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 ادلقدمة
 .اضتمد  رب العاظتني , كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كاظترسلني نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أرتعني

كبعد 
فإف القرآف الكرَل معجزة اإلسالـ اطتالدة الباقية اضتية, كما خلوده كبقاؤه كحياتو إال ألنو من كالـ الواحد األحد 

. اضتي الذم ال ديوت , لو جالؿه من جاللو , كقوةه من قوتو , كهباءه من هبائو , كرتاؿه من رتالو 
, كما الفرؽ بينو كبني كالـ البشر إال كبيانوحارت العقوؿ يف فهم سره, كاتىت القلوب يف فيض نوره كرتالو 

. كالفرؽ بني هللا كسائر اظتخلوقني
, فهو معجز أساليبو كبيانو كبالغتو كمعانيو, كل شيء يستطع العرب غتاراة القرآف يف مل ,معجزه أبسلوبو كمضمونو

  .كتدىشك معانيو ك رصافة كلماتو كرتلو,  تتعجب من ألفاظوللجن كاإلنس,
. تسمى فواصل القرآف ك ـ هبا آايتو , تتراكيبة اظتبدعة الكلمات اليت ختت كمن أساليب القرآف اظتعجزة , ك

 
يف األداء , فهي ال  كهباء تعطي النص القرآٍل ميزةك, كالفاصلة القرآنية من اظتظاىر الصوتية اليت تشكل لوحة رتالية

. , بل تتصل مبستوايت أخرل كاظتستول النحوم كالبالغيفحسبتقف عند اظتستول الصويت كالداليل 
 

 إلبراز اطتصائص البالغية للفاصلة القرآنية, كمدل مالءمتها لسياؽ الكالـ حبث اؿامن أجل ذلك جعلت ىذ
. كمقامو , كتتمتها للغرض اظتقصود من الكالـ , كمدخلها يف اإلعجاز القرآٍل 

 
شتو النص القرآٍل , كاظتشاركة : كالغرض من الدراسة أف نلمس فيها إحياءات سامية تنبعث من عنصرين مها 

 .الوجدانية لدل اظتتلقي الذم جيد ظتسات دقيقة , كمنهجنا يتجلى يف الوضوح كصدؽ التصوير
 

: كخادتة ستسة مباحث قدمة كمل قّسمت حبثيكقد 
 .التمهيد-

. أنواع الفواصل يف القرآف الكرَل: اظتبحث األكؿ-

. طرؽ معرفة الفواصل القرآنية: اظتبحث الثاٍل- 

. الفرؽ بني الفاصلة القرآنية كالسجع كالقافية: اظتبحث الثالث- 

 .بالغة الفواصل القرآنية: اظتبحث الرابع- 

 .أمثلة كصور من بالغة الفاصلة القرآنية: اظتبحث اطتامس- 
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اطتادتة - 

 .الفهارس- 

 
آخرنا على ما يّسر كأعاف فهو صاحب الفضل كحده كمنو  أكالن كهلالج لج كال يسعّن يف ىذا اظتقاـ إال أف أشكر هللا 

 مث أشكر كالدام اللذاف ما انفّكا عن الدعاء يل كمّد يد العوف كاضتّب كاضتناف يل يف كل مراحل التوفيق كالفتح,
فاللهّم أنر قلبيهما كأسعد , ك تشرؽ كل العتمة يف عيّن, كهبما أتقّول بعد هللا, فتحت ظّلهما حيُلو ُمقامي, حيايت

 .حياتيهما يف الدنيا كاآلخرة
, الذم احتواٍل رغم كل ما يعرتيّن– معهد الفتيات للقرآف الكرَل كعلومو  -  شكر معهدميغيب عّّن ضتظةن  كال 

سقى كل بذرة فيّن , كآكل عقلي كلساٍل كمعتقدايت, ضّم شغاؼ قليب إليو, فقّومّن بعد هللا كسّددٍل كأرشدٍل
 .كانفعنا ككّىاجنا, كاف حديقة غّناء كل من دخل إليها خاكاين خرج منو مزىرنا, حّّت منت كأذترت

 .من معلماتو كطالباتو كمنسوابتو عتذا الّصرح العظيم, فجزاه هللا خرينا كمن عِمل بو كساىم كبذؿ
 توجيهي كمل تبخل علي بعلم أك كقت فجزاىا عن تنفكّ اليت مل  (رشا البليهد: األستاذة )أخص ابلشكر مشرفيت ك 

  .ريب عّن خري ما جزل معلمنا عن طالبو
. أف يتقبل مّن ىذا العمل كجيعلو خالصنا لوجهو الكرَل إنو شتيع غتيبذك اظتّنة كالفضل أسأؿ ك
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 التمهيد
 

 :مصطلحات البحث
 :الفواصل

كىي عالمة من عالمات الرتقيم , كىي خرزة خاصة تفصل بني اطترزتني يف العقد كؿتوه, رتع فاصلة:لغة
 (). كبني أنواع الشيء كأقسامو كبعد لفظة اظتنادل ,كتوضع بني اصتمل اظتتعاطفة, (,)تُرسم ىكذا 

 

 :البالغة

 .كىي حسن البياف كقوة التأثري, مصدر بلغ:لغة

 ( ).مع فصاحتو, ىي مطابقة الكالـ ظتقتضى اضتاؿ: وعند علماء البالغة
 

 :الفاصلة القرآنية
 ( ). الشعرقوايفىي آخر كلمة يف اآلية, كىي مبنػزلة : كالفواصل رتع فاصلة, كالفاصلة القرآنية

الكلمات اليت تتماثل يف أكاخر حركفها أك تتقارب, مع دتاثل أك تقارب صيغ النطق : "كقاؿ ابن عاشور أبهنا
 ()."هبا, كتكرر يف السورة تكرران يُػْؤِذف أبف دتاثلها أك تقارهبا مقصود من النظم يف آايت كثرية متماثلة

