء . وميكننا ذكر اإلصاءات املعنوية اليت ميكـن هلـذا احلـرف إضـافته إىل السـورة خاصـة إذا 

ابلكلمــات  عرفنــا أّن الســور ذات احلــرف املقطّــع الواحــد مبنيــة كلماقــا علــى ذلــك احلــرف والســورة تعــجّ 
آيــة.  وهــذه الكلمــات مثــل:  تلّقــى ، قــرآن ، خلــ ، قــول ،  57كلمــة يف   75القافيــة إذ بلــغ عــددها

 قريب...
. وأتمل السورة اليت اجتمعت على احلروف املفردة: كيـف  ـد السـورة مبنيـة 1 ويقول الزركشي:

مبنيـة علـى الكلمـات القافيـة،  فـةن السـورة 2على كلمة ذلك احلرف، فمن ذلـك "ق َواْلق ـْرَآِن اْلَمِجيـِد".
 من ذكر القرآن " َواْلق ْرَآِن اْلَمِجيِد ".

ْنَساَن 3ومن ذكر اخلل  " أَفـََعِييَنا اِبخْلَْلِ  اأْلََوِل َبْل ه ْم يف لَْبس  ِمْن َخْل   َجِديد "      ، " َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
"4. 

"، "َوقَاَل َقرِين ه "، " قَاَل اَل خَتَْتِصم وا َلَدَي:، "يـَْوَم نـَق ول   وتكرار القول ومراجعته مرارا "َما يـَْلِفظ  ِمنْ  قـَْول 
 جِلََهَنم".

."  والقرب من ابن آدم:" َوحَنْن  أَقـَْرب  إِلَْيِه"، " َواْسَتِمْع يـَْوَم يـ َناِد اْلم َناِد ِمْن َمَكان  َقرِيب 
َماِل َقِعيٌد "وتلقي امللكني وقول العتيد " ِإْذ يـَتَـَلَقى اْلم    تَـَلقَِّياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ

 وذكر الرقيب :" َما يـَْلِفظ  ِمْن قـَْول  ِإاَل َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد"
 وذكر السائ :" َوَجاَءْت ك لُّ نـَْفس  َمَعَها َساِئٌ  َوَشِهيٌد"

 وذكر القرين: " َوقَاَل َقرِين ه "
 أَْلِقَيا يف َجَهَنَم"واإللقاء يف جهنم " 

 والتقدم ابلوعد " َوَقْد َقَدْمت  إِلَْيك ْم اِبْلَوِعيِد"
إِنَّ فِي  َِلَب لَِذْكَرى ِلَمْن َكواَن لَو ُ "وذكر القلب:"َوأُْزِلزَِت اْلَجنَّةُ ِلْلُم َِّقاَن َغْاَر ـَِعادوذكر املتقني "

 قَْلٌب"
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أَْهلَْكنَووا قَووْبلَُهْم ِمووْن قَووْرنح ُهووْم أََشوودُّ ِمووْنُهْم ـَْطًشووا فَنَقَّبُوووا فِووي "َوَكووْم وذكــر القــرون والتنقيــب يف الــبالد:

 رَْوَم تََشقَُّق اْْلَْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا"وتشق  األرا:" اْلبََِلِ "

 "َواْْلَْرَض َمدَْ نَاَها َوأَْلقَْانَا فِاَها َرَواِسيَ وإلقاء الرواسي فيها:" 
َح لََها َطْلٌو نَِنادٌ ِرْزقًا ِلْلِعبَا ِ َوالوبسوق النخل والرزق:"  َل ـَاِسقَا َْ  " نَّ

َْت قَْوُم نُوحح َوقَْوُم تُبَّوح وذكر القوم :"   "َكذَـّ
قَّ َوِعاِد"  وخوف الوعيد:" ََ ُسَل فَ  وغري ذلك.ُكلٌّ َكذََّب الرُّ

 ومما يالحظ سيطرة صوت القاف على غريه من األصوات.
الفاصـــلة ولعـــل ذلـــك مـــا صـــدث التوازن:فتجـــد الفاصـــلة تـــؤدي لكنـــك ال  ـــد لـــذلك نظـــريا يف 

وظيفة عكسـية امـا أتـت بـه املفـردات القافيّـة الـيت هّولـت أجـواء السـورة وأعطتهـا الصـخب الـذي يزعـزع 
األنفا  ويشعر ابلرعب فجاءت حروف الفاصلة هادئة تعطي جوا من االطمئنـان لكـن دون أن يفقـد 

ب فجـــاءت مفـــردات الفاصـــلة علــى وزن صـــيغة املبالغـــة)فعيل(. عتيدــــ الســورة املكيـــة وظيفتهـــا يف الرتهيــ
 منيب.اليت توحي ابلقوة والرهبة .

 اجمليد 
 َعِجيبٌ 
 بَِعيدٌ 

 َحِفيظٌ 
 َمرِيج  
 فـ ر وج  
 هَبِيج  
 مُِّنيب  

 احلَِْصيدِ 
 

 َنِضيدٌ 
 اخلْ ر وج  
 َوََث ود  
 ل وط  
 َوِعيدِ 
 َجِديد  
 اْلَورِيدِ 
 َقِعيدٌ 
 َعِتيدٌ 

 

 حتَِيد  
 اْلَوِعيدِ 
 َوَشِهيدٌ 
 َحِديدٌ 
 َعِتيدٌ 
 َعِنيد  
 مُّرِيب  

 الَشِديدِ 
 بَِعيد  

 

 اِبْلَوِعيدِ 
 لِّْلَعِبيدِ 
 َمزِيد  
 بَِعيد  

 َحِفيظ  
 مُِّنيب  
 اخلْ ل ودِ 
 َمزِيدٌ 

 حمَِيص  
 

 َشِهيدٌ 
 لُّغ وب  
 اْلغ ر وبِ 
 السُّج ودِ 
 َقرِيب  
 اخلْ ر وجِ 
 اْلَمِصري  
 َيِسريٌ 
 َوِعيدِ 

 

 
 بداية سورة القلم ن : -5-14

 نوعه رمزه املقطع

 مقطع طويل مغل  ص ح ح ص نون
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رمسـه يف السـرايلية يشـبه الـنجم  1والنون صوت جمهور متوسط مستقل منفـتح منـذل  تلحقـه الغنـة      
ومعنــاه شــفرة الســيف أو احلــوت أو الــدواة ولعــّل رمسهــا يف العربيــة اقتــبس مــن ســورة أحــد املســميات ، 
فالنقطة يف النون متثل نتوء عند مقبض السيف أو عني احلـوت أو مرسـم القلـب يف الـدواة وهـي صـوت 

( . والنــون ذو الغنـة أصـدق األصـوات تعبــريا هجـائي ينبعـث مـن الصـميم للتعبــري عـن األمل العميـ  )أنـني
وعنـد  2عن األمل واخلشوع. والنون املرّققـة تـوحي ابألانقـة والرقـة واالسـتكانة، واملشـدد يـوحي ابالنبثـاق.

النط  يندفع اهلواء من الرئتني مث يتخذ جمراه يف احلل  حىّت إذا وصل هبط أقصـى احلنـك األعلـى فيسـّد 
 3اهلواء من التجويف األنفي حمداث نوعا من احلفيف ال يكاد يسمع.هببوطه فتحة الفم فيتسرب 

 فواصل سورة القلم:
 َيْسط ر ونَ 
 ِوَْجن ون  
 مَمْن ون  
 َعِظيم  

 َويـ ْبِصر ونَ 
 اْلَمْفت ون  

 اِبْلم ْهَتِدينَ 
 اْلم َكذِِّبنيَ 
 فـَي ْدِهن ونَ 

 َمِهني  
 بَِنِميم  
 أَثِيم  
  َزنِيم  

 َوبَِننيَ 
 اأْلََوِلنيَ 
 اخلْ ْرط ومِ 
 م ْصِبِحنيَ 
 َيْستَـثْـن ونَ 
 اَنئِم ونَ 

 َكالَصرميِ 
 م ْصِبِحنيَ 
رِِمنيَ   صَ 

َفت ونَ   يـََتخَ 
 مِّْسِكنيٌ 
 قَ ِدرِينَ 
  َلَضالُّونَ 

 حَمْر وم ونَ 
 ت َسبِّح ونَ 
 ظَ ِلِمنيَ 
 يـَتَـلَ َوم ونَ 
 طَ ِغنيَ 
 رَ ِغب ونَ 
 يـَْعَلم ونَ 
 الَنِعيمِ 

 َكاْلم ْجرِِمنيَ 
 حَتْك م ونَ 
 َتْدر س ونَ 
 خَتَيَـر ونَ 
  حَتْك م ونَ 

 َزِعيمٌ 
ِدِقنيَ   صَ 

 َيْسَتِطيع ونَ 
ِلم ونَ   سَ 
 يـَْعَلم ونَ 
 َمِتنيٌ 

 مُّثْـَقل ونَ 
 َيْكتـ ب ونَ 
 َمْكظ ومٌ 
 َمْذم ومٌ 

ِلِحنيَ   الصَ 
 َلَمْجن ونٌ 
َلِمنيَ    لِّْلعَ 

وبـــدون عنـــاء مالحظـــة  ـــد فواصـــل هـــذه الســـورة جـــاءت نونيـــة واحتـــوت يف حشـــوها كثـــريا مــــن      
آية . وهذه  72ضمن  131ا إذ وصل عدد الكلمات النونية الكلمات اليت شكل النون أحد حروفه

ظاهرة صـوتية جـديرة ابالنتبـاه والدراسـة ألن النـون مل تتكـرر وحـدها، إذ ال خيفـى علـى سـامع كيـف أن 
الـــواو املديـــة الـــيت  ختللـــت املقطـــع وأكســـبته ذلـــك الطـــول وقـــدار املـــدود الســـتة كيـــف يتكـــرر يف فواصـــل 
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، يـ ْبِصــــــــــــــــــــــــــــــــر وَن،،ن،َيْســــــــــــــــــــــــــــــــط ر ونَ السورة: تــــــــــــــــــــــــــــــــْدِهن ونَ  مَمْن ون  ــــــــــــــــــــــــــــــــب ايء  اْلَمْفت ــــــــــــــــــــــــــــــــون  ،  . وتقل
ِبنَي،" اْلم ْهَتِدينَ أحياان: فحرف النون فاصلة القرآن األثرية، لقـد بلـغ مـا جـاء عليهـا سـاكنة بعـد  ،اْلم َكذِّ

(َثان ومخسون وسبعمئة وألف  علـى 1571( مخسني وثالث آالف فاصلة، منها)3373واو أو ايء )
ـــــــــــــــــون و)الواووا ـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى اليـــــــــــــــــاء والنـــــــــــــــــون"1221لن ، 1(إحـــــــــــــــــدى وتســـــــــــــــــعون ومئتـــــــــــــــــان وأل
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 1جدول تكرار احلروف املقطعة داخل السور املفتتحة هبا:-6

جممــــــــــوع 
 احلروف

 يف2احلرف
 الرتتيب

 يف8احلرف
 الرتتيب

 يف3احلــــرف
 الرتتيب

 يف4احلــرف 
 الرتتيب

 يف6احلرف
 الرتتيب

 السورة احلروف

4664م=   9604 3664ل=  8468ا=   البقرة امل 
6481م=   2842 6444ل=  4326ا=   ال عمران امل 
14ص=  5099 6616م=  6241ل=  4388ا=   االعراف املص 
422ر=   4344 606ل=  6448ا=   يونس الر 
343ر=   2391 766ل=  6477ا=   هود الر 
632ر=  2297 422ر=  404ل=  6438ا=   يوسف الر 
427م=   1425 871ل=  227ا=   الرعد املر 
624ر=   1156 884ل=  220ا=   ابراهيم الر 
68ر=   871 366ل=  824ا=   احلجر الر 
41ص= 796 667ع=  637ك=  678ه=  384ي=   مرمي كهيعص 
44ط=    278 420ه=   طه طه 

