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لين و اآلخــالمين ، إلــــد ّلله ربه العـــــالحم و ــــو و أدوم سالمــــر صالتــــعطأ ن ، و ـــريــــو األوه

مين ، وتابعيو  ــاج العالمين ، و عمـــــج األكوان و تــو أريـــعمى نبيه  ى  آلو و أصحابو الغره المحجه
 د : ـــــالدهين  ،، و بعوم ـــــــــــداء إلى يــــــــــــبحبه و اقت

 
وق  موعد خروجو ــــــــــدهد لكله مخمـو ، أن حــــــــــفي خمق –سبحانو و تعالى  –ا سنه اّلله ـــــــــــفكم

ل إلى بح م ـــــا ىو القرآن الكريــــــة ،، و ىـوث  أكاديميه ــــــــإلى الدهنيا ، ىا ىي أفكار الطهفولة تتحوه
يهة "  و " الموضوعيهة "  ، ناث يأخذ منحىبجاللو  را ـــــغير الحفظ و شرح الكممات  إلى " النهصه

رهد وسيمة يوصل ــذا األخير يغدو معبرا و مجـــــــا بيإذف ، ى" النهسيج المهسانيه " ــة عمـــــــألالءه القدسيه 
وت ل  ــفيل ــــال ،، مثه ــــــــــاض الجمــــري وع الحسن ــإلى مراتا ـــمن خاللي نات الجسر الدهالليه ب  و الصه

رئ مرتهال ، ممها ال يعدو ــــو ، إذا قـــو و جاذبيهة مالمحــنتــلم فتااذج بمعــالهذي تطفح اآليات النهم
ت بصرىا  رأة ، من مكانـةــــرأة لممـــا أواله ربه المـة  لمـــارة إلى بعض اإلضاءات القرآنيه ـــاإلش غضه

ا ــاىت ركابيـــد تــــة ، وقـــوال المسممــو أحـــاوج فيــــفي عصر تتم ا ،،ـــىبصـرُ  ايــعنيا ، أو ُغضه عن
ا  ـــن حقوقيـــاع  عـــرأة و االنبراء لمدهفــة المــــا بمحبه ـــالت أصوات أدعيائيمـــــاريه ، تعـــيه و يســـبين يمين

 .. -كما يقولون  -
 

و ليس لمبحث فيما يذىب إليو رغبة اصطفاف بين كتب التهفسير القرآنيه ،، و ال التهرتيب 
ل درجة الماجستير، ــات نيـــاال لمتطمهبــــاء استكمــــــا جـــة ،، و إنهمــــال اإلعجازيه ــــة األعمــــن قائمـــضم
 ز ،، و إيماءــة في كتاب اّلله  العزيــــماليه ح الجــى إلى بعض المالمـــارة خجمـــــار أن يكون إشـــفاخت
ام معنى مقترن ـــــــًا لتمـــــزًا أو احترامــــًا جائــــر وقفــا تتقاطــــا ،، عندمــــالوة وأنواعيـوم الحـــطع إلى

رأة ـــر المـــيذكاق ـــي سيـــة، فـــة رخيمـــالب بغنه ـــد سماع إقـــــؤاد عنــــــة فــــ، أو خفقة ــــقرآنيه  ةـــــــــــبفاصم
اب " كبمقيس"، أو" أماه " ــقا الره ــي ليــدة تنحنـــول " أو سيه ـــالبتريم ــكم" م الغيب ـــن في عالــي جنيــوى
ى ـــوء" ينيـــل ســــــمث ًا "ــا أيضــــــرىـــد ذكــــا،، وقــــــــاح ليـــض الجنـــــوخف ره ـــــيه بالبــــليإر ــا أمــزل فييــين

و صويحباتيا  ملسو هيلع هللا ىلصت أمومتيا لكله المؤمنين " كعائشة " زوج النبي ــدة منحــو، وسيه ــــي أخالقــه عن تقف
ول هللا شعيب _ عميو وعمى ــ" رسة " كابنتي  ـــاة خجولــــًا _،، وفتـــو _ رضوان هللا عميينه جميعـــأزواج

الم _ وغي ذه النهماذج كثير ممها طالتو تفاصيل البحث و مفاصمو بين صفحاتو ــــره ىــــرسولنا السه
ؤال .  لإلجابة عن السه
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 البحثّ:ّّةّــــشكاليّ إ 
 

اكنة  ة فيــم الجماليه ــــا معالـــة و مـــار الدهالليه ـــما اآلث    احترام ُحكم ي  الوقف و قمب النهون السه
 ترتيل اآليات المنوطة بخطاب القرآن لممرأة؟ ثناءاو التهنوين 

 
 وقد اختير ىذا الموضوع  لتوفهر بواعث عديدة منيا ما ىو ذاتيه و ما ىو موضوعيه .

 
 ارّالموضوع:ّـــابّاختيــــأسب 
خصيه ــــاالىتم -  رأة.ــــوم القرآن و قضايا المــلصاحبتو بعم ام الشه
مة من القرآن ــبصذا الموضوع  ـــن ليـــة المتناوليــقمه  - ورة أكاديميهة مؤصه

 الكريم.
م المنوطة بالمرأة في أحوال ـــات في القرآن الكريـــر من اآليـــر الكثيــــتوفه  -

 دة.متعده 
 تنوهع الوقوف في رواية حفص عن عاصم. -
 يه المتعمهق بالمرأة.ــــع القرآنــــاء لمتهشريـــــم بعض النهســــوء فيـــــس -
مــــالمشكرة ـــــكث -   ،رأة ــة بالمـــالت القانونيهة و االجتماعيهة ذات الصه

اص مجيدون ألحكام ـــا أشخــــؤمه فييـــي يـــد الته ـــاس عمى المساجـــال النه ـــة إقبـــمالحظ -
 :ة فيـــًا لمموضوع متمثهمـــادًا و أىدافــواعث رسمت أبعـــتمك الب ذلك فإنه ــو ب؛  التهرتيل

 
 ّالبحث:أهداف 
 م.ـــو الكريــي بكتابــالواعصال ق االته ــعن طري - ىـــتعال -اء مرضاة هللا ــابتغ -
 البـــف و اإلقـــــــي الوقـــالل حكم  ــــــن خــــيه مــــــوتـــظ الصه ـــل الممحــــــاه فضائـــــاستكن -

  في اآليات النهماذج.             
ف و اإلقالب نحويها و بالغيها و اإلشارة إلى بعض ــــي الوقـــي ميمهت  ـــتقصه  -

 نصاعتيما الجماليهة .
 محاولة التـهـــفيهـــؤ ببعض ظالل الجمال النهاجم عن بالغ ت ي  الوقف و اإلقالب.  -
 ة ـــة األمه ـــروع نيضـــا مشـــرأة ، كونيـــــيه بالمــــام القرآنــــل االىتمـــض دالئـــيان بعــتب -
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ل لرجاليا .و      المصنع األوه
 ا .ـــرأة  و معالجتيـــا المــــرح قضايــــي طــــرآن فـــج القـــى منيـــرهف عمـــالتهع -

 
ل من جية ، و بيان بعض ـــام التهرتيــــة بأحكــــيه ذي عالقـــــث موضوعــاج بحـــإنت -

 ة أخرى . ــــمن جي ـــةا الدهالليه ـــــغاياتي
 اب القرآن المتعمهق بالمرأة ) تشريعا ،عقيدة ، و أخبارا..(.ـــــواع خطـــأن س بعضـــتممه  -

 
  خدمتو  يّ ــــتحميم يّ ـــــوصفو ــــــالهذي سمكو البحث في رحمتو ، في جّـــــالمنه اـــمه أو

ة و مضا ) في ـــة حينـــــــى التهاريخيه ـــــد إلـــــاستن رى حيثـــــــج أخـــــاىــــــمن    (  ثلـــرب المــالقصه
الءم ــــا  يتـــر ، بمــــا آخـــف و التهحميل حينـــا ، و الوصـــراء حينــــو االستق ي ــــى التهقصه ـــو إل

وتيه ــــح الجماليه ــــع مالمـــــاء تتبه ـــــنـــوات أثــــة الخطـــــاذج و إجرائيه ــــومقتضيات النهم      ة ـــة الصه
 ة  فييا .ــــالدهالليه  و

 
:ّ  وصف خصائص ظاىرة معيهنة ب ييتمه و ىو المنيج الهذي  تعريفّالمنهجّالوصفي 

عدم التهحيهز قدر اإلمكان ، ودراسة الحالة و المسح وجمع معمومات عنيا ، وىذا يتطمهب 
امل لما يتعمهق بيذه الظهاىرة عمى نحو يكفل ليا الموضوعيهة.  الشه

 
كما اقتضت طبيعة الموضوع أن تكون مصادره و مراجعو منوهعة بين قديمة       

 ل ، منيا :ــو بالفضـــة لـــق سابقـــــات و وثائـــت دراســـة ، مثهمــــة وجديدة حداثيه ـــــتراثيه 
 

ابقـــــالد راس           ّوعّ:ــموضالمعتمدّعميهاّفيّالّةّـــاتّالس 
 

 يه .ـــر الجرجانــــد القاىـــاز لعبــــل اإلعجـــدالئ  -
.ــــر البن الجـــر في القراءات العشــــالنهش -   زريه
- .  العين لمخميل بن احمد الفراىيديه
 الكتاب لسيبويو. -
- .  الخصائص البن جنهيه
.يه ــــان القرآنـــــرار البيــــمن أس -           امرهائيه  .لفاضل صالح السه

 س.ـــــة إلبراىيم أنيـــــالمهغويه  صواتاأل -          
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وتيهة في قراءة اإلمام ورش عن نافع لنور الدهين بن حامد ، و ىي  -           البنية الصه
 رسالة ماجستير بالجزائر.

  .بالجزائر ماجستير رسالةالنهبر و التهنغيم ليند بوسكهين ، وىي األخرى -          
 

، وع ــــوم حول الموضـــانت تحــــوالكتب كا يشار إليو ، أنه جميع ىذه البحوث ـو ممه 
و لم تضع  رأةـــــل بالمــــالمتهص يه ـــرآنــاب القـــالخطة ــى خصوصيه ـــا إلـــًا، لم ُيشر فييـــــا جميعـــــولكنهي

ل صاحب  ـــا فعـــة كمـــرة عامه ـــإاله بنظ يه ـــد الدهاللـــالبع ا ـــفيي ط  ـــيع يدىا عمى جماليهاتو أو 
وت المهغويه   لعدم وصول يد البحث إلييا  يذكريا ممها لم رآن "، و إن وجدت ، فإنه ــــفي الق الصه

عي في جميع المصادر و المراجع.  أثناء السه
 
لو ة، لترسم ـــالعمميه  وـــع سنداتـــو مـــــوع و أىدافــــث الموضـــت بواعــــد اجتمعــــذا، وقـــى

 .و مالحقًة، ـــــن و خاتمـــدًا و فصميـــة وتمييـــشممت مقدهمة ـــة، وفق خطه ـــمسيرتو البحثيه 
 

ة المصطمحات و العموم المتهصمة بالبحث من عمم الجمال ــاول جممــ: فتندـــمهيالتّ *فأمها 
وتي  ل.ــوأحكام التهرتية ــــراءات القرآنيه ـــــات، والقــــــه و الصه

 
ّمنّالجمالي اتّالبالغي ةّوّالن غمي ةّفي حين جاء في * "ّ:ّ ّالموسومّبـ ل: الفصلّاألو 

ّالمن ّالقرآن ّخطاب ّبالمــلموقفّفي ّـــــوط "ّ ة عن احترام عالمات ــة ناتجــــارات بالغيه ــــإشرأة
ا، مع التهعرهض إلى مالمح ـــاختالف أنساقيى ـــة عمــــة القرآنيه ـــرن بالفاصمـــز والمقتــــالوقف الجائ

ات خطابيهة متنوهعة ذكرت فييا المرأة ، وقد ُأجمل ــــا، في سياقــــأصوات الحروف الموقف عميي
 ط .ـــن خالصة و مخطه ــــو ضمـــــما ورد في
 

البّالفصلّالث اني:ّالموسومّبـّ:ّ"ّمنّجمالي اتّالمماثمةّالمجاورةّباإلقا تعرهض * ــــكم
ّفيّخطابّال الخطاب القرآنيه المشتمل عمى إقالب إلى بعض دالالت قرآنّالمنوطّبالمرأةّ"

يـــة أو تنوين أثنـــنون ساكن ة مستعينًا  باآلراء ـــا بو عالقــــاول ماليــــرأة أو تنـــو إلى المـــاء توجه
رفيه  و اآلخر بخالصة ـــــًا ىــــي، ومختومـــالمعانالء الدهالالت و ـــــة في استجـــــة و النهحويه ــــالصه

 و.ـــاجمة عنــــانيو النه ــة و معـــذه الجزئيه ـــفي ى يه ـــاب القرآنـــواع الخطــــشاممة ألن
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 هـتــخاتمي ــــفا ــــات أدرجيـــج و توصيــــى نتائـــث إلــــص البحـــو، خمُ ـــة رحمتــــوفي نياي
نةمالحق ضمهت  المذيهمة ب                  و مسارد لما ورد فيو  فهارساآليات محله المقاربة  مدو 

 .مصادرّوّمراجعّوّأعالمّوّجداولّومخط طاتمن 
 

ابقــــــن الدهراســوع يء ــــو شــــــــم يصمــــث، فمــــالبح له ــــوع محــــة لمموضـــــة الُمتناولـــــــات السه
 ك من صعوبات، ــــي ذلـــــــــا فـــــــرة لمــــــو المغامـــــــن أوجــــــا مــــــو وجيـــل خوضـــــا جعـــــممه ا، ــــــمني

 
م ــــل فيـــــن أجــــمون ــــــون ما تكـــــــادامت أىـــــو، مـــــــا لنفســــــفظ بيـــــــث فيحتــــزاح البحـــــــــــين

 .-سبحانو وتعالى -اب اّلله ــــــــــلكت ىــــــأرق
 

ب ــــدًا لتجنه ـــــــــجي ألُ ــــــــم يـــــــن آراء ، لـــــــو مــــــــــا ذىب إليـــــــث فيمـــالبح إنه ـــــــًا، فـــــــوعموم
د ــــير قصــــن غـــو فعــــان منــــا كــــومو، ــــــيء منـــــي شــــــو فـــــوعـــدم وقـــــف فييا، وال يدهعي عــالتهعسه 

ف ـــم ُيخالـــا، ولــــة و قواعدىـــــا لم يخرج عن المهغـــرهأي مــــة الـــــــة بوجيـــــــا القناعـــــد، و لكنهيــــــــــأو عم
م ــــق بالكمـــدان معمه ــــو، وجــــي ذلك جميعـــــدوه فـــــــًا، يحــــــــًا شريفـــــــــم أو حديثـــــرآن الكريـــــــرًا لمقـــــــــــتفسي

 .-   -وـــل بــــــو  و الُمرس  ـــــــن ُمنز لـــــرب مـــــيل القــــذل في سبـــعن الب له ـــدف ال يقـــــــد، وىــــــــــالـــالخ
 
د ـــــاريــدهم أغـــــو _ أن ُيقــــًا بحالــــو تعريفــــوناتــو ُيمقي بمكنـــى البحث_ وىـــذا، وال ينســــى

     رهة أن ــــله مــــي كـــــدًا فـــــل ،، ُمؤكه ــــاس األمـــــو أنفــــده لـــــن مـــــاه لمـــــايــــــج تحـــثر أريـــــره، وينـــــــُشك
و، ــــــن خاللــــم مـــــة العمــــة طالبــــمين " قاصدًا األ  ـــــوتخرجة ــــاجــــق الزهجـــل من عنـــرج العمـــ" سيخ

ريـــــًا و صدقـهـ ــــان حقــــفك       ور ــــــاذ الدهكتــــــــود ،، األستــــى الوجـــــو إلـــــيه في إخراجــــك الفعمـــــًا الشه
ّعمّ  ّساســـــــ" ل ـــارة أمــــنــــــة،، و مـــــلممعرف الــــساحة، و ــــــحكمًا لمــــو هللا شاطئـــــــ"، أداميــــار

 ة العمم.ــــــدى بيا من قبل طمبــــــــــُيقت
 

 
ليهّأُنيب،ّوهوّحسبناّونعمّالوكيل. ّالعظيم،ّعميهّتوك متّوا  ّّّّوّماّتوفيقيّإال ّباهللّالعمي 
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ة ــــــل ،، اآليـــــــن الّشامـــــيـــور المسممـــــــــــد ،، و دستــــــــــــي الخالــــــــــاب الوحــــــــم ، كتــــــــرآن الكريــــــــــالق

م ـــــــا المسمـــــــــــــي يقضييــــــــــــات تمك اّلتــــــــــد األوقــــــــــــ،، أسع -ملسو هيلع هللا ىلص –م ــــــــــــيالكر ول ـــــــــــــى لمّرســــالعظم
أو باحثا ،،  ،ا ،ـــــــا  ،، أو معّممـــــو ،، تاليــــــــــــــاتــــو بين صفحــــــــــــــــو و أصواتـــــــــــــا حروفـــــــــــــس أثناءىـــــــيتحسّ 

ا عبر ـــــــودساتيرى ،ة ـــــاريخيّ ــــا التّ ــــــــــــــة ، و موسوعاتيــــــــــــــــا األدبيّ ـــــــــــــو بكتبيـــــــــــــانت األمم تزىـــــــو إذا ك
القرآف » ا ـــيـــابـــــــــتفخر بكتة ـــة  اإلسالميّ ــــالعربيّ  ةـــإّن األمّ ـــــف ،ا ــــة وحضارة لدييـــــان ثقافــــــرىان ، ب  ـــــاألزم

ة ػػػػاب العربي  ػػػػػرآف كتػػػػػػفالق ،د ػػػػػػي  الخالػػػػػػا األدبػػػػػػوأثرى ،ر ػػػػػة األكبػػػػػػاب العربي  ػػػػػو كتػػػمف حيث ى
 1 «.  دسػػػػػاألق

 
      اب اللّ ـــــــــــرة لكتـــــــــراءة معاصــــــــــــــــي قـــــــــــــــل فـــــــــــتتمثّ ث ــــــــــي البحـــــــــــة فــــــــــــــا أّن الوجيـــــــــو بم  

ة ـــــــــــــــــالّدالليّ  –ة ـــــــــــالّصوتيّ ة ــــــــــذه المقاربـــــــــــي ىــــــــــــوض فـــــــــــر الخــــــــن تبريـــــــّد مـــــــال ب ، -تعالى –
        ،ة ـــــويّ ــــــــــــــــة أو نحـــــالغيّ ــــة بــــــــن زاويـــــل فمــــــن قبــون مـــــو الّدارســــــا تناولــــــر مـــــإذ أّن أكثاه ، ـــــــــــــــإيّ 

       ّولـــــــــــا أن يتحّـــ ـــــزول ، أمـــــــاب النّ ــــــــــأسبــــو بـــــــــّي و ربطــــــير المعجمـــــالتّفسن ــــــــو عــــأى بــــــال تن
ة فيما ـــــذا ما يندر العثور عميو اليوم ، خاصّ ــــل الخطاب ، فيـــــــوث تحميـــــي بحـــــــة  فــــة نّصيّ ـــــى رقعـــــإل

وتي  ػػػاألسموبي  ـق بالّدراسات ذات الّصمة بــــــيتعمّ  اؿ ػػػػػػػػـ الجمػػػػػعمأو * Phonostylistiqueة ػػػػػػة الص 
وت    و ـــة ، ألّن نصوصـــــات أسموبّية راقيـــــــم بسمـــــــّي مفعـــــاب القرآنــــوم أّن الخطــــــن المعمـــ، فمي  ػػػػػػػالص 

فأنفاس الحياة اآلخرة ، تذكر الد نيا فمنيا  البحار الز اخرة ، و إذا ىي النت إذا اشتد ت فأمواج »
و نظاميا ، و تصؼ اآلخرة فمنيا جن تيا و ضراميا ، و متى وعدت مف كر ـ هللا جعمت    عمادىا

             الث غور تضحؾ  في  وجوه الغيوب ، و إف أوعدت بعذاب هللا جعمت األلسنة ترعد مف حم ى
 ى .ـــــــــالل المعنـــــى و جــــــذا و ذاك لجمال المبنـــــــــــــفيذعن ى  2« القموب

 
           ،امــــــرأة بالّتمـــــلممّي ــــاب القرآنـــــم لمخطـــــة الفيـــــني ألس  ــــّدعــــــال ي – كما ذكر –ث ـــو البح      
   ،و بيا ــــــا أشّد انفراجا عميو ، ، ال طاقة لــــــزاويتيـــة فــــــــوث اإلعجازيّ ــــــالبح ةـــاب إلى قائمـــــو ال االنتس

                                                           

 - 
 1994بيروت ،  ، 2، المركز الثّقافّي العربّي، ط: -دراسات في عموم القرآن  -نصر حامد أبو زيد : مفيوم الّنّص  1

 .10، ص: 
 " أّول من استعمل ىذا المصطمح ىو " نيكوالي تروبتسكويN .Troubetzkoy    " في كتابو " أصول الفونولوجيا

د /محّمد إبراىيم الّضالع : األسموبّية الّصوتّية ، دار غريب  بألمانيا ، لمزيد من اإليضاح ، ينظر : 1936عام 
  ، القاىرة ، مصر.    ن( -ت –،) د  01ط :لمّطباعة و الّنشر ، 

، لبنان ،  1973،  09دار الكتاب العربّي ، ط : ، مصطفى صادق الّرافعّي : إعجاز القرآن و البالغة الّنبوّية  - 2
 .30ص: بيروت.
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ّل ـــــــرآن أرحب من كـــإذ الق ،ن ــــّي معيّ ـــــــج لسانــــوال االّتصاف بمنيـــــــن األحــــال مــــــوى بحـــــو ال يق

    رة ــــــل مغامـــــ" ليس إاّل، ، تحم ةػػػػػمقاربو " ـــــو في اآلن ذاتـــــرّي ، لكنّ ــــالبش قلــــو العــــــج أبدعــــــمني
  اء ـــــمن حيث وقعيا الجمالّي في أقدس كتب الّسم  -ام ألّي لغة ــــاّدة الخــــالم –ذّوق األصوات ـــــفي ت

وز ــــــــــــا الفــــــفي محاولة مني 1«  وػػػػو أجم   روع استعماؿأد استعمؿ القرآف ىذه األصوات ػػػػػو ق »
األسموبّية  – ةــــــان األسموبيّ ـــــــنــــــن أفــــــــا مـــــــننـــــة فــــــــدودة ، موّظفــــــو الاّلمحــــــض مجانيــــف بعـــبقط

    ق بعالمات الوقفــــــالمراف  رأة ــــّي اّلذي ذكرت فيو المــــــــواع الخطاب القرآنـــــنأة ــــو متمّمس –ة ــــــالّصوتيّ 
 و اإلقالب .

 
، فمن الواجب الّتعّرض إلى بعض  ةــــ، ذو أوصال مختمف و ألّن الموضوع قيد المقاربة    

 ة بيا .ــــــــاىيم و المحّطات ذات الّصمــــــــــالمف
 

  ا :ػػػػرب في كبلميػػػػػػػػػؽ لسنف العػػػػوافػػػػداؿ  مي  ػػػػػاب صوتػػػػػػرآف : خطػػالق -01
 
 رأهػػػػق... »(: أ ر ق) ةادّ ـــــم"،  ربــــالع لسان " في (منظور ابن )ذكر : ةػػػػػػالم غ يــــــف رآنـــالق 

ؿ، اػػػػػوقرآن راءةػػػػػػػػػػػوق رًءاػػػػق اجػػػػػػػػػػػالز ج   فػػػػػع رةػػػػػػػػػػخياأل، رؤهػػػػػيق و يقرأه ، ي  ػػػػالم حيان فػػػػػع واألو 
 ىػػػػػػػومعن،...بعض ىػإل وػػػػػػػبعض وضممت وػػػػػجمعت اػػػػقرآن يءػػػػػػالش   رأتػػػػػػػق و...روءػػػػػػمق وػػػػفي
 .2«اػػػػػػػػػمجموع وػػػب تػػػػػػظػػػػػلف رآفػػػػػالق رأتػػػػق

 
 ةــــــــــالّمغ يــــــــف( أ ر ق ) ةمادّ  من ةــــــــالمشتقّ  المعاني بيذه ردّ ــــمتف" انـــــالّمس " صاحب اـــــوم

     يغب لم، المعنى ىذا، والجمع الّضمّ  معنى حول ةــــــالّمغوي اجمـــــالمع كلّ  عــتجم ادــــــتك إذ، ةـــــالعربيّ 
ؿػػػػػالمن هللا بلـػػػػػػك» : وــــــبأنّ  ّرفــــــــــع حيث، ي  ػػػػػاالصطبلح المعنى في  بيف وبػػػػػػالمكت وػػػػػنبي   عمى ز 
 المعنيين إنّ ـــــــف، وــــــــــوعمي  ،وـــــــــجمع قبل مصحف ي  ـــــــالوح مّ ــــــيض مـــــل إذ،  3 «ؼػػػػػػػالمصح يػػػػػػػػدف ت
        كممة في أصل مّ ــــــــــوالضّ  الجمع إذ، بينيما تكامل في يتّفقا أن يكتفيان ال واالصطالحيّ  ويّ ــــالّمغ
       الكريم سولالرّ  عمى نزل الذي الوحي قراءة إلى ذلك من بو االنتقال في داللتيا وتمام"، رآنـــــــــق "

                                                           
بني دومي : دالالت الّظاىرة الّصوتّية في القرآن الكريم ، جدارا لمكتاب العالمّي و عالم الكتب الحديث ، خالد قاسم  - 1

 .75، ص :  2006، عّمان ،  1ط : 
،  01بن منظور : لسان العرب ، تحقيق : عمّي بشيرّي ، دار إحياء الّتراث العربّي ، ط: الّدين أبو الفضل جمال  - 2

 . 78، ص :  11: ، لبنان ، ج  1988
 .782، لبنان ، ص :  1979،  1ط : ، عبد الّرحمن بن خمدون : المقّدمة ، دار الكتاب الّمبنانّي  - 3
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 وـــــــــل تصيخ اــــــصوت قىـــــــليب ريفالشّ  المصحف يـــــــف  جمع مّ ـــــــث، اـــــــــــــقمتفرّ  -موسمّ  عميو هللا ىصمّ  -
َنَُٰى  ١٧إِنَّ َغيَۡيوَا ََجَۡػُىۥ َوكُۡرَءاهَُىۥ   : -تعالى   -قال كما، الوةـــــــــــــــــبالتّ  وــــــــــــــــيعم حين والمـــــالع

ۡ
فَإِذَا كََرأ

          الخالد لمكتاب عمما اسما"  قرآن " كممة تصير وبذلك[ 67-66]القيامة    ١٨فَٱتَّبِۡع كُرَۡءاهَُىۥ 
 . -وسمم عميو هللا صمى – دّــــ محم وـــــــب رسلأ ذيــــــــالّ 

 
، لمقرآن االصطالحيّ  عريفالتّ  في عنو غنية ال وجانبا أساسية ركيزة" الوةالتّ "  وتعتبر، ىذا

،  وـــــــفي نــــــــــدويــّــــــالت ةـــــــــحقيق جنب ىـــــــــــــإل اـــــــجنب وــــــــــّيتـــــــوأىمّ  األداء رورةـــــــــــض ىــــعم مّ ـــــــــــــــتن اـــــــكوني
"  ابػػػػػػػػػػػالكت " تسميتو في روعي كما، باأللسف امتمو   كونو" قرآنا" تسميتو في يػػػػروع » دــــــــقـــــــــف

 وػػػػػػػػػتسميت وفي، عميو الواقع بالمعنى يءالش   تسمية مف سميتيفالت   فكمتا، باألقبلـ نامدو   وػػػكون
 أن و أعني، واحد موضع في ال موضعيف في بحفظو العناية وحق   مف أف   إلى إشارة االسميف بيذيف
 لنا ثقة فبل، األخرى إحداىما فتذك ر إحداىما تضؿ أف جميعا والسطور دورالص   في حفضو يجب
 ىيئتو عمى، جيؿ بعد جيبل إلينا المنقوؿ، األصحاب مف عميو المجمع الر سـ يوافؽ ىحت   حافظ بحفظ

              وػػػػػػػػى اػػػػػػػم يوافؽ حت ى اتبػػػػػػك ةػػػػػبكتاب اػػػػػػػػػػػػػػػلن ةػػػػػػػػثق وال، ةر  ػػػػػػم ؿأو   اػػػػػػػػػػػعميي وضع تيػػػػػال  
  1 «.رػػػػػػػالمتوات حيحالص   باإلسناد ظػػػػػػػالحاف عند

 
 المعنى تحقيق في ودوره األدائيّ  بالجانب نويولمتّ  عمًدا ىاىنا"  الوةالتّ  " ركن إلى أشير لقد
 ويّ ـــــالّمغ ىــــالمنح عن بعيدا اصطالحّيا منحى رىــــــاألخ ىي منحت التي"، قراءة" و" قرآن" لكممتي
   ،ـػػػػالكري رآفػػػػبالق ؽػػػػطالن   يػػػػف غيره وػػػػػب فخالؼ القراء أئمة مف إماـ إليو يذىب مذىب: »فـيي
وايات ات فاؽ مع       2 «ىيئاتيا في أـ الحروؼ نطؽ في المخالفة ىذه أكانت سواء، عنو والط رؼ الر 
ح يتناسب بما الكريم القرآن وـــــــــب يتمى يّ ــــدائأ وجو ياأنّ  أي ، ةـــــــــالموثوق رقـــــــــوالط اتـــــــــوايالرّ  دىــــــوا 
 ينسب ما كؿ» إذ مستقمة داللة منيا لكل مصطمحات" الّطرق" و" واياتالرّ " و" القراءات" من وكلّ 

    ذػػػػأخ لمف ينسب اػػػػػػػوم، رواية فيو بواسطة وػػػػػػػػول عنو لآلخذيف ينسب وما، قراءة فيو لئلماـ
ف ةواالر   عف  . 3 «طريؽ وػػػػػػػفي ؿػػػػػػػسف وا 

 

                                                           
 .12،مصر ، ص : 1969محّمد عبد هللا دّراز : الّنبأ العظيم ، مطبعة الّسعادة ،  - 1
 .30، الجزائر ، ص : ن (  –ت  –، ) د  01ط :محّمد الّزحيمّي : تعريف عاّم بالعموم الّشرعّية ، دار الكوثر ،  - 2
بو محّمد الحسن بن عمّي بن سعيد : القراءات الّثماني لمقرآن الكريم ، تحقيق : إبراىيم عطوة عوض و أحمد حسين أ -3

 .25، سمطنة عمان ، ص : 1995،  01صقر ، وزارة الّتراث القومّي و الثّقافة ، ط :
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 امــــــــاإلم بين ةـــــــــوسيط سمسمة أقصر يــــــــتعن" عاصـ عف حفص رواية" أنّ  لنا نــّــــ يتبي ذلك من

 :ــــــــــفـ -موسمّ  عميو هللا صّمى – بيّ ـــــوالنّ  عاصم
 

 بني ىػػػػػػػمول، ةػػػػػبيدل بف ودػػػػػالنَّج أبي بف اصـػػػػػع رػػػػػبك أبو: »وــــــى" اصـػػػػع" تعريؼ
ر بف الؾػػػػم بف  ةػػػػػػػػخزيم ممي   حبيب بف هللا عبد الرحماف عبد بيأ عف القراءة أخذ...النض  ، الس 
 كعب بف وأبي   طالب أبي بف وعمي  ، رآفػػػػػػػالق ـم  عت ومنو افػػػػػػػعثم عمى مفػػػػػػػحالر   عبد وػػػأب   رأػػػػػوق
 حريروالت   واإلتقاف الفصاحة بيف جمع قد عاصـ وكاف، ثابت بف وزيد مسعود بف هللا دػػػػوعب
   1«  بالقرآف اػػػػػػػػػصوت اسالن   أحسف افػػػوك دػػػػػػػػػػجويوالت  

 
 عميو – سولالرّ  يّ ــــــف من يخرج وىو مــــــــالحكي كرالذّ  آي بين وصمت تيالّ  ةــــــالحمق ىذه     

 الّصحابة من مباركة أسماء ضّمت – هللا رحمو – عاصم اإلمام وسمع -والّتسميم الةالصّ  أفضل
 -موسمّ  عميو هللا صّمى –ــيّ بالنّ  مـــــــالمعمّ  عن اـــــــــصوتيّ  القرآن ذواــــــــــأخ – عمييم هللا رضوان –  األجّمة

 هللا رضي – مسعود ابف مع ذلؾ ؿػػػػػػفع كما يستمع وػػػػػوى أمامو يقرأوا»  بأن إّياه يعمميم انــــــــك ذيالّ 
 .عاصم امــــــــــاإلم ةــــــــغاي إلى،  اإللييّ  لمّنور ةـــــــالحامم الّسمسمة ىذه رادــــــــأف أحد  2«  -عنو

 
، راالبز   الكوفي   األسدي، المغيرة بف افػػػػػسميم بف حفص عمر أبو:» وــفي، حفص الّراوية اأمّ 

 فأقرأ دادػػػػػبغ نزؿ، تسعيف سنة ولد، زوجتو بف ربيبو وكاف عاصـ مف وتمقينا عرضا القراءة أخذ
 بف رػػػػػبك أبي فوؽ الحفظ في يقدرونو العمماء بعض وكاف، أيضا بيا فأقرأ ةبمك   وجاوز، بيا

    طاىر فيو من القرآن انتقل فقد وىكذا  «عاصـ عمى قرأىا تيال   الحروؼ بضبط ويصفونو، عي اش
 عميو هللا صّمى – قــــــالخم دسيّ  راءةــــــــق متَّبعة األلسن تتموه، اعوجاج وال فيو لحن ال طاىر فيو   إلى
 مــــــــــباألعاج العرب وامتزج ةاإلسالميّ  ةــــــــــولالدّ  سعتاتّ  حين، الممّحة الحاجة جاءت نأ إلى -مــــوسمّ 

 وسيبويو الخميل أمثال اءـــــــــالعمم عمى فرضت، وصوتّية ةـّــــــنحوي عمل من أصابيا ما ةالعربيّ  فأصاب
       العربي سانبالمّ  لمعودة، ةالّمغويّ  مـــــكتبي يــــــف ةّـــ العربي األصوات ارجــــــبمخ متعمقة مباحث رادــــــــإف

 أئمة" دـــــــالّتجوي عمم" لـ جعل مما، الكريم القرآن إلى الّمحن امتدّ  أن بعد ةخاصّ ، الصواب ةادّ ـــــج إلى
 .وــــــويدّرسون لو ونـــــيؤّصم

                                                           

،  01ات القرآنّية بين العربّية و األصوات الّمغوّية ، عالم الكتب الحديث ، ط : سمير شريف استيتية : القراء 1 -
 .94، األردن ، ص : 2005

 . 06، الجزائر ، ص :  2009،  01أيمن رشدي سويد : تمّقي القرآن الكريم عبر العصور ، دار الوعي ، ط :  - 2
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أن ــــــى الشّ ـــــت البحث إلـــــّي ، أن يمتفــــــو العرقـــــــــــة ، و ال الّزىـــــة الّمغويّ ـــــــاب الفتنــــليس من ب

 - لّ ـــــّز و جـــــع - ولىـــــــــــارىا المـــــا ، اّلتي اختــــــــــة لغتيـــرب لخصوصيّ ـــــو العـــــــــت بـــــذي حظيـــــع الّ ـــــالّرفي
زان ــــــــّي ، و اتّ ـــا الّصوتـــــاع مدرجيــــــاز باّتســــــإذ تمت ،ا ــــــــدىــــــخمأة و ـــــاويّ ـــو الّسمـــــــكتب رــــآخ ان  ـــــلس

ا ػػػػا حي  ػػػػؿ كبلمػػػػػرة ، بػػػػة مبعثػػػػػػاس عناصر صوتي  ػػػف الن  ػػػػػػػة ال تعيش عمى ألسػػػػػالم غ »ا و ـــمخارجي
وتي  ػػػػػػػػػػواميسيػػػػػؽ نػػػػػػػات وفػػػػػػػػػػف الم غػػػػػة مػػػػػؿ  لغػػػػػػي كػػػػره فػػػػػػاصػػػػػػؼ عنػػػػتأتم ة ػػػػػاص  ػػػػالخة ػػػػا الص 
وتي  ػػػػف العنػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػا ائتمػػػػا ، فمػػػػػبي وذ ػػػػػػػػػػو المأخ ذ ،ػػػؼ نبػػػػا اختمػػػػػذ ، و مػػػػة أخػػػاصر الص 

ة ػػػػػى نكاثػػة ، كما تمقػػػػػا مقط عة غير مستعممػػػػػى أمشاجػػػو المنبوذ يبق ،و نسج األلفاظ ػػػػؿ منػػػتتشك  
الحة لمن سجػػػػػػوط غػػػػػػػػالخي ا ـــــــــــــة  بنفسيــــة إاّل وحدات دالّ ــــويّ ـــــــر الّمغــــا تمك العناصــــــ، و م 1«.  ير الص 

        يم  ،ــــــالتّنغر و ــــــروف و أساليب الّنبــــــي الحـــــا و ىـــــــــرىــــــــة بغيـــــــــرى دالّ ـــــات ، و أخــــىي الكمم
وق فـــــة أو ــــــــات تركيبيّ ــــونيمـــــــات أو فــــورفيمـــــــون مــــا أن تكـــ، إمّ ين ّــــ الح األصواتيــــــي اصطــــــــو ف
 د .ـــــا المقاصــــــــو إبانتي ،ة ـــــتيا االّتصاليّ ـــا  وظيفــــــظ ليــــــــا يحفّــــ مم ،ة ـــــــبيّ ـــــــتركي

 
     يــــــــى المعانــــــعم ةّــــ لااظ الدّ ــــــر األلفـــــانت تتخيّ ــــــفكا ــــــــعظيم اــــا اىتمامــــــعرب أولت لغتيــــو ال

      اػػػػػار أغراضيػػػػإظيى ػػػػػا إلػػػػا و طريقػػػػواف معانييػػػػػانت عنػػػا كػػػػاظ ، لم  ػػػا ، أي : األلفػػفإن ي »
   ع ػػػػػػوف ذلؾ أوقػػػػػػػػا ، ليكػػػا و تحسينيػػػػوا في تحبيرىػػػػا و بالغػػػا و رت بوىػػػا ، أصمحوىػػػػو مراميي
مػػػػفي لي ة لدى ـــذه العربيّ ـــــــت ىــــذا كانإ؛  2«دػػة  عمى القصػػا في الد اللػػػػع ، و أذىب بيػػا في الس 
ى ــــتعال – ل في قرآن الّل ـــــي و سجّ ــــا الوحـــــزل بيـــي أنـــــم اّلتـــــرب أنفسيــــة العــــي لغــــــين ، و ىــــالجاىميّ 

القرآن الكريم  أضحى برىانا عمى شرف العربّية ،  ول أنّ ـــالق ريّ ـــــ، فحا ـــاسب و نواميسيــــا يتنـــبم –
    يوم أوحي بو ت  اّلتي تنوء بيا أصواتيا ، المرتبطة بإعجازه ، مّما أدىش عباقرة الّمغة لتنّوع الّدالال

و ؟ أم ـــد الّنحـــــو قواع انـــــم صور البيـــــل أسمم الجاىمّيون لمعرفتيـــــ، و ى - ملسو هيلع هللا ىلص -إلى الّرسول الكريم 
ّي ــــذّوق العربــــــــو التّ ــــال ، إنّ ـــــرآن مرتّ ـــــو القـــــكاّل ، إنّ ة تدّل عمى إعجاز القرآن ؟ ـــافات عمميّ ــــالكتش
وت »اء و دور ــــة الّسمــــل في تبميغ رسالـــل عمى أىّمّية الّترتيـــو الّدليــــــــــا ، و ىـــــي سماعـــــــلموح الص 
يقد العرب ، ػػػعناس الوجداني  ػػارة اإلحسػػػػوي  في إثػػػػالم غ مػػػوا   و ػػػوج  ػػػػػػة لمت  ػػػر اإلنساني  ػائػػػػػػاظ الض 
 