 

 

 

                                                        
 .717ص,1ج, إبراىيم مصطفى كآخركف, (معجم الوسيط)انظر  ()
 .70ص,1ج, إبراىيم مصطفى كآخركف, (معجم الوسيط)انظر  ()
 .523ص,ابن منظور,لساف العرب ()
 .75ص,1ج, دمحم الطاىر بن عاشور,التحرير كالتنوير ()
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 ادلبحث األول
 أنواع الفواصل يف القرآن الكرمي

 :كبني العلماء أف عتا ستسة أنواع كىي,تعددت أنواع الفاصلة يف القرآف الكرَل

 (اظتطّرؼ, اظتتوازنة, اظتتوازية, اظتتقاربة, اظتتماثلة)

 :الفاصلة ادلتماثلة: أووً 
 .كتسمى كذلك اظتتجانسة أك ذات اظتناسبة التامة, كىي اليت دتاثلت حركؼ رؤكسها

  ﴿:مثل قولو تعاىل         ﴾ سورة الطور 

 .كىي تشيع يف السور اظتكية كالنازعات كعبس

 :الفاصلة ادلتقاربة: اثنًيا
 .كتسمى ذات اظتناسبة غري التامة

  ﴿:كأما اضتركؼ اظتتقاربة كاظتيم كالنوف لقولو تعاىل               ﴾سورة الفاحتة . 

 .كىي تشيع يف السور اظتدنية كالبقرة كآؿ عمراف

 :الفاصلة ادلتوازية: اثلثًا

 ﴿:ىو أف تتفق الكلمتاف يف الوزف كاضتركؼ كقولو تعاىل                 ﴾  سورة

 الغاشية

 :الفاصلة ادلتوازنة: رابًعا

 ﴿:كىو أف يراعي يف مقاطع الكالـ الوزف فقط كقولو تعاىل                 ﴾سورة الغاشية 

 :الفاصلة ادلطرفة: خامًسا

 ﴿ :كىو أف تتفق الكلمات يف حركؼ الركم ال يف الوزف كقولو تعاىل               

      ﴾  سورة نوح.( ) 

 

                                                        
 .263ص,3ج, جالؿ الدين السيوطي,كتاب اإلتقاف يف علـو القرآف()
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 :ك عتذه الفواصل فوائد ال تنكر كقد طتصتها يف عدة نقاط

أف معرفة فواصل القرآف دتكن اظتكلف من اضتصوؿ على األجر اظتوعود بو على قراءة عدد معني من : أكالن ) 
من قاـ بعشر آايت مل يُكتب من الغافلني, كمن قاـ مبائة آية ُكتب من : "كؿتو ىذا قولو ملسو هيلع هللا ىلص, اآلايت يف الصالة

  () ركاه أبو داكد "القانتني, كمن قاـ أبلف آية ُكتب من اظتقنطرين

أف معرفة فواصل القرآف تُعني اظتصلي على حتديد ما ُتسنُّ قراءتو بعد الفاحتة يف الصالة, فقد نصَّ :  نيان 
. العلماء على أنو ال حتصل السنة إال بقراءة ثالث آايت قصار, أك آية طويلة

؛ كذلك أف فريقان -حبسب بعض اظتذاىب-أف معرفة فواصل القرآف يرتتب عليها صحة خطبة اصتمعة :  لثان 
فمن مل يكن عاظتان ابلفواصل يعسر عليو معرفة ما , من الفقهاء نص على أف اطتطبة ال تصح إال بقراءة آية اتمة

 ()( .تصح بو اطتطبة

مث إف من الفوائد اليت تُذكر عتذه الفواصل, أهنا تساعد على تيسري حفظ القرآف, كسرعة ثباتو يف الذاكرة؛ إذ 
كأكثر رسوخان يف النفس, كأبعد   أف الكالـ اظتتناسق يف نظمو, كاظتتقارب يف رشتو, أكثر قابلية للحفظ,عركؼمن امل

 .عن التفلت كالنسياف من الكالـ اظتنثور
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        

 .80ص,2ج,1398اضتديث رقم,حتزيب القرآف:ابب, كتاب الصالة,سنن أيب داككد()
 ./https://www.islamweb.net/ar/article/142532 ,موقع إسالـ كيب,مقاؿ الفاصلة القرآنية: انظر()

https://www.islamweb.net/ar/article/142532/
https://www.islamweb.net/ar/article/142532/
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 ادلبحث الثاين
 .طرق معرفة الفواصل القرآنية

 
الفاصلة يف القرآف الكرَل أتيت مستقرة مطمئنة يف مكاهنا, متسقة مع موضوع اآلية, يتعلق معناىا مبعىن اآلية كلها, 

 :ودلعرفة الفواصل يف القرآن الكرمي طريقان توقيفی وقياسيحبيث لو طرحت الختل اظتعىن, 
 

: التوقيفي: أوو
ما كاف يقف عليو النيب ملسو هيلع هللا ىلص دائما حتققنا أنو فاصلة, كما كاف يصلو دائما حتققنا أنو ليس بفاصلة, كما كقف عليو 

: مرة ككصلو مرة أخرل فيحتمل فيو ثالثة أمور
  .أف يكوف الوقف لالسرتاحة - أ

 . أف يكوف الوقف لتعريف الوقف التاـ - ب
. أف يكوف الوقف لتعريف الفاصلة-      ج

 (). كالوصل إما أف يكوف غري فاصلة أك فاصلة كصلها لتقدـ تعريفها
 

 اضتمد  رب أتو, يقرءكاف يقطع قرا): ظتا سئلت عن قراءة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت: ركل أبو داكد عن أـ سلمة
 ( )...( الرزتن الرحيم مث يقف,العاظتني مث يقف

