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دراسة الفواصل ىف سورة البقرة

(The study of Rhyming Words in surah Baqarah)
شكفته خانم.*د
أستاذة مساعدة بكلية اللغة العربية اجلامعة العاملية إسالم آباد

ABSTRACT
The topic of this research is “the study of Rhyming Words in surah Baqarah”. The research
investigates the Rhyming Words in Arabic and their ways of uses in the holy qura’n. The last word
in the verse is called Rhyming Word which has a very important role for the rhythm in reading and
listening and this is the essence of its work. The research showed a statistical and applied study of
Rhyming Words in surah Baqarah,morphologicaly and syntexally. The morphologically study of
rhyme words in surrah showes that the percentage of active participle) )اسم الفاعلis on the top and
that came 86 times in the surrah and then Adjectives ) (الصفة المشبةwhich came 71 times, then
 الفعل المبنى للعلومwhich came 93 times then  الفعل المبنى للمجهولwhich came 11 times, and جمع
 المذكر السالمcame 90 times. Syntexall study of rhyming words in the surrah showes that ""الخبر
came 177 times and study of rhyming words showes the mirical of the holly Quraan which was the
challenge for the people who know the eloquent Arabic Language very well but this was impossible
for them to bring even one Aayah. After the study of this research it will be cleared that the study
of rhyming words help the reader of Quran to understand the rhytam and rehtoric of holy Quran
in its style which is impossible in any human writing.
المقدمة
 متشاهب ًا فواصله وغاياته و هوو اوول،سبحان اهلل واحلمد هلل الذي أنزل الكتاب متناسب ًا سوره و آياته
. وأشهد أن سيدنا حممد ًا صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه صلواته.واآلخر والظاهر والباطن
ّ
 ومنها استعامل الفواصو التوأ أغنو،إن صور اإلعجاز يف القرآن الكريم من حمسنات الكالم ال حُتىص
. فوجدوا خري ًا من ذلك يف القرآن الكريم فآمنوا به،اهلل هبا العرب عن ولعهم بالقوايف واوسجاع
ّ
 ومما يدل عىل إعجازه ويثبت أنّه عىل أعوىل،وإن الفاصلة القرآنية هلا أمهية كبرية يف إعجاز القرآن الكريم
ٍ  ال يرق إليه كالم،درجات الفصاحة
 ووجه عالقتها باآليوات وموا تلتوه،أحد من البرش هذه الفواص القرآنية

ٍ
 فبنوا ًء عوىل. حيث مل تأت ملراعاة السجع فحسب ب هلا فوائد الت ال يمكن االستغناء عنهوا، ومفاهيم،معان
من
.ذلك أبدأ بتعريف الفاصلة لغ ًة واصطالح ًا

ٍ
:  "الفص: منها، تلتقأ فيها استخدامات خمتلفة،معان
 ملادة "ف ص ل" يف اللغة العربية عدة:مفهوم الفاصلة لغ ًة
 ارورزة تفصو بوني: والفاصولة، واحلق من القول،  وك ملتق عظمني من اجلسد كاملفص،احلاجز بني شيئني
 القضاء بني احلق:  والفص، جع بني ك لؤلؤتني خرزة: وعقد مفص أي،فص النظم
ّ  وقد،اررزتني يف العقد
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والباط  .وأواخر آيات التنزي فواص  ،كقوايف الشعر ،والواحدة فاصلة".
ٍ
مفهوم الفاصلة اصـطالح ًا :استخدمت الفاصلة اصطالح ًا يف عدد مون العلووم العربيوة مثو  :النحوو،
()1

والعروض ،ويف عالمات الرتقيم .وكذلك استخدمت يف علوم القرآن.
ِ
ِ
ْناه ْم بِكِ ٍ
وو ٍم
قال ابن منظور:وقوله تعاىل عزوج َ  :و َل َقدْ ِجئ ح
تاب َف َّصو ْلنا حه َعوىل ع ْلو ٍم حهود ً َو َر ْتَو ًة ل َق ْ
ِ
()2
فصولناه " بينّاه.وقولوه عزوجو :
حيؤْ منحون  له معنيان:أحدمها :تفصي آياته بالفواص  .واملعنو الثوا  :يف " ّ
ٍ
ٍ
ِ
َ
اسو َت ْك َ ح وا َو كوانحوا َق ْومو ًا
َ ف َأ ْر َس ْلنا عَ َل ْي ِه حم ال ُّط
اجلورا َد َو ا ْل حق َّمو َ َو َّ
الضوفاد َع َو الودَّ َم آيوات حم َف َّصوالت َف ْ
وفوان َو ْ َ
ِ
()3
مفصوالت ،مبينوات،
حُم ِْرمني . أ  :بني ك آيتني فص  ،متىض هذه وتأيت هذه ،بني كو آيتوني مهلوة ،وقيو ّ :
ِ
لقرص أعداد سوره من اآلي" )4(.فالفاصـلة :مجعهوا الفواصو  ،والفاصولةالقرآنية إذن :هوأ
املفص "
وسم " ّ
آخركلمة يف اآلية ،وسميت فاصلة؛ وهنا فصلت بني اآلية التأ قبلهاواآلية التأ بعدها.
الفاصلة عند العلامء القدامى واملحدثني
فعرفوها سلب ًا وإجياب ًا ،فنر إحيا ًء باسم الفاصلة يف القورآن
قد تعددت تعريفات عند العلامء للفاصلةّ ،
آيات مفص ٍ
الكريم يف قوله تعاىل" :كتاب فصلناه " و" ٍ
الت" نلحظ تقلب املصطلح لد أعالم العربيوة اووائو
ّ
ّ
عرف السجع بقوله" :سجع الرج
حيث نر مثال ارلي بن أتد الفراهيدي يقرن ذكر الفواص بالقوايف حني ّ
إذا نطق بكالم له فواص كقوايف الشعر من غري وزن".

()5

وظاهر النص يفيد أن كلمة "الفواص " هنا مصطلح ملقاطع الكالم املشابه للسجع والقوايف ،يشم فويام يشوم
فواص القرآن الكريم إن مل يكن يعنيها بالذات.
و هو املعن الذ يؤكده تلميذه سيبويه هلذا املصطلح ىف فواصو القورآن ،ويقوول" :ومجيوع مواال حيوذف يف
الكالم وماخيتار فيه أالّ حيذف ،حيوذف يف الفواصو والقووايف ،واوسوامء أجودر أن ُتوذف إذا كوان احلوذف فيهوا
غريالفواص والقوايف"،

(. )6

يشري نص سيبويه هذا إىل وضوح داللة مصطلح الفواص لديه عىل أواخور اآليوات  ،فقود اسوتعم
املصطلح ثالث مرات يف موضع واحد ،وقرن لفظ "الفواص " بالقوايف مرتني مع الشواهد القرآنية.
و أما الفراء فقد استخدم عدد ًا من املصطلحات عىل هنايات اآليات ومنها" :أ :رؤوس اآليات

()7

ب :الفصول،

ج :آخر اآليةد :آخر احلروف ،أواخر احلروف"

()8

سوم
سم العرب كالمهم عىل اجلملة والتفصوي ّ ،
سم اهلل تعاىل كتابه اس ًام خمالف ًا ملا ّ
قال السيوطأّ " :
ٍ
وبعضه آي ًة كالبيت ،وآخرها فاصل ًة كقافية" )9(.وهذا النص
كقصيدة،
وبعضه سور ًة
سموا ديوان ًا،
َ
َ
مجلتَه قرآن ًا كام َّ
عىل جانب كبري من اومهية ونه يشتم عىل اومور التالية:
 :1استقرار مصطلح "الفاصلة " يف داللته عىل آخر اآلية :2 .التنبيه إىل التمييز بني مصوطلحات القورآن
الكريم.
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ِ
وما ذكره السيوطأ هبذا الصدد حاصله أنه ال جيوز تسمي حة الفواص القرآنية قوايف إمجاع ًا ون اهلل سبحانه
و تعاىل ملا سلب عن القرآن اسم الشعر ،وجب سلب القافية عنه أيض ًا؛ وهنا منه وخاصة به ،فكام يمتنع اسوتعامل
القافية يف القرآن ،يمتنع استعامل الفاصلة يف الشعر؛ وهنا صفة لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل.

()10

عرف الرما الفاصلة بقوله" :الفواص حروف متشاكلة يف املقاطع ،توجب حسن إفهام املعوا ،
كام ّ
والفواص تابعة للمعا  ،وأما اوسجاع فاملعا تابعة هلا")11(.وتبعه الباقال يف هذا التعريف يف كتابه "إعجواز
()12
فورا بوني الفواصو و
القرآن".
وعرف أبو عمرو الدا الفاصلة وقال" :الفاصلة كلموة آخور اجلملوة ،ثوم ّ
ّ

عام بعده ،والكالم املنفص (الفاصلة ) قد يكون رأس آية
رؤوس اآلي بقوله" :أ ّما الفاصلة فهأ الكالم املنفص ّ
وغري رأس ،وك رأس آية فاصلة وليس ك فاصلة رأس آية".

()13

ونلمح هنا ّ
أن الدا يؤكد عىل مبحث "الوقف " القرآ  ،فقد يكون الوقف داخ اآلية ،فهوو عندئوذ
ليس بفاصلة،أ ّما إذا انتهت اآلية ،فالفاصلة هنا رأس اآلية ،إذن الفاصلة عنده نوعان:
"-1فاصلة داخلية :وهأ تقع يف داخ اآليات وهأ خاضعة وحكام الوقف واالبتداء.
 -2فاصلة خارجية :وهأ ما يسم عنده "رأس اآلية" ،وهأ خامتة اآلية.
ويبدو ّ
أن مصطلح "الفاصلة "و "رؤوس اآليات" مستخدمان يف القدم حتو ال يكواد يتبوني أ وام
سم الرما هنايوات اآليوات فواصو  ،ومون قبو
أسبق يف الوضع خالفا للدكتور زغلول سالم حني يقولّ " :
الفراء رؤوس اآليات" )14(.فرؤوس اآليات إذ ًا هأ الفواص التأ هأ بدورها هنايات اآليات.
سامها ّ
ّ
ويف ضووء هوذه التعريفوات يمكون أن نلحووظ أن عبوارة "إفهوام املعوا " وردت يف تعريوف الرمووا
والباقال  ،و مراد ك منهام من هذه العبارة اإلشارة إىل نفوأ السوجع عون القورآن؛ ون السوجع –كاميقووالن–
عيب،والفاصلة بالغة،وذلك أن الفواص تابعة للمعا  ،وأما اوسجاع فاملعا تابعة هلا".

