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بسم هللا الرحمان
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شكر وعرفان
بسٌ هللا ٗاىحَد هلل ٗاىصالة ٗاىسالً عيى أشسف خيق هللا ٍحَد ّبٍْا ،أٍا بعد:
زبً ىل اىحَد ٗفقخًْ ٗثبج خطاي ٗأىَٖخًْ صبسًا ٗق٘ة ألحٌَ ٕرا اىبحث عيى
أمَو ٗجٔ .
ٌسسًّ أُ أحقدً بجزٌو اىشنس ٗاىعسفاُ ٗاإلعخساف بجٍَو أسخاذي {:دحَاًّ
ّ٘زاىدٌِ} أطاه هللا فً عَسٓ ،اىري ماُ ىً اىَ٘جٔ ٗاىَسشد ٗاىَخابع بط٘ه
صبسٓ ٗفٍض ىطفٔ ٗسَ٘ أخالقٔ ٗ،ىٌ ٌسخغْى عِ إزشادي ٗح٘جًٍٖ اىشنس
اىجزٌو ىل أسخاذي اىَحخسً عيى مو اىَعيٍ٘اث اىخً سإَج فً إّجاح بحثً .
مَا ال ٌف٘حًْ أُ أشنس مو ٍِ أّاز ىً اىطسٌق فً اىعيٌ بداٌت بَِ اٍسل ٌدي
ٗشجعًْ عيى اىَثابسة أبً اىعزٌز أطاه هللا فً عَسك ٗأبقاك سْدًا ىْا ٗ،ال أّسى
أًٍ اىغاىٍت اىخً عاّج ٍِ أجو إسعادّا ٗ،اىشنس إىى مو ٍِ عيًَْ حسفًا بو
ٗأمثس إىى جٍَع األساحرة اىنسٍاء ،
ٗاىسالً عيٍنٌ .

اإلهداء:
قال هللا تعانىَ َْ{:رأ يٍ فَض ِم َزتً نٍَ ْثهًََٕ أأشكس أو أكفس ٔيٍ شكس فإًَا ٌشكس نُفسّ}
[سٕزج انًُم]40 :
أتقدو تأحس انشكس ٔانتقدٌس إنى أعز يا ندي فً ْرِ اندٍَا ٔأثًٍ يا أيهك ًْٔا انري تعثٕا
ألجهً ٔسٓسٔا ًْٔا ٔاندي أيً ٔ أتً ٔأطال هللا فً عًسكًا ٔتسككًا قدٔج ٔتسكح نُا .
ٔأْدي تحٍاتً إنى أستاذي اندكتٕز'' دحًاًَ َٕزاندٌٍ'' انري كاٌ سُدي ٔذنك نتفضهّ
تاإلشساف عهى ْرِ األطسٔحح ٔدعًّ نً طٕال انًشٕاز إل َٓاٌتّ ٔ ،كرا ال أَسى تحٍاتً
انغانٍح إنى انًعهًٍٍ ٔاألساترج انرٌٍ كإَ انقدٔج نُا إلٌصانُا إل ْرِ انًسحهح فٓى األٔائم فً
انشكس ٔ ،خصٕصًا أستاذي ''تٕشازب تٍ عٕدج '' انري كاٌ ٌشجعًُ كثٍسًا يٍ أجم انعهى
ٌٔحثثًُ اندزاسح فأْدٌك ٌا أستاذي ْرا انعًم ٔأقٕل نك ْرا ْٕ تعة تهًٍرتكٔ ،انشكس إنى
كم األساترج ٔأيا يٍ فازقَٕا فُدعٕ هللا نٓى تانسحًح ٔانثٕاب ٔأٌ ٌدخهٓى فسٍح جُاَّ .
ٔشكسااااااااااا

طثٍة خٍسج

خطت انبحث:
انمدخم
انمقدمت.
انفصم األول :تهخيص محتوياث انكتاب.
ــ انبناء انصوتي في انفاصهت انقرآنيت.
ـــ انبناء انصرفي في انفاصهت انقرآنيت.
ــ انبناء انتركيبي في انفاصهت انقرآنيت.
ــ عالقت انفاصهت انقرآنيت بعهم انقراءاث.
ـــ انحمم عهى انمعنى.
ـــ مراعاة فواصم انسورتين.
انفصم انثاني :تحهيم ومناقشت انكتاب.
ــ انمصطهحاث وانمفاهيم انتي اعتمدها انعنبكي.
ــ نغت انمؤنف وأسهوبه.
ـــ مرجعيت انمؤنف.
ــ األمثهت وانشواهد انتي اعتمدها انمؤنف.
انخاتمت.

نظرة حول البناء المغوي:
تعتبر المغة ظاىرة اجتماعية يعبر بو األفراد عن ما في داخميم من مشاعر ومكبوتات
،أي بمعنى آخر بأنيا عبارة عن أصوات يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم ،كما عرفيا ابن
جني .والمغة العربية بالتدقيق ىي لغة فصيحة نزل بيا القرآن الكريم وذلك بمسان عربي
مبين،وأن القرآن فصاحة لم تعقد من ذي قبل وال بعد ،وىو نياية البالغة وغاية البراعة
التي ال يقدر عمييا البشر،ولذلك وعرفت ووضح في آياتو مستويات من بينيا الصوتي
والصرفي والتركيبي والداللي ،وقد عرف البناء المغوي من آيات القرآن بحيث أنو فصيح
منو عرف التركيب أي النحو من خالل اآليات ،ولذلك تم استخراجو وبيانو وبالتحديد من
فاصمة آيات القرآن التي تعتبر بأنيا، :ومن خالل كتاب حسين العنبكي الذي بين أيدينا
الذي يعتبر الكتاب الجامع لبحوث بعض العمماء المغويين اكتشف لنا ما تحممو الفاصمة
القرآنية التي تكون في رأس اآلية من األبنية الصوتية أي ذكر الوقف وكذا ما لألبنية
الصرفية وقد ّبين ما يحدث في الفاصمة من تحويل لألبنية أي االسم الفاعل واسم المفعول
والمصدر  ،وذكر كذلك األبنية التركيبية أي بروز ظاىرة التقديم والتأخير  ،وكذا الحذف
والزيادة وذلك خالل التأكد عمى عدم االختالل بالمعنى ألن القرآن غايتو المعنى ومع ذلك
المفظ أي التناسب بين الفواصل وذلك لجمالية األسموب،

ـ الوصف الخارجي لمكتاب:
إن كتاب البناء المغوي لمفاصمة القرآنية لحسين العنبكي قد احتوى عمى األبحاث العممية
المنشورة في المجالت وىي لبعض العمماء ،وقد قام المؤلف العنبكي بجمع ىذه األبحاث
في مؤلف واحد وما قد استنتجو أن ىذه األبحاث تدور في موضوع واحد واستمده كعنوان
لكتبو ىذا أي البناء المغوي في الفاصمة القرآنية ،فيو يعتبر كتاب لغوي يعتمد عمى ما
لمفاصمة القرآنية من بناء صوتي ،وصرفي،وتركيبي.
لقد كتب الكاتب عنوان كتابو بألوان حارة أي بالمون البني وبخط واضح مع بروزه
وتوضيحو ،ليتبع ذلك اسم لو ،وىو عمي عبد اهلل حسين العنبكي العراقي ،وأما عن
الواجية فممونة بالمون األصفر أي المون الحار وربما دال عمى ح اررة موضوعو لتمحوره
حول الفاصمة القرآنية ،مع رسمو لمسجد عمى ما أعتقد مسجد األقصى وذلك ألن اطاره
المكاني كان في غزة  ،وانعكاسو ربما في البحر ألن الصورة منعكسة ذات مرآة ،مع
وضوح شمس عمى المغيب ذات لون أحمر كذلك حار ،وربما ىذا يعتبر رمز عمى قدرة
الممو سبحانو وتعالى وعمى الدين االسالمي ،ويوضح في الواجية رسم لفتاة مخمرة بخمار
أبيض صغيرة حاممة لكتاب اهلل عزوجل ،ومتبعة بإصبعييا وذلك داللة عمى حرسيا
وحفظيا لمقرآن الكريم ،وىنالك رسم زخرفي لمقرآن لكريم بالمون األصفر عمى الجانب
اآلخر لمفتاة تحت المسجد ،وذلك لتمحور البناء الداخمي لمكتاب عمى آيات القرآن وكثرة

الشواىد بو ،مع كتابتو في آخر واجية الكتاب دار النشر ،وكذا الموقع االلكتروني ليا.
فقد اعتبر ىذا الكتاب جمع لبحوث نشرت في المجالت لبعض العمماء ليجمعيا المؤلف
في مؤلف واحد ،وىذا ما قد دل عميو ىو في بداية مقدمتو ،وكذا وضوح في تقسيم كل
فصل بمقدمة لو وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع التابعة لمفصل ،وأما عن الطبعة فقد
طبع ىذاالكتاب الطبعة األولى سنة
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في العراق ،وفي دار الصفاء لمنشر والتوزيع شارع الممك حسين في عمان (األردن) ،وعن
نوع الكتاب فيو ورقي ذات غالف عادي حامل أللوان حارة داللة عمى ح اررة ما
يحتويو،وعن الحجم فيو 17 24 :حجم متوسط ،وقد احتوى عمى  352صفحة ىذه عدد
صفحات الكتاب ،
وعن اطاره المكاني فيو في جانيونس مكتبة الجنوب المركزية ،قاعة عامة عربي ،وقاعة
عامة لمطالبات (غزة) .وأما عن مواضيعو فيو القرآن ،والبالغة ،االعجاز.
وعن سبب تأليفو فيو حافزة عمى جمع األبحاث القيمة المبعثرة في المجالت في مؤلف
واحد ذات طبعة يتوزع في المكتبات لالستفادة ،وذلك بجمع القيم المتمحورة حول موضوع
واحد وىو البناء المغوي أي من ناحية األبنية الصوتية والصرفية والتركيبية ،رغم أنو لم
يرتب ذلك بترتيب الصوتي األول وجمع ما لو عالقة بين الفصول ،بل أتى عمى بحوث
كما ىي وقام بتقسيميا عمى فصول ومباحث وذلك عمى ثمانية فصول إال أني جمعت ما
لو الحق في الجمع في فصل واحد ،والخطة تبرز ذلك  ،وعمى اهلل التوفيق.

المقدمة

القرآن كتاب اهلل ومعجزتو الخالدة تحدى بو الثقمين من االنس والجن ان يأتوا بمثمو أو
لوما وال عتابا ،فأنى ليم
بشيء من مثمو ،فعجزوا وما استطاعوا ،وما استحقوا عمى عجزىم ً
أن يأتوا بكالم اهلل ،كالم حف الييبة ،وامتاز بالسمو،وتكامل فيو الشكل والمضمون وتآلفا،
فكل منيما يخدم اآلخر ويقويو ال يفصل القرآن الكريم في االيقاع والمعنى بل يجمع بين
كالىما ،وكذا تميز القرآن باعجازه في الدقة في اختيار المفردات فكل كممة تأتي في مكانيا
المناسب ليا ،فمو غير موضعيا بتقدم أو بتأخر أو جمع أو تثنية أو افراد لتأثر المعنى ،
لذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثمو ،فالقرآن نزل بمسان عربي مبين ذا بالغة وفصاحة ،وقد نزل
عمى قوم شغميم البيان ،حتى كان أعظم بضاعتيم ،وتفعل الكممة فييم ما ال تفعل السيوف ،
وقد كانوا مجبورين عمى حب البيان الرفيع المميء بالصور االيقاعية المساعدة عمى تذكر
المادة الممفظية كالقوافي واألسجاع ،وكل ما يعطي نغماً موسيقيا لفظيا ،وكان عمى القرآن
لكي يؤثر فييم أن يعموا عمى بيانيم  ،وجاء القرآن ممثال أرقى استعمال لمغة ،أي الممغة

العربية ألنو نزل بمغة قريش وامتازت بالفصاحة العتبارىا أفصح العرب ،فنزل القرآن وعرفت
معو ظيور البالغة ووالنحو أي األبنية المغوية ،وذلك من خالل تفسير آياتو والوصول إلى
المعنى المراد الصحيح مع االيقاع الموسيقي ،واالعجاز المغوي الذي استعممو القرآن في
اآليات أي الفاصمة ،التي أغنى بيا العرب عن ولعيم بالقوافي واألسجاع ،وحبيم لموسيقى
األلفاظ ،فوجدوا العرب من قوافييم في القرآن التي ىي الفاصمة امتاز بااليقاع الصوتي
والتناسق بينو وبين المعنى ألن القرآن سعى إلييما مع بعض ،وحب لذلك جعل األلفاظ تمتاز
بالتناغم الصوتي من خالل ظيور المستويات الممغوية في ألفاظ القرآن ،وتحديدا في الفاصمة
وىو الموضوع المدروس ،من مستوى صوتي وصرفي ،وتركيبي وقد بنت ىذه عمى بروز
االيقاع المفظي.
وقد أتى كتاب عمي عبد اهلل حسين العنبكي الذي بين أيدينا تفصيل لظيور األبنية المغوية
في الفاصمة القرآنية  ،مع بروز الشواىد المعتمدة  ،وقد عرف كتابو جمع ألبحاث عممية ،

أ

المقدمة

درست البناء المغوي في الفاصمة وقد قام بالجمع في مؤلف واحد وىو كتاب ''البناء المغوي
في الفاصمة القرآنية'' باعتبار ىذا الكتاب كتاب لغوي قسمو إلى ثمانية فصول بحيث كل
فصل احتوى عمى مباحث وكل مبحث ابتدأ بتوطئة لو مع ذكر خاتمة كل فصل ،وقائمة
المصادر والمراجع المعتمدة في الفصل ،ولالختصار قمت بجمع بعض الفصول  ،ألن
المؤلف قام بالجمع دون تحميل أو اقتراح أو ما شابو ذلك .
أما بما يخص الكتاب واألىمية المحققة فيو قد درس فيو الفاصمة القرآنية ،وذكر لنا عدة
مفاىيم ومصطمحات من عمم القراءات وذلك لبروز القراء في المحتوى أي خالل قراءة اآليات
القرآنية فنحن نعمم أن القرآن الكريم نزل عمى نبينا وحبيبنا محمد صمى اهلل عميو وسمم الذي
يعتبر المرجع األول ،وكان جبريل يراجع نبينا القرآن ففي المراجعة الثانية يغير من أبنية
المفظة لكن دون تغيير المعنى  ،ومثال ذلك في قراءة لفظة (قمي ٌل) في قولو تعالى(( :ما
فَ َعمُوهُ إِ اال َقمِي ٌل ِم ْنيُم)) [النساء ]66 :بحيث قرأىا بالرفع وىو المتفق عميو وىناك من قرأىا مثل
قميال) وكذلك ىي في مصاحف أىل الشام وىذه داللة عمى بروز القراء
ابن عامر بالنصب ( ً
بحيث اعتبرت الميجات ىي سبب ظيور عمم القراءات  ،بحيث تعدد الميجات من ليجة

قريش  ،وليجة الشام  ،البصرة  ،المكة  ،والكوفة  ،فقد ذكر ذلك ىذا الكتاب من بروز القراء
وكيف قرؤوا لفظة من القرآن الكريم ،وكيف اختمفوا .
وقد قمت بدراسة ىذا الكتاب ألنو كتاب يكشف عن الجمال التعبيري في القرآن الكريم
وأطايب الكالم ،وسبحان الذي جعل في كتابو عمى تنوع طرق أدائو لمفرداتو روعة حسنا
وجماال ونكية ،وسببي اآلخر ىو لخدمة كتاب اهلل عزوجل بيذا المون الميم من الدراسة ألن
الحاجة ماسة ومتجددة ،وذا لموقوف عمى فصاحة القرآن الكريم وبالغتو العالية التي تمتمك
القموب وتشرح ليا الصدور ،وتسمو ليا النفوس ،فيي التي انبير ليا العمماء بتوظيف آيات
القرآن كشواىد عمى قوليم  ،أي االقتباس الكثير من القرآن  ،وقد أقر بيا العقالء  ،والسبب
الدافع كذلك ىو التثقيف أكثر وبروز المستويات المغوية في الفاصمة وما تحتويو .
ولمدراسة نطرح االشكال التالي:ماىو البناء المغوي؟ وماذا نقصد بالفاصمة القرآنية؟ وما ذا
احتوى ىذا الكتاب؟ وكيف كان أسموب الكاتب؟ ولحل االشكال اعتمدت عمى خطة بحث

ب

المقدمة

بدأتيا بمقدمة استيميتيا بتمييد وبعد بطرح االشكال ،وقسمت بحثي إلى فصمين بعد المدخل
الذي برزت فيو تمييد مختصر والوصف الخارجي لمكتاب مع الحديث عن المؤلف ،
وخصصت الفصل األول بالحديث عن ما احتواه الكتاب بالتمخيص ،وذلك في نقاط ،أي ىي
دراسة لممستويات المغوية بحيث تمحورت الفصول التي اعتمدىا المؤلف عمى ىذه المستويات
لذا قمت بتدقيق واختصار بحيث رأيت بأن بعض الفصول تتجامع في مستوى واحد .
فقمت بجمعيا لموضوح أكثر،وأما الفصل الثاني فقد خصص لتحميل ومناقشة لمكتاب فبرزت
فيو المصطمحات والمفاىيم وكذا أسموب الكاتب المعتمد ،أي القيمة العممية لمكتاب ،ليمي ذلك
خاتمة البحث حددت فييا أىم النتائج المتحصل عمييا  ،وبعدىا قائمة لبعض المصادر
والمراجع التي اعتمدت عمييا .
وأما عن المنيج التي اعتمدتو في دراسة ىذا الكتاب فيو المنيج الوصفي التحميمي بحيث
الوصف من خالل وصف الظاىرة المغوية كما ىي  ،والتحميمي قمت بتحميل ما جاء في
الكتاب وذكره وكذا رأي الكاتب.
ورغم كل الصعوبات التي واجيتني أثناء البحث الشاق بحكم صعوبة المادة المعرفية في
المدونة ،وكذا كثرة المصادر والمراجع المتعمق بالبناء والفاصمة،فمم ألحق لبعض المصادر
المتعمق ببحثي ،والصعوبة ىي كذا في اقتباس اآليات فخوفي أن أخطأ في كتابة اآلية .
أخير ما يسعني القول أن ىذا البحث أنجز بفضل اهلل عزوجل ،وكما ال أنسى شكر أستاذي
و ًا
قيمة
المحترم أطال اهلل في عمره ،الذي سايرني طوال ىذه المدة ،ومدني بنصائح وارشادات ّ
فأعانو اهلل وجزاه كل الخير.

أسأل اهلل التوفيق والسداد.

ت

الفصل األول:
تلخيص محتويات الكتاب
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تمخيص م حتويات الكتاب:
يعتبر البناء المغوي بناء ىام في بنية الجممة ومنو األبنية الصوتية واألبنية الصرفية واألبنية
التركيبية أي النحوية والببلغية وعرف القرآن باعجازه المغوي ىذه األبنية ومن بين مظاىره
استعمالو لمفواصل التي أغنى اهلل بيا العرب عن ولعيم بالقوافي واألسجاع وعشقيم موسيقى
القرآن األلفاظ فوجدوا خي ار من ذلك في الكريم فآمنوا بو وقد درست الفواصل القرآنية وسط
أخوتيا من الظواىر االيقاعية المشابية ليا في نيايات الجمل العربية كالقافية والسجع والفاصمة
مختصة بآيات القرآن والكتاب الذي بين أيدينا لمشيخ العنبكي درس ذلك في كتابو الذي يعتبر
كتاب تم فيو جمع أبحاث عممية لبعض العمماء وضبطيا في مؤلف واحد وذلك الشتراك ىذه
األبحاث في اشكالية واحدة ىي بروز البناء المغوي في الفاصمة واستشياد العمماء بآيات القرآن
الكريم .
وقد قسم المؤلف حسين العنبكي كتابو ىذا إلى ثمانية فصول ولبلختصار

والدقة قمت بجمع

بعض الفصول التي رأيتيا متقاربة في الموضوع فمثبل فصل التقديم والتأخير وفصل الحذف
والزيادة يشتركان في اشكالية واحدة ىي محور البناء التركيبي لذا قمت بجمع الفصول ذات
اشكالية واحدة وتوصمت إلى خمسة فصول .
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فبداية نبد أ بالبناء الصوتي ألنو األول في المستويات قبل الصرفي والتركيبي والداللي ألن
االنسان يبدأ بالسمع لينتقل إلى النطق باألصوات وبعد النطق يذىب إلى صرف األوزان وبعدىا
إلى تركيبيا والوصول الى معنى المراد .ما يخص البناء الصوتي فقد برز في ىذا المحور
دراستو لموقف عمى الفواصل القرانية وبعد الحديث عن البناء المغوي بدأ المؤلف بتعريفات
تخص الفاصمة القرآنية.
ـتعريف الفاصمة  :فقد عرفيا المؤلف من الناحية المغوية وكذا من الناحية االصطبلحية أما لغة
فذىب الى تعريف ابن منظور بحيث ذكر ورود مادة (فصل)دالة عمى عدة معاني

1

أىميا

:القطع،القضاء بين الحق والباطل،الحاجز بين الشيئين.والتفصيل بمعنى التبيين .
امااصطبلحا:استيل بتعريف الباقبلني(ت )403بقولو(الفواصل حروف متشاكمة في المقاطع يقع
بن الفواصل تسيل الوصول
بن الباقبلني وضح أ
بيا افيام المعاني)  2وبحسب تعريفو يتبين لنا أ
الى المعنى المراد اي بمقصوده الفاصمة في اللفظة(المفردة).
بن الفراىيدي ىو أول من أشار إلى ىذا المصطمح كما ىو إذ يقول(سجع الرجل إذ
ويبين أ
انطمق الكبلم لو فواصل كقوافي الشعر من غير وزن كما قيل لصيا بطل تمرىا دقل إذا كثر
الجيش بيا جاعوا وإن قموا ضاعوا) 3وىنا يشير إلى الفواصل الكبلمية غير الموزونة ويدخل
بن الفواصل مثميا مثل القوافي في الشعر إال أن الفاصمة تأتي في
بطبع الفواصل وكذا بين أ
القرآن الكريم.
 1اتٍ يُظٕر ،نطاٌ انعرب،يادج (فظم).
 2انثاقالًَ،إعجاز انقرآٌ،ص.270:
 3انفراٍْذي خهٍم اتٍ أدًذ ،انعٍٍ.76.
5
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إفذن الفاصمة القرانية ىي لفظ آخر اآلية ينتيي بصوت قد يتكرر محدثا ايقاعا مؤث ار في صورة
السجع وقد اليتكرر والفاصمة تحتفظ دائما باحدى صور التوافق الصوتي مع الفواصل السابقة
والبلحقة ،ولمفاصمة أنواع ولكن لم يذكرىا المؤلف وقمت بذكرىا لمتبيين أكثر ومن بين أنواعيا:
1ـمن حيث الروي:
المتماثمة:التي تماثمت حروف روييا مثل قولو تعالى (والطُ ِ
ور وكتاب مسطور في رق منشور )
المتقاربة  :وىي المبنية عمى حروف متقاربة المخارج صوتيا مثل قولو تعالى (الرحمان الرحيم
ممك يوم الدين)فالميم والنون متقاربان في المخرج .
المنفردة:وىي نادرة فمم تتماثل حروف روييا ولم تتقارب مثل فاصمة سورة الضحى في قولو
تعالى (''واما السائل فبل تنير واما بنعمة ربك فحدث '')فحرف الثاء وما قبميا من حرف الراء
ال يتماثبلن وال يتقاربان  ،وقال محمد الحسناوي عن الفواصل المتماثمة بانيا تشيع في االيات
والسور أكثر من غيرىا.

1

2ـمن حيث طول اآليات :قصير موجز وىوما يتكون من لفظ واحد او عدد من الحروف من
قولو تعالى( الرحمان ) وفي (الحاقة).
متوسط معجز:وىو ما تكون من لفظين مثل في قولو تعالى(والنجم اذا ىوى ما ضل صاحبكم
وما غوى ) سورة النجم االيتان ( 1ـ)2

1

يذًذ انذطُأي ،انفاطهح فً انقرآٌ،
6
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طويل مفصح مبين  :وىو بقية آيات القرآن الكريم وتصل إلى عشرين لفظا مثل قولو تعالى في
سورة ىود (ولئن أذقنا االنسان منا رحمة ثم نزعناىا منو إنو ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء
بعد ضراء مستو ليقولن ذىب السيئات عني انو لفرح فخور)سورة ىود االيتان ( 1ـ.)2
أما عن فائدة الفواصل فذىبنا الى مقولة الزركشي :يقول (وتقع الفاصمة عند االستراحة في
الخطاب لتحسين الكبلم بيا ،وىي الطريقة التي يباين القران بيا سائر الكبلم )

1

بن
فيتبين أ

الفائدة من الفاصمة ىي تحسين الكبلم وكذا الفيم الواضح والصحيح .
وبعد التعريف لمفاصمة القر آنية ذىب إلى الدخول في البناء المغوي لكن ذكرىا بصفة

أطول

ولبليجاز والتوضيح ذكرتيا في خمسة فصول تتمحور حول األبنية فبداتيا بالبناء الصوتي
وبرزه في الوقف عمى الفواصل القرآنية .

، 1انسركشً يذًذ تٍ عثذ هللا  ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ ،تخ يذًذ أتٕ انفضم إتراٍْى  ،دار انجٍم  ،تٍرٔخ1988 ،ص54:
7
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البناء الصوتي (الوقف عمى الفواصل القرانية )
1ـ مفيوم الوقف :بدأ بتعريف الوقف في ىذا الفصل فعرفو لغة واصطبلحا ،وأما لغة :
فذكر المؤلف تعريف ابن فارس (ت (:)395أن الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل عمى تمكث
في شيء ،ثم يقاس عميو ،منو:وقفت اقف وقوفا ،ووقفت وقفي ،وموقف االنسان وغيره :حيث
يقف).

1

والوقف يتبين لغة أبنو(:ىوالحبس والكف ،يجمع عمى وقوف واوقاف)وذكر الكاتب أن الوقف لو
عدة المعاني منيا :السكون والحبس ،المنع،الكف عن الفعل والقول والترك والقطع .
أما اصطبلحا فقد أخذ الكاتب بداية بتعريف الرضي بقولو( :ب أنو السكوت عمى آخر الكممة
اختيا ار لجعميا آخر الكبلم ) لكن لم يتم شرح القول من طرف الكاتب ،لكن يتبين ب أن الرضي
قصد بذلك بان الوقف ىو السكوت وذلك في اخر الكممة مختار .
وذىب بعدىا إلى تعريف أبو الحيان (ت )745أبن الوقف ىو(:قطع النطق عند اخراج

آخر

المفظة ).2إفذن الوقف يشترك في معناه مصطمحين القطع والسكت أما عن القطع فيعرف بأنو
عبارة عن قطع القراءة كاالنتياء) أما عن السكت فيو عبارة عن قطع الصوت زمنا محددا لكن
ىوغير زمن الوقف من دون تنفس) .