33ط=   607  = 63 846م=   الشعراء طسم 
47ط=    120  = 63  النمل طس 
66ط=   577  = 606 827م=   القصص طسم 
386م=   1603 220ل=  764ا=  تالعنكبو  امل   

368م=   1197 360ل=  863ا=   الروم امل 
670م=   800 463ل=  337ا=   لقمان امل 
626ل=   548 622م=  484ا=   السجدة امل 
283    = 87 431ي=   يس يس 
                                                           

برواية ورش عنأيب يعقوب األزرق عن  اإلمام انفع   هذه النتائج على  أكرب  برانمج إلحصاء القرآن الكرميمت االعتماد يف  1 
لصاحبه األستاذ محادي حممد اجلزائري املستغامني وهو موضوع جماان على موقع عبد الدامي الكحيل بتطوير مستمر وقد مت االعتماد 
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46ص=     29  ص  

14ح=    439 377م=   غافر حم 
81ح=    319 473م=   فصلت حم 
62ح= 556  = 23 27ق=  64ع=  467م=   الشورى حم عس  
84ح=    363 346م=   الزخرف حم 
68ح=    161 687م=   الدخان حم 
46ح=    176 667م=   اجلاثية حم 

 
و بعــد اســتعراا كــل املقــاطع ووراجعــة خاطفــة للجــداول ميكننــا إحصــاء أكثــر أنــواع املقــاطع شــيوعا   

( وهـذا يعتـرب 53( مـن جممـوع أربعـني مقطعـا)23وهو املقطع الطويل املغل  حيـث تكـرر عشـرين مـرة )
مـــن املقـــاطع وهـــي نســـبة مرتفعـــة خاصـــة إذا عرفنـــا أن هـــذا النـــوع مـــن املقـــاطع  %73النصـــف بنســـبة 

مـتحفظ عليـه يف لغــة البشـر إال يف موضـع الضــرورة الشـعرية والوقــف يف أنـواع خاصـة مــن النثـر كاخلطبــة 
 واملقامة.
 من جممل املقاطع.   %27عشر مرات بنسبة  13بينما كان تكرار املقطع املتوسط املفتوح      

بشـرية أو اإلهليـة فلـم أما  املقطع الطويل املزدوج اإلغالق فهو األقـل تكـررا سـواء يف اللغـة ال    
يتكــرر ســوى مــرتني يف الفــواتح بينمــا تكــرر املقطــع القصــري  واملتوســط املغلــ  بصــفة متوازنــة بــني االثنــني 
وهي أربع مرات للنوع، ولعل املرجح من تكرار املقطع الطويـل املغلـ  بصـفة الفتـة ؛ هـو إراحـة احلنجـرة 

زم واجلـزم والقـوة ممـا يـتالءم مـع السـور املكيـة حيث يستغرق نطقها زمنـا أقـل . وهـي مالئمـة ملواقـف احلـ
 -.وهللا أعلم - قائدي املمزوج ابلرتغيب والرتهيبوجوها الع

ومــن خــالل جــدول إحصــاء تكــرر احلــروف املقطعــة يف ثنــااي الســور املفتــتح هبــا رأينــا أن مســألة 
بنــاء كلمــات الســور املفتتحــة ابحلــروف علــى أســا  احلــروف املفتتحــة هبــا فيهــا نظــر حيــث تصــدق مــع 
جمموعة من السـور خاصـة املبنيـة علـى حـرف أحـادي بينمـا األمـر لـيس كـذلك مـع السـور األخـرى وأن 

ك فلن يكون غرتفاع تكراره كرا على تلك السورة بل ميكن أن يتكرر بشكل أوضح يف غريهـا ممـا مّت ذل
مل يفتـــتح ابحلـــروف، وهـــذا راجـــع يف اعتقـــادان واعتقـــاد الدارســـني الـــذين عـــاجلوا مســـألة نســـبة تـــردد هـــذه 

مـــن أن مـــن هـــذه احلـــروف مـــا يكثـــر اســـتعماله لســـهولة خمرجـــه ، أو لكونـــه احلـــروف يف املعجـــم العـــريب 



 الفصل الثالث                                            حروف القرآن املقطعة )دراسة صوتية(

 

حروف الذالقة اليت ال يب  الكـالم العـريب بـدوهنا.  وإن كـان ذلـك صـحيحا أو مل يكـن فـالقرآن معجـز 
  .-مع أهنا موجودة- بنواح أخرى تغنيه عن هذه اجلهة

ما قلناه عن تردد صوت احلرف ينطب  على تردد املقطـع أو جـزم منـه يف فواصـل السـور ومتـون 
لكنه ال يشمل كل السور ومل نستطع حتديد ضابط له ، مع أننا  آيها فهو موجود حبيث ال ينكره انكر

 ال نؤمن ابملصادفة يف القرآن الكرمي ، لكن الضوابط شريعة العلماء، خاصة يف علم دقي  كالصوتيات.
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*لطاملا اعتربت براعـة استـتل ع ع ـل ال ـرث  منـر وـة إـرال ب  أ س بـل  ا كتـب و الااتـيف الال ـاعر   
وا اتتطاع  ىل ألك تبي ، الك ترب ألك اقتلاء بب غة القرآا الالفصاحة ال بوكة.  أ مل تاة  اتتفتاحاته

 ظاهرب اسهتمام و رالفة  س ب ل ظلو  الب غة اليت   بت    حضاا  عجاز متاث هللا. 

وـا  *اسهتمام ابستتفتاح  ذكر القيمة الرفي ة للمتلقي ، الاتتقطاث اجلملو  مس ا القراءب،ماا وـة  هـ 
 ك غل مل شاعر الخطييف.

*مل كبو اسهتمام ابستتفتاح حارا علـ  ال ـ راء الابطبـاء بـل اتمـ ح ومـاحة  البيـه لت ـغل الاتـاث 
 الال رتتلني الابتح ص  ة كطلبلا دكواا اإل  اء.

*وا  تس له جريا  جي ات وة فة ال تبات   ال صر احللكث ماا وتبص    تراث ا اإلت وي، المـاا 
 النقافات الغربية   املمرح الامل ح . له  ظري  

*وــــازاع اسهتمــــام ابلفــــواتض قالمــــا بــــل الإــــ ح لــــه وقــــاكيس حمــــيف الف ــــوا ف رفــــح الفــــواتض المــــردكة 
 الاملمرحية الالغ الية ، لا لا اتتبثرت ابت  ال تبات .

حــل *اخــتا القــرآا الاــرة ب  ــرب   ــواع وــة استــتفتاح س تــرح ع لــا، الاستــتفتاح  ــرال  التلجــي الا
 وة األ واع ال  رب.

 *مل خترح   واع استتفتاح   ال  ر القلة عة   واع اتتفتاح القرآا الارة.

*ت تربتو ب الفاحتة التو ب ال لو وة  حمة استتل ع :مـوا األالىل كفتـتض  ـا املصـال الالنا يـة فاحتـة 
  زالع الوحي.

ب الب ــر   التــبليل ج لــح ال ــرث *اختــا  هللا وــة حــرال  ال ربيــة وــا  ــ  بــه و اــ   تلفــا عــة عــاد
 الال ج  كت جبوا وة ص ي ه الأيخذالا  ا مل وذهيف.
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*علد احلرال  املقط ة املفتتض  ا وة غـري تاـرا    ب ـة ع ـر حرفـا  موعـة   قـوك   ـا حاـي  قط ـا 
 له تر. الهذا ال لد مينل  صل حرال  امل ج .

 رال  امل ج  *علد صيغ احلرال  املقط ة   بع ع رب صيغة عل   صل علد ح

 *علد المو  املفتتاة ابحلرال  املقط ة تمع الع رالا تو ب عل  علد حرال  امل ج .

 *المو  املفتتاة ابحلرال  املقط ة مللا واية  س الزهراالاا )البقرب الآع عمراا( ال  الرعل خ  .

، اللمو  هـذه  *ترتييف هذه المو  الفو ات كخ ال زالع م ل عة ا تماللا للفرتب النا ية وة ال زالع املاي
الفـــرتب ايـــزات   ال ـــال الاملضـــموا    لـــا: التوميـــل علـــ  وبـــل  الوحلا يـــة، هـــلالء الللجـــة، القصـــا 

 األ بياء ، ال مساء هللا املرمبة ونل الغفو  الرحي ، القوي ال زكز.

 * ب ض الفواتض احلرفية  آايت الب ضلا  ب اض آايت توقيفا وة ع ل ابالو.

 صال ال ركل التباعلت  خر،، ففي مل  بع وة القرآا تبع و لا.* توالح ب ض الفواتض   امل

*ترتييف الفواتض التفركقلا عل  املصال ال ركل كرجع  ىل التوقيل ، الس تـل ألـك وـة  اـح تـتا 
 عل  امل اتبات بتفصيللا.

*أتليـل احلــرال  املقط ـة مــاا علــ  حـر  الحــرفني  ىل  مـة التزاوــا بقواعــل ال ـرث   التــبليل لتاــوا 
  جزب  الإض اللمل ابث اسحتجاح نأاها  الفة لتبليفل .امل

*مـــوا هـــذه احلـــرال  تـــيقح إلعجـــاز ال ـــاة الوبـــا ال    الب غـــة فاـــاا وـــة ال ـــلع اتـــت ماع املـــادب 
األالليــة  فمــلا الهــي احلــرال . الاتبــاع قاعــلل    التــبليل علــ  حــر  الاث ــني الث ثــة ال  ب ــة ال مــة س 

 ترح ع لا السترجوا.

احلرال  املقط ة نأمساء  خر، ونل  الالل المو ،الاتتبثرت ابت  الفـواتض دال  عـة بقيـة الفـواتض *عرفح 
 ال  رب .
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 *تقر  احلرال  املقط ة نأمساء احلرال  س ومميالا، مل حر  و فرد عل  حله الألك و ىن التقطيع.

جتـزاء قـلميا،   ال *عر  ال رث ظواهر و ا ة للاـرال  املقط ـة شـ را ال نـرا اـا ك ظـوي حتـح ظـاهرب اس
اسقتصاد اللغوي حاليا. الل ل ألك وـا كفمـر عـلم تصـلي امل ـرمني كـذه احلـرال  ابس تقـاد الالصـاابة 

 ابلمؤاع.

* عراث احلرال  املقط ـة تتلـل ابخـت   قراءالـا الأتالك لـا. لاـة األشـلر مواهـا: وبتـل   الوف ـوس بـه 
 واع فرعية اتب ة لتفرعات التخرجيات اللسلية.لف ل حمذال   ال خربا ملبتلا حمذال  الحتح األ واع    

* ظرا ملمـاة الغمـوض الـيت تيـزت  ـا احلـرال  املقط ـة حتـرز منـري وـة ال لمـاء وـة تفمـريها بـل عـلالها 
 وة وت ابه القرآا الذي س جيوز ابوض فيه. الك    ألك  دلة عقلية ال قلية.

ابإلكضــاح الس وزكـــة   توإـــيض الواإـــض الكـــ    * آ، فركــو ازـــوزكة إلعرا ـــا  ا الغـــاوض  الىل األوـــو  
 ألك  دلة عقلية ت اإلها  خر،  قلية.

*وة مجلة التخرجيات اللسليـة الـيت خرجـح  ـا و ـاو احلـرال  املقط ـة    القـرآا وـا هـو ووافـو لل قـل 
 الس كت اىف وع ال قل ، فلو وقبوع .

فلــو وــردالد الوــة ألــك اإلعجــاز *الوــة مجلــة التخرجيــات وــا  تــس علــ  حــو لا ــه  فضــ   ىل اب ــل 
ال ــلدي للقــرآا الاــرة  الالــذي لــه  تــاة صـــايض الجلــوه توجيلــا فاتــلا  سفتتــااه  ابل ــلد تـــب ة  ال 

 ال لد تب ة ع ر فبفملاله .