()15

رصح ابن عاشور( )16يف تفسريه اجللي "التحرير والتنوير بأن الفاصلة" :هأ الكلامت التوأ تتامثو
وقد ّ
يف أواخر حروفها أو تتقارب ،مع متاث أو تقارب صيغ النطق هبا ،وقال أيض ًا" :الفواص كلها منته آيات ،ولو
كان الكالم الذي تقع فيه مل يتم فيه الغرض املسوا إليه ،وإنّه إذا انته الغرض املقصود من الكالم ومل تقع عنود
انتهائه فاصلة ال يكون منته الكالم هناية آية إالَّ نوادر ًا ،كقولوه تعواىل ص* و ا ْل حقور ِ
آن ِذي ْ
الوذكْر )17(فهوذا
َ
ْ
نادر.
املقدار عدّ آية وهو مل ينته بفاصلة ومثله ٌ

()18

فكالم ابن عاشور يفيد ّ
أن الفواص القرآنية إنّام هأ الكلامت التأ ختتم هبوا اآليوات ،وتكوون عوىل وزن واحود.
والواضح اجلىل من التعريفات السابقة هواتفاقها عىل:
 -1أن الفاصلة يف االصطالح عبارة عن الكلمة التأ تنتهأ عنودها اآليوة أو هوأ آخور كلموة يف اآليوة،
يرادفها رأس اآلية ،وسميت بذلك لفصلها بني اآلية وبني ما بعدها.
 -2كون الفاصلة متشاكلة املقاطع إيقاع ًا ،أي هأ لفظ آخر اآلية ينتهأ بصوت قد يتكورر حمودث ًا إيقاعو ًا
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مؤثر ًا يف صورة السجع وقد ال يتكرر ،ولكن الفاصلة ُتتفظ دائ ًام بإحد صور التوافق الصوويت موع الفواصو
السابقة والالحقة -3 .هلا دور يف ُتسني الكالم ،وهذا هو جوهر عملها.
وظيفة الفواصل
ّ
إن ملعرفة فواص القرآن فوائد ال تنكر ،ومل تأت الفواص عبث ًا أو لتتميم السجع ،بو جواءت لتوؤدي
معن تتم به الفائدة ،ويطلبه السياا ،وقد عرض الدكتور فض حسون عبواس هلوذه القضوية يف ر ّده عوىل دائورة
املعارف ال يطانية ىف زعمها أن القرآن ُمرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية ،واستدلت الدائرة عوىل هوذه الدعووو
بالفواص القرآنية حيث جاء فيها:
"وكان القرآن يعط للقارئ انطباع ًا بأنه ُمرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية ،ويؤكد صحة ذلوك طريقوة
إن اهلل حكيم" ،و" ّ
إن اهلل عليم" ،و" ّ
ختم هذه اآليات ،بآيات مث " ّ
إن اهلل يعلم ما ال تعلمون" ،و هوذه اوخورية
ال عالقة هلا بام قبلها ،وقد وضعت فقط لتتميم السجع والقافية".
ر ّد الدكتور فض هذا القول قائالً" :الفاصلة مل تأت لغرض لفظأ فحسوب ،وهوو اتفواا رؤوس اآلي
بعضها مع بعض ،وهو ما يع ون عنه بمراعاة الفاصلة ،إنام جاءت الفاصلة يف كتاب اهلل لغرض معنووي حيتموه
السياا ،وتقتضويه احلكموة ،وال ضوري أن جيتموع موع هوذا الغورض املعنوو موا يتصو بجوامل اللفوظ وبوديع
اإليقاع".

()19

إذن الفاصلة القرآنية هلا وظيفتوان -1 :الوظيفوة الرئيسوية" :معنويوة "حيتمهوا السوياا -2 .والوظيفوة
الثانوية" :لفظية " وتتعلق بجامل اإليقاع .وال جيوز أن نقولّ :
إن الفاصلة جاءت لتتفق مع رؤوس اآلي اوخر
فقط دون االنتباه للغرض املعنو  ،وهذا موا قررتوه الودكتورة عائشوة عبودالرتن يف كتاهبوا "اإلعجواز البيوا
للقرآن".

()20

معرفة الفواصل
جيب تتبع الفواص بك دقة وانتباه وهنا تتنق يف القرآن الكريم ع مسريهتا اإليقاعية وذلوك بطورا
خمتلفة ،وقد أدىل العلامء بآرائهم القيمة يف هذا املجال ،أشهرها رأيان:
كام ينق السيوطأ من كتواب "أحكوام الورأي يف معرفوة فواصو اآلي" إلبوراهيم بون عموراجلع ي حيوث
يقول" )21(:ملعرفة الفواصل طريقان :توقيفي وقيايس" ،أما التوقيفي :فام ثبت من كونه ّ
أن الرسول صىل اهلل عليوه
وسلم وقف عليه دائ ًام ،فتحققنا أنه فاصلة ،وما وصله دائ ًامُ ،تققنا أنه ليس بفاصلة . ...وأما القيايس :فهو اتبواع
أحكام الوقف يف النص القرآ  .لكن ليس ك وقف يف القرآن فاصلة ،فالقرآن كله مبنأ عىل الوص ال الوقف.
ومن ثم كان البد من طرا و وسائ ملعرفة القيايس من الفواص  ،وهذه الطرا والوسائ تن حبع من النص القرآ
ذاته ،إذ يقاس عىل املنصوص عليه ،فيلحق به ،وذلك ملناسبة ما ،والقياس يف فاصلة اآلية كقرينة السجعة يف النثر
وقافية البيت يف الشعر  ،وما يذكر من عيوب القافية من اخوتالف احلركوة واإلشوباع والتوجيوه فلويس بعيوب يف
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ِ
الفاصلة ،وجاز االنتقال يف الفاصلة والقرينة والقافية ،ومن ثم نر "يرجعوون" موع "علويم" ،و"امليعواد" موع
"الثواب" ،و"الطارا" مع "الثاقب" .واوص يف الفاصلة القرينة املتجردة يف اآلية "....

()22

خالصة القولأن تعيني الفواص ينقسم إىل نوعني :أوهلام "توقيفأ" ،وثانيهام "قيايس" .والفواص ما
كان تعيينها توقيفيا هأ اآليات التأ كان عليه الصالة والسالم يقف عليها دائ ًام ومل يصلها بام بعدها أبد ًا ،وكذلك
املواضع التأ وصلها الرسول عليه الصالة والسالم دائ ًام ومل يقف عليها.
والفواص ما كان تعيينها قياسيا هأ اآليات التأ كان عليه الصالة والسالم يقف عليها مورة ويصولها
مرة أخر  ،فاحتم وقفه أن يكون تعرف ًا للقارئ بأن الكلمة التأ وقف عندها هأ رأس آية ،واحتم أنه وقوف
ليعرف القارئ الوقف التام .أو أنّه وقف اسرتاحة .واحتم وصله أن يكوون تعريفو ًا منوه للقوارئ ّ
بوأن الكلموة
ليست فاصلة أو هأ فاصلة وإنّام وصلها لتقدم تعريفها.
أنواع الفواصل
 -1تقسيم الفواصل القرآنية من حيث الوزن:

()23

ٍ
ومتواز ،ومرصع ،ومتواضع ،ومتامث .
قسم البديعيون الفواص إىل أقسام ،وهأ" :مطرف،
ّ
حوم
 -1املطرف :فاملطرف أن ختتلف الفاصلتان يف الوزن وتتفقايف حرف الروي ،نحو قوله تعاىلَ  :ما َلك ْ
َال ت َْر حج َ
ون هللَِّ َو َقار ًاَ ،و َقدْ َخ َل َقك ْحم َأ ْط َو ًارا )24(أو هو اتفاا الكلمتني يف أصوات الفاصولة فقوط دون امليوزان ،أو
اتفاقهام يف حرف الروي دون الوزن.
 -2املتوازي :أن تتفقا وزن ًا وتقفي ًة ومل يكن ما يف اووىل مقاب ً
ال ملا يف الثانية يف الوزن والتقفية ،نحو قولوه
ِ
اب َم ْو حضوعَ ٌة )25(أواتفاا الكلمتني يف الوزن والقافية.
ُس ٌر َم ْر حفوعَ ٌةَ ،و َأك َْو ٌ
تعاىل :ف َ
يها ح ح
،وزَ َرا ِ ُّ
َووام ِر حا َم ْصوو حفو َف ٌة َ
 -3املتــوازن :أن تتفقووا يف الوووزن دون التقفيووة ،نحووو :قولووه تعوواىلَ  :ون َ
َم ْب حثو َث ٌة)26(وهذا النوع تم فيه بمقاطع اوصوات.

 -4املرصع :أن تتفقا وزنا وتقفية ويكون ما يف اووىل مقاب ً
ال ملا يف الثانيوة ،نحوو قولوه تعواىل  :إِ َّن إِ َل ْينَوا
ِ
()27
اهب ْم .
اهب ْم ،حث َّم إِ َّن َع َل ْينَا ح َس َ ح
إِ َي َ ح
 -5املتامثل :أن تتساويا يف الوزن دون التقفية وتكون أفراد اووىل مقابلوة ملوا يف الثانيوة ،فهوو بالنسوبة إىل املرصوع
ِ
الرص َ
اط املْح ْست َِقيم  )28(.فالكتواب
نامها ا ْلك َ
نامها ْ
تاب املْح ْستَبِنيَ * َو َهدَ ْي ح َ
كاملتوازن بالنسبة إىل املتوازي ،نحوقوله تعاىلَ  :و آ َت ْي ح َ
والرصاط يتوازنان وكذا املستبني واملستقيم ،واختلفا يف احلرف اوخري" )29(.ويقال هلا املتامثلة لتامث أصواهتا.
 -2تقسيم الفواصل من حيث حرف الروي
قال اهلاشمأ " :الروي هو احلرف الذي تبن عليه القصيدة وتنسب إليه ،فيقوال قصويدة الميوة إن كوان
حرفها اوخري الم ًا" )30(.ويقول عىل اجلندي" :الروي هو احلرف اوخري من الفاصلة ".