                                                           
 .156، ص :2000، دمشق ،  02غازي مختار طميمات : في عمم الّمغة ، دار طاّلس ، ط: - 1
، ، 01البديع(  ، دار المعرفة الجامعّية ،  ط: –البيان –محمود سميمان ياقوت : عمم الجمال الّصوتّي) المعاني  - 2

 ن ( ، –م  -،) د 1995
 .220ص : 
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ات، ػػػؿ اآليػػػرار فواصػػػػػػػي أسػػػػػ، و ف ةػػػة المقط عػػػػػػروؼ اليجائي  ػػػػػو الحػػالػػػػػدى استعمػػػػوه ، لػػػنح
« ي  ػػـ األداء القرآنػػػي قيػػػوف

  .و ــــل و فنّ ـــم الّترتيـــــأو عم  ، 1
 

ل ـــراء الّصوت و الميـــو من دواعي استمــــا فيــــّن لمــــف –ده ــــــو  و قواعــــبأحكام –ل ــــفالّترتي
اء األصوات ػػػػػػانب إعطػػػػػى جػػػػإل » اعـــــــــن اإليقــــو حســــــد الشتمالــــواعـــــك القـــــرمت تمـــإليو ، إذا احت

كت ،  وػػػػػبأنواع  د  ػػػػرى منيا المػػػور أخػػػػا عمى أمػػػػحق ي  د  ػػػػػا يعػػػػى ذلؾ مم  ػػػا إلػػػػوم  و الغن ة و الس 
ف منيػػػػػػي تتكػػال توات ػػػي األصػػؤق ت لتوالػػػػاع المػػػػؿ االنقطػػػف قبيػػػم كػػفالم، اظػػػػػا األلفػػػػو  وف ػػػد  كالس 

ك كػػػو الس  د ػػػػد  مقي  ػػػا مػػػػة ألن يػػػػف الغن  ػػػؿ ذلؾ عػػػػ)...( و قبلـ ، ػػػاع الكػػػانقط وت وػػػػوف كالس 
ا ػػػي إم  ػػػػاع ىػػػػػرة انقطػػػػا فتػػػػػر ، وبينيمػػػػػتى بكؿ  رتؿ و آخأارئ مع الت رتيؿ ػػرأ القػػإذا قػػػوف ، فػػػػبالن  
و ػػػى إيقػػػؿ يضيؼ إلػػػمف الت رتي وعػػذا الن  ػػػة أو سكت إلخ ، ىػػػد  أو غن  ػػم اع القرآف الكامف في نص 

وتي  و ذلؾ ػػػإذا اجتمع اإليقػػػراءة ، فػػػو الق بلؿ األداء ػػػر طارئا عميو مف خػػػا آخػػػػإيقاع اع الص 
، لػػاع الت رتيمػػػاإليق و ـــذي يصبـــالّ   2«اؿػػػع بالجمػػػو تستمت ع و تنصتػػف تستمأف لؤلذف إال  ػػػـ يكػػي 
ي ــــو سيكتفــــر أنّ ــم ، غيـــــرآن الكريــــور القـــّل ســـي كــــدة فــــو المحتشـــّو ببعض دالئمـــــى الحظـــــإل حثـــالب
ي ــعمى حكم ا ، و المشتممةـــرأة  فييــــة  بالمــــو المنوطــــي بعض خطاباتـــــف وــــــــع الوصول إليـــيستطي اــــبم

 ّي .ـــل القرآنــــام الّترتيـــــن أحكـــالب مــــف  و اإلقــــ" الوق
 

وتي  في خط – 30 ــال يخفرأة :ػػػرآف المنوط بالمػػاب القػػعمـ الجماؿ و الجماؿ الص   ى أّن ىيجلـ
Hegel ـ الجماؿ ػػلعمير ــــق في التّنظــاز قصب الّسبـــد حــــقL'Esthétique  نّ ـــو بالفــربط حين     
عمى ذاتيا مف دوف  ي يشك مو ذلؾ الم زـو العممي  ، يمث ؿ كؿ  جزء دائرة مرتد ة ذباإلكميؿ ال   »وـــو شّبي

ال ذي يستمد  منيا أصمو  " الُينا" ؿ ػػػأف يكؼ  عف أف تكوف لو مع سائر األجزاء عبلقات لزـو ، يمث  
و الخصيب عناصر ػػػػمف باطن داػػػيصبو إليو مف جديد ، مول  ال ذي " ناؾ اليُ " ، و في الوقت ذاتو 

 ل ـــــا يحمـــج فنّ ـــة  ينتـــن األصناف العمميّ ـــــــبي  مـــــ، فالّتالح 3"« ةػػػة العممي  ػػػا المعرفػػػدة يغني بيػػػجدي
                                                           

   ،  2000،بيروت ،  01حّمد حسين عمي الّصغير : الّصوت الّمغوّي في القرآن ن دار المؤّرخ العربّي ، ط :م - 1
 .76ص :

ن ( ،  –م  -، ) د 01، عالم الكتب ، ط:  -أسموبّية  –دراسة لغوّية  –تّمام حّسان : البيان في روائع القرآن  - 2
 . 273- 272ص:

   ، تر: جورج طرابيشي ، دار  ا لّطميعة لمّطباعة و الّنشر ،  –فكرة الجمال  –ىيجل : المدخل إلى عمم الجمال  - 3
 .10، ص :  1988بيروت ، ، 03ط :
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أف  الجمالي ػػػػة بمعناىػػػػا الد قيػػػػؽ  »كما اج ؛ ـــــــدة ، في ىذا الّنتــــا  عمى حـــّل منيـــة لكـــــــات الّذاتيّ ـــالّسم
تكمف فػػػػي المعرفػػػػة المنشودة لمجػػػر د الم ذ ة ال تي يتيحيػػػا لنػػػػا  حػػػػدوث المعرفػػػػػة  ، بانصبابيػػػػػا 

المعرفػػػػػة الخيالي ػػػػػة  عمػػػػى جميع األشيػػػػاء القابمػػػػة لبلنكشاؼ و عمى جميع الذ وات القػػػػادرة عمى
    ال القرآن ، ــــ، فإّن جمعمى ىذا األساس و ،      1.« عف الغرض ، وعمى الت مػػػػذ ذ بيػػػذه المعرفة

كما  –ي الّتراكيب ــــا فــــو ال لحسن تموقعي ط ،ــاق فقــــة و الّسيــــــر المناسبة بين الّمفظــال يحكم بو لتوفّ 
ورة  ــــــا فواصل السّ ـــــــــّرد تمك األصوات المتناغمة اّلتي تحدثيـــو ليس مج  ،فحسب –م ـــة الّنظــنظريّ ول ـــتق

   ل يضاف ـــي نصوصو ، بـــــدة فــــالمحتشوان البديع ــــة و ألــــالبيانيّ  رة الّصورــــع كثـــــو ذلك مــو ال ى
رآف في أدائو ػػػػا القػػػػػاختص  بي»ي  ـــر اّلتـــتمك المظاى –أيضا  -دودة ــــو الاّلمحـــــــى جمالّياتــإل

ورة ، و مف ش و الت صويري  في الحرؼ  الت عبيري   اؿ ػػػػذا الجمػػأف ىػػػػػػػػو الكممة ، و العبارة و الس 
وتي  أف يسترعػػػػػػالم غوي  و الن ظ   بيف يحر ؾ الوجداف ، و يمزجاه ، و ػػي األسماع و يثير االنتبػػػػاـ الص 

نّص  و فيو كتاب أوــــعمى نحو ال يطاول  2« الد يف و الفف  مزجا يختمط بمدارؾ اإلنساف و وجداني اتو
 راءة .ــــــــــّذة القـــــل المستتبعة ة ّـ يــــــــــا بالجوانب الفنّ ـــان مفعمــــا كــــميم

 
 المخاطبة و الخطاب : » الّمسان في:  لغة الخطاب – أ الخطاب و الخطاب القرآني  : – 34

ريف بعض قاؿ ، يتخاطباف ىما و ، وخطابا مخاطبة بالكبلـ خاطبو قد و ، الكبلـ مراجعة      المفس 
              ةػػػػبالبي ن يحكـ فأ:  03ص: " ابػػػػالخط فصؿ و الحكمة آتيناه و: " - تعالى - قولو في
                                          ـػػػػػالحك فػػػػبي زػػػػػػيمي   و والباطؿ ؽ  ػػػػػػالح بيف يفصؿ أف:  اهػػػػمعن قيؿ و ، فػػػػػػػاليمي وأ
 3«  . هضد   و

 
 توجيو:  غةالم   أصؿ بحسب ىو و ، خاطب مصدر: »  وبأنّ  فيذكر المحيط صاحب اأمّ  و
 جؿالر   بو يخاطب ذيال   لمكبلـ يستعمؿ وأن  :  أي خاطبالت   بو يعب ر وقد ، لئلفراد الغير نحو الكبلـ

 4 .«  صاحبو
                                                           

،الجزائر ،  1976، 02دني ىويمان :عمم الجمال ، ترجمة : ظافر حسن ،الّشركة الوطنّية لمّنشر و الّتوزيع ، ط : - 1
 .196ص:

،   99محّمد قطب عبد العال : من جمالّيات الّتصوير في القرآن الكريم ، مقال منشور بمجّمة " دعوة الحّق" ، ع : - 2
 .20 :، ص  1999المكّرمة ،    ، مّكة  09س :

 .55، ص :  05ن ( بيروت  ، لبنان ، ج :  –ت  –،   ) د  02دار صادر ، ط : ابن منظور : لسان العرب ، - 3
 .240، لبنان ، ص :  1998،  03بطرس البستانّي : محيط المحيط ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط :  - 4
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       اإليضاح قصد طرفين بين الواقع الكالم ذاك:  ىوعند الّمغوّيين   الخطاب فإنّ  ، ذكر اممّ  و

 . الغرض تبيان و
 

     ، بل منيم  لدى الّمسانّيين  لطالما تداخل تعريف الخطاب بتعريف الّنّص   : اصطبلحا -ب 
( Michael Stubbsمن يعتبر أحدىما  ىو اآلخر عمى قدم المساواة ، غير أّن ) ميخائيل ستوبس 

 و أجمم يا في: ،حّدد ممّيزات الخطاب رغم ىذا الخمط بينيما 
أو إشارّيا  أي: إن و جد مكتوبا –*خصوصّية الخطاب بالحقيقة الّنطقّية   ، فإن لم يكن كذلك 

و عند ) بنفنيست ــــــي حين ىــــــــــ؛ ف  *اــــو كونو تفاعميّ ـــــــو ىـــــــــزا لــــــييــــرط الفاصل األكثر تمــــــــفالشّ  –
Benveniste  « : )  ؿ ني ة الت أثير منطوؽ و فعؿ كبلمي  يفترض وجود راو     و مستمع وعند األو 

جامع بين طرفين  عمى نحو اــــــما ليس تفاعميّ  من الخطابس ـــــفمي 1« ةػػػػػفي اآلخر بطريقة معي ن
       وّ ـــــــــر لتحقيق اليدف المرجـــــــأحدىما يستيدف بالّرسالة ثانييما ، متقّصدا تحّسس مواطن التّأثي

م  ة الكالمّية.ـــــــمن المرس 
 

      وــــالل خطابــــن خـــــــم –ى ــــتعال –اب هللا ـــــلكت ةـــــوضوعيّ راءة مــــــــروم البحث قــــــا يــــــــو عندم
رآن ــــــــفي بحوثيم اّلتي تناولت القيذكر جيود الّسمف  –أيضا  –المرأة ، فيو ال ينفّك  -جلّ و  عزّ  –

ة و أعجزت ــــــة الّسماويّ ــــ ــماز المرس  ــــــة من إعجـــــم ، ونصوصو اّلتي رسمت مساحة واسعــــــــالكري
 ‼ا سبيال ــــــــالجاىمّيين فمم يجدوا ليم عميي

 
في استكناه آياتو  ىكذا الخطاب القرآنّي ، ال يرضى إاّل بالّتمّيز ، بل اإلعجاز ، حّتى تنافس

 م....ــــــــاء باختالف ميادينيـــــــــــول  من العممـــــــــأولو الطَّ 
 

مؼ في البحوث اإلعجازي ة لمقرآف الكريـ :  – 35   338لقد حاز اإلمام )الباقاّلنّي جيود الس 
و أسرار إعجاز الّذكر ه( قصب الّسبق في بحثو البالغّي ، لّما جعمو منوطا بسبر مواضع 403 –

القرآف منفرد بأسموب يشيد بأن و مف » الحكيم ، فأّلف كتابو " إعجاز القرآن " اّلذي يذكر فيو  أّن : 

                                                           
فرحان بدري الحربّي : األسموبّية في الّنقد العربّي الحديث ، مجد المؤّسسة الجامعّية لمّدراسات و الّنشر و الّتوزيع ،  - 1

 .39ص : ، لبنان ، 2003،  01ط : 
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ف كاف يستخدـ ألفاظيـ وحروفيـ ال  كبلـ ليس مف جنس كبلـ العرب                تي في شعرىـ ، وا 
              و هللا ال ذيػػػػػػى وف صاحب الكبلـػػػػػأ مف كػػػػػذا االختبلؼ ينشػػػػػػ، وىادي  ػػػػػػػـ العػػػػػػػكبلمي وـ ػػػونثرى

  
    ٞۖ ء  ومواقعيا ، كما يورد الشواىد عمى ما في القرآن من تناسب بين األلفاظ    »1 ىَيَۡس َنِمۡثيِىِۦ ََشۡ

بما من مظاىر االتساق، وحسن انكشاف المعاني،  من التركيب، ممّوحا لفكرة الّنظم، وما تستند إليو
موضع و تزؿ   عنو الم فظة األخرى إحدى الم فظتيف قد تنفرد في »  توحيو طرائق التّأليف ، ذلك أّن :

إلى أوطانيا ،   ، و تراىا في مظان يا ، وتجدىا غير منازعة و تضرب بجرانيا * ، بؿ تتمك ف فيو
، فالعبرة  2«عف استقرار لو وضعت موضعيا ، في محؿ  نفار ، ومرمى شراد ، ونابية   وتجد األخرى

ما صّح الفيم ، بسبب االختالف اّلذي تحدثو الكممات بالّتالؤم بين وحدات الّتركيب الجممّي ، و إاّل 
و انعكاس ذلك عمى  من بعض    عند إحالليا الّتعّسفّي في غير مواضعيا ، مّما يؤّدي إلى نشازىا
 المعنى الّداللّي العاّم لمّنّص ، و ىذا ما أنف عنو الخطاب القرآنّي .

 
ىـ( نظرّية  471القاىر الجرجانّي : ت: وعمى ذات المنيج الّسالك درب البالغة؛ يؤّسس )عبد  

       -البالغة أي فنّ  – ة ليذا الفن، واّلتي حصرتوالّنظم، محدثا بيا القطيعة مع الّنظرة الكالسيكيّ 
    في تحديدات معيارية لمحكم عمى الكالم بالّصحة أو الفساد، مّتجيا بو نحو المعاني الممقية ظالليا

األصل في البالغة، إّنما ىو حسن نظم الّتشبييات والمجازات، وكيفيات  في نفس المتمّقي، مشيرا بأنّ 
       يشمؿ كؿ  شيء»التّأليف بين عناصرىا، وىو ما رأى فيو سر إعجاز القرآن، معّمما إياه حّتى 

ياؽ، مبادئ اآليات، المقاطع، مجاري األلفاظ...مواقع الكمـ، مساؽ  القرآني   في الن ص   ، الم فظ، الس 
 3« .مثؿ خبر وكؿ  كؿ 

 
ا سبق ، نستطيع القول أّن ) الجرجانّي ( حين تحّسـس المعاني بين ثنايا األلفاظ بعين ممّ 

المالحظ لدرجات التّأليف بينيا عمى محور الّتراكيب ، تقاطع كثيرا مع ما يقولو العمماء المعاصرون 
 ل األلفاظ منازل معّينة أثناء الكالم.( في ورود المعاني المترتّبة عن تنزيGiroudلّمغة، أمثال ) جيرو 

 

                                                           
    لبنان ،   بيروت ،1997، 1ألسموبية ونظرية النص، المؤسسة العربّية لمّدراسات والّنشر، طابراىيم خميل: ا - 1

 .26ص: 
 .28فرحان بدري الحربّي : األسموبّية في الّنقد العربّي الحديث ، ص : - 2
 .39فرحان بدري الحربّي : األسموبّية في الّنقد العربّي الحديث ، ص : - 3
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    و بذلك نخمص إلى أّن مباحث اإلعجاز القرآنّي مّثمت المميم الحقيقّي و الباعث الفاعل   
في استجالء خصائص الخطاب القرآنّي اّلتي قادت المسممين األوائل إلى رحاب اإليمان لما تمّتعوا بو 

 من فصاحتيم ، فكانت تمك الّرسائل  من سميقة عربّية  سميمة جعمتيم يسّممون بأّن ما سمعوه أرقى
 
 

الوليد بن المغيرة (  مثار حسد العاجزين من مكابري قريش  حّتى قال سّيدىم ) –الوحي  –اإلليّية 
ُمُر بِٱىَۡػۡدِل إِنَّ ٱ :   -تعالى   -يقرأ قولو  –و سّمم      صمى هللا عميو –عمى أثر سماعو الّنبّي 

ۡ
َ يَأ َّللَّ

ًۡ  ذِي ٱىُۡلۡرََبَٰ َوَيۡوََهَٰ َغنِ  َوٱۡۡلِۡحَسَِٰن ِإَويَتآي   ًۡ ىََػيَُّك ِۚ يَػُِظُك ُرونَ  ٱۡىَفۡحَشآءِ َوٱلُۡموَهرِ َوٱۡۡلَۡغِ         ٩٠ تََذنَّ
و هللا إف  لو لحبلوة و إف  عميو لطبلوة و إف  أسفمو لمغدؽ و إف  أعبله لمثمر ما يقوؿ » 90الّنحل : 
 ما شيدت بو األعداء . ، و الحقّ   1« ىذا بشر
 
     شيادة نطقت بيا شفاه عربّي  متغطرس ، أعمت الجاىمّية بصيرتو عن اإليمان ، و لكن  

     حّسو الّمغوي الّصافي أن يخفي جمال وقع الّصوت القرآنّي عمى سمعو و تغمغمو المعجزلم يسطع 
إلى نفسو ، فأحدث في نفسو الشعور بيذه الّمّذة الغامرة اّلتي استطعميا بكّل أنواع الّطعوم الممتعة  ؛ 

 ـــــــــــ :ما يتعّمق بـ من ىنا تتعّبد طريق المقاربة الّصوتّية  بين يدي البحث ، بمعالجة
 

 ات : وتي  وت و الص  الص   -36
وت : أ        وت : الص   » سان كما يمي :ة ) ص و ت( في المّ وردت مادّ  لغة :  -الص 

ت  ت ، يصو  الجرس ، و صات يصوت و يصات صوتا و أصات وصوت بو : نادى ، و يقاؿ : صو 
ت وت صوت اإلنساف وغيره  تصويتا فيو مصو  ت بإنساف فدعاه .. و الص   ، فكلّ  2 «وذلؾ إذا صو 

  .ى " صوتا "اإلنسان يسمّ  في  جرس يخرج
 
أثر سمعي يصدر طواعية واختيارا  »و : نّ أالمحدثين ، فيعّرفو ) كمال بشر ( ب اصطبلح ا فيمّ أ

 فتين يمرّ ئتين نحو الشّ إذ اليواء المنبعث من الرّ  3 «طؽعضاء الن  أاة تجاوزا عف تمؾ األعضاء المسم  
ا يشّكل عبير عن أغراضو ممّ ض خالليا إلى القطع ، حسب حاجة اإلنسان لمتّ بفراغات كثيرة  يتعرّ 

                                                           
، دار الكتاب  -دراسات نقدّية و أدبّية حول إعجاز القرآن   –عبد الّتّواب : الّنقد األدبّي صالح الّدين محّمد  - 1

 .16، ص :  02، الجزائر ، ج :  2003،  01الحديث ، ط : 
 .44ابن منظور : لسان العرب ، ص :  - 2
 .64، ص : ، مصر 1971،  02، دار المعارف ، ط:  -األصوات  –كمال بشر :عمم الّمغة العاّم   - 3
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       بيل، و ىذه السّ  - سمية وفق الّتراث العربيّ بالتّ  -ز ، مخرج أو حيّ  ة عند كلّ وتيّ المقاطع الصّ 
وت وحده في الحياة البيولوجية لإلنسان ، فيي ذاتيا مسمك ة بالصّ ست خاصّ تي يسمكيا اليواء ليالّ 

 . نفسيّ أو الجياز التّ  نفس ، وعميو ، فأغمب ىذه األعضاء تكون جزء من الجياز اليضميّ عام والتّ الطّ 
 
 

أّما عمم األصوات ، فيو عمم يبحث في مجال األصوات الّمغوّية من حيث مخارجيا وكيفّية     
دراكيا.   إخراجيا وخواّصيا األكوستيكّية، كموجات صوتّية، وكيف يتّم سماعيا وا 

 
وتي اتعت ولقد تنو  ىذا ،          ، فانقسمت وت اإلنسانيّ ع زوايا االىتمام بالصّ بتنوّ  فروع الص 

 إلى أضرب ثالثة : 
وت ، تي يصدر عنيا الصّ : يبحث في المخارج الّ  -طقي الن   – عمـ األصوات الفيزيولوجي   -1
 ز عمى المرسل .اه ، و ىو بذلك يركّ ة إنتاجيا إيّ وكيفيّ 
وت نة لمصّ بذبات المكوّ و يدرس الموجات و الذّ  : - األكوستيكي   -  عمـ األصوات الفيزيائي   -2

 ص خصّ البحث في ىذا التّ  سالة ىي محلّ مو ، وتكون الرّ تي تشكّ عند انتقالو عبر اليواء ، واالىتزازت الّ 
امع ة استقبال أذن السّ ي ، أي : كيفيّ و ينصب اىتمامو حول المتمقّ  : معي  عمـ األصوات الس   -3

امع  عمى السّ  –األصوات  – ق بتأثيراتياالمتعمّ  قّ بالشّ  لألصوات المتقصدة من قبل المرسل ، حيث ييتمّ 
 ة فيمو و تفاعمو معيا  .وكيفيّ 

     
  التجويد وعمـ الت جويدمفيـو األداء عند عمماء القراءات :  -37 
 

 فجميعيا ، المغوية المعاجم في"  جود"  معاني بين فرقا نجد نكاد ال: لغة -: أ  الت جويد      
  صار: أي، ودةػػػػوج جوده يءػالش   جاد:»( منظور ابن) قال   ، اإلتقان و الحسن دالالت حول فقةمتّ 
 فالجودة 1«الفعؿ وأ القوؿ مف بالجيد أتى: وأجاد...مثمو: والتجويد، فجاد الشيء وأجدت، داجي  

 .عمل أو قول في إن إتيانيا والتجويد( د، و، ج)  بمشتقات مرتبطة
 
 الحروؼ إعطاء وىو، القراءة وزينة الت بلوة حمية »:  وأنّ  (الجزريّ  ابن ) فوعرّ : اصطبلحا -ب
لحاقو، وأصمو مخرجو إلى الحرؼ ورد  ، ومراتبيا حقوقيا شباع، بنظيره وا   بو طؽالن   وتمطيؼ لفظو وا 

                                                           
 .135ص : ،   03ج : ابن منظور : لسان العرب ،  - 1
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ؼ وال إسراؼ غير مف، ىيئتو وكماؿ، صيغتو حاؿ عمى  ىذا عن ينأى وال 1«ؼتكم   وال إفراط وال تعس 
          عمما بكونو يقدمو حيث( الغوثانيّ ) أمثال المعاصرين القراءات عمماء من واحد تعريف التعريف

 
 
 
، تعسؼ وال تكمؼ غير مف، وابتداء وقفا، وصفة مخرجا ومستحقو حقو حرؼ كؿ إعطاء بو يعرؼ »

  ّرأيينال بين االىتمام أنّ  حيث  2« -وسمـ عميو هللا صم ى -هللا رسوؿ عف المسمموف تمقاه لما طبقا
             الوقف واحترام الّنطق وسالمة -الحروف – األصوات مخارج أىّمية عمى التركيز في جميّ 
 إحكاـ » بغية ، -موسمّ  عميو هللا صّمى – هللا رسول عن ورد ما وفق القرآن وقراءة، مواضعو في

 أفصح في بيا اإلتياف و ألفاظو تحسيف في الغاية بموغ و بكمماتو طؽالن   إتقاف و القرآف حروؼ
 .3 «تعبير أعذب و منطؽ

   
 جديد فيم محاولة في الكريم باآلي مرتبطين جويدالتّ  أحكام من اثنين يطرق البحث أنّ  وحيث

 : إلى ينتقل
 

 :أويؿوالت   فسيرالت   -38
 

، البياف: الفسر»  "الّمسان" صاحب ذكر( ر س ف) ةمادّ  في: لغة -أ  :فسيرالت   – 6 – 38
ر ره الشيء وفس  ـ   -ويُفُسره بالكسر -يفس  ره، فسرا بالض  ـ  : مثمو والتفسير أبانو وفس   الفسر: قاؿ ث
  4 .«كؿبالش   الم فظ عف المراد كشؼ والت فسير المغط ى كشؼ

 
تُوهَمَ   : -تعالى  - قولو تفسير عند بقولو( كثير ابن) المعنى ىذا إلى أشار كما

ۡ
    َوََل يَأ

ۡحَسَن َتۡفِسرًياِجۡئَنََٰم بِٱۡۡلَّقِ َِِلَّ  بَِمثَو  
َ
  الحؽ   بو يعارضوف قوال يقولوف وال:  أي، » 00: الفرقاف ٣٣ َوأ

                                                           
، المممكة العربّية  01ابن الجزرّي : الّتمييد في عمم الّتجويد ، تحقيق :عمّي حسين البّواب ، مكتبة المعارف ، ط  : - 1

 .47الّسعودّية ،ص :
،  01، دار الوعي ، ط :  -مالحظات تطبيقّية أحكام نظرّية و  -يحي عبد الّرّزاق الغوثانّي :عمم الّتجويد ،  - 2 

 . 13ص : ،  الجزائر ، 2009
المممكة العربّية ،  04محمود خميل الحصرّي : أحكام قراءة القرآن ، المكتبة المّكّية و دار البشائر اإلسالمّية ،ط :  - 3

 .17الّسعودّية ، ص :
 .361، ص : 06ابن منظور : لسان العرب ، ج :  - 4
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    و عميو ،،  1 .«مقالتيـ مف وأفصح وأوضح وأبيف، األمر نفس في الحؽ   ىو بما ليـ أجبنا إال  

 فإّن إزالة اإلبيام و اإليضاح مّتصمة بمعاني التّفسير عند الّمغوّيين.
 
 
  وػػػػػداللت حيث مف ـػػػػػالكري القرآف أحواؿ عف فيو يبحث عمـ:» فيو: اصطبلحا -ب  :اأمّ 

 والــــــأق إلى وــــــــــوحاجت رالمفسّ  رجوع عمى دليل ىذا وفي ، 2«البشرية الطاقة بقدر تعالى هللا مراد عمى
 . متعّمقاتو من ذلك وغير وـــــــنزول وأسباب وـــــــــلغت حيث من القرآنيّ  ّص ــــــــبالنّ  لمعرفتيم الّسمف

 
 كتاب شرح عممية كونو، التفسير معنى بيان في واالصطالحي الّمغوي التعريفان يشترك وىكذا

 .فيم من البشر يستطيعو بما، فيو مراده لمعرفة تعالى هللا
 

 : األْول ىــــمعن ىــــعم العربّية مــــــالمعاج عــــــــتجم:  لغة –أ  : أويؿالت   -0 - 38
: ومآال أْوال يؤوؿ الشيء آؿ، الرجوع:  األْوؿ»  ": العرب لسان" في وردمن ذلك ما ، جوعالرّ 

ؿ: قاؿ ثـ..:  ارتددت: الشيء عف أُلت، رجعو الشيء وأوؿ، رجع لو الكتاب وأو  ، وقد ره تدب ره: وتأو 
لو لو وأو  ره: وتأو   .الممكن معناه إلى ورّده بالكالم الرجوع الّمغة في التأويل يكون وبذلك  3«فس 

 
، بو يقترف لدليؿ المرجوح المعنى إلى اجحالر   المعنى عف فظالم   صرؼ:» ىو: اصطبلحا -ب 

      فالعمل 4 .«الخبلؼ ومسائؿ الفقو أصوؿ اصطبلح في عميو موفيتكم   ذيال   أويؿالت   ىو وىذا
 ّص بالنّ  اقترن فإذا ، أويلــــالتّ  ضمن يندرج الخاّص  ادــــــــاالجتي وفق الّنّص  معنى ىــــــــإل  الوصول عمى

    يعتمد أويؿالت   ام  أ قؿػ  الن عمى يعتمد فسيرفالت   أويؿالت   يقابؿ ىو و » أيبالرّ  تفسيرا كان القرآنيّ 
 .5 « االجتياد و   ردب  الت   عمى

                                                           
، لبنان ، ص :  2001،  01كثير تفسير القرآن العظيم ، مؤّسسة الّرسالة لمّطباعة و الّنشر و الّتوزيع ، ط :  ابن - 1

953. 
، لبنان ،  1988،  01 :محّمد عبد العظيم الّزرقانّي :مناىل العرفان في عموم القرآن ، دار الكتب العممّية ،ط   -2 

 من المبحث الثّاني عشر. 04ص : 
 .32، ص :  11ج : ابن منظور : لسان العرب  ،   - 3
 .15، مصر ، ص :  2000،  07محّمد حسين الّذىبّي : الّتفسير و المفّسرون ، مكتبة وىبة ، ط :  - 4
 2010،  01أحمد عرابّي : أثر الّتخريجات الّداللّية في فقو الخطاب القرآنّي ، ديوان المطبوعات الجامعّية ، ط :  - 5

 .18، الجزائر ، ص : 
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     يسعى فكالىما، المعنى دائرة عبر أويلوالتّ  فسيرالتّ  بين ةبادليّ التّ  العالقة ت الحظ سبق اممّ 

 . الّنّص  لغة خالل من بو الّظفر إلى
 

يم ة ، فمم يكن ىمّ لمقرآن الكريم ، ألباب عمماء القراءات من وجوه عدّ  سانيّ لقد استقطب األداء المّ 
      و ثبت سندىا و معرفة خصائصيا فحسب ، -ملسو هيلع هللا ىلص - بيّ ىا النّ تي أقرّ األوحد رصد أوجو القراءات  الّ 

 
، بدليل  Variantes de reproductionمنيا عمى حدة  لكلّ  فييّ وا أيضا باألداء الشّ ما اىتمّ و إنّ 
 برموز  سم العثمانيّ ة نطق الحروف ،و إشاراتيم إلى ارتباط الرّ وتية و كيفيّ ضيم إلى المسائل الصّ تعرّ 

"  انيّ بو عمرو الدّ أأّلف فيو  "ن  قط " ، و ممّ طمقوا عمييا مصطمح " النّ أة ، ة خاصّ ذات دالالت صوتيّ 
 كتابو " المحكم في نقط مصاحف األمصار ". 

 
    حنجعموا المّ  -  تي أولوىا لألداء القرآنيّ ة الّ يّ لألىمّ  –جويد عمماء التّ  كثر من ذلك ، فإنّ أو 

 في القرآن ضربين  :
 
 غيرىا .ة مع ق بالكممة مفردة  و متضامّ المتعمّ  اىر :حف الظ  أحدىما : الم  -
  ذوو االختصاص .ذي ال يكتشفو إالّ الّ  : حف الخفي  ثانييا : الم   -
 

،  رأ عمى األلفاظ فيخؿ  ػػػػحف فييما خمؿ يطالم   حيح أف  و الص   » ( : يقول ) ابن الجزريّ        
إخبلال  يخؿ   الخفي   إخبلال ظاىرا يشترؾ في معرفتو عمماء القراءة وغيرىـ ، وأف   يخؿ   الجمي    أف  إال  

     ،  1 « تيـذيف ترتضى تبلوتيـ و يوثؽ بعربي  ة األداء ال  ػػاء القراءة و أئم  ػػػػبمعرفتو عمم يختص  
ذين سّخروا جيودىم غة والقراءات  ، الّ كغيره من عمماء المّ  –رحمو هللا  –و في ىذا منيج اجتياد منو 

،  البشريّ  وتيّ عصرىم  لدراسة الجياز الصّ   تاحيا ليمأتي يم ، واستعمموا الوسائل الّ بوا حواسّ ، و درّ 
 الثة لمقرآن  : ذي أنزل عميو ،لضرورة العناية بالجوانب الثّ حو الّ ا عمى النّ حفاظا عمى القرآن متمو  

 
 ل في نقط أواخر الكممات .اللة ، وتمثّ حيح ، حفاظا عمى الدّ ة األداء الصّ كيفيّ  –أ 

 وامت .بعضيا عن بعض ، وظير ذلك في إعجام الصّ ة تحقيق األصوات و تمييز كيفيّ  –ب 

                                                           
،  02حقيق : محّمد تميم الّزعبي ، مكتبة دار اليدى ،ط :ت الّنشر في القراءات العشر ، طّيبة ابن الجزرّي :  - 1

 .215، ص :  01ج : ، المدينة المنّورة ، المممكة العربّية الّسعودّية 
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  .االىتمام بحسن األداء و تجويده -جـ 
ة ن األىميّ وتي المعاصر ،  و من ىنا تتبيّ مقتربين غاية االقتراب من طرق البحث الصّ  

       نحعن المّ  جويد ، لنأييا بالقارئالمرتبطة ارتباطا وثيقا بعمم التّ  ة لمباحث األداء القرآنيّ وتيّ الصّ 
 الحكيم . كرذ بالذّ مذّ امع حسن الفيم ، والتّ ، و تيسيرا لمسّ  -تعالى   - في كتاب هللا

 
 
 

و ـــــستـــــة لمباحثين العرب  في ىذا المجال مدينة لتمك القامات ، بما أّسـوتيّ و ال تزال الجيود الصّ 
 ذا .ـــــــا ىـــــإلى يومن يّ ـــــد القرآنــــجويو من أبواب لمتّ ــــــــو بما أفردت
 

 اللة اللة وعمـ الد  الد    - 39
 
                 و فبلف إذا ىدى ، و دل   .. و دؿ  »سان " : ل(  من "المّ ة ) دلّ جاء في مادّ :  لغة -أ 
  :ريؽمت بيػذا الط   و داللة  فاندؿ  : سػد ه إليو ، و دل متػو فاندؿ  ، ودل  و دال  يء يدل  عمى الش  
 
اللةأو دل مت بو  فتو ،عر     1« دؿ  داللة ، وأدلمت بالطرؽ إدالال ،.. واالسـ : الْداللة والد  

 ا .داد إلى الوجية  أبعاد كممة " داللة " لغويّ شد والسّ فالرّ 
 

       غوية الحديثةراسات المّ :ىو إحدى الدّ   Semantiqueاللة اصطبلحا : عمـ الد   -ب 
ة المواكبة لمعصر ، شيد ىذا العمم إرىاصاتو األولى تحديدا عمى غويّ المّ تي نشأت مع موجة البحوث الّ 

     م و الفكر "  ــ" العم  غة " ثمّ و " العمم والمّ ـــيفي كتاب   Max Muller) ماكس ميممر  ويّ ـــغيد العالم المّ 
، في حين 1897عام  Essai de semantique، في مقالتو  M.Breal الفرنسيّ  غويّ و من بعده المّ 

       بدراسة المعنى،» لعمم الّداللة، الىتمامو  س العقميّ المؤسّ  S.Ullmannيعتبر ستيفن أولمان 
ذي شاع ة كتاباف يحمبلف عنوانا صريحا بالمصطمح ال  صيا بأكمميا لدراستو، فثم  فات خص  في مؤل  

 ؼ ثالث ال يقؿ  اللة إلى جانب مؤل  عمـ الد   ساني: أس  اللة، والث  ؿ وىو: الد  فيما بعد بعمـ الد اللة األو  
ة الليّ وبذلك أخذت البحوث الدّ   Words and Ther use »2الفيف بعنواف ة عف الكتابيف الس  ي  أىم  

                                                           
 .44، ص : 02ابن منظور : لسان العرب ، ج :  - 1
      ، مصر ،  2009،  01حسام البينساوّي : عمم الّداللة ) الّنظرّية الحديثة ( ، مكتبة زىراء الّشرق ، ط :  - 2

 .26ص :
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 ,Richardsفي دراسة المعنى، ومعنى المعنى، واجتيد فييا لغويون أمثال ريتشارد و أوجدن  تغوص
Ogden ث، وفيرFirth .وغيرىم كثير 
 
ا ـــــاره أنموذجــــرأة باعتبــــق بالمــــّي المتعمّ ــــاب القرآنـــن اختيار الخطـــم يكـــل رآف و المرأة :ػػػالق –63

و الّل ــــذي كتبــــط الّرجل حّقو الّ ـــن قبيل غمـــــاع عنيا ، و ال مــــن باب الّدفــيد البحث مـــــة قــــلممقارب
 دــــــا  أحـــــالمنعكس فييال الّصوتّي المّتصل بالّنصوص  ــو طْرق لبعض مالمح الجمـــــا ىــــو ، إّنمـــــل
 

ا ــــرام جميع حقوقيــــــــذو الجالل و اإلكق الّل ،، و ىو " المرأة " اّلتي منحيا ــــال خمـــــر جمـــــــمظاى
ّن واح ةـــــظمم الجاىميّ و حّررىا من  اعتنى و أو ال تعرفو ، وــــا تعرفــــممّ  ور ــن السّ ـــــدة مـــــــ، وا 
ا ـــــــد أحواليــــــم عديـــــرآن الكريــــــا " سورة الّنساء " ، كما بّين القــــد اسميـــو الخالــــي كتابــــوال فــــالطّ 

وان ـــــــا بألـــــــــة بيــــــو حّبر اآليات المنوطتسرد ، و أمثاال تضرب ، ان ، قصصا ــــــعبر األزم
ا ـــــــا عنيـــــــا متكّممــــــاء ، إمّ ــــــــموذج بجمال اإللقوف ، و بديع الفواصل ، حّتى يكتمل جمال النّ ـــــالوق

ن ــــــا عــــــا ، متحّدثــــــول قصصيــــــن فصـــــــال مــــــا فصــــــاصّ ــــــــا ، قـــــى لسانيــــــو عمأا ، ــــــ، أو إليي
رة ، ـــــــــة أم كافــا ، و سواء أكانت مؤمنــأو مع ذويي   ع الّل ،ــــأو م ،ا ـــــــع نفسيـــــا مــــــــــوضعي

             ير ذلك ـــــن الّل ، أم غــــة مـــــة و واليــــاس ، ذات كرامـــــــة النّ ـــــــــن عامّ ــــــــة أم مــــــــكمم  
  ...والـــــــن األحــــــــم

 
ا يسعى ـــــــممّ  ى ،ــــــوت و المعنـــا الصّ ــــــج فييــواشــــة ، يتـــــــة عارمـــــــو بفّنيّ ّـــ رآن ذلك كمـــــــل القـــــــــيفع
 ة.ـــــة الّداللـــــالّنديّ و ــــــن فيوضاتــــــــــراف بعض مــــــى اغتــــــالبحث إل
 
وت القرآني  بيف الد اللة والجمالي ة : – 66    اىتمام عمماء أفذاذ ، ّي ــــــال الّصوت القرآنـــــــن الص 

اب ـــذ بأسبـــبين آخ –اله ـــي عـــّل فـــــج–اب الّل ـــة لكتــــم خدمـــــرت ىمميــتتنّوعت عصورىم ، و انب
وره  ـــــن سطــــة مـــــــة العربيّ ـــعن إعجازه ، و آخر مستميم لمقواعد و الّضوابط اّلتي تقوم عمييا الّمغاع ــــالّدف