، 1أدًذ تٍ فارش ،يقاٌٍص انهغح  ،تخ عثذ انطالو ْارٌٔ،دار انفكر نهطثاعح ٔانُشر ٔانتٕزٌع دط، 1979 ،ص135:
 ،مصطفى الغبلييني ،جامع الدروس العربية ،ضط:د،عبد المنعم خميل إبراىيم  ،دار الكتب العممية،بيروت،ط ، 2000، 1ص85 :
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وبعد التعريف المغوي واالصطبلحي لموقف انتقل المؤلف إلى ذكر

أقسام الوقف في القر آن

الكريم فقد ذكر بأن العمماء قسموه إلى أربعة أقسام 1أىميا:
1ـالوقف التام :وعرف بأنو ىو الذي يحسن الوقف عميو واالبتداء بما بعده ،ألن ما بعده ال
يتعمق بو لفظا وال معنى ومثاليم في ذلك حسب ذكر المؤلف في قولو تعالى(:وأولئك ىم
المفمحون)[البقرة (االية .])5:
2ـالوقف الكافي  :وذكر بأن ىو الذي يحسن الوقف عميو واالبتداء بما بعده ،غير أن الذي بعده
متعمق بو من جية المعنى دون المفظ ،لكن لم يذكر المؤلف شرح دقيق لذلك يتبين بأنو أتى
اىم
ومما رزْقَن ُ
باألقسام كما ذكرىا العمماء :وعن ما يخص المثال ىذا القسم في قولو تعالى ّ (:
ْين ِفقُون)[البقرة(االية .])3:
3ـالوقف الحسن :وىو الذي يحسن الوقف عميو ،وال يحسن االبتداء بما بعده لتعمقو بو من جية
ِ
المفظ والمعنى جميعا ،مثاليم في ذلك الوقف عمى البسممة والحمدلة وكذا عمى ( ِ
ين)
العالَم َ
رب َ
وعمى (الرحمان) [الرحمان (االية])1 :
4ـالوقف القبيح :وىو الذي ال يفيم معو المعنى لعدم تمام الجممة ومثال ذلك في الوقف
عمى(بسم)وعمى (رب)وعمى( مالك)

 1انسركشً يذًذ تٍ عثذ هللا  ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ ،ص 350:ـ 353
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فقد انتقل المؤلف بعدىا إلى ذكر أوجو الوقف في القران الكريم ليذكر في نقطة أخرى وجوه
الوقف فمبلختصاروالدقة جمعتيم وذكرتيم في نقطة أىميا :
وجوه الوقف عمى الفواصل القرانية :وقد ذكر المؤلف اثنى عشر وجيا وذلك بعد ذكره شرح
مختصر عن ىذه الوجوه وبين بأن يقتصر ىذا البحث عمى ذكر الوجوه الشائعة التي يظير
أثرىا في تغيير حركة الفاصمة أو تغيير بنيتيا ّإال أنو عرض األوجو وان لم تكن مستعممة في
الوقف عمى الفواصل القرانية ومن أىم ما ذكر:
1ـالوقف من غير تغيير:وعرفو بأنو ما كان ساكن اآلخر أصبل من دون تغيير صوتي مثالو
في ذلك في قولو تعالى(:إذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت)[التكوير( االيتان1 :ـ ])2وكذا
في بقية اياتيا ،فيتبين بأن( كورت  ،وانكدرت ،سيرت ،عطمت ،حشرت) ذات سكون ال تغيير
فييا ،وكذا ذكر مثال في الفعل المجزوم وذلك في قولو تعالى(:فأَما ِ
َما
َ َ
يم فَ َبل تَ ْقيَ ْر وأ َ
اليت َ
السائِ َل فَ َبل ْتنيَر)
َ
2ـالوقف بالسكون :يعتبر السكون األصل في الوقف،وكما بين المؤلف من مقولة أبوعمرو
الداني حيث قال (:اعمموا أن األصل أن يوقف عمى الكمم المتحركة في الوصل إذا كانت
حركاتين اعرابا أو بناءا بالسكون).

1

ويبين بأن القاعدة العامة في المغة العربية ىي الوقف بالسكون أي أنيا تكره الوقف عمى
المقطع المفتوح ولذلك تسقط الحركات القصيرة غالبا في

آخر الكممات عند الوقف ،والسكون

األمين)[ التين،])3 :
ىو أن تحذف الحركة والشاىد في ذلك قولو تعالى(:وىذا البمد
ُ
، 1أتٕ عًرٔ انذاًَ  ،انتذذٌذ فً االتقاٌ ٔانتجٌٕذ ،تخ:د غاَى قذٔري دًذ،دار يكتثح األَثار،ط 1988 ،1ص 17:
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ِ
يم)[ البقرة :
فقد تحذف الحركة والتنوين معا وذلك في قولو تعالى ّ (:
إن اهلل ٌ
غفور رح ٌ

])173

وتحذف الياء كذلك في قولو تعالى (:لكم دينكم ولي دين)[ الكافرون])6 :
وقد استمد المؤلف بيان نظام الفاصمة القرآنية من مقولة د.ابراىيم أنيس بقولو(:وال شك أن نظام
الفواصل القرانية يتطمب الوقوف عمى رؤوس االيات بالسكون لتبرز موسيقاىا وتستريح ا آلذان
إلى سماعيا كما تستريح إلى القوافي الشعرية ،وال تكاد تتضح موسيقى الفواصل إال بالوقوف
عمى رؤوس اآليات .).

1

وذكر المؤلف احصاء بعض الباحثين وبأنيم وصموا بأن عدد فواصل الوقف عمى الروي
الساكن بمغ .5197.
الوقف عمى المشدد :استيل المؤلف في ىذا الصدد بقول ابن الجزري(:اعمم أن الوقف عمى
الحرف المشدد فيو صعوبة عمى المسان،فبل بد من اظيار التشديد في الوقف عمى المفظ 2مثالو
بن عمماء األصوات ينظرون إلى
في قولو تعالىِ ( :منْ َولِ ٍّيي)[ البقرة  ،)107 :فيوضح الكاتب أ
الصوت المشدد من زاويتين فمن الناحية الصوتية يعد المشدد صوتا واحدا طويبل ،ومن الناحية
الصرفية أو الوظيفية ينظر إليو بكونو صوتين متواليين .
المقيدة وقد أتى بتوضيح لبعض العمماء المغويين
تخفيف المشّدد:وبين أ
بّنو يكون في الفاصمة ّ
منيم القيرواني ،ابن السراج وجبلل الحنفي

أما القيرواني فاستدل بقولو (:وذلك

حرفان،فمما تم لمشاعر الوزن باحدىما ما حذف االخر...فخفف و

أن المشدد

أصمو التشديد) يبين ب أن

الحرف المشدد ال يحذف بل يخفف وذلك لمتسييل في النطق ،
 1اتراٍْى أٍَص  ،يٍ أضرار انعرتٍح ،ص234 :
 2اتٍ انجسري يذًذ تٍ يذًذ انذيشقً ،انتًٍٓذ فً عهى انتجذٌذ،،تخ:غاَى قذٔري دًذ،يؤضطح نهطثاعح ٔانُشر،تٍرٔخ،ط  ، 2001 ،1ص220
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أما عن استشياد فذلك في كممة (جان)في قولو تعالى

ٍِ
يسئل َع ْن َذ ْنبِ ِو ْانس وَال
(:فََي ْو َمئذ َال ْ

َجان)(سورة الرحمان)39:فينا يحدث سكونين متعاقبين .
3ـالروم:أتى المؤلف بتعريف الرضي حين قال عن الروم(:ب أنو االتيان بالحركة الخفية حرضا
عمى بيان الحركة التي تحرك بيا اخر الكممة في الوصل...وبين

أن اسمو الروم ألنك تروم

الحركة وتريدىا حين لم تسقطيا بالكمية) 1،وذىب إلى تعميل سيبويو :و أما الذين راموا الحركة
،فيم دعاىم إلى ذلك الحرص عمى أن يخرجوىا من حال ما لزمو اسكان عمى كل حال) .
إ ّن
فيتبين أبن الروم ىو االشارة إلى الحركة مع صوت خفي أي في المرفوع والمضموم والمكسور
4ـاالشمام:استيل المؤلف بتعريف ابن يعيش بحيث عرف االشمام بأنو

:تييئة العضو لمنطق

بالضم من غير تصويت وذلك بان تضم شفتيك بعد االسكان ،فيراىما المخاطب فيعمم اننا اردنا
بنو(ىو االشارة إلى
فعرف االشمام أ
بضميما الحركة) نوذىب إلى تعريف د.عبد الصبور شاىين ّ
الحركة من غير تصويت ويختص بالمرفوع والمضموم دون غيرىما ،فالروم يدركو األعمى
والبصير.أما االشمام فبل يدركو غير البصير .
ويتبين بأن االشمام ليس كالروم فاالشمام يختص بالضم لكنو يشترط أن يكون المعمم بصير
وذلك لوضوح الضم عمى الشفتين مثل في قولو تعالى

ِ (:
ت إلي ِم ْن َخ ْير
رب ِّإني لِ َما ْأن َزْل َ

ٍ فَ ِق ٌير) [لقصص،]24:فيبين ىنا أن الوقوف عمى لفظة(فقير)بما يسمى بالسكون مع استدارة
الشفتين ليرمز إلى أن الكممة في حالة وصل مشكمة بالضم الحركة ىنا ال تسمع بل ترى ولذلك
اشترط في مثل ىذا الوقف أن يكون المعمم بصير يرى بعينيو صحة مثل ىذا الوقف .

 ، 1رضً انذٌٍ االضترتادي ،شرح شافٍح اتٍ انذاجة  ،تخ:يذًذ َٕر انذطٍ ٔ ،يذًذ عثذ انذًٍذ ،دار انفكر انعرتً ،تٍرٔخ،دط ، 1976 ،ص.275:
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5ـالوقف بالتضعيف :وأيضا بدأ بتعريف ابن يعيش في ىذا الصدد فقال عن الوقف بالتضعيف
بأنو  :إن تضاعف الحرف الموقوف عميو بأن تزيد حرفا مثمو فيمزم االدغام ،1ويبين كذلك بأن
ىذا التضعيف قد يكون من زيادات الوقف،فإذا وصمت وجب تحريكو وسقطت ىذه الزيادة
خالد وىذا فرّج).
ومثالو في ذلك نحو:ىذا ّ
وذكر أن من بين شرط الوقف بالتضعيف أال يكون األخير ىمزة مثال في (خطأ) وال معتدال
جم َل)فنقول في الوقف(الجم ّل)بالتضعيف
ك(فتى)وشرط كذلك أن يمي حركة ليس سكون مثل( َ
بتشديد البلم واذا كان ما قبل األخير ساكنا مثل الجمل امتنع التضعيف .
ويبين المؤلف أن أبو الحيان قال عن التضعيف بأنو  :ىو تشديد الحرف الذي يوقف عميو بأن
تضاعف ىذا الحرف فيمزمك االدغام ،2واعتبره اقوى من الوقف عمى الروم واالشمام والسكون
،ألن الواقف زاد حرفا ،فك أنو بين الوقف بحرف.وذىب الكاتب بتعميل سيبويو في قول(:وأما
الذين ضاعفوا فيم أشد توكيدا،أرادوا أن يجيئوا بحرف ال يكون الذي بعده إال متحركا
بن المضعف
شد مبالغةً وأجمعُ) ،3قد ذكر أبن ابراىيم أنيس بين أ
ألنو ال يمتقي ساكنان،فيؤالء أ ّ
يترك تضعيفو لتنسجم الفواصل المضعفة مع غير المضعفة كما ورد في سورة القمر.
6ـالوقف بالنقل :فاستمد التعريف من أبو البركات األنباري بقول :بأنو تحرك الحرف األخير إذا
كان ساكنا) ،4ويذىب المؤلف إلى بيان بأن الوقف بالنقل لو شروط

أىميا:أن يكون ما قبل

األخر ساكنا،وأن يكون الحرف الذي تنتقل حركتو صحيحا وكذا ،أال تكون الحركة المنقولة

ٌُ 1ظر  ،اتٍ ٌعٍش تٍ عهً ،،شرح انًفظم عانى انكتة ،تٍرٔخ ،يكتثح انًثُى،انقاْرج ،ص67:
 ، 2د.؛أدًذ عهى انذٌٍ انجُذي ،انهٓجاخ انعرتٍح فً انتراث ،انذار انعرتٍح نهكتاب،نٍثٍا  ،تَٕص،دط، 1978 ،ص.486:
 3ضٍثٌّٕ عًرٔ تٍ عثًاٌ تٍ قُثر ،انكتاب،تخ :عثذ انطالو ْارٌٔ ،يكتثح انخاَجً تًظر ،ط  1977، 2ـ  ، 1983ص.186:
، 4أتٕ انثركاخ األَثاري  ،أتٕ انثركاخ األَثاري،ص.412 :
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فتحة ،وأال يؤدي النقل الى بناء ال وجود لو في العربية أو نادر فييا

،وذكر بعدىا بان ىذا

الوجو من الوقف لم يؤثر عمى القراء إال ما نقل عن أبي عمرو بانو وقف في سورة اليمزة عمى
بالصبِ ْر) فقام بكسر الباء.
(وتواصوا
َ
وقد ذكر تعريف الوقف بالنقل في ألفية ابن مالك 1:أبنو تسكين الحرف األخير،ونقل حركتو إلى
الحرف الذي قبمو) وشرطو:أن يكون ما قبل اآلخر ساكنا قاببل لمحركة .
7ـالوقف بقمب التاء ىاءا:
يبتدئ المؤلف بذكر الخبلف القائم بين البصرين والكوفيين حول من

ىي األصل الياء أم

بن الياء ىي األصل ألنيم راعوا الصورة الثابتة في الخط ويقول أبوبكر
التاء،فالكوفيين يرون أ
بن األنباري :إنما كتبوىا في المصحف بالياء،ألنيم بنوا الخط عمى الوقف)،والبصريين يخالفون
بن التاء ىي األصل والياء بدل منيا ألنيم راعوا الوصل الذي ىو األصل في
ذلك أ
الكبلم،وألن الوصل تجري فيو األشياء عمى أصوليا ،والوقف من مواضع التغيير
ليذىب بعدىا المؤلف إلى تعميل ابن جني عن قمب التاء ىاء تعميل صوتي  2فيقول:وإنما أبدلت
ىاء النفتاح ما قبميا،و أنيا من الحروف الميموسة،والياء ميموسة وقريبة من األلف ولم تبدل
ألف النفتاح ماقبميا،والتاء قريبة من األلف فابدلت ىاء.
وذكر تعميل الرضي بقولو ":إنما قمبت ىاء ألن في الياء ىمسا ولينا أكثر مما في التاء " و أمثمة
ذلك ذكرت في قولو تعالى{:وْي ٌل لِ ُك ِل ىم َزٍة لُم َزٍة ِ
الذي َج َم َع َماالً َو َع َد َدهُ }(اليمزة1:ـ2ـ)3
َُ َ
َ

 1شرح اتٍ عقٍم عهى أنفٍح تٍ يانك،
،2أتٕ انفتخ عثًاٌ تٍ جًُ ،انًُظف تخ :إتراٍْى يظطفى ٔعثذ هللا أيٍٍ ،شركح يكتثح ٔيطثعح يظطفى انثاتً ٔأٔالدِ ،يظر ،ط ،1954 ،1ص161:
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فيبلحظ أبن الفواصل جمعت بين تاء التأنيث المربوطة والياء التي ىي ضمير الغائب لذلك
قرئت(لمزة)بالياء في األخير.
8ـالوقف بحذف الياء:
يشير إلى أن سيبويو أول من أشار إلى حذف الياء في الفواصل والقوافي وذلك في قولو:وجميع
ماال يحذف في الكبلم،وما يختار فيو ان اليحذف،يحذف في الفواصل والقوافي) ،1وىنالك أنواع
لمياء المحذوفة في الفواصل القرانية حسب ر أي الكاتب وىي أربعة منيا:الياء التي ىي ضمير
مسبوقة بنون الوقاية في الفعل كقولو تعالى

ين و ِ
ِ :
الذي َخمَقَنِي فَيُ َو َي ْي ِد ٍ
ط ِع ُمنِي
الذي ُى َو ُي ْ

وي ْس ِق ِ
ين)[الشعراء78:ـ ،]79فحذفت الياء وذلك ألن األيات بالنون
َ

2

ولمحفاظ عمى الفاصمة

والتناسب والتناغم أثر في عدم اثبات الياء .
أما النوع األخر لحذف الياء فيو حذفيا ألنيا مضاف

ان
إليو وذلك في قولو تعالى :فَ َك ْي َ
ف َك َ

الن ُذ ِر) ىي:نذري فحذفت الياء
ون ُذ ِر)[القمر ، ]16 :واألصل في ( ُ
َع َذابِي ُ

ألن الفواصل كميا

جاءت متماثمة عمى حرف الروي ،
وكذا حذف الياء من الفعل المضارع الناقص المرفوع

،وذلك في قولو تعالى (:والَ ْميل إ َذا

ِ
يسر)[الفجر]4:وقد جاء الحذف ىنا في لفظة(يسر) وا ألصل:يسري بقصد االنسجام والتوافق
الوتر ٍ
الفجر،عشر،و ٍ
ٍ
،يسر) [الفجر1:ـ.]5
البلحق وىي(
ة
بين فواصل السورة السابقة و

 9ـاثبات ياء المنقوص المنون:بين المؤلف بأن ابن كثير وحده يقف بياء عمى قولو( ٍ
ىاد)في
ّ
 1ضٍثٌّٕ ،انكتاب ،ص.185:
ٌُ 2ظر:انفراء  ،يعاًَ انقرآٌ ،ص297:
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ت م ْن ِذر ولِ ُك ِل قَ ٍ ٍ
ومالَيُ ْم ِمن
وم َىاد)[الرعد، ]7 :وكذلك في قولو تعالىَ ...(:
قولو تعالىَّ (:نإن َما أ َْن َ ُ ٌ َ
ال)[الرعد ]1:وذلك في (و ٍ
ُدونِ ِو ِم ْن و ٍ
ال)،
َ
والحجة في اثبات الياء كما ذكر عن المكي بأن من وقف بالياء أنو إنما حذف الياء في
الوصل ألجل التنوين ،فإذا وقف وزال التنوين،رجعت الياء وىو األصل) .

1

فيتي المؤلف بمبلحظة عن حذف الياء واثباتيا فيبين بأن حذف الياء أولى من إثباتيا،ألن
أ
إثباتيا جاء عمى لغة قميمة ليست شائعة في اإلستعمال ،ألنو ال يؤدي إلى اإلنسجام بين
الفواصل المردفة باأللف،بخبلف الحذف الذي يجعل تمك الفواصل يتناغم بعضيا مع بعض
ظاىر لمسامع في أثناء الترتيل.
ًا
فيكون اإلعجاز الصوتي
ِ
المنون إن كان منصوبا أبدل من تنوينو ألف
فقد بينت األلفية بأن إذا ُوقف عمى المنقوص ّ
منصوبا فالمختار الوقف عميو بالحذف ،إال أن يكون
قاضيا)  2ولكن إن لم يكن
مثل(:رأيت
ً
ً
محذوف العين والفاء وكذا يجوز الوقف عميو بإثبات الياء.

 ،انقٍطً يكً تٍ أتً طانة  ،تخ:د يذًٍ انذٌٍ ريضاٌ ،انكشف عٍ ٔجِٕ انقراءاخ انطثع ٔعههٓا ٔدججٓا.يطثٕعاخ يجًع انهغح
1انعرتٍح،ديشق، 1974،ص21:
ٌُ 2ظر ،شرح تٍ عقٍم عهى أنفٍح تٍ يانك،
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حكم الوقف عمى الفواصل القرانية :

ذىب المؤلف بداية إلى ذكر اتفاق العمماء عمى حكم الوقف بأنو سنة بحيث أن الرسول صمى
ِ
ِ
ين))،ويقف ثم بعدىا
اهلل عميو وسمم كان يقف عند كل آية فمثبل في قولوَ ((:
العالَم َ
الح ْم ُد هلل َر ِب َ
الر ْح َم ِ
الر ِح ِيم))ويقف وىذا ما قد روت عنو أم سممة(رضي اهلل عنيا)) .
ان َ
يقولَ ((:
صرح بالوقف عمى الفواصل
وقد قام المؤلف بتمخيص حكم الوقف في نقاط أىميا:أن ىناك من ّ
أي مراعاة الوقف بحسب رؤوس األي مثل ابن كثير،أبي عمرو،واألخفش الصغير والزركشي
ولكن ىناك من صرح بالوقف بحسب المعنى مثل نافع ،وىناك من جمع بين النوعين

1

ولكن

ىناك من يرجح بمعطيات الوقف األربعة المعتمدة المستمدة من الوقف عمى المعنى فالوقف
التام أكثر ما يكون في رؤوس اآل ي.
أىمية الوقف عمى الفواصل القرانية:
يستمد األىمية من قول النحاس (ت )338في قولو :بأنو عمم يحتاج إليو جميع المسممين ،ألنيم
ال بد ليم من قراءة القران ،ليقرؤوه عمى المغة التي انزلو اهلل عزوجل بيا)

2أي يبين القراءة

الصحيحة لمقرآن ،وذىب إلى إشارة إلى ابن الجزري في الفائدة التي ذكرىا من معرفة الوقف
دونو العمماء،تتبين معاني القر
فقال:ففي معرفة الوقف واالبتداء ،الذي ّ

آن العظيم،وتعريف

ٌُ1ظر  ،يذًذ انذطُأي انفاطهح فً انقرآٌ ، ،ص188:
 2انُذاش أدًذ تٍ يذًذ ،انقطع ٔاالئتُاف  ، ،تخ :أدًذ فرٌذ انًسٌذي  ،دار انكتة انعهًٍح ،تٍرٔخ ط ، 2002 ،1ص19:
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مقاصده ،واظيار فوائده،وبو يتييأ الغوص عمى درره وفوائده ،وبرز ذكر د.ابراىيم أنيس ألىمية
الوقف عمى الفواصل بحيث بين بأنو يتطمب الوقوف عمى رؤوس اآليات لتبرز موسيقاىا
،وتستريح اآلذان إلى سماعيا كما تستريح إلى القوافي الشعرية،وأنو ال تتضح موسيقى ا آليات
إال بالوقوف عمى رؤوسيا 1.فتكمن أىمية الوقف عمى فواصل اآلي كما يتبين في ابراز معاني
القرآن الكريم،وكذا بيان موسيقى الفواصل القرانية أي تحقيق الغرض الصوتي ،واستراحة القارئ
ليتزود نفسا جديدا أي يحقق االستشراق ،وذلك يوصل افيام السامع بعد تدبر القارئ ما يق أر
وذلك بالوقف ،واذا وقفت توصل الى تدبر ما تق أر وتفيم لذا يمتاز الوقف عمى فواصل األي
بأىمية فائقة  ،ذكر البناء الصوتي الذي تمحور حول الوقف عمى الفواصل القرانية من مفيم
لموقف وذكر وجوىو وحكمو واىميتو ننتقل الى البناء الذي يميو وىو البناء الصرفي

ٌُ 1ظر ،،د.إتراٍْى أٍَص يٍ أضرار انعرتٍح  ،يكتثح األَجهٕ انًظرٌح ،ط ، 1985 ،1ص227:
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آنةـ :ـ
ـ ـ ـ البناء الصرفي لمفاصمة القر ي
تحويل األبنية الصرفية :
ففي البناء الصرفي ذكر المؤلف مصطمح التحويل وذلك في نقطة تطرق

إلييا وىي تحويل

األبنية الصرفية والمقصود المصدر واسم المفعول واسم الفاعل وذلك تحويل المتبادل لكن
المعنى يبقى دون تبديمو وقبل ذكر ىذه االبنية وتحويبلتيا نعرج إلى تعريف لمصطمح التحويل
حول) ومعناه :التقمب واالنقبلب،والتغير
التحويل لغة :فقد عرفو المؤلف بأنو من مصدر الفعل ( ّ
والتحرك،التنقل والزوال .
أما عن اإلصطبلح:فيبين بأن التعريف االصطبلحي ال يبتعد عن التعريف المغوي فيو داللة
بناء صرفي عمى معنى بناء صرفي أخر وتغير ىذا لموصول إلى المعنى المراد.
وبين الكاتب بأن الخميل ىو أول من استخدم ىذا المصطمح

1

واما ابوعبيدة فنسب المصطمح

الى العرب  ،ويقترب مصطمح التحويل من المجاز المغوي وذلك لمتحويل من بناء الى بناء
ليمتاز بالجمال االيقاعي والداللي.
وبعد التعريف ننتقل الى بروز األبنية المحولة بحيث وردت أبنية صرفية من المصدر واسم
الفاعل واسم المفعول محولة من أبنية أخرى لكن تحمل معنى ا ألبنية .من بينيا:
بنيا قد وردت أبنية صرفية تحمل معنى
1ـتحويل األبنية إلى معنى المصدر :فقد بين المؤلف أ
المصدر محولة من أبنية أخرى ،كاسم الفاعل،اسم المفعول جاءت دالة عمى عمى المصدر

 ،1انخهٍم تٍ أدًذ انفراٍْذي ،انعٍٍ  ،ص200:
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وقد جاءت ىذه األبنية لتحقق االنسجام بين فواصل كل سورة ولتؤدي الغرض المعنوي ومن
بين األبنية التي تحمل معنى المصدرىي كما ذكرىا المؤلف:
ـ اسم الفاعل بمعنى المصدر :وقد ذكر المؤلف أمثمة بما يخص ذلك وبين بأنيا جاءت عمى
اعمَةَ)في لفظة كاشفة:وذلك في قولو تعالى ((ليس ليا من دون اهلل َك ٍ
وزن (فَ ِ
اشفَةٌ))
[النجم]58:وقد بين بأن قد اختمف األراء في ىذه فمنيم من ذكر بأنيا بمعنى الفاعل والياء
لممبالغة ،أو إما مصدر أي(كشف) ،واما صفة لموصوف محذوف تقديره(نفس كاشفة) وقد بين
بأنيا جاءت عمى وزن (فَ ِ
اعمةٌ)موافقة لمفاصمة السابقة ليا ( ٍ
األزفَةُ)في تماثل حرف الروي .
اسم المفعول بمعنى المصدر :استمد بداية بسيبويو بحيث ذكر ألفاظ دالة عمى المصدر جاءت
( َم ْف ُعوًال)وىي:الميسوروالمعسور،المرفوع،المعقول ،

فقال سيبويو(:وأما قولو دعو إلى ميسوره ودع معسوره،فإنما يجيء ىذا عمى المفعول ،كأنو
قال:دعو إلى أمر يوسر فيو أو يعسر فيو) .