()31

تنوعت الفاصلة القرآنية حسب حورف الوروي إىل ثالثوة أنوواع ،وهوأ :املامثلوة ،واملتقاربوة ،واملنفوردة .قوال
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ٍ
واحود
الزركيش" :إن الفواص تنقسم إىل ما متاثلت حروفها يف املقاطع ومل تتامث  ،وهذا ال يكون سجع ًا وال خيلوو كو
من هذين القسمني ،أعن املتامث واملتقارب ،من أن يأيت طوع ًا سه ً
ال تابعو ًا للمعوا أو متكلفو ًا يتبعوه املعنو  .فالقسوم
اوول هو املحمود الدّ ال عىل الثقافة وحسن البيان ،والثا هو املذموم .وأما القرآن فلم يرد فيه إال القسم اوول
لعلوه يف الفصاحة ،وقد وردت فواصله متامثلة ومتقاربة".

()32

-1املتامثلة

ور * ِيف َر ما َمن حْش ٍ
تواب َم ْسو حط ٍ
وهأ التأ متاثلت حروف رو ا ،مث قوله تعاىلَ  :و ال ُّط ِ
ور * َو كِ ٍ
وور  )33(.وقولوه
تعاىلَ  :و ا ْل َف ْج ِر * َو َل ٍ
الش ْف ِع َو ا ْل َوت ِْر * َو ال َّل ْي ِ إِذا َي ْ ِ
يال ْ ٍ
عَرش * َو َّ
س)34(.وحذفت الياء مون يسو طلبوا للموافقوة يف
الفواص .
 -2املتقاربة

ِ ِ
وهأ مبنية عىل حروف متقاربة املخارج صوتي ًا مث قوله تعاىل :الر ْت َِن ِ
وو ِم الودْ ِ
ين
الرحي ِمَ ،مالك َي ْ
َّ
َّ

()35

امليم والنون متقاربان يف املخرج.ويبدو من كالم الزركيش أن فواص القرآن الكريم متتاز من السجع بأهنا متامثلة
(مسجوعة) وغريمتامثلة أ متقاربة وال خترج عن هذين القسمني ،ب تنحرص فيهام ،إالّ نادر ًا مثو قولوه تعواىل:
ِ
السائِ َ َفال َتن َْه ْر * َو َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر ْب َك َف َحدْ ْ
ث )36(.وهذا النوع يسوم "املنفوردة "،
يم َفال َت ْق َه ْر * َو َأ َّما َّ
َ ف َأ َّما ا ْل َيت َ
وهأ نادرة ،فهأ التأ مل تتامث حروف رو ا ومل تتقارب كالفاصلة التأ ختمت هبا سورة "الضح ".
 -3تقسيم الفواصل من حيث عالقة الفاصلة بقرينتها
للفاصلة عالقة وثيقة بام قبلها من نص اآلية ،وقد أطلق العلامء عىل هذا االرتبواط "ائوتالف الفواصو "
مع ما ّ
يدل عليه الكالم ،وقال الزركيش":اعلم أن من املواضع التأ يتأكود فيهوا إيقواع املناسوبة مقواطع الكوالم
وأواخره ،وإيقاع اليشء بام يشاكله ،فال بد أن تكون املناسبة للمعن املذكور أوالً ،وإالّ خرج بعض الكوالم عون
بعض ،وفواص القرآن العظيم ال خترج عن ذلك ،لكن منه ما يظهر ،ومنه ما يستخرج بالتأم للبيب" )37(.وقد
حرص العلامء هذا (االئتالف) يف أربعة أشياء هأ :التصدير ،والتوشيح ،واإليغال ،والتمكني كام ذكر الزركش :
 -1التصدير
"ه و أن تشري اآلية إىل فاصلتها إشارة لفظية جلية ،أيأن تتقدم لفظة الفاصلة بعينها يف أول صودراآلية أو
ب َلنَا ِمو ْن َلودح ن َْك َر ْتَو ًة
يف أثنائه أو يف آخره ،فيسم تصدير ًا ،كقوله تعاىلَ  :ر َّبنَا َال ت ِحز ْغ حق حلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَا َو َه ْ

اب  . )38(وسامه البالغييون "ر ّد العجز عىل الصدر" (يف الشعر).
إِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َو َّه ح
 -2التوشيح

وهو أن يرد يف اآلية معن يشري إىل الفاصلة ،أي أن الفاصلة تعلم قب ذكرهوا ،وهوو كالتصودير ،لكون
الفارا بني النوعني أن داللة التصدير لفظية وداللة التوشيح معنوية ،أ أن معن أول اآلية يف التوشيح يدل عىل
ِ
يم َو َآل ِع ْم َر َ
ان ع ََىل ا ْل َعاملَِنيَ  )39(فوإن اصوطفاء
فاصلتها ،نحو قوله تعاىل :إِ َّن اهللََّ ْ
اص َط َف آ َد َم َونحو ًحا َو َآل إِ ْب َراه َ
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املذكورين حيعلم منه الفاصلة ،إذ املذكورون من جنس العاملني".

()40

 -3اإليغال
"وإن أفادت الفاصلة معن زائد ًا بعد متام معن الكالم يسم إيغاالً ،أ  :ترد اآلية بمعنو توام وتوأت
ومع املَْووت و ال تحس ِ
ِ
فاصلتها بزيادة يف ذلك املعن عىل احلد الذي بلغته اآلية ،نحو قوله تعاىل  :إِن َ
وم حع
َّوك ال ت ْحس ح ْ َ
ْ
()41
الص َّم الدُّ عا َء إِذا َو َّل ْوا حمدْ بِ ِرين .
ُّ
ّ
تم عند (و ّلوا) ،غري أنه يبق حموتم ً
ال معنو التووج بجانبوه فجواءت الفاصولة "مودبرين"
فإن املعن قد ّ
فزادت عىل معن اآلية ،إذ أوغلت يف التعبري عن توليهم ،وبالغت يف تصوير إعراضهم ،فإن اإلدبار إعراض كيل
من مجيع اجلهات عن صاحب ارطاب".

()42

 -4التمكني
يسم متكين ًا .قال الزركيش" :التمكني
وإذا ورد يف اآلية متهيد للفاصلة بحيث متممة ملعن اآلية  ،وهذا ّ
هو أن متهد قبلها متهيد ًا تأيت به الفاصلة ممكَّنة يف مكاهنا ،مستقرة يف قرارها ،مطمئنة يف موقعها ،من غري قلوق وال
نشوز ،يتعلق معناها بمعن اآلية تعلق ًا تام ًا ،بحيث لو طرحت اخت َّ املعن واضطرب الفهم".

()43

:4تقسيم الفواصل من حيث طول الفقرة
من الفواص ما هو آية كاملة ومنها هو بعض آية،و هأ ثالثة أنواع:
" -1قصرية موجزة :وهأ عبارة عن الفاصلة التأ تتألف من ألفوا قليلوة ،وأحيانوا تتوألف مون لفوظ
واحد وترد يف فواتح السور ،مث " :امل"" ،طسم" " ،يس" ،و"الرتن" ،و"احلاقة " و"القارعة ".
وو  )44(أو تتكوون
 -2متوسطة معجزة :وهأ بعض آية تتكون من لفظني ،مث قولهَ  :والون َّْج ِم إِ َذا َه َ
من أق عرشة ألفا .
 -3فاصلة طويلة "وهأ ما زادت عىل عرشة ألفا  ،وأحيانا تطول إىل عرشين لفظ ًا كبقية آيوات القورآن
طويلة مفصحة مبينة".

()45

 -4الفاصلة القرآنية من حيث املعنى":ال يراد بالفاصلة القرآنية مراعاة احلروف ،وإنام يوراد املعنو قبو
ذلك ،ويلتق احلرف باملشاهبة اللفظية مع املعن  ،وأحيانا ال يراع القرآن الفاصولة ،بو قود توأيت مغوايرة عون
غريها ،وهذا دلي عىل أن املقصود بالدرجة اووىل هو املعن  ،مث قوله تعاىلَ  :ف َأ ْتبعهم فِرعَ و حن بِجن ِ
حود ِه َفغ َِش َي حه ْم
ََح ْ ْ ْ ح
ِم َن ا ْل َي ْم َما غ َِش َي حه ْم )46( مغايرة للفاصلة القرآنية يف بقية آيات السورة( :تزك  ،خيشو  ،هود ) ،ون املقصوود
اوول هو املعن  .وكذلك يف قوله تعاىلَ  :ق َال َأ َف َتعبدح َ ِ
ِ
ُضك ْحم )47(مغوايرة
ْح
ون م ْن دون اهللَِّ َما َال َينْ َف حعك ْحم َش ْيئًا َو َال َي ح ُّ
لبقية آيات السورة (يشهدون ،ينطقون ،تعقلون) وليس هلا ارتباط بام قبلها وبعدها".