وز ـــــكنن ـــــق مــــذا الّدفـــــام ىـــــــمأة  ؛ و ــو الّسماويّ ــــة من أساليبـــــير و الفّنيّ ـــــــــل التّأثــــــــــــــأو آخذ بدالئ
اب ــــالبيب الكتــــثة بتـــــحوث و الّدراسات المتشبّ ـــا من البــــال نصيبــــم الجمــــــأخذ عمـــــم ، يـــــرآن الكريـــــالق

م و جمال ــال الّنظــــر ، لجمـــــــن الجاىمّيين فأسمموا ، و نال بأذواقيم فأذعنوا لمّذكــــــذي فتـــزة ، الّ ــــــالمعج
    ةــــــي الّدراسات الّمسانيّ ــــن فـــــاّلذي استقطب المختّصي جمال الّصوت جمال ، دث  ـــــ، و أحالقراءات  
 را ـــــجي وا ــــــّوة  و ضعفــــــات ) قــــــــ/ الفونيمة ، ذات العناية بمدى سيطرة صفات األصوات ـــــو الّصوتيّ 
وق الّتركيبّية ــــدرة الفونيمات فـــــــــانب قـــــانفجارا و احتكاكا ..إلخ (إلى ج و ترقيقا ، اــــــــتفخيم ا ،ــــــــو ىمس
     و وصال ( في الّنّص القرآنّي ، لعّل ذلك يكون سبيال ة ، و تنغيما ، و قفاــرا وغنّ ـــــا )نبــــو تأثيرى



 مدخــــــــــــــل                               
 

 

15 
 

، و منيم من  -كما ذكر آنفا  –م ــــن أسمــــنيم مي المشركين ، فمـــــف رآنــــــأثير القـــــة كيفّية تــــإلى معرف
يؼ ػػػػخفا الت  ػػػػػػف بواسطتيػػػي يمكػػػػػؿ ال تػػػػػػروف بالوسائػػػػػػـ يفك  ػػػػػػػو جعمي » مــــــحفيظتي رآن  ـــــار القــــأث

       دا ػػػػػوا أحػػػػقرآف ، و ال يمك نػػػػػوا لمػػػػػػقوا عمى أف ال يسمعػػػػػفات ف ،ة ػػػػػػمف اثر المعجزة القرآني  
وا ػػػعمى أف يمغا ات فقوا ػػػػػو ، كمػػػػػػوا ليديػػػػػػػػازه ، و يستجيبػػػػػػػا بإعجو مف سماعو ، خشية أف يتأث ر 
  و ، و يذىبواػػػجمال –موف ػػػػػا يزعػػفيم –و ىوا ػػػػػى يشػػػػحت  -  -في القرآف إذا قرأه رسوؿ اّلل  

 
 

شوا برونقو ، ُمُر بِٱىَۡػۡدِل ٱ إِنَّ وو، قاؿ تعالى :ػػػػػػػػعمى الن اس لمنعيـ مف اإلنصات ل و يشو 
ۡ
َ يَأ َّللَّ

ُرونَ  ٱىُۡلۡرََبَٰ َويَۡوََهَٰ َغنِ  ذِي َوٱۡۡلِۡحَسَِٰن ِإَويتَآي   ًۡ تََذنَّ ًۡ ىََػيَُّك ِۚ يَػُِظُك   ٩٠ ٱىَۡفۡحَشآءِ وَٱلُۡموَهرِ وَٱۡۡلَۡغِ
مت:  اب ــــو البـــــــــذي استرعت أصواتــــــال القرآن الّ ـــا كانت الغمبة و لن تكون ،، إاّل لجمـــــــو م 1« 06فص 
و ، ــــــير بين يديــــــا البحث الحقذــــــن ىـــأتماما كما ىو ش ذا ،ــــــا ىـــــى يومنــــم إلــــــىن بعد  ـــــ  ين و مــــالجاىميّ 

 و..ـــــبعضا من أنوار دالالتالمتسّول 
 .بلف ػػػػو الت كػػػػػو اّلل  المستعاف و عمي                                                        

                                                           
خالد محّمد القضاة : اإلعجاز الّتأثيرّي لمقرآن الكريم ، مقال مقّدم إلى المؤتمر الّسبع إلعجاز القرآن الكريم جامعة  - 1

 .26، ص : 2005الّزرقاء األىمّية ، 





 مه اجلمبلي بث البالغي ت و الىغمي ت للوقف يف خطبة القرآن املىوط ببملرأة             ل  الفصل األو                              
 

 تعريفب و أوواعب  : اجلبئز توطئت :   الوقف                                                                                                                                                                                                                                                        

72 
 

 

 تعريفا. و أنواعا:   الجائز الوقف:    توطئة -1

نالت ظاىرة الوقف قدرا كبيرا من اىتمام العمماء ، ولكن ال مناص من وقفة عند تعريفو لدى كّل 
 من القدماء و المحدثين فيو = 

 وكل   , وقفت أي سكت   » =صاحب الّمسان "في باب وقف" قال  = لغة -أ: الوقف  -1 -1
 صدار الّصوت إيقاف لمعممّية الّنطقّية.إ، فاإلمساك عن 1« وقف :تقول عنو ,تمسك  شيء

 
قال عنو )الّزركشّي ّي تعّرض لو الكثير من أئمة القراءات القرآنّية، ئ= ىو باب قرآاصطالحا  -ب

وبو تعرف كيفي ة أداء القرآن, إذ يترت ب عميو فوائد كثيرة, فن  جميل, »ىـــــــ( بأّنو= 7>:ت =
، في حين 2«واستنباطات غزيرة, وبو تتبي ن معاني اآليات, ويؤمن االحتراز من الوقوع في المشكالت

باب الوقف عظيم »( اّلذي وصفو قائال= 6;9يعود الّسيوطّي في "اإلتقان" إلى كالم) الّنكزاوّي. ت= 
         الخطر, ألنو ال يتأت ى ألحد معرفة معاني القرآن, والستنباط األدل ة الشرعي ة منوالقدر, جميل 

اّتجاىا  -أثناء تعّرضو لمفيوم الوقف–فيّتجو  -الّسيوطيّ   -ا ىومّ أ،  3«إال  بمعرفة الفواصل
وت عن الكممة زم»ّنو= مشيرا إلى أ -المفيوم المعاصر فقو  -فونولوجّيا نا يتنف س عبارة عن قطع الص 

فيو عادة بني ة استئناف القراءة, ال بني ة اإلعراض, ويكون في رؤوس اآلي, وأوساطيا, وال يأتي في 
 .4«وسط الكممة وال فيما ات صل رسما.

 
من )الّزركشّي( و )الّنكزاوّي( عمى تناول "الوقف" من حيث أىّميتو في تجمية  وبينما رّكز كلّ 

   عبارة »ا= ــــا وظيفيّ ــــــّي( أصواتيّ ـــــون تعريف )الّسيوطـــالمعاني واإلبانة عن أغراض الكالم، يكاد يك
وت عن الكممــــعن قط  ي  استمرار اإلنسانـــــالط بيع, فميس من  «و عادةـــــا يتنف س فيـــــة زمنـــــع الص 

مسمة الكالمية  في إصدار رى, وذلك ــــدون أن يتخمميا سكت أو وقف بين جممة وأخ -عادة –الس 
 دليل  -اـــــعن استئنافي راضــــاإلع –ذلك ـــ؛ ف«راضــــراءة ال بني ة اإلعـــــة استئناف القـــــبني   »ط  ـــــمرتب

                                                           
      العرب المحيط، تق= عبد هللا العاليمي، إعداد وتصنيف= يوسف خياط، دار لسان العربابن منظور= لسان  - 1
 .>9>، ص=36.ن(، ج= - ت -بيروت )د. ، ط(-)د
تحقيق = أبو الفضل الّدمياطّي ، دار الحديث ،  ،الّزركشّي= البرىان في عموم القرآن بدر الّدين محّمد بن عبد هللا - 2

 .>66، ص = 31ج= ، مصر، 6339،  31ط=
 ،  31، مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الّشريف ، ط=الّسيوطي= اإلتقان في عموم القرآن - 3

 . 871المممكة العربّية الّسعودّية ،ص= ،  ن( –س –)د 
 .1:8المصدر والجزء ذاتيما، ص=  - 4
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ون في رؤوس اآلي ــويك »م ــــرآن الكريــــي القـــــو فــــــو مواضعـــأّما االستئناف فمالم، ـــة الكــــتتمّ 

 «.وأوساطيا, وال يأتي في وسط الكممة, وال فيما ات صل رسما
 

  =غير بعيد عن ىؤالء، وعمى نحو جامع بين مذاىبيم في تعريف "الوقف" نجد )ابن الجزريّ 
ة في نَفس واحد, ولم يجر » ىـــــ( يعّمل أّنو= 66;ت=  ورة أو القص  لم ا لم يكن لمقارئ أن يقرأ الس 

اختيار وقف  الت نف س بين كممتين حال الوصل, بل ذلك كالت نف س في أثناء الكممة, وجب حينئذ
 ا يخل  بالفيم, إذ بذلكـــم أال  يكون ذلك مم  ـــلمت نف س واالستراحة, وتعي ن ارتضاء ابتداء بعده, ويتحت  

       ثناء قراءة القرآن الكريم ،أ، فقد ذكر حاجة القارئ إلى الوقف 1«ظير اإلعجاز ويحصل القصدي
 بما يتناسب و قدرة اإلنسان عمى اّدخار الّنفس ، و مدى محافظتو عمى معنى ما يقرأ.

 
كت عمى آخر الكالم  » =و أّما في البحوث الّصوتّية المعاصرة ، فيقصد بـــــ" الوقف"  قبل الس 

    ةالفاصل نطقا بين الجممة والجممة, حد  ُيحدث بحدوثو آثارًا لغوي   و: الحد  , إن  االبتداء بكالم جديد
وتكون الوقفات عادة عند تمام  «ل سبياًل تحصل بو فوائد جّمة ، وىو اآلخر يمثّ 2«  ال يعرفيا اإلدراج

نة من العناصر الم غوي ة الموافقة لمموقف الكالم من حيث المعنى, وذلك يتحق   ق في الجمل المكو 
الوقف عمى نغمة ىابطة, ويكون ذلك مرتبطًا بالمعنى ]...[ و المعنى مرتبط المعي ن, فقد يكون 

 سوى شرط استيفاء المعنى.3 » بمواقف ال تقع تحت حصر
 

       جود(بن أبي النّ )حفص عن عاصم  من خالل رواية يتناول الوقف القرآنيّ البحث  وألنّ 
 =فمن مقتضياتو، ذكر 

 وىي*=  عالماتو في المصحف العثماني   -جـ 
 

                                                           
 .668 -667ص=  ، 31الّنشر في القراءات العشر ، ج=طّيبة ابن الجزرّي= - 1
    ،بني دومي= دالالت الّظاىرة الّصوتّية في القرآن الكريم، جدار الكتاب العالمّي وعالم الكتب الحديث سمخالد قا - 2

 . 7>م، ص= 6339، األردن، 1ط= 
 .1:1-1:3م، ص= 6337، القاىرة، 1، ط= ينّية، عمم األصوات، مكتبة الثّقافة الدّ ويّ حسام البينسا - 3
مجمع فّن الّترتيل و عمومو،  =د الّطويلعالمات الوقف المصحفّية، من كتاب، أحمد بن محمّ جميع ما ُيذكر من  -*

      ، المدينة المنّورة ، المممكة العربّية الّسعودّية ، >>>1،  31الممك فيد لمبحوث و الّدراسات اإلسالمّية ، ط = 
 . ;6>ص= 
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الوصل  ة فوق الكممة ، داللة عمى وقف البيان، ألنّ = وضع الميم الّصغيرة األفقيّ ـم -1
ِيَو  ﴿ زمفيو يفسد المعنى أو يغّيره، وىذا ما ُيسّمى بالوقف الالّ  يَۡسَهُعوَنَۘ إِجََّها يَۡستَِجيُب ٱَّلَّ

ُ ُثمَّ إََِلًِۡ يُرَۡجُعوَن   .69األنعام =  ﴾ ٣٦َوٱلَۡهۡوََتٰ َحۡتَعثُُهُم ٱَّللَّ

الممنوع _ وىو الوقف القبيح المستيجن مثل الوقف  _= عالمة الوقف غير الجازمۙ  -6
يَۡمٰيِهِۡم   ﴿عمى 

َ
ِ َجۡهَد أ ْ ةِٱَّللَّ قَۡسُهوا

َ
ُ ََل  البدء بما بعدىا ﴿ ، و;6حل=النّ  ﴾َوأ            َحۡتَعُث ٱَّللَّ
 .;6 =حل﴾ النّ   َنو َحُهوُت  

 
 ، حيث يكون الوقف أولى من الوصل، وال توضع في نياية اآلياتمّ ا= لموقف التّ ـ   -6

ۡصتِِحنَي  ﴿ وَن َعلَۡيهِم نُّ فَََل َتۡعقِلُوَن  ١٣٧ِإَوىَُّكۡم ََلَُهرُّ
َ
ِۡلِۗ أ  . ;16-:16=ات افّ الصّ  ﴾١٣٨َوبِٱَلَّ

 الكافي وىو= ما كان فيو الوصل أو الوقف كالىما جائزًا ومستوي الّطرفين= لموقف ۙ  -7
ىَّا ذِۡلر   ﴿ ُ ۢنَتآءِ َنا قَۡد َستََق  َوقَۡد َءاَتۡيَنَٰك نِو َّلَّ

َ
 >>طو=﴾٩٩ا َلَذٰلَِك َجُقصُّ َعلَۡيَك نِۡو أ

       = لموقف الحسن وىو= ما كان الوصل فيو أولى من جوازات الوقف، وذلك -8
ِ رَّبِ  ﴿ في غير رؤوس اآلي، ألن الوقف عمييا سّنة قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمۡيَاَي َوَمَهاِِت َّلِلَّ

ُل ٱلُۡهۡسلِِهنيَ  ١٦٢ٱلَۡعٰلَِهنَي  وَّ
َ
ىَا۠ أ
َ
مِۡرُت َوأ

ُ
ۥۖ َوبَِذٰلَِك أ  .196-196 األنعام= ﴾١٦٣ ََل ََشِيَك ََلُ

     عمى أحد الموضعين فيو ُيغني كان الوقفق، وىو= ما ــعانالتّ = لوقف       -9
عمى ىيئة مثّمث تكتب مّرتين عمى كممتين متواليتين عن اآلخر، وىو عبارة عن ثالث نقط 

ى مثل﴿  ْ ةََلٰ ٓ   قَالُوا     ا" ـــشيدن ف عمى "ــى "بمى" ال تقــــإذا وقفت عمــــ، ف1:6 =األعراف ﴾ َشهِۡدىَا
 و العكس صحيح.

= لموقف عمى الفاصمة القرآنّية، ويشترط فييا تمام المعنى وحسن ةالمحاّل ائرة الدّ  ١ -:
عمى انتياء اآلية، وبرقميا عمى عدد  ، وىي عالمة رؤوس اآلي، في وسطيا رقم، تدلّ  الّداللة

ِ رَّبِ ٱلَۡعٰلَِهنيَ  ﴿ تمك اآلية في الّسورة  . 1الفاتحة =  ﴾١ٱۡۡلَۡهُد َّلِلَّ
ث، ال تقترب من جميع أنواع الوقف، الماثمة بين يدي البحالّنصوص القرآنية  و لإلشارة، فإنّ 

     ة معّينة، في حين استقّمت الفاصمة القرآنّية بمبحث خاص،ولكنيا تّتصل ببعضيا في مدارات دالليّ 
 اّلة عمى الوقف في القرآن الكريم.الدّ موز ل من ىذه الرّ يقترب المبحث األوّ  و

 
 
 في القرآن الكريم :  ومواضع -د  
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 االمذكورة آنفًا ؟ أم أّن ىناك أساسمجرد وجود العالمات الوة ؟ أل  الوقف أثناء التّ  _ متى يصحّ 

 آخر يوقف عمى اعتباره ؟
 

يوقف  ثمّ حسب الكممات إلى غاية رقم معّين يًا، كأن ليس ىناك تحديد لمواضع الوقف عدديّ 
ابتة التي تقول شرط الوقف ولكن  القاعدة الث  » عنده، وال يكون أيضا لمّجرد رسم عالمة وقف بعينيا

تو لغوي ا يكون االعتماد عمييا في تحديد مواضع الوقف تمام  فإنّ  ، ومنو 1«تمام الكالم مع صح 
الكالم إذا كان » كممة دون أخرى، بل المعنى و اكتمال الّداللة شرط أكيد في صّحة الوقف عمى 

ن لم يكن كذلك فالمختار الوقوف عميو نعام نظر  2«متعم قًا بما بعده فال يوقف عميو, وا  بفّنّية قرائّية وا 
ماد ة  » بمعرفة آية وكممة، يكون القارئ بصدد الوقف عمييا، والمجّود _ خاّصة _ ممزم  في كلّ 

 .3« .يف يبتدئ بعد ذلك"الوقف" وأن ُيحسن كيف ينتيي, ثم  ك
 

         وـــوا بأنّ ــــا مّمن نّوىــــ، تنتصب البالغة بأعالمي وفي إجابة بالغّية عن الّسؤال المطروح
ة ــــبي خطــن معانــاّم مــــى تــــة أو معنــــد جممــــعنف ـــــاه دون أن يتوقّ ـــثّم أني  وـــما من بميغ استيّل كالم

 ذي سيتكّرر في ثنايا ىذه المرحمة.مقامة وذلك باحتراميم مبدأ "الفصل والوصل" الّ أو شعر أو 
 

قد ال يصّح إيراد رأي بالغّي في باب" الفصل والوصل " قبل العودة إلى ما ذكره صاحب "البيان 
: ما البــــــالغة ؟ ق» و التّبيين" في سيــــاق تعريفو البــــالغة، حيث   ال: معرفة الفصل قيل لمفارســــــي 

 و مّيزىا  –الفصل  –لمتّرس إاّل إذا أتقن مواضع "الوقف " تمنح  ، فكأّن البالغة شيادة ال 4« والوصل
 

                                                           
 .1:1، عمم األصوات، ص= حسام البينساويّ  - 1
 .139، ص=في القرآن عمي الّصغير= الّصوت الّمغويّ محّمد حسين  - 2
 .>; خالد قاسم بني دومي =دالالت الّظاىرة الّصوتّية في القرآن الكريم ، ص=- 3
ن (، -ت –ط ( ، )د  -عمرو بن بحر الجاحظ = البيان و الّتبيين ، تحقيق = حسن الّسندوبّي ، دار الفكر )د - 4

 .111=، ص  1بيروت ، ج= 
لم تنتو إلى مواضع التخّمص  ك إذا ابتدأت في مخاطبة ثمّ أنّ  =" المعقود ىو= المعقود" بقولو " " يشرح "العسكري -* 

ذا شرحت المستور وأبنت عن الغرض المنزوع إليو سّمي الكالم  ...، عقدت عميو كالمك سّمي ىذا الكالم معقودا وا 
د أبو الفضل إبراىيم، طبعة و محمّ  د البجاويّ محمّ  ناعتين، تحقيق = عميّ = الصّ "، ينظر أبو ىالل العسكريّ محموال
 .833، ص= 1:>1، الحمبيّ 
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ىذا الباب  عن مواضع " الوصل " و ىذا عمى سبيل المبالغة و التّأكيد عمى أىّمّية معرفة أصول
إذا أتقن مواضع لمتمّرس  إالّ  شيادة ال تمنح من أبواب عمم البالغة ، و ليس دليال عمى قصر البالغة

زىا عن مواضع _" الوصل"_ وىذا عمى سبيل المبالغة و التّأكيد عمى ـــوميّ  ل"_ ـــف " _"الفصــ" الوق
أصول ىذا الباب من أبواب عمم البالغة، وليس دلياًل عمى قصر البالغة في ىذا المفيوم  أىمّية معرفة

 إّنما ذلك سّنة العرب حين ُتشّدد عمى أمر.
 
    رــــل ما ذكـــــب، بدليـــة فحســــــــة البالغـــل من نصيب أئمّ ـــام بالوصل والفصـــن االىتمـــــــــم يكــــــــول

         ًا كتفح صي ـــل شيئــــص من رجـــــون : ما أتفح  ـــال المأمـــــق» و أن ــــ" في كتاب " العسكريّ 
و حمية الكتاب و جمالو إيقاع  ل و الوصل في كتابو ] ... [ فإن  لكل  شيء جمااًل,ــــــن الفصـــع

جالتيــو, وشحــــو الفصل موقع الفصل            ودــــن المعقــــص مــــالت خم  ف ــــا في لطــــذ الفكرة وا 
 .1 *«إلى المحمول

 
      العربّية والبالغة التي تشّربيا إلى معرفة مواطن " الجمال " توقادتو سميقفيذا حسُّ خميفة 

 (الجرجانيّ )د يؤكّ  ي الكتب و الّرسائل، معتبرًا " الوقف " أو " الفصل و الوصل " عالمة عمييا، ثمّ ـف
     رامييا،المعاني ال سبيل إلى استيضاحيا و الوصول إلى م ذي يرى أنّ " الفصل والفصل" الّ ّية أىمّ 

ترك العطف فييا والمجيء بيا  » =طن العطف بين الجمل أو نثرىا عن بعض، أياما لم تتبّين مو 
 . 2«خرىمنثورة , تستأنف الواحدة منيا بعد األ

 
مدار " الفصل و الوصل " لم يكن نحوّيا إاّل بقدر ما يحفظ ين نجد أّن و بالّنظر إلى آراء البالغيّ 

عن كالمو إذ الفصل ( بو النحو معاني الكالم و يعرب بو عن مكنوناتو، وىو ما يرمي إليو ) الجرجانيّ 
ن   »والوصل عنده  ما ىو وصل معنى بمعنى العتبارات جمالي ة , ليس عطف جممة عمى جممة , وا 

    اج ــىم بو أفراد", ويحت ذوقنى بآخر يحتاج إلى " أقوام ذوي ففصل معنى عن آخر, ووصل مع
     ي العرفـــاري فـــة " الجـــد إلى معرفـــيستن ي  ــــو الجمالـــــي تحميمــــراه فــــــذا نـــل ,رــــل و نظــــــ  مإلى تأ

لى ما يحر ك الس    و ــــــا ىـــــــذي ممعالم جمال الكالم الّ ق ، وبذلك تتحقّ 3«امعين ألن يعمموا...و العادة " وا 
 

                                                           
 .833ناعتين،  ص= = الصّ أبو ىالل العسكريّ  - 1
 .666، ص= 7;>1، القاىرة،  :، ط = دالئل اإلعجاز، تحقيق محمود شاكر، دار المدنيّ عبد القاىر الجرجانيّ  - 2
،  >الفصل والوصل في القرآن الكريم، دراسة في األسموب ، منشأة المعارف باإلسكندرية، ط= منير سمطان=  - 3

 .:6، ص= :>>1
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 رورة يتمّ مين، و بالضّ ات المتكمّ ــحاجة عمى ــــا لمّداللـــــّد أن توصل ببعضيــــوات، ال بــــة أصـــــــسمسم إالّ 

 قطعيا عند تمام المعنى المراد بيا.
 

أىّمّية الوقف و معرفة  ى ببعض" القراءات" و " البالغة" تتجمّ  باعتماد ما جاء  في عممي  
تجّنبو بإتيان الوصل أثناء أو  ،و تجّنبو بإتيان الوصل أثناء القراءةمواضع الفصل باحترام الّسكت أ

ذا كان األمر عمى ىذا القدر من األ نزيل" ارتباطو "بالتّ  ّية، فإنّ ىمّ القراءة أو كتابة الّنصوص العربّية، وا 
بتواضعو  –فيام عنيا، وأخرى إنجازّية يسعى البحث تقصر األزّيّة ُيمبسو رداء الّتجّمة أكثر لحكمة إعجا

       ا ستتكّشف عنو المقاربةممّ  في مرحمتو الحالّية إلى تتّبع أطراف من أشّعتيا -و صغاره أماميا
، مع اإلشارة إلى عدم احتوائو الشواىد ،  ختارة، التي يبرزىا الجدول أدناهماذج القرآنّية الممن خالل النّ 

 لتعدد الدالالت المرتبطة بالوقوف المتنّوعة في اآليات الكريمة.
      

 اآلية الّسورة الّرقم 
 663 البقرة 31
 69 -68 آل عمران 36
 77 الّنمل 36
 القصص 37

 
3: 
66  

 66 األحزاب 38
  

واىد في الق متعم  : (  11)  جدول             ل مبحثباآليات الش   .األو 
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 بالمرأة. المنكط القرآف خطاب في الجائز الكقؼ بالغة مف -02

 
 : مف جمالّيات شبو كماؿ االنقطاع في آيات األحكاـ ) قمى( -01 -02        
 . زكجيا األّكؿالمطّمقة العائدة إلى  المرأة                        

 
ٌ   قاؿ تعالى:  ۥ يِ ا فَََل ََتِنُّ ََلُ َّ َق َطوَّ وًۡجا فَإِن  َز َح  ِم ثََ  ٰ َخَّتَّ ُد  ا فَََل ُجََاَح  َبۡػ َّ َق َطوَّ ۥۗ فَإِن  ُ ه ۡۡيَ َد

ا  َّ ُبَّيَُِ ِ ي ُدوُد ٱّللَّ ثِوَۡك ُخ ِۗ َو ّللَّ ُدوَد ٱ ُخ ا  ًَ ُقِي ي ن 
َ

ٓ أ ا ََّ َظ ٓ إِن  اَجَػا ََتَ َح ن 
َ

ٓ أ ا ًَ َۡيِّ م  َغو ْۡ َِق َْن  ه ًُ َ            ٢٣٠َحۡػو
 .032البقرة: 

مطالبة بحقوؽ المرأة عمى نحو المتعالية مف بعض نساء أّيامنا ىذه, وال كثيرة ىي الّنداءات
بند ضمف دستور  -أعبله - مطّمقة وحقوقيا,, إّف اآليةال آخر, وأكثر ما تكوف في موضوع المرأة

   مّرتيف,, خّصو الّشارع الحكيـ بالمرأة المسممة اّلتي وقع عمييا الّطبلؽ مف قبؿ زوجيا  مستقؿّ 
مف عبلمات الوقؼ الوارد فييا " قمى" الّداّلة عمى أولوّية الفصؿ في القراءة بيف األجزاء الثّابتة  و

           لمعاٍف خاّصة,,أّف ىناؾ قطًعا بيف تمفصبلت معّينة مف الّتركيب القرآنّي  ا يعنيػا, ممّ ػػػفيي
:في حيف نجد الببلغة العربّية تذكر ىذه الّداللة    تحت مفيـو

 
 ة بقيد األكلى:يالفصؿ لعدـ إرادة تقييد الجممة الثّان 

ىناؾ بعض » رىف الوقؼ المناسب, إذ  وىو وضع يكوف فيو الحفاظ عمى صّحة المعنى 
كمغايرة, إاّل أّف األكلى قد يككف ليا قيد ال يقصد الحاالت تتحّقؽ فييا بيف الجممتيف مناِسبة 

 , فيتحتـّ منع الوصؿ بينيما لجبلء المقصود مف الجممتيف المنفصمتيف.1«تشريؾ الثّانّية فيو
 

ة " قمى " بمواضعيا في الّنموذج المختار, فتتكّشؼ بعد قراءة الّسياؽ مػػالعبلأّما عبلقة 
ا «ة, ػػػالمطّمقة طمقة ثانيالقرآنّي, المتكّمـ عف المرأة  َّ َق َطوَّ ِنُّ  يعني الطمقة الثّالثة فَإِن  فَََل ََت

ُد  َبۡػ   ٌ ۥ يِ وًۡجامف بعد الّطمقة الثّالّثة  :أم ََلُ َز َح  ِم ثََ  ٰ ۥ َخَّتَّ ُ ه ۡۡيَ   ة مالعبل ؛ وىنا تحضر»2 َد
          " أولى غيرهعمى "  , إذ يكوف الفضؿ والّسكت " قمى " اّلتي تشير إلى ضرورة الوقؼ

                                                           
    ,9959أحمد عبد المنعـ البيّي: دراسات في األدب والّنقد والببلغة, مطابع الّناشر العربّي, )د.ط(, القاىرة,  - 1

 .940ص: 
عثماف جمعة  -هللا الّنمر بدد الحسيف بف مسعود البغوّي: معالـ الّتنزيؿ, حّققو وخّرج أحاديثو: محّمد عأبو محمّ  - 2

 .073, ص: 29, ج: 9997, 24سميماف مسمـ الحرش, دار طيبة لمّنشر والّتوزيع, ط:  -ضميرّية
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لـ يعد لو  مف وصميا بما بعدىا, وكأّف ىذا الفعؿ المتكّرر مف الّرجؿ بتطميقو امرأتو لداع ولغير داٍع,

دود هللا تعالى,, ػػػػدًّا مف حػػرادع إاّل تحريـ امرأتو عميو دوف رجعة, فإف عاد إلييا يكوف قد تجاوز ح
 ة إليو.ػػػػاء األجنبّيات بالّنسبػػػػرة الّنسػػػػػدائا في ػػبدخوليارؼ ماال يحّؿ لو,, ػػػػوق

 
يحتـر المرأة كيحتـر » و ػػػة الّزوجّية وعبثو بيا, بؿ ىػػػع تبلعب الّرجؿ بالعصمػػػػػػػػػػػإّف اإلسبلـ يمن

العالقة الّزكجّية, كيرفعيا إلى درجة العبادة هلل,, إّنما تككف عقكبتو أف يحرمو زكجو اّلتي عبث 
قتيف األكلييف, كأف معالقتيا معو, كأف نكّمفو ميرنا كعقدنا جديديف, إف تركيا تبيف منو في الطّ بحرمة 

نحّرميا عميو في الّطمقة الثّالثة تحريما كامال إاّل أف تنكح زكجا غيره, كقد خسر صداقيا, كخسر 
           اشت في كنؼ ػػػػػف تكوف قد عأبعد  1«ة عّدة في جميع الحاالتفقنفقتو عمييا, كنكّمفو بعد ذلؾ ن

 ره " .ػػػػػػػزوج " غي
 

ـّ معنى الجممة بتماـ وضوح تبعة الّطمقة الثّالثة, والّسي اؽ القرآنّي في الجممة الثّانية يخرج ػػلقد ت
ف كاف الحديث عف الّزوج األّوؿ, المعاقب بعد زواجيا مف رجؿ أعف المعنى في الجممة األولى, وبعد 

 في عرؼ اإلسبلـ . شريع األسرةينقطع مسار تثاف, 
 

ٓ  أّما األسموب الببلغّي الوارد في اآلية الكريمة ا ََّ َظ ٓ إِن  َجَػا ا ََتَ َح ن 
َ

ٓ أ ا ًَ َغوَۡيِّ اَح  ََ ا فَََل ُج َّ ََّق َطو فَإِن 
 ِۗ ُدوَد ٱّللَّ ا ُخ ًَ ُقِي ي ن 

َ
اآلية ,  ىو أسموب عطؼ الجزاء عمى مجموع الّشرط في الّسياؽ القرآنّي " فإف  أ

كع ػػػػي مجمػػػػػػرط فػػػػنرل أّف الشّ » حيث  "قمى"د ػإلى مثيمتيا فيما بع  طّمقيا " تكّررت و جمعت
ذا جعمناىما شرطي في كّؿ كاحدة منيما عمى االنفراد ف الػػػالجممتي ف اقتضتا ػػك جعمناىما شرطيف , كا 

ثـّ زواجيا بغيره   ألّف طبلؽ المرأة مف زوجيا لممّرة الثّانية , 2« جزاءيف , ك ليس معنا إاّل جزاء كاحد
ُيحّميا لو , , ىذا ما دّلت عميو الجممة األولى , و لكّف الجممة الثّانية وَرد فييا قيد لـ يرد في األولى , 

وعيا  ػػػفي رج ة ػػػػمّ ػػػف ىو درجة وضوح عّمة الحِ ػػػػف الجممتيػػػالفرؽ بي و إّنو طبلقيا مف زوجيا الثّاني ,
ِۗ  إلى زوجيا األّوؿ , و سبب تراجعيما عف االنفصاؿ ّللَّ ُدوَد ٱ ا ُخ ًَ ُقِي ي ن 

َ
ٓ أ ا ََّ َظ , ويحضر الّشرط   إِن 

فميست المسألة  »  مة ,,ػػػإاّل بظيور غاية  و بياف حك,, رى دوف فصؿ أو عبلمة  وقؼ ػػػػّرة أخػػػػػم
        ىكل يطاع ,, ك شيكة تستجاب ,, ك ليسا مترككتيف ألنفسيما ك شيكاتيما ,, كنزكاتيما في تجّمع 

                                                           
 .052, ص: 02,ج: 29, مج: 9982, بيروت, 29سّيد قطب: في ظبلؿ القرآف, دار الّشروؽ, ط:  - 1
 ,  29شكر محمود عبد اّلّل : الفصؿ و الوصؿ في القرآف الكريـ , دار دجمة ناشروف وموّزعوف ,, ط: - 2

 .973, عّماف , ص : 0229
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اّلتي يريدىا  إف أفمتت منو , لـ تعد الحياة ك افتراؽ , إّنما ىي حدكد تقاـ , كىي إطار الحياة اّلذم

,  وعند ذكر حدود اّلّل تعود العبلمة الّداّلة عمى أفضمّية الوقؼ ,, فبل تعّدي  1« ك يرضى عنيا اللّ 
, أو ىذا األصؿ و المتوّقع منيما , ليرد بعد  اتلحدود اّلّل مف زوجيف التزما بأحكاـ الّطبلؽ ثبلث مرّ 

م   قيب إليّي ,,ػػػذلؾ تع ْۡ َِق ه ا  َّ ُبَّيَُِ ي  ِ ّللَّ ُدوُد ٱ َك ُخ ثِوۡ َْن  َو ًُ َ و ليست واصمة –اؿ واو الفصؿ ػػباستعم َحۡػو
لمّداللة عمى أّف قيد الجممة الّسابقة  2«فصؿ القرآف بكاك االستئناؼ ك الفاء..»  فقد  –في ىذا الّسياؽ 

 -عّز وجؿّ  – ,, أّما حدود اّلّل فيي أوسع و أكثر , وقد بّينياالمتكّرر ثبلث مّرات   متعّمؽ بحّد الّطبلؽ
اّل فيك الجيؿ لقـك يعممكف , »  فاّلذيف يعممكف حّؽ العمـ ىـ اّلذيف يعممكنيا ك يقفكف عندىا , كا 

 . 3«الّذميـ ,, كىي الجاىمّية العمياء
 

ىكذا أّدت عبلمة الوقؼ الجائز , المستحسف فيو الفصؿ ال الوصؿ دور القطع الّداللّي 
بيف المواضع و الّتراكيب القرآنّية , عمى نحو ال يبتعد بيا عف مجمؿ نسج الّسياؽ اّلذي وردت 

الجدوؿ * فيو ,,و أبرزت جانبا ببلغّيا لـ يغفمو أئّمة العربّية ؛ أّما مف الّناحية الّصوتّية  , فإّف 
 ...أدناه , يكشؼ عف  بعض معطياتيا  الجمالّية  

 
 الحركة اإلعرابّية إعرابيا الكممة الموقؼ عمييا 

 األصمّية فييا
 ما آلت إليو

غير : صفة منصوبة ,  غيَرهُ 
والياء : ضمير مّتصؿ 
 في محّؿ جّر مضاؼ إليو 

الّضّمة لفظا و الكسرة 
 محبلّ 

 الّسكوف الحقيقيّ 

اسـ الجبللة مضاؼ إليو  اّللِّ 
 مجرور 

الكسرة الّظاىرة عمى 
 اآلخر

 الّسكوف الحقيقيّ 

     
 أثر الكقؼ عمى ىاءيف متحّركيف : ( 02)  جدكؿ

 
قد أعدـ  كبّل مف الكسرة " قمى "  اّف الوقؼ اّلذي فرضتو –أعبله  –يّتضح مف الجدوؿ 

      احتراما لمقاعدة الّشييرة , " العربوالّضّمة ,, وذلؾ في عدـ مساس بوظائفيما الّنحوّية ,, 

                                                           
 .973.ص:شكر محمود عبد اّلّل : الفصؿ و الوصؿ في القرآف الكريـ , -1
 .967منير سمطاف : الفصؿ و الوصؿ في القرآف الكريـ  , ص :  - 2
 .052: ص : 20, ج :  29في ظبلؿ القرآف , مج :سّيد قطب :  - 3



 مه اجلمالي اث البالغي ت و النغمي ت للوقف يف خطاب القرآن املنوط باملرأة             ل  الفصل األو                              
 

 باملرأة خطاب القرآن املنوط يف اجلائز الوقف بالغت املبحث األو ل  :   مه                                                                                                                                                                                   

  43 
 

 
ال تقؼ عمى متحّرؾ " ,, و القرآف اّلذي جاء بمساف العرب  , يوجب عمى القارئ احتراـ سننيا , وكأّف  

قد أخذ قّوة الحركتيف و تمّتع بيما ؛ إذ تخّمى البناء عمى عبلمتو " الّضّمة "    –بَضعفو  –   الّسكوف 
  ...كما غابت " الَكسرة " ,, لتستوي العبلمتاف  بسكوف حقيقّي آلتا إليو , وضُعفتا معا بيف يديو 

 
لمعرب بنظاميا عمبل صوتّيا و آخر داللّيا ,, احتفظت بو " قمى "  عممتعمى ىذا الّنحو  ,, 

الّمغوّي ,, وأّدت وظيفة الفصؿ في المعاني  الواجب الوقوؼ عندىا  لمتّأّمؿ و العمؿ بمقاصدىا ,, كما 
 . -و اّلّل أعمـ  –أبرزت جمالّية المبنى  , وقدسّية المعنى في اآلية الكريمة  .. 
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 القرآف ) صمى ( في قصص  الّتكّسط بيف الكماليفمف جمالّيات  -02-02   

 نذر امرأة عمراف    -أ            
 

ر    قاؿ تعالى :  ُُمَرَّ َبۡطِِن  ََك َيا ِِف  ََذرُۡت ل ِّّنِ ٍ َرَٰن رَّبِ إ ًۡ ِغ ُت 
َ

هَِت ٱۡمَرأ ِۡذ قَا ۖٓ إ ٓ َقبَّۡن يِِّنِ َذجَ ا 
ََّك  ُى إٍِ هَۡػوِي ُع ٱ ي ًِ صَّ ٍَت ٱل

َ
ِّّنِ  ٣٥أ رَّبِ إ هَۡت  ا قَا َّ وََضَػۡج ا  ًَّ َ َيَۡس فَو ه ا وََضَػۡت َو ًَ ِ َُى ب ۡغو

َ
ُ أ ّللَّ َوٱ ٍََثٰ 

ُ
ٓ أ ا َّ ۡػجُ وََض

ىِ  ٌِ ٱلرَِّجي ٰ َط ۡي شَّ ٌَ ٱل ا يِ َّ جَ ِيَّ ا بَِك َوذُّر َِ ُذ ِخي
ُ

ٓ أ ّّنِ يََى ِإَو ا َمۡر َّ ۡيجُ ًَّ َش ّّنِ  ۖٓ ِإَو ٍََثٰ
ُ

ٱۡۡل َلُر َل ذلَّ              ٣٦ ٱ
 .36 – 35آؿ عمراف : 

 
وفريدة عقد نماذج المحّبة ,, تروي حّب امرأة , تسامى , ىي واحدة مف قصص القرآف  

بيا كمفيا لتناجي مف ؟؟ لتناجي رّبيا ,, و فقط ,, إّنيا قّصة محّبة خالصة أّدت إلى نذر ,, 
ـّ مريـ  -تكشؼ لنا عف قمب " امرأة عمراف "    » كما          ك ما يعمره مف إيماف , كمف تكّجو  –أ