1

و مثال مجيء المفعول داال عمى المصدر في قولو تعالى((:فستبصر ْ ِ
ون بأيي ُك ُم
ويبص ُر َ
ون)) [القمم5:ـ.]6
الم ْفتُ ُ
َ
ون)بمعنى الجنون،وىو في
الم ْفتُ ُ
وقد ذىب المؤلف إلى الفراء مستمدا من رأيو بحيث ّبين بأن ( َ
مذىب الفتون،أي لو معقول رأي ،وأخذ عن الطبرسي(ت  )548استخبلصو من اآلية بحيث

 1انكتاب ،ضٍثٌّٕ عًرٔ تٍ عثًاٌ تٍ قُثر ،ص97 :
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حددىا في أوجو أىميا  :1أن المفتون مصدر بمعنى الفتنة ،والثاني أن يكون المفتون إسم
المفعول والباء المزيدة والتقديرّ :أيكم المفتون؟
وثالثيا بأن الباء بمعنى في والمعنى الموصول :في أيكم المفتون  ،إلى أن يتوصل الكاتب بأن
لفظة (المفتون)جاءت مبلئمة ومنسجمة مع الفواصل السابقة والبلحقة .
احبلل مصدر محل آخر:ينتقل المؤلف في ىذا الصدد إلى بيان بأنو يأتي عمى بناء غير البناء
يبل))
المعتاد وذلك بوقوع المصدر فاصمة تكون مناسبة وذلك في قولو تعالى((:وتّبتّ ْل إلَ ْي ِو ْتبتِ ً
ويتبين أبن لم يقل تبتبل وىو الذي يعتبر المصدر القياسي لمفعل تبتل ولكنو ذكر تبتيبل ويذىب
إلى تعميل أبو حيان دون ذكر تعميمو بحيث قال و إن تصب تبتيبل عمى أنو مصدر عمى غير
الصدر وحسن ذلك بكونو فاصمة ،2لينتقل إلى تعميل د ابراىيم السامرائي بأن السبب بالنسبة لو
ىو مراعاة تناسب الفواصل  3وكذا ذكر بأن المصدر قد يأتي عمى أوزان ذكرىا الكاتب منيا
(فعل) وعمى وزن (فعيل) و(فعمى)وكذا(فعمى)(،مفعمة)(،فعول).
ان َع َذابِي وُن ُذ ِر)) [سورة القمر  ]16 :استمد من الفراء
مثال عن فُ ُع ْل:في قولو تعالى ((:فَ َك ْي َ
ف َك َ
بن :النذر ىاىنا مصدر معناه (:فكيف إن انذاري ولو قال انذاري ما تحقق االنسجام
بقولو أ
الصوتي بين الفواصل السابقة والبلحقة لذلك بدل المصدر ليصبح ُن ُذ ِر.
ان َن ِك ِ
ف َن ِذ ِ
ير )) [الممك17:ـ ،]18انتقل
ير َم ْن ...فَ َك ْي َ
مثال عن فَ ِعيل :في قولو تعالىَ ((:ك ْي َ
ف َك َ
بن
بداية من الفراء بحيث بين بأن المراد بنذير ونكير في اآلية ىو  (:انذاري وانكاري) ويتبين أ
فاصمة (نكير) جاءت متبلئمة مع الفواصل األخرى المنتيية بحرف الراء ـ
ٌُ 1ظر انطثرضً انفضم تٍ انذطٍ ،يجًع انثٍاٌ فً تفطٍر انقرآٌ  ، ،دار اإلدٍاء انتراث انعرتً ،تٍرٔخ،دط ، 1379 ،ص332:

2رضً انذٌٍ األضترتادي شرح شافٍح اتٍ انذاجة ، ،ص166:
 3د.إتراٍْى انطايرائً يٍ تذٌغ نغح انتُسٌم  ،يؤضطح انرضانح ٔدار انفرقا ٌ ،ط ،1984، 1ص300 :
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اىا)) [الشمس ،]11:ذىب إلى رأي
ود بِ َ
ت ثَ ُم ُ
مثال عن فَ ْعمَى :وذلك في قو له تعالىَ ((:ك َذَب ْ
ط ْغ َو َ
الفراء أبن طغواىا أراد بيا طغيانيا إال أن الطغوى أشكل رؤوس اآليات لذلك اختيرت .
ـ عن َم ْف َعمَة :في قولو تعالى ((يتيما ذا َم ْق َرَبةٌ )) اتت مقربة لكن المراد ذا قربى وذا قرابة
وكذا في قولو تعالى ((وثاقو ...وتواصو بالصبر وتواصو بالمرحمة )) والمعنى من المرحمة
ىي الرحمة وقد اتى بتعميل ابن خالويو بحيث بين بان المصدر جاء عمى وزن مفعمة لتوافق
رؤوس اآلي.
ور)) وذىب بذلك الى تعميل
فعول:في قولو تعالى((لمن أراد أن يذكر أو أراد ُش ُك ًا
ـ مثال عن ُ
الزركشي بأنو قال المراد ليس الجمع بمعنى:النريد منك شك ار أصبل.
ـ تحويل األبنية الى اسم الفاعل :جاءت أبنية تحمل معاني كاسم الفاعل و اسم المفعول وذلك
لتحقق االنسجام الصوتي توصل المعنى المراد زمن بين ما ذكره:
ـ اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل :بد أ الكاتب تحميل ىذه النقطة بذكر عمماء المغة والتفسير
دون تحديدىم وبين أن اسم المفعول ي أ تي مرادا بو اسم الفاعل في لفظة (مأتيا) في قولو
ان َو ْع ُدهُ َمأْتًِيا)) [مريم، ]61 :ومأتيا معناه أتيا فذىب إلى تعميل الفراء بقول ألن
عزوجل(( َّنإنوُ َك َ
لم يقل أتيا وكل ما أتاك فأنت أتيو

،ومثال ذلك قولو:أتيت عمى خمسين سنة و أتت عمى

خمسون سنة  ،وىذا كمو صواب برأي الفراء  1.وكذا في مثال أخر في لفظة (مستو ار) في قولو
ِ
ِ
ور ))  ،وتوصل الم ؤلف بأن
باآلخ َرِة ِح َج ًابا َم ْستُ ًا
ون
تعالى َ ((:ج َع ْمَناَ ْبيَن َ
ك َ َ
ين َال ُي ْؤ ِم ُن َ
وب ْي َن الذ َ
لفظة مستو ار ليا عدة آراء من بينيا:أنيا مفعول بمعنى فاعل،إنيا إسم مفعول باق عمى بابو ،

1انفراء ٌذً تٍ زٌاد.يعاًَ انقرآٌ  ،عانى انكتة  ،تٍرٔخ ،ط ،1983 ، 3ص70 :
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أو أنيا يراد بيا النسب أي ذا ستر الى أن المراد ىو المناسبة بين الفواصل دون االخبلل
بالمعنى .
ـ المصدر بمعنى إسم الفاعل  :ويتبين بأن المصدر يستعمل في كمتا المعنيين في معنى اسم
وفي معنى اسم المفعول ،ومن بين الشواىد المعتمدة لمبيان في قولو عزوجل((:لَ َعمِي أَتِي ُكم ِم ْنيَا
بِقََب ٍ
س أو أَ ِج ُد َعمَى َّن
النار ُى ًدى ))[طو، ]10 :ومعنى يبينو الفراء بأن (ىدى) معناه :1ىاديا وأج أز
المصدر من اليادي وذكر ىذه المفظة فاصمة مناسبة لمفواصل التي تنتيي باأللف .
ـ صيغة (فَ ِعيل) بمعنى اسم الفاعل :يبرز بأن صيغة فَ ِعيل تأتي لعدة معاني :منيا ما يحمل
معنى اسم الفاعل وىو كثير فييا،ومنيا ما يحمل اسم المفعول ،ومنيا ما ىو مصدر،ومنيا ما
يدل عمى الجمع،ويذكر مما جاء مرادا بو اسم الفاعل بأبنيتو في الفاصمة في نقاط منيا:
1ـ(فَ ِعيل) بمعنى ( فَ ِ
يبل يتعاقبان في
اعل):وبين بأنيا جاءت عمى معنى فاعل ألن فاعبلً وفَ ِع ً
المعنى ونمط الذي ذكر يبين ذلك في:عالم وعميم،شاىد وشييد،

2أما في مثالو عن الفاصمة

الن ِ
ومال ُكم ِمن ُد ٍ
صير)) [البقرة، ]107 :وذىب إلى
ون اهلل من ولِ ٍي و َ
القرآنية قولو عزوجلَ ...((:
تعميل أبوحيان بحيث بين بأن

أتى (نصير) عمى وزن(فعيل)،لمناسبة(ولِ ٍي)في كونيا عمى

وزن(فَ ِعيل)،وكذا لمناسبة أواخر االي،وألنيا أبمغ من (فاعل) .ففي ا

آلية (نصير) مقصود

بمعنى ناصر.
2ـ(فَ ِعيل) بمعنى ( مفَ ِ
اعل):بين وردىا في أنماط أي في كبلم العرب نحو:
َ
عاقد،المحالِف،المجالِس،والمؤ ِ
الجميس ،األكيل ،وذلك بمعنى:الم ِ
اكل .
ََ
َ
َ
َ
 1انًرجع َفطّ ، ،ص175:
ٌُ 2ظر  ،،أتٕ عهً انفارضً انذجح نهقراء انطثعح  ،دار انكتة انعهًٍح  ،تٍرٔخ  ،ط ، 2001 ، 1ص386:
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العقيد،الحميف،

انفظم األٔل :تهخٍض يذتٌٕاخ انكتاب.

وذىب بعدىا إلى بروز الشاىد من الفاصمة القرانية في قولو تعالى...((:وقرْبناه َن ِجًّيا)) [مريم
 ]52:وقد بدأ برأي الفراء بحيث قال عن(َن ِجًّيا) :1بأنيا اسم ليس بمصدر لكن يناقد بأن في
مصدر واسماً لينتيي في بيان بأن لفظة
ًا
النجي والنجوى قد يكون
قولك:مجالس وجميس وفي
ّ
(َن ِجًّيا)جاءت مبلئمة لمفواصل األخرى التي تنتيي باأللف المسبوقة بياء مشددة.
3ـ(فَ ِعيل) بمعنى ( ُم ْف ِعل)ّ :بين حضور الوافر لفَ ِعيل بمعنى ُم ْف ِعل . 2
ِ
وذلك حول :أليم،سميع،نذير،بصير  ،حكيم والمعنى ىو:مؤلِم،مس ِمعِ ،
وم ْح ِكم.
وم ْبص ُرُ ،
وم ْنذ ُرُ ،
ُْ ُ ْ ُ ُ
ب
العذاَ َ
وأما عن ماورد في الفاصمة القرانية فذكره في قولو تعالى...((:فَبلَ ُي ْؤ ِم ُنوا حتى َي َرُوا َ
ِ
يم))[يونس ]88:وقد ذىب إلى أبو عبيدة في التعميل بحيث ذكر أبو عبيدة المجاز وذلك في
األَل َ
مؤلم فيي مجاز وذلك لجمال السياق فكما ذكر التحويل ىذا موصول بالمجاز فينا ذكر أليم
لكن المعنى مؤلم.
4ـ(فَ ِعيل) بمعنى ( ُمتَفَعِّل) :وقد أتى ببيان من الفاصمة في قولو تعالى...((:وِان َي ْد ُعون إالّ
يدا))[النساء ]117 :فذكر معنى (مريدا) ىنا ىي:متمردا وقد ذكر رأي أبوحيان ببيان
َش ْيطَ ًانا َّنم ِر ً
بأن مريدا في ىذه السورة جاءت لممبالغة وأيضا لموافقة الفواصل السابقة والبلحقة.
فتحدث بعدىا عن:داللة أبنية أخرى عمى اسم الفاعل:منيا:
1ـصيغ المبالغة :ووضح أبنيا محولة عن فاعل وليا خمسة أوزان مشيورة وذكر لكل وزن مثال
اب))[ال
ك َر ْح َمةً َّنإن َ
دن َ
ب لََنا ِمن لَّن ْ
منيا:ـ فَعَّنال:شاىده في قول تعالىَ ...((:و َى ْ
ك َ
الو َّنى ُ
أنت َ

1انفراء ،يعاًَ انقرآٌ  ، ،ص169:
 2اتٍ ٌعٍش ،شرح يفظم  ، ،ص73 :
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بأنو صيغة لممبالغة عمى وزن (فَعَّنال) ولكن
عمران ]8:وأتى ببيان أبوحيان بحيث ذكر ّ
المعنى(وىوب)وقد جاء كذلك لمناسبة رؤوس اآلي .1
ِ
ِِ
ار عمى
ار))[نوح ]11 :وجاءت مدرًا
َّنماء َعمَ ْي ُكم ّم ْد َرًا
ـ م ْف َعال:مما ذكر في قولو تعالىُ ((:ي ْرسل الس َ
جيار ،
ًا
استكبارا،
مفعاال) وجاءت كذلك لتوافق الفواصل األخرى بيذه الصورة (فرًارا،
وزن ( ً
ً
إسرارا ،غفَّنار ِ
يار)[نوح6:ـ ]12وجاءت ىذه متوافقة مع بعضيا لتحقق االنسجام .
ا،أن ًا
ا،مدرًار ْ
ً
ً
كور))[اإلسراء ]3 :وكذا في قولو تعالىّ ((:إنا
كان َع ْب ًدا َش ًا
ـ فَ ُعول :فجاء بقولو عزوجلّ ((:إنوُ َ
ىد ْيناه السبي َل إما َش ِ
فشكور عمى وزن فعول وكذا َكفور.
ًا
ور))[اإلنسان]3:
اك ًار وا َّنما َكفُ ًا
َ
ّ
َشر))[القمر ]25 :ولفظة (أ ِ
وفَ ِعل:في قولو تعالى...((:ب ْل ىو َك َّنذ ٌ ِ
َشٌر) جاءت عمى وزن
َ
اب أ ٌ
(فَ ٍع ٌل) وكذا في شاىد آخر ذكره ذلك في قولو عزوجل((:ميطعين إلى الداع يقُو ُل الكافرون ىذا
يوم َع ِسٌر)) [القمر ]8 :وكذا ذكرت فاصمة االية عمى وزن (فَ ِع ٌل)في لفظة ( َع ِسٌر) .ـفُ َعا ٌل و فعال
ٌ
فعال وفُعَّنال:استيل المؤلف ببيان المغويين بأن ىاتين الصيغتين محولتين عن صيغة فعيل واذا
بيرو ُكَب ٌار
أردنا لممبالغة أكثر حولناىا إلى(فُعاَ ٌل) وقدم مثال عن رأييم نحو:طويل وطوال و َك ٌ
اض وبين ىنا االفراط في الزيادة .
وعر ٌ
وعر ٌ
يض ُ
َ
وذىب بعدىا إلى بيان السيوطي بقولو بأن فعيل جائز فيو ثبلت لغات فَعي ٌل وفعا ٌل و فعَّنال
نحو:قول رجل طويل،فإذا زاد طولو قمت طُوال فإذا زاد كذلك قمت طُ ّوال.

2

وذىب بعدىا إلى

اب))[ص:
االستشياد بفاصمة القران في االية نحو قولو تعالى((:إن ىذا لشيء ُع َج ٌ

 ]5وقد

جاب) فاصمة عمى وزن( فعا ٌل) وجاءت كذلك ايضا لتوافق رؤوس االي.
جاءت لفظة ( ُع ٌ
 1أتٕ دٍاٌ األَذنطً ،انثذر انًذٍظ ،راخ طثعتاٌ :طثعح يكتثح انرٌاع ٔ ،طثعح طذقً ،دار انفكر نهطثاعح ٔانُشر ،دط 1992 ،ص387

2انطٍٕطً ،انًسْر فً عهٕو انقرآٌ ،تخ :يذًذ انًٕنىٔ ،آخرٌٔ ،دار إدٍاء انكتة انعرتٍح،عٍطى انثاتً انذهثً ،دط ،دخ ص83
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ار))[نوح:
وم َك ُروا َم ْك ًار ُكَّنب ًا
وشاىد اخرعن ّ
فعال في قولو تعالىَ ((:

 ]22وقد ّبين بأن ُكّبا ار ىنا

مبالغة في الكبير ،فأول المراتب كبير واألوسط ال ُكبار بالتخفيف والنياية:ال ُكَّنبار بالتثقيل
،وجاءت كذلك لبلنسجام مع فواصل األخرى.
3ـاسم التفضيل:ذكر المؤلف بأنو يجيء (أ ْفعل) بمعنى (فاعل) أو (فعيل)وذلك الستشياده
َخفَى))[طو ]7 :وذىب الى أبوعبيدة في قولو :يعني الخفي الذي
بقولو عزوجل((:يعمم السر وأ ْ
أخفى) جاءت عمى وزن (أ ْفعل) .
تسره إلى أحد وذلك بأن ( ْ
حدثت بو نفسك ،ولم ّ
وانتقل بعد بروز االستشياد بالقران فذىب بعدىا إلى امثمة الشعر فبين بأن توضع (أفعل)
موضع الفاعل في قول طرفة:
تمنى رجال أن أموت وان أمت فتمك سبيل لست فييا بأوحد .
ّ
لفظة (أوحد) اسم تفضيل أراد بو معنى (فاعل) بالرغم من أن كتاب المؤلف يدور حول
الفاصمة القرانية إال أنو وظف السجع أي القافية لمتوضيح أكثر وابراز مكانتو.
3ـتحويل األبنية إلى معنى اسم المفعول :ومن بين ما ذكره المؤلف عن األبنية التي تحمل معنى
اسم المفعول ىي كالتالي :
ق من م ٍ
ِ
اء داف ٍ
ق))
ـ فاعل بمعنى اسم المفعول  :وقد أتى بمثال في ذلك في قولو تعالىُ ((:خم َ ْ َ
[الطارق ]6:ودافق ىنا عمى وزن فاعل ولكن المراد اسم المفعول أي مدفوق ومن خبلل
المدفوق يصب في أذىاننا ذكر المجاز ىنا فالماء يتدفق ومعنى مدفوق جاءت مجا از.
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فبدأ المؤلف بذكر تعميل الفراء بحيث بين ب أن أىل الحجاز أفعل ليذا من غيرىم أن يجعموا
المفعول فاعبلً1 ،وينتقل بعدىا إلى تعميل العرب في أنماطيم المعتمدة نحو '':ىذا سر كاتم،
والمقصود :مكتوم فيجعمونو فاعبل ،وىو في األصل :مفعول.
فقد يتبين أن التعميل من ورود ىذا التحويل قد أخذه المؤلف من أىل الحجاز وبينو الفراء وكذا
أخذه من العرب وأنماطيم  ،واألىمية لبروز التناسق واالنسجام بين فواصل اآلي.
يشة ر ِ
ـ فاعمة بمعنى اسم المفعول :استشيد بقولو تعالى((:فيو في ِع ٍ
اضَيةً))[الحاقة]21 :
َ
َ
وبيان الفراء من خبلل ما قال المؤلف بأن ال يتم نكر أن يخرج المفعول عمى الفاعل ،وذلك
في قول (من ماء دافق) والدافق أي بمعنى مدفوق وكذا في (عيشة راضية) والراضية أي:
مرضية ،وذىب بعد استشياده باآليات القرآنية إلى القافية في الشعر.

2

فذكر قول لمشاعر لكن دون ابراز صاحبو :دع المكارم الترحل لبغيت ىا

واقعد فإنك أنت

المكسو).
الطاعم الكاسي (.فالكاسي) يبين بأن المعنى ىو (
ّ
ـالمصدر بمعنى اسم المفعول  :استشيد بتعميل سيبويو بأن المصدر قد يجيء اسم المفعول
موب .
ب أي َ :م ْح ٌ
لبن حمَ ٌ
ليمثل ذلك في قولكٌ :
ب ويريد من الحمَ ُ

3

ب األمير،فيريدون بو
ضر ُ
واستمد بعدىا بأنماط التي يعتمدىا العرب فذلك في قوليم:لمدرىم ْ
وب األمير.فقد يتبين بأن سيبويو أجاز مجيء المصدر معنى السم المفعول وذلك
ْ
مض ُر ُ
باستناده بكبلم العرب وأنماطيم.ولمبيان أكثر ذىب إلى االستشياد بالفاصمة القرانية في قولو
الص َم ُد)جاءت عمى وزن (فَ َع َل) والمعنى المراد
َّنم ُد))[اإلخبلص ،]2 :فمفظة ( َ
عزوجل((:اهللُ الص َ
 1انفراء  ،يعاًَ انقرآٌ ،ص.255 :
 2األخفش  ،يعاًَ انقرآٌ  ،ص.182 :

 3ضٍثٌّٕ  ،انكتاب ،ص43 :
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من السياق (مفعول) أي (مصمود) بمعنى أن(:الذي يصمد إليو ليس فوقو أحد ) وكذا في قولو
تعالى((:و ّأنا ظنَّننا أّن لَّنن نقُول اإلنس و ال ِج ُّن عمى ِ
اهلل َك ِذًبا))[الجن:
َ
َ
َ

 ]5أي في :قوًال َك ِذًبا

مكذوبا فيو ،وذىب في لفظة (الصمد) عند توفيرىا كذلك العرب في شعرىم بحيث قال
،بمعنى:
ً
األسدي في بيت شعره:
أسد
لقد بكر الناعي بخيري بني ْ

الصمد
بعمرو بن مسعود وبالسيد
ْ

صمد)
وكذا ذكر قول الزبر(:وال رىينة إال سيد
ْ

1

وعمل سبب اختيار ىذه الصيغة وايثارىا عمى

(مصمود)ىو ألنيا توحي بوزنيا الصرفي بمعنى صيغة من صيغة (فَ َعل)والمعنى الثبوت
والدوام فييا .
ـ صيغة فعيل بمعنى اسم المفعول

 :ذكر أن صيغة فعيل دلت عمى أبنية اسم المفعول

باسقَ ٍ
الن ْخ َل ِ
ا1:ـ(فعيل) بمعنى (مفعول) :استشياده بقولو تعالى((:و َّن
ضيد))[ق]10:
ات لَّنيا طَ ْمعٌ َن ٌ
ونضيد بمعنى منضود بعضو فوق بعض ،وكذا في قولو عزوجل...((:منيا قائم وح ِ
يد))
صٌ
ٌ َ
[ ىود ]100:فالحصيد كالزرع المحصود 2و(فعيل بمعنى مفعول مع كثرتو غير مقيس ).
ءايات ِ
الك ِ
تاب
2ـ (فعيل) بمعنى ( ُم ْف َعل)  :وذلك مثال في لفظة (حكيم) في قولو تعالى((:تمك
ُ
َِِ
المبين
الم ْح َكم ّ
الحكيم)) [يونس ]1 :فذىب إلى تعميل أبو عبيدة بقولو :الحكيم مجازه مجاز ُ
3
وبين كذلك بأن العرب تضع (فعيل) بمعنى ( ُم ْف َعل).
الواضحّ ،

 1أتٕ عثٍذج  ،يجاز انقرآٌ  ،ص316:
 2انفراء ،يعاًَ انقرآٌ ،ص.21:
 3أتٕ عثٍذج  ،يجاز انقرآٌ  ،ص.272 :
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جديدا) في قولو تعالى((:وقَالُو ِ
أءذا
3ـ ( فعيل) بمعنى ( ُمفَّن َعل) :وقد أتى المؤلف بتفسير لفظة( ً
ِ
ِ
ديدا)) [اإلسراء:
ون َخ ْمقًا َج ً
ورفَاتًا أْءَّننا لّ َم ْبعوثُ َ
ظاما ُ
ُكّنا ع ً

 ]49وذكر تعميل الخميل في بيانو

بأن:الجديد يستوي فيو المذكر والمؤنث ألنو مفعول بمعنى ُم َّن
جد ٌد ،وكذا عند الزجاج .
ـ ـ(فَ ُعول) بمعنى اسم المفعول :استشيد الكاتب بمجيء فَعول بمعنى اسم المفعول في لفظة
ور))[النساء ]163 :يذىب إلى تعميل ابن قتيبة
اوود َزُب ًا
( َزُب ًا
ور) في قولو عزوجل...((:وءاتَْينا َد َ
(ت:)276بحيث برز بأن الزبور بمعنى مكتوب من زبر الكتاب يزبره ،إذا كتبو،وىو فعول
1
محموب
بمعنى مفعول  ،واستمد مثال عن كبلم العرب نحو:حموب وركوب والمعنى منيم ْ :

ومرُكوب.
ْ
وانتقل إلى استدالل بالشعر لمتوضيح أكثر فالمؤلف يحضر أبيات شعرية لتبيين والتوضيح في
ت عنيم
قول الشاعر دون تحديد :لقد كذب الواشون ما فُ ْي ُ

بسر وال أرسمت ىم برسول

والرسول ىنا مقصود برسالة أي ''مرسول'.
خبلصة القول:
نستخمص بأن تحويل األبنية الصرفية في الفاصمة القرانية ورد عند القدماء واىتموا بو من بينيم
الخميل و،ابو عبيدة وغيرىما
وكذا أن ىناك عدد من األبنية الصرفية دالة عمى المصدر و،اسم الفاعل ،واسم المفعول
ويرتبط تحويميا إما كما ذكر المؤلف بكبلم العرب ،أو إما بواقع الميجات العربية التي كانت
سببا في ظيور عمم القراءات و تعدد القراء ،أو الستحضار الفرق الداللي والمعنوي في التعبير

 1اتٍ قتٍثح  ،تفطٍر غرٌة انقرآٌ  ،تخ:انطٍذ أدًذ طقر،دار انكتة انعهًٍح  ،تٍرٔخ ،دط ،1978،ص.37 :
29

انفظم األٔل :تهخٍض يذتٌٕاخ انكتاب.

أو لغرض ببلغي كالمبالغة واالتساع في الكبلم أو االستعمال  ،وكما أنو يوضح أن ىذا
التحويل يعطي جمالية لمسياق وكذا ايقاع صوتي متناغم بين فواصل اآليات .
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البناءالتركيبي لمفاصمة القرانية
فبعد المستوى الصرفي ننتقل إلى بروز النقاط التي يمكننا حصرىا في الجانب التركيبي ومنيا
ظاىرتي التقديم والتأخير،والحذف والزيادة التي ذكرىا المؤلف في فصولو الثاني والثالث مع
فقمت في جمعيا في ىذا العنوان تحت البناء التركيبي ولتمحور البناء الخارجي ككل حول
الفاصمة  1.ـالتقديم والتأخير:
فيحدث التقديم والتأخير كثي ار في الفواصل ،بحيث لو ببلغتو الخاصة وجمالو ،وايقاعو
المؤثر،وىو في كبلمنا عممية فنية معقدة تحتاج إلى خبرة عميا بفن القول  ،وترتبط بالمستويات
العميا ،وأما عن المؤلف فقد ذكره في كتابو ىذا البناء المغوي لمفاصمة القرانية بحيث درس
وخصص ظاىرة التقديم والتاخير في الفاصمة القرآنية مع استحضاره لمشواىد القرآنية .
فبدأ بداية بذكر اىتمام الباحثين بيذه الظاىرة في ضوء الفاصمة القرانية فمنيم باحثين قدماء
ومنيم باحثين محدثين ومن بين ما ِ
ذكر1 :ـالباحثون القدماء:منيم :فبدأ الذكر ب:
أـ عبد القاىر الجرجاني :وذلك في كتابو (دالئل االعجاز):بحيث بين المؤلف بأنو خصص
فصل في كتابو ىذا ليذه الظاىرة وىو (القول في التقديم والتأخير) 1وأتى بقول الجرجاني في ىذا
الصدد:بأنو ىو باب كثير الفوائد ،جم لمحاسن ،واسع التصرف ،بعيد الغاية ،ال يزال يفتر لك
شعر يروقك مسمعو ،ويمطف لديك موقعو
عن بديعة ويضفي بك إلى لطيفة  ،وال تزال ترى ًا

 1عثذ انقاْر انجرجاًَ ،دالئم االعجاز  ،عهق عهٍّ :يذًٕد يذًذ شاكر ،يكتثح انخاَجً تانقاْرج ،يطثعح انًذًَ،دط،دخ
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وحول المفظ عن مكان إلى
ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ،أن ّ
قدم فيو شيء ّ
مكان).لينتقل المؤلف إلى أن الجرجاني أخذ في تقديم الشيء عمى الشيء وجيين 1أىميا :
)1ـتقديم عمى نية التأخير :مع التبرير وذلك في بيان ما أقررت مع التقديم عمى حكمو
الذي كان عميو ،وفي جنسو الذي كان فيو،مثالو في ذلك تقديم خبر المبتدأ عمى المبتدأ وكذا
يد .
يد ،وضرب ًا
المفعول عمى الفاعل وقد استمد الشاىد من االنماط نحو:
عمر ز ٌ
منطمق ز ٌ
ٌ
بابا
)2ـ تقديم ال عمى نية التأخير :وذلك بأن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم ،وتجعل لو ً
غير بابو،واعرابا غير إعرابو مثالو في ذلك في تقديم وتأخير المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين
منطمق ،و
يد
ٌ
ذكر نحو :ز ٌ
يدا  ،وز ً
بت ز ً
ُ
المنطمق زيد  ،ومثل أيضا :ضر ُ
يدا ضربتوُ

.وقد ّبين

المؤلف بأن الجرجاني تناول ظاىرة التقديم والتأخير لكنو لم يأت بشواىد من الفاصمة القرانية
إال أنو في أثناء كبلمو عن االعجاز القراني ذكر العبلقة والمشابية بين الفاصمة القرانية
والقافية الشعرية وذلك في قولو (:إنما الفواصل في اآلي كالقوافي في الشعر) ويتبين أنو ربط
الفاصل بالقافية.
ة
ـ ابن األثير:
ذكر المؤلف بأن ابن األثير يصف التقديم والتأخير بأنو ''باب طويل عريض يشتمل عمى
أسرار دقيقة''

2

،وقد قسم التقديم والتأخير إلى ضربين حسب ما طرحو المؤلف في ىذا الكتاب

ِ
ِ
المؤخر لتغير المعنى
من بينيماـيختص بداللة األلفاظ عمى المعاني:أي لو أُخر المقدم أو قُدم ُ

 1عثذ انقاْر انجرجاًَ  ،دالئم االعجاز ،ص106:ـ 107
 2ضٍاء انذٌٍ اتٍ األثٍر ،انًثم انطائر فً أدب انكاتة ٔانشاعر ،عهق أدًذ انذٕفً،دار انُٓضح يظر نهطثع،ط 2ص210:
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2ـ يختص بدرجة التقدم في الذكر:الختصاصو بما يوجب لو ذلك أي أنو لو جر التأخر
اليتم التغير في المعنى .
وذىب إلى أن ابن األثير أخذ مثاال عن تقديم المفعول بو ،وما يفيده ىذا التقديم من غرض
ذكرىا في غرضين ىما:أوال  :أنو يفيد االختصاص واآلخر:ىو مراعاة نظم الكبلم ،وذلك بأن
فاع ُب ْد و ُكن ِم َن
يكون نظمو ال يحسن إال بالتقديم ،وقد استشيد بقولو تعالى((:بل اهللَ ْ
ِ
ين))[الزمر ]66:وىذا استشياده بالتخصيص واألصل ىو فاعبد اهلل فمتخصيص قدم
الشاكر َ
المفعول بو (اهلل )عمى الفاعل ،أما عن ما يختص بنظم الكبلم فاستشيد بقولو عزوجل((:إياك
عين))[الفاتحة ]5 :فالفاصمة يستعين جاءت لمراعاة حسن النظم السجعي وىو
ُ
نعبد واياك نستَ ُ
حرف النون ،واألصل (نستعينك) لكن ال يحقق ذلك النظم

 ،ومثال اخر في قولو

ِ
وسى)) [طو]67:
تعالى((:فأ َْو َج َس في َن ْفسو خيفَةً ُم َ
وبين تقدير الكبلم:فأوجس موسى في نفسو خيفة 1 ،وقد قدم المفعول عمى الفاعل ،وفصل بين
قصدا لتحسين النظم .
الفعل والفاعل بالمفعول وبحرف الجر
ً
ثم في سمسمة َذ ْرُعيَا
وأخذ مثال عن تقديم الجار والمجرور عمى عاممو وذلك في قولو تعالى َّ ((:ن
اعا فاسم ُكوهُ)) [الحاقة ]32 :وقد عمّل ابن االثير عمى ذلك بقولو فإنو لم يقدم السمسمة
عون ذر ً
َس ْب َ
عمى السمك لبلختصاص ،بل اقدمت لمكان نظم الكبلم وىذا النظم أحسن من أن لوقال(:ثم
سمكوه في سمسمة ذرعيا سبعون ذراعاً).