 
 :القياسي: اثنيا

 ألنو ال زايدة فيو كال نقصاف , كال ػتذكر يف ذلك,ابظتنصوص ظتناسبعليو كىو ما أضتق من اتمل غري اظتنصوص 
 ( ).كإمنا غايتو أنو ػتل فصل أك كصل

 
 
 
 

                                                        
 .268ص,3ج, جالؿ الدين السيوطي,,مرجع سابق()
 .47ص,5ج, 2927,حديث رقم,ابب فاحتة لكتاب, سنن الرتمذم()
 .268ص,3ج, جالؿ الدين السيوطي , مرجع سابق ()
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: ا الطرق اليت تعرف العلماء هبا على قياس الفاصلة فهيأم
  

: مساواة اآلية مبا قبلها وما بعدىا يف الطول والقصر- 1
عندما تتبع العلماء اآلايت كاستقرءكا الفواصل يف السور طويلها كقصريىا, كجدكا أف اآلايت الطواؿ مل أتت إال ) 

يف السور الطواؿ على قدر متساكو ككذلك مل أتت القصار إال يف أقصر السور, كاستنبطوا أصالن ظتعرفة الفاصلة, 
﴿:كىو مساكاهتا ظتا قبلها كما بعدىا يف الطوؿ كالقصر, كعتذا مل يعدكا قولو تعاىل             

﴾كقولو تعاىل األنعاـ:﴿      ﴾ لعدـ مساكاة ىذه الكلمات للسور اليت ىي منها كعدكا  22األعراؼ
﴿قولو تعاىل      ﴾آية اظتدثر . 

فيبقى أف ىذا اضتكم الثابت يف االستقراء أغليب ال كلي فالغالب أف آايت السور الطواؿ طويلة ك آايت السور 
 ( )(. القصار قصرية كقد يكوف األمر على خالؼ ذلك تبعنا للتوقيف

 

: مشاكلة الفاصلة لغريىا مما ىو معها يف السورة يف احلرف األخري منها أو فيما قبلو- 2
ية جاءت يف القرآف فإمنا تعترب فاصلتها أبخر حرؼ فيها حبيث تكوف مشاكلة ظتا قبلها كما بعدىا آكذلك أف كل 

 ﴿يف اضترؼ األخري ؿتو         ﴾فإذا كاف ما قبل اضترؼ األخري منها حرؼ  اإلخالص 
فإف العربة تكوف ابظتشاكلة فيو مع اعتبار اظتساكاة يف الوزف, كأكثر الفواصل كقوعا ما كاف حبرؼ  (يؤمنوف)مد ؿتو 

 إىل التطريب كمد الصوت كال فرؽ بني األلف كالواك لكعأاظتد سواء كاف يف اآلخر أك فيما قبلو ألف حرؼ اظتد 
  (). (اظتفلحوف), (اظتتقني)كالياء يف الفواصل اليت قبل اضترؼ األخري حرؼ مد ؿتو 

 

: انقطاع الكالم- 3
كذلك أف كل كلمة مشتملة على حرؼ اظتد ككقعت بعد كلمة أخرل مشتملة على حرؼ مد كذلك كصلح كل 

أـ  (عليم حكيم) فالفاصلة ىي الثاٍل سواء اعتربت الفاصلة مبا قبل اضترؼ األخري ؿتو ,منهما ألف يكوف فاصلة
 ( )(.دان فتدلی), (لأعطى كاتق)ابضترؼ األخري ؿتو 

 

أجاب , كاف يقرأ القرآف آية آية, فيستطيع القارئ التمييز التغّّن بو كما كاف, كهبذا تعرؼ الفواصل يف القرآف
 () ركاه البخارم(كديد ابلرحيم, كديد ابلرزتن, ديد ببسم هللا ):  للقرآفملسو هيلع هللا ىلصأنس عن كيفية قراءة النيب 

                                                        
 .32عبد الفتاح القاضي, ص (بشري اليسر شرح انظمة الزىر يف علم الفواصل) :انظر()
 .33ص, (نفس اظترجع ):انظر()
 .42ص, (نفس اظترجع ):انظر()
 .195ص,6ج,5046ح, فضائل القرآف ابب مد القراءة: كتاب,صحيح البخارم ()
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: ادلبحث الثالث
الفرق بني الفاصلة القرآنية والسجع 

 
 .إف من يتأمل الفاصلة القرآنية جيد فرقنا كبرينا بينها كبني السجع يف الشعر

ذىب الرماٍل يف إعجاز القرآف كالباقالٍل إىل عدـ كجود سجع يف القرآف , كفرقوا بني الفاصلة كالسجع , )
إف من يتأمل الفاصلة القرآنية , ليجد الفارؽ : " فالفاصلة بالغة , كالسجع عيب , يقوؿ الدكتور دتاـ حساف 

 ().( كبريا بينها كبني قوايف الشعر
 

: وميكن تلخيص الفوارق بينهما على النحو التايل 
تطلب القافية التطابق التاـ بني عدد من اضتركؼ يف آخر كل بيت من القصيدة , أما الفاصلة فال تلتـز ) -

شيئا من ذلك , إذ تراىا جترم يف عدد من آايت السورة على منط , كلكنها سرعاف ما تتحوؿ عنو إىل 
. منط آخر

يف كثري من سور القرآف , ال يلتـز شيء بعد اضترفني الواك أك الياء كما يف سورة اضتج , فإذا قرأت ىذه  -
حتمل أم شبو ابلتقفية , كلسنا ؾتد شيئا ؽتا التزمتو الفواصل  السورة مثال , كجدت فواصل اآلايت ال

 ."القرآنية , يصلح أف يكوف قافية , فالواك كاظتيم يف الشعر ال تقفو الياء
)
() 

 

﴿:كعندما نتأمل قولو تعاىل                                 

    ﴾ أشد األشياء مالءمة لغرابة ىذه القسمة اليت أنكرىا  (ضيزی )نلمح أف غرابة اللفظة  النجم
, فضال عن أهنا كصفت حالة التهكم يف إنكاره هبذين اظتدين من األسفل إىل األعلى أم من - عز كجل - اظتوىل 