, , كىك الجنيف اّلذم تحممو  في بطنيا , , خالصا لرّبيا ,, محّررا إلى رّبيا بأعّز ما تممؾ 
     ,, ك الّتعبير -سبحانو  –مف كّؿ قيد , ك مف كّؿ شرؾ ,,ك مف كّؿ حّؽ ألحد غير الّل 

عف الخمكص المطمؽ بأّنو تحّرر ُمكح, فما يتحّرر حّقا إاّل مف يتخّمص لّل كّمو , كيفّر إلى الّل 
    مف العبكدّية لكّؿ أحد  , كلكّؿ شيء ك لكّؿ قيمة ,,فال تككف عبكدّيتو    كينجكبجممتو , 

 1« إذف ,, ك ما عداه عبكدّية ك إف تراءت في صكر الحّرّية. إاّل لّل , فيذا ىك الّتحّرر
 

آيتاف كاممتاف,, استفردت عبلمة الوقؼ الجائز المستحسف فيو الوصؿ " صمى ", 
            تراكبييا,, فأّي وظيفة قامت بيا؟ وما درجة األىمّية الّصوتّية لموقؼ عمييابالّظيور بيف 

 أو الوصؿ المراد بيا؟. ؟  -إف كاف -
 
 ََك ََذرُۡت ل ِّّنِ ٍ َرَٰن رَّبِ إ ًۡ ِغ ُت 

َ
هَِت ٱۡمَرأ ِۡذ قَا ر   إ ُُمَرَّ َبۡطِِن  ُع َيا ِِف  ي ًِ صَّ ٍَت ٱل

َ
ََّك أ ۖٓ إٍِ ٓ ۡن يِِّنِ َقبَّ َذجَ ىُ ا  هَۡػوِي      ٱ

 
    اػػػا, وقد زاد مف شوقيػػػػًدا مف صمبيػػػػار وليػػػػامرأة عمراف المبتبلة بطوؿ انتظحّنة " " ىي ذي 

 ت بذلؾ ػػػػػا فتحّركػػػػػر يطعـ فرخن ػػػػػػػرة بصرت بطائػػػػػّؿ شجػػػػػػػفي ظ» انت ػػػػػما كػػػػػاإلنجاب أّنيا بينإلى 
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      فدعت هللا أف ييب ليا كلدنا, كقالت: الميـّ لؾ عمّي إف رزقتني كلدنا أف أتصّدؽا لمكلد, ػػػنفسي

 ,, كاف دعاَء امرأة مؤمنة,, توّد أف يكوف ليا مف زوجيا المؤمف " عمراف " ولد 1«بو عمى بيت المقدس
فإذا بالمرأة رّد سائؿ مؤمف,,  -سبحانو -في بيتيا,, وما كاف لمغنّي المعطيتكتمؿ بو أنوار اإليماف 

                عقبة اكتماؿ الّتوافؽ بينيا وبيف زوجيا بتحّقؽ تتحّوؿ مف ىذا الوصؼ إلى " زوج " تزوؿ 
,, إّنيا تقّدـ ما انتظرتو  ,, بنذرىا   سبحانو -" األمومة ",, وحمميا,, مّما جعميا  تشكر الواىب

ََك  هلل بميفة,, قربانا  ََذرُۡت ل ِّّنِ ٍ ر   رَّبِ إ ُُمَرَّ َبۡطِِن  أم: » ,, فيكوف لو " محّرًرا ",  -عّز وجؿّ  اَيا ِِف 
 اؿ: حّررتػػػػػعتيقا خالصا هلل مفرغنا لعبادة هللا كلخدمة الكنيسة ]...[ ككّؿ ما أخمص فيك محّرر, يق

ف سرد ػػػػػّد مػػػػػػذا الحػػػػػػػ,, ىؿ يستحسف لمقارئ الوقوؼ عند ى2« د, إذا أعتقتو كخّمصتو مف الّرؽّ ػػػالعب
ۖٓ رد: ػػذلؾ يتواصؿ السّ بػػػة, و ػػػػػة الكريمػػػػػػػإلى اآلف ال عبلمة وقؼ في اآلي ..القّصة؟ ٓ ۡن يِِّنِ َقبَّ         ويخرج َذجَ

مف الحكي عنيا,, إلى ذكر مقاليا,, وكأّننا بالّسيدة مريـ,, في غمرة فرحتيا بحمميا,, ال تعترؼ بنعمة 
        هللا عمييا فحسب,, وليست في مقاـ إالـ بنذرىا فقط,, بؿ تسارع في مناجاتيا وتترّجى الخالؽ 

ۖٓ )  قبوؿ نذرىا  -تعالى – ٓ ِّنِ ۡن يِ َقبَّ مف العبد إلى رّبو,, ترّد عميو    اعدة, إذ ال معنى لطاعة ص( َذجَ
         غّير الخطاب مف " عنيا " رغـ ت -لسبب ظاىر أو خفّي,, وىذا تبرير غياب عبلمة وقؼ 

           " ؼػالوق ة عمى" جوازػػة "صمى" الّدالّ ػػى " مّني ",, حيث نرى العبلمػػػػػإاّل عم -ا "ػػػإلى "عمى لساني
عند ىذه  ة قصيرةػػػػػأس باستراحػػػػػػػَفس فبل بػػػػػػػو الن  ػػػػػػػو استحساف الوصؿ,, أي أّف القارئ إف انقطع ب

الجممة,, لكّف المواصمة أولى, ألّنيا تعكس روحا تميج: " إّف ىذا الّنذر يا هللا نابع مف كّؿ خبليا 
 ص في خدمة بيتؾف خفقات قمبي المخمجسدي,, مف أنفاسي المتقّطعة في سعييا إلى إرضائؾ,, م

 ُى هَۡػوِي ُع ٱ ي ًِ صَّ ٍَت ٱل
َ

ََّك أ ۖٓ إٍِ ٓ ۡن يِِّنِ َقبَّ  ...اآلية,, سمعت دعائي,, وعممت إخبلصي َذجَ

 
إف تسّنى لقارئ اآلية وصؿ الجممتيف, ترّؼ عمى اإلحساس معاني سنّية, تختمج فييا انفعاالت 

قتو روح امرأة مؤمنة,, مِ العزيز الغالي نذًرا ليذا الحبيب اّلذي ع,, وتقديـ - تعالى -الّتضّرع بيف يدي هللا
إّياه,, فبل تيدأ كمماتيا إاّل بطمبيا منو قبوؿ عطّيتيا,, في اعتراؼ كامؿ  ال يتوّقؼ لسانيا أثناء مناجاتيا

قرار أكمؿ بعمم بسمعو الواسع,, فكيؼ بو وما نداؤىا إّياه قبؿ وبعد الحمؿ إاّل حرؼ و حاليا أو أقّؿ,, وا 
 اّلتي تحضر  أكثر منيا ىي نفسيا,,؛ وفي ىذا الوصؿ القرآنّي المستحسف, دالالت أشّد إثارة مف تمؾ 

 سموه:ألببلغّيوف بما ا ونر عيف, عبّ تكت بيف الجممعند السّ 
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 :ة الثّانية جكابنا عف سؤاؿ مقّدر ػالجمم» وأغمب ما يكوف باعتبار  شبو كماؿ االتصاؿ

الجممة األكلى, أك فيـ منيا, كدّلت عميو بالفحكل كمعكنة القرائف كسياؽ األصكؿ كفي ىذه 
بما بينيما مف الّربط  اكتفاءتفصؿ الجممة الثّانية عف األكلى كما يفصؿ الجكاب عف الّسؤاؿ 

بشبو كماؿ وصؿ,؛ وبالعودة إلى اآلية  يشيلكف وىو ما ال يوجب تماـ الفصؿ و  1.«المعنكّم..
أف  -قبوؿ نذرىا –عّز وجّؿ  -وىي تطمب مف رّبيا –البتوؿ  -الكريمة,, يمكف توّقع الّسّيدة

ُى  ال تقبمو؟,, و  تتساءؿ: كيؼ هَۡػوِي ُع ٱ ي ًِ صَّ ٍَت ٱل
َ

ََّك أ بما أضمرت وما ُأضمُر قبؿ وبعد    إٍِ
 .!!ِمنحِتؾ ىذه
 

اـ ػػػة تمػػػمعمن –و ػػػػسبحان -اء عمى هللاػػػػذا الثّنػػػػػد ىػػػػػػػة عنػػة القرآنيّ ػػػػالفاصمثـّ تحضر 
ّنمػػػػد,, ال ينفصؿ عف سابقػػػػػرد جديػػػػد ذلؾ سػػػراد.. ليستأنؼ بعػػػالم   ...لقّصةيتّمـ اا ػػػػػو,, وا 

 
و انقطاع ػػإف قصد ب -  -دػػػػػؿ محمّ ػػػػقب -ف األنبياءػػػػػفي زم -ف المعروؼ أّف الّنذرػػػػفم

و ػػػػػػا ىػػػػػػاف أعماؿ المعابد كمػػػػػػى عمى إتيػػػػػادة, فإّنما يتعّمؽ بولد ذكر, فبل طاقة لؤلنثػػػد لمعبػػالول
أف الّذكور,, وقد كانت " زوج " عمراف تنتظر " نذيرىا " بفارغ الّصبر,, ولكف,, ىاىي ذي ػػػػػش

ا وََضَػۡت  ة, ػػػػػة أسفػػػػي نغمػػػػػػأنثى, فتتوّجو إلى رّبيا فا ػػػػػتجدى ًَ ِ َُى ب ۡغو
َ

ُ أ ّللَّ ٍََثٰ وَٱ
ُ

ٓ أ ا َّ ِّّنِ وََضۡػجُ رَّبِ إ
 ٓۖ ٍََثٰ

ُ
ٱۡۡل َلُر َل ذلَّ َيَۡس ٱ ه ٍََثٰ  مناجاة عارمة  َو

ُ
ٓ أ ا َّ ۡػجُ ِّّنِ وََض ؿ حجـ ػػػػػػػيحمداء ػػػػػػ,, ىو ن رَّبِ إ

 ذر إليؾ ياػػػػػػذري؟؟,, أعتػػػػػػا أنثى,, فماذا عف نػػػاّلتي أصيبت بيا األـّ,, " يا هللا,, إّني   ةػػػػػالّصدم
ا  ح أّف ػػػػػد مف رجّ ػػػػػػػػعن –قارئا ومستمعا  -يػػر المتمقّ ػػّف الوحي يذكّ ػػػػ" ,, ولك ربّ  ًَ ِ ۡغوَُى ب

َ
ُ أ ّللَّ َوٱ

َػۡت  عّز وجّؿ  -وػػػػػػّؿ دالئؿ عممػػػػػػػػػي تختصر كػػػػػرى اّلتػػػػػػػالكب ح العيف,, يذّكره بالحقيقةػػػػبفت وََض
س ػػب وضع ليػػػػـ الغيػػي عمػػو فػػػب لػػػى,, كتػػػػػػا أنثػػػػػنػػّوره جنيػػػػػا,, وصػػػػي رحميػػػػػػػػو فػػػػذي كّونػػػػػبالّ  –
ۖٓ  ,, ومع الّناساؿ ليست ككّؿ األحواؿ مع هللا,, ػػّؿ األوضاع,, وحػػػكك ٍََثٰ

ُ
ٱۡۡل َلُر َل ذلَّ َيَۡس ٱ ه  َو

ا لسبب ػػػػّدد ذكرىػػػػػا,, يتجػػػػػػػػى رّبيػػػػة إلػػػػػػى,, وخفض رأس مف الّسّيدة المتضّرعػػػػبانحناءة أس
ع ػػػػ,, ومديّ ػػػػالّتعبّ  2« ي ىذا المجاؿػػػػبما ينيض بو الّذكر فال تنيض األنثى » إذ  اػػػػػػصدمتي
وؿ ػػػػػكما تق -س األفضؿػػػػػز وليػػػػػا جائػػػػػػػة, والّسكت فييػػاة ال تزاؿ متواصمػػػػػإّف المناجػػػػػػذلؾ ف
 ر, ػػػػػدـ مجيء الّنذيػػػػ, فع-د كممة " األنثى "ػػػرى عنػػػػي حّمت مّرة أخػػػػاّلت –ة " صمى " مػػػالعبل
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 قضى و ا,,ػػػػػػلـ يمنعيا مف خضوعيا لما قدره هللا لية,, ػػػاألـّ المؤمنو ػػػػػدر عمى ما أِممتػػػػػالّصبّي المقت

ا ػػػػػارت لوليدتيػػػػػػػػاخت اػػػػػػأّني -رهػػػػػػذلؾ وبغيػػػػػـ بػػػػو األعمػػػػوى -ي ذي تخبرهػػػػى اػػػػا,, ىػػػػّؽ نذرىػػػػي حػػػػو فػػػػػػب
ـ ػػػػانت مريػػػة, ككػػادمػػػػػػدة كالخػػػػػـ العابػػػػـ بمغتيػػػػػػريػػػػػكم,, » " ـػػػػػػػػػػػػػػػػ" مري ـػػػػػاة اسػػػػالحي ىػػػدة إلػػػػػػػالواف
ئ,, إاّل أّف ػػػػػػع المفاجػػػػػذا الواقػػػػػػـ ىػػػػ, إذف,, رغ1« فّ ػػػػػػا كأفضميػػػػػػػيػػػػي كقتػػػػػف اءػػػػػػػػػػػؿ الّنسػػػػأجم
وف ػػػػػػد,, وستكػػػػػػػذ إلى المعبػػػػػػػػػػػػػػؤخػػػػػػػست رة ػػػػػذ,, إّف الّصغيػػػػػفيػػػػػػػػز التّنػػػػػػػػػػػى حيّ ػػػػإلو ػػػػذ طريقػػػػػسيأخذر ػػػػػػػالنّ 

ـّ مريػػػػػػػػػوحّتى تق –و ػػسبحان -اػػػػاب واىبيػػػي رحػػػػف  ة ػػػػػػػػمػػػػػة المتبتّ ػػػػاألمَ  زاؿ ػػػػػػ,, ال تذًرا خالًصا هللػػػن ـػػػػػّدـ أ
ِى  و: ػػػػػػػػـ وتناجيػػع العميػػػػو الّسميػػػػػػترج ٌِ ٱلرَِّجي ٰ َط ۡي شَّ ٌَ ٱل ا يِ َّ جَ ِيَّ ا بَِك َوُذّر َِ ُذ ِخي

ُ
ٓ أ ّّنِ     ي ػػػػػػىذه ػػػػػػ,, ى٣٦ِإَو

ا في حمايتو ػػػػػػػػا,, كتتركيػػػػػػدم رّبيػػػػػا بيف يػػػػػػػػا ىدّيتيػػػػكدع األـّ بيػػػػي تػػػػػػرة اّلتػػػػػة األخيػػػػػالكمم» 
ا ػػػػػة القمب الخالص,, فمػػػػػػػو ىي كذّرّيتيا  مف الّشيطاف الّرجيـ,, ىي كممػػػا بػػػػػػتو, كتعيذىػػػػكرعاي

ة ػػػػػػ,, وىذه عبلم2«الّرجيـف الّشيطاف ػػػػم ,,ة هللا ػػػػػػكّد لكليدتيا أمرنا خيرنا مف أف تككف في حياطػػػػػػت
 ا,,.ػػػا مف بعدىػػػػػا,, ولذرّيتيا جميعً ػػػػػي تدعو ليػػػػػػىؿ ػػػػػا,, بػػػػػػة البنتيػػػػػة األمومػػػػػمحبّ 

 
لقد ارتسمت عبلمة الوقؼ الجائز المستحسف فيو الوصؿ " صمى ",, ولكّف حّؽ الوقؼ لمقارئ 

 عمى الكممتيف الجائز الّسكت عندىما؟, لنبلحظ الجدوؿ أدناه:غير مستمب منو,, فما اّلذي يستجّد 

 األلؼ المقصكرة.مع ياء المتكّمـ  عمىأثر الكقؼ : (  03الجدكؿ )       
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الحركة اإلعرابّية  إعرابيا الكممة الموقؼ عمييا
 األصمّية

ما آلت إليو الحركة 
 اإلعرابّية

جاّر ومجرور متعّمقاف  مّني
 بالفعؿ " تقّبؿ" 

الكسرة المقّدرة عمى 
الياء, منع  ظيورىا 

 الثّقؿ

 الّسكوف الحقيقيّ 

جاّر ومجرور متعّمقاف  كاألنثى
أو  ,بمحذوؼ خبر

سمّية وىي االكاؼ 
الخبر, واألنثى 
 مضاؼ إليو.

الكسرة المقّدرة عمى 
األلؼ المقصورة منع 

 ظيورىا الّتعذر.

الّسكوف المقّدر عمى 
 األلؼ المقصورة.
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أنيط بالكسرة المقّدرة لمثّقؿ أو الّتعّذر, وسّوى بيف  -حاؿ لجوء القارئ إليو -الوقؼإّف 

ألزميا الخضوع لسّنة العرب في كبلميا,, كما  , و-حقيقّيا أو مقّدًرا -حالييا باستبداليا سكوًنا
ىابطة,  أّنو يعطي الّتبلوة رتابة شبو كاممة, لوال تغّير مبلحظ عمى الّنغمة,, ففي " مّنى " تكوف

 فيي صاعدة عمى الّشكؿ اآلتي:أّما في " األنثى " 
 العّمة شكميا الّنغمة الكممة
لتوافؽ الّسكوف مع إطبلؽ   ىابطة مّني

 الكسرة ياء.

لتوافؽ الّسكوف مع إطبلؽ   صاعدة كاألنثى
 .الفتحة ألفا مقصورة

 المقصكرة.األلؼ مع الّنغمة حاؿ الكقؼ عمى الياء ( :  04الجدكؿ )  
 

ۖٓ  إضافة إلى ما سمؼ ذكره, فقد فصمت العبلقة " صمى " بيف جممة الّدعاء  ٓ ۡن يِِّنِ َقبَّ َت ََ 
ىُ وجممة الثّناء عمى هللا سبحانو:  هَۡػوِي يُع ٱ ًِ صَّ ٍَت ٱل

َ
ََّك أ , وأّدت وظيفة الّتعبير عف األسؼ  ََ إٍِ

  ٓۖ ٍََثٰ
ُ

ٱۡۡل َلُر َل ذلَّ َيَۡس ٱ ه ـّ الّرجوع إلى هللا والّتسميـ بقدره بؿ والّتوكيد  َو ِإَوّّنِ  عمى تقديـ الّنذر  ث
ىَ  يَ ا َمۡر َّ ۡيجُ ًَّ , أّما إذا وصؿ القارئ تبلوة اآليتيف دوف فصؿ إاّل عمى الفاصمة بينيما, فإّف  َش

ادرة عف , فحبلوة المناجاة الصّ -عّز وجّؿ  -الوثيقة بيف امرأة عمراف ورّبياذلؾ يوحي بالّصمة 
األدعية في سمسمة كبلمّية,, كالتّيار المندفع,, عي انثياؿ قمب يستشعر الحضرة اإلليّية, تستد

ـّ البتوؿ مف خبلؿ ىذه المناجاة الفريدة في و وبعضُ بعضُ  و كؿٌّ واحد, وىذا ما كانت عميو حاؿ أ
 .-وهللا أعمـ  -جماؿ فحواىا,, وجماؿ اتِّصاليا,,
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 .في رضيعيا المرأة المبتالة -ب 
 

َّىِ َوََل ََتَاِِف  يقوؿ جّؿ مف قائؿ:  ِ ِِف ٱۡۡل ۡقِيُ ه
َ

َأ ِ ف َغوَۡيُ ۡفِت  ا ِر ِذَ ُِۖٓ فَإ ۡرِضػِي
َ

ۡن أ
َ

ّمِ ُمََْسٰٓ أ
ُ

ََِلٰٓ أ ٓ إ ۡيََا وَۡخ
َ

 َوأ
 ٓۖ ِنٓ نَِي  َوََل ََتَۡز رَۡشو ًُ ۡ ٌَ ٱل ُ يِ ْه ُ ِغو ِك وََجا ُ إَِۡلۡ وه َرآدُّ َّا   .27القصص:  ٧إٍِ
 

اآلية الكريمة,  وفي -عميو الّسبلـ -روائع القصص القرآنّي,, قّصة سّيدنا موسىقّصة مف 
ببدايتيا, المرتبطة بظمـ الفرعوف بني إسرائيؿ اّلذيف سيخرج منيـ مزيؿ  –سبحانو  -إخبار ذي الجبلؿ

نت حكمو,, مّما أّدى بو إلى سّف قانوف إعداـ كّؿ طفؿ ذكر يولد ليـ,, وكذلؾ حياة جنيف " يوخابذ ب
مف  ,, ورزقت طفبل ذكًرا,, قد عزمت عمى حفظ حياتو بما تممؾ الوي بف يعقوب*" ,, غير أّنيا ولدت

قو ة األمومة,, المتوّكمة عمى رّبيا الحفيظ,, ومع إيمانيا,, ىاىي ذي بيف يدي الواقع المرير,, ليس 
           تـ صوتو عند البكاء,, إّنياال تقوى عمى ك ة تنجيو مف كيد فرعوف,,ػػػبوسعيا اتخاذ وسيمة بشريّ 

ىنا تتدّخؿ  »مف زبانية الّسفاح,, إّنو العجز الفطري في الّصغير,, و  وال تستطيع االحتياؿ لو ليختبئ
يد القدرة,, فتّتصؿ باألـّ الكجمة القمقة المذعكرة,, كتمقي في ركعيا كيؼ تعمؿ, كتكحي إلييا 

 ..  1«بالّتصّرؼ
 
ّمِ ُمََْسٰٓ  وػػي عميائػػػػػػف –و ػػػػػػسبحان -ىػػػػينادي المولكرامة إليّية,, أف  

ُ
ََِلٰٓ أ ٓ إ ا ََ وَۡخۡي

َ
ُِۖٓ  َوأ ِي ۡرِضػ

َ
ۡن أ

َ
 أ

كحي إلياـ ال كحي نبّكة,, قاؿ قتادة: قذفنا » مف آمنت بو في سّرىا, يتوّجو إلييا بالوحي  -
فكيؼ بيذه  أف يستشعر قربو منو,, -تعالى –,, ويكفي المؤمف اعتداًدا بعبودّيتو هلل 2«في قمبيا

ۡن  ,, يأمرىا!!المؤمنة وقد امتؤلت عمييا نفسيا بكبلـ تستيقنو منيا الجوارح والجوانح أّنو مف أمر هللا
َ

أ
 ُِٓۖ ػِي ۡرِض

َ
 ,,أ

 
    أراد ليا الثّبات, –سبحانو  -ال ريب أّف الّرضاعة فعؿ غريزّي مف األـّ لوليدىا,, ولكّف هللا

فبل يؤّدي بيا الخوؼ مف بطش الفرعوف إلى نسيانيا الحّؽ البيولوجّي لصغيرىا في الّرضاع,, وىو 
رورة لآلتي مف الّتدّبر اإلليي,, لذلؾ تحضر عبلمة الوقؼ الجائز المستحسف فيو الوصؿ " صمى " ض

ُِۖٓ وتجد مكانيا عند ىذه المرحمة مف الوحي, والقارئ إذا توّقؼ عمى  ۡرِضػِي
َ

 تحضره حاؿ األـّ وقد ,, أ
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ـّ ماذا يارب؟ ليستأنؼ القراءة,, بأسموب االستئناؼ الجوابيّ      ارتسمت عمى قسماتيا مبلمح الّسؤاؿ, ث

ِ   -اصطمح عميو الببلغّيوف كما  - ۡقِيُ ه
َ

َأ ِ ف َغوَۡيُ ۡفِت  ِر ا  ِذَ ۖٓ     فَإ َاِِف وََل ََتَۡزِنٓ         ,,  ِِف ٱۡۡلَّىِ َوََل ََت
ـّ موسىو باعتبار  عميو وعمى  -إمكانّية الوقؼ مّرة أخرى,, يمكف  توّقع سؤاؿ جديد يراود نفس أ

وال أحزف, وقد أمرت بأفعالبل تبعث إاّل عمى ذلؾ " ؟ وبعد   أف " كيؼ لي أاّل أخاؼ –رسولنا الّسبلـ 
ٓ    استراحة الوقؼ يرد االستئناؼ الجوابّي مّرة أخرى بالّتعميؿ والتّفسير: َرا َّا  ٍِ ُ إ ْه ُ ِغو وََجا ِك  ُ إَِۡلۡ وه            دُّ

نِيَ  رَۡشو ًُ ۡ ٌَ ٱل  ..  يِ
 

إّف ما تـّ محاولتو,, ىو فيـ اآلية,, حاؿ لجوء القارئ إلى الوقؼ لحاجة ما ومنحو عّمة 
في باب إمكانّية القطع أو الفصؿ  إمكانّية قيامو بذلؾ أثناء الّتبلوة باإلسناد إلى حّجة الببلغّييف 

لشبو كماؿ االتصاؿ,, ومنو,, فإّف " شبو كماؿ االّتصاؿ " يمقي بتخريج اآلية مف زاوية نقيضة,, 
تكوف فييا قراءة اآلية مّتصمة,, ال توّقؼ فييا مف قبؿ القارئ,, َو َعْوًدا عمى بدٍء يرجع البحث 

وصؿ أفضمّية بإرضاع وليدىا,, واحتراـ القارئ  – عّز وجؿّ  -إلى حيث تمّقت" يوخابذ " أمر رّبيا
  ُِٓۖ ػِي ۡرِض

َ
ۡن أ

َ
ۡ » بالجممة  أ ۡفِت ََعَ ِر ا  ِذَ كىك في حضنؾ , كىك في رعايتؾ ,, إذا خفت   قِ فَإ

ِ  عميو ك في فمو ثديؾ ,, ك ىك تحت عينيؾ ,, إذا خفت عميو قِيُ هۡ
َ

َأ ,, إّنو  »1ِِف ٱۡۡلَىِّ  ف
 !!بإلقائو في اليـّ خوفيا عمى حياة صغيرىا,, فيأمرىا  -وىو الّسميع العميـ -ُيعمميا بأّنو َيعمـ

ـّ ينحني الّسياؽ القرآنّي, يرّبت عمى فؤادىا  ستيرب بو مف خوؼ أي أّنيا إلى أخوؼ منو, ث
ََلََتَاِِف   الحاني بأسموب العطؼ ۖٓ و ِنٓ حمف عف رحمة الرّ  آخر, يكشؼ , بأمر إلييّ  وََل ََتَۡز

في رعاية اليد اّلتي ال يجرؤ فرعكف »  الوالدة مبنى ومعنى, ألّف موسى تفوؽ رحمةبالولد 
عند  و  2«الّطاغية الجّبار, كال جبابرة األرض جميعا أف يدنكا منيا,, مف حمى العزيز الجّبار

الخكؼ غـّ يمحؽ االنساف لمتكّقع, كالحزف » إذ  الوعد بتماـ األمف مف الخوؼ والحزف مّعا,
لذلؾ  3« , كأمنت بالكحي إلييافُنييت عنيما جميعناغـّ يمحقو لكاقع كىك فراقو كاإلخطار بو, 

ال  ىّمة البحث, يستحّب الوصؿ أثناء القراءة لآلية الكريمة,, حيثولغيره مّما تقّزمت عنده 
ٌَ    المتقّدمة عميو,,يتأخر تبرير األمر بعدـ الخوؼ عف األوامر  ُ يِ ْه ُ ِغو وََجا ِك  ُ إَِۡلۡ وه َرآدُّ َّا  إٍِ

نِيَ  رَۡشو ًُ ۡ  ..  ٱل
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 ,9968 ,29ط:حقائؽ الّتنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه الّتأويؿ دار المعرفة,   جار هللا الّزمخشرّي: الكّشاؼ عف - 3

 .965, ص: 20ج:  بيروت,
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ىو تماـ صدؽ الوعد والبشرى الكاممة وعمى سبيؿ القوؿ المشيور في حّؽ ىذه اآلية,, فقد      
ىذه  لفت االنتباه, تعّدد أنماطباب " أمراف ونيييف و بشارتيف " بؿ لعّؿ مف أس -إعجاًزا -جمعت

الّسمسمة المتشابكة مف أساليب الّمغة,, لتؤّكد حقيقة ال أصدؽ عنيا,, حقيقة نصرة هللا لعباده المؤمنيف,, 
أو قطعيا مسافة الوقت  فقد عممت مف خبلؿ عبلقة ضفائرّية فريدة عمى توقيع الجمالّية في مّدة الفصؿ

اعيا, أخبرنا هللا فيو وذّكر مف خبللو بوصؿ األحداث واألوامر,, وديمومة القّصة,, اّلتي احتوت استرج
 نبّيو الكميـ ِبِمّنتو عميو,, عّبر عف ذلؾ توظيؼ الجمؿ القصيرة وأدوات العطؼ الّرابط بينيا, أو الجممة

نِيَ  الّتوكيدّية في نياية اآلية:  رَۡشو ًُ ۡ ٌَ ٱل ُ يِ ْه ُ ِغو ِك وََجا ُ إَِۡلۡ وه َرآدُّ َّا  خاّصة فيما يتعّمؽ بأفعاؿ ,,   إٍِ
 " أفعاؿ فورّية ".  اإلرضاع وعدـ الخوؼ واإللقاء

 
  ة مكانت ىذه بعض عطايا الّدالالت المستنبطة لآلية بوصؿ جمميا,, احتراًما لؤلصؿ في العبل

وىو حّؽ محفوظ لو بحكـ  -" صمى " الّداعية إلى ربطيا ببعضيا,, أّما إذا اختار القارئ الوقؼ
 آخر ... منحى فيو تأّمؿ عمى نحوفإّف تمؾ الّدالالت قد تنحو  -الجواز
  

    قد ربط عمى قمبيا,,  –عميو وعمى رسولنا الّسبلـ  –ألـّ موسى  –تعالى  -يكوف وحي هللا
ُِۖٓ  أف ذّكرىا بإرضاع ولدىا,, أو طمبو منيا لغاية َبْعِدّيٍة,,  ِضػِي ۡر

َ
ۡن أ

َ
استغراًبا  مّما يستدعي منيا أ

لؤلمر,, وقد يكوف توّقًعا ال تفتقر إليو األـّ عموًما,, يمؤل نفسيا خوًفا يعممو هللا,, لذلؾ فالوقؼ عند 
ىذه الجممة,, لو ما يستدّره مف معاف,, لتمييا جممة استئنافّية شرطّية,, تحمؿ إلييا طمأنة تعّج 

َّىِ َوََل  وال  ,, وفي الوقت ذاتو غير قابمة لمّطعفبالمتناقضات األمرّية ِ ِِف ٱۡۡل قِيُ هۡ
َ

َأ ِ ف َغوَۡيُ ۡفِت  ِر ا  ِذَ فَإ
 ٓۖ ِنٓ وهُ  ليتوّقؼ التّّيار األمري,, وتستأنؼ مرحمة التّبرير أو الّتعميؿ لتمؾ األوامر   ََتَاِِف وََل ََتَۡز َرآدُّ َّا  إٍِ

رَۡشونِيَ  ًُ ۡ ٌَ ٱل ُ يِ ْه ُ ِغو وََجا ِك   ...إَِۡلۡ
 

فإّف الوقؼ الجائز المستحسف فيو الوصؿ,, مثؿ حمقة مرنة,, أّدت بناء عمى ما سمؼ ذكره,, 
   وتثمر,, حاؿ الفصؿ,, دور الّتوّسط بيف الكماليف,, كما جعمت مف اآلية الكريمة نّصا تطوؿ معانيو

كماؿ,, ال يقوى بحث متواضع كيذا,, اإلماـ ببعض أطرافو  ؿ إالّ و الوصؿ,, فما شبو الكماأ
 .-وهللا أعمـ -, انعكاسات لشيء مف نثاره المعجز,,الجمالّية,, ولكّنيا,

 
إعرابًيا,, يبّيف الجدوؿ أدناه ما  «تحزني» و  « أرضعيو» وعف تبعات الوقؼ عمى الكممتيف 

 يمي:
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اإلعرابّية  الحركّية إعرابيا  الكممة

 األصمّية
 ما آلت إليو الحركة

عمى  مر مبنيّ أفعؿ  أرضعيو
مف و حذؼ الّنوف ألنّ 

", الياء:  5األفعاؿ "
ضمير مّتصؿ في 
 محّؿ رفع فاعؿ 

الياء: ضمير 
مّتصؿ في محّؿ 
 نصب مفعوؿ بو

 الّسكوف بناء الياء عمى الكسر

فعؿ مضارع مجزوـ  تحزني
ب "ال " وعبلمة جزمو 
حذؼ الّنوف ألنو مف 

", والياء:  5األفعاؿ "
ضمير مّتصؿ في 
 محّؿ رفع فاعؿ.

حذؼ الّنوف ألنو مف 
 "  5األفعاؿ "

 الّسكوف

 
 كياء المؤّنث المخاطب كقؼ عمى ىاء الغائب الثر أ: (  05الجدكؿ ) 

 
ومّرة أخرى,, ينيي الّسكوف العبلمات اإلعرابّية,, ليبقى الّظاىرة الّصوتّية الماّصة ليا,, 

 عند الوقؼ.
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 صمى(+ / ) جقمى( )ج+القرآنيّ  كجكه االنقطاع في القصصتنكع مف جمالّيات  - 03 -02

 ) ج+ قمى(الّنبّي الممؾ. المرأة الممكة بيف يدم -أ                  
 

ّص  يقوؿ هللا تعالى:  ُرِِل ٱل ا ٱۡد َّ َ ِيَن ل ة  ر ُُلَّ  ُُ بَۡج ِص ُُ َخ ۡ ث
َ

ا رَأ ًَّ َ َۖ فَو ۥ  ـرَح ُُ َّ ۚ قَاَل إٍِ ا َّ ۡي َشاَر َغٌ  َفۡت  َش َوَك
ح   د   ََصۡ رَّ ًَ رَّبِ ّيٌِ مُّ ۗ قَاهَۡت  ِيَر ار َْ َ ِ رَّبِ ق ٌَ ّلِلَّ ٰ ُشوَۡيَم ُت َيَع  ًۡ َ ۡشو

َ
َوأ ِِس  َجۡف ُت  ًۡ َ َظو نَي  إِّّنِ  ًِ َ َعٰو هۡ      ٤٤ٱ

 .44الّنمؿ: 
 

إّنو امتحاف عقيدة,, تمّر بو الممكة " بمقيس ",, ظاىره اختبار ذكاء,, ولكّنو في الحقيقة إجراء 
ِدٓي   لمعرفة شخصّيتيا  َج ّۡ َت

َ
ٌَ أ ۡم ثَُكُْن ِي

َ
ا أ َ ٌَ ي ِ ذلَّ ُدوَن ٱ َج ّۡ أمر سميماف بالّصرح, » ,, حيث  ٤١َح

ـّ كضع لو فيو سريره,  ـّ أرسؿ الماء تحتو, ث صنعتو لو الّشياطيف مف زجاج كأّنو الماء بياضا, ث
ـّ قاؿ:  َۖ » فجمس عميو, كعكفت عميو الّطير كالجّف كاإلنس, ث ّصـرَح ُرِِل ٱل أعّز ليرييا ممكا ىك « ٱۡد

ا   والّسياؽ القرآنّي يورد القّصة في جزئّيتيا 1« مف ممكيا, كسمطاننا ىك أعظـ مف سمطانيا َّ َ ِيَن ل ر
 َۖ ّصـرَح ُرِِل ٱل بحضور عبلمة الوقؼ الجائز " صمى " حّتى يواصؿ القارئ تبلوتو ألّف الوصؿ   ٱۡد

ُُ  بيف الجممة المذكورة والموالية   أولى ۡ ث
َ

ا رَأ ًَّ َ ة  فَو ُُلَّ  ُُ بَۡج ۚ و َخِص ا َّ َشاَرۡي َغٌ  َفۡت    ...َكَش
 

بيف مرمرّية الّصرح  ىاىي تقبؿ تحّدي الممؾ المسمـ,, ورغـ المفاجأة اّلتي سمبتيا الّتمييز
ّنما بادرت في رّدة فعؿ جسدّية سريعة  ومائّيتو,, لـ تنتظر لتستشير الحكماء مف مرافقييا وحاشيتيا,, وا 

  ٌَغ َفۡت  َكَش ۚ َو ا َّ عبلمة الوقؼ الجائز لتخوض ما حسبتو ماًءا,, وترتسـ عند ىذه الجممة   َشاَرۡي
ـّ اعتبار مواصمة القراءة إلى  يكوف ذلؾ مدعاه المستوي فيو الفصؿ والوصؿ,, أو الوقؼ وعدمو,, فإذا ت

ة ػػػػرأة أجنبيّ ػػػػػما ليس لو بحّؽ مف ام رؤيتوال يرضى  اّلذي -عميو الّسبلـ -اإليحاء بأّف الّنبّي سميماف
ح   ك ناداىا قاؿ:  و ػػػره عنػػػصرؼ بص» و ػػػعمي ۥ ََصۡ ُُ َّ َاَل إٍِ د   ق رَّ ًَ ٌ  ممّمس مستكِ  مُّ ۗ ّيِ ِيَر ار َْ َ   ق

ف كاف القطع   " قمى " الجائز فييا الوصؿ ؛ وعند " قوارير" يواجو القارئ بالعبلمة2« كليس بماء وا 
ال تخاطب رجؿ دنيا,, وال ممكا ىّمو استعراض  أّنيا أولى,, وترجيح الوصؿ,, تكوف الممكة قد أدركت

,,  -عميو الّسبلـ - إلى الّتسميـ لؤلمر الواقع,, بؿ لئلسبلـ مع ىذا الممؾ الّنبيّ  عظمة الماّدة,, فتسارع
    الفعؿ " قاؿ " بأسباب االىتماـ,, وذلؾ لتكراره و بالّنظر إلى اآلية الكريمة عمى نحو إجمالّي, يأخذ

 
                                                           

 .368, ص: 0220, القاىرة: 29ؿ نوفؿ: قصص القرآف, مكتبة المورد, ط: آحمدي بف محّمد نور الّديف  - 1
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, بؿ يعتبر في عرؼ أىؿ الفصاحة أحد أوجو ببلغة الوصؿ بغير -أو لممعمـو مبنّيا لممجيوؿ -

العطؼ في األسموب القرآنّي,, ودليؿ مرونة المعاني في مواطف القطع واالستئناؼ أو شبو كماؿ 
            في ىذه الحاؿ اؼ الجوابّي في أسموب القرآف, ومعنى االستئناؼاالّتصاؿ,, مّما يستدعيو االستئن

ككما يعتقد كثير مف أىؿ  ليس ابتداء كالـ منقطع عف سابقو كما ُيشعر بذلؾ لفظ االستئناؼ, »
ّنما ىك استئناؼ جكاب لسؤاؿ يقّدر أف يثيره الّتركيب المتقّدـ في نفس  المتّمقي, الّنحك كالبالغة, كا 
ـّ بو الكالـ المنبثؽ عف الجممة الّسابقة, اّلتي يمكف أف تعّد كأصؿ  ـّ  كاستئناؼ الجكاب ىذا يت أك كأ

؛ وبما أّف مرحمة القرب مف 1« ليذه الجممة, كلذلؾ ترل الجممة المستأنفة ال تستقّؿ معنكينا بنفسيا
لدراسات أعمؽ  ات الوصؿ بيف جمميا اآلية بوصؿ أجزائيا استوفت جيدىا تاركة جّؿ دالالتيا جماليّ 

أو الوقؼ الجائز,, ُمرّكًزا عمى دور   إلى قراءة اآلية معتمًدا آلية الفصؿ وإلعجاز أحفى,, ينتقؿ البحث
 ا .ػػػػػاء معانييػػػػػ" قاؿ " في بن  الفعؿ