()48

وبعد هذا يمكننا أن نجم القول ّ
بأن الفاصلة مجعها الفواص وهأ كلمة ختتم هبا اآليوة ،وهوأ بمثابوة
السجعة يف النثر ،وبمنزلة القافية يف الشعر ،وسميت فاصلة وهنا فصلت بني اآلية التأ قبلها واآلية التأ بعودها،
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وأهنا ىف غالب آخر كلمة يف اآلية فتتم معناها ،وتتناغم مع وقعها الصوويت يف اوذن ،ولكون ال نجود يف فواصو
القرآن الكريم ُمرد توافق اولفا أو اووزان ،إنام نر بجالء أن هلا ارتباط ًا وثيق ًا باملعا .
دراسة إحصائية للفواصل يف سورة البقرة
قب أن ندخ املدخ اوساس للبحث ،وهو "دراسوة الفواصو القرآنيوة اإلحصوائية" عوىل مسوتو
الرصف والنحو ،ينبغأ أن نقف وقفة قصرية عند السورة من حيث أمهيتها وإحصاء الفواص فيها:
أوال :سورة البقرة مجيعها مدنية ال خالف فيه ،وهأ من أوائ موا نوزل ،وآياهتوا مئتوان وسوت وثامنوون
( )286آية" .وهأ أطول سور القرآن عىل اإلطالا ،اشوتملت السوورة الكريموة عوىل معظوم أنوواع اوحكوام
الترشيعية :العقائد ،والعبوادات ،واملعوامالت ،واوخوالا ،ويف أموورالزواج ،والطوالا ،والرضواع ،والعودة،
وغريها من اوحكام الرشعية ،بدأت السورة بأوصاف املؤمنني ،والكافرين واملنافقني ،فوضحت حقيقة اإليوامن
وحقيقة الكفر والنفاا ،للمقارنة بني أه السعادة وأه الشقاء .ثم تناولت جانب الترشويع الوذ يسوري عليوه
املسلمون يف حياهتم ،سواء يف العبادات واملعوامالت ،كأحكوام احلوا والصووم واجلهواد يف سوبي اهلل ،وشوئون
اوُسة ،ثم ُتدثت عن جريمة الرباالت هتدد كيان املجتمع .وختمت السورة الكريمة بتوجيه املؤمنني إىل التوبوة
والتُضع إىل اهلل عزّ وج ّ بطلب النرصة عىل الكفار ،والدعاء ملا فيه سعادة الدارين ،ليتناسق البودء موع ارتوام":
()49

ثاني ًا :الكلمة العربية مظهر من مظاهر اإلعجاز البيا  ،والفاصلة القرآنية هأ كلمة يف آخور اآليوة ،هوذه
كغريها من كلامت القرآن ختتار اختيار ًا دقيق ًا لتؤدي الرسالة الت جاءت من أجلها وفيها إعجاز القرآن.
استعم القرآن ىف الفواص حروف ًا ذات وقع نغمأ ووضوح سمع لتظهر للسمع حني تليها ،ولذلك استعم
النون فاصلة يف  %51من آيا ته ،وتلتها امليم بحواىل ، %12.5ومهوا أهوم حوروف الورتنم ىف العرب ّيوة ،ىف حوني مل
يستعم اراء فاصلة قط لصعوبتها وصعوبة الوقف عليها.
أما سورة البقرة فه متقاربة الفواص  ،وهذا إحصاء باحلروف املستعملة ىف الفواص فيهوا ونسوبة اسوتعامل كو
منها ،مع العلم َّ
بأن عدد آيات سورة البقرة مئتان وست وثامنوون( )286آيوة ،واحلوروف املسوتخدمة ىف فواصو السوورة
سبعة أحرف وه  :النون التو وردت  193مورة واملويم وردت  54مورة والورا ،وردت  41مورة والبوا ،وردت 9مورات
والدال وردت  7مرات ووردت الالم مرة واحدة وكذلك القاف وردت مرة واحدة
ويقوم هذا البحث بدراسة فواص سورة البقرة عوىل املسوتويني دراسوة إحصوائية عو اجلوداول ،وذلوك بعود
تصنيف الفواص إىل قسمني:القسم اوول خصصه البحث للجانب الرصىف ،و أ ّما القسم الثوا فيتعلوق باجلانوب
النحو .
القسم األول :الدراسة اإلحصائية الرصفية لفواصل سورة البقرة
مل ترد فواص سورة البقرة متنوعة تغطأ مجيع اوبواب الرصفية والنحوية ،إنّام وردت فويام يتناسوق موع
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مضمون اآلية الكريمة عىل مستو السياا القرآ يف املعن  ،وهذه الدراسة قامت بإحصاء كو الفواصو التوأ
وردت يف هذه اوبواب ،لتسه عىل القارئ االستفادة عىل الوجه اوُسع ،واملراجعة عىل الوجه اوسه يف عدد
ورود الفواص .
الفواص الرصفية

الفواص النحوية

املصدر

الفاع

الفواص الرصفية

الفواص النحوية
ار

الصفة املشبهة

الفع

نائب الفاع

-

النعت

اسم الفاع

املفعول به

-

احلال

اسم املفعول

املبتدأ

 -1دراسة الفواصل من حيث اجلمود واالشتقاق
* ينقسم االسم إىل جوامد ومشتق.

*ينقسم الفع إىل جامد ومترصف.

* اجلامد من اوفعال ما الزم صورة واحدة* .اجلامد من اوسامء ما مل يؤخذ من غريه ،وليس له أص
يعود إليه ،ومل ترد أ ّيةفاصلة يف سورة البقرة جامدة ،وهلذا مل أتعرض هلا ،وأغلب فواص سورة البقرة وردت
مشتقة.
االشتقاق
"هو ُتوي اوص الواحد إىل صيغ خمتلفة لتفيد ما مل حيس َت َفد بذلك اوص  ،فمصدر" ََض ٌب" يتحول إىل
َضب" فيفيد إىل حصول احلدث يف الزمن املايض ،وإىل "يُضب" فيفيد إىل حصول احلدث يف املستقب ،
"َ َ
وهكذا "...

(.)50

املشتقات:
"يشتق من املصدر عرشة أشياء -1 :املايض  -2املضارع  -3اومر  -4اسم الفاع  -5اسم املفعول  -6الصفة املشبهة -7
اسم التفضي  -8اسم الزمان  -9اسم املكان  -10اسم اآللة .وأص املشتقات عند البرصيني املصدر ،لكونه بسيط ًا ،أ :
يدل عىل احلدث فقط ،بخالف الفع  ،فإنه ّ
ّ
يدل عىل احلدث والزمن .وعند الكوفيني :اوص هو الفع ؛ ون املصدر جي ء
بعده يف الترصيف ،والذي عليه مجيع الرصفيني هوووو اوول".

()51

 -1اسم الفاعل
" هو اسم مشتق من فع للداللة عىل من قام بالفع بمعن احلدوث ،كضارب ،ومكرم .يصاغ اسم الفاع من
الثالث عىل وزن " فاع " نحو :عامل من علم ،وضارب من َضب ،ويصاغ مما زاد عىل الثالثأ عىل وزن
ميام مضمومة ،وكسما قب اآلخر نحو :أخرج فهو ِ
خمرج"،
مضارعه مع إبدال حرف املضارعة ً

()52
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الشاهد عىل ورود اسم الفاعل فاصلة:
اآلية ...{ -2 :ل ِ ْلمتقني}".املتقني مجع متقأ ،اسم الفاع من باب االفتعال ،من وق يقأ فع  ،ففاؤها
واو والمها يا ٌء لفيف مفروا".

()53

ويبلغ عدد ورود اسم الفاعل فاصلة إىل  86مرةكام يىل :املتقني،241 – 194 - 180 - 177 - 66 - 2
املفلحون،5مؤمنني ،278 – 248 - 223 - 97 - 93 - 91 - 8مصلحون ،11مستهزؤون ،14مهتدين– 16
 ،157الكافرين ،286 – 264 - 250 - 191 - 98 - 89 - 24 - 19صدقني،111 - 94 - 31 - 23
خالدون ،275 - 257 - 217 - 82 - 81 - 39 - 25الفاسقني ،99 - 26اراُسون،121 - 64 - 27
الظاملني ،258 - 254 - 246 - 229 - 193 - 145 - 124 - 95 - 92 - 51 - 35الراكعني،43
اراشعني ،45راجعون ،46املحسنني ،236 - 195 - 60 - 58خاسئني ،65اجلاهلني ،67الناظرين،69
حمعرضون ،83مهني ،90قانتون ،238 - 116السجود ،125الصاحلني ،130املرشكني ،135مسلمون- 132
 ،136 - 133عابدون ،138خملصون ،139مستقيم ،213 - 142املمرتين ،147الصابرين- 155 - 153
 ،249راجعون ،156الالعنون ،159مبني ،168الضالني ،198املتطهرين222
 -1اسم املفعـول
"هو ما اشتق من فع ملن وقع عليه ذلك الفع  ،مث " :مُضوب " ون أصله "َضب")54( .أما كيفيوة صوياغته
من الفع فتكون عىل ما ييلّ " :أوالً:من الفع الثالثأ يصاغ عىل وزن مفعوول غالبو ًا ،مثو  :كتوب يكتوب فهوو
مكتوب ،رشب يرشب فهو مرشوب .وثاني ًا :من غري الثالثأ يصاغ عىل صويغة اسوم فاعلوه موع قلوب حوروف
دخ من َي ح
املضارعة مي ًام مضمومة وفتح ما قب اآلخر ،مث  :حم َ
دخ ".

()55

الشاهد عىل ورود اسم املفعول فاصلة يف السورة
اآلية ...{ - 252 :املْح ْر َسلِنيَ }".مجع املرس  ،اسم مفعول من الفع أرس املبنأ للمجهول ،وزنه حمف َع
بضم امليم وفتح العني".

()56

وقد ورد اسم املفعول ىف السورة فاصلة مرة واحدة فقط وهو :املرسلني.252
 -3الصفة املشبهة " :هأ صفة تؤخذ من الفع الالزم للداللة عىل معن قائم بموصوف ال عىل وجه
الثبوت ".

()57

الشاهد عىل الصفة املشبهة فاصلة
()58
اآلية ...{ - 7 :عَ ظِيم}"صفة لعذاب مرفوع مثله وهو صفة مشبة من َع حظم يعظم باب ك حَرم ،وزنه فعي ".
بلغ عدد ورود الصفة املشبهة فاصلة  71مرة كام يىل:عظيم، 255-105-114-49-7قدير-109-106-20
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،147-259-284عليم-247-244-231-227-224-215-181-158-137-127-115-29
، 256-261-268-273-282-283حكيم، 260-240-228-220-209-129-32رحيم-54-37
، 128-143-160-163-173-182-192-199-218-226أليم، 178-174-104نصري-107
، 120السبي ، 108بصري، 265-237-233-110اجلحيم، 119أمجعني، 161مبني، 208-168بعيد176
،قريب، 214حليم، 263-235-225تيد، 267خبري، 234-271أثيم.276
الـمـصـدر
"هو أص الكلمة الذي تصدر عنه اوفعال ،قال اجلرجا " :املصدر :هو االسم الذي اشتق منه الفع ،
وصدر عونه"" )59( .املصدر هو االسم الذي يدل عىل احلدث ُمرد ًا من الزمن والشخص ،واملكان وسامه سيبويه
"احلدث "".