 ( ).الكسر إىل الفتح , فهي ليست قاصرة على اصتماؿ اللفظي فقط, كإمنا جاءت لتخدـ اظتعىن كتدعمو 

 
 
 

                                                        
 .376,275ص, دتاـ حساف, البياف يف ركائع القرآف دراسة لغوية كأسلوبية للنص القرآٍل()
 .376,275ص, نفس اظترجع()
 .9ص,بدر عبدالعاؿ دمحم,بالغة الفاصلة يف النظم القرآٍل()
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 آراء العلماء يف السجع
 
 :نقسم العلماء يف دعوى السجع بني مؤيد ومعارض ا

الباقالٍل , فقد ارتبط ىذا  الرماٍل ك:  اظتعارضوف لوجود السجع يف القرآف الكرَل , كعلى رأسهم :القسم األول ) 
اظتنع عندىم مبفهـو خاص ابلسجع, ال ديكن أف يتحقق يف القرآف الكرَل, كىو تبعية سجع الكهاف, ألف سجعهم 

﴿:اؿ تعاىل ؽأللفاظ دائما, كمن ىذا اظتنطلق نفي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قوؿ األسجاع كالكهاف, ؿيغلب عليو اظتعاٍل   

                                    ﴾ اضتاقة 
 ( )(.القرآف الكرَل فواصل , كمل جيز أف يطلق عليها أسجاع كلذلك جاز أف يطلق على أكاخر اآلايت يف

 
 

أف الفواصل عتا بالغة , كاألسجاع عيب , كذلك أف الفواصل اتبعة للمعاٍل , كأما األسجاع : ككما يرل الرماٍل 
 () .فاظتعاٍل اتبعة عتا

 
 :القائلون ابلسجع يف القرآن الكرمي ومن ىؤوء: القسم الثاين 

كأظن الذم " حيث ذىب إىل كجود السجع يف القرآف الكرَل , كرد على قوؿ الرماٍل بقولو : ابن سناف اطتفاجي )
دعاىم إىل تسمية كل ما كرد يف القرآف فواصل , كمل يسموا ما تنتهي حركفو سجعنا , رغبتهم يف تنزيو القرآف الكرَل 

فإننا مّت زتدان ىذا اصتنس من السجع كنا قد كافقنا دليل : " كقاؿ " عن الكالـ اظتركم عن الكهنة دتاثلوا غريىم 
 كعملنا مبوجبو , ألنو إمنا دؿ على قبح ما يقع من السجع بتكلف , كؿتن مل نستحسن ذلك النوع , قمن کره

يوافقنا أيضا دليل من اختاره , ألنو إمنا دؿ على حسن ما كرد منو يف كتاب هللا كالفصحاء من العرب , ككاف 
حيسن الكالـ كيبني آ ر الصناعة , يف كالـ هللا تعاىل ككالـ النيب كجيرم غترل القوايف امودة , كالذم يكوف 

 ()" هبذه الصفات ىو الذم زتدانه كاخرتانه كذكران أنو يكوف سهال غري مستكره كال متكلف 
 

كقد ذمو بعض أصحابنا من أرابب ىذه الصناعة , كال : " ىو من أجاز السجع فقاؿ : ضياء الدين ابن األثري 
أرل لذلك كجها سول عجزىم أف أيتوا بو , كإال فلو كاف مذموما ظتا كرد يف القرآف الكرَل , فقد جاء منو الكثري 

 ()(" , حّت إنو ليؤتى ابلسورة رتيعها مسجوعا كسورة الرزتن كسورة القمر 

                                                        
 .12ص,بدر عبدالعاؿ دمحم,مرجع سابق: انظر()
 .97الرماٍل؛كآخركف ص, انظر ثالث رسائل يف إعجاز القرآف()
 .172,171ص,سر الفصاحة البن سناف اطتفاجي()
 .54نقالن عن اظتناسبة بني الفاصلة القرآنية كآايهتا ص, 12ص,بدر عبدالعاؿ دمحم,مرجع سابق: انظر()
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 أف تسمية ما كرد منو يف القرآف الكرَل فواصل ىو األكىل ابلقبوؿ من تسميتو ابلسجع أتداب مع كالـ يرل العلماءك

 (). هللا اضتكيم اطتبري

كمن البديهي أف اآلايت كتناسقها أعظم كأقرب , ىذه أقوؿ العلماء يف الفرؽ بني السجع كالفاصلة القرآنية
 .كأشد كقعنا على النفس من كالـ البشر كشعرىم مهما بلغ من اسنات األدبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .12ص,بدر عبدالعاؿ دمحم, مرجع سابق()
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: ادلبحث الرابع
اصل القرآنية  و الفبالغة

 
, كأهنم يقدركف على اإلتياف مبثلو, حتداىم هللا أبف أيتوا مبثل  ملسو هيلع هللا ىلصحني زعم الكفار أف القرآف ىو كالـ الرسوؿ

 . الكفار عن اإلتياف ابظتطلوبزجع , ؼ كبالغيةالقرآف, ككانت اظتثلية اظتطلوبة مثلية بيانية
 .كما أف القافية كالسجع يف شعر العرب ىي ػتك قدرة الشاعر, فالفاصلة القرآنية ىي ػتك البالغة كالبياف

 .حيث اظتعىن ىو اظتراد من كالمو سبحانو, كجاءت الفاصلة شديدة الصلة ابظتعىن
 

 . كالنظم, كاظتعىن,لفظاؿ:ىي كمن اظتعجزات البيانية كالبالغية يف القرآف الكرَل 
ی بو قائم, كرابط عتما فن لفظ حامل, كمع: كإمنا يقـو الكالـ هبذه الثالثة »: اإلماـ أبو سليماف اطتطايبفقد قاؿ ) 