 
رّحب يوصمت" بمقيس " إلى حيث عرس الممؾ المستضيؼ إّياىا,, وكما ىو شأف المموؾ 

َۖ  بيا,, فيروي عنو القرآف:  ّصـرَح ُرِِل ٱل ا ٱۡد َّ َ            ةػػػػػػػة لرؤيػػػػػػوف متمّيفػػػػػؿ ستكػػػػػػػػى  رِيَن ل
 ما بداخؿ الّصرح؟؟.,, 

 
ا ػػبل,, كمػػػؿ قميػػػػ,, ستتميّ ـػػػػػي حركاتيػػال إّنيا ممكة,, ولممموؾ برتوكوالت وشؤوف ف

سيتوّقؼ القارئ عند الّتبلوة قميبل إف أراد, فإذا ىي تبصر أرضّية كأّنيا الماء الجاري,, ولكي 
ۚ  تحافظ عمى ثوبيا مف البمؿ  ا َّ َشاَرۡي َغٌ  َفۡت  َش ,, وانتظرت جواًبا لسؤاؿ قد يكوف طرؽ  َل

     ة الّداّلة عميوذىنيا أف: لـ فعمت ىذا أّييا الممؾ؟. سؤاؿ مقّدر يشي بو الوقؼ الجائز بالعبلق
قيؿ أّنيا لّما بمغت الّصرح كظّنتو » ويؤّكده ما جاء في تفسير" معالـ التّنزيؿ ", حيث , " ج " 

  لّجةن, قالت في نفسيا: إّف سميماف يريد أف يغرقني, ككاف القتؿ عمّي أىكف مف ىذا, فقكليا
ـّ لعّمو مّما يعضد ى2«" ظممت نفسي " تعني بذلؾ الّظفّ  ة مقوؿ ػػػػػود جممػػػػػذا الّرأي وجػػػػػػ,  ث

ح  رى: ػػػػوؿ أخػػػػػػػػق ۥ ََصۡ ُُ َّ اَل إٍِ ۗ  قَ ِيَر ار َْ َ ٌ ق د  ّيِ رَّ ًَ ليستأنؼ  -عميو الّسبلـ -,, وىؿ كاف سميمافمُّ
 .!! وػػػػػا ضيفتػػػػػة عمى محيّ ػػػػػػػإاّل لما رآه مف عبلمات استفياـ مرتسم  كبلًما
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    أو تقّرره الجممة الّصادرة عنو,, ال يكوف بالّضرورة وقؼ اىتماـ منو لما ستفعموو بالوقؼ عمى 

        " بمقيس ", بؿ, يتوّقع أف ينتظر ما يشير إلى نتيجة الّدعوة الممكّية اّلتي قّدميا إلى ممكة سبأ,,
  ُدوَن جَ ّۡ َح ٌَ ََل  ي ِ ذلَّ ٌَ ٱ ثَُكُْن ِي ۡم 

َ
َجِدٓي أ ّۡ َت

َ
    ؟؟,, " فماذا قّررِت أّيتيا الممكة ",,ىذا ىو الّسؤاؿ  ٤١أ

هَۡت رَّبِ  ,, فيأتي جوابيا: -عميو الّسبلـ -نفس سميماف -رّبما -اّلذي أصمح ُت َجۡفِِس قَا ًۡ َ َظو ِّّنِ  إ
نَي  ًِ َ َعٰو هۡ ِ رَّبِ ٱ ّلِلَّ  ٌَ ٰ ُشوَۡيَم ُت َيَع  ًۡ َ ۡشو

َ
 .  ٤٤َوأ

 
جواب ورد بعد تصّدر الجممة الفعؿ" قالت " وما قالت مقولتيا إاّل بعد أف قطعت مسافة ذىنّية 

فحتًما, كانت كافية إلصدار قرارىا ىذا,, والعبلمة" قمى " أّدت دور تمثيؿ معتبرة إف لـ تكف طويمة, 
, تِرد جممة فييا اعتراؼ ,, بيد ىذه الّسكتة-القرار -المسافة الّذىنّية المقطوعة لمتّفكير في الخروج بو

ر مف ػأكث د, وػػػػواحػػػػاهلل الػػػػػا بػػػدـ معرفتيػػػػػػػس,, وعػػػػػا الّشمػػػػػػػػػػؽ عبادتيػػػػػػػػابػػػي سػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػبالّذنب المتمثّ 
ذلؾ تحّمؿ اإلقرار بالخطأ واإلعبلف الجميؿ بقوليا في غير ترّدد, ودوف وجود أّي عبلمة وقؼ تفصؿ 

نَي  بينو وبيف الجممة الّسابقة  ًِ َ َعٰو هۡ ِ رَّبِ ٱ ّلِلَّ  ٌَ ٰ ُشوَۡيَم َع  ُت َي ًۡ َ ۡشو
َ

,, إذف,, اىتدت حقًّا,, وأسممت   ٤٤َوأ
               فعرفتلقد اىتدى قمبيا واستنار, «,, العالميف  هلل ربّ »  مع سميماف,, ال " لسميماف" ولكف

أّف اإلسبلـ هلل ليس استسبلًما ألحد مف خمقو,, ولو كاف ىو سميماف الّنبّي الممؾ صاحب ىذه 
     وػػػػقيى طر ػػػػف إلػػػاإلسبلـ إسبلـ هلل رّب العالميف, ومصاحبة لممؤمنيف بو, والّداعيالمعجزات,, إّنما 

نَي » اواة ػػة المسػػػػسنّ عمى  ًِ َ َعٰو هۡ ِ رَّبِ ٱ ٌَ ّلِلَّ ٰ ُشوَۡيَم َع  ُت َي ًۡ َ ۡشو
َ

 .   »1َوأ
 

وعميو,, فإّف ببلغة الوقؼ الجائز بنوعيو, ما يستوي فيو الوصؿ والفصؿ وىو ما ُيرَمُز لو 
ودالالت مختمفة بالعبلقة " ج " وما يستحّب الفصؿ بيف الجممتيف الوارد فييما, بعبلمة " قمى ", معاني 

دوف تضارب,, وال تعارض,, فماذا عف الّناحية اإلعرابّية لمكممات الموقؼ عمييا,, والّطوارئ العارضة 
 ليا إذا اعتبر الوقؼ...
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 ما آلت إليو الحركة اإلعرابّية الحركة اإلعرابّية األصمّية إعرابيا لكممةا

 الّسكوف الحقيقّي. الفتحة الّظاىرة عمى اآلخر. مفعوؿ بو منصوب الّصرح
اسـ مجرور ب "عف " وىو  ساقييا

 مضاؼ.
الياء: مضاؼ إليو 
 , متعّمقاف ب "كشفت " . 

بناء الّضمير المّتصؿ " ىا" 
عمى الّسكوف المقّدر عمى 

 األلؼ الممدودة.

قّدر عمى األلؼ مالّسكوف ال
 الممدودة.

الفتحة نيابة عف الكسرة ألّنو  اسـ مجرور ب" مف ". قوارير
 ممنوع مف الّصرؼ.

 الّسكوف الحقيقّي.

 أثر الكقؼ عمى صكائت كصكامت متنّكعة. : ( 06الجدكؿ )  
 

ّما  –مف الجدوؿ أعبله  -يّتضح  أّف الوقؼ إّما أّف يفرض الّسكوف عمى آخر الكممة,, وا 
أف يحافظ عميو,, والجديد في الوقؼ عمى" قوارير " ىو اجتماع ساكنيف أحدىما عمى الياء 

ذلؾ جماؿ ثبات القاعدة والثّاني عمى الّراء,, اقتضاه االنصياع لقاعدة العرب في كبلميا؛ وفي 
 اؿ الوقؼ.ػػػػػػة حػػػػات اإلعرابيّ ػػػػػ, ولتساوي الحركة,ػػػػػالعربيّ 
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    .المرأة العاممة الحيّية -ب     
 

ة   يقوؿ تعالى:  يَّ
ُ

ِ أ َغوَۡيُ َد  ٌَ وََج ۡدَح َٓء َي ا َرَد َي ا َو ًَّ َ ٌَ  َول َتنۡيِ ّيِ
َ

ُى ٱۡمَرأ ِّ ِ ٌ ُدوٍ َد ِي وََج ُقَْن َو َۡص ي َّاِس  ٱنل
اِنۖٓ قَاَل َيا  َُذوَد ذ  ث َشۡي بٍَُْا 

َ
َۖ َوأ ُٓء ِدَر ٱلرََِّع يُۡص  ٰ َۡصِِق َخَّتَّ َۖ قَاََلَا ََل ن ا ًَ َْ  ٢٣َلبِۡي   َرۡطُبُم َ ث ىَّ  ُث ا  ًَ ُّ َ َِقٰ ل ّنِ فََص هّظِ ٰٓ إََِل ٱ َّلَّ

َقاَل  ٌۡ َرۡۡي  َذ ََِلَّ ِي هَۡت إ ٍَز
َ

ٓ أ ا ًَ ِ دَ  ٢٤فَقِۡي   رَّبِ إِّّنِ ل ُُ إِۡخ ۡ ث ََجآَء ِ ف ۡشج ِِش ََعَ ٱ ًۡ َت ا  ًَ ُّ ٰ ٓء  ى ُغَْك  ۡدَيا َۡد ِِب ي
َ

هَۡت إِنَّ أ قَا
 ْۡ َق ۡه ٌَ ٱ ََنََْۡت يِ َصَص قَاَل ََل ََتَۡفَۖ  ِ ٱهَۡق َغوَۡيُ هُۥ َوقَصَّ  ا َجآَء ًَّ ۚ فَوَ َقۡيَت نَلَا َش ۡجَر َيا 

َ
َك أ ۡجزِيَ نَي ِۡلَ ًِ ِ ٰو هظَّ  ٢٥ِم ٱ

ۡشَت  بَِت ٱ
َ

أ ا َيٰٓ ًَ ُّ ٰ ى ِۡخَد هَۡت إ ٌِ ٱۡشَت   ۡ قَا ۡۡيَ َي َۖ إِنَّ َر نيُ   ۡ ِجۡرهُ يِ
َ
َقِْيُّ ٱۡۡل ۡه  .06-03القصص:   ٢٦ َجۡرَت ٱ

 
,, بيف -عميو الّسبلـ -قّصة أخرى مف قصص سورة القصص,, تروي ىجرة كميـ هللا موسى

ست فييا أسرة نبّي,, تقّطعت بو الّسبؿ,, فراًرا اّلتي ثناياىا حضور جمّي لممرأة,, باعتبارىا اليجرة مف  ُأسِّ
وعمى مشارؼ ىذه المدينة,, يكوف  هللا الّطريؽ إلى مديف,, لحكمة يعمميا,, الّطاغية فرعوف,, فأليمو

مر أمنو قسًطا وافًرا,, فإذا بو يبصر القوـ حواّؼ حوؿ بئر يسقوف منيا مواشييـ,, وىذا  الّتعب قد أخذ
اِنۖٓ "  عادّي,, أّما اّلذي أخذ باىتمامو, فإّنو تصّرؼ َُذوَد ث نۡيِ  َت

َ
تحبساف كتمنعاف يعني: »  ", ٱۡمَرأ

أغناميما عف الماء حّتى يفرغ الّناس كتخمك ليـ* البئر, قاؿ الحسف: تُكّفاف الغنـ عف أف تختمط 
,, إنيما فتاتاف نأت بيما محاسف أخبلقيما عف مزاحمة الّرجاؿ لسقي أغناميما,, إّنو 1«بأغناـ الّناس

تاف,, رغـ  تعّودىما عمى مينة الّرعي الحياء,, العممة الّصعبة لدى المجتمعات,, ىكذا تصّرفت الفتا
ككّؿ الّرجاؿ,, ولكّف األنوثة الحيّية لـ تفارقيما,؛ ىنا وعند وصؼ القرآف ألولى مراحؿ الحمقة الثّانية 

ترتسـ عبلمة الوقؼ الجائز المستحسف فيو الوصؿ " صمى " تحبيًذا  -عميو الّسبلـ -مف قّصة موسى
َۖ قَاَل َيا  مواصمة القّصة  لمقارئ ا ًَ       ؛ وكأّف كميـ هللا لـ يتأخر عند رؤيتو إّياىما,, وبادرَرۡطُبُم

     عف القـو ذوي الحاجة ذاتيا اّلتي قدمتا  إلى سؤاليما عف سبب وقوفيما بعيًدا عف البئر,, وبعيًدا
َۖ  فتجيباف  مف أجميا,, ُٓء ِدَر ٱلرََِّع يُۡص  ٰ َخَّتَّ َۡصِِق              إجابة فورّية,, ال وقت لدييا لمّتصّنع,,   قَاََلَا ََل ن

ف جاز,, يدؿّ   عمى الّصدؽ الواضح فيو, واألدّؿ عمى ذلؾ,,  فبل وقؼ مستحّب قيؿ ىذه الجزئّية,, وا 
ذ   ما جاء بعدىا,, ألّنيا ىي األخرى موسومة بالعبلمة" صمى"  َشۡي بٍَُْا 

َ
,, إذف ىذه عّمة َلبِۡي   َوأ

خروجيا مف البيت لمعمؿ,, عدـ قدرة أبييما عمى الّرعي,, فقد بمغ مف العمر عتّيا,, فيكتمؿ جوابيا 
ـّ لموسى الّشيـ قبؿ أف يكوف الّنبّي المرسؿ,  لما رأى,, وألّنو الّرجؿحصوؿ الفيـ  -عميو الّسبلـ -ويت

 مّما يشيد بنبؿ ىذه الّنفس اّلتي ُصِنَعْت « فسقى ليما » كفطرتو الّسميمة ]...[ » فقد ثارت نخوتو 
                                                           

 ىكذا وردت, واألصّح " ليما ". -*
 .999, ص: 26البغوّي: معالـ الّتنزيؿ, ج:  - 1
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 اّلتي ترىب حّتى كىك في إعياء الّسفر الّطكيؿ,, كلعّميا قّكة نفسّية يشي بقّكتوكما  عمى عيف هللا..

 .1« في قمكب الّرعاة رىبتو أكثر مف قّكة جسمو اّلتي أكقعت
 

خطابّية,, أبرزىا تصّرؼ الفعؿ " مف تداولّية  03ال يخفى ما في اآلية الثّالثة والعشروف " 
والفتاتيف,, مّما يرّخص احتماؿ الوقؼ أثناء الحوار بيف , -عميو الّسبلـ -" بيف " موسى "" قاؿ

              الّطرفيف,, ولكّف العبلمة " صمى " الموجودة عمى كّؿ مف " تذوداف ", و " خطبكما ",
 اشج فيو األحداث, ويأخذ الحوار بعضو بعًضا و " الّرعاء " تنحو بالخطاب منحى تسارعيًّا, تتو 

مف نبّي أثمرت فيو الّرجولة,  -مةمتخي -في تسمسؿ واّتصاؿ,, إلى أف تفضي إلى حركة سريعة
وأينعت سموًكا يقّدر حياء المرأة اّلتي أرغمتيا معطيات ظروفيا عمى الّتواجد بيف الّرجاؿ,, بعد 

شجرة,, يسمو الّراحة ويرجو الّتخّمص مف أنواء  يتفّيأ ظؿّ  -عميو الّسبلـ -ذلؾ,, ىاىو موسى
 إلى غناه,, وبينما ىو كذلؾ,, تقوؿ اآلية الموالية:  الّرحمة,, ضارًعا إلى رّبو,, مناجًيا إّياه, بفقره

  َِۡخد ُُ إ ۡ ث َجآَء ٓء  فَ ِۡدَيا ۡشج ِِش ََعَ ٱ ًۡ َت ا  ًَ ُّ ٰ ۡجَر َيا  ى
َ

َِيَك أ َۡجز ُغَْك ِۡل ِِب يَۡد
َ

هَۡت إِنَّ أ ۚ قَا َقۡيَت نَلَا اآلية,  َش
: ليست بسمفع مف الّنساء* -رضي هللا عنو -قاؿ عمر»  بمشية خجمى تعكس حياء صاحبتو 
تتقّدـ الفتاة  2«قد وضعت كـّ درعيا عمى وجييا استحياء  خّواجة لّواجة, ولكف جاءت مستترة 

  يدعوه إلى بيتو ليكافئو  -ليست ىي وال أختيا -   لتخبره أف أباىا, -عميو الّسبلـ -مف موسى
ابنتيو,, ىؿ بقي متعّمؽ بحديث القرآف عف الفتاة إلى مدعّو أبييا؟؟,, مع  عمى جميؿ صنعو

كبّل,, وعميو فإّف الوقؼ الجائز المستوي فيو الوصؿ والفصؿ بعبلمة" ج " ماثؿ عند ىذه 
ا يطوؿ سردىا في الحقيقة تعّمقت بأخبار الجممة,, وحاؿ تفضيؿ وصميا بما بعدىا يحمؿ أخبارً 

" فتستيّؿ بقوؿ  06والعشروف" ,, أّما اآلية الّسادسة مع فرعوف وقومو  -عميو الّسبلـ -موسى
ۡشَت  إحداىما ألبييا:  بَِت ٱ

َ
أ َۖ   ۡ َيٰٓ ُ ف جاز  -, وقبؿ اف تسأؿ عف دافع اقتراحيا ىذا, تجيبِجۡره وا 

ۡشَت "صمى "الوقؼ عمى ىذه الجممة لوجود العبلمة  ٌِ ٱ َرۡۡيَ َي نيُ   ۡ إِنَّ  يِ
َ
َقِْيُّ ٱۡۡل ۡه وىو ما   َجۡرَت ٱ

يعني خير مف استعممت مف قكّم عمى العمؿ كأّدل األمانة, فقاؿ ليا أبكىا: كما عممؾ » 
إالن  بقّكتو كأمانتو؟ قالت: أّما قّكتو: فإّنو رفع حجرنا مف رأس البئر ال يرفعو إاّل عشرة, كقيؿ:

 .3«, كأّما أمانتو, فإّنو قاؿ لي: امشي خمفي حّتى ال تصؼ الّريح بدنؾأربعكف رجالن 
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ائز بنوعيو, ما استحسف فيو ىذه قراءة وصمّية بيف الجمؿ اّلتي اعتمتيا عبلمات الوقؼ الجكانت 

الوصؿ,, وما تساوى فيو الفصؿ والوصؿ,, ولتوّفر إمكانّية القراءة النقيضة,, يحاوؿ البحث تمّمس 
 الفصؿ فيما بيف الجمؿ ذاتيا مف اآليات المذكورة.جمالّيات 
 

يا أيًضا مممح شبو يتحّقؽ بسمة أسموبّية بارزة,  -كما في النموذج الّسابؽ -ويمّثؿ الفعؿ" قاؿ "
كماؿ االنفصاؿ, ويعضده في ذلؾ حضور عبلمة الوقؼ الجائز "ج", قد يسّوغ الوقؼ عمى " تذوداف " 

, لـ يبؽ حبيس سّره,, وتحّوؿ إلى تفكير -عميو الّسبلـ -س موسىتوّقع سؤاؿ يحتمؿ أّنو راود نف
بصوت عاؿ يخبرنا بو القرآف الكريـ, في الجممة الثّانية اّلتي تعموىا العبلمة ذاتيا" صمى " لتفصؿ بيف 
الّسؤاؿ والجواب الّصادر عف الفتاتيف بعد مسافة زمنّية قصيرة, تمّثؿ مّدة تختصر وصؼ حاليما  وىما 

ـّ يسأليما عف شأنيما مف القوـ,, وجممة الجواب, مكّونة  رجبًل غريًبا يقصدىما في مشيو,, تبصراف  ث
؛ جاءت بعد وقؼ «بونا شيخ كبيرأو » " الّرعاء ", أّما الثّانية فيي  مف جزأيف,, األولى منتيية عند

, -وىو حياؤىما -مواشييـبأّف الفتاتيف عندما ذكرتا عّمة تحاشييما القوـ أثناء سقي  جائز أيًضا,, يشي
,, وعميو,, يمكف مف تمميحيما إلى حيائيما,, فأودتا سببا منطقّيا يبّرر تصّرفيما أحّستا بخجؿ إضافيّ 
 عمى الّنحو التّالي: -إلى ىذا الحدّ  -تشكيؿ الّنّص القرآنيّ 

 
 قاؿ: ما خطبكما؟ -
 قالتا: ال نسقي حّتى يصدر الّرعاء, وأبونا شيخ كبير. -

ترتيب مدارج الحوار عمى حفظ الوقت المستقطع لمتّفكير بيف المتحاوريف  حيث يعمؿ عمى
 وأثناءه.
 

خبارىما أباىما بمجريات األحداث, فإّف الحوار سيكوف  أّما ما بعد عودة الفتاتيف إلى البيت, وا 
 بينيما وبيف أبييما,, ويستأنؼ الّنّص القرآنّي بمقولة إحداىما ألبييا:

 , إّف خير مف استأجرت القوّي األميف. ستأجرهقالت إحداىما: يا أبت ا
 

ليس مف شيـ فتاة عرؼ عنيا الحياء, أف تبوح بمشاعرىا تجاه رجٍؿ بوًحا سافًرا, ولكّنيا لجأت 
في القائـ بأمرؾ,   اّلذم ال ُيزاد عميو, ألّنو إذا اجتمعت ىاتاف الخصمتاف» إلى الكبلـ الجامع المانع 
ـّ أمرؾ, كسيؿكالمتعّيد لشؤكنؾ, كىما  مرادؾ, كألّنو ذىب مذىب  الكفاية كاألمانة, فقد فرغ بالؾ, كت

المثؿ المضركب ]...[ كفيو الّتعميـ, اّلذم ىك أجمؿ كأليؽ في مدح الّنساء لمّرجاؿ المدح الخاّص, 
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ا بعد أف فيمت غرض أبييا, كىك تزكيجيا منو, كقد كاف  كأبقى لمّتحّشـ كالّتصّكف, كخصكصن
ّطاب يعجب بيذا الّتعبير, كيرمؽ سماءه في دعائو فيقكؿ: " أشكك إلى هللا عمر ابف الخ

, فينتيي صوت المرأة في ىذا الّنموذج نياية تدرجيا ضمف 1« ضعؼ األميف كخيانة القكّم"
إاّل وقد وّطف الّصمت والتّفكير, قبؿ  -شيد لو بيذه الخصمة -قائمة الحكماء,, إذ ال حكيـ

         ذا بعض إيحاء الوقؼ في اآليات الكريمة,, وال ينتيي دور الوقؼ الّسرعة في الكبلـ,, وى
عمى المواضع المشار إلييا بما ذكر,, ولكّنو ذو شأف مع الكممات المعنّية حاؿ التزاـ القارئ بو 

 عندىا يبّينو الجدوؿ اآلتي:
 

 
 أثر الكقؼ عمى كممات ذات محاّؿ إعرابّية متنّكعة. ( :07الجدكؿ ) 

 
 

                                                           
 , سوريا ,  9999,  27دار اليمامة و دار ابف كثير , ط : محي الّديف الّدرويش: إعراب القرآف وبيانو,  - 1

 .596, ص: 25ج: 

اإلعرابّية  الحركة إعرابيا الكممة
 األصمّية

ما آلت إليو الحركة 
 اإلعرابّية

فعؿ مضارع مرفوع بثبوت الّنوف ألنو مف  تذوداف
" واأللؼ ضمير مّتصؿ مبنّي  5األفعاؿ "

 عمى الّسكوف في محّؿ رفع فاعؿ.

األلؼ, ولكّف الوصؿ 
 يثبت كسرة الّنوف.

سكوف األلؼ دائـ, ولكّف 
كسرة الّنوف تؤوؿ إلى 

 سكوف حقيقّي )ظاىر(. 
مرفوع, خبر المبتدأ" ما االستفيامّية"  خْطُبكما

وعبلقة رفعو الّضّمة الّظاىرة, الكاؼ: 
ضمير مّتصؿ في محّؿ جر باإلضافة, 

 الميـ: عماد, واأللؼ لمّتثنية.

الّسكوف المقّدر عمى ألؼ 
 الّتثنية.

 سكوف مقّدر عمى األلؼ.

فاعؿ مرفوع, وعبلمة رفعو الضّمة الّظاىرة  الّرعاء
 عمى أخر.

 سكوف حقيقي )ظاىر(. الّضّمة الّظاىرة.

الّسكوف المقّدر عمى  ّر ومجرور متعّمقاف ب " سقيت".اج لنا
 األلؼ.

 سكوف مقّدر.

فعؿ امر مبنّي عمى الّسكوف الّظاىر,  استأجره
والفاعؿ ضمير مستتر تقديره: أنت, الياء: 
ضمير مّتصؿ مبنّي عمى الّضـ في محؿ 

 نصب مفعوؿ بو.

الّضّمة لفًظا, والفتحة 
 محبًل.

 سكوف حقيقي) ظاىر(
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ومف خبلؿ المبلحظة لما جاء في الجدوؿ يتبّيف حفاظ القؼ عؿ امتصاص الحركة اإلعرابّية أيًّا كانت 
قّوتيا, ونوعيا,, فيعطي جمالّية صوتّية أثناء القراءة, في غير إخبلؿ بما جاء بو المفّسروف, ودوف 

 المرّكبة. تعارض مع المعاني المستفادة مف وصؿ
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 َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ    َ  --نساء نبّيو -تعالى -في خطاب هللا الّتجاذب/مف جمالّيات كقؼ الّتعانؽ -02-04
 إليو. - -الّتقكل مناط شرؼ نسبة نساء الّنبيّ         

ِصَ  يقوؿ تعالى: ٰن د  َي َخ
َ

َۡصُُتَّ َلأ ِ ل َِّبّ َٓء ٱنل ه ا ٌَ ٱ ِصَ ّيِ ِ نّ َقۡيُُتَّ  َ آء تَّ َع  فَََل َ  إِِن ٱ ًَ َذيَۡط ِل  ْۡ َق ِٱهۡ ٌَ ب َضۡػ ََتۡ
ي ِ ذلَّ َل   ِِف قَۡوبُِِۦ َمَرض    ٱ ْۡ َ ٌَ ق وف  َوقُۡو ۡػُر  .30األحزاب:   ٣٢ا  يَّ

 
, حيث يقؼ - -الحبيب إلى بيت الّنبّي  -عميو الّسبلـ -مف بيت الّنبّي الكميـ موسى

مباشرة,, أّميات  - -البحث عند عتبة بيتو الكريـ,, فيسمع نداء  قدسّيا, يخاطب فيو آلو
ِصَ  ,, -رضواف هللا عمييف -المؤمنيف َخد  َيٰن

َ
َۡصُُتَّ َلأ ِ ل َِّبّ َٓء ٱنل ه ا ٌَ ٱ ِصَ ّيِ ِ نّ ِصَ  , أو  آء ٰن ِ َي َِّبّ آَء ٱنل

د   َخ
َ

ُُتَّ َلأ َۡص ٌَ ٱه ل ِصَ ّيِ ِ ّن ُُتَّ  َ آء َقۡي تَّ عمبل بجواز الوقؼ عمى إحدى الكممتيف,, ال عمييما مًعا,,  َ إِِن ٱ

أف يككف الكالـ لو مقطعاف عمى البدؿ كّؿ » وفؽ ما يقتضيو وقؼ الّتعانؽ اّلذي يتحتـّ فيو 
, حيث    والمشار إليو بالعبلمة  1«كاحد منيما إذا فرض فيو الكقؼ, كجب الفصؿ في اآلخر

أو كونيا  جممة آنفة,تحصر الكممة بالّنقاط المثّمثّية داللة عمى إمكانّية قراءتيا باعتبارىا تتّمة 

ِصَ » مستيّؿ جممة جديدة, وباعتبارىا اإلمكانّية األولى, فإّف  ٰن د  َي َخ
َ

ُُتَّ َلأ ِ لَۡص َِّبّ َٓء ٱنل ٌَ ٱه ا ِصَ ّيِ ِ ّن « َ آء

ا مف هللا عميو,  -صّمى هللا عميو وسّمـ -بكرامة أزواج رسوؿ هللا -جّؿ شأنو -تمّثؿ إعبلًنا خاصًّ
شادة بمكانتيّف عنده,, عمى وجو اإلطبلؽ,, عمى جميع الّنساء  ليس قاؿ ابف عّباس: يريد: » وا 

, 2«أعظـ لدمّ قدركّف عندم مثؿ قدر غيركّف مف الّنساء الّصالحات,, أنتّف أكـر عمّي, كثكابكّف 
عند هللا يظيره مطمع اآلية  -فّ رضواف هللا عميي - ّرفعة اّلتي نالتيا أّميات المؤمنيفػوىذا حكـ بال

ِصَ   -اػػػوما يمييكاآليات قبميا  –لكريمة ا ِ َيٰن َِّبّ د مف نساء األّمة ػػػفإّنيّف لسف كأح»  َ آَء ٱنل

         إّف الوقؼ؛ 3«- –لحسف سابقتيـ *, كاقترانيّف بالّنبّي 
 

                                                           
    المعانقة(, مقاؿ بمجّمة: جامعة أـّ القرى لعمـو الّشريعة والّمغة العربّية عبد العزيز عمي الحربي: وقؼ الّتجاذب ) - 1

 .06ىػ, ص:  9405, سنة: 39, ع:99و آدابيا, ج: 
 .348, ص: 26البغوّي: معالـ الّتنزيؿ, ج:  - 2
 ىكذا وردت, واألصّح: سابقتيّف. -*
 .348, ص: 26البغوّي: معالـ الّتنزيؿ, ج:  - 3
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 -جّؿ وعبل -, بجعؿ القارئ والمتمّقي كمييما؛ يستشعر مدى الّتجّمة اّلتي أوالىا المولى"عمى" الّنساء

 -صّمى هللا عميو وسّمـ -رسولوبعمّو وشرؼ مكانة  -إضافة إلى ذلؾ - ألّميات المؤمنيف,, ويوحي
 ال ىذه العبلقة اّلتي جمعتيّف بالّشريؼ الّشفيعما كّف ليحظيف بما حظيف بو لو  عنده,, فيؤالء الّنساء,,

عمى " الّنساء" أيًضا,, تماـ معناىا,,  لة الوقؼ,, بعض ىذا الّتخريج لدال-صّمى هللا عميو وسّمـ -

ُُتَّ » ووجود جممة جديدة بعدىا مستأنفة بجممة الّشرط  َقۡي تَّ  :  - تعالى –وجوابيا وارد في قولو «, َ إِِن ٱ
ِي ِِف قَۡوبُِِۦ َمَرض   فَََل  ذلَّ َع ٱ ًَ َذَيۡط ِل  ْۡ َق ِٱهۡ ٌَ ب َضۡػ َل   ََتۡ ْۡ ٌَ قَ وف  َوقُۡو ۡػُر حاضره فيو الفاء الّرابطة اآلية,,   ا يَّ

ىؤالء الّشريفات سبيؿ التّقوى  -تعالى -لو,, وبيذه القراءة الموقؼ فييا عمى " الّنساء ", يعّمـ هللا
األغراب مف الّرجاؿ أف يككف في نبراتيّف ذلؾ الخضكع اّلّيف ينياىّف حيف يخاطبف »  إذ ,وشرطيا 

 .1«!اّلذم يثير شيكات الّرجاؿ كيحّرؾ غرائزىـ, كيطمع مرضى القمكب كيييج رغائبيـ
 

عمى " اتّقيتّف " فتفيد أنيّف  , المتمثّمة في الوقؼ أّما قراءة اآلية الكريمة باتّباع اإلمكانّية الثّانية
لسف كالّنساء األخريات إف اتّقيتّف ]...[ يخّصص المعنى ويشرط بالتّقوى, فيتعارض مع مقاـ اإلطبلؽ 

 -صّمى هللا عميو وسّمـ - األولى,, ذلؾ أّف الّتشريؼ اإلليّي لنساء الّنبيّ اّلذي أفاده الّتخّرج في القراءة 
ة ونسبتيّف إليو,, إّنما ػػػػػى الحضرة الّنبويّ ػػػػػلمجّرد توّفر ىذا الّتعريؼ باإلضافة إل وػػػػػليس مّجانّيا,, وماى
ال يشارككّف فيو »  كصحيح يا نساء نبّي األّمة, حيازتكّف مقامنا«,, إف اّتقيتفّ » ىو مشروط,, مقّيد 

ّنما ذلؾ بالّتقكل, فميست المسألة مجّرد قراب صّمى هللا  -ة مف الّنبيّ أحد,, كال تشاركف فيو أحد,, كا 
في" فبل  ,, في حيف تكوف الفاء2«, بؿ البّد مف القياـ بحّؽ ىذه القرابة في ذات أنفسكفّ -عميو كسّمـ

ـّ اختيارىّف "  مفو  البّلـز تحّمييّف بوتخضعف..." استئنافّية محضة,, وما بعدىا شرح لبنود التّقوى  ث
 -  مف الّرجاؿ,, والتزاـ القوؿ المعروؼ مع األجانب, مف عدـ خضوع في القوؿ - -الّنبّي"نساء 

 .-وهللا أعمـ
) الّتجاذب ( عمى  ومّما ذكر,, يمكف ختاـ ىذا المبحث عمى إضاءات داللّية,, اشتغؿ وقؼ الّتعانؽ

, -أعبله -تمّمس بعض شذراتيا ومعانييا اّلتي تجاذبيا التزاـ القارئ عمى إحدى الكممتيف في اآلية
اآلتي الختصارىا: ؿ البيانيّ يصمح الّتمثي  

 
 بياني متعّمؽ بكقؼ الّتعانؽ  رسـ                                                  

                                                           
 .0759,ص: 00, ج:25في ظبلؿ القرآف, مج: سّيد قطب:  - 1
 .0758ص:  ,00:ج, 25: مج, القرآف ظبلؿ في: قطب سّيد - 2
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 : الفاصمة القرآنّية: تعريًفا وأنماًطا.عتبة  -30-30

 
    ا ، ػػا أظممت معانييػػػكانب طالمػػػة ، أضاءت جػػػحكث متخٌصصػػػة ببػػػػة القرآنيٌ ػػػػحظيت الفاصم

       اءػػؿ فضػػػة ، إذ تشغػػػػة كالقرآنيٌ ػػػات الٌمغكيٌ ػػػػف الٌدراسػػػؿ زمػػػا قبػػػى مػػػػا عمػػػػػػػػػت مفاتحيػػػمقػػػػك استغ
ف ػػػكل اإليقػػػى مستػػػإف عم –را ػػػف األىٌمٌية كبيػػػم  -(ا ) الٌسٌيد عبد الغٌفارػػػاؿ عنيػػػا قػػػػكم –اع الكاسع ، كا 
   مف عوامؿ إظيار المعنى الوارد في اآلية ،اؿ و روعة في الّتعبير القرآنّي ػػػما تضفيو مف جم» لػ 

اتج عنيا ، ػػػرس النٌ ػػػػع الجػػػي بديػػػٌركاء الٌصكتٌي فػػػػف الػػػا مػػػؽ فييػػػا يتحقٌ ػػػلم1«  و تالؤمو تماـ المالءمة
                      كؿػػػذه يقػػػػر ىػػػػػة الٌنظػػػػجيدا لك ػػػػو ، كتأكيػػآلؼ أصكاتػػػػي سٌر تػػػػى المعجز فػػػكالمعن

اـ ػػػػا إفيػػػػػي المقاطع يقع بيػػػػػة فػػػػػالفواصؿ حروؼ مشاكم:» ـ(  386ق /269) الٌرٌمانٌي  
 . 2« ي.ػػػالمعان

 
ى ػػاـ المعنػػػػد تمػػػػعنؼ ػػػي الكقػػػػد دكاعػػػػة أحػػػة القرآنيٌ ػػػػو أيضا ، أٌف الفاصمػػػؽ عميػػػف المتٌفػػك م   
    ى ساكفػػػؼ  إاٌل عمػػػػكٌم ، ألٌف العرب ال تقػػػػػؿ الٌنحػػػػركؽ العامػػػػذكب فػػػػف ، تػػػى ساكػػػػت عمػػػػك بالٌسك

زِبِۢ :-تعالى-،و بالعكس، كقولوة المرفوع بالمجرورػػو ليذا ساغ مقابم» 
ى ّيٌِ ِطنٖي َّلَّ ُّ   إٍَِّا َخوَۡقَنَٰ

اٞب ذَاقِٞب و َغَذاٞب َواِصٌب :  -تعالى  -مع قولو  َّ و ػػػرة لممضاؼ إليػػػػبل كسػػػػ، ف 3«الٌصاٌفاتِش
العاشرة ف ػػػػي اآليتيػػػػفكع ػػػت المرفػة الٌنعػػػي عبلمػػػا ، ك ىػك تسكينيداـ الٌضٌمة ػػؿ انعػػمقاب المجركر
  ة عشرة.ػػػالحادي

 
ة الٌصكتٌية لمفاصمة القرآنٌية ال بٌد مف اإلشارة إلى بعض ػػػػات الٌداللػػتجٌميي ػػػكض فػػبؿ الخػػػك ق
 متعٌمقاتيا :
الخرزة اّلتي تفصؿ بيف » : ىي :  لغة – أ تعريؼ الفاصمة القرآنّية : – 30-30-30
 4.« في الّنظاـ ، و قد فّصؿ الّنظـ ، و عقد مفّصؿ ، أي : جعؿ بيف كّؿ لؤلؤتيف خرزة الخرزتيف 
 

                                                           
 .197،ص : 1999ط( ، القاىرة  –حسيف نٌصار : الفكاصؿ ، مكتبة مصر ، ) د  - 1
أبك الحسف عمٌي  بف عيسى الٌرٌمانٌي :الٌنكت في إعجاز القرآف ، ضمف كتاب " ثبلث رسائؿ في اإلعجاز : محٌمد  - 2

 .97،ص : 1956،، مصر  2دار المعارؼ بمصر ، ط خمؼ اّلٌل ك محٌمد زغمكؿ ،
، اإلسكندرٌية ،  1كماؿ الٌديف عبد الغنٌي المرسٌي : فكاصؿ اآليات القرآنٌية ، المكتب الجامعٌي الحديث ، ط - 3

 .148، ص :1999
 .1011، ص : 2ابف منظكر : لساف العرب المحيط ، ج: - 4
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اّلتي تكوف آخر اآلية ، وىي كقافية الّشعر و قرينة الّسجع   الكممة»ىي :  اصطالحا : – ب

  لفواصؿ اّرؽ بيف ػػػة ، ففػػػػػػػػػوف آخر الجممػػػو قاؿ بعض القرّاء : الفاصمة : ىي : الكممة اّلتي تك
، وجعؿ الفواصؿ أعـّ منيا ، فيكوف كّؿ رأس آية فاصمة ، و ال يكوف كّؿ فاصمة  و رؤوس اآلي

 ، ك الفاصمة القرآنٌية كالخرز ك الٌمؤلؤ المفٌرؽ بيف آم الٌذكر الحكيـ . 1.« رأس آية 
 

ؿ عندىا ػػػة ، حيث ينفصػػػػة الكممػػػراف : أٌكليما : داللػػػك أمػػػػ" فكاصؿ " في : سبب تسميتيا -جػ 
  في قكلو  ؿػػػ* المتمثٌ ـ ػػرآف الكريػػف القػػد مػػػا : الٌسنػػػا بيف كبلميف ، ك ثانييمػػالكبلماف ، ، أك يحٌد بي

َْن  : -تعالى - ًُ مٖ َيۡػوَ ْۡ ۥ قُۡرَءاًٍا َغَربِّيّٗا هَِّق ُُ َٰخُ وَۡج َءاَي  .03فٌصمت :  "٣لَِتَٰٞب فُّصِ
 
  ى ػػػكلػػز ، استػػٌي متميٌ ػػػر صكتػػة مظيػػػة القرآنيٌ ػػإٌف الفاصمػػػػػٌي ، فػػػػػالٌمسانانب ػػػػػف الجػػػػػا مػػك أمٌ  

اٌلتي تحظى  2« مف الفونيمات الّتطريزّية» ارىا ػػة ، العتبػػػة صكتٌية غير قميمػػػعمى مساحات بحثيٌ 
اء إصدار ػػاؿ أثنػػرس المكسيقٌي المنثػػػػـ ، فالجػػا عنايتيػػؿ الٌدارسيف  اٌلذيف أكلكىػػف قبػاـ كبير مػػػباىتم

ة ػػة الٌنحكيٌ ػػة عند انكسار الٌرتابػػذا تغٌير الٌداللػػػدة ، ك كػػكرة الكاحػػو في السٌ ػػا أك عدمػػػاؿ تكافقيػػالفاصمة ح
أو عمـ  la phonostylistiqueاألسموبّية الّصوتّية اف بعض معالـ ػػا ، يعكسػػلضركرة مراعاتي

درج ضمف ػػاع المترٌتب عف الٌتكرار ك التٌقابؿ ك غيرىما ، مٌما  ينػػكاع اإليقػػك أن **لّصوتّي الجماؿ ا
ة ػػػد كجيػػاف الٌدراسة األسمكبٌية ، يعتمػػف أفنػػػذا الفنف مػػػة " لمٌنصكص ؛ ك ىػػى الٌداخميٌ ػػمصطمح " المكسيق

      ذه ػػػو ىػػى البحث في مرحمتػػيسع ، linguistique – expressiveتعبيرّية  –لسانّية ر ػػنظ
عمى الفاصمة القرآنٌية ، مختارا تصنيؼ الٌنماذج ة بالكقؼ ػػػا ذات الٌصمػػػع بعض مظاىرىػػلى تتبٌ إ

،  مفيـو الّنسؽ الّصوتّي لمفواصؿة الٌشييرة ليا ؛ كعميو ، يتحتـٌ ذكر ػػػاؽ الٌصكتيٌ ػػؽ األنسػػػارة كفػػالمخت
ففي  ي خصائصيا الّصوتّية ،فة ػػػا و مّتفقػػػػػػي نوعيػػػػػة فػػػػػػا مختمفػػػػػع أصواتػػػػػػنسؽ يجم: »  فيو

 و قد آثرنا  ة عف الفواصؿ األخرى ،ػػػػػة بفاصمة مختمفػػػػػّؿ اآليػػػػػرآف الكريـ تستقػػػػغير موضع في الق
                                                           

الٌشيخ طاىر الجزائرٌم  الٌدمشقٌي : الٌتبياف لبعض المباحث المتعٌمقة بالقرآف عمى طريؽ اإلتقاف ، اعتنى بو : عبد  - 1
 .247ىػ ،ص : 1412،  3الفٌتاح أبك غدة ، مكتبة المطبكعات اإلسبلمٌية بحمب ، ط :

،  01مصدره الٌرٌبانٌي ، دار عٌمار ، ط :  ينظر : صبلح عبد الغٌفار الخالدٌم : إعجاز القرآف البيانٌي ك دالئؿ -* 
 .319، ص : 2000عٌماف ، 

 .107، ص : 2004، القاىرة ،  01حساـ البينساكٌم : عمـ األصكات ، مكتبة الثٌقافة الٌدينٌية ، ط :  -  2
ا ، في كتابو : أ صكؿ الفكنكلكجي N.TRUBETZKOYأٌكؿ مف استعمؿ ىذا المصطمح ىك : نيككالم تركبتسككم-**
   دار غريب لمٌطباعة ك الٌنشر  ، بألمانيا، لممزيد ، ينظر : محٌمد إبراىيـ الٌضالع ،: األسمكبٌية الٌصكتٌية ، 1936عاـ 

 ط ( ، القاىرة . –ك الٌتكزيع ، ) د 
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ة ػػػاذج المكافقػػا مع الٌنمػػة ، تظير مفاىيميػػثانكيٌ  مر أنساقاػػػاٌلذم يث 1« تسمية ىذا الّنمط بالعنقودّي.