 1ضٍاء انذٌٍ اتٍ األثٍر ،انًثم انطائر،ص212:
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 .ـالزركشي(ت:)794
بابا طويبل لمتقديم والتأخيرفي
استمد المؤلف بتوضيح لمباحث الزركشي في أنو :وضع ً
كتابو ''البرىان في عموم القران '' ويصف بأنو  ( :ىو أحد أساليب الببلغة ،وأتوا بو داللة عمى
تمكنيم من الفصاحة،وممكتيم في الكبلم ،وانقياده ليم ) .1
وقد ذكر أسبابو دون شواىد لذلك إال من كان لو عبلقة بالفاصمة القر آنية من بينيا :2أن يكون
أصمو التقديم وال مقتضى لمعدول عنو مثالو في ذلك تقديم الفاعل عمى المفعول ،وثانيا :أن
يكون في التأخير اخبلل ببيان المعنى  ،وأما ثالثا فأن يكون في التأخير اخبلل بالتناسب فيقدم
ِ
اس ُج ُدوا هلل الذي َخمَقيُ َّنن ْ
لمشاكمة الكبلم ،ولرعاية الفاصمة وأتى بقولو تعالى ((:و ْ
إن ُك ْنتُم إياهُ
تعبدون) ويبين أنو لمشاكمة رؤوس االي
دون))[فصمت ]37:وذلك في تقديم (إياه) عمى ( ُ
تَ ْع ُب َ
،أماالسبب الرابع فيو عظمة التقديم والتأخير واالىتمام والخامس بأن يكون الخاطر ممتفًا إليو
واليمة معقودة بو والسبب اآلخر ىو االختصاص وذلك بتقديم المفعول ،والخبروالظرف ،والجار
دون))[النحل:
والمجرور ونحوىا عمى الفعل ،ومنو في قولو تعالى((:إن ُك ْنتُم إياهُ تَ ْع ُب َ

]114

بمعنى:إن كنتم تخصونو بالعبادة .وبعدىا ذكر لنا أنواع لمتقديم والتأخير الذي ذكرىا الزركشي
وحصرىا في 1:ـإما أن يقدم والمعنى عميو :ومن بين مقتضياتو :ـالسبق بالزمان واإليجاد  :وذلك
ِ
ِ
يم الّذي َوفّى))[النجم36 :ـ]37
في قولو تعالىْ ((:أم لَ ْم ُيَنَّنب ْأ بِ َما في ُ
ص ُحف ُموسى َوا ْبراى َ
فإنما قدم ذكر (موسى) لوجيين :1أحدىما أنو في سياق االحتجاج عمييم بالترك،وكانت صحف
انتشار من صحف (ابراىيم)،وثانييما لمراعاة رؤوس اآلي .
ًا
موسى منتشرة أكثر
 1انسركشً يذًذ تٍ عثذ هللا ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص.233:
ٌُ 2ظر ،انسركشً ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ انكرٌى ،ص.234:
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ءامَّننا بِ َر ِّ
وموسى))
ىار َ
ب ُ
ون ُ
الشرف ومن أنواعو الشرف بالفضيمة :وذلك في قولو تعالى((:قالوا َ
[طو ]70:فقدم (ىارون) عمى (موسى) في ىذه ا آليو.
ـمراعاة اشتقاق المفظ:وذلك في قولو عزوجل((:فأخ َذه اهلل َن َكا َل ِ
اآلخرة واألولى))[النازعات]25 :
ُ ُ
فقد قدم اآلخرة عمى األولى وذلك لمناسبة رؤوس اآلي والمعنى أن اهلل سبحانو يحاسب ويعاقب
في اآلخرة بالعقاب الشديد الذي ينتظر الكافر.
غفور))[الحج ]60 :فذكرت لفظة (غفور) متأخرة
ـرعاية لمفاصمة :ذلك في قولو تعالى((:لعفٌُّوو ٌ
وجاءت كذلك مراعاة لمفاصمة.
2ـ أن يقدم والمعنى بو مؤخر:

أي(مما قدم والنية بو التأخير):

2وذلك يتبين في قولو

غثاءا أي أخضر ،يميل إلى
أح َوى)) [األعمى ]5 :والمقصود:أحوى
اءا ْ
ً
تعالى((:فَ َج َعمَوُ ُغثَ ً
السواد،والموجب لتأخير (أحوى)ىو رعاية الفواصل.
4ـ ابن الصائغ(ت:)776
لقد أتى الكاتب ببيان عن ما نقل السيوطي عن شمس الدين الصائغ دون بحثو ىو،في كتابو
''المفقود'' المسمى (إحكام الر أي في أحكام اآلي) فيذكر مواضع العدول عن األصل مراعاة
أن المناسبة أمر مطموب في المغة العربية ،يرتكب ليا أمور من مخالفة
لمفاصمة،يقول (:اعمم ّ
األصول  ...وقد تتبعت األحكام التي وقعت أواخر اآلي مراعاة لممناسبة فعثرت منيا عمى ما
حكما)1 ،فيتبين من خبلل قول ابن الصائغ أن التقديم واتأخير يأتي لمناسبة
ينيف عمى األربعين ً
فواصل اآلي وذكر أحكام لذلك كثيرة فمخصيا في ثمانية أىميا :
 1انسركشً ،انثرْاٌ فً عهٕو

انقرآٌ ،ص239:

 2انًرجع َفطّ ،ص280 :
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َى ُؤالَ ِء َّنإيا ُكم كانوا
أـ تقديم المعمول إما عمى العامل أو عمى معمول آخر :في قولو عزوجل((:أ َ
ك ِم ْن ءاياتنا ال ُك ْبرى))
دون))[سبأ، ]40:وأما عمى معمول آخرأصمو التقديم،نحو((:لِ ُن ِرَي َ
يع ُب َ
ْ
[طو ،23:فمنو أيضا تقديم خبر كان عمى إسميا وذلك نحو قولو تعالى((:ولم يكن لوُ ُكفُ ًوا
َح ٌد)) [االخبلص.]4:
أَ
ِ
ُولى))[النجم]25 :
ب ـ تقديم ماىو متأخر في الزمان :نحو قولو تعالى  ((:ف هلل األخرةُ واأل َ
الحمد في األُولى واأل ِ
َخ َرِة))
ُ
ولوال مراعاة الفواصل لقدمت األولى كما ف قولو عزوجل((:لوُ
[القصص.]70:
ت ـ تقديم الفاضل عمى األفضل :

في قولو عزوجلَ ((:بر ِّ
ىارون وموسى)) [طو:
ب
َ

]70

فالفاضل ىو ىارون فقد قدم عمى األفضل الذي ىو (موسى) .
ث ـ والحكم الرابع  :ىو تقديم الضمير عمى ما يفسره :وذلك في قولو تعالى((:فأوجس في ِ
نفسو
َ
خيفة موسى)) [طو ]67 :وقد وردت شواىد متماثمة من طرف بعض الباحثين .
ِ
يامة
يوم الق َ
ج ـ تقديم الصفة الجممة عمى الصفة المفردة  :نحو:قولو سبحانو تعالى((:ونخرج لو َ
ور)) [اإلسراء.]13:
ِكتَ ًابا ي ْمقاهُ َم ْن ُش ًا
2
ك لكاَ َن
من ربِ َ
كممةُ َسَبقَ ْ
ت ْ
ح ـالفصل بين المعطوف والمعطوف عميو :في قولو تعالى((:ولَ ْوال َ

َج ٌل ُم َس َمى)) [طو]129:
اما وأ َ
َلز ً
خ ـ الفصل بين الموصوف والصفة:

أحوى))
اءا ْ
الم ْرعى َ
فج َعمَوُ ُغثَ ً
نحو((:والذي أخرَج َ

[األعمى4:ـ. ]5
 1انطٍٕطً  ،االتقاٌ فً عهٕو انقرآٌ ،ص296:
 2انسركشً  ،اإلتقاٌ فً عهٕو انقرآٌ ،ص300:
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الر ِح ِيم))[الفاتحة]3 :
دـ تأخير الوصف غير األبمغ عن األبمغ :ومنو في قولو تعالىْ ((:
الرح ُ
مان ّ

وكذا في قولو عزوجل((:ر ٌ ِ
فبين بأن الرأفة أبمغ من الرحمة
يم))[التوبة ّ ]128 :
ءوف رح ٌ
وقد استشيد ابن الصائغ في أحكام عن التقديم والتأخير بآيات القرآن لكن لم يراعي جانب
الشرح والتدقيق في ىذه األحكام فقد ذكرىا المؤلف كما ىي.
2ـ الباحثون المحدثون :
ذكر المؤلف اىتمام المحدثون بظاىرة التقديم والتأخير وأعطوا ليا أىمية بارزة ،وذلك في
اعجاز القرآن وبيان الببلغة وأبرز الذين ذكرىم الكاتب في كتابو ىم :
أـ د.فاضل السامرائي:فذكر أنو قسم أحوال التقديم والتأخير إلى قسمين:

1

خالدا أعطيت،و بمحمد مررت ،وقد ذكر
تقديم المفظ عمى عاممو :وذلك في نمط العرب نحوً :
بأنو يفيد ىذا التقدم في الغالب االختصاص وقد يشمل:تقديم المفعول عمى فعمو ،وتقديم الحال
عمى فعمو ،تقديم الجار والمجرور والظرف عمى فعميما ،وتقديم الخبر عمى المبتدأ ،وقد استشيد
في تقديم الظرف وذكر أن الغرض منو ىو االختصاص والحصر ،
الح ْم ُد)) [التغابن ]1 :فقد قدم الظرفان ليدل بتقديميا عمى
الم ْم ُ
ك ولَوُ َ
نحو قولو تعالى((:لَوُ ُ
معنى اختصاص الممك والحمد هلل تعالى ال بغيره.
رد عمى ما قالوا بأن التقديم والتأخير فقط من أجل
وقد ذكر المؤلف بأن فاضل السامرائي ّ
الفاصمة فقال بأن في لفظة تقديم ىارون عمى موسى ألجل الفاصمة فقط ليس أصح .

ٌُ 1ظر ،د .فاضم انطايرائً ،انتعثٍر انقرآًَ ،جايعح تغذاد دار انذكًح ،1988 ،ص48:
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معا ،ولم يفعل ذلك لئلنسجام
ّ
فبين بأن القرآن الكريم يراعي ما يقتضيو التعبير والمعنى ً
الموسيقى وحده ،فإنو قد راعى االنسجام الموسيقي ،وما يقتضيو الكبلم  ،فمم يجر موطن عمى
بأنو يراعي جانبي المفظ من ناحية
آخر ،وىذا غاية االعجاز ونياية الحسن في الكبلم ،ويتبين ّ
التناغم الصوتي والموسيقى وجانب المعنى من حيث جماليتو و محاولة ايصال المعنى المراد
وقد برز المؤلف استخبلص د .فاضل السامرائي نقاط عن جانب التقديم والتأخير أىميا:

1

ـ أن لمكبلم ر ًتبا بعضيا أسبق من بعض ،فإن جرى الكبلم عمى األصل لم يكن من باب
التقديم والتأخير.
ـ إذا غيرت أية كممة عن مكانيا دخل ذلك في باب التقديم والتأخير .
ـبين بأن األصل في التقديم والتأخير العناية واالىتمام ،فما قدمتو كنت بو أعنى ،مواطن العناية
ّ
واالىتمام تختمف بحسب المقام .
ـ وذكر بأن السامرائي عني بالتقديم بأنو ضرب من التوسع في الكبلم  ،ال لمداللة عمى معنى
معين كما في الشعر ومراعاة األسجاع .
ـ ّبين أن ليس المعنى االىتمام تقديم ما ىو أفضل وأشرف ،بل قد يكون تقديم المفضول ىو
موطن االىتمام .
ـبرز بأن القرآن الكريم ال يقدم ويؤخر عمى حساب المعنى فقط،بل يراعي جانبين في الفاصمة
معا.
القرآنية وىي جانب المفظ والمعنى ً
2ـ د .حمد السيد سميمان العبد:

 1فاضم انطايرائً ،انجًهح انعرتٍح تأنٍفٓا ٔأقطايٓا،ص 49:ـ50
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وبرز المؤلف بأن سميمان العبد اىتم بظاىرة التقديم والتأخيرفي قولو (:ولعل من أىم
وتأثير
ًا
كبير
مظاىر رعاية الفاصمة التي أشار إلييا القدماء والتي يمكننا حقًا أن نجد ليا صدى ًا
ممحوظًا في بنية المغة القرآنية :التقديم والتأخير.لقد نتج عن رعاية الفاصمة القرآنية التقديم
جائز وال لبس فيو.
والتأخير في وحدات الجممة متى كان ذلك ًا
وذكر بأنو لوحظ أن معظم السور التي لم يقع فييا التقديم والتأخير

تعتبر سور قصار ذوات

الفواصل القصيرة والمتوسطة ،حيث ال يسمح حجم الجممة غالبا بوقوع التقديم والتأخير بين
عناصرىا .1وكذا ّبين بأن النظر إلى ظاىرة التقديم والتأخير بتحقيق المناسبة بين الفواصل برز
نموذجيا من لغة القرآن الكريم التي تعتبر النموذج األعمى لمعربية
استخمصيا سميمان العبد من بينيا :

،برز الكاتب النقاط

2

أن تأثير الفاصمة في بناء الجممة القرآنية من الدالئل الواضحة عمى ابراز قيمتيا الموسيقية
ـ ّ
عنصر جوىريا في بناء القرآن المغوي .
ًا
،وتحسين الكبلم ،وجعميا
،وبين
بأن التأثير ىذا مرتبط بتحقيق غاية صوتية أسموبية عميا تشيد باالعجاز ّ
ـ والثاني ّ
بأن القرآن ال
قيما ببلغية خاصة  ،ورابعا ذكر ّ
كذلك بأن مواضع التقديم والتأخير قد أفاد ً
تخضع فيو المعاني لمفواصل ،بل تقع موقعيا الصحيح من الكبلم .
وأبرز المؤلف أن سميمان العبد تحدث عن العبلقة المفظية والمعنوية بين الفاصمة واآلية بحيث
قال :3أن مراعاة المناسبة بين الفواصل القرآنية وىذا سر عظيم من أسرار القرآن لم تخل عمى
تمييدا
أن القرآن يقوم عمى التمييد لمفاصمة
ً
االطبلق باالرتباط المعنوي بين الفاصمة ،وذلك ّ
 1يذًذانطٍذ ضهًٍاٌ انعثذ  ،يٍ طٕر االعجاز انظٕتً فً انقرآٌ انكرٌى ،ص.101:
 2انًرجع َفطّ،ص102:
 3ضهًٍاٌ انعثذ ،يٍ طٕر االعجاز انظٕتً ،ص105:
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تأتي بو ممكنة من مكانيا ،مستقرة في قرارىا ،مطمئنة غير نافرة وال قمقة  ،يتعمق معناىا
تاما  ،بحيث لو طرحت اختل المعنى واضطرب الفيم.
بمعنى الكبلم كمو تعمقًا ً
ويتوضح لنا من خبلل ذلك أن الباحث يبين حضور المعنى والمفظ معا أي الجمال الموسيقي
بأن التقديم والتأخير يفيد قيمة
معا ،وكذا بيانو ّ
والسياق المعنوي بحيث القرآن ييتم بحضورىما ً
أسموبية عالية من ناحية المعنى ومن توفيره قيمة موسيقية  .أما عن الشواىد التي ذكرت تبين
من ءاياتِنا ال ُك ْبرى)
تطبيق ظاىرة التقديم والتأخير في الفاصمة القرآنية نحو :قولو تعالى((:لِ ُنري َ
ك ْ
[طو ]23:واألصل :لنريك الكبرى من ءاياتنا ،فقدم الجار والمجرور أي ىنا تقديم المعمول عمى
معمول آخر.
ِ
ون
جاء َءال ف ْرَع َ
وكذا أخذ مثال عن تقديم المفعول بو عمى الفاعل وذلك في قولو تعالىَ ((:ولَقَ ْد َ
الن ُذ ُر)) [القمر ]41:وأصميا '':ولقد جاء النذر ءال فرعون ''
ُ

3ـ د .أحمد نصيف الجنابي:
بأن الدكتور نصيف الجنابي أول من تحدث من المحدثين
لقد ّبين الكاتب من دون تأكد ّ
عن أوجو الشبو بين الفاصمة القرانية والقافية الشعرية ،وكتب عن السياق الموسيقي لمجممة
،وبين أن يقوم
العربية وأثره في بناءىا ،فذكر في ىذا السياق جوانب تخص الفاصمة القرآنية ّ
التقديم والتأخير من أجل الفاصمة .
وقد وقف في استشياده عمى الفعل (اختمف) ورأى بأنو أوضح أمثمة يسيم في بناء البناء
أن الجار والمجرور يأتي بعد الفعل ،
الموسيقي ،وقد أتت شواىد كثيرة في القرآن الكريم توضح ّ
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إال أنو جاء في آيات أخر فقدم الجار والمجرور عميو ليتناسب السياق الموسيقي لآليات ،
مثال ذلك في قولو تعالى((:ولِيب َّنينن لَ ُكم يوم القيام ِة ما ُك ْنتُم ِفيو ْ ِ
ون)) [النحل:
تختَمفُ َ
ْ
َ
َ َُ َ ْ َ

1و

 ]92وفي

ىذه اآلية تقدم الجار والمجرور عمى عاممو أي تقدمو عمى الفعل المضارع (تختمفون) ،
طان
ان ال َش ْي ُ
وانتقل إلى تقديم الجار والمجرور عمى خبر(كان) مثال ذلك في قولو تعالىَ ((:و َك َ
كفور
كفور) واألصل ىنا :كان الشيطان ًا
ور)) [اإلسراء ]27 :تقدم (لربو) عمى خبر كان ( ًا
لِ َربِ ِو َكفُ ًا
لربو .وقد ذكر كذلك تقديم الجار والمجرور عمى المفعول الثاني لؤلفعال المعتدية واستشياده
في ذلك نحو((:وان ع ْدتُم ع ْدَنا وجع ْمَنا جيَّننم لمكافرين ح ِ
ير)) [اإلسراء]26 :واألصل  :جعمنا
ص ًا
َ َ
ْ ُ ْ ُ َََ ََ
حصير) المفعول الثاني وذلك لتحقيق السياق
ًا
حصير لمكافرين) وقدمت لمكافرين عمى (
ًا
جينم
الموسيقي بين الفواصل ،وتحقيق حبلوة التنغيم .
فذىب المؤلف بعد ابراز الباحثين حول التقديم والتأخير من القدماء والمحدثين إلى ذكر التقديم
والتأخير بين العامل والمعمول وخصصيا في مبحث لمفصل وكذا ذكر في غير باب العمل
لمتقديم والتأخير ونذكر :
ت نقا ط أىميا:
أوال:ـ التأخير والتقديم بين العامل والمعمول  :من بين ماذكرىا الكاتب سة
1ـ تقديم المفعول بو عمى عاممو :
وذلك في قولو تعالى((:واش ُكروا نِعمت ِ
اهلل إن كنتم َّنإياه تَ ْع ُبدون)) [النحل، ]114 :فقد قدم
ُ َْ َ
وبين أسباب ىذا التقديم منيا:
ىنا (إياه)عمى (تعبدون) ّ ،

2

(أن يكون في التأخير إخبلل

بالتناسب فيقدم لمشاكمة الكبلم ولرعاية الفواصل))  ،لكن الزركشي اختمصيا في رعاية رؤوس
 1أدًذ عٍطى انعايري ،انتقذٌى ٔانتأخٍر فً انقرآٌ انكرٌى ،دار انشؤٌٔ انثقافٍح انعايح ،تغذاد،ط،1996، 1ص154:
ٌُ 2ظر ،انسركشً ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ  ،ص234:
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أن قد قدم لمتعظيم لشأن المفعول بو واالىتمام بو ،وألن العامل
اآلي فقط  ،لكن ّبين أبوحيان ّ
وقع رأس اآلية  ،ويبرز بأن التقديم تم ليتوافق رؤوس اآلي

 ،1أما عن ابراىيم السامرائي فقد

برز المؤلف بأنو ربط األحكام بالنظم وكذا حسن األداء فيو يوفق بينيم

،2ويأتي بمثال عمى

مون))[ فتقديم المفعول عمى (تقتمون) فيخدم ذلك
ذلك في قولو تعالى((:ففريقًا َكذبتُ ْم وفَريقًا تَ ْقتُ َ
ىنا .
2ـ تقديم المفعول الثاني عمى عاممو :
صمُّوهُ)) [الحاقة :
مثال ذلك في قولو تعالىُ ((:خ ُذوهُ فَ ُغمّوهُ ثَُّنم
الجحيم َ
َ

30ـ ]31وأخذ

بداية برأي الزمخشري بحيث أتى بأصل الكبلم أي بالمعنى بقولو ( :ثم ال تصموه إال الجحيم)
فقد ّبين بأن التقديم أفاد الحصر،ولكن أبو حيان يرى بأنو قدم (الجحيم) وىو مفعول ٍ
ثان
،والمفعول األول الياء في (صموه) وقد أخر ىذا ألجل الفاصمة  ،وكذلك ذكر الزركشي بأن
التقديم والتأخير جاء لرعاية الفاصمة وفائدتو لبلختصاص. 3
3ـ تقديم المفعول بو عمى الفاعل:
الن ُذ ُر)) [القمر:
اء ءا َل فرَع ْون ُ
وذلك في قولو تعالى((:ولقد َج َ

 ]41وذلك كما ذكره

الن ُذ ُر أي (الفاعل)
سميمان العبد االىتمام بالمفعول بو (ءال فرعون) ومراعاة لمفاصمة أخرت ُ
وتحقيقا النسجام الصوتي مع الفواصل األخرى .
4ـ تقديم معمول خبر(كان) عمى عاممو:

ٌُ 1ظر :أتٕ دٍاٌ األَذنطً ،انثذر انًذٍظ ،ص485:
ٌُ 2ظر  :إتراٍْى أٍَص ،يٍ أضرار انهغح ،ص173:
 3انسركشً ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ ،ص275:
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مونا ولكن َك ُانوا ْأنفُسيم ي ْ ِ
وبين صورة
وما َ
ون)) [البقرةّ ]57 :
ظمَ َ
َ ُْ َ
ظم ُم َ
استشياده بقولو تعالىَ ((:

(يظممون) بأنيا صورة المضارع  ،وىو ماض من حيث المعنى ،وىذا من بين المواضيع التي
يكون فييا المضارع بمعنى الماض  ،وقد قُِدم (أنفسيم) عمى (يظممون) ،وقد أتى بتعميل
أبوحيان بقولو ىذا التقدم يحصل لتوافق رؤوس اآلي  ،1والتقديم من حيث المعنى ىو األفصح .
5ـ تقديم المعمول عمى معمول آخر :
ِ
ءايات َربِ ِو ال ُك ْب َرى)) [النجم:
وذلك في قولو عزوجل((:لقد رأى من

 ]18ويتبين بأن

(الكبرى) مفعول (رأى) أي بمعنى :رأى اآليات الكبرى ،وكذا (من ءايات) ىو في موضع
المفعول والكبرى كذا صفة ب(ءايات ربو) وىذا الجمع يوصف بوصف الواحدة وحسن ذلك
كون (الكبرى) فاصمة.
6ـ تقديم الجار والمجرور عمى عاممو:
وذكر بأنو كثير في الفواصل القرانية مما دعا إلى إعادة النظر في مبحث
االختصاص في الببلغة العربية ،أو في األقل في لغة القرآن ،واستشياده بذلك في قولو
ِ
ووضح المؤلف اختبلف المفسرين في سبب
قون))[البقرة]3 :
ّ
ومما رزقناىم ْينف َ
تعالىّ ...((:
التقديم ،2وأتى ببيان الزمخشري في أنو يرى بأن التقديم لؤلىمية واالختصاص .
ثانياـ التقديم والتأخيرفي غير باب العمل:

 1أتٕ دٍاٌ األَذنطً  ،انثذر انًذٍظ ،ص349:
 2انسركشً ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ ،ص72:
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أـ تقديم الضمير عمى ما يفسره :

وقد استشيد بقولو تعالى((:فَأ َْو َج َس في ن ْف ِس ِو خيفَة

ُموسى)) [طو ]67 :والتقدير ىو:فأوجس موسى في نفسو خيفة ،1فقد قدم المفعول عمى الفاعل
قصدا لتحسين الكبلم،
وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول وبحرف الجر
ً
وأتى ببيان الزركشي بأن تأخر موسى ألجل رعاية الفاصمة وأن أصل الكبلم يتصل الفعل
بفاعمو لكن تأخر الفاعل (موسى)،وذكر السامرائي أن تأخير الفاعل ليس لمراعاة الفواصل
فحسب بل المعنى والسياق وجو السورة ومراعاة الفاصمة ذلك يقتضي ما قدم وأخر ،وكذا أيده
الزيدي ووضح بأن التقديم يفيد االختصاص ولكن بتحقيق الغرض المعنوي تحقق بذلك التناسق
الموسيقي بين الفاصمة نوىذا يعتبر سر من أسرار استعمال الفاصمة في القرآن الكريم.
ب ـ تقديم الفاضل عمى األفضل :كما ذكره ابن الصائغ في أحكامو وذلك في قولو تعالى((:قالُوا
برب ىارون وموسى))[طو ]70 :وقد وضح فاضل السامرائي بأن القرآن ال يراعي المفظ
ّ
ءامنا ّ
وحده  ،وانما يراعي كذلك المعنى

،2وعمل تقديم (ىارون) عمى (موسى) في سورة طو ألن

ىارون كما ّبين قد تكرر في السورة لذلك الفاضل لو .
ج ـ تقديم صفات اهلل وتأخيرىا:
وروده في قولو عزوجل...{:رّبنا َّن
السميع العميم}[البقرة ]127 :فقد تقدم
منا ّإن َ
تقب ْل ّ
ك َ
أنت ّ
العميم) فقد وضح بأن ىاتان الصفتان مناسبتان ىنا غاية التناسب ،إذ صدر
(السميع) وتأخر( ُ

 1جالل انذٌٍ انطٍٕطً  ،اإلتقاٌ فً عهٕو انقرآٌ  ،ص296:
ٌُ 2ظر د.فاضم انطايرائً ،انتعثٍر انقرآًَ،ص196:
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منيما عمل وتضرع سؤال ،فيو السميع لضراعتيما ،وىو العميم بنياتيما في إخبلص عمميما
 ،1وقد تقدمت صفة السميع  ،وتأخرت صفة (عميم) لكونيا فاصمة ولعموميا أيضا.
ـ ـ ـ الحذف والزيادة في الفاصمة القرآنية:
لقد درس ىذا البحث لبروز ما لمفاصمة القرآنية من أثر كبير في االنسجام الصوتي
والترابط المعنوي بين اآليات ،ومتناوال ما يحدث لمفاصمة من حذف وزيادة،ويحققان بذلك
انسجاما بديعيا بين الفواصل وتناغما صوتيا ال مثيل لو في غير القرآن  ،وفي الوقت نفسو
يحققان الغرض المعنوي.
أ ـ الحذف :يعرف الحذف بأنو ظاىرة لغوية عامة ،والعربية لغة ايجاز يكثر فييا الحذف وقد
سماه ابن جني (شجاعة العربية) 2بقولو:وقد حذفت العرب الجممة والمفرد ،والحرف والحركة
وذلك بدليل عميو ،واال كان فيو ضرب من تكميف عمم الغيب في معرفتو ، ).ويرجع ف معرفة
المحذوف إلى السياق بقرائنو المتنوعة  ،وفي ببلغة الحذف وجمالو قال عبد القاىر الجرجاني
( :ىو باب دقيق المسمك  ،لطيف المأخذ أفصح من الذكر والصمت عن اإلفادة أزيد لئلفادة).
أما عن ماقدمو المؤلف في كتابو البناء المغوي في الفاصمة القرآنية فإنو تحدث عن الحذف
فتناول الحذف الواقع في الفاصمة ومن بين ما وقع من الحذف كما ذكره كاآلتي:

ٌُ 1ظر :أتٕ انذٍاٌ األَذنطً ،انثذر انًذٍظ،ص620:
 2اتٍ جًُ  ،انخظائض،ص.58.:
 3عثذ انقاْر انجرجاًَ ،دالئم االعجا زص.124:
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 1ـ حذف الياء :فأتى بداية بتعميل سيبويو بقولو بأنو ىو أول من أشار إلى حذف الياء في
الفواصل وكذا في القوافي 1وذلك من خبلل قولو(:وجميع ما ال يحذف في الكبلم  ،وما يختار
فيو أن ال يحذف ،يحذف في الفواصل والقوافي) .
واستشيد لمفواصل في اآليات في قولو تعالى((:والميل إ َذا َي ْس ِر))[الفجر:

 ]4واألصل:يسري

فحذفت الياء وكذا في قولو((:يوم التَّن ِ
ناد))[غافر ]32 :وفي أيضا ((:الكبيرالمتَ ِ
عال)) [الرعد]9 :
ُ ُ
َ
فقد حذفت الياء وذلك لتناسب الفواصل ،واستشيد كذلك لمقوافي في الشعر في قول زىير:
وأراك تفري ما خمقت وبعض

القوم يخمق ثم ال ي ْفر.