 ( ).(..انظم
 

كغالبنا ما نرل من , كحتقيق اظتعىن اظتطلوب, كتناسقها الصويت, كمن أكجو إعجاز القرآف تكوين كلماتو كبالغتها
فإف أبقى ما يكوف ابآلية من انحية اصترس - ك اظتثل األعلى يف كالمو-, كالـ البشر أثبتو يكوف يف آخره

 .كاإليقاع الصويت كبلوغ اظتعىن آخرىا
 

 :ومن عناصر البالغة
.  «لفظ حامل»:  بالغة اللفظ كرتالو يف زتلو للمعىن, كليس ألنو غترد حركؼ غتتمعة رتيلة- 1)
معنی بو »:  اظتعىن يف قيامو ابللفظ, كعدـ انفكاكو عنو, كليس ألنو غترد معنی رتيل, كفكرة رائعة ةبالغ- ۲

. «قائم
م معاٍل النحو خْظمنا بديعنا رائعنا, قائما على توفبالغة النظم يف ربطو لكل من اللفظ كاظتعىن, كنْظمهما معا - ۳

. كأساليب البالغة كالبياف
معنا, كالتقائها كلها على اعتدؼ, فإف ختلف - اللفظ كاظتعىن كالنظم -  يف اجتماع العناصر الثالثة ف تكوةالبالغ

 ()!( أحد العناصر الثالثة فقد العمل األديب بالغتو كركعتو 
 

 

 
 

                                                        
 .27ص, الرماٍل كآخركف,مرجع سابق()
 .126ص, صالح عبد الفتاح اطتالدم.د, إعجاز القرآف البياٍل كدالئل مصدره الرابٍل()
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 .كمن أىم اطتصائص اليت دتّيز هبا القرآف عن كل كالـ بليغ أنو جيمع بني اظتعىن يف أقل األلفاظ كأرتل التعابري
فنجد أف الكلمة الواحدة يف اللغة العربية يقابلها رتلة كاملة , كىذا ما دتّيز بو العرب قلة ألفاظهم كبالغة مفرداهتم

 !كال تصل ظتستول البالغة يف الكلمة العربية حّت, من اللغات األخرل
 

 :ولقد أشار الرافعي إىل أمرين من خصائص اآلية القرآنية
 . تناسب األصوات , فأكضح بطريقة تطبيقية كيف تتناسب األصوات كاضتركؼ كاضتركات يف النظم القرآٍل:األول 
 رتاؿ تناسب الفواصل , انتبو الرافعي إىل فواصل القرآف الكرَل , فأكد قيمتها يف رتاؿ النظم اظتوسيقي , :الثاين 

فأشار إىل أهنا متفقة مع آايهتا يف قرار الصوت اتفاقنا عجيبنا , يالئم نوع الصوت الذم يساؽ عليو , كتراىا أكثر 
ما تنتهي ابلنوف كاظتيم , كىا اضترفاف الطبيعياف يف اظتوسيقى نفسها , أك ابظتد, كىو كذلك طبيعي يف القرآف , مث 

كانفرد القرآف هبذا الوجو اظتعجز , فتألفت كلماتو من حركؼ لو سقط كاحد منها أك أبدؿ بغريه , أك : " يقوؿ 
أقحم معو حرؼ آخر , لكاف ذلك خلال بينا يف نسق الوزف , كجرس النغمة , يف حسن السمع كذكؽ اللساف , 

 () " كيف انسجاـ العبارة كبراعة اظتخرج كتساند اضتركؼ 
 

 .ككاف التواصل الشفهي ىو األصل, فقد كانوا أمّيني ال يكتبوف, ككاف للصوت كنربتو أثرنا كبرينا يف نفوس العرب
 

كال شك أف الفاصلة القرآنية إبعراهبا كأصواهتا أتيت نتيجة الرتكيب اللغوم للجملة , كأنو صتعلها على صورة ما 
توافق اإليقاع ال بد من مراعاة دكرىا يف الرتكيب , كالقرآف الكرَل يطوع العربية الستعماالتو فيأيت ابظتعجز البديع 

 ( ).من البياف , كمنو الفواصل 
مالت العرب يف سجعها كقوافيها إىل استعماؿ حركؼ اظتد ك اللني كالغنة كالنوف كاظتيم, ككذلك اضتركؼ الشفوية ك)

كاألسنانية , كابتعدكا عن اضتركؼ صعبة النطق أك اليت ال تتضح عند الوقف عليها, كذلك مثل اضتاء كاطتاء 
 .كعلى ىذه األسس كذلك جاءت فواصل القرآف الكرَل كما سنوضح بعد ... كالقاؼ كالظاء كالضاد

كثر يف القرآف ختم الفواصل حبركؼ :" لقد كثر يف الفواصل القرآنية ختمها ابلنوف مسبوقة ابظتد, قاؿ السيوطيك
إهنم إذا ترمنوا يلحقوف :" اظتد كاللني كإضتاؽ النوف , كحكمتو كجود التمكن من التطريب بذلك , كما قاؿ سيبويو 

مد الصوت , كيرتكونو إذا مل يرتمنوا كجاء يف القرآف على أسهل موقف كأعذب  األلف كالياء كالنوف ألهنم أرادكا
 ( ) ("مقطع 

                                                        
  .222-217ص,مصطفى صادؽ الرافعي,إعجاز القرآف كالبالغة النبوية: انظر()
  .135ص, السيد خضر, فواصل اآلايت القرآنية دراسة بالغية داللية()
  .77-76نفس اظترجع ص()



 (16)الفاصلة القرآنية كأسرارىا البالغية  

 

 

 .فالصوت كنربتو كقوتو على حسب اظتعىن من بالغة العرب, كىذا ؽتا ال شك فيو من بالغة الفواصل القرآنية
ا, فإف أكثر ما يرتًّل بو القارئ لكتاب هللا الفاصلة  .كغّنة كقلقلة اترةن أخرل, فتكوف اترةن مدِّ