()60

الشاهد عىل املصدر فاصلة:

اآليةِ ْ ...{ - 204:
ارصام}".مجع خصم ،وهو مصدر سامعأ لفع خاصم فع ثالثوأ مزيود بحورف

واحد وارصام وزنه فعال".

()61

ورد املصدر السامعى فاصلة  7مرات واملصدر امليمى مرتني كام يىل :العقاب،211 - 196احلساب،212 - 202
ارصام ،204الفساد ،205اومور ،210املصري.285-126
 -6الفعل املضارع
قووووال ابن هشام " :الفع املضارع كلمة تدل عىل حدث وزمن صالح للحال واالستقبال نحوو :يفهوم
املجد الدرس ،فو "يفهم "كلمة تدل عىل معن  ،وهو "الفهم" وعىل زمن صوالح للحوال واالسوتقبال .والفعو
املضارع له عالمة واحدة متيزه عن املايض واومر ،وهأ صحة دخول (مل) عليه ،وقوله" :وافتتاحوه بحورف مون
نأيت "هذا بيان أن املضارع يبدأ بأحد هذه اوحرف اوربعة".

()62

يبلغ عدد ورود فعل املضارع فاصلة إىل  96مرة -2 .ومنها  46للغائب املعلوم -3 .ومنها  5للغائب املجهوول.
 -4ومنها  39للمخاطب املعلوم -5 .ومنها  6للمخاطب املجهول -6 .ورد فع لألمر فاصلة مرتني -7 .ورد
فع للنه مرة واحدة .وه كام يىل :يكون ،117يريد ،253ينفقون ،3يوقنون ،118-4يؤمنون،100-88-6
يشعرون ،9يكذبون ،10يشعرون ،12يعلمون ،230-146-103-102-101-96-75-13يعمهوون،15
يبرصوووون ،17يرجعوووون ،18حيزنوووون ،277-274-262-112-62-38يرشووودون ،186يتقوووون،187
يتذكرون ،221يشكرون ،243يظلمون ،57يفسقون ،59يعتودون ،61يفعلوون ،71حيعلنوون ،77يظنوون،78
يكسبون ،79خيتلفون ،113يعملون ،144-141-134يعقلون ،171-164تدون ،170حينرصون-86-48
 ،-123حينظوورون ،162حيظلمووون ،281تتقووون ،183-179-63-21تعلمووون-169-151-80-42-22
 ،239-232-216-188-184تكتمووووون ،72-33تعقلووووون ،242-76-73-44تنظوووورون،55-50
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تشكرون ،185-56-52هتتدون ،150-53تعملون ،280-149-140-85-74تشهدون ،84تقتلوون،87
تشووعرون ،154يعبوودون ،172تفلحووون ،189تتفكوورون ،266-219تحرجعووون ،245-28تحووؤمرون،68
حُترشون ،203تحظلمون ،279-272فارهبون ،40فاتقون ،41التكفرون.152
دراسة الفواص من حيث العدد (اإلفراد واجلمع) مل يرد املفرد فاصلة ىف سورة البقرة أما اجلمع املذكر
السامل فورد فاصلة  88مرة ومجع التكسري ورد فاصلة  8مرات.
الـمفــرد واجلمع :قال اجلرجا " :املفرد ما ال يدل جزء لفظه عىل جزء معناه ،وما ال يدل جزء لفظه
املوضوع عىل جزئه ،وقال :ما يتناول شيئ ًا واحدً ا دون غريه" )63(.واجلمع":صيغة مبنية للداللة عىل العدد الزائد
عىل االثنني)64( .وينقسم اجلمع يف اللغة العربية إىل قسمني:
مجع التصحيح (مجع املذكر السامل ومجع املؤنث السامل)

_2مجع التكسري

واوا ونون ًا،
مجع املذكر السامل :قال ابن الساج" :مجع السالمة هو الذي يسلم فيه بناء الواحد وتزيد عليه ً
أو يا ًء ونون ًا نحو مسلمني ومسلمون".

()65

ورد مجع املذكر السامل فاصلة  88مرة كام يىل :املفلحون ،5مصلحون ،11مستهزؤون ،14خالدون-39-25
 ،81-82-217-257-275اراُسون ،121-27راجعون ،156-46ظاملون، ،92-51الصاحلني،130
مهتدون، 157-70معرضون، 83الفاسقون، 99قانتون، 116مسلمون، 136-133-132عابدون138
،خملصون، 139اللعنون، 159املتقون،177خالدون، 257-257-217الظاملون ، 254- 229املتقني-66-2
، 180-194-241مهتدين، 16صدقني، 111-94-31-23الراكعني، 43اراشعني، 45مفسدين60
،اراُسين،64خاسئني، 65اجلاهلني، 67الناظرين، 69املرشكني، 135املمرتين، 147أمجعني161
،املعتدين، 190الكافرين، 286-264-250-191-98-89-34-24-19الظاملني-145-124-95-35
، 193-246-258املحسنني، 236-195-58الضالني ، 198املتطهرين، 222املؤمنني-97-93-91-8
، 223-248-278قانتني، 238الصابرين، 249-155-153املرسلني252
مكسا ون بناء
 -2مجع التكسري" :مجع التكس الذ يغري فيه بناء الواحد مث رج ورجال .هذا اجلمع يسم
ً
الواحد فيه قد غح ْري عام كان فيه فكأنه قد كس؛ ون كس ك شيئ تغيريه عام كان عليه".

()66

الس حجود ،125اوس َباب ،166اول َباب،197
ورد مجع التكسري فالصلة  8مرات كام يىلُّ :
ِ
ِ
أنصار.270
َامل َهادَ ،206الع َبادَ ،207او حمور ،210اول َبابَ ،269
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التذكري والتأنيث :مل ترد فاصلة من فواص سورة البقرة مؤنثة ب وردت كلها مذكر ًا وه 88
مرة كام يىل :املفلحون، 5مصلحون، 11مستهزؤون، 14خالدون-257-217-82-81-39-25
، 275اراُسون، 121-27راجعون، 156-46ظاملون، 92-51مهتدون ، 157-70معرضون،83
الفاسقون، 99قانتون، 116مسلمون، 136-133-132عابدون، 138خملصون، 139اللعنون159
،املتقون، 177خالدون، 257-257-217الظاملون، 254-229املتقني241-194-180-66-2
،مهتدين، 16صدقني، 111-94-31-23الراكعني، 43اراشعني، 45مفسدين، 60اراُسين64
،خاسئني، 65اجلاهلني، 67الناظرين، 69الصاحلني، 130املرشكني، 135املمرتين، 147أمجعني161
،املعتدين، 190الكافرين، 286-264-250-19-98-89-34-24-19الظاملني -95-35
،124-145-193-246-258املحسنني236-195-58
،املؤمنني-278-248-223-97-93-91-8

،الضالني

،قانتني238

،198املتطهرين222

،الصابرين249-155-153

،املرسلني.252
اإلعالل :قال ابن احلاجب(" :)67اإلعالل :تغيري حرف العلوة للتخفيوف وجيمعوه القلوب ،واحلوذف واإلسوكان،
وحروفه اولف والواو ،والياء ،وال تكون اولف أص ً
ال يف املتمكن وال يف الفع  ،ولكن عن واو أو يواء".وقوال:
"اعلم ّ
أن لفظ اإلعالل يف اصطالحهم خمتص بتغيري حرف العلة".
الشاهد عىل الفاصلة وقعت فيها االعالل
اآلية...{ -2 :ل ِ ْل حمت َِّقني}".بنيت من متقأ ،من باب افتع  ،قلبت الواو تاء وأدغمت يف التواء اوخور ،
ترصف منه ،نحو حمت ٍَّق ومتَّقأ .ومتق اسم ناقص وياؤه التأ هأ الم
فصارت "اتق " وكذلك يف اسم الفاع وما ّ
حمذوفة يف اجلمع لسكوهنا وسكون حرف اجلمع بعدها ،مث  :متقون ومتقوني ،وزنوه يف اوصو مفتعلوون ،ون
أصله مؤتقيون ،فحذفت الالم فوزنه مفتعونومفتعني ،وإنام حذفت الالم دون عالمة اجلموع ون عالموة اجلموع
دالة عىل معن  ،إذا حذفت ال يبق عىل ذلك املعن دلي  ،فكان إبقاؤها أوىل".

()68

وردت الفاصلة املعتلة 27مرة كام يىل :املتقني ،241 – 194 - 180 - 177 - 66 - 2يوقنون،118 – 4
مهتدين ،16تتقون ،187 – 183 - 179 - 63 - 21فاتقون ،41هتتدون ،170 – 150 - 53يعتدون،61
يعلنون ،77مهني ،90املصري ،126مستقيم ،213 – 142مبني ،208 – 168املعتدين190
اإلبدال
()69
عرف الدكتور إبوراهيم السوامرائأ
"البدل هو قيام اليشء مقام اليشء اآلخر كام يقال هذا بدل اليشء وبديله".
ّ

اإلبدال ":إن اإلبدال هو إقامة حرف مكان حرف مع اإلبقاء عىل سائر أحرف الكلمة ،وهكذا تشرتك الكلمتوان
71
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أو الكلامت بحرفني أو أكثر ،ويبدل حرف منها بحرف آخر قد يكون قريب ًا منه يف نشأته من جهاز النطوق ،أو قود
يشتم عىل يشء من خواصه ،وقود يكون بعيد ًا عنه .ويقول ممث ً
ال لقوله :فإذا قلنا " قضب وقضف "فقد اشرتكا
يف "القاف"و"الضاد" ،واختلفا يف "الباء والفاء" .وأحدمها مبدل من اآلخر ،ومها متقاربان خمرج ًا ،أموا إذا قلنوا
"قطع"،و"قطف" فقد اشرتكا يف " القاف والطاء" واختلف يف "العني والفاء" ومها متباعدان خمرج ًا".