 *التفمريات املقبولة ب ضلا  الىل وة ب ض  أ فيلا القركيف الالب يل .

ذا ب اصـــية ب ـــض لـــذا  ـــل ت ـــلدا   *التفمــريات املقبولـــة س تت ـــا ض الس تتصـــادم بـــل  ـــل ب ضــلا آخـــ
 اآل اء ع ل ال امل الواحل دالا  ا ك  ح ابس تباك العلم النبات .
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*مياة للمرميف الواحل محل  منر وة و ىن عل  التوازي الألك وة تـ ة اللغـة ال ربيـة الـيت تقبـل بت ـلد 
 امل او للمفردب الواحلب الت لد املمميات للممم  الواحل.

لية كذه احلرال  واس ك ل و ارا لا ه غركيف قبل به ب ض ال لماء ال فضه الب ض *وة التخرجيات اللس
 دالا  ا كميء ألك  ىل  صاابه الوة ألك القوع نأعجمية هذه احلرال .

* مــع المــو  أات املطلــع املوحــل ع قــات س ت اصــر   البلاكــة ابلفاحتــة الواحــلب الأمــر الت زكــل ب ــله 
يــة فجــاء ب ضــلا كفمــروا  مجــل   الــب ض فاا ــح برهــا  علــ  توقيفيــة ال منــا تتقــا ع   املواإــيع اللاخل

 ترتييف تو  القرآا. 

 *ل فتتاح ع قة اببتام الهذا وا كل ته عل  امل اتبات الكذه المو   صييف وة ألك.

*اهــت  قــلواء الب غيــني  ونــاع الز  ــري الالبــاق و بل اتــة  صــ ا  احلــرال  فامت ــفا حامــة هللا الــيت 
ا ال ــن  ـوح فتجــل وـة مــل  ـوع  صــفا ونلمـا  صــ ل  ىل المـفي ة وــة مـل  ــوع زالجـني . المــاا   شـل  ليلـ

الـرج ا  هـ  وطبقـني لل لــ  الـذي جـاء بـه ابليــل التـيبوكه الابـة جـم العلــ  الـرغ  وـة اخـت    ــا ح 
احلــرال  الالصــفات   علــ  األصــوات احلــلكث  س   ــك  ــل هــذه ال ظركــة وبتــة   الجــه هــذه ال واوــل، 

 شذ ع لا حر   ّد  ىل تطو  ال طو ابحلرال  ات تيا الجغرافيا. ال ا

*اخت   القراءات   هذه احلرال   تفر عة اخت     التخـرك  الـلسو الالتوجيـه ال اوي،فل تـوا 
اإلبلاع الاإلدغام الالغ ة الاإلوالة الاإلمشام ، الو اق ـات علمـاء القـراءات حـوع هـذه احلـرال  ت تـرب وـادب 

 ل ل  األصوات ع ل ال رث. صوتية خاوا  تمح 

*املقا ع الصوتية للارال  املقط ـة س ختـرح عـة املقـا ع ال ربيـة امل رالفـة، لاـة األقـل اتـت ماس ع ـله  
  منر اتت ماس ع ل هللا ت اىل   الفواتض.الهو املقطع الطوكل املغلو.

لـة  كضـا، لاـة ألـك *للمقطع الصـو    فاحتـة المـو ب صـل،   وت لـا الفاصـلتلا اللـذلك  ثـر   اللس
لــيس بقاعــلب، بــل  ــرد و حظــات صــوتية تصــلر علــ  ب ــض المــو  ال افيلــا ب ــض المــو ، ال ألــك 
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 عجــاز صــو  خــار ابلمــو  الــيت ال د فيلــا اللــيس وــة الضــرال ي  ا ك ــ  مجيــع المــو  امل ــتملة علـــ  
 الفواتض. 

تظلـر   ب ـض المـو  *ب اء ملمات المو  املوحلب احلـر  علـ  ألـك احلـر  ال تيـل ليمـح قاعـلب  أ 
 الختتفي    خر،. القل تبح ألك ب ل  اإلحصاء.

 فإا  صبح فمة هللا ال ا  خطبت فمة  فمي الوة ال يطاا.
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 لخ: امل    

  ،ملصتت ة الس تتة ،رفظتتس ةحبتت  م مآ ىلتت -اركتت م متت  ارآتت   -استتل هللا ت اىلتتسع اوتتىلس  سوتت    ستت         
ا الهس ارآت اء مت  ية تة ار  ت  خمتس  حتس ه ة  ف تس   تفس س،  ،اسنت حمط اهلمسم ارىل مسء م  اهللا ارفئست

 ىلتتت    حتتتت   .ىلسن  تتتسر اصتتتالمل ارفوتتت     ، اىلتتت ا اتتتس ار عتتتس  جلدستتت اا  ااتتتالف ة موتتتس   س ا  ف تتتة
 نآسشتتست ارىل متتسء ةتت ف هتت    .متت  ا تت ا ف  تتس رتتس  تت حما يرتتن متت  حمتتسي       تت  االاآتتسء م  تتس ارىل متتسء

امس مث ت      ا م ز ةس ف اثري مت  اروت ا  _ ه  مسحم  ه ا ار عث_ست   ا ة ارسحم  ارك نة م  خسم
  تس،ا سستالهس  ا ار   متس هت  حم است  ؟سنتت ر اتس ا ارالالر تة ات   ا ت  مفك ت  ا ، ساارظف   فن شت ف  

 ،  ا ت   تلا االملثتسفخمتس ارصتع   ط  آة ار    مسه    ؟اوس ه م  س س ا   ىل س  ا سسب ارو   ارفللعة مب
 ؟ر ظ اه  ارص ا ة اريت حتكم س س ال ارلجس   

استل    س حبث تس مبتالخهللا س  ت س ف ته ف ت   االستل  ف س تال ارىلت ا شتىل ا  نثت ا   جتالي   م  أجتهللا يرتن    
أ  ر ستتل  ف أة تتتة اتتتغمل ال  وتتتل و س  تتتس ي تتت   ال شتتتسس   اتتتال أة  تتتت جلهلمتتتسم ار آتتتسحم اتتتال س  ةتتتال ثس 

 ااتته هتت  س تتا ارىلل تتست س تتال جتتريا  ج  تتست،  رتته متتس   ا  تته ة ارثآسفتتة  أستف  هتت ا االهلمتتسم ستت  س تتا اتتس ا  
،   اف تتس س تتا هتت ا ارفتت  ة  ارىل   تتة  هتت  متتس حتتتالني س تته ةوتتة ار صتتري  غاستتة االستتل  ف  فتت  ار تتالا ت

اروىل   ا  س ة  ارو    ار  ا تة ات  د تال حمسسمتة مل  تة نآت  س   تس س تالمس نصتهللا اع أنت ايف االستل  ف ة 
األ ف  فصتت  س ة ا تتن األنتت ايف اع أ    تت  س اع ار تت يف ار وتت حم  هتت  االستتل  ف ركتت م ة ارفصتتهللا ارآتت    ا

جل تتتت  م ارآ ىلتتتتة، ف اف تتتتس س تتتتا ستتتتالحمهس  أن اس تتتتس  ا ا تتتتب ستتتت  هس ةوتتتتب ار تتتتز ف ،  ا ا   تتتتس ةوتتتتب 
 ارصتتع  ارو   ، اآصتت  س استتلىلمسالت ارىلتت ا ر عتت  م ارآ ىلتتة ة اروتتىل  ااتتسه   ،  ةتتسالت اس اخمتتس

ةس ر تتس أ ال ار اتت م س تتا ارتت أا ارآس تتهللا   تتس متت    ة ارفصتتهللا ارثتتسخ ارابتتلب جلاسنتتب ارتتالالي ،   س  تتس 
ارلوتس ه ارت ا ال     تت  ا ت ا ف تته  د ست ا أحمرتتل ا ارىلآ  تة  ار آ  تة،   ىلتتال ا  ت ل م  تتس اف   تس ر تت أا 

ىل ت ر اتست حمالر تة الاكتسحم  ست  هت ا ارت أا اف ستت  اوت - ه  ار أا ارآس هللا   ج ا افوتريهس -ارثسخ 
س ة اتهللا هت   اا اء  تا ضب اع ه ا ارىل ال فم زي  ة ار  آ  ارآ  ف م  تس   تة ار   تب ارتو ح  اةلكم

،  مل ن تتسحم  هتت ا ارفصتتهللا اع متتس  آلضتت ه ارىلآتتهللا اي افلآتت  ار آتتهللا اع ارلتت اا     تت  ة أ   تته  ضتتىل  اروتت ال
اروتت   ارفللعتتة  تت ات ا تت  م أ  متتس اوتتس ه م  تتس   جتتالي ة ةتتو  اف تتس س تتا ار سستت ست ارتتيت  متت   تتة 

يرن م  ارل سس  مس ال خيفا س ا سساهللا  م  خت ف يرتن س ف تس أ ضتس ست ب اروا تب ارت ا   تال  ر  ه تة 
األ ع سوتتت ا  س رك تتته ة ةآ آتتتة األمتتت   ىلكتتت  ا سستتتآس أاتتتهللا متتتس  آتتتسف س تتته أنتتته مىلجتتتز،  اتتتال د  ىلتتتال يرتتتن 

االخل فتتست ة ا اءا تتس  متتس أستتف  س تته متت  اختتل م ة  لا ا تتال ث ستت ا  تت ل اع ارفصتتهللا ارثسرتتث ر تت
  هت   ار ا تتست حتس ه أ ت ات حتال تتال، مث  اس اخمتس  موتس  ه ا  ف تة ار سعتة ستت  اختل م ر اس تس ارالالر تة
              ارفس تتتتتتتت ة خمتتتتتتتتس . ستلىل آتتتتتتتتممتتتتتتتت  مىل فتتتتتتتتة  ، مآسطىل تتتتتتتتس  اةصتتتتتتتتسء ا حمحمهتتتتتتتتس ة ستتتتتتتت  هس  ة ارآتتتتتتتت    ا تتتتتتتته

 مآ  _ ة م _فس  ة_حمالرة_افوري _  ج _م سس ة. لمات املفاتيح الك
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ABSTRACT  

          The study is about to highlight theseperated letters analytically 
and linguistically, the letters are in the opening twenty nice surahs in 
Quran, The surahs are Makki ones except of three are Madanisurahs (al 
Baquarah and Aal Imran and alRa’d, the study show the different names 
of the letters incuding al-fawateh (openings), horof el hijae (Alphabets), 
al-horouf al-nouraneyya (the shining letters) , and al-horouf al-
moqatta”ah (the separated letters). 

        These letters are gathered by some in following expression 
(nassonhakkem on qate’onlahuserr), which significate literraly (a wise 
and definite text has that has a secret) , others gathered it as 
(alamyastaa’nourhaqqenkoreh) which significate literally (isn’t it true 
that an unwanted true light has shined?) . The separated letters are 
classified single letters (Saad, Qaaf, Noun), the dual ones(Taha, Taa Sin, 
Yaa sin, and HaaMim) the triple ones (Alif Lam Meem, Alif Lam Ra, 
and Ta Sin Mim) the quadruple ones (Alif Lam Mim Sad, and Alif Lam 
Mim Ra), and the quintuple (KafHaaYaa Ayn Saad, and Ha Mim Ayn 
Sin Qaaf). Scholars of Tafseer depending on their meaning have 
differentiated these letters. It’s been considered as mutashaabeh, which 
is only known by the almighty Allah, and most of scholars allowed the 
searching in their meaning, one of the strongest opinion are  
mentionedto highlight the power (Ijaz) of the Noble Quran, some of 
these letters represent a complete verse. A harmony and continuty exist 
among the surahs and the opening letters. The study divided the letters 
into their vocal syllables which are generally including in different 
proportions.  The long closed syllable is the most common one, as it 
occurred twenty times As for middle closed syllable, it is reported four 
times. As well the study focus on the connection and disconnection in 
the separated letters and the conclusion is by the meaning affect pausing, 
where pause can be related on the Arabic grammar . 