وذلك في لفظة(ي ْفر) فاألصل :يفري فحذف حرف الروي الياء.
وقد وضح المؤلف إختبلف القراء في الياءات المحذوفة في رؤوس اآلي ،فكانوا القراء أجمعون
يحذفونيا في الوصل والوقف إال عيسى بن عمر فإنو كان يحذفيا في الوقف ويثبتيا في
الوصل وىذا ما قد ذكره األنباري.
وقد أبرز الياءات المحذوفة في الفواصل عمى أربعة أقسام 2من بين ماذكر :
)1ـ حذف الياء التي ىي ضمير المسبوقة بنون الوقاية في

األفعال  :وذلك في قولو تعالى

ِ
((:الذي خمقني فيَو َي ْي ِ
ويسقين))[الشعراء78 :ـ ]79ويبين حذف الياء
دين والذي ىو يطعمني
ألن اآليات بالنون كما وضح الفراء ،ويستنتج داللة واضحة أن لموقف عمى رؤوس اآليات
وطمب التناسب فييا أثر في عدم اثبات الياء  ،والحذف إنما ىو صدى لسقوطيا في النطق .

ٌُ 1ظر :ضٍثٌّٕ ،انكتاب ،ص.184 :

ٌُ 2ظر:انقٍطً يكً تٍ أتً طانة ،انكشف عٍ ٔجِٕ انقراءاخ انطثع ٔعههٓا ٔدججٓا،ص.331:
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 2ـحذف الياء وىي ضمير متصل باألسماء أي مضاف إليو:

فقد ذكر رأي الفراء بداية

بتوضيحو بأن الياء تحذف وان لم يكن قبميا النون وذلك في قولو تعالى ((:رّبنا وتقََّنب ْل ُدع ِ
اء))
َ
[ابراىيم، ]40:وقولو عزوجل...((:فستعممون كيف ِ
نذير))[الممك ]17 :وقد عمل حذف الياء

بقولو(:وذلك أنين رؤوس اآليات،لم يكن في اآليات قبمين ياء ثانية  ،فأجرين عمى ما قبمين

1

إذ كان ذلك من كبلم العرب  .وحذف الياء جاء لتتفق الفواصل في اآليات.
ووضح النحاس أن حذف الياء تدل عمييا الكسرة في الحذف  .واألصل في ( ِ
نذير)  :نذيري
والياء ىنا ىي مضاف إليو فحذفت.
اد ِة
الغ ْي ِب وال َشيَ َ
 )3ـ حذف الياء من المنقوص المعرف ب (ال) :وذلك في قولو تعالىَ ((:عالِ ُم َ
ِ
المتعال))[الرعد ]9:واألصل  :المتعالي ،فذكر المؤلف ظيور القراء في ىذه اآلية وذلك
الكبير
ُ
من خبلل ثبوت الياء في الوصل والوقف وقد أبدى بو ابن كثير ،وأبوعمرو،أما الباقون فحذفوىا
في الوصل والوقف 2،وذىب إلى سيبويو بذكره أنو برز سبب حذف الياء بأنو لغة بعض العرب
بقولو(:ومن العرب من يحذف ىذا في الوقف ،شبيوه بما ليس في ألف والم  ،إذ كانت تذىب
الياء في الوصل في التنوين لو لم تكن فيو األلف والبلم)

3

وبعدىا وضح تعميل المكي في حذف الياء في الوصل والوقف بقولو:وذلك أنيم اتبعوا الخط ،
وال ياء في الخط ،فإن الكسرة تدل عمييا  ،ولما دلت الكسرة عمييا في الوصل فحذفت  ،جرى
الوقف عمى ذلك)  ،ففي لفظة (المتعال) في سورة الرعد التي ذكرىا ّبين بأنو منقوص حذفت
 1انفراء ،يعاًَ انقرآٌ ،ص.201:
ٌُ 2ظر :اتٍ يجاْذ أدًذ تٍ يٕضى،انطثعح فً انقراءاخ،ص358:
 3ضٍثٌّٕ  ،انكتاب ،ص183:
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ياؤه ،ولذلك لتشاكل سائر الفواصل في اآليات  ،وقد جاء الحذف كذلك لتناسق ىذه الفواصل
موسيقيا مع ما تقدميا من الفواصل  .وأبرز كذلك المؤلف قول سيبويو بأن حذف ياء المنقوص
المعرف ب(أل) تحذف في الرفع والجر.
وبين أنو ورد في موضع واحد في قولو
 )4ـ حذف الياء من الفعل المضارع الناقص المرفوعّ :
تعالى(( :والميل إذا َي ْس ِر))[الفجر ]4 :وكذابرز اختبلف القراء حول اثبات الياء وحول حذفيا
،وقد أشار إلى أن سيبويو قال عن الحذف بأنو (:وجميع ما ال يحذف في الكبلم وما يختار فيو
أن ال يحذف ،يحذف في الفواصل والقوافي)

1

واعتمد اآلية في شواىده عمى الحذف في

الفواصل ،والحذف جاء قصد االنسجام والتوافق بين فواصل السورة السابقة ليذه الفاصمة
والبلحقة ليا .
مبينا سبب ذلك وأخذ بأن العرب تحذف دائما الياء وتكتفي
وبين بأن الفراء اختار حذف الياء ّ
بالكسر وقد أتى ببيان من الشعر :
في قول لبيد:ومن شانئ كاسف وجيو

اذا ما انتسبت لو أنكرن

ِ
أنكرن ىو :أنكرني ،2لكن حذفت الياء في القافية كما تبين في حذف حرف الروي
واألصل من
الياء ،وعمى ىذا يتوضح بأن حذف الياء من فاصمة ( ِ
يسر) إنما ىو:لتمحق التناسق الموسيقس
بينيا وبين الفواصل التي تقدمتيا والفاصمة التي تمييا ،إذ إن مبنى الفواصل عمى الوقف ،وبقاء
الياء ىذا التناسق .

 1ضٍثٌّٕ ،انكتاب،ص.185:
 2انفراء ،يعاًَ انقرآٌ،ص.260:
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ثانيا :حذف المفعول بو :ذكر المؤلف المواطن التي ّبينيا احمد الجنابي في حذف المفعول من
أجل تحقيق االنسجام الموسيقي والتنغيم الصوتي ومن بينيم:

 )1ـ قد يحذف المفعول بو في

نياية الفاصمة،لكنو قد يذكر في اآلية األخرى ما يفسره ،
اس َال يعمَمون يعمَمون ظَ ِ
ومن أمثمة ذلك قولو تعالى((:ولَ ِك َّنن أَ ْكثََر َّن
الد ْنَيا َو ُى ْم
اى ًار ِم َن الَ َحَي ِاة ُ
الن ِ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ون)) [الروم6 :ـ ]7فحذف المفعول في نياية اآلية األولى ثم ذكر في اآلية
َع ِن األَخ َرِة ُى ْم َغافمُ َ
الثانية مايفسره ،لينسجم الفعل المتعدي (ال يعممون) مع الفاصمة التي تميو (غافمون) .
 )2ـ وقد يحذف المفعول بو في نياية اآلية  ،واليذكر ما يفسره لحكمة مقصودة غير االنسجام
يكذب بِي َذا الح ِد ِ
والتناسق الصوتي كما في قولو تعالى((:فَ َذرنِي ومن ِ
ث
سن ْستِ ْد ِر ُجيُم ِم ْن َح ْي ُ
يث َ
َْ
َ
ْ
ُ َ
ون)) [القمم، ]44 :قد حذف مفعول الفعل (يعممون) ليفيد معنا عميقا وىدفا تصويريا رائعا
َال َي ْعمَ ُم َ
غييم يسيرون نحو مصيرىم المحتوم خطوة خطوة عمى
وىو أنيم يؤخذون وىم سادرون في ّ
تؤده ،ولكنيم ال يعممون شيئا،وال يستفيدون من حواسيم.
 )3ـ وقد يحذف المفعول بو ليؤدي الحذف أكثر من غرض:
ون)) [الحجر:
فس َ
كقولو تعالىَ ((:ذرُى ْم َيأُكمُوا َوَيتَ َمتّ ُعوا ُ
وف َي ْعمَ ُم َ
وي ْم ِي ِي ُم األَم ُل َ

 ]3فقد

حذف المفعول بو وكانت نياية اآلية (يعممون) ليؤدي ذلك انسجام الفواصل وتآلفيا من حيث
الجرس والتنغيم وكذا ليؤدي السياق معنى التيديد ،ويثير في نفوس الكفار الخوف من عذاب
اآلخرة وكذلك لئليغال في تعذيب الكفار واقبلق راحتيم النفسية في الدنيا
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ثالثا :حذف المخصوص بالمدح أو الذم :وضح المؤلف بأن المخصوص بالمدح والذم يحذف
إذا ما دلعميو دليل من سياق الكبلم

1

،وبين مجيئو في الفاصمو القرآنية نحو قولو
ّ

ِ
عم الماىدون)) [الذاريات ]48:أي :فنعم الماىدون نحن ،
سبحانو((:و ُ
األرض فَ َر ْشناىاَ فن َ

فحذف المخصوص بالمدح لتتفق الفاصمة مع الفواصل السابقة والبلحقة ليا التي تنتيي بنون
ِ
بين}
ون ُّ
،م ٌ
تذكر َ
مردفة بالواو والياء وىي {فاسقين ،لموس ُعون ،الماىدون ُ ،
ب ـ الزيادة:
فقد يزيد حرف في الفاصمة القرآنية ألسباب إما إلتفاق الكبلم  ،فقد أتى المؤلف أمثمة عمى
زيادة الحرف في الفاصمة القرآنية مع استشياده بذلك من آيات القرآن الكريم ،ومن بين ما ذكر:
المد(األلف):
 1زيادة حرف ّ
ِ ُّ
ونا))
نون باهلل الظ ُن َ
فوضح أن قد زيدت األلف في الوقف نحو قولو تعالى(( :وتَظُ َ
فبين اختبلف القراء
[األحزاب ]10:وكذا في قولو سبحانوَ ((:وأَطَ ْعَنا َّن
الر ُسوال)) [األحزابّ ، ]66 :
في قراءة ىذه اآليات فمنيم من أثبتيا في الوقف وحذفيا في الوصل وذلك قراءة ابن كثير
والكسائي وحفص بن عاصم ،وأما من حذفيا في الوقف والوصل ىم:أبو عمرو ،وحمزة .

2

وقد ذىب بعدىا إلى توضيح آراء بعض الباحثين حول حجج القراءة من بين ماذكر المؤلف
أبو بكر بن األنباري بحيث قال في ابراز حجج كل قراءة

(:3فمن أثبتين في الوصل والوقف

كانت لو ثبلث حجج:إحداىن أن من العرب من يقف عمى المنصوب الذي فيو األلف والبلم
 1يظطفى انغالًٌٍُ ،جايع انذرٔش انعرتٍح،ص62:
ٌُ 2ظر :اتٍ يجاْذ أدًذ تٍ يٕضى ،انطثعح فً انقراءاخ،ص519:
 3أتٕ تكر األَثاري ،إٌضاح انٕقف ٔاالتتذاء فً كتاب هللا عسٔجم،ص.375:
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بألف ويذىب إلى ابراز نمط العرب نحو:ضربت الرجبل  ،ويقولون في الرفع:ىذا الرجمو ،وفي
الخفض أي الكسر:مررت بالرجمي  ،والحجة األخرى التي ذكرىا :أنين رؤوس اآليات  ،فحسن
إثبات األلف ألن رأس اآلية موضع سكت وقطع لمفصل بينيا وبين اآلية التي بعدىا ،
الدليل أخذه من العرب بأنيم تزيد األلفات في قوافي أشعارىا ومصاريعيا ألنيا مواضع سكت
وقطع ،وأبرز أنيم اليفعمون ذلك في حشو األبيات ،ووضح ذلك بالقافية بالشعر نحو قول
الشاعر دون ابراز ىويتو فقال:
أسائمة عميرة عن أبييا

خبلل الجيش تعترف الركابا

،فزيدت األلف في قافية نحو الركابا فأصميا (:الركاب) ،وأما عن الحجة الثالثة التي أبرزىا
األنباري عن أصحاب القراءة األولى أي في زيادة األلف في الثبلثة في الوصل والوقف حجتيم
ىي اتباع المصحف .
وقد برز حجة من حذف األلف في الوصل والوقف ،وذلك بأن التنوين ال يدخل مع األلف
والبلم ،فمم يدخل التنوين إذن لم يدخل األلف  ،ألن األلف مبدلة من التنوين ،وكذا ذكر أن
حجة من حذف األلف في الوصل وأثبتيا في الوقف أنو قال (:جمعت قياس العربية في أن ال
يكون ألف اسم في ألف والم ،واتباع المصحف في اثبات األلف  ،فاجتمع لي األمران )

1

وبعد رأي األنباري ذىب إلى المكي أي موضع النحو وذكر كذلك حجج كل فريق من القراء ،
ومن بين ماذكر  :2أوال  :حجة من أثبت األلف في الوصل ىي باتباع الخط،أي أنيا في
المصحف باأللف ،وانما كتبت بألف ألنيا رأس اآلية ،فأشبيت القوافي من حيث كانت كميا
ٌُ 1ظر :أتٕ تكر األَثاري ،إٌضاح انٕقف ٔاالتتذاء،ص377:
 2انقٍطً يكً تٍ أتً طانة،انكشف عٍ ٔجِٕ انقراءاخ انطثع ،ص195:
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مقاطع الكبلم .وأما عن مابرزه عن حجة من حذف األلف في الوصل أنو أتى بو عمى األصل
،إذ ال أصل لؤللف فيو كمو ،وفرق ما بين ىذا والقوافي  ،أن القوافي موضع وقف وسكون،
وىذا ال يمزم في الوقف والسكون ،وعن حجة من حذف األلف في الوقف ،أنو أجرى الوقف
مجرى الوصل ،فحذف في الوقف كما حذف في الوصل ،ألن األلفات منيا ال أصل ليا ،إنما
جيء بيا عمى التشبيو بالقوافي والفواصل .واستنتج المؤلف أن اختيار المكي ىو اثبات األلف
اتباعا لممصحف .
في الوصل والوقف وذلك ً
ويذكر سبب زيادة األلف عند النحاس وىو:ألن العرب تثبت ىذه األلف في القوافي وتثبتيا في
الفواصل ،ليتفق الكبلم1 .ويستنتج آخر أن التعريف والتنوين ال يجتمعان في اسم واحد ،ولذلك
عدلت بعض األوجو القرآنية عن ذلك إلى زيادة األلف فيو  ،حرصا عمى التناسب الصوتي عند
بيبل).
الس َ
الوقوف عمى رؤوس اآليات المنتيية باأللف في مثل فواصل اآليات(:الظنونا،الرسوال،و ّ
 2ـ صرف ما ال ينصرف :
فبدأ المؤلف في ىذا الصدد بذكر رأي ابن عصفور بحيث عد باب صرف الممنوع من
الصرف مما فيو زيادة لمحرف ،وىو التنوين الذي يرده إلى أصمو من الصرف

،2ألن األصل

في األسماءالصرف،والضرورة ترد األشياء إلى أصوليا ،وقد نقل عن األخفش ببيان أن صرف
ما ال ينصرف ىو لغة العرب.
ِ
ٍِ
ض ٍة وأَ ْكو ٍ
اب
وواستشيد بذلك في فاصمة (قوار َا
وي ُ
طاف عمَي ِيم بئانَية من ف َ
ير) في قولو تعالىُ ((:
ٍ
دير)) [اإلنسان15:ـ]16
وىا تَ ْق ًا
ير قوار َ ْا
ت قَ َو ِار َا
كان ْ
َ
ير من فضة قَ َد ُر َ
 1انُذاش ،إعراب انقرآٌ ،ص.305:
ٌُ 2ظر :اتٍ عظفٕر ،ضرائر انشعر،ص.22:
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ويذىب بعدىا إلى اختبلف القراء في قراءة لفظة (قواري ار) ،وأتى برأي الفراء بقولو:بأنو أثبت
األلف في األولى ،ألنيا رأس آية ،واألخرى ليست برأس اآلية،فكان اثبات األلف في األولى
أقوى ليذه الحجة).
وذىب المؤلف إلى ابراز حجج من صرف الممنوع من الصرف وأبرز ذلك في أربع حجج:
أوليما :1أن الجموع أشبيت اآلحاد فجمعت جمع اآلحاد ،فجعمت في حكم اآلحاد فصرفت،
وثانييما :أنو ذكر عن األخفش بأنو حكى عن العرب صرف جميع ما ال ينصرف إال أفعل
نونت (قواري ار) األول ،ألنيا رأس آية ،ورؤوس اآلي جاءت بالتنوين
منك ،وثالثيما  :أن يقول ّ
ونونا الثاني عمى
ًا
سميعا
مذكورا،
في قولو تعالى(:
ً
ً
فنونا األول ليوافق بين رؤوس اآلي ّ
بصير) ّ
جميعا في مصاحف مكة
فبين ذلك باتباع المصاحف  ،وذلك أنيما
ابعا ّ
ً
الجوار لؤلول  ،وأما ر ً
والمدينة والكوفة باأللف.
 3ـ زيادة ىاء السكت:
ّبين اختبلف اثبات الياء في الوصل لكن لم يختمفوا في اثباتيا في الوقف وذلك نحو قولو
تعالى''(:ما أغنى عني ماليو ىمك عني سمطانيو)) [الحاقة28 :ـ ]29وكذا في قولو تعالى ((:
ىيو)) [القارعة ]10 :بحيث ق أر ابن كثير ،ونافع ،وعاصم باثبات الياء في الوصل
ما أدراك ما ْ
أما حمزة فقد حذفين في الوصل،

2

فقد ذكر المؤلف ما ذكره ابن خالويو حول اختبلف القراء

في الياء وأبرز عمة ذلك بحيث قال(:والقراء كميم يقفون عمييا بالياء إن وقفوا إتباعا لممصحف

ٌُ 1ظر:انقرطثً،انجايع ألدكاو انقرآٌ ،ص.84:/
ٌُ 2ظر اتٍ يجاْذ أدًذ تٍ يٕضى ،انطثعح فً انقراءاخ،ص189:
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درجا،والكسائي بعضا ويثبت بعضا وسائرىم يثبتيا
،واذا أدرجوا اختمفوا،فكان حمزة يسقطيا ً
وصبل ،وذىب بعدىا إلى توضيح أكثر من الشعر بحيث قال الشاعر :ميما لي الميمة ميما ليو
باليو .
أودى
بنعمي وسر ْ
ّ
فقد وضح أكثر اثبات الياء عند الفارسي ببيانو بأن زيادة الياء في الفاصمة تشبيو لزيادتيا في
القوافي ،فيجعل في الوصل مثمو في الوقف. 1
وأبرز إشارة الزركشي إلى قيمة ىاء السكت بقولو(:وىذه الياء عدلت مقاطع الفواصل ،وكان
لمحاقيا تأثير عظيم في الببلغة،ويوضح ذلك ما ألثر زيادة الياء في التناسب بين رؤوس
2
اىي ْو َنار ح ِ
ىاويةٌ وما أ َْد اَر َ ِ
ُموُ ِ
امَيةٌ))[القارعة
ٌ َ
ك َم َ
َ
اآليات وذلك نحو:قولو تعالى((:فأ ُ

9ـ]11

،ماىيو
ىاويو
ْ
ىيو) لتنسجم مع ما قبميا وما بعدىا عند الوقف بصورةْ (:
فتحولت (ىي) إلى ( ْ
،حاميو)،وذكر بأن المحدثون يعممون وجود ىاء السكت في آخر الكممات ألن العربي ينفر من
ْ
الوقف عمى المقطع المفتوح  ،فيطيل نفسو بعد ىذه الحركة بحيث تتولد ىاء  ،ووظيفتيا تبيين
الحركة التي قبميا.وذلك ما ذكره في لشعر عندالعرب .
 3ـ تحويل التراكيب النحوية  :لقد أبرزه المؤلف في فصل لكن من منظور أنو أشكال يصب
في قالب التركيب فربطتو في نقطة البناء التركيبي لمفاصمة القرآنية وذلك لبلختصار والتوضيح
أكثر ،وقد وضح دراسة ىذا البحث من ناحية ما يتركو ىذا التحويل في التركيب من أثر معنوي
وتناغم صوتي بين الفواصل ،
وقد وضحو في نقاط من بين ماذكر  :أوال :وضع الظاىر موضع المضمر:
ٌُ 1ظر :أتٕ عهً انفارضً،انذجح نهقراء انطثعح،ص.469:
 2انسركشً،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص.61:
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قد بدأ بتوضيح الزركشي بأنو عده قسما من أقسام التوكيد ،وذلك في قولو :واعمم أن
المحدث عنو كذلك،واألصل أنو إذا ذكر ثانيا أن
األصل في األسماء أن تكون ظاىرة ،وأصل
ّ
مضمرا ،الستغناء عنو بالظاىر السابق ،وقد برز لمخروج عمى األصل أسبابا منيا التنبيو
يذكر
ً
عمى عمة الحكم 1 .وذىب إلى ابن الصائغ وذلك بذكره أن من أحكام مراعاة الفاصمة ىو ايقاع
الظاىر موضع المضمر ،واستشيد بذلك في قولو تعالى((:من كان عدوا هلل ومبلئكتو ورسمو
عدوا ليم)
وجبريل وميكال فإن اهلل عدوا لمكافرين)) [البقرةّ ]98 :
وبين الزمخشري أن المراد ىوً (:
لكن وضح الظاىر ليدل عمى أن اهلل إنما عاداىم لكفرىم ،وأوضح كذلك أبو حيان أنو أوقع
الظاىر موقع المضمر لتواخي أواخر اآلي ،لينص عمى عمة العداوة ،وىي الكفر،إذ من عادى
من تقدم ذكره،أو واحدا منيم ،فيو كافر،ويراد بالكافرين العموم فيكون الرابط المعموم فيحصل
الرابط بذلك ،والرابط ىنا االسم الظاىر وىو(الكافرين).
ات ِ
اس من ي ْش ِرى َن ْفسو ْابتِ َغاء مرض ِ
وجاء كذلك في قولو تعالى ((:و ِم َن َّن
وف
اهلل واهللُ َرُء ٌ
َ َْ َ
َُ
الن ِ َ َ
بالعب ِاد)) [البقرة ،]207 :فوضح أنو في قولو ( ِ
ِ
بالعَب ِاد) التفات إذ ىو خروج من ضمير غائب
َ
بيم،وحسن
مفرد إلى اسم ظاىر،فمو جرى عمى نظم الكبلم السابق لكان:واهلل رؤوف بو أو
ّ
االلتفات ىنا بيذا االسم الظاىر شيئان وىما:أن لفظ العباد لو في استعمال القرآن تشريف
واختصاص ،لتناسب الفواصل .

 1انسركشً ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ ،ص492:
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ثانيا :اختبلف جيتي(أم) المعادلة:
وى ْم ْأم أنتُ ْم
اء َعمَ ْي ُك ْم َأد َع ْوتُ ُم ُ
وذلك في قولو تعالى(( :وا ْن تَ ْد ُع ُ
وىم إِلَى اليُ َدى َال َيتَّنبِ ُعو ُك ْم َس َو ٌ
ِ
أن عند سيبويو بمنزلة أم
ون)) [األعرف ]193 :وقولو ْ :أم أنتُم صامتون ّ ،
فبين المؤلف ّ
صامتُ َ
َ
صمتّم  1 ،وقد أتى بتعميل الفراء في عدم مطابقة جيتي أم بقولو( :لم يقل :أم صمتّم  ،وعمى
ىذا أكثر كبلم العرب أن يقولوا:سواء عمي أقمت أم قعدت ،ويجوز قول  :سواء عمي أقمت أم
قاعد ،وأتى باستشياد من الشعر دون ذكر من الشاعر فذكر أنو قال الشاعر:
أنت ٌ
سواء إذا ما أصمح اهلل أمرىم

عمينا أدثر مال ىم أم أصارم

وقد برز رأي ثعمب بقولو :أنو قال ْ (:2أم أنتم صامتون) ذلك ألنو رأس آية
وجاء كذلك في قولو عزوجل(( :قالوا ِج ْئتَنا بالح ِ
البلعبين)) [األنبياء، ]55 :وضح
من
َ
ق أم أنت َ
3
أجاد أنت فيما تقول محق عند نفسك أم العب مازح؟
مجيء الطبرسي بالمعنى المراد وىوّ :

وقد قالوا كذلك الستبعادىم إنكاره عبادة األصنام عمييم  ،إذا ألفوا ذلك واعتادوه.
وبين كذلك تعميل الزركشي في مجيء ىذا التركيب بقولو:ولم يقل (أم لعبت) ،ألن العاقل ال
ّ
مستمر عمى
يمكن أن يمعب بمثل ماجاء بو ظاى ار ،وانما بكون ذلك أحد رجمين :إما محق،واما
ّ
وغي الشباب ،فيكون المعب من شأنو حتى يصدر عنو مثل ذلك،ولو قال( :أم
ليو الصِّبا ِّ
لعبت) لم يعط ىذا.

ثالثا :عدم تطابق جزأي الجممة  :وقد أبرز المؤلف في ثبلثة نقاط ىي :
ٌُ 1ظر:ضٍثٌّٕ ،انكتاب،ص64:
ٌُ 2ظر :انُذاش ،إعراب انقرآٌ،ص.168:
 3انطثرضً ،يجًع انثٍاٌ فً تفطٍرانقرآٌ ،ص.198:
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 1ـ عدم التطابق في االسمية والفعمية:
الناس من يقُو ُل ءامنا ِ
ِ
ؤمنين))
وباليوم اآلخر
باهلل
وذلك في قولو تعالى(( :ومن ّ
ُ
بم َ
وماىم ُ
وبينو أنو لم يطابق بين قوليم (ءامنا) وبين ماورد فيقول
[البقرةّ ]8:

:1ولم يؤمنوا أو ما آمنوا

،ووضح كذلك بقول أبوحيان بأنو جاء ىذا التركيب :ألجل التأكيد في مبالغة نفي إيمانيم
جاءت الجممة المنفية اسمية مصدرة ب(ىم) ،وتسمط النفي عمى اسم الفاعل الذي ليس مقيدا
بزمان ليشمل النفي جميع األزمان،إذ لو جاء المفظ منسحبا عمى المفظ المحكي الذي ىو آمنا
لكان :وما آمنوا .
 2ـ ايراد أحد القسمين غير مطابق لآلخر:
الكاذبين))
ص َدقوا ولََي ْعمَ َم َّنن
كقولو تعالى ْ (( :
َ
ولقد فتََنا الذين من قبميم فمََي ْعمَ َم َّنن اهللُ َ
الذين َ
[العنكبوت ]3:وبرز أنو :لم يقل ( :الذين كذبوا) ،ألن المعنى( :فو اهلل ليتعمقن عممو تعمقا حاليا
يتميز بو الذين صدقوا في اإليمان الذي أظيروه والذين ىم كاذبون مستمرون عمى الكذب).
ِ
ون َأول َم ْن أَْلقَى))
وكذا ابراز في قولو عزوجل(( :قَالوا يا موسى َّن
إما ْ
أن تُْمق َي وا َّنما أن ن ُك َ
[طو.]65:
ووضح قول الزركشي  :فإن قيل  :ما وجو اإلطناب ؟ قالوا( :إما أن تمقي واما أن نمقي)

 1انطٍٕطً جالل انذٌٍ ،اإلتقاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص .298
 2أتٕ انطعٕد يذًذ تٍ يذًذ انعًادي،إرشاد انعقم انطهٍى إنى يساٌا انقرآٌ انكرٌى،ص.164 :
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وبرز الزركشي الجواب في أنو من وجيين :أحدىما لفظي ،وىو المزاوجة لرؤوس اآلي عمى
سياق خواتميا من أول سورة إلى آخرىا والثاني  :معنوي ،

1

وىوأنو سبحانو أراد أن يخبر عن

قوة أنفس السحرة واستطالتيم عمى موسى ،فجاء عنيم بالمفظ أتم وأوفى منو في إسنادىم الفعل
إليو.
 3ـ إيراد أحد جزأي الجممتين غير مطابق لآلخر :
قون)) [البقرة ، ]177 :بحيث
المتّ َ
ورد في قولو عزوجل...(( :أولئك َ
الذين َ
صدقوا وأُولئك ُى ُم ُ
أتى بتعميل أبو حيان في مجيء ىذا التركيب بقولو( :وتنوع ىنا الخبر عن أولئك  ،فأخبر عن
ص َدقوا) وىو موصول بالفعل الماضي  ،لتحقق اتصافيم بو ،وأن ذلك
(أولئك) األول ب(:الذين َ
قد وقع منيم ،وثبت واستقر،وأخبر عن (أولئك) الثاني بموصول صمتو اسم الفاعل ،ليدل عمى
الثبوت  ،وأن ذلك وصف ليم ال يتجدد  ،بل صار سجية ووصفا الزما ،ولكونو أيضا وقع
ماضيا لما كان يقع فاصمة).
فعبل
فاصمة آية ،ألنو لو كان ً
ً

2

وقد أتى المؤلف برأي أحد المحدثين دون ابراز َم ْن بحيث يرى أنو لو قارنا بين النظم القرآني
واالستخدام التقميدي األصولي لظير لنا إعجاز النظم القرآني من ناحية أنو قد حافظ عمى
جماليات األداء الصوتي الموسيقي ،واألخرى:أن ليذا العدول في أشكالو السابقة جميعا ليا
قيمة أسموبية تعبيرية من حيث إيراد أحد قسمي الجممة عمى غير الوجو الذي تتوقعو آلية
السماع والتمقي.