 

ف الكرَل آ كيراد بنظاـ القر,كملغكللقرآف الكرَل مسحة خالبة عجيبة, تتجلى يف نظامو الصويت, كرتالو اؿ ) 
, ا كمداتو كغناتو, كاتصاالتو كسكتاتو, اتساقنا عجيبن ,تالفو يف حركاتو كسكناتوئف الكرَل, كاآساؽ القرت ا:الصويت
  .ظـو أك منثور يسرتعي األشتاع كيستهوم النفوس, بطريقة ال ديكن أف يصل إليها أم كالـ أخر منا؛ رائعن اكائتالؼن 

 كذاؾ النظاـ الصويت, أهنما كما كاان دليل إعجاز من انحية, كاان سورنا منيعنا ,كمن عجيب أمر ىذا اصتماؿ اللغوم
ضتفظ القرآف الكرَل من انحية أخرل, ذلك أف من شأف اصتماؿ اللغوم كالنظاـ الصويت أف يسرتعي األشتاع, كيثري 

 ( ) (.كرَلاالنتباه, كحيرؾ داعية اإلقباؿ يف كل إنساف إىل ىذا القرآف اؿ
 

 . ذلك أـ جهلناه ىذا السر سواء عرفنا,سرىا البالغييف القرآف ك لكل فاصلة 
, ا ألعياه ذلككانودار لساف العرب على أف أييت أبخرل تسد ـ  فالبليغ لو رفع كلمة كاحدة من القرآف الكرَل ك

. يو, كاختل نظامو يف أذاف سامعيوئالعتل مذاقو يف أفواه قاركلو فعل 
, كبالغةن يعجز عنها كل ؼتلوؽ, فقد امتاز القرآف يف رصف حركفو كترتيب كلماتو ترتيبنا يتضاءؿ دكنو كل ترتيب

 .كثقالن كشّدةن على القلب, كخّفة كانشراحنا على الركح
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  ,19ص,دمحم رجاء اظتتجلي,مقاؿ مكانة الفواصل من اإلعجاز يف القرآف الكرَل()

https://archive.org/details/azm101010_gmail_75_201502. 

https://archive.org/details/azm101010_gmail_75_201502
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: ادلبحث اخلامس
 القرآنية  ة الفاصلأمثلة وصور من بالغة
 
تفوؽ بالغتو التعبري كحترّي , مرتّفعه عن كل كالـ, القرآف الكرَل كما ىو معجز يف مضمونو فهو معجز أبسلوبو

 .بليغ يف حركفو ككلماتو كمعانيو كفواصلو, معانيو العقوؿ

 .ك سريد بعضنا من صور بالغتو ليقف عليها كل متدبّر كمتأمل
ال يراعي القرآف الكرَل الفاصلة , بل قد أتيت مغايرة عن غريىا, كىذا دليل على أف اظتقصود ) : يقوؿ السامرائي 

 ﴿:ابلدرجة األكىل ىو اظتعىن, كما كرد يف سورة االنشقاؽ , قاؿ تعاىل        ﴾ (حيورا) , فلو قاؿ 
القرآف يراعي اظتّن قبل مراعاة الناحية اللفظية , كذلك ألف األلفاظ اظتكررة  لتغري اظتعىن , كيف ىذا داللة على أف

 ( ).(ؽتثلة صتوىر اظتعىن
 

 :الفاصلة القرآنية من حيث ادلعىن
 : يف سورة اضتاقة(ماليو, حسابيو, كتابيو, سلطانيو) :اضتكمة من كركد اعتاء يف الكلمات-

ىذا الكالـ يقاؿ يف يـو اضتشر كىو يـو ثقيل كما أخربان سبحانو كتعاىل ككصفو بيـو عسري كأنو عبوس ألف )
كاعتاء أشبو ابلنهاة . نبياءاألقمطرير كالناس يف ذلك اليـو يبقوف ستسني ألف سنة يف ىذه الشدة حّت يفزعوف إىل 

تصور اظتشهد الذم ىم فيو رتيعان من تعب كعناء فاختارىا سبحانو ظتراعاة اظتوقف الذم ىم فيو كما  (اظتتعبني)
إذف استخداـ حرؼ اعتاء يف فواصل ىذه السورة يدؿ على التعب كالعناء كاألمل . اختار األلف يف البكاء سابقان 

 ( ) (.كاعتاء مأخوذة من اآله
 

 ﴿:قاؿ تعاىل -           ﴾ كاف  كلكن قاؿ النُّحاة أهنا جاءت مراعاة للفاصلة, .سورة طو
        .لكن فرعوف أضّل قومو ألنو غّيبهم يف البحر إذف ىو أضلهم كما ىداىم (كما ىداىم)من اظتمكن قوؿ 

ففيو إطالؽ نفي اعتداية مبعىن أنو مل يهدم قومو  (ما ىدل)حتتمل أف يكوف قد ىدل غريه قومو أما  (كما ىداىم)

                                                        
   ./http://islamiyyat.com/2009-01-24-12-40-41, فاضل السامرائي, مقاؿ الفاصلة القرآنية من حيث اظتعىن()

  .نفس اظترجع: انظر()

http://islamiyyat.com/2009-01-24-12-40-41/
http://islamiyyat.com/2009-01-24-12-40-41/
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كلذا جاء اختيار الكلمة اظتناسبة لآلية بدكف مراعاة الفاصلة يف ابقي ,  يف ىداية أحداكال غريىم كمل يكن أبدان سببن 
 ( ).آايت السورة ألف اظتعىن أىم كيُقّدـ على الفاصلة

 :سنات البديعيةالفاصلة القرآنية من حيث ادلح
بل إف , ال حيتاج إىل ػتسنات يف قياس البشر أهنا حتسن الكالـ, كمن الضركرم التنبيو إىل أف القرآف بديعه يف ذاتو