()70

الشاهد عىل الفاصلة وقع فيها اإلبدال
اآلية....{ -5 :املْح ْفلِ ححون} ".اوص يف مفلح مؤفلح من أفلح فهو عىل وزن مضارعه بإبدال حرف املضارعة
مي ًام مضمومة وكس ما قب آخره ،وهلذا حذفت منه اهلمزة ختفيف ًا كام حذف من مضارعه إذ أصلهيؤفلحون"

()71

يبلع عدد ورود الفاصلة باالبدال إىل  28مرة.كام يىل :ينفقون ،3املفلحون ،5يؤمنون،100 – 88 - 6
مؤمنني ،278 – 248 - 223 - 97 - 93 - 91 - 8مصلحون ،11مستهزؤون ،14تتقون- 179 - 21
 ،187 – 183فاتقون ،41املحسنني ،236 – 195 - 58معرضون ،83مهني ،90مستقيم ،213 – 142مبني،
اإلدغـام:اإلدغام يف اللغة "اإلدخال" وهو إدخال حرف يف حرف آخر من جنسه ،بحيث يصريان حرف ًا واحد ًا
مشدّ د ًا مث " :مدّ  -يمدّ  -مدّ ا ،وأصلها "مدد -يمدح ْد -مدد ًا ،وحكم احلرفني أن يكون ّأوهلا ساكن ًا ،والثا
الضا ْلني}.مجع الضال
متحرك ًا بال فاص بينهام .الشاهد عىل الفاصلة وقعت فيها اإلدغام:اآليةَّ ....{-198 :
من ض ّ يض  :باب َضب يُضب وزنه فاع  ،وأدغمت عني الكلمة يف المه وهنا احلرف ذاته" )72(.وورد
اإلدغام فاصلة مرة واحدة وهو :الضالني.198
القسم الثاين :الدراسة اإلحصائيةالنحوية لفواصل سورة البقرة
 -1الفواصل املرفوعة:املرفووعات تسعة وهأ كام ييل:
* الفاعو * نائب الفاعو * املبتوودأ* ار * اسم الفع الناقص * خ اوحرف املشوبهة بالفعو *
التابع للمرفوع
* خ "ال " النافية للجنس * خ "ليس".وتبني بعد ال َّت َف ُّح ِ
ص يف فواصو سوورة البقورة ،أهنوا إموا وردت
فاع ً
ال أو مبتدأ أو خ ًا ،ومل ترد غري هذه الثالثة من املرفوعات.
 -1الفاعل
الفاع هو اسم مرفوع قبله فع تام ،أو ما يشبهه ،وهذا االسم هو الذي فع فعالً ،أو قام به كام قووووال
ابن عصفور" :هو ك اسم ،أو ما هو يف تقديره أسند إليه فع  ،أو ماجر ُمراه ،وقدّ م عليه عىل طريقة فع  ،أو
فاع ".

()73

نات وما ي ْك حفر ِهبا إِالَّ ا ْل ِ
آيات بي ٍ
الشاهد عىل الفاعل فاصلة:اآلية ...{ -99 :و َل َقدْ َأنْزَ ْلنا إِ َلي َك ٍ
فاس حقون}.
َْ
ْ
َ
َ َ ح
الفاصلة "الفاسقون" "فاع مرفوع وعالمة الرفوع الوواو" ونوه مجوع موذكر سوامل .والفاسوقون ،أ :
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املتمردون يف الكفر ،ارارجون عن احلدود ،واملتجاوزون احلد يف الكفر"" )74( .والالم إما للعهد ون سياا اآليات
يدل عىل أن ذلك لليهود وهم الفاسقون املعهودون وهم أه الكتاب املحرفون لكتاهبم ،ارارجون عن ديونهم،
وإ ّما للجنس،وهم داخلون فيه دخوالً أولي ًا".

()75

ورد الفاعل فاصلة  5مرات

كام يىل :الفاسقون ،99املصري ،126الالعنون ،159اوسباب ،166املهاد.206

 -2نائب الفاعل:نائب الفاع اسم تقدّ مه فع مبنأ للمجهول أو شبهه ح حم الفاع بعد حذفه،كام قال ابون
احلاجب" :مفعول مامل يسم فاعله ك مفعول حذف فاعله ،وأقيم هو مقامه ورشطوه أن تغوري صويغة الفعو إىل
حفع و حي ْفع "(.)76
الشاهد عىل الفاصلة وردت نائب الفاعل
اآليةَ ...{ -210:و إِ َىل اهللَِّ ت ٌْر َج حع اوح ٌمور}".الفاصلة "اومور" نائب الفاع مرفووع بالضومة الظواهرة
عىل آخره ونه مفرد .املقصود من الفاصلة أي قىض اومور الذي معنواه حوق علويهم احلسواب واهلوالك وإىل اهلل
تصري اومور".

()77

ورد نائب الفاعل فاصلة مرة واحدة

وهي كام يىل :اومور.210،

املبتدأ" :هو االسم املجرد من العوام اللفظية لفظ ًا وتقدير ًا ،املسند إليه خ أو ما يسدُّ مسدّ ه".

()78

قال أ.عباس حسن" :هو اسم مرفوع يف أول مجلته ُمرد من العوام اللفظية اوصلية حمكوم عليه بوأمر،
وقد يكوون وصف ًا مستغنيا بمرفوعه يف اإلفادة وإمتام اجلملة".

()79

الشاهد عىل الفاصلة وردت مبتدأ:اآليةَ ...{ -270 :و ما لِل َّظاملِنيَ ِم ْن َأنْصار}".الفاصلة أنصار ُمورور

لفظ ًا ،مرفوع حم ً
ال مبتدأ مؤخر ،وعالمة اجلر الكسة ،ونه مفرد".وليس ملن منع الزكاة أو رصف املال يف معايص
اهلل من معني أو نصري ينرصهم من عذاب اهلل.وإيراد صيغة اجلمع ملقابلة الظاملني ،أ  :وما لظامل من الظاملني مون
نصري من اونصار".

()80

ورد املبتدأ فاصلة  4مرات كام يىل :نصري ،107أنصار ،270خالا ،200املصري.285
وقوع الفواصل خـبـر ًا مـفـرد ًا مـرفــوع ًا":ار اجلزء اوسايس يف اجلملة واملسند إىل املبتدأ و هو الوذي يكمو
معن املبتدأ وال يستغن عنه املبتدأ" )81( .وقووووال الزجاجأ" :إن املبتدأ ال بدّ له مون خو والبودّ للخو مون
مبتدأ يسند إليه ،وكذلك الفع والفاع ال يستغن أحدمها عن صاحبه")82(.للخ أنواع :وقال أبوحيوان :ارو
مفرد ومجلة .هذا تقسيم اجلمهور ،وذهب ابن الساج إىل أن الظرف واملجرور قسم برأسه وليسا من قبي املفرد،
وال من قبي اجلملة.
ِ
ِ
ِ
ِ
الشاهد عىل الفاصلة وردت خرب ًا:اآلية ... {- 5:حأولئ َك عَىل حهد ً م ْن َر ْهبِ ْم َو حأولئ َك حه حم املْح ْفل ححون}.
()83

"الفاصلة "املفصلحون" خ املبتدأ الثان (هم) واجلملة "هم املفلحون" خو املبتودأ اوول (أولئوك)
وجيوز أن يكون (هم) ضمري فص ٍ ال حم له من اإلعراب .واملفلحون خ املبتدأ (أولئك) مرفوع وعالمة الرفع
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الواو :ونه مجع مذكر سامل(.)84ومعن الفاصلة "املفلحون" داللة عىل ما قبله من (امل) أن (املفلحون) هم املتقوون
الذين فازوا من العذاب( ىف اآلخرة) ،وهم الباقون ىف نعيم اآلخرة".

()85

ورد اخلرب املفرد املرفوع فاصلة  61مرة كام يىل :امل ،1املفلحون ،5مصلحون ،11مستهزؤن ،14خالدون-25
 ،39-81-82-217-257-275اراُسون ،121-27عليم-231-224-215-181-137-115-29
،244-257-261-268-273-283احلكيم،260-240-228-129-32
،143-157-160-163-182-218

ظاملون،254-229-92-51

الرحيم-128-54-37

معرضون،83

قانتون،116

مسلمون ،136-133-132عابدون ،138خملصون ،139املهتدون ،157املتقون ،177حليم-235-225
 ،263خبري ،234العظيم ،255بصري ،265قدير284
وأن" "وال النافية للجنس"
إلن ّ
وقوع الفواصل خرب ًا " ّ

ويئ َق ِ
أن":اآلية ...{20:إِ َّن اهللَ عَىل حك ْ َش ٍ
ود ٌير}".الفاصولة
الشاهد عىل الفاصلة وردت خرب ًا إلن" و" ّ

"قدير" خ " ّ
إن" مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره ،ونّه مفرد .وتفيد الفاصلة :لو شاء اهلل لذهب
بسمعهم وأبصارهم بزيادة ما يف ال ا والرعد من القوة .ويف اآلية ترشيح للتوجيه املقصود للتهديود زيوادة .يف
تذكريهم وإبالغ ًا هلم وقطع ًا ملعذرهتم يف الدنيا واآلخرة".