 .                                                                          ملحق امللخصات

 

 

304 

RESUMÉ  

       Cette recherche vise à définir les lettres abrégés qui se trouvent 
au début des sourahs coraniques. 
     Vingt neuf sourah du Coran commencent par des lettres 
abrégées (Horof  mokataea) et rien n’est mentionné dont le 
prophète Mohammed que la prière soi sur lui a parlé de leurs 
significations. 
Cette méthode était connue à l’Islam par les gens du la vie des 
chrétiens et juifs ou par les arabes avant l’Islam mais c’était 
complètement différent que la méthode du saint Coran . 
     Çes lettres abrégées ont un lien avec la coordination numérique 
(chiffrée) , mais elle n’ont aucun lien avec le nombre de lettres qui 
était connu par les juifs, les savants ont plus que vingt paroles de çes 
lettres (hors certains) d’entre elles sont plus acceptables pour éclairer 
la nature miraculeuse du saint Coran. 
     L’affination du prophète et la vérité plénitude du prophète que 
le salut soit sur lui. 
Certaines de çes lettres abrégées sont considérées comme sourahs et 
d’autres non, aussi il existe un lien entre les sourahs qui 
commencent par des lettres abrégées.  
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 املصادر واملراجع :
 القرآن الكرمي : 

القرررررررآن الكرررررررمي :  يررررررواي  أرررررر   ررررررا باافرررررر  روابرررررر      رررررر    املصررررررر  املأقرررررر  _1
 . ه(169(لقراءة انفع بن  و  الرمحن بن    الن  م امل ين)ت191بارش)ت

 املأرر  جممررع ،بروابرر  ص رر   ررن اا رران  ا ررم بررن    الن رراد ا  رر  _القرررآن الكرررمي 2
 ال رب ررررررررررررر  املمأكررررررررررررر  النوابررررررررررررر ، امل بنررررررررررررر  الشررررررررررررررب ، املصررررررررررررر   لطوا ررررررررررررر  فهررررررررررررر 

 ن1991هر/: 1416،الس ادب 
_ القرررآن الكرررمي ملر ررم ال رمرراين بروابرر  ورش لقررراءة اا رران انفررع  ررن  ربرر     ب قررا  3

القراهرة. وهرا  تر اوت بتصررب   رن جممرع ا زهرر –والتازبرع ا زرق. الناشر القر س لأنشرر 
 .ه1221ش وان  1لأو اث اا ال    بتاربخ 

القرررآن الكرررمي بروابرر  ورش  ررن انفررع لررته صرررو  لأمااررا ملر ررم ال رمرراين ا طرراي   _2
 رمان  ا جاد صروفرا الر لتار املهنر س  رو    را باجر  برراء  الريا  لأي  ر  الر    

 ررراا الرراا   االت ررار ، اصكرران النقرر  والتسرره   واابرر ات والتقأ رر  واا الرر  والأرراين ولأ
واملرر ود واادمرران، واال رراء، واااهررار واااررال  والت قرر م واليا رر  والقأقأرر   ن رر ة  ررع 
شرررصها آ آلررر املصرر    الشرررب ،  أرر   ررا اررر  بررا  بررا  مرررو الرر اين  أرر  شرر قا    

ت  ر   رن اعا  ر  الن راس  رن    ب قرا  ا زرق  رن القا م بن لااان  ن    ج  ر ال
ورش  رررن انفرررع ، صرررازت شرررر  ا ررر ارها م  سرررا  أررر  لسرررق     ولررر    ررراا  رررن الررر ار 

 .  1231الشا    دار امل رف ، طو   الرراي  و   
حمررررل الو ررر  ا ررراا ملقررررآن الكررررمي :النسرررق  االكيول ررر  ا ا ررر  ملقررررآن الكررررمي _1

 يررروا ا ملشرررك   أررر  روابررر  ورش  رررع لررر  ات الييررر  اا الأ رررات ا جنو ررر  ولررر  ات 
 www .Tanzil.netالت سري 

http //kahil.co ا  محاد  _ لرب بران ج اصصاء القرآن الكرمي: لصاصوا : ا  ت2
  أ   ااع ال ا     و  ال امي الك     2112حمم  ، لسق  
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 القرآن الكرمي ملأ   ال رلس  :

1-Al Quran Color-coded Arabic English Translation 
Marmaduke Pickthall Syed Abul Aala Maududi 
Muhsin Khan -Taqiud Din AlHilaliJan,2008 Hafiz 
Khan 
6-Le Noble coran et la traduction en langue 
françaises de ses sens selon la lecture de hafs réalisées  
par Dr/Mohamed El-Mokhtar Ould Bah &de la part 
du complexe par Dr/ Bello Mana. complexe  roi fahd 
pour l’impression du noble coran .son excellence 
Cheikh Saleh Ibn MuhamMed Al-As-saïkh ministre 
des Affaires Islamiques. Des Waqfs de l'apele   et de l' 
orientation et superviseur général du complexe .  
1-le Saint Coran Texte arabe et traduction 
françaises ; publié sous les auspices de hadrat Mirza 
Masroor Ahmad  cinquième calif du messie promis et 
Cef Suprêmes de la communauté  Islamique 
Ahmadiyya .Edition revue avec apports 
nouveaux.2012 Islam International publications Ltd.  
2_Web Address www.quranpda.com 
9-Qoran traduction dans le Navigateur du 
Coran :http : //Tanzil .net  

 
 

http://www.quranpda.com-voire/
http://tanzil.net/
http://tanzil.net/
http://tanzil.net/
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 القرآن الكرمي ملأ   ااجنأ  ب :
11-THE HOLY QURAN(KORAN) English 
Translation of the Meanings by Abdullah Yusuf 
AliFrom a version revised by the Presidency of 
Islamic Researches, IFTA, Call and Guidance. 
Published and Printed by the King Fahd Holy Quran 
Printing Complex in 1987. Formatting by William B. 
Brown & QURAN(KORAN)English Translation of 
the Meanings and Verse Notes by Abdullah YusufAli 
Formatting By William B. Brown  
 _11 QURAN(KORAN) English Translation of the 
Meanings and Commentary Notes by Abdullah Yusuf 
Ali Formatting By William B. Brown 
12_Translation of the meaning of The Noble Qu'ran.  
Dr/Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali 
&Dr/Muhammad Muhsin Khan.King Fahd comlex 
for the printing of the holy qur'an 
madina.K ,S,A 1419 . 

 امل اجم:
 ت. هااسررما، ت. ن.: حتربراا ررال    امل ررار  دائرررة : رراج  لارشرر   زلرر  ابررراه م _13
 زلرررر  ابررررراه م وحتربررررر/ ا رررر اد:( )  اا ) ( ا جرررر اء هارمترررران ر. م رررر  ، ر.  رلالرررر ، و.

  رن خنور  / ارير :( )  اا ) (  رن ا ج اء بالس احلم    و  الشنتناو ،  مح  لارش  ،
 د.  . صوشر ، صسرن د.  .: ال أمر  وااشررا  املراج ر  وال رب   املصرب  اجلا  ات   اا ة
 ال كرررررر  لإلبررررر ا  الشرررررارا   رلررررر   نررررراين حممررررر  د.  . الشررررر خ، هللا  وررررر  الررررررمحن  وررررر 
 .2222ر/ 2222ا  26 ج  1992 - هر 1212 ا وا،: الطو  
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 صط   بن  و  هللا لاا  جأ  القسطنط   املشهار م م صاج  لأ  ر   و احلرا  _ 12
 - كتورر  املررر   لشرر  الونرران  ررن   ررا   الكترر  وال نرران هررر(1161لأ  رر  )املتررا : 

و راراا  ر ة دور لونال ر ، برن س اررا م  ر  ااا،  رر : دار اص راء الرياث ال رر ، )ب  اد 
  ن .1992،ل أان احل بر ، ودار الكت  ال أم  ودار ا
فربقر  املصرر ، لسران ال رر  ل ير  يرات الر بن حممر  برن  كررن اا با ا:_ابن  نوار11

  1966،دار  ادر، بريوت 
:  اس الوالمر ،  هر(132ت با القا م جار هللا حمماد بن  مر ال خمشر  ا اارز  )_16

 حتق    و  الرص م حمماد، دار امل رف  بريوت لونان.
 .2112_جممع الأ   ال رب  :امل  م الا  ت   كتو  الشروق ال ول  11
 3،1922_ب و   وال :    م الوالم  ال رب  ،دار املنارة ج ة،ي12
القررا اس _ال ب ر   : حمر  الرر بن  برا ال يرر  حممر   رايرر  احلسر   الاا ررط : شرر  19

 املسم  ات  ال روس  ن جااهر القا اس دار ال كر د  ت
_ برررا الوقرررراء الك ررررا : الكأ ررررات،حتق  :  ررر انن دروبرررر  وحممرررر  املصررررر  ،    سرررر  21

 .1993، 2الر ال ، بريوت، لونان، ي
الشررررب  اجلرجررراين: الت رب رررات، حتق ررر   وررر  املرررن م احلن ررر ، دار الرشررراد،  أررر  برررن  _21

 القاهرة.
:   رررم برررن  وررر  هللا احلمرررا  الرو ررر  الو ررر اد  شرررها  الررر بن  برررا  وررر  هللاايارررات _22

  1993 ن   بريوت،دار  ادر،الوأ ان 
 _ حمم  ف اد  و  الواا : امل  م امل هرس آلايت القرآن الكرمي، دار اجل   ، بريوت. 23

  الياجم والسري:
 دت، -ه   اين القرآن ،  امل الكت  دي211 با زلراي حيىي بن زايد ال رهاء _22
 هرر(:212 با ال ي   مح  بن  أ  بن حمم  بن  مح  بن ص ر ال سقالين )املترا :  _21

 .1926،1،ي اراي الرش  ، دار ، اا   حمم اقرب  الته ب ، حتق  :
 )املترررا : ال  شرررق  ال رلأررر  فرررارس، برررن  أررر  برررن حممررر  برررن حممررراد برررن الررر بن لرررري-26

 2112  ابا  اير -11 ي لأمالبني ال أم دار  ،ا  الن هر(1396
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 مابر  (:هرر233 )املترا : با ر  برن حمم  بن حمم  اجل ر  ابن ا ري  با ال بن مشس_21
 هر1311  ان ا م   ابن  كتو :برجسيا ر:بنشره   : القراء  وقات آ النهاب 
 ن1993 ن   3 ا ا   املستشراني، دار ال أم لأمالبني، ي_ و  الرمحن ب و  : 22
:  رررررري   رررررالن النررررروالء،    سررررر  الر رررررال ، الررررر ه   رمررررران برررررن  محررررر  برررررن حممررررر -29

 ن 2111بريوت،

 ال واوبن:
ا  أرررم الشرررنتمر : شرررر  دبررراان  أقمررر  برررن  و ةال   ،اررر ن لرررا وو رررع هاا شرررا -31

 ن 1992، 1وصااش ا د/صنا لصر اجل ه ، دار الكتا  ال ر ، بريوت،ي
ا  أرررم الشرررنتمر : شرررر  دبررراان  أقمررر  برررن  و ةال   ،اررر ن لرررا وو رررع هاا شرررا -31

  ن1992، 1وصااش ا د/صنا لصر اجل ه ، دار الكتا  ال ر ، بريوت،ي
_ با الط     مح  بن احلسني اجل   : دباان املتن   با الط ر    دار برريوت لأطوا ر  32