 . -بإذف اّلٌل تعالى  –ة ػػػبلؿ المقاربػػا خػػػلي
 

 .ة ..ػػػػؽ بيذه المرحمػػػد محٌؿ البحث المتعمٌ ػػػػيو الٌشكاىػػػك فيما يمي جدكؿ تعرض ف

 
 المبحث الثّاني مف الفصؿ األّوؿفي  محّؿ المقاربة اآليات  ( :38الجدوؿ )  

  

                                                           
، ،جامعة آؿ البيت  16عمر عبد اليادم عتيؽ : األسمكبٌية الٌصكتٌية في الفاصمة القرآنٌية ، مجٌمة المنارة ، مجٌمد :- 1

 .03 ، ص:  03، ع :األردف 

الفاصمة  –الٌشاىد  اآلية  الٌسكرة  الٌرقـ 
 -القرآنٌية 

 الٌظالميف 35 البقرة  01
 العالميف 42 آؿ عمراف 02
 الٌراكعيف 43 03
 يختصمكف 44 04
 المقٌربيف 45 05
 يكحى 38 طو 06
 عيني 39 07
 العظيـ 72 الٌتكبة 08
 جميبل 28 األحزاب 09
 عظيما 29 10
 يسيرا 30 11
 كريما 31 12
 معركفا 32 13
 تطييرا 33 14
 خبيرا 34 15
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 مف جمالّيات الّنسؽ األغّف لمفاصمة القرآنّية – 32 - 30       

 
 مف جمالّيات غّنة الّنوف بعد ياء المّد أو واوىا. - 30 – 30-32             

 المرأة زوجيا معصيتو .مف تبعات شراكة  –أ                                    
 

رأة خمقت آلدـ ػػك أٌكؿ امػػى ،ذا الٌصنؼ الٌنسكٌم ػػػي ىػػػو  فػػة فاصمتػػرح لدراسػػٌي المقتػػاؿ القرآنػػػالمث
    عميو –و آلدـ ػػف كحيػػو عػػحكايت في –ارؾ ك تعالى ػػػتب –كؿ المكلى ػػػٌكاء " يقػػػا  " حػػػمنو ،،،ىي أٌمن

 :  -ك عمى رسكلنا الٌسبلـ 
ََا َجَرةَ ـَٔ َي   َوقُۡو ِ ٱلشَّ ا َوََّل َتۡقَرَبا َهَِٰذه ًَ ا رََغًدا َخۡيُد ِشۡئُخ َّ َۡ َََّث َولُُكَ ِي ٍَج َوَزوُۡجَك ٱۡۡلَ

َ
ٌۡ أ اَدُم ٱۡشُل

ًِنَي  َٰوِ ٌَ ٱهظَّ  35البقرة : ٯ٢َفَخُمٍَْا ِي
 

         داػػػالميف " ك تحديػػػ" الظٌ ة ػػػر كممػػػخآي ػػى ةػػػة الكريمػػػػذه اآليػػػػة في ىػػػػة القرآنيٌ ػػػإٌف الفاصم
ٌره  " الياء " ػػػ " مف " ك عبلمة جػػػبركر ػػٌي " اسـ مجػػا اإلعرابػػػا مف حيث مكقعيػػػ) الياء ك الٌنكف ( إٌني

رد ، ػػا لممفػػاء مكٌجيػػػة جػػة الكريمػػاآلياب في ػػػظ ىك أٌف الخطػػػغير أٌف المبلحـ ، ػػػسال رػػػألٌٌنو جمع مذكٌ 
         اءت فكاصميا إٌما بػ )ياء + نكف ( ،، ػػا ، جػػػكرة عمكمػػال ريب أٌف السٌ ع ،، ػػتـ بالجمػػػ، فإذا يخت

ـٌ  ػػاؽ فػػػػؿ ضمف الٌسيػػػػا  تدخػػػأك ) كاك+ نكف( أك ) ياء +ميـ ( ك أحيان كاصؿ أخرل تكسر اإليقاع العا
، ك عميو ؛ فإٌف ما كاف متكٌقعا أف يقاؿ ي ػػػاه المتمقٌ ػػػى لفت انتبػػػا عمػػػع ، حفاظػػػو عف المتكقٌ ػػػك تخرج ب

ًِنَي  ة : ػػػػة اإللييٌ ػػػكرد لمحكم "ا ظالمىيف ػػػفتككن "فيو  َٰوِ ٌَ ٱهظَّ ة لممٌد الٌشامؿ لمٌسكرة ، ػػػرعاي  َفَخُمٍَْا ِي
     وػػػا ظالميف ، ك كأنٌ ػػرة الٌظالميف ، ك لف يككنػػػي دائػػبلف فػػػٌي ، يدخػػر اإلليػػا عف األمػػػإذ بخركجيم

ك ػػػـ ظالمػػة أكبر، ك كثيرىػػا ضمف مجمكعػػػو ، فيمػػػـ ثقمػػػا رغػػػا خطأىمػػػيخٌفؼ عمييم –بل ػػجٌؿ ك ع –
 ـ ك أدرل بخمقو .ػػعمأ ك ػػػا داـ ىػػك اّلٌل ، ك مػػار ىػػا داـ الغفٌ ػتاؿ " إذا عٌمت خٌفت " مػػا يقػػك كمأنفسيـ، 
 
بلء إلى ػػر بجػػيػػػـٌ يشػػػػث –بلـ ػػػػو السٌ ػػعمي -ة آدـ ػػة معصيػػػػرد حادثػػٌي حيف يسػػاب القرآنػػإٌف الخط 
ٌۡ  »ي الٌسكنى ػػو فػػي شريكتػػىؿ ذلؾ ػػة " حٌكاء " فييا ، ك قبػػػشراك ٍَج  »ـٌ ػػث « ٱۡشُل

َ
َََّث أ « َوَزوُۡجَك ٱۡۡلَ

ا رََغًدا  »ثـٌ  َّ َۡ ا  »ا ػػػبعدى« َولُُكَ ِي ًَ     ا ،ػػرا ليمػػة المثٌنى تحذيػػاب بصيغػكاصؿ الخطػػػك يت «َخۡيُد ِشۡئُخ
َجَرةَ »   ؼ المثٌنى "الشتغاؿ " الياء ك الٌنكف " مكافقة لعمكـ ػػػؿ " ألػػػؼ عمكقٌ ليت «َوََّل َتۡقَرَبا َهَِٰذهِ ٱلشَّ
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تنتيي فواصميا بحرؼ مف حروؼ المّد  مع الّنوف  أو المّد » كرة البقرة ، اٌلتي ػػي سػػػع الٌصكتٌي فػػػالكاق

    فال تكوف زينة الكالـ بالّسجع ] ..[ مع الميـ ، في األغمب األعـّ ، إذ المعنى ىو المقصود ، 
       مة اإلليٌيةػا كرد لمحكػػػ، إٌنماع الخطاب ػػػإليق ذا الكسرػػو ، فإٌف ىػػػك من1«. عمى حساب المعنى 

ًِنَي »  َٰوِ ٌَ ٱهظَّ كاءـ ػػا تتػػا عنقكديٌ ػػرا كنسقػػكرة ،، مظيػػػي فكاصؿ السٌ ػػػؿ  فػػػٌد الٌشامػػة لممػػػرعاي «َفَخُمٍَْا يِ
يؿ ػػػك بدكره يحػػك ى ات فييا ،، ػػػة اآليػػػػفيو األصكات ، ك تحافظ عمى اٌتصاليا اإليقاعٌي ضمف بقيٌ 

ا ػػػخركجيمب، إذ  -ع مف آدـ كحٌكاء ػػػإف كق –أ ػػػـ الخطػتـ بتضخيـ حجػػػٌي مفعػػػػانب داللػػاـ عمى جػػػػاألفي
يػػف يككنػػػيف ،، ك لرة الٌظالمً ػػػػبلف دائػػػر اإلليٌي يدخػػػمف األػػػػع و ،، ػػػي الكقت ذاتػػك ف؛ ا ػػػكحدىمف ػػا ظالمى

أ ػػػك بذلؾ فالخط  ف " التٌبعيضٌية ،ػػتحضر" م ـ ،ػػا بالٌظمػػػؤٌدم إلى كصميمػػػة الخطأ المػػػػفداحؿ ػػػػكمقاب
ف اٌتجيت ػػإف ، ـ بالمعاصيػػػير ىـ ظالمك أنفسيػبر ، فكثػػػة أكػػى مجمكعػػػا إلػػػينسبيما ػػػالٌصادر عنيم

 كجٌي لػ " ظالميف " ينتج ما يمي : ػػكنكلػػالمبلحظة إلى التٌقطيع الف
 Ø + ظالميف = ظ + ػػػػػى +ا +ؿ +ػػػػً + ـ + ػػػً + م +ف

 صائت + صائت طكيؿ + صامت + صائت قصير + صامت +صائت طكيؿ +صامت
 

   كع ػػػذا النٌ ػػػػػػى ىػػػؼ عمػػك الكق قا  طكيبل ،ػو مغمػػػع الفاصمة المكقؼ عميػػػكف مقطػػػذلؾ يكػػػك ب
    ة ، ػػػاء المٌديٌ ػػػػى دكر اليػػػاـ إلػػػيؿ األفيػػػيح –ة ػػػة الكريمػػػي اآليػػػػػا فػػػػكم -ة  ػػػع المغمقػػػػػػف المقاطػػػػم

      ة ػػػػػػة جميٌ ػػػػي داللػػػف – يٌ ػػػد القرآنػػػد الٌتجكيػػػػكاعػػػػا لقػػػاحترام -عند قراءتيا بالتزاـ المدكد األربعة ، 
 و .ػػف " جممتػػى كثرة عدد " الٌظالميف "اٌلذيف ال يمٌثؿ منيـ " آدـ كزكجو حٌكاء " إاٌل بعضا " مػػعم

 
دد ػػػى العػػػدّؿ عمػػػدا ، يػػػا ** مقيّ ػػػمورفيم» برػػػ" المعتكف ػػػػالنٌ "ي صكت ػػػر فػػػادة الٌنظػػػػا  إعػػػػأمٌ  

 ف "ػػػ" المعّمَمي اف "ػػػنية "او" يائيا " مثؿ "معّممػػػؼ الّتثػػػد" ألػػػػإذا وقعت بع [..]ا ػػػػو الجنس بإلحاقي
 ـ " أو "يائو، إذ تكوف مورفيما مقّيًدا يدّؿ عمى الجمع والجنسػػػر الّسالػػػػع المذكّ ػػػأو " واو جم
كر مف حيث ػػػػالٌذكرأة إلى جنس ػػػػػٌكاء" المػػػد أدخمت "حػػػذلؾ، فقػػػكب؛ 2«الميندسيف" –"الميندسوف 

 ؿ.ػػا "كآدـ" الٌرجػػػة المعصية اٌلتي ارتكبتيػػػـر كسابقػػػالج
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 اتٌييف، صكتاف يشتركاف في عديد صفات، كما في الجدكؿ اآلتي:كالياء كالٌنكف عند األصك 
 
 الٌصفة المخرج الٌصكت

كسط الٌمساف كما  الياء المٌدٌية
يحاذيو مف الحنؾ 

 األعمى.

 خفٌي. -مصمت -مستفؿ -منفتح -رخك -جيكرم

طرؼ الٌمساف كما  الٌنكف
يحاذيو مف غار 
 الحنؾ األعمى.

 أغٌف. -مندلؽ -مستفؿ -منفتح -بينيٌ  -مجيكر

 
 ي الياء المّدّية والّنوف.لصوتَ  تحميؿ( : 30) جدوؿ 

 
ـ في تككيف ػػػاغػػػذا التٌنػػػرت ىػػٌ بلث يسػػػات ثػػػاؿ، صفػػػر، كاالنفتاح، كاالستفػػػاء عميو، فإٌف الجيػػػػكبن

ذه الغٌنة اٌلتي تشحنو ػػػك ىػػػػاء، فيػػػف اليػػػات عػػػػف صفػػػكف" مػػػز " النٌ ػػػا يميٌ ػػا فيمػػػة " الٌظالميف"، أمٌ ػػػػفاصم
وضروب اّلتي تساعد عمى اجتياز مراحؿ التّأّوه واألنيف »  تياػػيقيٌ ػػػبمكسة ػػػػة العاليػػػػبالقٌكة اإلسماعيٌ 

   كمٌ ػػػػتكل الٌنحػػػعمى المس 1« ةػػالّتعبيرات االنفعالّية، وتؤّدي وظيفتيا الصوتّية عبر سموكّيات متنّوع
 و الٌنٌص القرآنٌي ػػػير إليػػػى ما يشػػذم ال يخفػػػٌي ، الٌ ػػػكل الٌداللػػػك عمى المستأ –ا ػػػو آنفػػػر إليػػا أشيػػػكم -
اف ػػػاف يبلزمػػػذاب الٌضمير،،ال ينفكٌ ػػػس ،، كعػػػف الٌنفػػػػو ،، فأنيػػػػصحابـ " عمى أ ػػػػر " الٌظمػػػػف جرائػػػم

    ؤالء ،ػػػف ىػػػػػػا إاٌل نمكذجا مػػػا زكجيػػي شراكتيػػػػف  ٌكاء "ػػػػة ،، ك ليست " حػػػارؼ معصيػػػػف إذا قػػػالمؤم
ة ، ػػػػات المكاليػػػادة اآليػػػػػػا بشيػػػاىػػػػػـ تتخطٌ ػػػػأ لػػػد الخطػػػيف بعػػػٌكابػػػالتٌ  يفػػػاده المؤمنػػػػة اّلٌل عبػػػػٌف رحمػػك لك
كف الجامعة ػػػػػأكقع الفكاصؿ ، كفاصمة النٌ  ات ، كػػػو أدٌؿ الكممػػػػار لكحيػػػاف مف اختػػػػكرة ،،فسبحػػػف السٌ ػػػػػم

أنس ػػػاس بػػػمى اإلحسػػػػة عػػػػ،، الباعث 2« الّنوف األنيسة» ي ػػػػػػأك ى ة ،،ػػػػة الٌرقيقػػػر ،، ك الغنٌ ػػػػبيف الجي
ع بعضيا ػػػر تدافػػػػة ،،الٌظاىػػػػي المتكاممػػػػػػاـ المعانػػػراءة لتمػػػد القػػػؼ عنػػػفييتكقٌ يف ،،ػػػاده الٌتٌكابػػػاّلٌل لعب

 . –ـ ػػػػػك اّلٌل أعم -نيف ،، ػػاده المؤمػػػلعبة ػػػة الٌرٌبانيٌ ػػػي الٌتربيػػػػذا ىػػػػك ىك ببعض ،،
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ـّ االبف اآلية –ب         المرأة اآلية و أ

 
 في ىذا الٌنمكذج الٌنسائٌي الفٌذ في إيمانو :  –تعالى  –يقكؿ اّلٌل        

 
    َرِك ِإَوۡذ قَاهَِج َّّ َِٰك َوَط َ ٱۡصَطَفى ۡرَيُى إِنَّ ٱَّللَّ ًَ َٰ َل ئَِمُث َي ًَ ۡ ًِنَي ٱل َٰ نَِصآءِ ٱۡهَعَٰوَ َِٰك لََعَ ۡريَُى  ٤٢َوٱۡصَطَفى ًَ َٰ َي

َٰلِػنَِي  َُِِت لَِرّبِِك َوٱۡشُجِدي َوٱۡرَلِِع َيَع ٱهرَّ ِّۡى إِۡذ  ٤٣ٱۡق يۡ ِْخيُِ إََِلَۡكَۚ َوَيا ُلََج ََلَ ۢنَتآءِ ٱۡهَغۡيِب ٍُ
َ
ٌۡ أ َٰلَِك يِ َذ

ۡى يَۡلُفُن َمۡريََى وَ  ُّ يُّ
َ
ۡى أ ُّ ًَ َٰ قَۡل

َ
َْن يُۡوُقَْن أ ًُ ِّۡى إِۡذ ََيَۡخِص يۡ َ  ٤٤َيا ُلََج ََلَ ۡريَُى إِنَّ ٱَّللَّ ًَ َٰ َل ئَِمُث َي ًَ ۡ إِۡذ قَاهَِج ٱل

ثٖ ـِ يُبَشّ  ًَ ِصيُح ِغيَس يِّ  ُرِك ةَِلوِ ًَ ۡ ُُ ٱل ًُ ُُ ٱۡش َۡ ّّٗ ٌُ َمۡرَيَى وَِجي ۡنيَ ٱۡب بنَِي ا ِِف ٱَلُّ َقرَّ ًُ ۡ ٌَ ٱل         .٤٥ا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِي
 .45 – 42آؿ عمراف : 

 
و ػػا تكٌفمت بػػػا رٌبانيٌ ػػػركم خطابػػػػات تػػػػي آيػػػػدة ،، فػػػكف مقيٌ ػػػػٌدٌم ك نػػػػصكت م ا ،،ػػػػة عينيػػػػالفاصم

و بمكانتيا ،، ذكرا ػػػى  التٌنكيػػػأف يبق –و ػػػي عميائػػػف -ا اّللٌ ػػػػدة ،، أراد ليػػػػى سيٌ ػػػػػو إلػػػػػالمبلئكة ، لتكصم
 كف ،،ػػػػـك يبعثػػػػػى يػػػػاء ،، إلػػػػا األحيػػػي دنيػػػف

 
    ًِنَي ِإَوۡذ قَاهَِج َٰ نَِصآءِ ٱۡهَعَٰوَ َِٰك لََعَ َرِك َوٱۡصَطَفى َّّ َِٰك َوَط َ ٱۡصَطَفى ۡرَيُى إِنَّ ٱَّللَّ ًَ َٰ َل ئَِمُث َي ًَ ۡ      ٤٢ٱل

  42آؿ عمراف :
 
ارة معمنة ػػػك طيػػػر ،، أك ىػػػاء آخػػػارة ثـٌ اصطفػػػػالٌطياء ك ػػػػؼ ،، باالصطفػػػو نداء الٌتشريػػػإنٌ 
          ى ذلؾػػػار عمػػػػيفة ،،ال غبػػذه المرأة عفػػػػو ،،أٌف ىػػػػع أحيائػػػكف بجميػػػع الكػػي سمػػػػا فػػػػأصداؤى

     ارة  اٌلذم ػػػؽ الٌطيػػػػا خمػػػف ، أفرزىمػػػف اصطفاءيػػو ،،محصكرة بيػػادة اّلٌل ك مبلئكتػػػفي شخصٌيتيا بشي
َٰ نَِصآءِ  دة  ػػػذه الٌسيٌ ػػػٌي ليػػػاإللي االختياراف ػػػػو ،، فكػػػػكؿ بػػػع البتػػػػي تمتٌ ػػػكف فػػػما فتئ الييكد يشٌكك لََعَ

ًِنَي   . 1«إلى أعمى اآلفاؽبيذا اإلطالؽ اّلذي يرفعيا » ،   ٱۡهَعَٰوَ
 

ـ ، ػػػػر الٌسالػػػع المذكٌ ػػكف جمػػػة + نػػاء مٌديٌ ػػػالعالميف "  كما في  " الٌظالميف " ية " ػػػك تحضر فاصم
ع ػػػك ممحؽ بجمػػػرة ، كىػػكرة البقػػف سػػة مػػػكر في اآليػػػع المذكػػـ الجمػػػمف ظم ـػػع سالػػػذا الجمػػػػغير أٌف ى

     ة عمى الكثرة ، ػػي كحدىا كفيمة بالٌداللػػـ "  ك ىػػف " العالى ػػكذة مػػػأخػػػـ ،،فػ"العالمكف " مػػػػالمذٌكر الٌسال
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ى " نساء "بدؿ ػػا إلػػؿ إضافتيػػا كعمػػامػػتم رة ،،ػػػرة الكثػػى كثػػػا عمػػػػاىػػػكف " أضافػػػاء ك النٌ ػػػٌف " اليػػػك لك

          عمى دؿ الكقؼ ػػػب –ذا الٌتركيب المعجمٌي ػػػػار ىػػػػرآف اختػػػػألٌف الق –بلكة ػػػاء التٌ ػػػارئ أثنػػػػتكٌقؼ الق
ر بػ" اإلضافة " ؛ ػػػا بػ " اؿ " ك اآلخػػػدىػػاء"، أحػػػا لػ" نسػػػبلف تعريفػػػف تمثٌ ػػػػكف الحاليػػػػـ كػػػػاء " ، رغػػػػ" الٌنس

اء الكامؿ  ػػػذا االصطفػػػػػى ىػػػرة إلػػػيؿ مباشػػػاء " تحػػة " نسػػػبل ،، يٌتضح أٌف كممػػػبإنعاـ الفكر قمي
إّما عمى » ؿ األرض ػػػػي أىػػػر فػػػاؿ الفكػػػا " العالميف "  جػػػػت  إلييػػكباختصار ،، في حيف إذا أضيف

             ةػػالمكتسب أكٌف ، ػػػف آبائيػػػة عػػػػة المكركثػػػػػف المكانػػػف مػػػا بمغػػػػميم 1« عالمي زمانيا أو مطمقا
 ٌف..ػػػف أزكاجيٌف ك أبنائيػػم

 
ؽ ػػػدر ما ينغمػػػـ " ، ك بقػػػدة " مريػػػؼ لمٌسيٌ ػى الٌتشريػػػة " العالميف " منحػػػظ فاصمػػػا تحفػػػدر مػػػػك بق

    ا " البتكؿ " ػػحازتي يػػػف الٌرفعة اٌلتػػػٌدة مػػػػاف ممتػػػى معػػكف"  عمػػػالنٌ اء ك ػػػا " اليػػػر منيػػػع الخيػػػالمقط
 ؽ األغٌف لمٌسكرة ،ػػػة الٌنسػػػي رعايػػػؿ فػػػرل ،، تتمثٌ ػػػة أخػػػد أٌدت أيضا كظيفػػٌز ، تككف قػػػا المعػػػد رٌبيػػػعن

ـٌ الكق د بتصٌكر االقتصا اء " ػػػػػى " الٌنسػػػاء " ك ليس إلػػػى" نسػػػة إلػػػيف " المضافػػى " العالمػػػػؼ عمػػػفت
 الٌمغكٌم.
 
  َٰلِػنَِي َُِِت لَِرّبِِك َوٱۡشُجِدي َوٱۡرَلِِع َيَع ٱهرَّ ۡريَُى ٱۡق ًَ َٰ   43آؿ عمراف :٤٣َي
 
ار ،، ػػة األطيػػة المبلئكػػػاٌص خصكصيٌ ػػاب خػػكل خطػػػرآف فحػػػو القػػرض فيػػة ،، يعػػداء المبلئكػػػن 

ا دامت حظيت ػػم«ؾ  ك اسجدم  كاركعي مع الٌراكعيف ػػػلربٌ اقنتي » رة البتكؿ ،، أف ػػى المطيٌ ػػو  إلػػمكجٌ 
كاف ىذا مف الّنعمة الجسيمة ،، ما يوجب ليا القياـ بشكرىا » ف ػػى العالميػػػاء عمػػػة االصطفػػبنعم
خّص الّركوع و الّسجود لفضميما و داللتيما  ]..  [القنوت دواـ الّطاعة في خضوع و خشوع [..]

 . 2« عمى غاية الخضوع للّ 
   اء العالميف  جمعا ػػػدة نسػػػؿ سيٌ ػػػة  " ياء المٌد كالٌنكف "  ، حيث تدخػػػٌرر الفاصمة المٌديٌ ػػك تتك

ى : و لتكف ػػبمعن» ـ ػػػكف معيػػػكؿ " أف تكػػػػرت " البتػػػأمف ،ػػػػع الٌراكعيػػػك جمػػٌددا ،،ىػػػاد  محػػػف العبٌ ػػم
  الجماعة ، أو : انظمي نفسؾ في جممة المصّميف ، وكوني معيـ صالتؾ مع المصّميف ، أي : في

 

                                                           
تحقيؽ : عبد الٌرحمف  : تيسير الكريـ الٌرحمف في تفسير كبلـ المٌناف ،، عبد الٌرحمف بف ناصر الٌسعدٌم الٌسعدٌم  - 1
 .130ص :بيركت ، لبناف ،  ، 2000،  01الٌرسالة ، ط :  حؽ ، مؤٌسسةيبف معبل الٌمك ا
 .130المصدر ذاتو : ص : - 2
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و و ال يركع ، وفيو ػػػفي عداد غيرىـ ، ويحتمؿ أف يكوف في زمانيا مف كاف يقـو و يسجد في صالت

 .1«مف يركع ، فأمرت بأف تركع مع الرّاكعيف  و ال تكوف مع اّلذيف ال يركعوف
 
الميف " ػػػة " العػػػػا كفاصمػػػؽ ، تمامػػػؿ مغمػػػع طكيػػة بمقطػػػة مختتمػػػة " الٌراكعيف " مٌثمت فاصمػػػكمم

ى ػػػٌي اٌلذم تتدلٌ ػػػػرس المكسيقػػػة الجػػػح اآليػػػػي منػػػا فػػػدت معيػػػد اٌتحػػػػٌي ، ك قػػػمف حيث الكصؼ الٌصكت
ؤنفت ػػػػؼ اٌلذم استػػػذا الكقػػػػراءة ،، ىػػػػاء القػػػا أثنػػػالكقؼ عمييد ػػػكف " عنػػف " النٌ ػػػة مػػػػة  المنسابػػػػو الغنٌ ػػػػمع

          ي المعنى ػػػػاص فػػرة " ، كغػػػا مباشػػػػى " خطابيػػػـ " إلػػػػرج مف الخطاب عف " مريػػػداء خػػػو بنػػػػجممت
  ّلٌل كع ػػاؿ الٌركػػػاف بجمػػػداد يكحيػػػػػة كامتػػػػنغميٌ ي ػػػف " فػػػػكـ  " العالميف "  إلى خصكص  " الٌراكعيػػػػػف عمػم
  ‼و ػػػار منػػػك ضركرة اإلكث –الى ػػػتع –

 
   ٌؽ ػػو إلى متمػػاب سيٌتجػػأٌف الخط –ة ػػػد المقاربػػقي –ٌي الحالي ػػػػكذج القرآنػػػدك مف الٌنمػػػيب     

 ة ..ػػػة المكاليػػػة الكريمػػػػا اآليػػػتذكرىرل ، ػػػػة أخػػػة لسانيٌ ػػػػي رسالػػػػ،، فآخر 
 
  ذلؾ مف أنباء الغيب نوحيو إليؾ و ما كنت لدييـ إذ يمقوف أقالميـ اّييـ يكفؿ مريـ      

 .44آؿ عمراف :  و ما كنت لدييـ إذ يختصموف
 
ف ، كلكٌنو الكحي ػػار الٌسابقيػػػػف أخبػػػاه مػػػػأف آت-  -يبو ػػى حبػػػف عمػة الٌرحمػػػا منٌ ػػػة .. فييػػآي

ا ػػػدى ليػػػ؛أري 2« مع رّبياى ػػػدا عمػػػف شاىػػػـ يكػػػػإذ ل-- ا ، ػػػة اٌلتي خٌص بيػػػو ،، ك الٌرسالػػػزؿ عميػػػالمن
تشاحنوا و تخاصموا  أّييـ يكفؿ مريـ ، واقترعوا عمييا بأف ألقوا أقالميـ » ؤالء ػػػػى إفٌ ػػػػاؿ فػػػأف عػػػش

                ؛  3«في الّنير ، فأّييـ لـ يجر قممو مع الماء فمو كفالتيا ، فوقع ذلؾ لزكرّيا نبّييـ وأفضميـ
بل جنس ػػػػة " الٌرجاؿ " ، فػػػؤالء الٌسدنػػػف ىػػػبلؼ بيػػٌدة الخػػػػى شػػػػي " يختصمكف " عمػػػة فػػػفاصمد دٌلت الػػػلق
ؿ ػػػا بالجنس ، كبإجراء الٌتحميػػػكف ، حيث قٌيدتيػػػة لمنٌ ػػػٌد " المصاحبػػػيؿ " كاك المػػػػـ ، بدلػػػػػرأة بينيػػػالم

 ا يمي : ػػد مػػا نجػػتٌي ليػػالٌصكت
 
 

                                                           
 .429، ص : 01الٌزمخشرٌم : تفسير الكٌشاؼ ، ج: - 1
 .429، ص :  03، ج :  01سٌيد قطب : في ظبلؿ القرآف ، مج : - 2
 .130الٌسعدٌم :  تيسير الكريـ الٌرحمف في تفسير كبلـ المٌناف ، ص :  - 3
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 الٌصفة  المخرج  الٌصكت

 لٌيف -مصمت  –مستفؿ  –منفتح  –رخك  –مجيكر  شفكٌم مف الجكؼ الكاك المٌدٌية
          

 تحميؿ صوتّي لمواو المّدّية( :  03الجدوؿ )    
 
يف لمخصكمة، مف أجؿ الحضٌك ػػػاؿ الفاعمػػػرة الٌرجػػػة دليؿ كثػػي امتداد " الكاك" الٌذككريٌ ػػػٌؿ فػػػػلع

ذه اآليات الٌنمكذج؛ ػػدنا ليػػػكرة، كتحديػػػٌي لمسٌ ػػػكد الٌنسؽ الٌصكتػػػػا عنقػػػػ"؛ كبيف ثناي " األنثى رةػػػذه الٌنذيػػػػبي
ـ ػػػػا كنغما، رغػػػو كقعػػػف سابقػػػػرؼ عػػػػكرة، لينحػػػػة اآلية المذكػػػي فاصمػػػػو فػػػٌدٌم " مكانػػػكاك المػػػد " الػػػػيج

ٌؿ مف فكاصؿ اآليات ػػػي كػػة فػػػيؿ الٌنغمػػػػبلؿ تمثػػػف خػػػذا مػػػف ىػػػا، يتبيٌ ػػػػي كمييمػػػٌف فػػػكف األغػػػكجكد النٌ 
 ي:ػػػتدكؿ اآلػػػة بالجػػػذه المرحمػػػة ىػػػى غايػػػالمتناكلة إل
 

 يختصمكف الٌراكعيف العالميف الكممة     الّنغمة
    منخفضة
    مرتفعة

 
 الياء والواو المّدّيتيف. ية حاؿ الوقؼ عمى الّنوف بعد صوتَ الّنغم( :  00الجدوؿ ) 

 
    ة، أك بحرؼ الجٌر، ػػػػٌر باإلضافػػػػاؿ الجػػػػتبع حػػػاٌلذم يستاض الٌصكت ػػػدكؿ انخفػػػر الجػػػيظي

     يف ػػكل الٌشفتػػػػػا مستػػػػي ينخفض فييػػػرة اٌلتػػػػاع لمكسػػػف " إاٌل إشبػػػػيف "ك" الٌراكعيػػػي " العالمػػػػاء فػػػػفما الي
ا ػػيا إٌنمػػكاك المٌدٌية " فيػػػة " يختصمكف "، ألٌف " الػػػي فاصمػػػة الٌصكت فػػػاع نغمػػػػػؿ ارتفػػػػإلى أدنى، مقاب
       ف " ال ترضىػػػأٌف " كاك الفاعميػػػػا، كػػػػكاك" إشباعػػػػا " الػػػػى " الٌصاد " الءميػػػػة عمػػػىي ضٌمة سابق

    كركدة ػػع إمكانيٌ ػػػي ذلؾ، مػػػػـ فػػػف بفعؿ غيرىػػة متعٌمقيدنػػػػـ، كليس السٌ ػػػؿ عنيػػػإاٌل بالعمٌك لصدكر الفع
إلى كسر  زعػػػف ينػػػرآف، حيػػػاؿ القػػػػجم وػػػػكف " كلكنٌ ػػػكا يختصمػػػدال بػ " إذا كانػػػػػ" إذا كانكا مختصميف " ب

بعاده عف أسب     ؼػػػٌؿ كقػػػد كػػعن بلـ المعجزػػػي الكػػػة فػػػاس بالٌرتابػػػػأـ كاإلحسػػػػاب السٌ ػػػػأفؽ المتمٌقي، كا 
 .-كهللا أعمـ  -
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إِۡذ قَاهَِج  : يٌ ػػػكذج القرآنػػػٌكرت الٌنمػػػي تسػػػة اٌلتػػػة اآليػػػاب بصيغػػػارٌم يعكد الخطػػك انكسػػى نحػػػكعم

َ يُبَشّ  ۡرَيُى إِنَّ ٱَّللَّ ًَ َٰ َل ئَِمُث َي ًَ ۡ ثٖ ـِ ٱل ًَ ِصيُح ِغيَس يِّ  ُرِك ةَِلوِ ًَ ۡ ُُ ٱل ًُ ُُ ٱۡش َۡ ّّٗ ٌُ َمۡرَيَى وَِجي ۡنيَ ٱۡب ٌَ ا ِِف ٱَلُّ ا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِي
بنَِي  َقرَّ ًُ ۡ  .45آؿ عمراف: ٤٥ٱل
 

     اػػزٌؼ إلييػػكؿ ،، تػػدة البتػػار،، لمٌسيٌ ػػػا ذكر فحكل كحي هللا تحممو مبلئكتو األطيػػٌدد فييػػكيتج
 ت ػػػػػي ىٌيئػػػزة،، اٌلتػػػػة المعجػػػا األمكمػػػؼ،، إٌنيػػػرل الٌتشريػػشػػى بػػػٌؿ عمػػػػػػػػػػرل ال تقػػػبش –ٌرة ػػػذه المػػػػػى -
   و،، ػػـ تتكٌقعػػاٌلذم ل 1«دثػػػاؿ ىذا الحػػػػػذا الفضؿ، واستقبػػػػادة لتمّقي ىػػػبالّتطيير والقنوت والعب» 

ؿ أك سبب ػػػذا دخ –رل " الٌرجؿ " ػػأك باألح -افػػكف اإلنسػػػاف، دكف أف يكػػػٌدد خمؽ هللا لئلنسػػأف يتج
ـٌ دكف أب،، كلكػػإل ـٌ آيػػػي قكمػػة فػػػو اآليػػػة مف هللا،، إنٌ ػػف،، بكممػػػيو، سيخمؽ كلد مف أ ة،، ػػػو،، ابف أ
 ةػػػا تنتفض الفاصمػػف "؛ كىنػػارج " المقٌربيػػػمع –ر هللا ػػػبأم -يػػك يرتقػػػاىػؿ أف تبصر الٌدنيا نكره، ىػػػكقب

ة ػػي مسافػػبل فػػػف أف تحمػػكف"؛ يمكػػة كنػػػاء مٌديٌ ػػػػا العنقكدٌم،" بيػػػاع إلى نسقيػػكد باألسمػػػة، لتعػػػالقرآنيٌ 
ى ػػاؿ القربػػ، كجم-بلـ ػنا السٌ ػػعميو كعمى رسكل -حػػد المسيػػػـ الٌسيٌ ػػػكع المقٌربيف مٌمف ينتمي إلييػػػٌد جمػػػػالم

 رة الٌنكف.ػػػة دائػػٌؼ الغنٌ ػػا تحػػػـ، كمػػػتي تحٌفيػػالٌ  -هللا عمييـف رضكا -اءػػػمف عمي
 
ذه ػػػػد ىػػػػاـ عنػػػػكقؼ األفيػػػٌي، يػػػػاؿ الٌنسائػػػذا المثػػي ىػػة فػػػة القرآنيٌ ػػػػى الفاصمػػػٌؿ الكقؼ عمػػلع

يف ػػو بػػػػمػػػي تأمٌ ػػػػا لـ يفمح فػػػػػير ممٌ ػػد كثػػػػكعنف الٌصكت، ػػػاع قرائػػػا استنبط باتٌبػػة، ممٌ ػػالمحٌطات الٌدالليٌ 
راف، حيف ػػكرة آؿ عمػػػػات مف سػػػا المتمٌكج في اآليػػػة بحضكرىػػػػو الفاصمػػػا أفرزتػػػػأصكاتيا، فذلؾ بعض م

ؽ ػػػػػا بطريػػػػي إلييػػػرؼ الكحػػػكؿ شػػػػة البتػػػػؿ الٌصٌديقػػػة نيػػػو كيفيٌ ػػػاردنا لػػػػس - -ةػػػٌي األمٌ ػػخاطب الكحي نب
    اػػر صفتيػػػبلف تغيٌ ػػػػػة إلعػػػؿ األمكمػػػاة "، كقبػػػػا " فتػػػػػػٌكتيػػػة فتػػػي مرحمػػػا، فػػػػػػاىػػػة إيٌ ػػػػػة المبلئكػػػػػمخاطب

   ةػػػكؼ المتأٌممػػػبلؿ الكقػػػف خػػػػػالقٌصة، ماؿ ػػػرد، كجمػػػاؿ السٌ ػػػـ جمػػمت بمعالػػػف البنت إلى األـٌ، فتمثٌ ػػم
   .-ـػػػأعم هللا -ناسبة...ػػة، كالمتػػػػسبي الفكاصؿ المناػػػف
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  مف جمالّيات غّنة الميـ بعد ياء المّد. -30-32-32

 .المرأة المؤمنة كخطابو عمـو المؤمنيف  -تعالى -هللا خطاب             
 
ۡوَِلَآُء َبۡػٖض   : -عٌز مف قائؿ -قاؿ

َ
ۡى أ ُّ ۡؤِيَنَُٰج َبۡػُظ ًُ ۡ ََُْن َوٱل ۡؤِي ًُ ۡ ۡػُروِف  َوٱل ًَ ۡ ُمُروَن ةِٱل

ۡ
َن  يَأ ْۡ َّ َۡ َوَي

ََمرِ  ًُ
ۡ ٌِ ٱل ُۗ إِنَّ َغ ُ ُى ٱَّللَّ ُّ ْوَل ئَِك َشََيََۡحُ

ُ
ۥَٓۚ أ َ َورَُشََْلُ ةَ َوُيِطيُػَْن ٱَّللَّ َْٰ َل ةَ َوُيۡؤحَُْن ٱلزَّ َْٰ وَ َْن ٱلصَّ ًُ َ َويُقِي َغزِيٌز   ٱَّللَّ

ُ  ٧١ َخِميىٞ  َٰجٖ  وََغَد ٱَّللَّ ۡؤِيَنَِٰج َجنَّ ًُ ۡ ۡؤيَِنَِي َوٱل ًُ ۡ ا  ٱل َّ ٌَ َطّيِتَثّٗ ََتۡرِي ِيٌ ََتۡخِ ا َوَيَسَِٰل َّ ٌَ فِي ٍَۡهَُٰر َخَِِٰلِي
َ
     ٱۡۡل

َِٰج غَ  ٌَ ٱ ۡدٖن  ِِف َجنَّ َٰٞن ّيِ ُز ٱۡهَػِظيُى َورِۡطَو ْۡ َْ ٱۡهَف ُِ َٰلَِك  َۚ َذ ۡكَبُ
َ
ِ أ  .72-71ةالٌتكب ٧٢َّللَّ

 
       اػػػارة إلييػػت اإلشػػة سبقػػػف طائفػػػة بيػػػؿ مقابمػػػاؼ،، يحمػػػيف استئنػػػػػف الكريمتػػػػيػػع اآليتػػمطم

ة ػػػرة المتكٌكنػػػذه األخيػػإاٌل ى -ياػػػحال -ي البحثػػػا،، كليس يعنػػػرض صفاتيا فييمػػرل تعػػػي الٌسكرة،، كأخػف
     "  ـ، كىفٌ ػػى " ـػػػدت أركاحيػػػاىػػ"، كتع فٌ ػـ، ىػػػـ،، " ىػػػتصافت سرائرىات " ػػػػمف " مؤمنيف كمؤمن

ات " ػػػػؤمنيف كالمؤمنػػػ" الم -اػػػػـ معػػػأمرىػػػػة، بػػػة األمٌ ػػػؽ خيريٌ ػػػاب تحقيػػػػاـ بأسبػػػػى نصرة بعضيـ، كالقيػػعم
كف الٌصبلة ػػػػـ " مؤمنيف كمؤمنات " يقيمػػػػككٌؿ منير،، ػػػعف المنك -اػػػمع -بالمعركؼ، كنيييـ –

-  -وػػػػدم رسكلػػة هللا،، كاتٌباع ىػػػي طاعػػػكف فػػػػاة،، كيسعػػػككف الزٌ ػػػػالمفركضة عمييـ، كعمييٌف، كيؤت
      اكاة،،ػػدـ المسػػػعمى قو،، ػػػس كمقابمػػػٌؿ جنػػػر كػػػا ذكػػػا كمػػػاليؼ،، تمامػػػي الٌتكػػػػـ فػػػرؽ بينيػػػ،، ال ف

طبيعة األّمة المؤمنة، طبيعة الوحدة وطبيعة الّتكافؿ، وطبيعة الّتضامف، » بما يحفظ في كٌؿ منيما 
   اب القرآنٌي ػػك،، يمتفت الخطػػػذا الٌنحػػػػى ىػػػػعم،،1«ولكّنو الّتضامف في تحقيؽ الخير، ودفع الّشّر..