ٌُ 1ظر:انسركشً،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص.70:
ٌُ 2ظر:انفخر انرازي ،انتفطٍر انكثٍر،ص .29:
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ابعا  :وقوع المنصوب شبو جممة:
رً

والمقصود من المنصوب كما برز المؤلف ىو:الحال ،

المفعول ،وخبر(كان) ،وقد ذكرىا في نقاط أىميا:
 1ـ وقوع الحال شبو جممة:

ِ
وكيبل ومن
الميد
الناس في
ً
وي َكمِ ُم ّ
وذلك في قولو تعالىُ (( :

ِ
الميد) تعرب جار ومجرور في محل نصب
الصالحين)) [آل عمران ، ]46 :وبرز أن (في
َ
1

الحال  ،و(كيبل) معطوف عميو  ،والمعنى كما وضح:ويكمم الناس طفبل وكيبل.

وأما من

ناحية وقوع الحال فاصمة أي وقوعو شبو جممة ذلك في قولو عزوجل(( :إ ْذ قالت المبلئكةُ يا
إن اهلل يبشر ُ ِ ٍ
ومن
مرَيم َوجييًا في ُ
الم ُ
يم َّن َ َُ
الد ْنيا واألخرِة َ
عيسى ُ
ك بِ َكم َمة منوُ ْ
سيح َ
ابن ْ
اس ُموُ َ
مر َ
ين)) [آل عمران  ]45 :وقد جاءت كما ّبين (من المقربين) معطوف عل قولو(وجييًا)
المقَ َربِ َ
ُ
والتقدي ار :مقَرًبا وقد جاءت الحال شبو جممة (من المقربين) ولو جاءت

(مقرًبا)،لم تكن

يكمم)  ،و(من
فاصمة،فيستخرج من اآليتين أربعة أحوال ىي( :وجيياً)(،من المقربين)،و( ُ
الصالحين).
 2ـ وقوع خبر(كان) شبو جممة:
كان حنيفًا ُم ْسمِ ًما وما
وديا وال نصر ً
اىيم ييُ ً
ولكن َ
انيأ َ
من ذلك قولو عزوجل(( :ما كان إبر ُ
كين)) [آل عمران:
الم ْش ِر َ
كان َ
َ
من ُ

، ]67ووضح المؤلف رأي أبو حيان فقد ّبين المراد

بالمشركين:بأنيم عبدة األصنام،والمجوس  ،والصابئة ،وقيل :أراد بالمشركين الييود والنصارى
ير والمسيح وأبرز توضيح لمجيء التركيب بيذه الصورة :أي قولو (من
الشراكيم بو غز ًا
المشركين) ولم يجيء :وما كان مشرًكا ،وذلك لتناسب النفي قبمو ،ألنيا رأس اآلية.
ٌُ 1ظر:انثٍضأي ،إَٔار انتُسٌم ٔأضرار انتأٌٔم،ص160:
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خامسا  :وضع الفعل المضارع موضع الفعل الماضي:
استَ ْكَب ْرتُ ْم ففريقًا
بما ال تَ ْيوى ْأنفُ ُس ُك ْم ْ
شاىده في ذلك في قولو عزوجل(( :أفكمما جاءكم رسو ٌل َ
مون)) [البقرة، ]87 :ووضح أنو لم يقل:وفريقا قتمتم ،وذلك ألجل رأس اآلية
َك َذ ْبتُ ْم وفريقًا تَ ْقتُ َ
أما بمجيئو بتعميل أبو حيان فإنو قال :وأتى بفعل القتل مضارعا ،إما لكونو حكيت بو الحال
الماضية،إن كانت أريدت فاستحضرت في النفوس،

1وذلك لما فيو من مناسبة رؤوس اآلي

التي ىي فواصل،واما لكونو مستقببل،ألنيم يرومون قتل الرسول صمى اهلل عميو وسمم ،ولذلك
سحروه وسموه .وقد أيده ذكر البيضاوي في التعميل .
ومثال آخر في قولو تعالى (( :والَّن ْميل إ َذا َي ْغشاىاَ )) [الشمس:
المضارع(يغشاىا) بدل من (غشييا) الماضي،

2

 ]4فقد عمل ذلك بأن مجيء

بأنو لما كانت الفواصل قد ترتبت عمى ألف

وىاء المؤنث فأتى في ىذه اآلية بالمضارع ألنو الذي ترتب فيو  ،ولو أتى بالماضي فتفوت
الفاصمة وال تتناسب.
سادساً  :إجراء غير العاقل مجرى العاقل:
ووضح بروز ابن الصائغ في أحكامو من أحكام مراعاة المناسبة في الفاصمو القرآنية
دين)) [يوسف ، ]4 :وأتى بتعميل الفراء
واستشياده بذلك في قولو عزوجلَ ...(( :رْأيتُيُ ْم لي سا ِج َ
بقولو :إن النون والواو إنما تكونان في جمع ذكران الجن واالنس ،وما أشبييم فيقال  :الناس
وبين
ساجدون ،والمبلئكة والجن ساجدون ،فإذا عدوت ىذا صار المؤنث والمذكر من التأنيث ّ ،

 1أتٕ دٍاٌ األَذنطً ،انثذر انًذٍظ،ص.483:
 2انًرجع َفطّ،ص.478:
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بأن السجود والركوع اليكون إال من اآلدميين فأخرجو فعميم عل فعال اآلدميين.

1

أي يكون

لمعاقل .ويأتي بتعميل أبو الحيان في قولو :وجمعيم جمع من يعقل لصدور السجود لو وىو
صفة من يعقل ،وىذا سائغ في كبلم العرب ،وىوأن يعطى الشيء حكم الشيء لبلشتراك في
وصف ما .،ورجح أبوحيان أن غير العاقل يجرى مجرى العاقل إلى العرب ،

2واستشيد كذلك

ون)) [األنبياء]33 :
الشمس والقمر ُك ٌل في
وى َو الذي َ
بقولو عزوجلُ (( :
ُ
يسبح َ
خمق الميل والنيار و ُ
.أتى بتعميل أبو عبيدة وذلك في قولو:مجاز ىذا مجاز الموات الذي أجرى مجرى الناس .كما
برز أبو حيان ألنيا رأس اآلية وذلك رعاية لمفاصمة.

 1انفراء ،يعاًَ انقرآٌ ،ص.34:
ٌُ 2ظر :أتٕ دٍاٌ األَذنطً،انثذر انًذٍظ،ص.326:
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عبلقة الفاصمة القرآنية بعمم القراءات
ىناك عبلقة وثيقة بين الفاصمة القرآنية وعمم القراءات وذلك ما أدى إلى ظيور تعدد القراءة
لمفاصمة القرآنية سعيا إلى بروز القراءة المناسبة وىذا ما تناولو المؤلف بحث في كتابو ىذا وما
ما قد نوضحو بعد تطرق إلى عمم القراءات ،
ـ عمم القراءات :يعرف بأنو العمم الذي يعني بكيفية أداء كممات القرآن الكريم واختبلفيا منسوبا
إلى ناقمو،وىذا تعريف البن الجزري،
وكذا عرفت القراءات بأنيا :اختبلف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف وكيفيتيا من
تخفيف وتثقيل وغيرىما ،وظير عمم القراءات في المرحمة الرابعة بعد تعميم المسممين القرآن
الكريم ليمي ذلك ظيور جماعة من القراء ،وىم جماعة تدارسوا آيات القرآن  ،وباختبلف
الميجات أدى إلى اختبلف القراءات وذلك ألن القراء منيم  :من مكة المكرمة ،والمدينة ،والشام
،البصرةوالكوفة يختمفون بينيم باختبلف ليجاتيم  ،ولكن لمقراءات شروط من بينيم:موافقة وجو
صحيح من المغة أي بتوافق قواعد النحو ،وكذا بموافقة االحتمال وبحصول التواتر ،وبعد ذكر
لعمم القراءات ننتقل إلى بروز اختيار القراءة المناسبة لمفاصمة القرآنية التي ذكرىا المؤلف أوال
في اختيار األوزان أي الوزن المناسب لمفاصمة  ،ويحقق ىذا الطرح التوافق الصوتي بين
الفواصل دون النسيان الجانب المعنوي ،فالقرآن حريص عمى جانب المعنى أوال .
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وقد تم ورود صيغتين صرفيتين وتم

اختيار القراءة بالصيغة المناسبة

التي تحقق التناسب

الصوتي بين الفواصل وىذا ما وضحو المؤلف:
1ـ بين( فُ ْعل) و(فَ َع َل):
وذكر المؤلف بأنو يحمبلن ىذين الوزنين معنى واحد مثالو في ذلك في قولو تعالى:
وبين بأن لفظة ( َر َشداَ) ذكرت ذات فاصمة واحدة ،وكذا
((فَأ َْولَئِ َ
ك تَ َح َّنرْوا َر َش ًدا)) [الجنّ ، ]14 :
ذكرت مرة واحدة في غيرالفاصمة  ،وأما الغالب في الذكر فيي ( ُر َشدا) في الفاصمة ،وقد اختمف
المفظتين في الضم والسكون وذلك لتؤدي التناغم الصوتي المتواجد في الفاصمة القرآنية ،لكن
كما أبرز دون االختبلل بالمعنى .
ويأتي بتعميل د.إبراىيم السامرائي عن اآلية وذلك بقولو:قد يكون لمكممة في العربية وجيان من
حيث بناؤىا،ولكنيا قد تأتي عمى وجو من ىذين الوجيين دون اآلخر مراعاة لمفواصل ،

1

ومن

ىذا جاءت كممة ( َر َشد) بفتحتين ولم تأت بالوجو اآلخر وىو الضم والسكون وذلك من خبلل
من أ َْم ِرَنا َر َش ًدا)) [الكيف]10 :
وىيء لََنا ْ
قولو عزوجلَ (( :
ووضح تحريك الوسط ذلك لما جاء في السورة من الفواصل التي فتح منيا الوسط وقد ق أر
السبعة ولم يق أر أحد من القراء بالوجو اآلخر أي ( ُر ْش ًدا) بضم الراء واسكان الشين ،وذلك رعاية
لمتناسب والتبلؤم بين الفواصل.

 1إتراٍْى انطايرائً،يٍ ٔدً انقرآٌ،ص.138:
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وفعل :استشيد بمثالين في ُن ُذر و ُن ُكر:
 2ـ بين فُ ُعل ْ
الن ُذ ْر) و(ن ْذر) :
ـ( ُ
ووضح ذلك من تثقيل وتخفيف  ،واستدل بما أشار إليو الفراء وذلك في تعميمو وتفسيره لآلية في
ون ُذ ِر)) [القمر:
قولو تعالى(( :فَ َك ْي َ
كان عذابي ُ
ف َ

 ]16وذلك في ذكره بما سبق في مجيء

المصدر بحيث ّبين بأن المعنى ُلن ُذر وىي إنذاري 1 ،ولكن لم يتم اختبلف القراء في كممة ُنذر
من حيث التثقيل والتخفيف ،بل اختمفوا في اثبات الياء فمنيم من قرأىا ( ُنذري) ومنيم من
خوفيا .
ـ ( ُن ُكر) و( ُن ْكر):
توقف بداية عمى رأي الفراء بتوضيحو بأن القرآن كأنو نزل لمتسييل عمى العرب ونزل عمى ما
يستحبون  ،ولكن اختمف القراء في لفظة ( ُن ُكر) في التخفيف والتثقيل كما وضح،وذلك من
خبلل قولو تعالى(( :إلى شيء ُن ُك ٍر)) [القمر ]6 :بحيث قرأىا ابن كثير بالتخفيف ( ُن ْكر) أما ابن
عاصم نوعاصم فقرؤوىا بالتثقيل ،وذىب إلى األزىري ليبين لنا بأنو استحب التثقيل
النكر
لمن ُكر و ُ
بقولو:والتثقيل أجود الوجيين لتتفق الفواصل بحركتين'' ،وقد ذكر بأن المعنى ُ
الن ْكر:األمر الفظيع العظيم.
والشيء المنكر،معنى ُ
 3ـ بين فَ ْعل و فَ َع َل:
ص ِر َّن
ٍ
ص ْفر))
وذلك في قولو تعالىَّ (( :نإنيا ترمي
ٌ
كأنوُ
بشرركالقَ ْ
جمالت ُ
صر)
[المرسبلت32:ـ، ]33وقد وضح بأن الفراءﺀ إلى االيقاع مع المعنى ألنو ّبين بأن (القَ ْ
 1انفراء ،يعاًَ انقرآٌ،ص.107:
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صر) فالمراد بيا بالنسبة لمفراء
المراد بو من قصور العرب،وجمعو عربيان ،أما بالنسبة لقراءة (قَ َ
ىي أصول النخل فرأى بأنو المعنى والقراءة المناسبة ىي جرم الشررعند تساقطو بخبلف التي
شبيتو بأصول النخل.
 4ـ بين فَ َعل و فَ ْعل:
نار ذات لَيَ ٍب)) [المسد، ]3 :وقد استدل بسورة المسد ليبين
صمَى ًا
وذلك في قولو تعالىَ ((:سَي ْ
من خبلليا اختبلف القراء في قراءة لفظة(لَيَ ٍب) فمنيم من قرأىا ب(لَ ْي ٍب) كابن كثير وذلك
بسكون الياء ،وأما الباقون فقرؤوىا بفتح الياء1 ،وذىب بعدىا إلى تعميل أبو حيان عمى القراء
فبين بأنيم لم يختمفوا عمى لَيَ ٍب ألنيا فاصمة ،والسكون يزيميا عن حسن الفاصمة  ،ومنو
ّ
نستنتج بأنيم َرَع ْوا اتفاق الفاصمة مع الفواصل السابقة والبلحقة ،ولكن معنى لَيَ ٍب و لَ ْي ٍب ذات
معنى واحد إال أنيم ذىبوا إلى تحقيق االنسجام بين الفواصل.
 5ـ بين فَ ِعمة و فاعمة:
عاظما ّن ِخ َرةً)) [النازعات11 :ـ  ]12لقد
استشيد بقول تعالى في سورة النازعات(( :أءذا ُكَّننا
ً
تبين بأن القراء اختمفوا في قراءاتيم لل(ّنخرة) فيناك من قرأىا (ناخرة) ،بذكر األلف كحمزة،
وعاصم في رواية أبي بكر ،ولكن قرأىا ابن كثير،نافع ،أبوعمرو ،وابن عامر بحذف األلف
النخرة ذات معنى واحد ،ولكن يتم اختيار
ولكن ثبت الكسائي جواز الوجيين ألن معنى الناخرة و ّ
النحاس بأنيا أشبو رؤوس
النخرة) كما ذكر عن ّ
ما يحقق النسق الصوتي بين الفواصل ،و( ّ
اآليات التي قبميا وبعدىا.

 1األزْري ،يعاًَ انقراءاخ،ص.526:
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 6ـ رفع الفعل المضارع وجزمو:
ِ
ِ
ون)) [المرسبلت35 :ـ]36
قون و ُ
الي ْؤَذ َن لَيُم فََي ْعتَذ ُر َ
يوم الَ َي ْنط َ
وذلك في قولو تعالى(( :ىذا ُ
،وضح بأن الفعل المضارع(يعتذرون) جاء مرفوعا وذلك ألن الفاء اعتبرت عاطفة وما بعدىا
معطوف عمى ما قبميا،وذىب إلى استدالل الفراء في قولو بأن الفاء تجوز أن تكون سببية
،فيجوز النصب وبذلك تحذف النون لكن بقيت لتوافق اآليات ألن فاصمة اآليات السابقة
والبلحقة بالنون ،

1

وقدم مثال عن حذف النون وذلك في قولو تعالى(( :ال ُي ْقضى َعمَ ْي ِيم

فََي ُموتوا)) [فاطر ]36 :وىنا جاز النصب بفاء السببية فحذفت النون لكن في (يعتذرون) لم يتم
النصب ،وذلك لتناسب رؤوس اآلي.

ٌُ 1ظر :انُذاش ،إعراب انقرآٌ ،ص400:
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ـ الحمل عمى المعنى
وضح المؤلف بأن القرآن راعى ما يقتضيو التعبير والمعنى مثل ما راعى الجانب المفظي أي
في االنسجام الموسيقي بل القرآن الكريم يسعى لتحقيق االثنين ،وذلك بحيث أن الفاصمة تأتي
منسجمة مع المعنى المراد حتى أنو ال يمكن أن تحل فاصمة أخرى محميا وجاءت منسجمة مع
ما قبميا وبعدىا في مواضع حمل فييا عمى المعنى ،لذا اقتض ذلك أن يدرس المؤلف فصل
في الحمل عمى المعنى وقسمو إلى خمسة مباحث متفاوتة في الطور والقصر مرتبة بحسب
أىميتيا ومن بين ما ذكر:
 1ـ جمع ما حقو اإلفراد:
ذكر المؤلف بأن الزركشي عبر عن ىذا الطرح ب (جمع ما أصمو أن ينفرد)،

1

وعن ابن

الصائغ كما وضح أن عنده ىو من باب االستغناء بالجمع عن اإلفراد ،وبرز بأن الجمع وقع
محموال عمى المعنى ،ولكن لم يأت مفردا محموال عمى المفظ وذلك في نقاط برزت من بينيا:
1ـالجمع عمى معنى األدوات :كل َ ،م ْن ،وما ،والذي:
ــالجمع عمى معنى(:كل) :ذكر بأن لفظ (كل) دالة عمى العموم والجمع واإلحاطة،وذىب إلى
قيم لمتوضيح :بأن (كل) لفظ دال عمى اإلحاطة بالشيء ،وىو اسم واحد في لفظو
قول ابن ّ
جمع في معناه)  ،وقد استشيد لذلك في كل المضافة إلى النكرة في الفواصل القرآنية قولو
تعالى(( :ولِتُ ْج َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
ون)) [الجاثية ، ]22 :وذكر بأن الحمل عمى
ت َو ُى ْم َال ُي ْ
س بِ َما َك َسَب ْ
ظمَ ُم َ
َ

 1انسركشً ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص.64:
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المعنى جاء مراعاة لممضاف إليو ،وأتى برأي أبو حيان في بيانو بأن قد أضيفت (كل) إلى
النكرة ولذا وجب مراعاة معناىا بحسب ما تضاف إليو.
أغ َرْقَنا َءا َل ِف ْرَع ْو َن
وكذا من الشواىد التي ذكرىا في المقطوعة عن اإلضافة قولو تعالى(( :و ْ
و ُك ٌّول َك ُانوا َ ِ
ين)) [األنفال ، ]54 :وقد ذكر بأنو اختير ىنا مراعاة المعنى وذلك ألجل
ظالَم َ
الفاصمة  ،اذ لو قال  :وكل كان ظالما  ،لم يتم ذكر فاصمة مبلئمة في االنسجام.
ا :2الجمع عمى َم ْن:
وضح بأن َم ْن اسم العاقل يقع عمى واحد واالثنين والجمع والمذكر والمؤنث بمفظ واحد ،فبرز
بأنو يحمل الكبلم عمى افظو أو عمى معناه ،ومن بين ما شيد بو في القرآن الكريم في قولو
1
ِ
ِ
ِ
الن ِ
تعالىَ (( :و ِم َن َّن
وبين
ين)) [البقرةّ ، ]8 :
امَنا بِاهلل َوبِ َ
الي ْوِم األَخ ِر َو َما ُى ْم بِ ُم ْؤ ِمن َ
اس َم ْن َيقُو ُل َء َ

ِ
ين) ولو حمل عمى
وما ُى ْم بِ ُم ْؤ ِمن َ
ءامَنا) َ (،
بأنو حمل عمى المفظ في (يقو ُل) وعل المعنى في ( َ
بمؤ ِمن) وىذا يؤدي إلى اختبلف الفواصل المنتيية بالنون
المفظ لقال( :آمنت ...وما ُىم ْ
والمردفة بالواو أو الياء.
 :3الجمع عمى معنى (ما):
وقد دل عمى أن (ما) اسم لغير القاقل مبيم ،يقع عمى المفرد والمثنى والجمع والمؤنث بمفظ
واحد ،ويحمل الكبلم عمى لفظو أو عمى معناه

ٌُ 1ظر:أتٕ انثركاخ األَثاري،انثٍاٌ فً غرٌة انقرآٌ،ص.54 :
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ومثالو في ذلك في قولو تعالى(( :ويعب ُدون ِمن ُد ِ ِ
ك لَيم ِرْزقًا ِم َّنن السمو ِ
ِ
ات
َ ُْ َ ْ
ون اهلل َما َال َي ْمم ُ ُ ْ
ََ
واأل َْر ِ
ك) وجمع
ون)) [النحل. ]73 :فبرز أنو يحمل عمى المفظ في قولو (َي ْممِ ُ
طيع َ
ض َش ْيًئا َوَال َي ْستَ ُ
ك) وذلك أن (ما)
ون) ،واستمد من رأي الفراء في أن أول الكبلم (َي ْممِ ُ
طيع َ
عمى المعنى في (َي ْستَ ُ
،وج ِم َع في
في
،فوحد (يمم ُ
مذىب جمع آلليتيم التي يعبدون ّ
ك) عمى لفظ(ما) وتوحيدىا ُ
ُ
(يستطيعون) عمى المعنى.

1

وذىب كذلك إلى رأي أبو حيان بقولو بأن (ال يستطيعون) يعود عمى (ما) ،أو يعود عمى فاعل
2
وبين بأن الفاصمة جاءت موافقة لمفواصل السابقة والبلحقة ليا التي تنتيي
يعب ُدون) ّ ،
الفعل ( ُ

بحرف النون  ،ولو قال (اليستطيع) لذىب ذلك التوافق الصوتي الذي بنيت عميو الفواصل.
 :4الجمع عمى معنى (الذي):
استدرج أوال بأن (الذي) اسم موصول موضوع لممفرد والمذكر

فيو من الموصوالت

الخاصة،ولكن ذكر المؤلف بأن ىناك شواىد تدل عمى أنو يحمل معنى لمجمع ،وقد عاد إليو
الضمير بصيغة الجمع  ،وما قد برزه مما يحمل معنى الجمع في الفاصمة القرآنية ذلك في قولو
ب اهللُ بُِن ِ
ورِى ْم َوتََرَكيُ ْم ِفي
ار َفمَ َّنما
استَ ْوقَ َد َن ًا
أضاء ْ
ت َما َح ْولَوُ َذ َى َ
تعالىَ (( :مثَمُيُم َك َمثَ ِل الّذي ْ
َ
ِ
ِ
ون)) [البقرة ، ]17 :أتى بتعميل لمفراء في بيانو لمجمع في قولو تعالى( َذ َى َ
ظُمُمات َال ُي ْبص ُر َ
ب اهللُ
بُِن ِ
ورِى ْم) فقال ألن المعنىﺀ إلى المنافقين فجمع لذلك ،

 1انفراء ،يعاًَ انقرآٌ ،ص.59:
ٌُ 2ظر:أتٕ دٍاٌ األَذنطً،انثذر انًذٍظ،ص.517:
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وذكر كذلك رأي األخفش  1في بروزه أن ىذه اآلية مما جاء عمى المعنى ألن (الذي) يكون
لمجميع ،ولذلك تم توحيد الكبلم أول اآلية عمى المفظ وجمعو في آخرىا عمى المعنى.
 2ـ الجمع عمى معنى اسم الجمع:
وعرفو بأنو اسم يتضمن معنى الجمع غير أنو ال واحد لو من لفظو ،وانما واحده من غير لفظو
 ،وقد أتى بمثال عن الجمع عمى معنى اسم الجموع من بين ما ذكر:
أوال  :الجمع عمى معنى (شرذمة):
ِ
ِ
وبين بأنيا طائفة وكل بقية قميمة 2 ،استشيد ذلك بقولو تعالىَّ (( :ن
ون))
ّ
إن َى ُؤالَء لَ َش ْرَذ َمة َقميمُ َ
حمبل عمى المعنى وذلك ألنيا تدل
[الشعراء ]54:ووضح أن الشرذمة وصف وىي مفرد بالجمع ً
عمى الجماعة.واألصل في الكبلم أن نقول الشرذمة قميمةّ :غير أن مجيء الوصف جمع مذكر
سالم في اآلية شيء اقتضاه نظام الفواصل.
ثانيا  :الجمع عمى معنى (أمة):
ِ
ق ِمن أ ٍ
ِ
ون)) [الحجر ]5 :واستق أر رأي
ُمة أ َ
وما َي ْستَْئخ ُر َ
َجمَياَ َ
واستشيد بقولو تعالىَّ (( :نما تَ ْسب ُ ْ َ
تستأخر)  ،وععل بأن أمة لفظيا لفظ مؤنث فأخرج أول الكبلم
الفراء بحيث استنتج بأنو لم يقل (
ُ
حمبل عمى المعنى.
وبين أنو جمع ً
عمى تأنيثيا وآخره عمى معنى الرجالّ ،

ٌُ 1ظر :األخفش،يعاًَ انقرآٌ،ص.49:
 2أتٕ عثٍذج،يجاز انقرآٌ،ص.86:
70

انفظم األٔل :تهخٍض يذتٌٕاخ انكتاب.

ثالثا :الجمع عمى معنى (قرن):
ين)) [األنعام، ]6 :واستدل برأي
وذكر ذلك في قولو تعالىَ ... (( :وأ َْن َشأَْنا ِمن َب ْع ِد ِىم قَ ْرًنا َ
ءاخ ِر َ
حمبل عمى معنى قرن ،وكان الحمل عمى
أبوحيان في قولو :ووصف قرنا بآخرين وىوجمع ً
المعنى أفصح ألنيا فاصمة رأس آية ،

1

4ـ الجمع عمى معنى (فريق):
في قولو تعالى ((:ثُم إ َذا أَ َذاقَيم ِم ْنو ر ْحمةً إ َذا فَ ِر ٌ ِ
ون)) [الرومّ ]33 :بين
يق م ْنيُم بِ َربِ ِيم ُي ْش ِرُك َ
ُ َُ َ
َ
ون) فيو مراعاة معنى فريق2 ،ألن (الفريق) اسم جاء مفرد لفظا وجمع عمى
أن قولو َ( :ي ْش ِرُك َ
معناه ولتتفق الفواصل المنتيية بحرف النون
 5ـ الجمع عمى معنى (جند):
ندنا لَيم َ ِ
ِ
ون)) [الصافات:
الغم ُب َ
استشيد بقولو تعالىَ (( :و إ َّنن ُج َ ُ

 ]173وضح بأن قولو (لَيُم

َِ
ون) جاء جمعا عمى المعنى ولو كان عمى المفظ لقال :ىو الغالب ،وذىب إلى الكسائي
الغال ُب َ
أن رأيو كان عمى مجيء الجمع ىاىنا ألجل أنو رأس آية .
 6ـ الجمع عمى معنى (جميع):

 1أتٕ دٍاٌ األَذنطً ،انثذر انًذٍظ،ص.77:
ٌُ 2ظر :انجًم ضهًٍاٌ ،انفتٕداخ اإلالٍْح ،ص391:
71

انفظم األٔل :تهخٍض يذتٌٕاخ انكتاب.