 1922والنشر، 
هرر(:دباان    لااس:يرع وحتق ر  محر ة 191 با لااس احلسن بن هرال  احلكمر  )ت -33

برررن احلسرررن ا  ررر هاين  ورررع  أررر  ل قررر  لطررر  هللا ال هرررار  طو ررر  ي  ررر  ال نررران املكتوررر  
 هر1311 اق النصرالا ن   _32
زهررري بررن      ررأم  رب  رر  بررن راي  بررن ارررهة بررن احلررارث بررن ال رراس بررن لصررر بررن لرر ار، _31

، 1املرر ين، دبرراان زهررري بررن     ررأم ، حتق رر  : أرر  صسررن فررا ار، دار الكترر  ال أم رر ،ي
  بريوت ن1922

   الر ررر : مررر الن برررن  قوررر  برررن  سررر اد: دبررراان    الر ررر  حتق ررر :  محررر  صسرررن  _36
  1991 1،دار الكت  ال أم  ي بسج
ق ه(دبرراان الشررن رع،يع وحتق رر  وشررر : 11_الشررن رع: مرو بررن  الرر  الشررن رع)31

 ن1996، ن 2امي   ب بع ب قا ،دار الكتا  ال ر ، بريوت،ي
دباان الطر را : حتق ر :د/ّ  هة الطر ا  بن صك م بن احلكم برن ل رر برن ار س الطرائ :_32

 ن.1992،ا2صسن،دار الشرق ال ر ،ي
 _لو   بن رب    ال ا ر  دباان لو  ، دار  ادر، بريوت ،دي،دت.39

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2705&bk_no=60&flag=1
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دبررراان  ن(:612_الناب ررر : با   ا ررر  زايد برررن   اوبررر  امل ررررو  ملناب ررر  الررر ب اين)ت21
 ن1996، 3الناب  ،شر  واق مي : واس  و  الساار، دار الكت  ال أم  ،ي 

  لت   أان القرآن:
 -دار امل رفر  -ا را  القرآن حتق   لال  ال أ :الن اس:_ مح  بن حمم  بن اعا    22

 .2112 2بريوت، ي
_ا ل ررر  ا و رررت:  برررا احلسرررن  ررر    برررن  سررر  ة اياشررر  :  اين القررررآن، حتق ررر  23

  ال لتار فائ   س  ، دار الوشري
 القررررآن   ررراين ه311 )املترررا : ال جرررا  ا ررر اق  برررا  ررره  برررن السرررر  برررن _ابرررراه م22

 1922 ،1ي بريوت، – الكت   امل شأ   و ه اجلأ    و : احملق (ر وا رابا
هرررر( فنررران ا فنررران آ  أررران القررررآن ، حتق ررر  حممررر  صسرررن دار 191_ابرررن اجلررراز  )ت21

 الكت  ال أم   بريوت لونان ي
_ابن اجلاز ، حمم  بن حمم ، النشر آ القراءات ال شر، دار ال كر، دون  و   و رن  26
  وع
_  با ا  اق ابرراه م برن السرر  :  راين القررآن وا رابرا، حتق ر  وشرر  د. ور  اجلأ ر  21

  1922 1 و ه شأ    امل الكت  ي
 صررر  -دار امل ررار –ابررن جماهرر : لتررا  السرروع آ القررراءات حتق رر  شرراا   رر   _22

1919. 
رآن ، _ با القا م احلسنني حمم  امل رو  ملرام   ا   هاين امل ردات آ مربر  القر29

 1961 طو   الوا  احلأ   صر، ي
، 2برررريوت، ي-_ بررا  و رر ة   مررر برررن املررر  التم مرر  جمرراز القررررآن،    سرر  الر ررال 11

1921. 
 برررا ج  رررر  محررر  برررن حممررر  برررن اعا  ررر  الن اس:  ررراين القررررآن، حتق ررر  حممررر   أررر  _11

 ه1219-1الصاباين، جا     ن القرع  كهت
ال نراان آ القرراءات السرروع، حتق ر  زهرري زاهر ،  ررامل _ برا الطراهر اعا  ر  بررن لأر : 12

 .1921الكت ، بريوت 
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 القررآن،  شرك  موبر  (:هرر216)ت الر بنار  ات ور  برن  سرأم بن هللا  و  حمم  ا ب_13
 -ه3/1211ي بريوت ال أم  ، الكت  دار ،ال بن مشس ابراه م: حتق  
 أررران القرآن،حتق  :حممررر   برررا _بررر ر الررر بن حممررر  برررن  وررر  هللا ال رلشررر :الربهان آ 12

 بريوت. دارامل رف ، ال ي  ابراه م،
دار ال كرررر لأطوا ررر  –(، اااقررران آ  أررران القررررآن 911_جرررالت الررر بن السررر ا   )ت11

 2112لسق   ص    و نق   ب ناب  د.لال  ال طار، ي
هررر( : الأوررا  آ  أرران الكتررا ، حتق رر  221_ص رر  بررن  أرر  بررن  ررادت احلنوأرر  )ت16

   املاجاد وآلرون، دار الكت  ادت  مح
برررريوت -_رشررراد لأ  ررر  ،    ررر ة القررررآن الكررررمي، جررر ء واصررر ، دار ال أرررم لأمالبرررني 11
 ن1،1923ي

ر يان  و  التاا ، صات فااا  ب ض  ار القرآن الكررمي جمأر  لأ ر  اآلدا  جا  ر  _12
  ني مشس، القاهرة.

 رررررهان ا يرررررر:اا  از الأ رررررا  آ فرررررااا  السرررررار، دار الكتررررر  ال أم ررررر ،بريوت، _19
 ن 2112

 الراب ررر  الطو ررر   ،_ رررو   الصررراح:  واصررر  آ  أررران القررررآن،دار ال أرررم لأمالبرررني61
 2111 بنابر الراين/ لالان  وال شرون

ب ر اد –_ و  اجلوار حمم  صسرني شررارة، احلررو  املقط ر  آ القررآن الكررمي، اارشراد 61
 1992-/ 1لونان ي-ال أم  ، بريوت1921.62ي

ا ردن -_ ورررر  هللا ابررررراه م جأ رررران:   رررررار ارا رررر  القرررررآن، جرررر ء واصرررر  دار ال كررررر63
 ن1992 ن 1ي

 ،املصرراص  لقررت آ احملكررم الرر اين:  مرررو  بررا  مررر بررن  رمرران بررن  رر    بررن _ رمرران62
القرآن:  ر ل  اا ا سرري  _   انن زرزور:  أانه.1390 ن  ب  ش  ال رب   الأ   جممع

 ،1921 ن :  املكت  اا ال   القرآن وب ان ا  ازه،
ه( ان بررا القرررآن  ررن 211_ مرراد الرر بن    احلسررن القا رر   ورر  اجلوررار بررن  محرر  ) 61

 املطا ن، دار النهي  احل بر . بريوت.
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 رررن  1 مررران ي-فا ررر   ررراح السرررا رائ :الت وري القررررآين، جررر ء واصررر ، دار  مرررار-66
  ن1992

  طو ررر  ،القررررآن  أررران آ ال رفررران هرررر(: ناه 1361)ت ال ُّْراررراين ال وررر م  وررر  حممررر _61
 .231-231،ا 1 3يوشرلاه، احلأ  الوا    س 
ه 1/1226_فر  ااف   الال  :ااا   التالوة و أم الت اب ، دار      ابن جورري، ي62

(:مرائرر  القرررآن 122)ت_لورران الرر بن احلسررن بررن حممرر  بررن احلسررني القمرر  الن سررابار  
-1216، 1ورمائ  ال راان،  وت وختربج زلراي  مريات، دار الكتا  ال أم: برريوت ي

 ن.1996
_حممرر   ورر  ال ورر م ال رارراين /  ناهرر  ال رفرران آ  أرران القرررآن، حتق رر   محرر  بررن  أرر ، 69

 ن .2111داراحل ب ، القاهرة،
(: لراا ر صرات القررآن الكرمي، طرابع  لورار ال ران، 1212_حمم   تايل الش راو )ت11
 . 1991 ن 
وا     ر   1919فكتا  اتربخ القرآن ا  اان ش ال ا بت  بأا آ  و   ابوتسغ  ن  _11

. وه  الطو   امل تم ة آ اليي  اا ال رب ر  1932 و ها رابع  و    ن ال ار ل سها  ن  
لرري الر بن - وأر    أرا  ود-  ات ر وفرب   مأا املتكان  ن: زوجتا دجار - ن  ر  د

لقاا  راد و لرج  ا ج اء الرالث  آ جمأ  واص ،لشرراا دار جرار   ملر ، - و  اهلاد  ود
برررريوت  1ف سررروادن،ي-ل ابرررارل،   ن دار لشرررر و كتوررر  دبررريب -زبررراربخ-ه أررر   ررره امي

 Adenaver    Konrad لالراد  دانور.  2112
 
 

 سري:الت لت  
 ،  اىنا و ررت م ل رر  امل رررو  الوصررر ، مث الوأقرر  ملررااء اياشرر   احلسررن  بررا-12

 ن 1991 ي القاهرة، ا اجن ،  كتو  ،ارا   حمماد ه ع ال لتارة: حتق  القرآن،
_ابن  ط   حمم  بن  و  احل : احملرر الاج   آ ا سرري الكترا  ال  بر ، حتق ر : فراروق 13

  و   اطرالرصايل، 
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 ا ل لسررر  الررر بن  ثرررري ص ررران برررن با ررر  برررن  أررر  برررن با ررر  برررن حممررر  ص ررران  برررا-12
 1420 بريوت – ال كر دار ،ي   حمم    ا : حتق   احمل ت، الو ر هر:121 )املتا :

 هر
 ه112 )املترا : ال  شرق  مث الوصر  القرش  لرري  بن  مر بن اعا    ال  اء  با _11

  نشرارات ال أم ر ، الكتر  دار ،الر بن مشرس صسرني حممر  حتق ر :(ر ال ور م القررآن ا سري
 هر 1219 -  1تبريوا – ب يان  أ  حمم 
: الكشرا   رن  هرر(132ت_ با القا م جار هللا حمماد بن  مر ال خمشر  ا راارز  )16

 صقائ  التن ب  و  ان ا ااوب  آ وجاه الت وب ، دار اص اء الياث ال ر  بريوت.
 الرر بن مشررس ا  رجرر  ا لصررار  فررر  بررن بكررر    بررن  محرر  بررن حممرر  هللا  ورر  _ بررا11

  محررر : حتق ررر   برررا:القرررر   ا سرررري = القررررآن  صكررران جلرررا عا :هرررر611 )املترررا : القرررر  
 القاهرة - املصرب  الكت  دار،      وابراه م الربدوين

جممرررررع الو ررررران آ ا سرررررري  هرررررر(122 برررررا  أررررر  ال يررررر  برررررن احلسرررررن الطرب ررررر )ت_ 12
القرآن:حتق رر  ابررراه م مشررس الرر بن،  نشررارات حممرر   أرر  ب يرران،  دار الكترر  ال أم رر ، 

 ،1991 1بريوت، ي
والتازبررررع   رررر    صرررراع ا  رررراس آ ا سررررري القرررررآن: دار السررررالن لأطوا رررر  والنشررررر_19

 .2112ا 1ن ، 1919ا 2واليي ، القاهرة،  صر،ي
،  ررررن  3بررررريوت، ي-القرررررآن، دار الشررررروق ه( آ اررررالت1312_ رررر   اطرررر  )ت21

1911 
:ال ر هررر(911 ورر  الرررمحن بررن    بكررر، جررالت الرر بن السرر ا   )املتررا : _السرر ا   21

 ن 2112 -11 ي لأمالبني ال أم داراملنرار.
 آ امل رراين رو  (:هررر1211ت) ا لا رر  احلسرر   هللا  ورر  بررن حممرراد الرر بن شررها  _22