كقوة الكالـ من حيث ألفاظو كمعانيو , ك األساليب, فمنو نتعلم اختيار األلفاظ, كالـ هللا ىو الذم يُقاس عليو
 .كمن الناحية الصوتية يف نطق الكلمة كغريىا

كقد ذكرت الفاصلة من حيث اسنات زايدةن يف بياف بالغتو , إذنا فكالمو سبحانو ىو اظترجع كاظتآؿ يف كل شيء
 .فقط

 :اجلناس-
 ﴿:  يف سورة اعتمزةكإذا نظران إىل قولو تعاىل)                  ﴾  فلنتأمل

 (زةمل)ك (مهزة ) غتيئها السياؽ , فقد جانس بنيل قد استدع(زةػـلػ)اآلية القرآنية السابقة فنجد أف الفاصلة القرآنية 
كل يف موقعو , كاضترفاف متباعداف يف اظتخرج الصويت , فاعتاء  (الالـ)ك (اعتاء)كاالختالؼ بينهما فقط يف حريف 

. من أقصى اضتلق , كالالـ من طرؼ اللساف 
ٌل , كما أف الفاصلة القرآنية عفيمكن القوؿ أبف ىناؾ تناسبا بني الكلمات , كىي شديدة االرتباط من حيث امل

. جاءت مناسبة يف موضعها , بل منسجمة دتاـ االنسجاـ 

 :ادلقابلة-
   ﴿:كيف قولو تعاىل                                 

                     ﴾ظتا انتهى يف بداية اآلايت عن جدؿ ,  ۱۱-۱: النبأ
مهادا , )إىل اظتد يف  (يتساءلوف , ؼتتلفوف , سيلموف  )أكلئك اظتشركني أخذت الفواصل القرآنية ابلتغري من النوف 

عندما بدأ النسق اظتعنوم يتغري من اصتدؿ إىل التقرير , كقد انسبت تلك  (أكاتدا , أزكاجا , سباات , لباسا, معاشا 
 .الفواصل القرآنية اظتوضوعات اليت حتويها 

 ﴿:ككما أف لصور اظتقابلة أثره على اظتستول الصويت للفاصلة يف ىذه السورة مثل قولو تعاىل      ﴾ 
 ﴿:  تعاىلقؿكؽمع        ﴾ , كقولو تعاىل:﴿          ﴾  تعاىلقؿكؽمع  :﴿       

    ﴾ إذ شكلت ىذه اظتقابلة مقابلة لطيفة عظيمة الداللة بني ما آؿ إليو مصري الطاغني من ىالؾ , كبني 

                                                        
   .25ص,بدر عبدالعاؿ دمحم, مرجع سابق()
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كبني , كصورة التقابل األخرل اليت بينت حقيقة الليل كيف خييم كيسيطر,  مصري اظتتقني من فوز كؾتاحما آؿ إليو
 () (.حقيقة النهار اظتضيء اظتليء ابضترارة كاضتياة

 

 فعجزكا كأيقنوا أف لو, كالكثري من أمثلة الفاصلة البالغية اليت حتدل هللا هبا الكفار أف أيتوا كلو مبثاؿ مشابو عتا
 .نو ظتثمره أعاله, مغدؽه أسفلو, كإنو ليعلو كال يعلى, كإنو ليحطم ما حتتوأف عليو لطالكة, كأضتالكة, ك

 .فسبحاف هللا كتعاىل عّما يصفوف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
   .26ص, بدر عبدالعاؿ دمحم, مرجع سابق()
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: اخلامتة
 

اضتمد  رب العاظتني , كالصالة كالسالـ على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أرتعني , اضتمد  الذم ىداان عتذا 
. هللا  كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان

 :كبعد
ذلك أف كاف البحث يف لغة القرآف الكرَل , كقد من  على هللا تعاىل , كحبب إيل ةن لقد بدأت عملي ىذا متوكل

.  أف ينفع هللا بو القارئني كالباحثني كاظتسلمني أرتعنيرجوت
 
ف القرآف الكرَل النازؿ بلساف عريب مبني كاف ال بد أف حيتوم على كثري من الظواىر اللغوية اليت تعرفها العربية؛ إ

 .ليكوف ؼتاطب القـو بلساهنم كعلى مذاىبهم كطرائقهم يف استعماؿ اللغة
كقد آثران أف ندرس الظواىر اإليقاعية يف هناايت اصتمل العربية لنرل مكانة الفواصل القرآنية بني أخواهتا من 

 .الظواىر اظتشاهبة اليت كاف للعرب اىتماـ خاص هبا
 

مل يف إجياز النتائجللفاصلة يف القرآن الكرمي ميكن أن ادلوجزة عد ىذه الدراسة البالغية بف :  التالية ُنج
خادمة للمعىن , كليست قاصرة على  الفواصل القرآنية تتناسب مع معاٍل اآلايت القرآنية تناسبا اتمِّا, كىي-

 تكوين بدايةن من, من أكجو اإلعجاز يف القرآف الكرَلكىذا كهللا , اصتماؿ اللفظي فقط, بل ختدـ اظتعىن كتدعمو
 .كلماتو من أصوات متالئمة اصترس, سهلة اظتقاطع, متوازنة اإليقاع, رتيلة التأليف

. على نسق معني , كذلك حسب تعدد موضوعاهتا  يف السورة الواحدة , كال تسريية متنوعة الفواصل القرآف-
. ديكن القوؿ أف الفواصل القرآنية غالبا ما ختتتم حبركؼ ذات داللة قوية,ؽتا يدؿ على تناسبها مع اآلايت ك -
ا التزمت ـ كزاد, كالتـز أحياانن تكرار بعض اضتركؼ ؽتا ال يلـز کاالقرآف الكرَل يف الفاصلة حركؼن قد حذؼ ك- 