()86

وأن" وال النافية للجنس فاصلة  18مرة كام يىل :قدير،259-148-109-106-20
إلن
ّ
ورد اخلرب ّ
احلكوويم ،209-32مهنوودون ،70بصووري ،110راجعووون ،152-46رحوويم ،199-192-182-173عووىل
الظاملني ،193قريب 214تيد.267
وقوع الفواصل مجلة /شبه مجلة يف حمل رفع خرب املبتدأ
الشاهد عىل الفاصلة وردت خرب ًا مجلة شبه مجلة
اآليةَ ...{ - 22 :فال َ َْت َع حلوا هللَِّ َأنْداد ًا َو َأ ْنت ْحم َت ْع َل حمون}".الفاصلة فع مضارع مرفوع بثبوت النوون :ونوه مون
اوفعال ارمسة والواو فاع ٌ
ال واجلملة "وأنتم تعلمون" يف حم نصب حال.أي :أنكم ذووا علم عىل ما تزعمون
يلو ح إىل أن من أرشك باهلل مع قيام هذه اودلة ( املذكورة ىف اآلية) مل يكن ممن يصح منه العلم فكان من عداد
فإنه ّ
ِ ِ ِ
ِ
ون
اصو َط َف ْينا حه ِيف الودُّ نْيا َو إِنَّو حه ِيف ْاآل خ َورة ملَ َ
البهائم واملراد بالعلم هنا العق التام")87( .اآليوةَ ..{ - 130 :و َل َقود ْ
الص ِ
احلني}.الفاصلة "الصاحلني" اسم ُمرور بالياء :ونه مجع مذكر سامل ،جار وُمرور متعلوق بمحوذوف وهوو
َّ
ال خ " م
ُمرور لفظ ًا مرفوع حم ً
إن".ويف الفاصلة ذكراهلل تعاىل كرامة إبراهيم عليه السالم يف الدارين بأنّوه كوان يف
الدنيا من صفوته ،ويف اآلخرة من املشهود له باالستقامة يف ارري ،ومن كان هبذه الصفة فيجب عوىل غوريه أن ال
يعدل عن ملته عليه السالم

()88

وردت الفواصل مجلة /شبه مجلة يف حمل رفع خرب املبتدأ فاصلة  30مرة كام يىل :يوقنون،4
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ِ
تعلمون،223-216-188-42-22

يرجعون،18

حيزنون،277-274-262-112-62-38

ينرصون ،123-86-48تنظرون ،55-50يعلمون ،146-75يظنون ،78تشهدون ،84يومنون،100
فيكون ،117ينظرون ،162يعقلون ،171ترجعون ،245تظلمون ،281-272-249عىل الكافرين.89
إن وأخوااـا كـام يـىل:يومنوون ،6مون الصواحلني ،130مون
وردت الفواصل مجلة /شبه مجلة يف حمل رفع خـرب ّ
الظوواملني ،145مووع الصووابرين ،153موون املرسوولني ،252مووع املتقوونيُ ،194ترشووون ،203يشووكرون،234
يعلمون ،101تتقون ،183-179-63-21تشكرون ،185-56-52هتتدون ،150-53تعقلوون،242-73
تتفكرون ،266-219يرشدون ،186يتقون ،187تفلحون ،189يتذكرون.221
الشاهد عىل الفاصلة وردت مجلة  /شبه مجلة خرب "إن"
ِ ِ
ْرشون}.الفاصلة فع مضارع مبنأ للمجهول مرفووع بثبووت
اآليةَ ..{- 203 :و ا َّت حقواهللَّّ َواعْ َل حموا َأ َّنك ْحم إ َل ْيه حُت َ ح
النون والواو نائب الفاع  ،واجلملة يف حم رفع خ " ّ
أن" واجلملة "اعلموا "...ال حم هلا من اإلعراب معطوفة
عىل "احلرش" هو اجلمع بعد التفرا ،واختري لفظ "ُترشون" هنا دون تصريون أو ترجعون ،ون ُترشون أمجوع،
ونه يدل عىل املصري وعىل الرجوع مع الداللة عىل أهنم يصريون ُمتمعني كلهم كام كوانوا ُمتمعوني عنود اجوتامع
احلا ،وون الناس بعد احلا حيرشون إىل مواطنهم فذكرهم باحلرش العظيم ،فلفظ ُترشون أنسب باملقام".

()89

الدراسة النحوية للفواصل القرآنية املنصوبة
 -1املفعول به
"املفعول به هو ما وقع عليه الفع حس ّيا كان أو معنوي ًا كام قال ابن احلاجب" :املنصوبات هو ما اشتم
عىل عَ َلم املفعولية".

()90

الشاهد عىل الفاصلة وردت مفعوالبه:
اآلية ... { -:26 :وما ي َض ُّ بِ ِه إِ الَّ ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ }".الفاصلة " الفاسقني" مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء:
َ َ ح
ونه مجع مذكر سامل .وليس بمنصوب عىل االستثناء ون "يض " مل يستوف مفعوله قب "إالّ" )91(".والعام فيوه
الفع "يض "  .والعالقة بني الفاصلة واآلية وبأن اهلل يض بمثال البعوضة كثري ًا وهم الطاعنون فيه وأشودهم ضوالالً
وهم الفاسقون".

()92

وردت الفواصل مفعوال به فاصلة  9مرات كام يىل:الفاسقني ،26املحسنني ،58الناظرين ،69الظاملني،124
الصابرين ،155املهتدين ،190الفساد ،205املتطهرين ، 222املومنني223
وصف فضل ٌة حيذكر لبيان هيئة االسم الذي يكون الوصف له .كام قال أ.عباس حسن " :احلوال
ٌ
 -2احلال:احلال :
 :وصف ،منصوب ،فضلة ،يبني هيئة ما قبله من فاع أو مفعول به ،أو منهام معو ًا ،أو مون غريمهوا وقوت وقووع
الفع ".

()93

الشاهد عىل الفاصلة وردت حاال
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اآلية ....{ - 15 :اهللَح َي ْست َْه ِزئح ِهبِ ْم َو َي حمدُّ حه ْم ِيف حط ْغ َي ِ ِ
اهن ْ ٍم َي ْع َم حه َ
ون}".الفاصلة "يعمهون" فع مضارع مرفوع
بثبوت النون ونه من اوفعال ارمسة ،والواو ضمري متص فاع  .واجلملة " يعمهون" يف حم نصب حال من
ضمري النصب يف "يمدهم("" )94العمه" الرتدد و التحري ،وهو شبيه بالعمأ إال أن العمأ توصف به العني التأ
ذهب نورها والرأي غاب عنه الصواب ،فمعن "يعمهون" يتجرون ويرتددون يف ضاللتهم ،والعمه العمأ عن
الرشد"(.)95
وقوع الفواصل حاال كام يىل :يعمهون ،15يبرصون ،17ترجعون ،28مفسدين ،60تشعرون ،154قانتني.238
 -3خرب كان.
الشاهد عىل الفاصلة وردت خرب "كان"

ِ
يم بِام كانحوا َيك ِْذ حبون}".الفاصلة "يكذبون" فع مضارع
اآليةَ ...{ 10:فزا َد حه حم اهللح َم َرض ًا َو َهل ح ْم َع ٌ
ذاب َأل ٌ

مرفوع بثبوت النون :ونه من اوفعال ارمسة والواو فاع  ،واجلملة يف حم نصب خ "كان".ويف الفاصلة ذكر
اهلل تعاىل أن كينونة العذاب اوليم هلؤالء سببها كذهبم وتكذيبهم".

()96

اآليةَ ...{ 8 :و َما حه ْم بِ حمؤْ ِمنِنيَ }".اسم ُمرور وعالمة اجلرالياء ،ونه مجع مذكر سوامل وهوو ُمورور لفظو ًا ومنصووب حمو ً
ال
خ "ما".املراد بالفاصلة هنا املنافقون الذين أظهروا اإليامن وأبطنوا الرشك واكفر".

( )97

وردت كلمة الفواصل مجلة يف حمل نصب خرب كان وما(املشابه بليس) و كاد 26مرة كام يىل :يكذبون،10
تكتمون،72-33من الكافرين ،34من الظاملني ،35يظلمون ،57يفسقون ،59يعتدون ،61من اراُسين،64
من اجلاهلني ،67يعلمون ،103-102خيتلفون ،113يعملون ،141-134من املرشكني 135من
املمرتين ،147تعلمون ،280-239-184-151تدون ،170تعبدون ،172من الضالني ،198بمومنني،8
يفعلون71
 -3الفواصل املجرورة
لقد استخدم النحاة اصطالحني للجر يف الرتاث اللغوووي :أ -اجلور ،ب -ارفض.قوال ابون عصوفور:
"ارفض يف الكالم ال يكون إالَّ بثالثة أشياء وهأ :أ -حروف اجلر ب  -اإلضافة ج – اإلتباع"

()98

جرا حمتومو ًا،
َتر احلروف اجلارة آخر اوسامء التأ تليها مبارشة يف االختيار ًّ
أوالً :اجلر بحروف اجلارةّ " :
ظاهرا أو مقدر ًا أو حملي ًا" )99(.يف دراسة جر الفاصلة بحرف ٍ
جر نالحظ أهنا وردت يف سورة البقرة عوىل صوورة
ً
واحدة وهأ "املجروربحرف جر رصيح.
ثاني ًا  :اجلر باإلضافة:اإلضافة نسب ٌة بني اسمني ،يسم اوول مضاف ًا ،والثا مضاف ًا إليه".

( )100

الشاهد عىل الفاصلة وردت جمرورة بحرف جر:
اآليةَ ...{ 19 :واهللح ح ِحم ٌ
يط باِ ْلكَافِ ِري َن}".الفاصلة "الكافرين" ُمرور بحرف جر وعالموة اجلور اليواء ،ونوه مجوع
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ِ
املذكر السامل.املراد بالكافرين املنافقون .والعالقة بني الفاصلة واآلية هأ أن اهلل مث لعدم خالص املنوافقني مون
عذاب اهلل باجلاعلني أصابعهم يف آذاهنم فإهنم وإن ختلصوا عن املوت يف تلك الساعة فإن املوت ورائهم".

( )101

وردت كلمة الفواصل جمرورة 32مرة وهى كام يىل :للمتقني ،66-2بالكافرين ،19عىل اراشني،45
عىل العاملني ،251-122-47بالظاملني ،246-95للمتقني ،66-2بالكافرين ،19عىل اراشني ،45عىل
العاملني ،251-122-47بالظاملني.246-95

جمرورة بإضافة
وووا َء
الشـــاهد عـــىل الفاصـــلة وردت جمـــرورة باإلضـــافة:اآليوووة ... { 108:فقووود ضووو ًّ َسو َ

السبِ ْي }".الفاصلة "السبي " مضاف إليوه ُمورور إضوافة الصوفة إىل املوصووف .أ  :مون يورتك الثقوة
َّ
باآليات البينة املنزلة .بحسب املصالح فقد عدل وجار من حيث ال يدري عن الطريق املسوتقيم املوصو
إىل معامل احلق واهلد  ،وتاه يف تيه اهلو حت وقع يف الكفر واالرتداد".