 - ال أم   الكت  دار ، ط   الوار   و   أ  حتق  ، ،املراين والسوع ال و م القرآن ا سري
  بريوت
-/1د شررر  )ي- رررال   وررر  ال ترررا  ا الررر  : اررر ب  ا سرررري الطررررب ، دار القأرررم_23

 ن( 1991
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ه(   رار  الت كرر ودارائ  التر بر، دار 1221_ و  الرمحن صسن صونكر  امل ر اين )ت22
 ن.2111-1القأم د ش  ي

 .1921 1ي -الت ا ري، دار القرآن الكرمي، بريوت  أ  الصاباين:  اة_21
_فقرررررر الررررر بن حممررررر  الرررررراز  ابرررررن ال ال ررررر   ررررر اء الررررر بن الشرررررهري  ط ررررر  الررررر بن 26
ا سري ال قر الرراز  الشرهري ملت سرري الكورري و  راا   ال  ر ، حتق  : ور  السرالن 122ت

 ، دار ال كر.1921 1هارون ، ي
 ران آ ا سرري القررآن :حتق ر  ابرراه م ه(:جممرع الو122_في  برن صسرن الطرب ر )ت21

 .1991 1مشس ال بن،  نشارات حمم   أ  ب يان، دار الكت  ال أم  ، بريوت، ي
 _حمم   با زهرة: زهرة الت ا ري ،دار ال كر ال ر .22
حممررر  برررن جربرررر برررن ب بررر  برررن لررررري برررن مالررر  اآل أررر   برررا ج  رررر الطررررب  )املترررا :  _29

موب  القرآن ،حتق   ابراه م مشرس الر بن،  نشرارات حممر   أر  :جا ع الو ان  ن هر(311
 .1991 1ب يان،  دار الكت  ال أم  ، بريوت، ي

  أرر   ررال برن الرر بن هبراء حممرر  برن الرر بن مشررس حممر  بررن ر را  أرر  برن رشرر   حممر  -91
 اهل ئر  ،املنرار( )ا سرري احلكر م القررآن ا سرري هرر:1312 )املترا : احلسر   القأمراين لأ   
  ن1990  ن لأكتا ، ال ا   املصرب 

  القاهرة12ي2112حمماد شأتات:ا سري القرآن الكرمي،دار الشروق، 91
 هرررر1393 )املتررا : التالسررر   اشررار برررن الطرراهر حممرر  برررن حممرر  برررن الطرراهر حممرر _92

 اي رر ، الكتررا  ا سرري  ررن اجل بر  ال قرر  وانررابر السر ب  امل رر  حتربرر : والتنررابر (:الت ربرر
  هر 1984  ن  االس، – لأنشر التالس   ال ار
 طو ر  وزارة ا وارا  _حمم   ا الو أساين: القات املصرن  آ ا سرري  رارة با ر ، ، 93

 ن1921ال راق -ب  اد-والش ون ال بن  
ه( : ال تاصرررات 632_حممررر  برررن  محررر  برررن  وررر  هللا احلرررامت  امل ررررو  مبرررن  رررر  )ت92

املك ررر ،  ررروطا و ررر  ا وو رررع فهار رررا : محررر  مشرررس الررر بن، دار الكتررر  ال أم ررر   رررن 
 .122-21 نشارات  أ  ب يان، بريوت،   
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ه(صاشرر   حمرر  الرر بن 911 صررأ  الرر بن القاجررا  احلن رر )تحمرر  الرر بن حممرر  بررن _91
ه(:  ررروطا و ررر  ا ولرررره  621حممررر  برررن  صرررأ   أررر  ا سرررري القا ررر  الو يررراو )ت

 آاياا:حمم   و  القادر شاهني،  نشارات حمم   أ  ب يان، دار الكت  ال أم  ، بريوت
  واقر مي ه(:الوسر ت آ القررآن، حتق ر262الااص    با احلسن بن  أ  برن  محر  )_ 96

.  و رر  ايأررس ا  أرر  لأشرر ون اا ررال    جلنرر  1216القرراهرة -حممرر    بررا ال رر ه الرر ف ي
 اص اء الياث. 

 لت  احل ب :
 : الو هقرر  بكررر  بررا ا را رراين، ا  ْسررْرْوّجرد   ا رر  بررن  أرر  بررن احلسررني بررن  محرر _91

 ال أر   ور  الر لتار:  صادبرا ولر  لصا ا وراجع صققا ااميان، ه(ش  212 )املتا :
 اهلن  بوا وا ، السأ    ال ار  اص  الن و ،  مح  خمتار: اشرا  حت  صا   احلم    و 
 مهلنرررر  بوا وررررا  السررررأ    الرررر ار  ررررع ملت رررراون ملررررراي  والتازبررررع لأنشررررر الرشرررر   كتورررر  ،

  . ن 2113 - هر 1223 ا وا،: الطو  
  رر    شررر  الوررار  فررت  الشرراف   ال سررقالين ال يرر   بررا ص ررر بررن  أرر  بررن  محرر -92

 و رر  ا  لراجررا قررانالواا   ورر  فرر اد حممرر : و صادبرررا و باابررا لتوررا  راررم1319 الوقررار 
 بريوت امل رف ، دار ا ط   ال بن حم :  و ا  أ  و شر 

 )املتررررا : الصررررن اين ال مرررراين احلمررررري  انفررررع بررررن مهرررران بررررن الرررررزاق  ورررر  بكررررر  بررررا_99
 بطأرررر ، اهلنرررر  ال أمرررر ، يأررررس ،ا  ومرررر  الرررررمحن صو رررر  :حتق رررر :(هررررر(:املصن 211
 1213 ،2،ياا ال  ،بريوت املكت :  ن

  ر    شرر  الورار  فرت  الشراف   ال سرقالين ال ير   برا ص رر بن  أ  بن  مح -111
 و ر  ا  لراجرا اران:الوراا   ور  فر اد حممر : و صادبررا و باابا لتوا  رام1319 الوقار 
  بريوت. امل رف ، دار ا ط   ال بن حم :  و ا  أ  و شر 
ابن اجل ر   حمم  بن  مح :لتا  التسه   ل أان التن ب  : حتق   حممر   رامل هاشرم _111

 .1991،دار الكت  ال أم   
   با بكر الراز : خمتارالص ا ، دار احل ب ، القاهرة_112
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 سرررررن     داود، : برررررا داود  رررررأ مان برررررن داود برررررن اجلرررررارود الط السررررر  الوصررررررع_113
  ن 1999،  صر -دار ه ر ، ال لتار حمم  بن  و  احملسن اليل :حتق  
_الوقار  حمم  برن اعا  ر  برن ابرراه م  برا  ور  هللا: التراربخ الكورري، ، دار الكتر  112

 لونان -ال أم  ، بريوت
: آ مربرر  احلرر ب  ، و ررع صااشرر ا جررار هللا حممرراد بررن  مررر ال خمشررر : ال ررائ _111

حتق ر  حممر   برا ال ير  ابرراه م وحممر   أر  الو راو ،  طو ر    سر   ابراه م مشرس الر بن
 .1911 ن   2الوا  احلأ  ي

 ا صادبرر  آ ايما رر  ال اائرر  (هررر1211)ت الشررالاين حممرر  بررن  أرر  بررن _حممرر 116
 لونان بريوت، ال أم  ، الكت  دار ،ال ماين امل أم  حي  بن الرمحن  و  حتق  ::املا ا  

 :  وا دب  ابكت  الأ ال
 _ابراه م  ل س: ا  اات الأ اب ، كتو  هني   صرو طو تها  111
 ابررن امل تصررم ابررن املتالرر  ابررن مهلل امل ترر  حممرر  بررن هللا  ورر  ال ورراس  بررا _ابررن امل ترر 112
ابرن جر   رر  رنا   اا ررا : حتق ر  _  أرم آ الو بع هر:296 )املتا : ال وا   الرش  

 1912-1 طو    صط   الواب احلأ ، صر،ي صط   السقا وآلرون، 
ابررن ب   :ب رر   بررن  أرر  بررن ب رر   ابررن    السرررااي حممرر  بررن  أرر ،  بررا الوقرراء، -119

شرررر  امل صررر  ه(623 افررر  الررر بن ا  ررر   املا رررأ ، امل ررررو  مبرررن الصرررالع )املترررا : 
 .ن1،2111لأ خمشر  ا هن لا امي   ب قا  ،دار الكت  ال أم  ،بريوت،ي

 ورر  ربررا، ال قر  ال ربرر ، حتق رر   محر    ررني،  محرر  الر بن، ابررراه م ا ب ررار ، دار _ابرن 111
  1ي ن 1991 ،اجل   دار ، الو بعالكتا  ال ر ، بريوت،

ه(، حتق ر  وشرر  د.  ورر  اجلأ ر   ورر ه 311   ا ر اق ابرراه م بررن السرر  ال جررا  )ت.
  1922، 1شأ   امل الكت  ي

_ بررررا بشررررر  رمرررران انرررررب ) رررر وابا(:الكتا ، حتق رررر   ورررر  السررررالن هررررارون    سرررر  111
 ه 1321-2ا  أم ،بريوت )ي

ه(، ا رررا  القرررآن، ا ترر  بررا 332_ بررا ج  ررر بررن حممرر  بررن اعا  رر  الن رراس )ت112
 ن2112 2بريوت، ي–الش خ لال  ال أ ، دار امل رف  
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هرر(:  ررو  الر ه  و  رادن 326احلسن  أ  بن احلسني برن  أر  املسر اد )ت_ با 113
 هر1219دار اهل رة  ن ،اجلاهر
هررر(: ر  ررنا   اا رررا : حتق رر  حممرر  صسررن 392_ بررا ال ررت   رمرران ابررن جرر )ت112

 ن،1911حمم  صسن اعا   ،و مح  رش   ش اا ،دار الكت  ال أم  ،
 ور  ، حتق ر  حممر    با  رمان  مرو برن حمورا  الكناين)اجلراص:( :الو ران والتو رني _111

 ن1992السالن هارون،  كتو  ا اجن ،
 حما ررن آ ال مرر ة ه(:263 )املتررا : ا زد  القررريواين رشرر   بررن احلسررن  أرر   بررا-116
  ن 1921 ، 1،ياجل   دار،احلم    و  ال بن حم   حمم  حتق   وآدابا، الش ر
 :حتق ر هرر( : الشر ر والشر راء، 276 _ با حممر   ور  هللا  برن  سرأم ابرن ات ور  )ت111

 ، 2 مح  حمم  شالر، دار امل ار ،ي
 ال سرركر   هررران بررن حيررىي بررن  رر    بررن  رره  بررن هللا  ورر  بررن احلسررن هررالت _ بررا112

  برا وحممر  الو راو  حممر   أ الصنا تني )الكتابر  والشر ر(، حتق ر :: هر391حنا )املتا :
 هر 1419 ،بريوت3ي – ال صرب  املكتو  ،ابراه م ال ي 
 : هنابرررر  ا ر  آ فنرررران ا د . ورررر  الاهررررا  النررررابر  شررررها  الرررر بن محرررر  بررررن _119

، ةحتق  :     ام    ، صسن لار الر بن ، حير  الشرا  ،  أر  برا  أ رم ، حممر  ر را  ررو 
 ال أم  دار الكت  با    اب ،  أ  حمم  هاشم، 

ترر  لأنشررر والتازبررع والطوا رر ، _ محرر  خمتررار  مررر: درا رر  الصررات الأ ررا ،  ررامل الك121
 1991، صر
 ررمن براااربشرر  :  وررات  آ الأ رر   ص رراة جال أ ا،اريرر   ورر  الرررمحن برر و   _121