 .بعض بياهنا , بل قد كجدان القرآف يغري يف بنية بعض الكلمات ألجل الفاصلة  العرب يف
, كرأينا أف نسبة كبرية من الفواصل حدث يف تركيبها تقدَل كأتخري تطّرؽ القرآف إىل أسلوب التقدَل كالتأخري - 

. لبناء الفاصلة اظتوقعة بداللتها السياقية 
 

الصوتية كالتعمق اللفظية كالفواصل القرآنية من الناحية  الباحثني كالدارسني ابطتوض يف غمار دراسة كصيأ, أخرينا
عاٍل القرآف الكرَل فهو غتاؿ خصب يف حاجة إىل الكثري من الدراسات اظتتخصصة اليت مليف دالالهتا كخدمتها 

. جتمع بني الدراسة الصوتية كالداللية كالبالغية اليت ختدـ اظتعىن كجتلي اإلعجاز القرآٍل
 

 .خالد على مر األايـ, كتوايل العصور , إىل أف يرث هللا عز كجل األرض كمن عليهاق کتابفُسبحاف من 
. كصلى هللا على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم يف كل ة كنفس عدد ما كسعو علم هللا العظيم 
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: فهرس اآلايت
 

مكان ورودىا اسم السورة رقمها اآلية 

﴿      ... ﴾3-4  7الفاحتة 

﴿          ﴾ 36  10األنعاـ 

﴿     ﴾ 22  10األعراؼ 

﴿          ﴾ 79  17طو 

﴿    ...﴾ 1-2  7الطور 

﴿       …  ﴾ 19-22  11النجم 

﴿          ...﴾ 41-43  12اضتاقة 

 ﴿             ...﴾ 13-14  7نوح 

﴿    ﴾ 21  10اظتدثر 

﴿       ... ﴾ 1-22  18النبأ 

﴿        ﴾ 14  17االنشقاؽ 

﴿       ...﴾ 13-14  7الغاشية 

﴿        ...﴾ 15-16 7 الغاشية 

﴿        ... ﴾ 1-2  18اعتمزة 

﴿      ...﴾ 1-2  10اإلخالص 
 

: فهرس األحاديث
 مكان وروده الراوي احلديث

 8 أبو داوود (... من قام بعشر آايت  )
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: ادلصادر وادلراجع
 القرآن الكرمي. 

 

 كتب السّنة: 
 .ـ2009-ق1430, لبناف-بريكت, دار الرسالة العاظتية, أبو داككد السجستاٍل,  سنن أيب داوود-
 .1الطبعة, بشار عواد: حتقيق, ـ1996.دار الغرب اإلسالمي, الرتمذم أبو عيسى,  سنن الرتمذي-
  .دار التأصيل, [ق256: ت], دمحم إشتاعيل إبراىيم البخارم,  صحيح البخاري-

 

 ادلعاجم: 
 .دار الدعوة, إبراىيم مصطفى؛ كآخركف, غتمع اللغة العربية ابلقاىرة, ادلعجم الوسيط- 
 .الطبعة الثالثة, بريكت-دار صادر, [ق711: ت]رتاؿ الدين ابن منظور األنصارم,  لسان العرب-
 

 كتب الرتاث: 
اعتيئة اظتصرية , دمحم أبو الفضل إبراىيم: حتقيق, [ق911:ت],  جالؿ الدين السيوطي,اإلتقان يف علوم القرآن- 

 .ق1394, العامة للكتاب
دمحم أبو الفضل : حتقيق ,[ق794:ت] بدر الدين دمحم بن عبدهللا بن هبادر الزركشي,  الربىان يف علوم القرآن-

  .ق1376, 1الطبعة, دار إحياء الكتب العربية, إبراىيم
 .1الطبعة, دار الكتب العلمية, [ق466:ت], دمحم بن سناف اطتفاجي,  سر الفصاحة-
 

 الكتب ادلعاصرة: 
 .1الطبعة, دار عمار, صالح عبد الفتاح اطتالدم, إعجاز القرآن البياين ودوئل مصدره الرابين -
 .بريكت-دار الكتاب العريب, مصطفى صادؽ الرافعي, إعجاز القرآن والبالغة النبوية-
. ق1413, 1الطبعة, دار عامل الكتب, دتاـ حساف, البيان يف روائع القرآن- 
 .الدار التونسية للنشر, اصتزء األكؿ , دمحم الطاىر بن عاشور,التحرير والتنوير -
 ,اعتيئة العامة لشئوف اظتطابع األمريية,  عبد الفتاح القاضي,بشري اليسر شرح انظمة الزىر يف علم الفواصل -

  .ق1395
 .القاىرة-جامعة األزىر,  بدر عبد العاؿ دمحم,بالغة الفاصلة يف النظم القرآين- 
 .3الطبعة, دمحم سالـ,دمحم خلف هللا: حتقيق, دار اظتعارؼ, الرماٍل؛كآخركف, ثالث رسائل يف إعجاز القرآن- 
 .2الطبعة, القاىرة-مكتبة اآلداب, السيد خضر, فواصل اآلايت القرآنية دراسة بالغية دولية- 
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 ادلقاوت وادلصادر اإللكرتونية: 

,  فاضل السامرائي,الفاصلة القرآنية من حيث ادلعىن- 
 http://islamiyyat.com/2009-01-24-12-40-41/. 

 /https://www.islamweb.net/ar/article/142532 , موقع إسالـ كيب,الفاصلة القرآنية -
 , دمحم رجاء اظتتجلي,مكانة الفواصل من اإلعجاز يف القرآن الكرمي -

https://archive.org/details/azm101010_gmail_75_201502.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://islamiyyat.com/2009-01-24-12-40-41/
http://islamiyyat.com/2009-01-24-12-40-41/
https://www.islamweb.net/ar/article/142532/
https://www.islamweb.net/ar/article/142532/
https://archive.org/details/azm101010_gmail_75_201502
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