اير ػػػا،، كغػػػػػؼ لكنيػػػا،، أك اختمػػا،، أك بعدت أرضيػػػي اسميػػػػانت،، إف خفػػػا كػػػأيٌ ة،، ػػػرأة المؤمنػػػى المػػػإل
دت ػػا،، كاقتػػػػا،، كأسممت إليو ركحيػػػدت رٌبيػػي كحٌ ػػرأة اٌلتػػذه المػػػػؿ إلى ىػػا،، إف خيٌ ػػاف العرب لسانيػػلس

،، ؤمفػػػى جنب المػػػا إلػػػػا تعريؼ،، جنبػػرآف،، أٌيمػػا القػػعٌرفيد ػػة،، فقػػرة مجيكلػػا نكػػي، أنٌ -  -اػػبنبٌيي
ات ػػػرؽ بيف المؤمنػػادة " اإليماف "،، إذف،، ال فػػالت شيػػف نػػٌؿ مػػة لكػػة الٌشاممػػػيؿ" اؿ " االستغراقيٌ ػػبدل
     رػػاب،، كأكثػػة الخطػػايز في لغػػات،، كما ال تمػػي الكاجبػػػز فػػؤمنيف في الٌذكر الحكيـ،، ال تمايػػػكالم

ؤالء المؤمنيف ػػػرآف ليػػكؿ القػػؿ سيقػػا،، ىػػي عاقبتيمػػات " فػػكف كالمؤمنػػػاف" المؤمنػػمف ذلؾ،، سيجتمع
ا ذككرا ػػـ معػػػكيضٌمي اء،،ػػػاال كنسػػا ليما مجتمعيف، رجػػر مػػؿ سيذكػػذا؟،، بػػذا، كألكلئؾ المؤمنات كػػػك

ناث ُۗ  ـ ػػا في زمرة كاحدة تشمميػػكا  ُ ُى ٱَّللَّ ُّ ْوَل ئَِك َشََيََۡحُ
ُ
          ـػػػػد،، يدخميػػػػارة،، كاحػػـ إشػػاآلية، باس أ
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ي ػػي هللا،، كفػػاف كالٌتكاٌد فػػرحمة اإليم  كاء،، في الٌدنياػػبس كاءػػا سػػكف فييػكنػػ، سيك-وػػسبحان-و " ػػػػ" رحمت
   فػػػػػة، كلكػػة بشريٌ ػػٌرد سنٌ ػػػػػٌؿ ذلؾ محض صدفة،، أك مجػػا كػػو،، كمػػػمب،، في جٌناتػػالمنقة ػػرة رحمػػاآلخ
  َٞغزِيٌز َخِميى َ       اء بعضػػػػوف بعضيا أوليػػػادر عمى إعزاز الفئة المؤمنة ليكػػػػق» ، ٧١ إِنَّ ٱَّللَّ

ة ليا، لتصمح في األرض وتحرس كممة عػػػػزّ الّنصر والـ في تقدير ػػػكاليؼ، حكيػػػفي الّنيوض بيذه التّ 
اء الٌديف، كعٌمقت ػػأعب -رػػة زكج ياسػػكسميٌ  -رأةػػا المػػػي حممت فييػة اٌلتػػذه الفئػػ، ى1«هللا بيف العباد.

ذا ػػا،، كبيػػػو بمبادئيػػكة كتمٌسكػػكاء الٌدعػػػا أنػػي إلييػػؿ المنتمػػػؿ الٌرجػػو،، بنفس تحمٌ ػػو كغاياتػػػا ميثيمػػركحي
ة ػػػارئ اآليػػػؤمنيف، كبذلؾ، يجكز لقػػو لممػػرآف لممؤمنات كتعريفػػػػٌي،، ينتيي تعريؼ القػػػيب الٌرٌبانػػالٌتعق
ة ػػاء مٌديٌ ػػة؛ كلكٌنيا غير منتيية " بيػػة قرآنيٌ ػػا فاصمػػػـ"، باعتبارىػػة " حكيػػد " كممػػعنؼ " ػػة "الكقػػالكريم

ٌنمك ػػكن صكت ال  -اهػػدكؿ أدنػػا يظير في الجػػػكم -يـػػا،، كالمػػـ فييػاء بصكت الميػػا اٌتصمت اليػػف " كا 
 .يختمؼ عف " الٌنكف "

 
 الٌصفة المخرج الٌصكت
 -منفتح -بينيٌ  -مجيكر انطباؽ الٌشفتيف  الميـ

 غٌنة. -مندلؽ -مستفؿ
 لمميـ. تحميؿ صوتيّ ( : 02الجدوؿ ) 

 
ا لعباده ػػا هلل مف عٌزة،، منح منيػػر بمػػا جيػػفييدة،، ػػا الٌصفات فكاحػػرج،، كأمٌ ػػالمخف حيث ػإاٌل م

      و تنطمؽػػدة إليػػاؿ الٌصاعػػا دامت األعمػػز بيف الجنسيف،، مػػـ يميٌ ػػػذم لػػو الٌ ػػيف،، كبحكمػػػالمىرضيٌ 
ا ػػي الٌدنيػػـ فػػداد حياتيػػػػػده،، عمى امتػػػػػإاٌل بحماس ال تسبح ػػو،، كمف أنفػػا إاٌل بػػرة ليصمف أركاح ال آ

ناثػػرة،، ذكرانػػػكاآلخ ـ،، ػػذه مكانتيػػكىـ،، ػػػذا تعريفيػػى ة،،ػػؤمف كمؤمنػػف صكت مػػٌف،، مػػا،، كال أغػػا كا 
      كقؼػػة الػػتمٌمس داللى ػػٌي،، الٌساعي إلػػيؿ الٌصكتػػو الٌتحمػػاد بػػا جػػممٌ  ـ،،ػػـ اٌلتي تنتظرىػػكعاقبتي

ة ػػػيػة الثٌانػػا باآليػػا اٌلذم يربطيػػة،، فمػػكرة الٌتكبػػف سػػ" م 71يف "ػػة كالٌسبعػػة الحاديػػػة اآليػػد نيايػػػعن
  !ا؟ػػػكرة ذاتيػػف مف السٌ ػػكالٌسبعي
 

ُ  :  - تعالى –يقكؿ  ۡؤِيَنَِٰج  وََغَد ٱَّللَّ ًُ ۡ ۡؤيَِنَِي َوٱل ًُ ۡ َٰٖج ٱل ا  َجنَّ َّ ا ََتۡرِي ِيٌ ََتۡخِ َّ ٌَ فِي ٍَۡهَُٰر َخَِِٰلِي
َ
ٱۡۡل

ٌَ َطّيَِتثّٗ  َِٰج غَ  َوَيَسَِٰل ٌَ ٱ ۡدٖن  ِِف َجنَّ َٰٞن ّيِ ُز ٱۡهَػِظيُى َورِۡطَو ْۡ َْ ٱۡهَف ُِ َٰلَِك  َۚ َذ ۡكَبُ
َ
ِ أ  .72الٌتكبة:  ٧٢َّللَّ
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ميمت ػػؿ،، لقػػف هللا أجمػػػم -دػػالكع -كػػنؼ اآلية،، إذف،، كىأػػتيست -د جميؿػػكالكع -دػػبالكع كـو جى

جامعة لكّؿ نعيـ وفرح، خالية » ات ػػـ جنٌ ػػا،، ليػػؤمنات، معن ػػكف كالمػػـ المؤمنػػػـ،، كىػػـ كأعماليػػػخصالي
مف كّؿ أذى وترح، تجري مف تحت قصورىا ودورىا وأشجارىا األنيار الغزيرة، المروّية لمبساتيف 

ٌي،، ػػاب القدسػػزاؿ الخطػػ، كال ي1« ا فييا مف الخيرات والبركات إاّل هللا تعالىاألنيقة، اّلتي ال يعمـ م
ٌرة ػػٌف،، مػػد عمييػػات "، بؿ يؤكٌ ػػؿ " المؤمنػػكال ييغف -ة شاممة لمجنسيفػػع أٌف الكممػػم -ر المؤمنيف،،ػػيذك
رات،، أكضح ػػز كالخيػػذه الجكائػػكجميع ى ،،ذه العطاياػػٌؿ ىػػػكاف هللا،، ككػـ مف رضػػا ليػػػٌف مػػرل،، ليػػأخ
 ..ة ػػذ مطمع اآليػػيف، منػػي لممؤمنػػػػا ىػػػػات كمػػا لممؤمنػػػػٌي أٌنيػػاؽ القرآنػػالٌسي

 
          ـ " أكلياء بعض " كليسكا ػػؤمنيف"، ألٌنيٌف كألٌنيػػف " المػػزء مػػات " جػػكف " المؤمنػػى ال تكػػكحتٌ 
«،، الُمْؤِمِنيف والُمْؤمناتْ » قسيـ ػػكب التٌ ػػبل،، كرد أسمػػات مثػػافقيف كالمنافقػػبعض " كالمن فػػػػ" بعضان م

ـٌ الٌطرفيف في نيميما الكعد الحٌؽ كىك  و،، ػػـ تفاصيمػػاستحقاقيك   «الفكز العظيـ » اٌلذم ال يفتأ يعكد لم
كاف ػ" رض ي ػػػؿ فػػا،، تمثٌ ػػكزان عظيمػػازكا فػػاف،، ففػػػدكا باإليمػػرأة،، سعػػػػػرأة امػػػػػبل،، كامػػػػػبل رجػػان،، رجػػمع

إّف لحظة اّتصاؿ باهلل،، لحظة شيود » و،، ػػكجي -وػػجٌؿ جبلل -كرػػـ النٌ ػػػـ،، بأف يرييػػهللا " عميي
لجاللو، لحظة انطالؽ مف حبسة ىذه األمشاج، ومف ثقمة ىذه األرض وىموميا القريبة، لحظة 

ييا في أعماؽ القمب البشرّي شعاعو مف ذلؾ الّنور اّلذي ال تدركو األبصار،، لحظة إشراؽ تنبثؽ ف
تنير فييا حنايا الّروح بقبس مف روح هللا،، إّف لحظة واحدة مف ىذه الّمحظات اّلتي تتّفؽ لمّندرة 

  ضوافالقميمة مف البشر في ومضة صفاء،، ليتضاءؿ إلى جوارىا كّؿ متاع، وكّؿ رجاء،، فكيؼ بر 
ٌؽ ذلؾ " الفكز ػػؿ حػػا يمثٌ ػػػػد بيػػػػٌرد الكعػػػػكمج 2«مف هللا يغمر ىذه األرواح، وتستشعره بدوف انقطاع 

       ة " العظيـ "ػػف الفاصمػػرة مػػع األخيػػكؿ المقطػػة،، طػػػالعظيـ "،، عظمة ال حٌد ليا،، دائمة طكيم
كز الحسف، ػػح كالفػػاؿ الٌربػػريف جمػػتشعؤالء،، المسػػكء ىػػو لسػػة فيػػػدـ األحٌقيٌ ػػػا،، إاٌل لعػػكما ككنو مغمق

ٌي،، لكجكد ػػػذا الحكـ القطعػػارئ عند ىػػاؿ الٌرضكاف،، ليقؼ القػػػرة عف جمػػػة الميـ،، المعبٌ ػػػحسف غنٌ 
ا ػػػا بعدىػػة بمػػي كصؿ اآليػػػاسد، يستدعػػػى فػاؾ معنػػـ يكف ىنػػػة، المستحسنة ذلؾ ما لػػة القرآنيٌ ػػالفاصم

   بؿ أف يطمبنو ػػيف،، قػػؤمنػػػرآف،، فيو حٌؽ لممؤمنات كما ىك لممػػػزؿ القػػاف مف أنػػػف، فسبحػػليصمح كيبيٌ 
 .-كهللا أعمـ -اؿ الٌتعبيرػػػا دٌؿ عميو جمػػؿ، كمآػػالماؿ ػػػد،، فيو جمػػػو،، بؿ ككعػػػأك يطالبف ب
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 .مف جمالّيات االنزياح الّداخمّي لمفاصمة القرآنّية  - 30 -32 – 30

 . المرأة الموحى إلييا                                     
 

ّيَِك َيا يََُْح   : -تعالى -يقكؿ
ُ
ٓ إََِل  أ ََا وَۡخۡي

َ
ِن ٱقِۡذفِيُِ ِِف ٱتلَّاةُِْت فَٱقِۡذفِيُِ ِِف ٱَۡلَّىِ فَۡوُيۡوقُِِ  ٣٨إِۡذ أ

َ
أ

ُخۡذهُ َغُدوّٞ  ٱَۡلَىُّ 
ۡ
اِخِن يَأ هَۡقۡيُج َّلِ  ةِٱلصَّ

َ
ۚۥَ َوأ ُ َٰ َعۡيِّنٓ  َغوَۡيَك ََمَتَّثّٗ وََغُدّوٞ َلَّ َََع لََعَ  .39-38: طو ٣٩ّيِّّنِ َوتِلُۡص

 
الخكؼ كالٌرجاء،، شٌخص القرآف الكريـ كضعيا في أكثر مف سكرة،، بما  ا أّـّ،، عانت رعشتيٍ ػإٌني

ُـّ نبٌي هللا مكسى يصٌكر حاليا كنفسٌيتيا عمى ، -عميو كعمى رسكلنا الٌسبلـ  -نحك ال يضاىى،، ىي أ
 أثر ال يستياف بو كدكر جميؿ في إيصاؿ مبلمح شخصٌيتيا المؤمنة... ككاف لمفاصمة القرآنٌية

 
     ح ػػا اصطمػػف، أكالىمػف جديدتيػكف البحث بصدد فاصمتيػػف، يكػيػػة لآليتػػة، كٌميٌ ػػرة عامٌ ػػػبنظ

توافؽ الفاصمة وأّوؿ كممة  «ـٌ ػػف يتأي ػا، ىػػؿ ليػػريؼ مجمػػي تعػػ، كفبالفاصمة المصّدرةا ػػى تسميتيػعم
و " ػػػكرة " طػبلؽ في سػكـ اإلطػػع عمػة مػي " المتناغمػة " يكحػػا فاصمػػ، كتمثٌمي1« في صدر ما قبميا

 يف كردت ػي حػا "، فػػؿ المضارع " أكحينػحيث افتتحت اآلية بماضي الفعبلؽ األلؼ، ػى إطػػة عمػالمبنيٌ 
صكتٌيا يف ػة تخريج اآليتػكرة، كقبؿ محاكلػـ السٌ ػػف ذلؾ الخٌط المتساكؽ لنغػرجت عػػة،، خػػي " فاصمػ" عين
ة قد تٌـ ػاء المٌديٌ ػاداـ صكت اليػػط، مػٌد فقػؼ المػر ألػػٌي لمٌصكت األخيػػؿ الٌصكتػرم الٌتحميػػا يجػػكدالليٌ 
 ا.ػػو سابقػػتحميم

 
 الٌصفة المخرج  الٌصكت
عبر الحمؽ كالفـ  الفراغ الممتد مف الٌصدر ألؼ المدٌ 

  إلى خارجو
 -مستفؿ -منفتح -رخكه  -مجيكر
 خفيٌ  -مصمت

كسط اٌلساف كما يحاذيو مف غار الحنؾ  ياء المدٌ 
 األعمى

 -مستفؿ -منفتح -رخك -مجيكر
 خفي -مصمت

 لأللؼ والياء المّدّييفتحميؿ صوتّي  ( :00الجدوؿ ) 
 

 بالتٌقطيع الفنكلكجي لمكممتيف ينتج ما يمي: دفإذا عضٌ 
 .x 2صامت+ صائت طكيؿ  <م +  _ي + ك + ح +_ى + ل' = <= يكحي
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 صامت+ صامت+ صائت طكيؿ. <+ ف + ً_ + م = ع + _ى + م +  <عيني =

     ا ػػـ تقٌمبيػػي " رغػػػة " يكحػػدك الفاصمػػ" تب38ف "ػػػػة كالٌثبلثيػػة الثٌامنػػى اآليػػكدة إلػػو، كبالعػػػػػكمن
ـّ موسى» ا قاؿ صاحب الكٌشاؼ: ػا، ككمػػى داللتيػػة عمػف، محافظػػف حيث الٌزمػػم       الوحي إلى أ

أو يبعث  َو إْذ َأْوَحْيُت إلى الحوارّييف  أف يكوف عمى لساف نبّي في وقتيا، كقولو تعالى:  إّما
تعالى:  ممًكا، ال عمى وجو الّنبّوة ]...[ أو يرييا ذلؾ في المناـ، فتتنّبو عميو، أو يميميا، كقولوإلييا 

  َوَأْوَحى ربَُّؾ إلى الّنحؿ بو إاّل  ، وال إلى العمـأي، اوحينا إلييا أمرًا ال سبيؿ إلى الّتوصّؿ إليو
،،  1« يوحى عظيـ مثمو يحّؽ بأف بالوحي، وفيو مصمحة دينّية، فوجب أف يوحى ال محالة، وىو أمر

رٌدد،، ػػيف، دكف تػتيف طكيمف،، بصائً ػف مقطعيف مفتكحيػػا مػػمكٌكن -ةػػة اإللييٌ ػلمحكم -ؿػػاء الفعػػذا جػىك
ة، ػػػػػػفاصم -ؿػػالفع -   ارهػػو األخير باعتبػػة مف مقطعػػداد الفتحػػع امتػٌدة مػػي الممتػػأك حصر لممعان

        يػػى رػػف األكامػػة مػػكف بطائفػػة، المشحػػة التٌاليػػي اآليػػػػف التٌفصيؿ البٌلحؽ فػػػػػػػاؿ عػػرت بإجمػػػػعبٌ 
لقاء التّابوت حركات كّميا عنؼ،، وكّميا خشونة،، »  ـّ بالتّابوت،، وا  قذؼ في التّابوت،، وقذؼ في الي

ب األـٌ ػػدكؽ،، كقمػػي صنػػر فػػرة الٌطفؿ المسافػػي مسيػػة تحكػػػة المفتكحػػي الفاصمػػى اػػى 2«عمى الّساحؿ
ؼ ػػة كقػػا،، دكف عبلمػػٌد ليػػالمقطع الممت و،، كتتكاصؿ القٌصة مفتكحة كانفتاحػػر معػػػػة،، مسافػػالخائف

ُخۡذهُ َغُدوّٞ  دة، حٌتى ػػة جديػػأخرل،، كال فاصم
ۡ
ُۥَّلِ  يَأ اف ػػى لسػػة عمػػاآليكؿ ػػا تقػػة،، كمػػاآلي  وََغُدّوٞ َلَّ

د ػػكؼ،، بعػػمف الخ رػػػكرة بالٌرضيع المياجػػػؼ المقصػػػػػكف األلػػػػك سكػػػػػػرسػػػػ، في-بلػػػػجٌؿ كع -المكلى 
ذم صنعتو ػػة اليخت الٌ ػػذه نيايػػكف ىػػؿ أف تكػػاح،، أيعقػػؿ الٌسفٌ ػػاء،، أيف؟؟ عمى ساحػػـٌ اإللقػػذؼ،، ثػػالق

ي بيف ػػاه؟؟، أف ينتيػػو إيٌ ػػا،، كاستكدعتػػة صغيرىػػو حمايػػد رجتػػػر مف هللا؟؟،، كقػػة،، بأمػػاألـٌ المؤمن
ارئ الكقؼ ػػٌؽ لمقػػٌيف فاصمتيا،، فبل يحػػد،، كلـ تتبػػة بعػػة الكريمػػتو اآليػػك تنػػكف؟؟..لػػة فرعػدم زبانيػػأي
ـ ػػة،، رغػػة اآلية الكريمػو مكاصمػػكلذلؾ ييفٌضؿ كتستحٌب منس،، ػػو نفى يػػػـ يضؽ فػػالػػٌد مػػذا الحػػد ىػػعن
ۡهَقۡيُج  ا،،ػػنػػكاء الفصؿ كالكصؿ ىػػكاز ذلؾ كاستػػج

َ
ََعَ  َغوَۡيَك ََمَتَّثّٗ َوأ َٰ َعۡيِّنٓ  ّيِّّنِ َوتِلُۡص ، ةػػاآلي ٣٩لََعَ

و ػػغ فيػػو كقؼ قميؿ،، رٌبما تبمػػة،، إنٌ ػػـٌ " المتراخيػػػكاك" دكف " ثػػا العطؼ "بالػػة،، جٌسدىػػة عجيبػػبسرع
اّلتي تجعؿ مف المحّبة اليّينة »   ة ػػدرة العميٌ ػػرة،، تتكٌشؼ القػػده مباشػػػر،، بعػػػيف الحناجػػكب المتمقٌ ػػقم

     الّمينة درعا تتكّسر عمييا الّضربات، وتتحّطـ عمييا األمواج،، وتعجز قوى الّشر والّطغياف كّميا
،،  3«حامميا بسوء، ولو كاف طفال رضيعا ال يصوؿ وال يجوؿ، بؿ ال يممؾ حّتى أف يقوؿأف تمّس 

 ا،، ػػػـٌ ربطت عمى قمبيػػرائيؿ،، ثػػي إسػػي بنػػر فػػػػػػا ذكػػػف ليػػـ يكػػػرأة لػػػػػػػى امػػػػػػة،، أكحت إلػػانيٌ ػػػػػة ربٌ ػػعناي

                                                           
 .536، ص: 02الٌزمخشرم: الكٌشاؼ، ج: - 1
 .2334، ص: 16، 04سٌيد قطب: في ظبلؿ القرآف، مج:  - 2
 المصدر ك الٌصفحة ذاتيما. - 3
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        -و الٌسبلـػػعمي -ىػػػػو مكسػػػػػػػػػػى نبيٌ ػػا عمػػػػػػكالىػػا مػػػٌف بيػػػػػػة يمػػػػػػارت منٌ ػػػػا،، كصػػػػرجت رٌبيػػف
ي ػػى نٌص الكحػػ، إذف،، انتي-رلػػأك بأخ ة ػػػػػبطريق -اػػػػػػي هللا إلييػػػػػت بكحػػػرفػػػػػػف شػػو ممٌ ػػانت أمٌ ػػػػػأف ك

ا انتيى دكر ياء ػػي " يكحى "،، كمػػف ٌدة،،ػػالمقصكرة الممتؼ ػػة األلػػـ،، كانتيت كظيفػػى مكسى الكميػػإل
ا،، كاحتفظت بما ال حصر ػف قميؿ منيػػة عػػة،، أشاحت المقاربػػػي " بدالالت غير منتييػػالمٌد في " عين

ٌي،، ػالعرب ،، كالٌتكظيؼ المعجز لمٌصكتو الٌترتيب اإللييٌ ػػة،، إنٌ ػػة المطمقػػو الٌدالليٌ ػػٌؿ امتداداتػػا بكػػمني
ف، كعمى قدرو فكؽ ػػا بطػػاؿ المعاني،، ما ظير منيا كمػػى بأثقػػو الغنػػذم أيريد لػػد،، الٌ ػػي الكتاب الخالػتف

اؿ ػػة،، حػػة القرآنيٌ ػػػاكؿ التٌقٌمب بيف خطكط كتعٌرجات أنساؽ الفاصمػػـ البشرٌم المتصاغر،، اٌلذم يحػػالفي
                          اػػا،، كركنؽ رٌقتيػػاؿ كقعيػػبل يممؾ إاٌل االعتراؼ بجمػػو،، فػػعدم اح بعضيا،، أكػػانزي
 .. -ـػػكأعم ػػىكهللا أعم -
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 .مف جمالّيات نسؽ الجير لمفاصمة القرآنّية - 30 - 32– 30   

 .الخطاب الخاّص بالمرأة في بيت الّنبّوة                          
 

زۡ :-تعالى -يقكؿ
َ
ا ٱنلَِِّبُّ قُن ّۡلِ َّ يُّ

َ
أ ٌَّ َوَِٰجَك إِن ُلَُُتَّ حُرِۡدَن َي  َيّخِۡػُل

ُ
ا َفَخَػاهَنۡيَ أ َّ ۡنَيا َوزِينََخ ةَ ٱَلُّ َْٰ َي ٱۡۡلَ

ٌَّ وَ  َسِّۡخُل
ُ
اخّٗ  أ َ ِإَون ُلَُُتَّ حُرِۡدَن ٱ ٢٨ ا ََجِيلّٗ َسَ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنَّ ٱَّللَّ َ َورَُشََْلُۥ َوٱَلَّ ٌَّ  َّللَّ ۡدِصَنَِٰج يَُِل ًُ َغدَّ لِۡو

َ
أ

 ًّٗ ۡجًرا َغِظي
َ
ٌَّ ةَِفَِٰدَشثٖ  ٢٩ا أ ِت ِيَُل

ۡ
ِ َيٌ يَأ ََثٖ  َيَٰنَِصآَء ٱنلَِِّبّ ِ تَّي َٰلَِك لََعَ يَُضََٰػۡف  يُّ ا ٱهَۡػَذاُب ِطۡػَفنۡيِ  َوََكَن َذ َّ َ ل

ِ يَِصَيّٗ  ًَ  ٪٢ا ٱَّللَّ ِ َورَُشَِْلِۦ َوَتۡػ ٌَّ َّلِلَّ ا رِۡزقّٗ ا ٍُّ ۡن َصَٰوِدّٗ ۞َوَيٌ َيۡقَُۡج ِيَُل َّ َ ۡعَخۡدٍَا ل
َ
َتنۡيِ َوأ ا َمرَّ َِ ۡجَر

َ
ٓ أ ا َّ ِ ا ۡؤح

 ًّٗ َخدٖ َيَٰنِصَ  ٢٫ا َلرِي
َ
ِ لَۡصُُتَّ َلأ ٌَ ٱه آَء ٱنلَِِّبّ ِي ِِف قَۡوتُِِۦ َمَرٞض ّيِ َع ٱَّلَّ ًَ ِل َفَيۡط ْۡ ٌَ ةِٱهَۡق َۚ فََل ََتَۡظۡػ َقۡيُُتَّ  نَِّصآءِ إِِن ٱتَّ

َّلّٗ  ْۡ ٌَ قَ َْٰةَ َوقَۡرَن  ٢٬ا ۡػُروفّٗ  يَّ َوقُۡو َل ةَ َوَءاتنَِي ٱلزَّ َْٰ وَ ٌَ ٱلصَّ ًۡ ِ ق
َ
ٰۖ َوأ وَلَٰ

ُ
ِّوِيَّثِ ٱۡۡل َجَٰ

َج ٱهۡ ٌَ َتَبُّ ٌَّ َوََّل َتَبَّۡج ِِف ُبُيْحُِل
ِرَ  ّّ َن ٱۡۡلَۡيِج َوُيَط ِۡ

َ
ُ َِلُۡذَِِب َغَُلُى ٱلرِّۡجَس أ ا يُرِيُد ٱَّللَّ ًَ ۥَٓۚ إِنَّ َ َورَُشََْلُ ٌَ ٱَّللَّ ِطۡػ

َ
َِّيّٗ َوأ َوٱۡذُلۡرَن َيا  ٭٢ا ُكۡى َتۡط

 ٌۡ ٌَّ يِ ِ َوٱۡۡلِ ــَءاَيَٰ ُيۡخََلَٰ ِِف ُبُيْحُِلــ َ ََكَن هَطـــِج ٱَّللَّ ثِ  إِنَّ ٱَّللَّ ًَ  .34-28األحزاب   ٮ٢يًفا َختًَِيا ــِ ۡم

 
   ىػػكؿ المصطفػػػكار الٌرسػػػٌكة الكريمة،، يتسٌمع حػاب بيت الٌنبػػؿ،، يطرؽ المكضكع بػػبأدب ككج

-  - اآليات  -في  ة، كردتػػٌؿ فاصمػػػٌي عند كػػػر القرآنػػػة الٌتعبيػػرقب نيايػػػػو،، كيػػػػؿ بيتػػػػع أىػػػػم  
رضكاف هللا  -يات المؤمنيفػػغ أمٌ ػليبمٌ  -  - وػػنبيٌ  -ؿٌ ػعٌز كج -ات خاطب فييٌف المكلىػػ،، آي- أعبله
 -  -فرغـ كونيّف نساء الّنبيّ » ، -ر أنفسيفٌ ػػـ بيٌف كبخكاطػاألعم كػػكى -ف رٌبيفٌ ػتة مػػرسال -عمييفٌ 

كّف نساء مف البشر، ليّف مشاعر البشر،، وعمى فضميّف وكرمتيّف، وقربيّف مف ينابيع الّنبّوة 
قد سمت  -  -و، كألنٌ 1« ظّمت حّية في نفوسيفّ  الكريمة،، فإّف الّرغبة الّطبيعّية في متاع الحياة

ة: ػػا: عرضتو اآليػريف: أٌكليمػػبيف أم -بأمر هللا -د خٌيرىفٌ ػتيا،، فقػنػتػا كفػرج الٌدنيػف بيػع     و ػركح
زۡ 
َ
ا ٱنلَِِّبُّ قُن ّۡلِ َّ يُّ

َ
أ ٌَّ وَ َوَِٰجَك إِن ُلَُُتَّ حُرِۡدَن َي  َيّخِۡػُل

ُ
ا َفَخَػاهنَۡيَ أ َّ ۡنَيا َوزِينََخ َْٰةَ ٱَلُّ َي ٌَّ ٱۡۡلَ َسِّۡخُل

ُ
اخّٗ  أ ا َسَ

ك ال ػػى نحػو الٌطبلؽ عمػػك؟ إنٌ ػػا ىػػراح الجميؿ،، فمػػ، حيث عرض فييا السٌ 28األحزاب:  ٢٨ ََجِيلّٗ 
مؽ العظيـ،، بشيادة هللاػػو سمكؾ الكريـ أصمػػة،، إنٌ ػػو كال ضرار أك مذلٌ ػػضير في  –تعالى  -و،، ذم الخي

اؽ،، ػػة كاالنعتػكالحريٌ ة جماؿ الٌتسريح ػػشحنا ػػفييد الكقؼ،، ػػة عنػػة مطمقػػة الميٌ ػبل " فاصمػكحيا ك " جمي
اخّٗ » ي منح الٌراغبات ػػرٌدد فػد،، اٌلذم ال يتػػع الٌرسكؿ الٌزاىػاة مػػؼ الحيػشٌ ػف تقػتػم         «،، ا ََجِيلّٗ َسَ
 باؿ، قبؿ أف تبمغ الحاؿ إلى ما ال   مشاتمة، بؿ بسعة صدر،، وانشراحمغاضبة وال مف دوف» 
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ة لمٌتحميؿ ػػا المطمقػػف إخضاع الميػٌد مػػة " جميبل "، اٌلتي ال بػػناقض ككممػػف نتائج تتػػم 1«ينبغي
 ٌي: ػػػالٌصكت

 
 الٌصفة المخرج لٌصكت
مف أدنى حاٌفة  -جانبيٌ  -لثكمٌ  -لسانيٌ  البٌلـ

 الٌمساف
 -مستقؿ -منفتح -بينيٌ  -مجيكر
 منحرؼ -مندلؽ

 تحميؿ صوتّي لاّلـ. ( :00جدوؿ ) 
 

ر زكجات ػػي تنتظػاة الٌناعمة، اٌلتػػكٌم كالحيػالٌدني ؽٌ ػة الشٌ ػػة أكحت بجانبيٌ ػػـ" المطمقبلٌ ككأٌف "ال
اء ػػٌف،، نسػو كال عيب،، كلكٌنيػػة فيػػممتٌد ال مياناؿ ػػي جمػػا،، فػػا كاخترنيػػف الٌدنيػػإف فٌضم - -يٌ ػػالٌنب

اَر ِإَون ُلَُُتَّ حُرِۡدَن ٱ :  - تعالى -وػػفي قكل ي،ػ،، آثرف الخيار الثٌان- -ةػػػخير البريٌ  َ َورَُشََْلُۥ َوٱَلَّ َّللَّ
 ًّٗ ۡجًرا َغِظي

َ
ٌَّ أ ۡدِصَنَِٰج ِيَُل ًُ َغدَّ لِۡو

َ
َ أ كة إليٌية ػػؿ دعػػذم يحمػػالٌ ، 29اآلية:   ٢٩ا ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنَّ ٱَّللَّ
ة ػػ، كصحب-ىػػتعال -اب الٌرفعة إلى مرضاة هللاػبأسبكالٌتمٌسؾ كاذب األرض،، ػػف جػػي عػلمٌتسامي كالٌتعال

اختيارًا لالستعالء عمى متاع » د أردف ذلؾ حقنا كفعبل ػػكق رة،،ػػٌدار اآلخػة الػػ،، بترجيح كفٌ - -وػػرسكل
ب ػػف بركػ،، حٌتى يمحق2«الحياة ورغبة خالصة فيما عند هللا،، رغبة اّلذي يممؾ، ولكّنو يعّؼ ويستعمي

،، رؼػػة الشٌ ػػر عمٌ ػػالمعتب افػف  باإلحسػإاٌل إذا تحٌميذم ال يترٌتب ػػر " العظيـ" الٌ ػػات" ذكات األجػ" المحسن
اف ػػٌف باإلحسػػتحٌمييدـ ػػع عػػم وػػمعنى لال  ؿػبي،، ػػذلؾ ال يكفػػ، فةػػبٌي األمٌ ػػنزكجات ب فٌ ػػٌرد كصفيػػمجال 
رأ ػػف تيقػػا،، لػػو " أجرنا"، كعند الكقؼ عمييػػة كمنعكتػػنعت منصكبة ػػذه اآليػػة ىػػا " فاصمػػك " عظيم ،،

و مغمؽ،، بؿ تيقرأ ػـ عميو بأنٌ ػا لمحكػػا، تجٌنبن ػػمنيكيف، الكاقع في آخر مقطع ػػي التٌنػبإثبات الٌنكف الٌساكنة ف
ا "؛ في كاب ػػػػػؽ بثػػ،، تميةػػة كال نيائيٌ ػػال محدكديٌ ة ػػػػػػػى العظمػػدِّا، فتعطػػػػػػػػػا ممتػػككف المقطع مفتكحن ػػ" عظيمن

ؼ ػػة األلػػى ذلؾ قرينػػت عمػػكاب غير منقطع،، دلٌ ػػو ثػ،، ألنٌ -ٌؿ ػػعٌز كج - ند هللاػػٌف عػػػزات بإحسانيػػػػالفائ
ٌذة ػػاؿ كلػػجم يػػر،، فػػداه المنقطع الٌنظيػػر،، مػػاع األجػػا أعطت معنى إشبػػيـ،، كمػػة المػػاٌلتي أىشبعت فتح
ؿ الٌنعمة ػػة بدالئػػٌذة مقترنػػو، لػػده،، كحسف تفاصيمػػػـ،، كرغػػٌذة الٌنعيػػيـ، اٌلتي تعكس لػػة المػػتكحي بيا غنٌ 

ا،، فػػا،، كجيػػر بيػػٌؽ الجيػػا يحػػة ممٌ ػػاإللييٌ  راؼ ػػاالعتكب ذلؾ ػجك كر ػػؽَّ بالجيػػبل شيء أحػػر الميـ أيضن
ة ػػة الجنٌ ػ،، كفٌضمف زينرةػػرف اآلخػر مف اختػػكف أجػػع الكػـ،، فميسمػاء الٌنبٌي الكريػػى نسػػبفضؿ هللا عم

َـّ مػػػٌي الٌدنيػػى حمػػعم  اذا؟ ػا،، ث
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 -اػػاؿ كقكعيػح -ة عمى المعصيةػد التَّرغيب،، كالعقكبػػد،، إنَّو التَّرىيب بعػػد الكعػد،، بعػو الكعيػػإنٌ 