 أسررأ  روائرررع املسرررر  ال ررامل  الررري بصررر رها ايأررس الرررا   لأرقافررر  وال نررران واآلدا  آ 
  2119الكاب 
  1991_ متان صسان:  ناهج الو   آ الأ   ، كتو  ا جنأا املصرب ، ن 122
 ن.1991ج ن  : ادة اا لطا  احلكاب ،_ جريار 123
 صسان الوهنساو :  أم ا  اات،  كتو  الرقاف  اا ال    122
_صسني  طاان:  ق    القص  ة ال رب   آ الش ر اجلاهأ ،يع وحتق ر  ودرا ر ،دار 121

 ن1912امل ار ، القاهرة 
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السررررية  _لأ ررر  شررركر  ه ررراس: فا أ ررر  ال تورررات  النصررر   آ ارررراءة الرررن  السرررري ،126
ا دب   لأرب     منا جا،   لر  يرا   ب نراان س   ررار الكتابر  ااب ا   ، نر   ور  الررمحن  
جم   الرب    والن  املت  د، ا  اد واقر مي و شرارل  حممر   رابر  و ر ،دار  را   لأنشرر، 

_ رررر    محرررر  اهلررررامش  :جررررااهر الوالمرررر ، املكتورررر  2111ف  ررررر   1 رررر اا ، اررررالس، ي
 1999، 1ال صرب ،ي

 رر ر الرر بن املرر ين احلسرر   أرر  بررن  محرر  بررن جمرر  امل رررو  ب أرر  لرران بررن  ررريزا _121
 طو   الن مان ،ق  : شالر هاد  شكرحت هر(:  لاار الرب ع بني  لاا  الو بع1113 مح )ت

  1969 ن 1ي الن   الشرب  -
الوالمرر  آ  أرران _ رر   الرر بن احلأرر : برا رر  املطأررع. الوررر شررر  الكاف رر  الو ب  رر  122

  .11ا بريوت، د ي، دت-حتق  : د.لس   لشاو ، دار  ادر ،وحما ن الو بع
آ  د  الكاار  املرر  السرائر :(هرر631_  اء ال بن بن ا ثري لصر هللا بن حممر  )ت129

دار هنيرر   صررر لأطوا رر  والنشررر والتازبررع،    محرر  احلرراآ، برر و   والرر ، والشررا ر.حتق  :
 ال  ال  ر القاهرة

  أ م  لأكا   _ ا الواار: اري  131
_ واس صسرن: لصرائ  احلررو  ال رب ر  و  ال هرا، درا ر   نشرارات احتراد الكترا  131
  ال ر 
 ائشررررررررر   وررررررررر  الرمحن:اا  ررررررررراز الو ررررررررراين لأقررررررررررآن الكررررررررررمي و سرررررررررائ  ابرررررررررن  -132

 ا زرق،دارامل ار ، صر، كتو  ال را ات ا دب  .
ات  ررررن الررررن  اا املنرررراا،  نشررررارات  ورررر  احلرررر  بأ ابرررر :  توررررات جررررريار ج نرررر_133

 االتال ،ال ار ال رب   لأ أان انشرون،اجل ائر،.
  2،1962_ و  الرمحن  با :   اات الأ    طو   الك الين،  صر،ي132
_ ورر  الصرروار شرراهني:القراءات القرآل رر  آ  رراء  أررم الأ رر  احل ب ، كتورر ا اجن  131

2116 
 مرران،  -ا  ررأاب   وثالث رر  الرر وائر الوالم رر ، دار  رر اء_ ورر  القررادر  ورر  اجلأ رر : 136

 2112 1ي
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 مرران،  -_ ورر  القررادر  ورر  اجلأ رر : ا  ررأاب   وثالث رر  الرر وائر الوالم رر ، دار  رر اء131
 2112 1ي

 ورررر  هللا ال رررررو :  وراق) رررررية ادربررررس ال هن رررر ( ، املرلرررر  الرقرررراآ ال ررررر  لأنشررررر -132
 6،2112والتازبع،ي

از :املصرطأ  الن را ، لشر اا واطراره صرر القررن الرالر  اهل رر ، _ ا  محر  الق139
 .1923-1ي -دباان املطوا ات اجلا    ، اجل ائر

 2116بنابر  1_ الء ا  ااين :  مارة ب قاب ان، كتو    بايل،  صر، ي121
_  هررررراد  وررررر  الااصررررر : السرررررار امل ل ررررر  درا ررررر    رررررأاب   وبالم ررررر ، دار ال كرررررر، 121

 1999، 1بريوت،ي
لأ ررا -فهرر  بررن  ورر  الرررمحن بررن  ررأ مان الرو رر : درا ررات آ  أرران القررران الكرررمي_122

 2113 ن  11امل أمني، الراي ، ي 
_فرراز  الشرراب :  ثررر القرراالني الصرراا   آ بنرراء الكأمرر  ال رب رر ،  ررامل الكترر  احل بررر  123

2112 
 .2111 _لمات بشر:  أم ا  اات، دار مرب  القاهرة 122
 الشررراف  ، القررر وب  الررر بن جرررالت امل رررايل،  برررا  مرررر، برررن الررررمحن  وررر  برررن حممررر  _121

آ  أررران الوالمررر ، حتق ررر : حممررر   وررر   اابيا هرررر139 )املترررا : د شررر   ط ررر  امل رررو 
 ن1993ي،3املن م ل اج ، املكتو  ا زهرب  لأياث، 

_حمم  برن  أر  1993_حمم  املق اد: اراءات آ  د  ال صر ا  ا  جا   د ش 126
ر هر(: ااشارات والتنو هات آ  أم الوالم ، حتق ر  د  ور  القراد129بن حمم  اجلرجاين)ت

  .صسني،  كتو  اآلدا ، د ي، د ت 
ااد  ،اهل ئررررررر  ال ا ررررررر  اجلررررررر ار: ال نررررررراان و ررررررر ما  قا اااصرررررررات  _حممررررررر  فكرررررررر 121

 .1992لأكتا ،القاهرة،
 صررط    لرررور: خمررار  و رر ات احلرررو  ال رب   نرر  يهررار  أمرراء الت ابرر ، دار _122

 ، 2113ا أ ول  ، اجل ائر،
_انهي   تار: بن   السرد آ القص  الصاآ )املكاانت والاارائ  والتقن رات(  رن 129

  نشارات احتاد الكتا  ال ر .
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 خمتأ  :لت  

ابررن لأرر ون املق  رر ، لتررا  ال رررب ودبرراان املوترر   وا رررب آ  لوررار ال ررر  وال  ررم  _111
 1والرببرررر و رررن  ا ررررهم  رررن  و  السرررأطان ا لررررب حتق ررر  د. أررر   وررر  الااصررر  واآ، ي

 جلن  الو ان ال ر   صر. 1961
جررررار ، ارها رررات اا  ررراز ال ررر د  آ القررررآن الكررررمي، جررر ء واصررر ، لررران بسررران  _111

 ن( 1/1992ت وا حباث القرآل   )يلأ را ا
جممرا   هرر(:122)ت احلرراين ا م ر  برن احلأر م  ور  برن  محر  ال وراس  با ال بن اق _112

حمم  بن    بكر بن  با  بن     مشس ال بن ابن _ الرمحن  و : حتق   فتاو  ابن ا م  
 ور  القرادر  -113حتق ر : شر    ا رانطوي ، : زاد امل اد آ ه   لري ال ورادا م اجلازب 

 .1992 ن   21ي، ا رانطوي،    س  الر ال ،بريوت
_ حمر  الر بن بررن  رر  :الكرببر  ا محررر والسرر ا فقرر والرر ر واجلراهر، دار احمل رر  112

 ا  ع ر ان ب ال  211 كان  ن  2111الو ياء لأنشر والتازبع  ن  
 

 :االكيول   واملاااع ميالت املقاات
حممر   ورر  هللا: اراهرة ااجتر اء بررو ض الكأمر ، جمأر  جا  رر  د شر ، ايأرر  _ابرراه م 111
 2112( 213ال  د ) 21

_اصسان  ا اي ني: احلرو  املقط   آ القرآن الكررمي، درا ر  ا سرريب  )جمأر  جا  ر  116
 .2112 ن   6السابع  ن  برب ( ال  د 

ار القرآل ررر  س قاربررر  _ صسررر  لأ  ررر  الرررر    :املرلورررات ال ربررر ة آ   تت رررات السررر111
 .19ل سان ايأ   2  د  -جا    اكرب  لأ أان - اا  س )امل( منا جا

_دل أرر   رر وز : رر م ائ   احلررر  ال ررر  اررراءة آ الشررك  وال الرر ، املأتقرر  الرالرر  س 112
 الس ماء والن  ا د  وال أان ااجتما    واالسال  ، جا    حمم  ل ير.

 رررأمان/ د. لررررن  وررر  هللا حممررر : برا ررر  اا رررتهالت وصسرررن راج ررر   وررر  السرررادة _119
 2111 11ا امت  آ ش ر زهري بن     أم  جمأ  لأ   اليب   االسال   ال  د 
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_رشرررر   شرررر الت: شرررر رب  اا ررررتهالت  نرررر   ورررر  هللا الررررربدوين، جمأرررر  لأ رررر  اآلدا  161
 ) قات(. 2111.جال   12والأ ات، ال  د 

  املقط رر  آ  وائرر  السررار، ر ررال   اجسررت   راشرررا :د _ ورراس  رراح فيرر :احلرو 161
حمسن ع   ا ال   ود حممر  السر  ، فأسرطني، جا  ر  الن را  الا ن ر  ، لأ ر  ال را رات 

 ن2113ال أ ا،
_ و احملسرررررن  وررررر هللا احلررررر ين: لطرررررائ  ا د  آ ا رررررتهالت ا طررررر  جمأررررر  الرررررا   162

 ،.2112 21اا  ار 1اا ال   جمأ لابت   ي
_ ورر  السررالن فأ سرر : خمررار  احلرررو  والصرر ات) طاب   ررادرة  ررن وزارة الشرر ون 163

 ال بن   وا واا (
_ نصررار برراب : يرراايت ال توررات النصرر   آ روابرر  ب قاب رران، ل ررالء ا  ررااين: جمأرر  162

 .122ا  2116ر  برب 12ج   لأ را ات ا دب   وال كرب ر ال ان الرال  ر ال  د
ال توررات آ القرررآن الكرررمي جمأرر  جا  رر  مبرر  لأ أرران االسررال    وداد  كرراو : بنرراء_161
 2113-1ال  د  21ايأ  
لتا  اا تهالت فن الو اايت آ الرن  ا د  صسرني النصرري والصرادر  رن اهل ئر  _166

ال ا رررررر  لأقصررررررار ملقرررررراهرة،  قررررررات قربرررررر ة ا هررررررران ثررررررارة  د  وثقافرررررر  ر ون   لرررررر ، 
 .19119ال  د:
آن الكرررمي و ثرهررا آ برا رر  اا ررتهالت، حبرر   أمرر  لا رر   ررن فررااا  فررااا  القررر _161
 11/11/2116السررررررررار آ القرررررررررآن الكرررررررررمي  أرررررررر   ااررررررررع املصررررررررطو : _162

httpM//vbMelmvstabg.com/L220781 
  رررار فررااا  السررار بترراربخ: (: .مصرر  آ الشرر ون اا ررال    ورر الرمحن ا ط  )_169
  أرررررررررر  الررررررررررابت:  ااررررررررررع جربررررررررر ة احل رررررررررراة21:19/  2111 مسرررررررررطس  11

http://www.alhayat.com/article/68679/%D8 
_حممرر  السرراا  ه :  أسررأ  الرررد  أرر  املستشررراني)د اع لال لررا آ ارا رر  القرررآن 111
وا صررررررررررررررررررررررررر  املقط رررررررررررررررررررررررر (  قررررررررررررررررررررررررات  أرررررررررررررررررررررررر  املااررررررررررررررررررررررررع التررررررررررررررررررررررررايل:      _121

topic-http://sawadeh.rigala.net/t7 ،22/11/2112اتربخ النشر. 