( )102

الفواص املجرورة باإلضافة كام يىل:مع
الراكعني،43،السبي ،108،اجلهيم،119،العلمني،131،الكافرين ،191،العقاب-196،
،211اولباب،269-197،النار،201،احلساب212-202،ارصام 204،
 -4الفاصلة نعتا
ِ
الشاهد عىل الفاصلة وردت نعتا مرفوعا:اآلية ...{49:و ِيف َذلِكحم ب َ ِ
يم}".الفاصلة
ْ َ
َ
ال ٌء م ْن َر ْبك ْحم عَ ظ ٌ
"عظيم" نعت "بالء" مرفوع بالضمة ونه مفرد.وتنكري النعت واملنعوت للتفخيم ،والعظيم بالنسبة
للمخاطب والسامع ،ال بالنسبة إليه تعاىل ونه العظيم الذي ال يستعظم شيئا .وهو دلي عىل أن ارري
والرشمن اهلل تعاىل بمعن أنه خالقهام"

( )103

وردت الفاصلة نعتا مرفوعا  9مرات ونعت َا منصوبا مرتني ونعت َا جمرور ًا 11مرة كام يىل :عظيم-14-7
،49مهني،90عليم،178-174-104مبني.208-168
الفاصلة نعتا منصوبا وهى :خاسئني ،65الظاملني.2858

الشاهد عىل الفاصلة وردت نعتـا منصـوبا:اآليوةَ ...{ 65 :ف حق ْلنَوا َهلوم كحونحوو ِقورد ًة َخ ِ
اسوئِنيَ }.
َ َ
ح ْ

"الفاصلة "خاسئني" نعت لو "قردة" منصوب وعالمة نصبه الياء :ونه مجع مذكر سامل ،وجيوز أن يكون
حاالً من اسم "كان" ،وجيوز أن يكون خ ًا ثاني ًا لو "كونو" )104(.ومعن الفاصلة أهنم يكونون قود مجعووا
بني القردة وارسؤ ،ومعن خاسئني مبعدون ،وهم الذين مسخهم اهلل ،مل يوأكلوا ومل يرشوبوا ومل ينسولوا
ب ماتوا مجيع ًا وأهنم مل يعيشوا أكثر من ثالثة أيام".

( )105
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نعتا جمرورا
حوم ِيف اوَ ْر ِ
َواع إِ َىل
ض حم ْسوت ََق ور َو َمت ٌ
الشاهد عىل الفاصلة وردت نعتـا جمـرورا:اآليوةَ ...{ 36 :و َلك ْ

ِح ٍ
ني}" .الفاصلة "حني" ُمرور بالكسة ،جار وُمرور متعلق بمحذوف (كائن) نعوت لوو "متواع" أي:
متاع كائن إىل حني .وجيوز أن يكون يف موضع رفع صفة لو "متاع" وجيووز أن يكوون يف موضوع نصوب
بمتاع :ونه يف حكم املصدر والتقدير :وأن متتعوا إىل حني .ويف قوله "إىل حني" دلي عىل عدم البقواء يف
اورض ودلي عىل املعاد و يف اآلية التحذير عن خمالفة أمراهلل بقصد أو تأويو  ،وأن املخالفوة تزيو عون
مقام والياته".

( )106

وردت الفواصل نعت ًا جمرور ًا كام يـىل :حوني ،36العظويم ، 105يوقنوون  ،118السوجود ،125
مستقيم  ،213-142بعيد  ،176يعلمون  ،230الكافرين  ،286-250اثيم .276
نتائج البحث
ّ -1
أن للقرآن مبتكرات متيز هبا نظمه عن بقية كالم العرب ،فمنها أنه جاء عىل أسولوب خيوالف
ٍ
كتاب يقصد حفظه ،وتالوته ،وعدم نسيووانووه.
الشعر ،وجاء بطريقة
ّ -2
أن القرآن الكريم يمتاز بالتناسب واملشاكلة بني الفواص الالحقة والسابقة ،وهلذا حيذف بعض احلروف
ِ
وأطيعون" ،وأصلها :أطيعو  ،فحذف ياء املتكلم ،وذلك لتناسب الفاصولة صووتي ًا بوام سوبقها و
يف الفاصلة مث "
تالها من الفواص .
وكذلك حيدث التقديم والتأخري وج اإليقاع ،والتوافق مع غريها مث " :ولكون كانواأنفسوهم
يظلمون" فحقق تقديم املفعول (أنفس) غرضني :اوول:إيقاعأ وهو إجوراء الفاصولة بوالنون لتتوافوق
إيقاعي ًا مع غريها.الثا :

بالغأ ،وهو اختصاصهم بظلم أنفسهم .

 _3الفواص القرآنية تابعة للمعنو البالغوأ واحلكوم اللطيفوة والسو الودالج وليسوت تابعوة
لأللفا .هذا هو الفرا اجلوهري بني السجع والفاصلة أو بني الفاصلة والقافية يف الشعر.
 -4تبني ب عد أن قمت بدراسة إحصائية لعدد ورود أنواع الفاصلة يف سورة البقرة عىل املسوتويني
(الرصيف والنحوي) أن نسبة ورود اسم الفاع يف الفواص ُتت املركز اوول،حيث يبلوغ إىل  86مورة،
ثم تليه الصفة املشبهة التأ يبلغ عدد ورودها فاصلة إىل  71مرة ،ثم الفع املبنوأ للمعلووم حيوث ورد
 93مرة ،والفع املبنأ للمجهول  11مرة ،ثم بقية املشتقات.
ومن حيوث العودد حيتو مجوع املوذكر السوامل املرتبوة اووىل،حيوث ورد  90مورة ،ثوم اجلمووع
اوخر .أما من حيث االستعامالت النحوية ،فار مفرد ًا ومجلة هو أكثر ورود ًا من غوريه ،حيوث يبلوغ
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عدد وروده إىل  177مرة،وهذا إن َّ
دل عىل يشء فإنه يدل عىل أن القرآن الكريم هو املعجزة ارالدة التوأ
ُتد هبا العرب ،وهم أرباب الفصاحة والبيان؛ ون اسم الفاع والصفة املشبهة باسم الفاع مها أكثور
دورانا واستعامالً يف اللغة العربية ،باإلضافة إىل أن الثانية تدل عىل الثبوت واالستمرار والودوام .كوام أن
ار هو اجلزء الذي تتم به الفائدة ،و هذا خري شاهد عىل أن القرآن الكريم ليس فيه نقوص ،وال يشووبه
إهبام ،ال يف كلامته وال يف نظمه من جانب ،ويدل عىل مد ارتباط الفواص بمعا اآليات ،مون جانوب
آخر ،وك ذلك اتضح من جداول إحصائية لكلامت الفواص يف آيات سورة البقرة ،وتصنيفها حسوب
مواضعها ومواقعها رصفي ًا ونحوي ًا .ويتضح من هذا أن دراسة الفاصولة القرآنيوة املتكاملوة تسواعدنا يف
فهم التعبريات القرآنية املتنوعة ،ونحون نعورف أن املسولمني ابتكوروا الوسوائ احلديثوة ملعرفوة القورآن
الكريم ،واهتموا به أكثرمن اهتاممهم بتطويراللغة العربية ونرشها ،وأنا حاولت أن أساهم يف هذا االَتاه
مسامهة ضئيلة و بسيطة –فأرجواهلل سبحان هوتعاىل أن يتقب منوأ هوذا اجلهود املتواضوع لنرشو رسوالة
القرآن العظيم لوجهه الكريم ،وأن جيعله نافع ًا وهو العلوم والودين .وموا تووفيقأ ،ونجواحأ إالّبواهلل
العظيم.

املصادرواملراجع
-1
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البحر احمليط.134 /2 :
اللباب يف علل البناء واإلعراب .124 /1
النحوالوايف .442 /1
تفسري أيب السعود :ص ،263 :وصفوة التفاسري :ص ،119:والكشاف :ص.397 :
اجلامع الصغري يف النحو ،البن هشام األنصاري ،حتقيق :د /حممود اهلرميل ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1980 ،م ،ص.43
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اجلمل يف النحو للزجاجي (ت340-هـ) حتقيق  :على توفيق احلمد ،انتشارات استقالل ،طهران ،ص .36
ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أليب حيان األندلسي ،حتقيق د .مصطفى أمحد النماس ،املؤسسة السعودية
مصر ،الطبعة األوىل 1409هـ 1989 /م  ،47/2 ،واألصول يف النحو :ط1408-هـ1988-م.63/1 ،
تفسري أيب السعود  ،34/1واجلدول يف إعراب القرآن.
البحر احمليط.-170-169 /1 :
التحرير والتنوير ،323/1 :والبحر احمليط .519 /2
التحرير والتنوير ،335/1 :ونظم الدرر :وروح املعاين ،191/1 ،والتبيان ،ص.38:

-88
-89

البحر احمليط  ،566/1واجلدول.268/1 :
شرح الرضي على الكافية حملمد بن احلسن الرضي األسرتآبادي ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،مؤسسة
الصادق للطباعة وللنشر .الطبعة الثانية1382 ،هـ .294/1
شرح الرضي على الكافية حملمد بن احلسن الرضي األسرتآبادي ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،مؤسسة
الصادق للطباعة وللنشر .الطبعة الثانية1382 ،هـ .294/1
التبيان :ص .42
التحرير والتنوير.367/1 :
النحوالوايف .338 /2 :

-94
-95

اجلدول ،57/1 ،والتبيان ...ص ،32/وروح املعاين.160
البحر احمليط ،194/1 ،ومعاىن القرآن الكرمي أليب جعفر النحاس ،حتقيق :الشيخ حممد على الصابوين ،مركز إحياء
الرتاث االسالمي ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1407 :هـ 1988 -م.98/1،
النحوالوايف .338 /2 :
اجلدول يف إعراب القرآن.47/1 ،
شرح مجل الزجاجي  ،البن عصفور اإلشبيلي ،حتقيق د  .صاحب أبو جناح ،دون طبع وتاريخ.468 / 1 ،
النحوالوايف 99.401 /2 ،
النحوالقرآين قواعد وشواهد ،للدكتور مجيل أمحد ظفر ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الطبعة الثانية 1418هـ1998 -
م ،ص424-423 :
البحر احمليط.225 /1 :
التحرير والتنوير ،668/1 :وتفسري أيب السعود :ص ،145 :وروح املعاىن :ص.356:
اجلدول ،123/1 ،وروح املعاين ،254 /1 ،والبحر احمليط.352/1 ،
اجلدول ،153/1 :والبحر احمليط.409 /1 :
البحر احمليط.409 /1 :
روح املعاين ،237/1 :واجلدول ،107 /1 :والبحر احمليط.317/1 :
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