ِ
ون)) [يس:
مجيء في قولو تعالىَ (( :وا ْن ُك ٌل لَ َما َجميعُ لَ َد ْيَنا ُم ْح َ
ض ُر َ

، ]32واستدل برأي أبو

حيان في ىذا في قولو :و(جميع) عمى وزن (فعيل) بمعنى مفعول ويدل بذلك عمى االجتماع
و(جميع محضرون) ىنا عمى معنى فحضر الجمع في (محضرون) وذلك ليراعي الفواصل
المنتيية بحرف النون.
ثالثا  :الجمع عمى معنى اسم الجنس الجمعي:
فعرفو المؤلف بأن ىو كل جمع يفرق بينو وبين واحده بالتاء أو بياء النسب ،وىو واحد في
المفظ مجموع في المعنى ولذلك جاز الحمل عمى لفظو وعمى معناه ،
ِ
َّن
اب الثِّقَا َل))
الب ْر َ
الس َح َ
واستشيد بذلك في قولو تعالى ُ (( :ى َو الذي ُي ِري ُك ُم َ
ق َخ ْوفًا وطَ َم ًعا َوُي ْنشئُ ّ
فبين بأنو حمل عمى المعنى ،ولو جاء عمى المفظ لقال السحاب الثقيل (والسحاب
[الرعدّ ، ]12:
يفيد الجمع في اآلية بداللة (الثّقال) .
وذىب إلى رأي الفراء في  :السحاب ووضح بأن لو كان لفظو واحد فيو جمع واحدتو سحابة
،وجعل نعتو عمى الجمع ،
ُ

1وجاءت لفظة (الثقال) لممحافظة عمى نظام الفواصل المنتيية

بحرف المبلم الردف باأللف ،وبرز أن لو حمل عمى المفظ لقال (الثقيل) لكن ىذا يؤدي إلى
اختبلل ىذا النظام.
المعرف ب(أل) الجنسية :
رابعا  :الجمع عمى معنى ّ
وضح بأن (أل) تشمل جميع الجنس واالسم الذي تدخل عميو يكون مفرد في المفظ مجموع
ق ِ
ان ِم ْن َعمَ ٍ
ق)) [العمق، ]2 :أتى ببيان
في المعنى واستشيد في الفواصل قولو تعالىَ (( :خمَ َ
اإل ْن َس َ
 1انفراء،يعاًَ انقرآٌ ،ص.60:
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الفراء فقيل بأن( :من َعمَ ٍ
ق) إنما ىي َعمقةٌ ،وذلك ألن االإنسان في معنى جمع ،فذىب بالعمق
إلى الجمع لمشاكمة رؤوس اآليات.
خامسا :الجمع عمى معنى النكرة في سياق النفي :
وضح بأنو إذا وقعت النكرة في سياق النفي أفادت العموم والجمع وصارت غير مختصة
بفرد معين،ومنو جاز الحمل عمى معناىا في الجمع،
ِ
واستشيد ذلك بقولو تعالى(( :واتَّنقُوا َي ْو ًما َال تَ ْج ِزي َن ْف ٌس عن َن ْف ٍ
اع ٍة َوَال
س َش ْيًئا َوَال َي ْقَب ُل م ْنيَا َشفَ َ
ِ
ون)) [البقرة ، ]48 :أتى ببيان أبو حيان بأن قد جاء الضمير
ص ُر َ
ْيؤ َخ ُذ م ْنيَا َع ْد ٌل َوَال ُىم ُي ْن َ
مجموعا عمى معنى (نفس) ألنيا نكرة في سياق النفي ،وجاء كذلك مذكر ألنو أراد بو نفوس
حسن الحمل عمى المعنى كون ذلك في آخر فاصمة فيحصل بذلك
األشخاص ،وبرز بأنو قد ّ
التناسب في الفواصل بخبلف لو جاء (:وال منتصر)إذ كان يفوت التناسب.
سادسا :الجمع عمى معنى المصدر:
استمد بداية بوضوح بأن المصدر يدل عمى الجنس فيقع عمى القميل والكثير فيدل عمى المفرد
والمثنى والمذكر والمؤنث،ولذلك يحمل عمى معناه في الجمع ،واستشيد بقولو تعالىَ (( :ى ْل
اىيم الم ْكرِمين)) [الذاريات، ]24 :فوضح بأنو وصف (ض ْي ِ
ِ
ِ
ف) وىو مفرد
أَتَا َ
ك َح ِد ُ
َ
يث َ
ض ْيف ْإبر َ ُ َ َ
الم ْكرمين) وىو جمع مذكر سالم ،ألنو مثل خصم يقع عمى الواحد والجميع ،
ب( ُ
كممة (المكرمين) فاصمة متفقة مع الفواصل األخرى المنتيية بحرف النون .

 1أتٕ عثٍذج ،يجاز انقرآٌ،ص.226:
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سابعا :االستغناء بالجمع عن االفراد:
واستشيد بقولو تعالىِّ ...(( :من قَْب ِل أَن يأتِي يوم َال ب ْيع ِ
فيو َوَال ِخبل ٌل)) [إبراىيم:
ْ
ْ َ َ َْ ٌ َ ٌ

، ]31أتى

برأي الزركشي بقولو بأن (المراد {وال خمة} بدليل اآلية األخرى  ،ولكن جمع ألجل مناسبة
رؤوس اآلي  ،وقد انتقل بعد جمع ما حقو االفراد الذي برزه في المبحث األول إلى إفراد ما حقو
الجمع وىذا مبحث مضاد لممبحث األول وسنذكر ما قد وضحو المؤلف في استشياده بالقرآن
الكريم في :
 1ـ إفراد ما حقو الجمع:
وقد برز بأن الزركشي عبر عنو ب(إفراد ما أصمو أن يجمع)،ومنو قد وضح المؤلف
المواضع التي يقع فييا المفرد فاصمة وىو يحمل معنى الجمع في نقاط ،
ِ
وبين الفراء بأنو لم
اما)) [الفرقانّ ، ]74 :
ومن ذلك1 :ـ ـ في قولو تعالىَ ...(( :و ْ
اج َع ْمَنا ل ْم ُمتَق َ
إم ً
ين َ
يقل :أئمة  ،وىو واحد  ،ويجوز في الكبلم أن تقول ،أصحاب محمد أئمة الناس وامام الناس
والمعنى  :اجعمنا أئمة ُيقتَدى بنا.

1

إماما) واحدا
إماما) وجيين :األول أن يكون ( ً
وذىب بعدىا إلى األنباري في بيانو بأن إفراد ( ً
أريد بو الجمع  ،أي أئمة كثي ار واكتفى بالواحد عن الجمع لمعمم بو واآلخر 2 ،أم يكون جمعو(آم)
وأصمو (آمم) عمى وزن فاعل تجمع عمى فعال واعتمد نمط عمى ذلك في قولو :قائم
وقيام،صاحب وصحاب،

 1انفراء ،يعاًَ انقرآٌ،ص.274:
ٌٍ 2ظر :أتٕ انثركاخ األَثاري ،انثٍاٌ فً غرٌة إعراب انقرآٌ،ص.210:
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وحسنو
أما عن ماقمو عمى أبو حيان بأنو يرى أنو أفرد (إماما) إما الكتفاء بالواحد عن الجمع ّ
كونو فاصمة  ،واما ألن المعنى :واجعل كل واحد إماما.
ُّ
ون ُّ
وبين
الد ُب َر)) [القمر ]45 :أي بمعنى األدبار ّ
 )2ـ استشيد بقولو تعالى َ (( :س ُي ْي َزُم َ
الج ْمعُ َوُي َول َ
الد ُبر) ىو اسم الجنس ،وقد
بأنو اكتسب الجمع من (أل) ،وأتى برأي أبو حيان في بيانو بأن ( ُ
حسن كونو فاصمة .
ّ
إن المتَقين في ج ٍ
وبين رأي الفراء بأن المعنى
نات َوَنيَ ٍر)) [القمرّ ، ]54 :
َ
 )3ـ في قولو تعالىَّ (( :ن ُ َ
أنيار،وذىب إلى الطبرسي في رأيو أن ُ :1وضع نير في موضع أنيار النو اسم جنس يقع عمى
القميل والكثير،وكذا وحد لوفاق الفواصل.
ثالثا  :جمع ماحقو التثنية:
وضح المؤلف في ىذا الصدد بأنو قد يكون المفظ التثنية ومعناه الجمع إذا دلت عمى ذلك
قرينة ،وقد ذكر ورود المثنى مجموعا محموال عمى المعنى وىي:
 1ـ المثنى اسم جمع  :إذا يوضع الجمع موضع المثنى إذا كان المثنى اسم جمع يقع تحت
صالِ ًحا ِ
أن
مفرده أفراد كثيرون ،ومثالو في ذلك في قولو تعالىَ (( :ولَقَ ْد أ َْر َس ْمَنا إلى ثَ ُم َ
ود أ َ
َخ ُ
اى ْم َ
ِ
اع ُب ُدوا اهللَ فَإ َذا ُى ْم فَريقَ ِ
ون)) [النمل ، ]45 :فوضح بأنو قد جاء (يختصمون) صفة
ْ
ان َي ْختَص ُم َ
ل(فريقان) عمى المعنى ألن الفريق اسم جمع يقع تحتو أفراد كثيرون ،ولو جاء عمى المفظ لقال
يختصمان.

 1انطثرضً  ،يجًع انثٍاٌ ،ص.195:
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رابعا :إفراد ما حقو التثنية:
عنو ابن الصائغ ب(االستغناء باألفراد عن

وعبر
برز بأنو جاء المفرد ً
داال عمى المثنى ّ ،

التثنية) ، 1واستشيد بالفاصمة القرآنية وذكر مما ورد فييا :
 1ـ إسناد فعل االثنين إلى الواحد:
آد ُم َّن
ك فَ َبل ُي ْخ ِر َجَّنن ُك َما ِم َن
ك َولِ َزْو ِج َ
إن َى َذا َع ُد ٌو لَ َ
وقد ذكر وروده في قولو تعالى(( :فَ ُق ْمَنا يا َ
،بين رأي الفراء بأنو لم يقل  :فتشقيا ،ألن آدم ىو المخاطب وفي
الجَّنن ِة فَتَ ْشقَى)) [طوّ ]117 :
َ
فعمو اكتفاء من فعل المرأة.

2

وذىب إلى تعميل أبو حيان بقولو:واسند الشقاء إليو وحده بعد إشراكو مع زوجو في اإلخراج من
حيث كان ىو المخاطب أوًال والمقصود بالكبلم ،وألن في ضمن شقاء الرجل شقاء أىمو وفي
سعادتو سعادتيا ،فاختصر الكبلم بإسناده إليو دونيا مع المحافظة عمى الفاصمة.
الي ِم ِ
المتَمَ ِقَي ِ
وع ِن
ين َ
ان َع ِن َ
 2ـ داللة (فعيل) عمى االثنين :استشيد بقولو تعالى(( :إ ْذ َيتَمَقَى ُ
ِ
الشم ِ
يد)) [ق، ]17:
ال قَ ِع ٌ
َ
وأتى برأي الفراء بأنو وضح إكتفاءه بالقعيد من صاحبو ألن المعنى معروف 3 ،وذىب إلى أن
سيبويو يوضح أن (قعيد) مثل فريق وصديق وأنو لم يقل قعيدان.

 1انطٍٕطً جالل انذٌٍ،اإلتقاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص.299:
 2انفراء،يعاًَ انقرآٌ،ص193:
 3انسجاج ،يعاًَ انقرآٌ ٔإعراتّ،ص.44:
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خامسا :تثنية ما حقو اإلف ارد:
وضح بأن ابن الصائغ عبر عنو ب(االستغناء بالتثنية عن اإلفراد) ،واستشيد بقولو تعالى:
اف َمقَ َام َربِ ِو َجَنتَ ِ
ان)) [الرحمان، ]46 :وقد أشار إلى الفراء في قول:بأن المفسرون
(( َولِ َم ْن َخ َ
ّبينوا بأن في الوقوف عمى جنتان) ببيان بأنيما بستانان من بساتين الجنة ،وقد يكون في
جنة تثنييا العرب في أشعارىا وذكر بأنو قد أنشده
العربية ّ
بقول :وميمين قذفين مرتين

باألم بالسمتين
قطعتو ِّ

،والمعنى منو :ميميًا ،وسمتا

واحد.وذكر بأن الزركشي نسب إلى الفراء تعميل ذلك بقولو إنما ثناىما ألجل الفاصمة ،

1أي

رعاية التي قبميا والتي بعدىا عمى ىذا الوزن.
خبلصة:
يمكن القول بأنو قد ورد في القرآن الكريم الحمل عمى المعنى كثير ،وبرز البحث ىذا عمى ما
ورد في الفاصمة وذكرىا ،فيناك أسماء يجوز فييا الحمل عمى الممفظ وعمى المعنى ،ألنيا تدل
وبين بأن كذلك ىناك
عمى العموم والكثرة والجنس ،وىذا ما قد وضحو المؤلف في بحثو ىذا ّ ،
أسماء مفردة تحمل معنى الجمع يجوز الحمل عمى لفظيا وعمى معناىا  ،وما نتأكد منو بأن
الحمل عمى المعنى في الفاصمة القرآنية قد أدى إلى إيجاد االيقاع الصوتي التناغم بين فواصل
آيات القرآن الكريم.

 1انسركشً  ،انثرْاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص.64:
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أتى المؤلف ببحث ليوضح بأن توافق الفواصل وتبلؤميا انسجم بعضيا البعض اليراعي
فواصل السورة الواحدة بل يتعدى ذلك إلى مراعاة فواصل كل سورة  ،ولكن المعنى العام واحد
في التعبيرين المختمفين وبرز نقاط لمتوضيح أكثر من بينيا:
أوال  :اختصاص كل من المشتركين بموضع:
واستشيد بقولو تعالى ...(( :ولََي َذ َكر أولُوا األ ْلَب ِ
اب)) [إبراىيم، ]52 :وقال في سورة طوَّ (( :ن
إن
َ ُ ْ
ٍ
لى ُّ
أليات أل ُْو ِ
النيَى)) [طو ]128 :فقد وضح بأنو اختص كل من المشتركين بموضع
ك
ِفي َذلِ َ
،فجاءت كل من الفاصمتين موافقة فواصل السورة التي وردت فييا.

1

ثانيا :اختبلف الصيغة الصرفية من األصل الواحد:
ّبين بأنو تختمف الصيغة الصرفية أو المفظية باختبلف فواصل السورتين ،واستشيد ذلك في
قولو تعالى(( :إِن ي ْدع ِ
ِ َّن
يدا)) [النساء:
شيطَ ًانا َم ِر ً
ون َّنإال ْ
ون من ُدونِو إال إناثًا وان َي ْد ُع َ
ْ َ ُ َ

، ]117

ويبين بأن (مريدا) يفيد المبالغة،وأما في سورة الصافات فذكر َمارد وذلك في قولو تعالى:
ّ
(( َو ِح ْفظًا ِم ْن ُك ِل َش ْي ٍ
طان َّنمارٍد)) [الصافات ، ]7 :فالصيغة الصرفية في سورة النساء عمى
وزن(فعيل) أي مريدا ،وفي سورة الصافات صيغت عمى وزن فاعل أي (مارد) وذلك مراعاة
لمفواصل في كمتا السورتين.
وأتى باستشياد آخر في صيغتي (أفعل)و(فاعل) وذلك في قولو تعالىَ (( :ال َج َرَم َّنأنيُ ْم في
األ ِ
ون)) [ىود]22:
َخ َرِة ُى ُم ْ
األخ َس ُر َ

ٌُ1ظر :انطٍٕطً جالل انذٌٍ،ـاإلتقاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص298:
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ون) والمعنى كما ّبين
فوضح بأنو قد وردت في ىذه السورة عمى وزن (أفعل) أي في ( ْ
األخ َس ُر َ
بأنو يعني بيا صدوا عن السبيل  ،والذين يضاعف ليم العذاب ،وأما في سورة النخل فقد وردت
َخرِة ىم َ ِ
ِ
رون))
الخاس َ
عمى وزن (فاعل) وذلك في قولو تعالىَ (( :ال َج َرَم اََّننيُ ْم في األ َ ُ ُ
[النخل ، ]109:والخاسرون عمى وزن فاعل والمعنى كما وضح ىو:الخاسرون الذين صدوا فيم
الخاسرون مع ضبللتيم أضموا غيرىم ،وجاءتا باختبلف الصيغتين من أجل موافقة لمفواصل.
رابعا :التذكير والتأنيث في اسم الجنس الجمعي:
وذلك كما وضح في قولو تعالى(( :تَْن ِزعُ َّن
َع َج ُاز َن ْخ ٍل ُمنقَ ِع ٍر)) [القمر:
اس َكأََنيُ ْم أ ْ
الن َ

]20

ِ
ٍ
ٍ
ِ
وما فَتََرى القَ ْوَم ِفييَا
،وبرز تأنيث ليا في قولو تعالىَ (( :س َخ َرَىا َعمَ ْيي ْم َس ْب َع لََيال َوثَ َمانَيةَ أََيام ُح ُس ً
َع َج ُاز َن ْخ ٍل َخ ِاوَي ٍة)) [الحاقة:
ص ْرَعى َكأَّنَنيُ ْم أ ْ
َ

 ، ]7وأتى برأي ابن الصائغ وتذكير بأحكام

المناسبة في الفاصمة القرآنية التي ذكرىا :إيثار تذكير اسم الجنس كما في (َن ْخ ٍل ُمنقَ ِع ٍر) ،إيثار
تأنييا في(َن ْخ ٍل َخ ِاوَيةً) ،1وذىب بعدىا المؤلف بتعميل أبو حيان بقولو :بأن والنخل اسم جنس
يذكر ويؤنث ،وذ ّكر في سورة القمر لمناسبة الفواصل،

2وكذا أنث في سورة الحاقة لممناسبة

أيضا ،أما عن ما أتى بو عن الزركشي في توضيحو بقولو :كل ما ورد من باب ايقاع المناسبة
فمك أن ترده إلى المفظ تذكي ار ،أو لك أن ترده إلى المعنى تأنيثًا ،وىذا اعتبره من قاعدة أن اسم
الجنس تأنيثو غير حقيقي ،فتارة يمحظ معنى الجنس فيذكر ،وتارة معنى الجماعة فَُيؤنث.وذلك
معا.
لممناسبة الفواصل وتحقيق االيقاع الصوتي والمعنوي ً

ٌُ 1ظر :انطٍٕطً جالل انذٌٍ،اإلتقاٌ فً عهٕو انقرآٌ،ص.297:
ٌُ 2ظر :انجًم ضهًٍاٌ،انفتٕداخ اإلالٍْح،ص.226:
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تحليل ومناقشة للكتاب:
يعتبر ىذا الكتاب مجموعة من األبحاث العممية التي نشرىا أصحابيا أي العمماء في
المجبلت فقام صاحب ىذا الكتاب أي عمي عبد اهلل حسين العنبكي بجمع ىذه األبحاث في
مؤلف واحد سماه البناء المغوي في الفواصل القرآنية ،ويرجع سبب التسمية إلى تمحور
األبحاث تحت ىذا العنوان و،اشتغال العمماء بالفاصمة القرآنية  ،وىذا المصطمح الذي
يتمحور حولو البحث.

 1المصطمحات والمفاهيم التي اعتمدها الكاتب:
بخصوص المصطمحات فقد استخدم مصطمحات قديمة وحديثة مختصة بالموضوع دون
الخروج من بقعة موضوع بحثو فيي مصطمحات مختصة بالبناء المغوي ،ومتعمق
فمثؤل ذىب
بالفاصمة،فقد عرف المؤلف بداية مصطمح الفاصمة
مستمدا ذلك بتعريف العمماء ً
ً
إلى تعريف الرماني في قولو :بأنيا حروف متشاكمة في المقاطع توجب حسن إفيام
المعاني) .1فقد برز العمماء المختصين باالعجاز وىذا توضيح منو بأن الفاصمة تعتبر
اعجاز القرآن فيي كما يتبين رأس اآلية يتمحور موضوع اآلية عندىا فبل يمكن تغيير فييا
أو حذفيا أة زيادة  ،فالقرآن ال يمكن أن يأتوا بمثمو كما تحدى بو العرب ،فقد ّبين بأن
الفاصمة عرفت مقارنة بالقافية الشعرية،ألن كما وضح المؤلف الفاصمة في حكم القافية،وذلك
ألن الفواصل ىي رؤوس اآليات  ،والقوافي ىي أواخر األبيات،وذلك ألن الفاصمة ىي آخر
اآلية ،كما أن القافية ىي كذلك آخر البيت،فيي تجري مجرى القوافي،
 1الرماوي ،الخطابي وعبذ القاهر الجرجاوي ،ثالث رسائل في إعجاز القرآن،ص.97:
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فقد أبرز المؤلف دون تأكده عمى القول بأن لعل تسمية الفاصمة جاءت من قولو
ِ
اب فُ ِ
ون)[فصمت:
صمَ ْ
تعالىِ ((:كتَ ٌ
ت َءاياتُوُ قُ ْرَء ًان َ
اع َربًِيا لقَ ْوٍم َي ْعمَ ُم َ

، ]3وكذا سميت كذا ألنو

ينفصل عندىا الكبلمان ،1وذلك أن آخر اآلية فصل بينيا وبين اآلية التي بعدىا ،ولذلك
سميت فاصمة لفصميا بين اآليات.ويتوضح كذلك أن مصطمح الفاصمة نال اىتمام كبير
وذكر كثير في مواضيع الكتب أي من قبل عمماء والباحثين القدماء،ولذا يتبين بأنيا تحمل
مضمونا مطابق لمضمون ما قبمو وذلك ألنيا آخر اآلي ،وليكون الكبلم متناسق غير
متنافروال شاذ،وقد جاءت الفواصل القرآنية متآلفة تمام التآلف مع آياتيا مؤدية دورىا في اتمام
المعنى ،وايصالو عمى نحو بديع معجز،حتى لو تكمف متكمف أن يستبدل الفاصمة بغيرىا ما
معا ،فالفاصمة إحدى صور اإلعجاز في بيان
استطاع وما وجد غيرىا يؤدي المعنى وااليقاع ً
القرآن الخالد ،ومن ذلك قول الزركشي عن ذلك :اعمم أن المواضع التي يتأكد فييا ايقاع
المناسبة مقاطع الكبلم وأواخره،وايقاع الشيء فييا بما يشاكمو ،فبلبد أن تكون مناسبة لممعنى
المذكور أوال ا
،إال خرج بعض الكبلم عن بعض ،وفواصل القرآن العظيم ال تخرج عن ذلك
)،فيتبين من خبلل قول الزركشي الذي ذكر بأن فواصل القرآن تيتم بتبلؤم المعنى والتعبير
معا ،وىذا ما أحب أن يوصمو المؤلف لنا واعتماده عمى تعريف الفاصمة بداية داللة
وااليقاع ً
عمى تمحور الموضوع حوليا فموضوع لبحثو ككل يصب في إناء الفاصمة القرآنية وذلك
باب ارزه ما يحدث ليا من بناء أي ببناء صوتي ،وصرفي وتركيبي،
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أي ما حدث لمفاصمة من تقديم أو تأخير أو حذف وزيادة  ،وكذا من ناحية الصوت ظاىرة
الوقف  ،وذلك يوضحو في األبحاث التي جمعيا في ىذا البحث .
ليذكر بعد مصطمح التحويل الذي يعتبر مصطمح متعمق بالمجاز ،ويبين لنا المؤلف في
كتابو بأن الخميل أول من أشار إلى ىذا المصطمح وذلك في معجمو العين الشيير ،فقد نسب
وضح لنا كذلك
إلى العرب  ،وأما بما يخص كما ذكرت أن التحويل ىو من باب المجاز فقد ّ
المؤلف وذلك في ذكره في كتاب البرىان في عموم القرآن لمزركشي  ،بحيث ّبين بأن
عده مجاز،فمم يبرز لنا المؤلف تعريف محدد لمصطمح التحويل  ،وكذا لم يبرز
الزركشي ّ
تحميمو لمتعريفات أو اقتراحاتو ،وذكر بما يخص البناء وذلك في الصوتي مصطمح الوقف
،وبرز مجموعة من التعريفات لبعض العمماء منو ابن الجزري  ،والرضي فقد يوضح أن
تعريف الوقف يصب في أنو  :ىو قطع الصوت عمى الكممة أي عند إخراج آخر المفظة،

1

وىذا ما قد تبين لي من خبلل التعريفات التي ذكرىا المؤلف ،وقد اعتمد المؤلف مصطمحات
تركيبة ببلغية ،كمصطمح التقديم والتأخير وبرز بأنو درس ىذا المصطمح ليوضح ما لمفاصمة
القرآنية من أثر كبير في بناء الجممة القرآنية ،وما يحدث لو من تقديم وتأخير  ،ليتوفر
لمجممة انسجاما صوتيا بديعيا بين الفواصل وتناغم ال مثيل لو في غير القرآن الكريم،
وذكر المؤلف كذا ما يخص تركيب الجممة القرآنية المصطمحين الببلغيين الحذف والزيادة ،
ولكنو لم يقف عمى تعريف لممصطمحيين بل دخل مباشرة في التطبيق وذكر الشواىد المتعمقة
بالبحث ،ويتبين بأن المؤلف استخدم مصطمحات لغوية واضحة الفيم وكذا مصطمحات
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استمدىا من البناء المغوي لمفاصمة القرآنية ،بحيث من البناء الصوتي ذكر مصطمح الوقف
،ومن جانب الصرفي ذكر مصطمح التحويل ،واألوزان ،والصرف ،وأما عن جانب التركيب
والنحو ذكر مصطمحات كالتقديم والتأخير  ،والحذف والزيادة .

 2ـ لغة المؤلف وأسموبه:
لقد استخدم المؤلف في كتابو لغة عربية فصيحة ذات خط واضح ،بتوضيحو كذا لمعناوين ،
وقول لذلك ألني فيمت وتصمت بفضل اهلل إلى المعنى المراد ،وكذا بيان كتابة المؤلف
لآليات القرآنية بالخط العثماني في كل آية استشيدت ،
وأما عن أسموبو فيكاد ينعدم ألن المؤلف لم يحمل أو يناقش أي مقولة أو معمومة أ ماشابو
ذلك  ،وذا عدم ذكر اقتراحاتو بل اكتفى بمجيء معمومات من أبحاث بعض العمماء ورصدىا
،عد  ،أي بروز ضمير
،فر
ق،خص،يرى ّ
ّ
كما ىي  ،وىذا بارز في استخدامو ألفاظ مثل :نقل ّ
الغائب عمى الباحثين  ،ولكن ضمير المتكمم الذي يعود عمى المؤلف يكاد ينعدم في ىذا
البحث ،فقد أتى بتعريفات لبعض المصطمحات من قبل العمماء كما ىي دون ذكر رأي لو
،أو اقتراح ،أو مناقشة ،فقط اكتفى باقتباس المعمومات وجمعيا وحضورىا في بحثو ولكن أتى
بما تعمق ببحثو  ،فيو لم يخرج من بقعة الموضوع ،
فكل ما اقتبسو وحضره من معمومات تدور حول موضوع البناء المغوي في الفاصمة القرآنية،
فرق أبو عمرو الداني
فمثبل في ذكره في تعريف لمفاصمة ،فإنو قالّ :

1في رؤوس اآليات

والفواصل  ،لكن بعدىا انتقل مباشرة إلى تمثيل سيبويو لمفاصمة من خبلل قول اهلل  ،ولم
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يذكر تحميل أو أي مناقشة لو،ولم يبرز أسموبو ،وكذا في مثال آخر ذكر في تحويل األبنية
،أي في االستشياد بأمثمة (كاذبة) و(عافية) وذلك في آيات القرآن ،فقال المؤلف :يرى
الزجاّج أي برز رأي الزجاج دون بروز رأيو أو ذكر تحميل لرأي الزجاج بل يعتمد عمى نقل
فقط ،وكذا في تفسير اآليات أي آخرىا فيو يذكر آراء الباحثين رأي بعد  ،رأي وذلك في
ِ
ِ
ون) فذكر بأنيم قالوا في
الم ْفتُ ُ
سورة القمم ،أي في قولو تعالى ( :فَ َستُْبص ُر َوُي ْبص ُر َ
ون بأيِّيي ُك ُم َ
تفسير لفظة (المفتون) ،وانتقل بعدىا إلى ذكر رأي الطبرسي بتمخيصو ألوجو المفظة ،1ويمي
عد الزمخشري من ذلك المفظة  ،أي أنو وفّق بين تناسق العبارات والفقرات إال
ذلك بقولو ّ :
اأنو كما يتوضح يكاد أسموبو في التحميل ينعدم ،ويبين ذكر عمماء المغة والتفسير ويأتي بكل
معمومة تكون مربوطة بموضوع البحث المخصص ،فمثبل في تحويل اسم المفعول بمعنى
اسم الفاعل ،بدأىا برأي عمماء المغة وذلك من خبلل لفظة (مأْتًِيا) في سورة مريم ،اآلية 61 :
لينتقل كممارستو إلى تعميل الفراء فيو يستمده كثي ار في التعميبلت بحيث أخذ من رأيو في أن
مأتيا ،وبرز اتفاق واختبلف اآلراء ورغم ذلك لم يترك بصمتو في الرأي ،
لم يقل:آتيا ،بل قال ً
لكنو برز الشواىد القرآنية ليستدل بيا أي لذكر الفاصمة القرآنية
وما ليا من بناء فيو الموضوع الشاغل لبحثو ،فيو قد اعتمد عمى اإلحصاء في بعض
النقاط فمثبل في ذكره موقع الفعل(اختمف) في التقديم والتأخير في القرآن الكريم بحيث قال :
ـ ـ قد وقع الفعل(اختمف) في

 13موضعا فاصمة ،تقدم فييا الجار والجرور عمى الفعل
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المضارع الذي ذكر بأنو من األفعال الخمسة ،فيي كما أبرز (  )5منيا لممخاطبين في قولو
ِِ ِ
ون) [النحل ]92 :و( )8منيا لمغائبين (فيو يختمفون).
تعالى( :فيو تَ ْختَمفُ َ
ـ ـ ـ وذكر كذا أن الفعل (اختمف في) جاء ماضيا عمى األصل في (  )12موضعا ولكن برز
1

عدم وقوعو فاصمة .