http://www.alhayat.com/author/150153/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://sawadeh.rigala.net/t7-topic
http://sawadeh.rigala.net/t7-topic
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احلرو  املقطه رر  آ القرررآن الكرررمي  قررات ب أرر  الاابرر  جمأرر  _ صررط    بررا الطرراباق:121
الكيول ررررررر   رررررررادرة  رررررررن ال توررررررر  ال أابررررررر  املق  ررررررر  اسرررررررم اا رررررررالن شررررررر و  :الصررررررر اف  

 //:alwelayh.comhttp أ  املااع:          2111/ برب  /16: بتاربخ
_ر يان  و  التاا ، حب  آ فرااا  ب رض  رار القررآن الكررمي، جمأر   نررب اا رالن 122
 ،11ال  د 
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 00................................................... ............احلرف يف االصطالح-3-2
 00........................................ ........................يــــــــربــــــقداسة احلرف الع-4
 03...................................... ..........................يــــربـــــالكتابة واحلرف الع-5
 00.......................... .......................................كلـــشــعالقة الصوت ابل-6
 06......................... .........................................ةــــــعــــطـــــقــــــاحلروف امل-7
 06............................................... .................. ةــــــــــغـــع لــــــطـــــــقـــــــال-7-1
 06.......................... ...............................روف املقطعة اصطالحااحل-7-2
 06...........................................السور اليت اختصها هللا ابحلروف املقطعة-1-3
 01...........................................حـــواتــــــفـــة يف الــــــــــعــــطـــمقــــــــــــــحروف الــــال-1-0
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 00.................................ابحلروف املقطعة مكية أم مدنية السور املبدوءة-1-5
 50.........................هذه الفرتة الثانية للسور املكية برزت هلا مميزات أمهها-0-2
 53..................................املــــــقطــــــعــــــــــــــــــــــــةصــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــغ الــــــــــــــحروف  -02

 50......................................ص احلروف املقطعةأحكام عامة خت املبحث الثالث
 60............................................أمساء أخرى عرفت هبا احلروف املقطعة-12
 63................................................ار احلروف املقطعة ابسم الفواتحثاستئ-13
 60...................................................ةــــــــــــعــــــــــطــــــقـــــــمـروف الـــــــــــقراءة احل-14
 60.............. ......................................عــــــــــــطيـــــــــــــقـــــــــتــــــــىن الــــــــــــــــعـــــــــــــــم -15
 66..................................................ة يف كالم العربـــمقطعـــــــــاحلروف ال-16
 66..............................................عالقة احلروف املقطعة بظاهرة االجتزاء-17
 10................................................ة؟ـــــــها جزء من آيـــــــفواتح آية وأيـــأي ال-02
 15.......................................الفرق بني األحرف السبعة و احلروف املقطعة-19
 12........................................................ قطعةراب احلروف املــــــــــــــــــــــإع-02
 20........................................................ربةـــعــــالقول أبهنا حروف م-0- 20
 25.......................... ..............................اءـــــــــــمـــأهنا أســـــــــــــــــالقول ب-02-0
 25.......................... ..............................عةــطـــــمقــــروف الــــرمجة احلــــــــت-00

 21..............................حروف القرآن املقطعة دراسة دالليةالفصل الثاين 
 21...................................املقطعةأقوال العلماء يف احلروف :  املبحث األول

 22............................ .............................. ..............................متهيد
 احلروف املقطعة سر هللا يف القرآن، وهي من املتشابه :   القول األول  -1

 بعلمه، وال جيب أن يُتكلم فيها، ولكن نؤمن هبا كما جاءت الذي انفرد هللا تعاىل
 20....................................... .............................. :الدليل النقلي -1-1
 20............................. .......................................الوجه األول -1-1-1



 

 

 

326 

 00.................................... .............................. الدليل العقلي-1-1-2
 أن املراد من احلروف املقطعة معلوم، وجيب أن يتكلم فيها،  :الـقـول الـثـاين -2

 الفوائد اليت حتثها واملعاين اليت تتخرج عليها، وهو قول مجهور العلماءونلتمس 
 03......................................... ............................... الدليل النقلي-2-1
 06.......................................... ..............................العقلي الدليل-2-2

 01... .......................................التخريج الداليل للحروف املقطعة املبحث الثاين
 02........................ .................................. ..............................متهيد
 02........... .................................. ..............................اآلراء املعتدلة-0
 02........... ................................. .............................. أهنا أمساء-0-0

 02........................................ ..............................أمساء للسور 0-0-0
 020............ .........................................أهنا أمساء للقرآن الكرمي -0-0-0
 025...................................................هذه احلروف أمساء هلل تعاىل-0-0-3
 021..................وقد تفرع عن هذا البعد الداليل )أمساء هللا تعاىل( بعد داليل آخر هو 
 021..............................................احلروف املقطعة صفات هلل تعاىل-0-0-0
       000.......... وبعضها يدل على أمساء غري هللاتعاىل،أن هذه احلروف بعضها يدل على أمساءه -0-0-5
 003............هي حروف من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم أوصفاته أو هي من أمساء الصحابة:-0-0-6

 000......... ..........................................أهنا تشري إىل أمساء األنبياء-0-0-1

 006.......................... ..............................هذه احلروف تدل على القسم-0
 002.................................. أن هللا تعاىل استغىن بذكر بعضها عن ذكرها مجيعا -3
     000.................... أن هذه احلروف جاءت للداللة على انقطاع كالم واستئناف آخر-3
 006................................. أن هذه احلروف سيقت ألجل قرع األمساع والتنبيه:-0

 035.......... ..................................عاشر: أهنا تعليم للحروف املقطعةالقول ال-6
 036.....................على صدق نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم هذه احلروف دليل -7
 031....................... ..................................القول أبهنا للتحدي واإلعجاز-1
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 010..........................املناسبات بني السور املفتتحة ابحلروف املقطعة:املبحث الرابع
 010.................... .............................. .................................. متهيد:

 010.......................................... .............................. املناسبة لغة:-1-1
 010.............................. .............................. املناسبة يف االصطالح:1-2
 010............................ ................................... فائدة معرفة املناسبات:-2
 010.............................. ........................................ أنواع املناسبات:-3
 013........................... .............................. املناسبات بني سور الفواتح:-0

 013............................... ..............................:  أ_السور املوحدة املطالع
 013.............................. ..............................: ب_السور املختلفة املطالع

  املناسبات بني الالمات )وهنالك من يسميها امليمات(-4-1

 002............................. .............................. املناسبات يف الراءات-4-2
 006....................... ...................................املناسبات يف الطواسني -4-3

 020................... .............................. ..............................الفصل الثاين
 020........................ ..............................حروف القرآن املقطعة دراسة صوتية

 التصنيف الصويت للحروف املقطعة عند علماء اإلعجازاملبحث األول:
 002........................ .............................. .............................. :متهيد
 003....................................عند الباقالينالتصنيف الصويت للحروف املقطعة  -0
  003..............................روف املقطعة نصف مجلة حروف املعجممجلة احل-0-0
 000..............هلمس يف املعجما هلمس يف احلروف املقطعة نصف حروفاملستعمل من حروف ا-1-2

 005.......................حروف اجلهر من الفواتح املقطعة هي نصفها يف املعجم -1-3
 املطبقة من حروف املعجماحلروف غري  احلروف غري املطبقة من مجلة احلروف املقطعة من جممل-1-8
 003..........ذكر األلف والالم وامليم جمتمعة يف )امل( يشري إىل مجيع احلروف-1-9 
 003.................................عند الزخمشريالتصنيف الصويت للحروف املقطعة -2

 003................. .............................. عدد حروف املعجم يف العربية: -3-0
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 000.......... ................................. الزخمشري من تراث الباقالين:إفادة  -3-2
 001........................شري يف نظرية أنصاف صفات احلروفتفصيالت الزخم -4-1
 001................................... احلروف املستعلية واحلروف املنخفضة: -0-0-0
 000................................. ............................... حروف القلقلة: 0-0-0
 000................................................. _ مالحظات على التصنيفات الصوتية:3

 032.........................القراءات يف  احلروف املقطعة وما يرتتب عليهااملبحث الثان: 
 030............................... ....................................................... متهيد
 030........................ ..............................   )امل ( سورة البقرة-0-0)امل(-0
 030.................................... .............................. )امل( آل عمران-0-0 
 031....................................... ..............................)امل( العنكبوت-0-3
 032............................................ ..............................)امل( الروم-0-0
 032................................. ..............................املص يف سورة األعراف-0
 000............. ................................. .............................. الـــــــــــــــــــــــــــــر-0
 000..... ................................. ..............................  يونس –الر -3-0 
 003................................. ................................. إعراب الر )هود(-3-0
 000........................................ ..............................)الــــــر( إبراهيم-3-3
 005.......................................... ..............................الر يوسف -3-0 
 005............................................ ..............................الر احلجر-3-5
 006 ................................................ ................................كهيعص-5
 000.................................. ................................طه يف بداية سورهتا  -5
 050...................................................طسم بداييت سورة الشعراء والقصص-6
 050.......... ................................................... )طس( بداية سورة النمل:-1
 055.. ................................................. ................................. يس-2
  051................ ............................................ ص  ابتدأت هبا سورهتا:  -0
 052.................... .............................. ................................ حم-02
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  050.......................................... ................................حم غافر-02-0
  050....................................... ............................... حم فصلت-02-0

 062............................... .......................................الزخرف حم-02-3

 062....................... ...............................حم عسق  يف سورة الشورى -00
 060.................................. ..............................ق: يف بداية سورهتا-00
 060.................................. .............................. ن: يف بداية سورهتا-00

 .065.... ...................................... ..............................نتائج القراءات-0

 062...............................املقاطع الصوتية يف فواتح السور القرآنيةاملبحث الثالث :
 062...................... ................................. .............................. متهيد
 060.............................................. ..............................املقطع لغة -0
 060.......................................... احلديثة(املقطع اصطالحا )وفق الدراسات -0

 012.................................. ............................. أشكال املقاطع العربية-3
 012................. .............................. .............................. قصرية-3-0

 012.............................................. ..............................متوسطة -3-0

 012........................................... ..............................مفتوحة -3-0-0

 012............ ................................ .............................. مغلقة-3-0-0

 010.............................. .............................. ..................ةطويل-3-3

 010......................... ...................................طويل مفرد اإلغالق-3-3-0

 010........................... ..............................طويل مزدوج اإلغالق -3-3-0
 010........................................ .............................. مديدة-3-3-0-0
 010.............................. .........................خصائص النظام املقطعي العريب-0
 013............. ................................املقاطع الصوتية يف فواتح السور القرآنية-5
 013.................... ............................... ..............................امل-5-0
 016................. ............................... ..............................املص-5-0
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 011.................. .............................. ..............................  املر-5-3
 012............. ...................................... ..............................الر-5-4
 010.............................. ............................................. كهيعص-5-5
 020..... ......................................... ................................. طه-5-6
 023 ............................................ .................................طسم -5-1
 023. ............................................ ................................. طس-5-2
 .020.............. .............................. ................................. يس :-5-0
 025............................................. .................................ص  -5-02
 021.............................. ................................................. حم-5-00
 022............................ .............................................عسق -5-00
 022 ................... ........................ ..............................ق   -5-03
 .002............ جدول تكرار احلروف املقطعة داخل السور املفتتحة هبا:-ن -5-00
 001................. .............................. .............................. اخلامتة :   
  حق :مال  
 320............................ ............................... ..يةملخص املوضوع ابللغة العرب 
 323............................................................ملخص املوضوع ابللغة الفرنسية 

 320...........................................................لجنليزيةملخص املوضوع ابللغة اال
         325.................................... ............................ :فهرس املصادر واملراجع 

330............................................................................احملتوايت فهرس
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