ـ ـ أن الفعل المضارع منو جاء عمى خبلف األصل مرة واحدة ولكن لم يقع فاصمة ،أما فيما
وقع فاصمة كان من األفعال الخمسة وبذلك لتنسجم الفاصمة مع الفواصل األخرى ،كما
استدل المؤلف كذا باإلحصاء في فواصل الوقف عمى الروي الساكن بأنو بمغ (  )5197من
مجموع فواصل القرآن البالغة (  )6236وىي نسبة عالية ،وىذا ما قد وفره من احصاء
المؤلف في كتابو فيتبين اعتماده عمى المنيج االحصائي في ىذه النقاط في تحويل األبنية
وكذا ذكره في بحث البناء الصوتي أي في موضوع الوقف بذكر المؤلف موضوعو الذي ذكر
في آيات القرآن.وكذا وفّر اإلحصاء في باب الحمل عمى المعنى بحيث ذكر إحصاء عن
الفواصل،أي برز أن الفواصل المنتيية بالنون أي حرف الروي الذي يعتبر بأنو الحرف الذي
تبنى عميو القصيدة ويمزم في كل بيت منيا أي ىذا تعريف من القوافي وذلك كذا في الفاصمة
ـ،بحيث بمغ عددىا (  )3152أي بنسبة كبيرة وذلك من مجموع الفواصل القرآنية ( )6236
أي ما يعادل نصف الفواصل القرآنية،وأما عن الفواصل المردفة أي الردف ىو أحد حروف
المد الذي يسبق حرف الروي وذكره لمثال:مؤمنون ،بحيث ذكر حسين العنبكي بأنو
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بمغ( )5165فاصمة وذلك من مجموع فواصل القرآن ،وماعدا الضمائر،وىذا توفيره
لئلحصاء.

3ـــــ مرجعية المؤلف التي اعتمد عميها:
وأما عن المرجعية

التي اعتمدىا المؤلف فقد وفّر دراسات صوتية وذلك حول دراستو

لموضوع الوقف بحيث ذكر تعريف لو وكيف الوقف عمى الفاصمة وما يتركو ىذا الوقف من
أثر جمالي ومن تناغم صوتي بين الفواصل ،وما يحدث ليا من تغيير  ،وذكر من أقسامو
:الوقف التام  ،بتوضيحو من آيات القرآن  ،وكذا الكافي  ،والوقف الحسن وذلك لتعمقو من
جميعا  ،وآخر الوقف القبيح وذلك الذي اليفيم معو المعنى لعدم تمام
جية المفظ والمعنى
ً
وضح المؤلف ،أي قد ذكر أربعة أقسام لموقف  ،ويمي بعدىا ذكر وجوه لموقف
الجممة كما ّ
عمى الفواصل القرآنية الذي اقتصر عمى الوجوه الشائعة التي يظير أثرىا في تغيير حركة
الفاصمة وبنيتيا ،كالوقف من غير تغيير ،والوقف بالسكون أي تسكين الحرف األخير من
حرصا
الفاصمة 1كما قد برز المؤلف في بحثو ،وكذا ذكر الروم أي اإلتيان بالحركة خفية
ً
وبين المؤلف من خبلل ما أتى من الباحثين
عمى بيان الحركة التي تحرك بيا آخر الكممةّ ،
أن تسمية الروم قد أتت ألنك تروم الحركة وتريدىا حين لم تسقطيا بالكمية  ،ويدرك الروم
صويتًا خفيفًا ،وكذا آخر اإلشمام فقد
األعمى الصحيح السمع ،وذلك ألن في آخر الكممة ُ
اعترف بأنو تييئة العضو لمنطق بالضم من غير تصويت ،وذلك بأن تضم الشفتين بعد
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اإلسكان  ،وكذا ذكر الوقف بالتضعيف :وذلك بأنو تضاعف الحرف الموقوف عميو بأن تزيد
حرفا مثمو فيمزم االدغام  ،1ويعرف ىذا الوقف إنما من زيادات الوقف  ،فإذا وصمت وجب
تحريكو وسقطت ىذه الزيادة ،وكذا وفّر الوقف بالنقل الذي يعني بأنو تحرك ما قبل الحرف
األخير ،إذا كان ساكنا حركة الحرف األخير في الرفع والجر ،فإذن ىو تحويل الحركة من
الحرف الحرف األخير لمكممة إلى الساكن قبمو  ،وظاىرة الوقف بالنقل اعتبرىا الباحثون بأنيا
ناتجة عن الضغط عمى المقطع األخير في حالة الوقف عمييا ،واستقام عمى الوقف بحذف
الياء وتوقف المؤلف عمى أن سيبويو أول من أشار إليو منيا حذف ياء التي ىي ضمير
مسبوقة بنون الوقاية من الفعل وذكر إستشيادات عمى ذلك ،وكذا حذف الياء التي ىي
وضح  ،وذكر شاىد كذلك في
ضمير متصمة باألسماء أي حذف ياء المضاف إليو كما ّ
المعرف ب(أل) وكذا من الفعل المضارع الناقص المرفوع فحذفت
حذف الياء من المنقوص
ّ
كثير في ىذا الصدد رأي الفراء  ،وكذا ذكر وجوه كذلك متواجدة في
كذلك ياء  ،وذكر ًا
الفاصمة القرآنية لموقف من بينيا :الوقف بزيادة ىاء السكت  ،وكذا زيادة األلف وقد أتى
بتعميل االأخفش في ىذا الصدد وآخرون واستشيد بآيات القرآن ،
وأما ما يخص الدراسات القرآنية فكتاب حسين العنبكي ىذا متوفر كثير فيو استشياد بآيات
فيو الموضوع الشاغل في كتابو أي في الكتاب الذي بين أيدينا يدرس الفاصمة القرآنية التي
اعتبرت رأس اآلية فمثبل في كل باب من أبوابو يستشيد بالقرآن وفتح الكتاب بآية يتبين
الدراسة القرآنية وأمثمة ذلك كذلك في ذكر سورة النجم اآلية  ، 58 :كاستشياد بيا في تحويل
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اسم الفاعل بمعنى المصدر أي في لفظة (كاشفة) التي تعتبر فاصمة اآلية  ،ومن ىذه
الفاصمة يظير تعميل وبيان الباحثين تمك النقط  ،فمن اآليات أي الفواصل يستخرج األبنية
من صرفية كاألوزان والصيغ  ،واألبنية التركيبية من تقديم وتأخير مثل في سورة طو ،
وسى ) بحيث حدث في الفاصمة
اآلية  ]70في قولو تعالى  (:قَالُوا َءامانا بِ َر ِب َى ُار َ
وم َ
ون ُ
تقديم وتأخير بحيث تأخر موسى وتقدم ىارون  ،وقد أتى المؤلف من خبلل ىذه اآلية رأي
السامرائي بحيث قال بأن فاضل السامرائي يرى بأن القرآن ال يراعي جانب المفظ وحده بل
يراعي مع ذلك المعنى  1 .أي أتى بقولو:فيو لم يختم آية الشعراء بكممة (ىارون) وآية طو
بكممة (موسى) مراعاة النسجام الموسيقي وحده بل اقتضاه الكبلم من جية أخرى  ،فيو قد
راعى االنسجام الموسيقي وكذا راعى ما يقتضيو الكبلم 2 ،وكذا ذكر في التركيب الحذف أي
ما يحدث لمفاصمة القرآنية من حذف وزيادة وذلك في الحذف كحذف الياء في فاصمة سورة
الفجر،اآلية 4:في قولو تعالى (:والمَْي ِل إِ َذا َي ْس ِر) ويبين نسب الخميل وذكر ابن الجزري وكذا
ذكر اختبلف القراء وذلك ككل من خبلل فاصمة آيات يستخرج آراء الباحثين ويذكر القراء ،
وكذا استشيد بآية غافر ،32 :وآية الرعد ، 9 :وذكر بأن القراء ىناك من يحذفيا في الوصل
وكذا في الوقف  ،ولكن ذكر كذا بأن ىناك من يحذفيا في الوقف ويثبتيا في الوصل  ،وبرز
بعدىا مذاىب القراء بحيث ذكر بأن نافع  ،وأبو عمرو ،حمزة  ،والكسائي ،فقاعدتيم كما ّبين
وصبل ال وْقفًا  ،وأما ابن كثير  ،ويعقوب ،فقاعدتيم اإلتيان بيا
المؤلف إثبات ما يثبتون منيا
ً

 1يىظر.د.فاضل السامرائي،التعبير القرآوي،ص211:
 2يىظر:محمذ حسيه علي الصغير،الصوت اللغوي في القرآن،ص.147:
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في الحالين ،وأما الباقون وىم ابن عامر ،وعاصم،وخمف ،فقاعدتيم الحذف في الحالين،
فيبرز لنا المؤلف من خبلل ذلك ذكر لعمم القراءات الذي يعتبر بأنو ذلك العمم الذي يعنى
منسوبا إلى ناقمو ،ويذكر المؤلف كثير ىذا العمم
بكيفية أداء كممات القرآن الكريم واختبلفيا
ً
أي القراء بحيث ظيور الميجات العربية ىو الذي أدى إلى ظيور عمم القراءات أي القراء
بحيث اختمفت الميجات من ليجة الشام وليجة مكة ،والبصرة ـ،والكوفة ،والشام لذا كل قارئ
وق أر بميجتو لكن لم يعتبر ذلك خاطئ كما وضح في عيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم
فالميم ىو عدم اختبلل المعنى لكن المفظ أبرز أن صحابيين قرؤوا آية من القرآن كل بميجتو
فقال الرسول لؤلول ىكذا نزلت وكذا قال لمثاني ىكذا نزلت فقال عمى االثنين بأنيم أصح لذا
يتبين تعدد القراء في آيات القرآن لكن المعنى واحد وىذا ما قد برزه المؤلف في بعض
محطات  ،كذا ذكر في تطرقو إلييا وذلك في ظاىرة الزيادة أي في التركيب من خبلل
ضة وأ ْكو ٍ
من ِف ا
اف َعمَ ْي ِيم بئاَنَِي ٍة ِم ْن ِف ا
ض ٍة
ير قَ َو ِار َ ْا
ت قَ َو ِار َ ْا
استشياده بقولو تعالىَ :وُي َ
ط ُ
اب َك َان ْ
ير ْ
َ
ير))[ اإلنسان 15 :ـ ـ ، ]16بحيث ذكر بأن القراء اختمفوا في قراءتيم لمفظة
وىا تَ ْق ِد ًا
قَ اد ُر َ
منونة في
ير _قَوار ًا
(قواري ار) بحيث قرأىا عاصم في رواية أبي بكر ،ونافع ،والكسائي (قَو ِار ًا
ير) ّ
ير) بغير تنوين 1 ،وىذا ما
ير _قوار َا
الوصل ،وباأللف في الوقف ،وق أر حمزة ،وابن عامر(قوار َا
وضح المؤلف ،
يبين ظيور القراء كما ّ
وأما عن التفاسير فإن المؤلف ذكر تفاسير بعض العمماء من خبلل تفسيرىم لمقرآن الكريم،
وذلك في توضيحو في نقاط مثل في المبحث الذي رقّمو بالخامس فخصصو لتثنية ما حقو
1

يىظر:ابه مجاهذ،السبعة في القراءات،ص663:ــ.664
90

الفصل الثاوي :تحليل ومىاقشة الكتاب.

اإلفراد ،وذلك في قولو،بحيث ذكر المفسرون ذلك في آية الرحمان:

 46فقال اهلل تعالى:

اف َمقَ َام َربِ ِو جان ِ
فسر المفسرون لفظة (جنتان) بحسب
( َولِ َم ْن َخ َ
تان)[الرحمان ،]46 :بحيث ّ
الجنة1 ،وكذا ذكر في باب آخر من االستشياد
قول حسين العنبكي بأنيما بستانان من بساتين ّ
ك َرِفيقًا) [النساء ]69 :بحيث برز كذلك في ىذه النقطة في
في قولو تعالىَ ...( :و َح ُس َن أُولئ َ
باب من أبواب الفصل الرابع أي الحمل عمى المعنى وذلك في أمثمة من مواضيع التي وقع
فييا المفرد فاصمة وىو يحمل معنى الجمع ،وذلك ّبين بأن المفسرون اختمفوا في سبب إفراد
كممة ( َرِفيقًا) أي الفاصمة التي وقعت في السورة  ،وىذا ما أوضحو في مرجعية من خبلل
كثير التفسير لكن وضح ذلك بذكر الحجم
ذكر تفسير القرآن ،وكذا ذكر المفسرين ،لم يذكر ًا
الوافر من آراء العمماء المغويين والباحثين،
ـ ـ ـوالذي نقف عميو بالتوضيح ىو ذكر الكاتب لتاريخ أي بتوثيق وفاة العمماء التي ذكر آراءىم
أي الباحثين  ،في ذكر تعميبلتيم ولمساتيم في توضيح وتفسير اآليات أي الفاصمة،وكثير ما
كثير وذلك ألنو يعتبر أول عالم ييتم اىتماما برؤوس
ذكر من العمماء الفراء فقد استشيده ًا
النحاس ثاني عالم
اآلي وكذا يعتبر من األوائل الذي ذكروا تسمية الفاصمة ليمي بعدىا ّ
بعده ،فالمؤلف لم يستغنى عن توثيق تاريخ الميبلد فبداه من بداية الكتاب إلى آخره

 1يىظر:الفراء،معاوي القرآن،ص.118:
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 4ــــ األمثمة والشواهد التي اعتمدها:
كثير في مواضيع بحثو من آيات القرآن وذلك ألن موضوعو يتمحور حول
المؤلف استشيد ًا
القرآن أي حول ما لمفاصمة من بناء لذا يمحظ االستشياد الوافر باآليات القرآنية وذلك مثبل
في األبنية المغوية أي في البناء الصوتي بحيث ّبين ىذا البناء من الفاصمة فمثبل الوقف
استخرج من رأس اآلية وذلك في وقف عمى السكون أي بحذف الحركة والتنوين وذلك في
قولو تعالى ((:ا
رحيم) فالوقف عمييا
إن اهللَ َغفُ ٌ
حيم))[البقرة ]173 :وذلك في الفاصمة ( ٌ
ور َر ٌ
رحيم)  ،وأما في مثال البناء الصرفي فكذا استخرجو من
فنحذف الحركة والتنوين فتق أر( ْ
الفاصمة القرآنية وذلك في التحويل أي مثبل في تحويل اسم المفعول بمعنى المصدر وذلك
ِ
ِ
ون)) فينا
ون بِ ّ
الم ْفتُ ُ
باستشياده بقول اهلل تعالى في سورة القمم5 :ـ ـ(( :6فَ َستُْبص ُر َوُي ْبص ُر َ
أييكم َ
في الفاصمة (المفتُون) والمصدر ىنا الفتنة كما يتوضح  ،واستشيد كذلك في نقطة احبلل
يبل ) ويوضح ىنا
مصدر محل آخر بسورة المزمل :8 :وذلك في قولو تعالىَ (:وتََبتَ ْل إلَ ْي ِو تَبتِ ً
بتبل والمصدر القياسي لمفعل(تبتل) ،1وقد ذكر المؤلف كذلك أمثمة
تبتيبل بأنيا مصدر محل تَ ً
ً
من كبلم العرب أي الشعر وذلك في صدد احبلل مصدر محل آخر فقدم مثال وذلك في
الشعر بحيث أتى المؤلف أمثمتو واستشيادات من الشعر أي لقوافي وكذلك من اآليات اي
الفواصل .
ومن الشعر في ذكره أن الشاعر قال:
اتباعا
وخير األمر ما استقبمت منو وليس بأن تتبعو ً
 1يىظر:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن،ص.33:
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وأما في باب التقديم والتأخير فذكر كذلك أمثمة واستشيادات وذلك مثالو عن تقديم المفعول
ِِ ِ
ِ
وسى)[طو ]67 :ووضح التقدير في
عمى الفاعل في قولو تعالى( :فَأ َْو َج َس في َن ْفسو خيفَةَ ُم َ
الكبلم ىو:فأوجس موسى في نفسو خيفة ،فيتبين من خبلل الشاىد القرآني أنو ىناك تأخير
الفاعل الذي ىو(موسى) .وقد وفّر شواىد قرآنية كثيرة في بحثو وكذا من أنماط العرب
وكبلميم من الشعر.
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الخاتمة:
وفي األخير ما عمينا إال أن نحمد اهلل ونشكره عمى تمام ىذا البحث الوافر الذي يحمل قيم
عممية قرآنية ىامة  ،وكذا لتمحوره حول القرآن ىذا ما يجعل لو قيمة عظمة ،وىذا ما أليفني
إلى دراسة ىذا البحث لما رأيتو يتمحور حول الفاصمة القرآنية.
أما بخصوص النتائج التي توصمت إلييا أنتجيا في نقاط أىميا:

1ـ

يتبين بأن المؤلف قد مدنا بقيم في كتابو وذلك بخصوص الفاصمة التي تعتبر رأس اآلية

أي بمعنى مضمون اآليات القرآنية ،وقد سميت فاصمة ألنيا تفصل مضمون آية عل آيم ما
قبميا.
غرضا صوتيا وذلك بتحقيق االيقاع الموسيقي التي تحدثو المفظة
 2ـ الفاصمة تأتي لتؤدي
ً
التي تكون فاصمة لكن توضح من خالل ما ذكر العنبكي بأن الفاصمة التؤدي الغرض
الصوتي فحسب بل تؤدي الغرض المعنوي كذلك فيي تؤدي الغرضان في آن واحد ،وذلك
ليتحقق االنسجام والتالؤم بين ما قبميا وما بعدىا من الفواصل.
 3ـ ـ يوضح المؤلف من خالل ما تطرق إليو بأن الفاصمة تحمل بناء لغوي أي ما يحدث ليا
من أبنية صوتية ،صرفية ،تركيبية،داللية.بحيث ذكر لنا في البناء الصوتي ظاىرة الوقف
،وذلك من الوقف بالسكون في الفاصمة ،أو الوقف بدون تغيير  ،الروم ،واإلشمام ،وكميا
عبارة عن وجوه لموقف تطرق إلييا العنبكي ووضحيا لنا في كتابو ىذا.

ــوعن البناء الصرفي فتطرق إلى تحويل األبنية الصرفية ،وذلك من تحويل اسم الفاعل
وىو يحمل المصدر ،وتحويل اسم المفعول وىو حامل لمعنى كذا لممصدر  ،وفي باب آخر
في ىذا الفصل تطرق إلى تحويل األبنية إلى اسم الفاعل و،ذكر كذلك تحويل إلى اسم
المفعول  ،بحيث توضح بأن ىذا التحويل رفيق المجاز،وذلك لجمال الفاصمة.
ـ ـ وفي البناء التركيبي تطرق إلى ما يحدث لمفاصمة من تقديم وتأخير وذلك بتحدث المؤلف
عن الباحثين الميتمين بيذه الظاىرة من قدماء ومحدثون مع ذكره لدلالتيم في ذلك ،لينتقل
بعدىا إلى برزه االستشيادات أي بتطبيق ما قدم وأخر في الفاصمة بالتوضيح لبع العمماء،
زكذا ذكره جانب الحذف والزيادة ،وذلك في المفظة.
 4ــ قد أشار المؤلف في كتابو إلى إيجاد

مظاىر لغوية تتعمق ببناء الفاصمة وتركيبيا

وتوافقيا مع الفواصل األخرى  ،وىذا البناء الغوي يقوم عمى وجود تغيير في التراكيب عن
تقديم وتأخير  ،حذف وزيادة  ،أو تحويل وذلك في الصرفي.
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الممخص:
يعد المؤلف في كتابو (البناء المغوي في الفاصمة القرآنية) ،بأنو مقتبس لممعمومات
وحضورىا فكتابو ىذا متوفر بآراء واستشيادات لكن بعدم حضور تفسيره أو تحميمو لرأي قدمو
بل اكتفى بحضر الرأي حسب باب موضوعو ويكتفي بذلك ،لكنو وفّق بين المعمومات  ،ولم
يخرج عن موضوع بحثو.
فأشار إلى ما لمفاصمة من قيمة وذلك في تحقيقيا لمغرضين الصوتي االيقاعي والمعنوي فيي
توفق بين اإلثنين  ،فاب ارزه لمظاىر لغوية تتعمق ببناء الفاصمة وتركيبيا ،وتوافقيا وانسجاميا
وضح المؤلف أي البناء المغوي يقوم عمى وجود
مع الفواصل األخرى  ،وىذا البناء الذي ّ
تغيير في التراكيب أي ما يحدث في الفاصمة من تقديم وتأخير ،وحذف وزيادة بوضوح أي
األبنية التي تحدث لمفاصمة من تحويل في األبنية أي في البناء الصرفي ،ومن وقف
بالسكون ومن غير تغيير زمن الروم واالشمام ،وغير ماذكر المؤلف وىذا من باب البناء
الصوتي بحيث متعمق بالصوت ،وذلك بتوفير المؤلف لشواىد قرآنية عمى كل بناء لغوي
وذلك لتمحور موضوع بحثو حول الفاصمة القرآنية فتبرز في كتابو القدر الوافر من
اإلستشيادات القرأنية فبيا يتوضح البناء في الفاصمة.

الكممات المفتاحية:
البناء  ،الفاصمة  ،البناء المغوي  ،المغة  ،الفاصمة القرآنية

Résumé:
Dans son livre (La structure linguistique dans l'interlude coranique), l'auteur
promet qu'il cite l'information et la présente. Son livre est disponible avec des
opinions et des citations, mais il n'a pas assisté à son interprétation ou à son
analyse d'une opinion qu'il Au contraire, il s'est contenté d'assister à l'avis selon
le chapitre de son sujet et d'en être satisfait, mais il a concilié les informations, et
ne s'est pas éloigné du sujet de sa recherche.
Il a évoqué la valeur de la virgule pour atteindre les deux objectifs sonores,
rythmique et moral, car elle réconcilie les deux, en mettant en évidence les
manifestations linguistiques liées à la construction de la virgule et à sa
composition, et sa compatibilité et son harmonie avec d'autres virgules, et cette
construction que l'auteur a précisé toute construction linguistique est basée sur la
présence d'un changement dans les structures c'est à dire ce qui se passe dans La
virgule de présenter, retarder, supprimer et ajouter clairement, c'est à dire les
bâtiments qui se produisent pour la virgule d'une transformation en bâtiments ,
c'est à dire dans la construction morphologique, et qui s'est tenu en silence et
sans changer le temps du rhum et de l'al-ashm, et autre que ce que l'auteur a
mentionné.Chaque structure linguistique, car le sujet de sa recherche tourne
autour de la virgule coranique , ainsi dans son livre, la quantité abondante de
citations coraniques apparaît, dans laquelle la structure dans la virgule est
clarifiée.
les mots clés:
Syntaxe, virgule, syntaxe, langue, virgule coranique

Summary:
In his book (The Linguistic Structure in the Qur’anic Interlude), the author
promises that he is quoting the information and presenting it. His book is
available with opinions and citations, but he did not attend his interpretation or
analysis of an opinion he presented. Rather, he contented himself with attending
the opinion according to the chapter of his subject and being satisfied with that,
but he reconciled the information, and did not depart from the topic of his
research
He referred to the value of the comma in achieving the two objectives of sound,
rhythmic and moral, as it reconciles the two, by highlighting linguistic
manifestations related to the construction of the comma and its composition, and
its compatibility and harmony with other commas, and this construction that the
author clarified any linguistic construction is based on the presence of a change
in the structures i.e. what happens in The comma from presenting, delaying,
deleting and adding clearly, i.e. the buildings that occur for the comma from a
transformation in buildings, i.e. in the morphological construction, and who
stood still and without changing the time of the rum and al-ashm, and other than
what the author mentioned, and this is part of the phonetic construction so that it
is related to the sound, and that the author provides Qur’anic evidence on Each
linguistic structure, because the subject of his research revolves around the
Qur’anic comma, so that a large amount of Qur’anic citations emerges in his
book, in which the construction in the comma is clarified.
key words:
Syntax, comma, syntax, language, Quranic comma
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الممخص:
يعد المؤلف في كتابو (البناء المغوي في الفاصمة القرآنية) ،بأنو مقتبس لممعمومات
وحضورىا فكتابو ىذا متوفر بآراء واستشيادات لكن بعدم حضور تفسيره أو تحميمو لرأي
قدمو بل اكتفى بحضر الرأي حسب باب موضوعو ويكتفي بذلك ،لكنو وفّق بين
المعمومات  ،ولم يخرج عن موضوع بحثو.
فأشار إلى ما لمفاصمة من قيمة وذلك في تحقيقيا لمغرضين الصوتي االيقاعي والمعنوي
فيي توفق بين اإلثنين  ،فاب ارزه لمظاىر لغوية تتعمق ببناء الفاصمة وتركيبيا ،وتوافقيا
وضح المؤلف أي البناء المغوي يقوم
وانسجاميا مع الفواصل األخرى  ،وىذا البناء الذي ّ
عمى وجود تغيير في التراكيب أي ما يحدث في الفاصمة من تقديم وتأخير ،وحذف وزيادة
بوضوح أي األبنية التي تحدث لمفاصمة من تحويل في األبنية أي في البناء الصرفي
،ومن وقف بالسكون ومن غير تغيير زمن الروم واالشمام ،وغير ماذكر المؤلف وىذا من
باب البناء الصوتي بحيث متعمق بالصوت ،وذلك بتوفير المؤلف لشواىد قرآنية عمى كل
بناء لغوي وذلك لتمحور موضوع بحثو حول الفاصمة القرآنية فتبرز في كتابو القدر الوافر
من اإلستشيادات القرأنية فبيا يتوضح البناء في الفاصمة.
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Résumé:
Dans son livre (La structure linguistique dans l'interlude coranique), l'auteur
promet qu'il cite l'information et la présente. Son livre est disponible avec des
opinions et des citations, mais il n'a pas assisté à son interprétation ou à son
analyse d'une opinion qu'il Au contraire, il s'est contenté d'assister à l'avis
selon le chapitre de son sujet et d'en être satisfait, mais il a concilié les
informations, et ne s'est pas éloigné du sujet de sa recherche.
Il a évoqué la valeur de la virgule pour atteindre les deux objectifs sonores,
rythmique et moral, car elle réconcilie les deux, en mettant en évidence les
manifestations linguistiques liées à la construction de la virgule et à sa
composition, et sa compatibilité et son harmonie avec d'autres virgules, et
cette construction que l'auteur a précisé toute construction linguistique est
basée sur la présence d'un changement dans les structures c'est à dire ce qui se
passe dans La virgule de présenter, retarder, supprimer et ajouter clairement,
c'est à dire les bâtiments qui se produisent pour la virgule d'une
transformation en bâtiments , c'est à dire dans la construction morphologique,
et qui s'est tenu en silence et sans changer le temps du rhum et de l'al-ashm, et
autre que ce que l'auteur a mentionné.Chaque structure linguistique, car le
sujet de sa recherche tourne autour de la virgule coranique , ainsi dans son
livre, la quantité abondante de citations coraniques apparaît, dans laquelle la
structure dans la virgule est clarifiée.
les mots clés:
Syntaxe, virgule, syntaxe, langue, virgule coranique

Summary:
In his book (The Linguistic Structure in the Qur’anic Interlude), the author
promises that he is quoting the information and presenting it. His book is
available with opinions and citations, but he did not attend his interpretation
or analysis of an opinion he presented. Rather, he contented himself with
attending the opinion according to the chapter of his subject and being
satisfied with that, but he reconciled the information, and did not depart from
the topic of his research
He referred to the value of the comma in achieving the two objectives of
sound, rhythmic and moral, as it reconciles the two, by highlighting linguistic
manifestations related to the construction of the comma and its composition,
and its compatibility and harmony with other commas, and this construction
that the author clarified any linguistic construction is based on the presence of
a change in the structures i.e. what happens in The comma from presenting,
delaying, deleting and adding clearly, i.e. the buildings that occur for the
comma from a transformation in buildings, i.e. in the morphological
construction, and who stood still and without changing the time of the rum
and al-ashm, and other than what the author mentioned, and this is part of the
phonetic construction so that it is related to the sound, and that the author
provides Qur’anic evidence on Each linguistic structure, because the subject
of his research revolves around the Qur’anic comma, so that a large amount
of Qur’anic citations emerges in his book, in which the construction in the
comma is clarified.
key words:
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