ٌَّ ةَِفَِٰدَشثٖ  ة..ػػدر المكانػى قػعم ِت ِيَُل
ۡ
ِ َيٌ يَأ َتّيََِثٖ  َيَٰنَِصآَء ٱنلَِِّبّ ا ٱهَۡػَذاُب ِطۡػَفنۡيِ  َوََكَن يَُضََٰػۡف  يُّ َّ َ ل

ِ يَِصَيّٗ  َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ ف ػػف شرفػػدرت ممٌ ػة إف صػػدر الخطيئػة عمى قػإذف ال عقكب 30األحزاب:  ٪٢ا َذ
 ،،قارفت واحدة منيّف فاحشة مبّينة، واضحة ال خفاء فييا» إذا ػف -  -كؿ هللاػػى رسػػة إلػػبالٌنسب

وكاف ذلؾ  كانت مستحّقة لضعفيف مف العذاب، وذلؾ فرض يبّيف تبعة المكاف الكريـ اّلذي ىّف فيو 
               ال تمنعو وال تصّعبو مكانتيّف مف رسوؿ هللا المختار كما قد يتبادر  عمى هللا يسيرَا

،، كتنتيي اآلية الكريمة بفاصمة " يسيرىا " المختتمة بصكت الٌراء المفتكحة الممتٌدة، كما 1«ذىاف إلى األ
 ييظير الجدكؿ فيما يمي:

 الٌصفة المخرج الٌصكت
مف طرؼ الٌمساف كما يحاذيو مف  الٌراء

 غار الحنؾ األعمى
 -مندلؽ -مستفؿ -منفتح -بينيٌ  -مجيكر
 مكٌرر -منحرؼ

 صوتّي لمرّاء تحميؿ( : 01الجدوؿ ) 
 

 2«مفّخمة إذا كانت مفتوحة» اـ " حفص" ػد اإلمػعن  ك معمكـ فإفَّ صكت " الٌراء "ػػا ىػككم
ذا ػػارت ىػة اٌلتي اختػة اإللييٌ ػا الحكمػػد جمعت فييػػقػكرة،، فػمذكا إلى الٌصفات الػػا كضٌميػكباجتماعي

اء ػاكزت نسػا إف تجػر بيػة،، كالجيػيؽ العقكبػػف يسر تطبػـٌ عػػة تنػػة فاصمػػؿ نيايػػليمثٌ  كمٌ ػػالٌصكت الٌمغ
ك أىكف ػـ،، كىػػو كال تكتٌ ػيػة عمػػ، ال غبلل - وػػسبحان -ٌؽ ػٌؽ مف الحػدكد هللا تعالى، كالحػػح -  -الٌنبيٌ 

 بله.ػٌؿ في عػ.. ما أراده جعميو،، كال حٌد لتمامو،، إالٌ 
 
  َُۡج ۡن َصَٰوِدّٗ  َوَيٌ َيۡق ًَ ِ َورَُشَِْلِۦ َوَتۡػ ٌَّ َّلِلَّ ا رِزۡقّٗ ا ٍُّ ِيَُل َّ َ ۡعَخۡدٍَا ل

َ
َتنۡيِ َوأ ا َمرَّ َِ ۡجَر

َ
آ أ َّ ِ ًّٗ ۡؤح  ٢٫ا ا َلرِي

،، كأحسنت -  -وػر هللا كرسكلػػدة منيٌف ألكامػػٌؿ كاحػقيض؛ إف خضعت كػػ؛ كعمى النٌ 31األحزاب:
ٌر ػؽ،، حػكاب مطمػػـر الثٌ ػػة،، فكػة الميـ المطمقػػك ذلؾ فاصمػو،، تجمػد منػػو، كأزيػػر بمثميػػإٌف األجػؿ، فػػالعم
 .-رضي هللا عنيٌف كأرضاىٌف  -وػدف بػف كعػذ لمػع لذيػػك ممتػـٌ، كىػػدار كالكػف المقػم

 
     ...ةػػير رجعػف غػو،، عػػرف هللا كرسكلػرة،، كاختػػٌدار اآلخػػػيف الػػات المؤمنػػذا اختارت أٌميػىك

ِ  ٌرر،، ػػراـ المتكػػداء االحتػػٌي،، في نػػكد الخطاب القرآنػـٌ يعػث      ةػػذه الٌنسبة الٌشريفػػبي َيَٰنَِصآَء ٱنلَِِّبّ
                                                           

 .2857، ص: 22، ج: 05سٌيد قطب: في ظبلؿ القرآف، مج: - 1
 .166، ص: 1987ياض، ، الرٌ 03عطٌية قابؿ نصر: غاية المريد في عمـ الٌتجكيد،) بدكف دار الٌنشر(، ط: - 2



 مه اجلمالي اث البالغي ت و الىغمي ت للوقف يف خطاب القرآن املىوط باملرأة             ل  الفصل األو                              
 

 باملرأة املىوط القرآن خطاب يف القرآوي ت الفاصلت على بالوقف الى غم مجالي اث املبحث الث اوي: مه                                                                                                                                             

   66 
 

 
ٌف،، ػػف جنسيػػات مػٌف " نساء " استثنائيٌ ػػٌنيأٌف بػػكد كيذٌكرىػػ،، يع-  -اءػػاألرض كدٌرة األنبي ى نكرػػإل

َخدٖ َيَٰنِصَ  ة: ػػي اآليػػا فػػكل،، كأٌكؿ بنكدىػػالتٌقزمف ػػإف الت متى؟،
َ
ِ لَۡصُُتَّ َلأ ٌَ ٱه آَء ٱنلَِِّبّ َۚ ّيِ َقۡيُُتَّ نَِّصآءِ إِِن ٱتَّ

ِي ِِف قَۡوتُِِۦ َمَرٞض  َع ٱَّلَّ ًَ ِل َفَيۡط ْۡ ٌَ ةِٱۡهَق َّلّٗ  فََل ََتَۡظۡػ ْۡ ٌَ قَ ۡػُروفّٗ َوقُۡو كؽ ػػو أٌكؿ حقػ،، إنٌ 32األحزاب:   ٢٬ا  يَّ
ينياىّف حيف يخاطبف األغراب مف الّرجاؿ، أف يكوف في نبراتيّف » -  -كؿ هللاػػف رسػة مػػذه القرابػػػػى

ذلؾ الخضوع الّمّيف اّلذي يثير شيوات الّرجاؿ ويحّرؾ غرائزىـ، ويطمع مرضى القموب وتييج 
 .1«رغائبيـ
 

اء كفؽ ػػة، كالفػػاء مطمقػػو بفػػتػػكح منػػمفتا مقطع ػػا "،، آخرىػي " معركفػػا ىػؼ عمييػة المكقػػالفاصم
 ٌي: ػػيؿ الٌصكتػالٌتحم

 
 الٌصفة المخرج الٌصكت 

بطف الٌشفة مع أطراؼ  الفاء
 -األسناف  -الثٌنايا العميا

 مندلؽ -مستفؿ -منفتح -رخك -ميمكس

 تحميؿ صوتي لمفاء( : 02الجدوؿ ) 
 

حديثيّف في أمور » ا داـ ػػو،، مػػػرج فيػػا ال حػػركؼ ممٌ ػػو إطبلؽ لممعػػي إطبلقػإٌف فػكبذلؾ ف
    بلـ المعركؼػػ، ألٌف الك2« معروفة غير منكرة،، فإّف موضوع الحديث قد يطمع مثؿ ليجة الحديث

 ركؼ مباح ماداـ مكافقنا لؤلدب الٌرٌبانٌي.ػػٌؿ حديث معػػد، فكػػد أك تحديػى قيػال يحتاج إل
 
  طِ َوقَۡرَن

َ
ةَ َوأ َْٰ َل ةَ َوَءاتنَِي ٱلزَّ َْٰ وَ ٌَ ٱلصَّ ًۡ ِ ق

َ
ٰۖ َوأ وَلَٰ

ُ
ِّوِيَّثِ ٱۡۡل َجَٰ

َج ٱهۡ ٌَ َتَبُّ ٌَّ َوََّل َتَبَّۡج َ ِِف ُبُيْحُِل ٌَ ٱَّللَّ ۡػ
َِرُكۡى َتۡطَِّيّٗ  ّّ َن ٱۡۡلَۡيِج َوُيَط ِۡ

َ
ُ َِلُۡذَِِب َغَُلُى ٱلرِّۡجَس أ ا يُرِيُد ٱَّللَّ ًَ ۥَٓۚ إِنَّ  .33األحزاب:   ٭٢ا َورَُشََْلُ

 
ة ػػاراة الجاىميٌ ػػدـ مجػػكت، كعػػرار في البيػػـ،، قػػؿ البيت الكريػػة، ألىػػات القدسيٌ ػػف الٌتكجييػػة مػػسمسم

       ؼػػو الٌشريػػبٌي كبيتػػاء النٌ ػػة بنسػػة المنكطػػالٌنمكذجيٌ  افػػا أركػػـك بيػػارات، تقػػؿ أداء عبػػاألكلى،، مقاب
-  -اذا؟.ػػ، لم 
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  َِّّٗي َِرُكۡى َتۡط ّّ َن ٱۡۡلَۡيِج َوُيَط ِۡ

َ
ُ َِلُۡذَِِب َغَُلُى ٱلرِّۡجَس أ ا يُرِيُد ٱَّللَّ ًَ           ،، 33األحزاب:   ٭٢ا َٓٓۚ إِنَّ

وفي الّتعبير إيحاءات كثيرة، كّميا رفاؼ، حنوف، فيو يسّمييـ " أىؿ البيت " بدوف وصؼ لمبيت » 
          وال إضافة،، كأّنما ىذا البيت ىو " البيت " الوحيد في العالـ، المستحّؽ ليذه الّصفة، فإذا قيؿ 

ارة تمّطؼ ببياف عّمة و في العب« إّنما يريد... تطييرَا " البيت " فقد عرؼ وحّدد ووصؼ]...[ 
و إذىاب  ،بأّنو بذاتو العمّية يتوّلى تطييرىـ   -سبحانو  –الّتكميؼ و غايتو ،، تمّطؼ يشي بأّف 

 1 «.و ىي رعاية عموّية مباشرة بأىؿ ىػذا البيت لّرجس عنيـ ، ا
 
يف ، ػػ،،لممذنب دكدةػػا غير المحػػ، ، ذم العطاي -تعالى -ف اّلٌل ػم دكد ،ػر محػر غيػػذا الٌتطييػػى 

اء ،، ػػػػػػػكا أحيػػا دامػػٌررا مػػكف متكػػٌد أف  يكػػ،،ال ب ḷ؟ - -يبوػػو ك حبػـ أنبيائػػاتػػت خػو مع آؿ بيػػؼ بػػفكي
 ...را " ػػ" تطيي ة ػػة اآليػػي فاصمػػػػػا ،، فػػػػػػٌراء ك تكرارٌيتيػػداد الػػػٌدا كامتػػا ممتػػػكف مطمقػػٌد أف يكػػك ال ب

 
           ُيۡخََلَٰ َوٱۡذُلۡرَن َيا   كرة :ػف السٌ ػػزء مػذا الجػػفي ى  - -اء الٌنبٌي ػػو لنسػػر تكجيػػآخ    

 ٌۡ ٌَّ ِي ِ َوٱۡۡلِ ــَءاَيَٰ ِِف ُبُيْحُِلــ َ ََكَن هَطـــِج ٱَّللَّ ثِ  إِنَّ ٱَّللَّ ًَ  34األحزاب :   ٮ٢يًفا َختًَِيا ــِ ۡم
 

و ػ،، إنٌ   - -كؿ اّلٌل ػٌف برسػػرؼ ارتباطيػانب شػػى جػػر إلػػرؼ آخػػبشٌف ،، ػػير ليػػػتذك    
    ة قدره ،،ػػػو إّنو لحّظ عظيـ يكفي التذكير بو لتحّس الّنفس جالل» ٌف ، ػػي بيكتيػػزؿ فػػي المنػػالكح

ؿ ػػا دالئػ؛ إٌني 2«زينتياو جزالة الّنعمة اّلتي مّيزىّف الّل بيا ،  و ضآلة الحياة الّدنيا بمتاعيا كّمو و 
كد ػػ،، ك تع  إٌف اّلٌل كاف لطيفا خبيرا  ا ػػػؿ ليػػرة ال مثيػػبػف خػػػٌؿ إاٌل عػػذم ال يحي ػػانٌي الٌ ػػؼ الٌربٌ ػػالٌمط
ي ػػار لممعانػػػف اختػٌؿ مػ، فج -سبحانو  –و ػػٌرر بإرادتػػرة اّلٌل مطمقة ،، تتكػػة الٌراء ،، ألٌف خبػفاصم
 . -ـ ػك اّلٌل أعم -ركؼ ،،ػػات الحػػكاصؿ ،،ك أدٌؿ صفػػع الفػكالب ،، ك أكقػػالق رؼػأش

 

                                                           
 2862، ص:22، ج: 05سٌيد قطب: في ظبلؿ القرآف مج: - 1
 المصدر ك الٌصفحة ذاتيما. - 2
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 لفصل األّولاخالصة  ف:ــام الوقــل تمـقب -40
 

و ــــوحظ خاللـــد لـــو قـــول أنّ ـــن القـــذا البحث, يمكـــــن ىـــادرة الفصل األّول ممغـــــــــل ــقب
ن جية, ــ, م-اـــا قرائي  ــــا صوتي  ــــاره مممحً ــباعتب -زــــوقف الجائـــواع الـــين أنــة بــوجود آصرة دالليّ 

        وانب ـــس البحث جــــد تممّ ــــرأة من جية أخرى, وقــــرآن لممــــــاب القـــي خطـــومواضعو ف
ير "الوصل والفصل" ــــا الكبــــة في بابيـــة, حيث التحمت البالغــــذه العالقـــــىات ـــن جماليّ ـــم

ذي ـــوقف الّ ـــق بالــــا يتعمّ ــــا فيمــــا؛ أمّ ــــوقف عمييــــّي لألصوات المــوجـــولــونـــت الّتحميل الفـــــبمعطيا
ا ــــعميي وقفــــواز الــــال جـــة, حـــة القرآنيّ ــــم, أو الفاصمـــــوس اآلي الكريى رؤ ـــاًرا عمــــّم اختيــــيت

ال ــــل سبيـــو مثّ ـــول أنّ ـــن القــــركيب, فيمكــــى والتّ ــــن حيث المعنـــرى مــــة بأخـــم تّتصل آيــــا لـــوم
ت ــــــي اصطبغــة اّلتـــة القرآنيّ ـــاق الفاصمــــي أنســــة فـــــق األسموبّية الّصوتيّ ـــدى تحقّ ـــة مــــى معرفــــإل

 اذج.ـــات الّنمـــا اآليــــبي
 
ر أشكال ـــوعيو, توفّ ــــوقف بنــــرة الـــة لظاىـــة الّدالليّ ــــراء المقاربــــاء إجــــن أثنّــــ د تبيـــــذا, وقـــــى

اّصة بيا, ــالخام ـــات األحكــــو آيـــرأة, فمنــــوط بالمـــّي المنـــــاب القرآنـــــاط الخطـــــّددة ألنمـــــمتع
ات ــــاوتت درجــــــات تفــــة, وأخريــــواقعيّن االجتماعيّ ـــاينت مـــــاء تبـــــن نســـــص عــــومنيا قص

 ا ٌأتً:ـــل فٌمــذا الفصـــً هــا ورد فـــام  لمـــط العــه المخط  ـــٌحمل اـــو مـــإيمانيّن,, وى
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 من الجمالٌ ات البالغٌ ة و الن غمٌ ة للوقف فً خطاب القرآن المنوط بالمرأة 

من جمالٌ ات الن غم بالوقف على الفاصلة القرآنٌ ة فً خطاب 
 القرآن المنوط بالمرأة 

 .من جمالٌ ات الن سق األغن  للفاصلة القرآنٌ ة
 .من جمالٌ ات غن ة الن ون بعد ٌاء المد  أو واوها – 1
 من تبعات شراكة المرأة زوجها معصٌته –أ  – 1

 .المرأة اآلٌة و أم  االبن اآلٌة  –ب  -1
 من جمالٌ ات غن ة المٌم بعد ٌاء المد   -2

المرأة المؤمنة كخطابه عموم  –تعالى  –خطاب هللا 
 .المؤمنٌن

ً  لنسق الفاصلة  من جمالٌ ات االنزٌاح الد اخل
 القرآنٌ ة 

 المرأة الموحى إلٌها 

 من جمالٌ ات نسق الجهر للفاصلة القرآنٌ ة
ة  .الخطاب الخاص  بالمرأة فً بٌت الن بو 

 

 من بالغة الوقف الجائز فً اآلٌات المنوط  بالمرأة

من جمالٌ ات الت وس ط بٌن الكمالٌن فً 
  ً  ( .صلى ) القصص القرآن

 نذر امرأة عمران    -1 -3
 المرأة المبتالة فً رضٌعها   – 2 -3

من جمالٌ ات شبه كمال االنقطاع فً 
آٌات األحكام  المرأة المطل قة العائدة إلى 

ل   زوجها األو 

/ من جمالٌ ات وقف الت عانق  – 5
نساء  –تعالى  –الت جاذب فً خطاب هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص  -نبٌ ه
  ً ملسو هيلع هللا ىلص -الت قوى مناط شرف نسبة نساء الن ب

 إلٌه  -

ع وجوه االنقطاع  – 4 من جمالٌ ات تنو 
  ً ج ( /) قلى +ج ) فً القصص القرآن

 (.صلى + 
4- 1  -   ً المرأة الملكة بٌن ٌدي الن ب

 الملك 
ٌٌَِّة – 2 – 4  المرأة العاملة الح

 المصاحبة لخطاب القرآن المنوط بالمرأة( : أنواع الوقوف 41مخّطط ) 
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 توطئة :   -10
 
ّي متعّمق ــرتيل القرآنــــام التّ ــــن أحكـــــــد مـــــبواح –إذن اّلّل تعالى ــــب –راج الفصل الثَاني ـــد ســــوقي 

        ع ، ـــــا أربـــــالين ، يستوجب أحكامـــــي الحــــون فـــــألّن النّ وين " ، ــــــة و التّنـــــون الّساكنـــــبباب " النّ 
ع غيره من األصوات أثناء ـــو مـــــن تضامّ ـــــج عــــــار(  تنتـــــواإلظي –القمب  –فاء خــــــاإل –) اإلظيار 

         درـــى قــــركيب ، عمـــال التّ ـــــة حــــالقرآنيّ  اج األصواتــــــة إنتــــــاة كيفيّ ـــــقراءة القرآن الكريم ، فمراع
ال 8 ـــــذي قـــــي ذلك ) ابن الجزرّي ( الّ ـــــــــم فــــــــراءات ، يؤّميــــــاء القـــــــمن األىّمّية جميل ، أشار إليو عمم

 وو المختّص بــــن مخرجــرف مــــان القرآن تصحيح إخراج كّل حـــــا يجب عمى مريد إتقـــــأّول م» 
عن مقاربو ، و توفية كّل حرف صفتو المعروفة بو توفية تخرجو عن مجانسو ،  وتصحيحا يمتاز ب

حكم القارئ أُيعِمل لسانو و فمو بالّرياض في ذلك إعماال يصير ذلك لو طبعا و سميقة ] ... [ فإذا 
         الّنطق بكّل حرف  عمى حدة ُموٍف حّقو ، فميعمل نفسو بإحكامو حالة الّتركيب ، ألّنو ينشأ 
عن الّتركيب ما لم يكن حالة اإلفراد ، وذلك ظاىر ، فكم مّمن يحسن الحروف مفردة و ال يحسنيا 

الّمفظ حالة الّتركيب  مرّكبة بحسب ما يجاورىا من مجانس و مقارب  ] ... [  فمن أحكم صّحة
 1.«حّصل حقيقة الّتجويد باإلتقان والّتدريب

 
    م ــــوى –راءات ــــاء القــــن عممــــف مـــــّم الّسمــــل اىتــــرح و الّتعميــــن الشّ ـــة مـــــذه الّدرجــــى ىـــــإل 

ة األدائّيين ، ـــل و الّركاكــــن الثّقــــو مـالّمسان و حفظبصون سالسة  –ة ــــاء الّمغــــع عممـــــــفي ذلك سواء م
حرص الّذوق العربّي عمى كراىية توالي المثمين و المتقاربين و المتعارضين ، و كان حفّيا » د ــــفق

بتوالي المختمفين و المتناسبين ، و من ىنا وجدنا إجراءات عدولّية تصريفّية تتبع في صياغة البنية 
واإلخفاء و اإلقالب و اإلعالل و اإلبدال و الّنقل و القمب ، والحذف و المناسبة ، عالجا  كاإلدغام

 ي الكتاب المعجزة.ــــو فــــّيز لــا ال حــــذا مــــوى 2«لمشاكل تجاور األصوات اّلذي يّتسم بالثّقل 
 

ض ـــــا بعــــذه  ، متقّصيــــــو ىــــمرحمتي ـــــد البحث فـــــــيجتي –اله ــــأع –ور ــــن المذكــــو م    
      ة  ــــون الّساكنـّــــالن مواضع  ن ــــا بيــــاىـــــا إيّ ـــســـــرأة ، متحسّ ـــــوط بالمــــّي المنــــاب القرآنـــــات الخطـــــجماليّ 

     ا ، ــــا ميمـــون فييمـــــب صوت النّ ــــيقماء " ، أي8 حين ــــا صوت " البــــال مجاورتيمـــــن حــــو التّنوي
 ا يتطّمب 8ـــو مــوى

                                                           
 .403 -402،ص:  10ابن الجزرّي : النّشر فً القراءات العشر ، ج:  -1

  .126، القاهرة ، ص :  0771،  10تّمام حسّان : البٌان فً روابع القرآن ، عالم الكتب ، ط:  - 2
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عن  القمب : تحويل الّشيء» ان 8 ــــــــي الّمســـاء فـــ8 ج لغة –أ  : قمبالتعريف  - 10-10

و عن وجيو ـــحّولو : ــــو يقمبـــــقمب»  ط 8 ـــــوس المحيـــامــــي القــــــــو ف  1«وجيو ، قمبو يقمبو قمبا
          ،2« وــــــن كقّمبـــــو ظيرا لبطـــــو قّمبو ، وأصاب فؤاده ، يقُمُبو و يقِمبو ، والّشيء : حّول كأقمبو

صاحبو بره ـإذ يعت الب "ــــول المصدر " إقــــــة حــــــارة لغويّ ـــــــرد إشـــــع " فتـــــصد الّنافــــــ" الق  يـــــا فــــأمّ 
    ألَن إفعال ال يأتي إاّل من " أفعل " مثل : أظير و أخفى ،  يقولو بعض عَوام الَطمبة» أ ــــخط

ابت ـــــــــن الخالف الّصرفّي  فالثّ ــــر عـــــ، و بغّض الّنظ3« فال يقال : إقالب و ال يقال " أقمب " 
"  قد عرفت ، و عمال بقاعدة 8 و ـــــر أصمــــعمى غيال الّشيء ــــو جع  الـــب 8 تحويـــــون القمــــــــك

 سيعتمد خالل ىذه المرحمة من البحث. القمب فإّن مصطمح  فالزم "
 
قمب »  وات 8ــــاء األصــــراءات و عممـــــاء القــــــن عممــــــّل مـــــة لكــــــو بالّنسبـــ8 ىاصطالحا  -ب 

مخفاة في الّمفظ ال في الخّط ، مع بقاء الغّنة ، ولإلقالب حرف واحد  الّنون الّساكنة أو الّتنوين ميما
   5« ال تدغم الّنون في الباء الختالف الّصفتين و تباعد المخرجين» و ــــــّم ذلك ألنّ ـــــ، يت 4«ىو الباء

و ىو مّما يقبمو المنطق الّصوتّي المحتكم إلى سالسة أصوات العربّية و انتقاليا المرن أثناء صدورىا 
        قولهم عمبر ، أبدلوا النّون مٌما فً اللّفظ  »من أفواه أىميا ، و ما ليم فييا من ُسنن ، من ذلك 

 . 6«بر بتصحٌح النّون لكان أثقلو إن كانت المٌم أثقل من النّون ، فخفّفت الكلمة ، و لو قٌل عن
 
وين ـــــأو التّن ونــــوق النّ ــــ" فم  ذا "ـــــــم ميم صغيرة ىكــــترسعالمتو في الّرسم القرآنّي  :  -جـ 

 اء.ـــوع بالبـــالمتب
 
ارئ ــــــل ينبغي لقـــّد من مراحـــا ، ال بـــن ميمــــة والتّنويــــون الّساكنـــــمب صوتي النّ ــــ8 لقكيفّيتو  -د
 بثالثة أشياء : » و ذلك ــــالوة ، ويتحّقق لـــــاء التّ ــــا أثنــــان بيــــا و اإلتيــــرآن احتراميـــــالق

 بقمب  الّنون أو الّتنوين ميما لفظا ال خّطا  - أ
 ثّم بإخفاء ىذه الميم عند الباء ]...[  - ب

                                                           
1
 477، ص :  36منظور : لسان العرب المحٌط ، مج : ابن  - 
2
ًّ مجد الدٌّن ّمحمّ بن ٌعقوب الفٌروزآبادّي : القاموس المحٌط ، تحقٌق : مكتب التّراث فً مؤسّسة الّرسالة بإشراف ّمحّم نعٌم العرقسوس - 

 563جدّة ، ص : 6>>4،  34،مؤسّسة الّرسالة ، ط: 
3
 -  ّ ًّ بن ّمحمّ الت  بن إبراهٌم ازّي : القصد النّافع لبغٌة النّاشا و البارع على الدّرر اللّوامع فً مقرئ اإلمام نافع ، شرح اإلمام ّمحمّأبو الحسن عل

ًّ ، تحقٌق: التّلمٌدّي مجّمد محمود دار الفنون بجدّة ، ط:  6>>4،  34الشّرٌش
4
 .3:ص : ن ( ،  –م  –) د  ،  35عّزت عبٌد الدّعّاس : الواضح فً شرح المقدّمة الجزرٌّة فً علم التّجوٌد ، دار اإلرشاد للنّشر ، ط : - 
5
      ، سورٌا ،  5336،  34مكًّ دّرار: الحروف العربٌّة و تبداّلتها الّصوتٌّة فً كتاب سٌبوٌه ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، ط : - 

 .536ص : 
6
ًّ : الخصابص ،  -  ًّ النّّجار ، المكتبة العلمٌّة ،ط :ابن جنّ  .53، ص : 36، ج : 35تحقٌق : ّمحّم عل
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;: 
 

: صفة الميم المقموبة ، وليست صفة  -الغّنة  – ثّم اإلتيان بالغّنة مع اإلخفاء ، وىي -جـ 
نقمب » ّي (  8 ـــــوثانــــــول ) الغـــــثر ، يقــــوضيحّي أكـــــو تــــــــى نحـــــمــــ، وع 1« نــة والّتنويـــالّنون الّساكن

الّنون أو الّتنوين اّلذي بعده باء ميما ، ثّم نطبق الّشفتين إطباقا خفيفا بمطف و لين ، بدون كّز 
  عمى الّشفتين ، لئاّل يتوّلد عن كّزىما غّنة ممّططة من الخيشوم ، و نحرج غّنة الميم من األنف ، 

  2«يما قميال ثّم بتباعدىما. ثّم ننطق بالباء  مجيورة شديدة بتقوية كّز الّشفتين  و الّضغط عمي
 
اء في كيفّيتو ، ـــــا جـــــّم مـــــمب ، ثـــــة و االصطالحّية لمقـــــا يالحظ عن الّتعاريف الّمغويّ ــــذا ، وممّ ــى
 ون و الميم .ـــــي النّ ــــا مع صوتـــــة ، لتساوقيـــــى الغنّ ــــا عمـــــــا جميعـــــتأكيدىم
 
الغّنة : بالّضّم : جريان » 8 يعّرفيا ) الفيروزآبادّي ( 8 لغة  –تعريف الغّنة :  أ  -10-10 
 في الّمياة ، واستعمميا يزيد بن األعور في تصويت الحجارة ، غّن يَغّن بالفتح : فيو : أغّن ، الكالم

 .-الخياشيم  –رج خــــّل المـــوت مستقــــي 8 صــ، في 3«]...[ و ظبي أغّن : يخرج صوتو من خياشيمو.
 

حرف شديد يجري معو الّصوت ، » ا 8 ـــــو ( بأّنيـــــاب )سيبويـــــي كتـــــّرف فـــــ8 تع اصطالحا –ب 
     ألّن ذلك الّصوت غّنة من األنف ، فإّنما تخرجو من أنفك ، والّمسان الزم لموضع الحرف ، ألّنك

  4،« لو أمسكت بأنفك لم يجر معو الّصوت و ىو الّنون والميم.
 

      ة أم ميمّية  بثانيتين ،ــانت نونيّ ــواء أكــــا ســــاج صوتيــــنتإّدة ـــــّددت مـــــح مقدار الغّنة : -جـ 
األصمّي ، يمّد مقدار أِلف ، أي : حركتان ، ال يزاد عمييما و ال ينقص عنيما ، فيي كالمّد » و ىو 

 5.« حركتين بال زيادة و ال نقص
 
 

                                                           
1
              ،المملكة العربٌّة السّعودٌّة ،  >>>4،  34التّرتٌل و علومه ، مجّمع الملك فهد للطّباعة و النّشر ، ط :  أحمد بن احمد الطّوٌل : فنّ  - 

 .3;:، ص : 35ج :
ًّ : علم التّجوٌد  ، ص:  - 2   .12الغوثان

3
  .044الفٌروزآبادّي : القاموس المحٌط ، ص : - 

  .212ص: ، 12ج :  مصر ، ، 0764،  14، تحقٌق : عبد الساّلم هارون ، مكتبة الخانجً بالقاهرة ، ط :سٌبوٌه : الكتاب  -  4

  .212ص:

  .000ص :  محمود خلٌل الحصرّي : أحكام قراءة القرآن ، - 5
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;; 
 

ى عند  ــــا يسمّ ـــــة ، أو مـــة العربيّ ــــــــــي الّمغــــــّي فــــــريب الّصوتــــــم التّقـــــــــد معالــــة أحــــل الغنّ ـــــو تمثّ  
يتغّير »حين  l'Assimilation voisineبالمماثمة المتجاورة ات  ـــــــات و الّصوتيّ ـــــمعجمّيي الّمسانيّ 

بعد ، حيث يتغّير صوت الّنون إلى صوت  –صوت ليماثل صوتا آخر يجاوره تماما ، في مثل من 
ة بين حزم صوتّية ــــر لممشابيــــر آخـــا تمظيــــل إّنيــــب 1« الميم ، ليماثل صوت الباء اّلذي يجاوره .

يم ـــــــون  و المـــــــــل )النّ ــــــذا الفصـــــــة ىـــدار مقاربــــــة مـــــار األصوات الّثالثـــــو باعتب؛ لحروف يجمع بينيا 
 ا 8 ـــــّرف بيـــــداول تعــــــذه جــــــاء ( فيـــــو الب

 
 ة الثّنايا العميا  و الخيشومطرف الّمسان مع ما يميو من لثّ  المخرج  الّنون

 الغّنة -اإلذالق  –االنفتاح  –االستفال  –الّتوّسط  –الجير  الّصفة 
 تحميل صوتّي لمّنون ( :01الجدول )        

 
 
 الّشفتان مع الخيشوم المخرج  الميم 

 الغّنة -اإلذالق  –االنفتاح  –االستفال  –الّتوّسط  –الجير  الّصفة 
 تحميل صوتّي لمميم( : 01الجدول ) 

 
 الّشفتان  مع انطباقيما المخرج الباء

 القمقمة -اإلذالق  –االنفتاح  –االستفال  –الّشّدة  –الجير  الّصفة
 تحميل صوتّي لمباء( :  01الجدول ) 

 
رق ـــاء ، والفـــوالميم و الب ونــــة بين النّ ــــة الّصوتيّ ـــــة الوشيجــــــة متانــــس الجداول الّثالثــــتعك
جمـــم و البـــــة بين الميـــــة المخرجيّ ـــــذا القرابــــرج ، وكـــــي المخــــــالّطفيف ف ة ــــّين بالمالحظــــاال يتبـــــاء ، وا 

م في الميم شيئا من إطباق الميم ، فإذا اجتمع صوت الّنون  مع إطباق الباء ، توّلدت منيا مي» أّن 
 ل و ال يرضى الّنّص القرآنّي إاّل احترامو ــــب،   2.« ، و ىذا ما ال يجوز غيره ، وال تطّوع الّشفة إاّل بو

 
 

                                                           
1
 ،(  ت -د)  ، ناشرون لبنان مكتبة ،(  ط -د)  ، الحدٌثة اللّسانٌّات معجم:  جرجس نجٌب و  الدٌّن جسام زكً كرٌمسامً عٌّاد حنّا و   - 

 43: ص
3

ًّ بن سعٌد : القراءات الثّمانً للقرآن الكرٌم  ، تحقٌق ة تقدٌم و تعلٌق : إبراهٌم عطوة و أحمد حسٌن  أبوّمحمّ - الحسن بن عل

ًّ و الثّقافة بسلطنة عمان ، ط:    .024، ص : 0773،  10صغٌر ، وزارة التّراث القوم
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 ة ــــة ىدايـــــان 8 جماليّ ــــة اثنتـــــو ،، فالجماليّ ـــــــّذذ بتالوتــــو و الّتمــــتي فيمـــــّل قارئ ليحظى بغايــــمن ِقبل ك
 ة .ـــــذوق و دراية ـو جماليّ 
 
س شيء منيا ــــل تحسّ ـــّي المتوسّ ـــــة القمب الّصوتــــو ، أّن جماليّ ــــــات إليـــــا يحسن االلتفـــــذلك ممّ ــــك 
رى داللّية ــــوأخة ــــة إعجازيّ ـــــّي ، لوشيجــــو العربـــــم الّنحـــــد عمــــي ىذه المرحمة ِبيَ ـــــــّك تتمّسك فـــــ، ال تنف

أبواب الّنحو عمى أساس المعنى ، »ْرق بعض ــــة طَ ــــــادامت الغايــــــر ، مـــــــي األمــــرو فــــــ،،و ال غ
عالوة عمى كونيا ضرورة فوق كّل ضرورة ، تعطي ىذا الموضوع نداوة و طالوة ، وتكسبو جّدة 

المعنوّي   األثر»ة ــــو الّداللــــل فيــــذي تمثّ ــــم الّصرف الّ ــــأن عمـــة شــــي األىّميّ ـــو فــــشأن 1.« وطرافة
و ــــد الّنحــــتسن 2. «المستفاد من تقاطع الّداللة المعجمّية مع داللة البنية و تحويميا إلى أبنية مختمفة

 -ق رأي ابن جّنّي ـــوف –ة ـــرى لّمغــــة الكبـــالغايق ــــي ، و تحقّ ــــي المتمقّ ـــر فـــيد التّأثيــــؤّلف نشــــوالّصوت لت
دا ــــا واحــــراض إاّل غرضــــيست تمك األغـــ، ول 3«الّمغة أصوات يعّبر بيا كّل قوم عن أغراضيم 8 » 

دة ـــــن مائــــم تناول بعد حسن–و ـــــسبحان –و ــــــة لــــال العبوديّ ــــده جمـــيجسّ  –ى ـــــتعال –اب اّلّل ــــي كتــــف
 و .ــــقرآن

 
ة القرآنّية في الخطاب ـــــم الجماليّ ـــــن تقاسيـــــة ، يقترب مــــــذه العتبـــــي ىــــاء فـــا جـــعمى م اءـــبن 
د ــــات الّشواىـــــي اآليـــــم القمب فـــــو حكـــى فيــــدا ، يراعــــــو تجويـــــال قراءتــــرأة ، حـــن مواضيع المــــالمتضمّ 
 . -تعالى  –بإذن اّلّل  -دة  ـــــى حـــّل مبحث عمـــالل كـــمن خ

 

                                                           
1

ًّ : معانً النّحو ، ج :  -   .16، ص :  10السّامّراب

2
ًّ فً القرآن الكرٌم دار ابن الجوزّي ،فرٌد بن عبد الع - ًّ و أثره الداّلل  زٌز الّزامل السّلٌم : الخالف التّصرٌف

  .44هـ ، الدّّمام ، ص :  0245،  10ط : 

3
ًّ : الخصابص  ، ج:  -    .11، ص : 10ابن جنّ
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 .بالمرأة المنوطقرآن ال خطاب في  الّساكنة الّنون قمب جمالّيات من - 02       

 
   الّساكنة الّنون قمب جمالّيات من - 00- 02                 

 . اــــم ونباتيــول مريــالبت اتـــإۢنب – أ                               
 
    رآنــــارئ القـــــــّل قــر قصصا ال يمـــث يذكــــرأة، ال يمبـــّي لممــاب القرآنـــــال الخطــــجم دو أنّ ـــــيب

، " مـــريــــم" رة ــــة الّطاىـــن ذلك قصّ ـــا،، مـــو آياتيــــرقت سمعـــــع إن طـــرد الّسامـــــا، وال يشــــن تالوتيـــم
و،، ــــين يديــــو البحث بــــــــا يجثــــــن المعاني، مـــــــا مــــــة، فأسبغ عمييــون الّساكنـــي ورد فييا قمب لمنّ ـــاّلت

  اه .ــــــا إيّ ــــــطالبً 
 
َ   :  - ىـــتعال -ول ـــيق ا ةَِلتٍُٔل َحَس َٓ ا َربُّ َٓ

ِ   َػخََلتَّيَ ا َنتَاحًا َحَس َٓ ۢنَتخَ
َ
ا َدَخَو َوأ ٍَ ۖ ُُكَّ ا َزَكرِيَّا َٓ يَ ا َوَكفَّ

ا  َٓ ا رِۡزك  َغيَۡي َْ ٍِۡحَراَب وََجَد ِغَِد ۡ َٰ لَِم َهَٰذَ َزَكرِيَّا ٱل َّنَّ
َ
ًُ أ ۡريَ ٍَ َٰ ۖ كَاَل َي َ يَۡرُزُق ا ِۖ إِنَّ ٱّللَّ َۡ ِغِِد ٱّللَّ ٌِ َٔ ُْ    اۖ كَاىَۡج 

َ يََشآُء ةَِغۡۡيِ ِحسَ   .37آل عمران:    ٣٧اٍب ٌَ
 

       دةـــــــة سيّ ــــــــى قصّ ــــ،، إل وــــــــوِق إليـــــــــى َمشُ ـــــوع إلـــــق،، ورجــــــى سابــــــة إلـــــــــي أوبـــــإذن،، ى
ا ــــــولمّ  اضية،ــــــو المــــــي أوراقـــــــا البحث فـــــادرىــــــد غــــــرة" مريم"، وقـــــــة، الّطاىـــــدات نساء الجنّ ــــــن سيّ ــــم
ا يصدر ـــــّق أّميـــّي بحــــــم اإلليـــو الحكــــــى اـــذًرا هلل، وىــــد نــــــة المعبـــــى سدنـــــة ُسّممت إلـــــزل رضيعــــت

ي ــا، ورضــــن أّميــم مــــل مريــــتقبّ » و ـــــــيعني أنّ « حسن فتقّبميا رّبيا بقبول» م ": ــــا " مريـــــول نذرىــــبقب
عالمات  -رانـــــرأة عمــــالم –ا ــــزل ليـــ، وأج1«وــة بيتـــو وخدمــاع لعبادتــّررة لالنقطـــون محـــأن تك

ِ   -ا طمبتــــكم -ان الّرجيمـــــن الّشيطــــــا مـــــرة، أن حفظيـــــقبول الّنذي ا َنَتاحًا َحَس َٓ ۢنَتَخ
َ
 .  اَوأ

 
ا " ــــة" أنبتيـــــة الكممـــف  أوراق كتابـــــاثــــا" تتكــــا " " حسنـــــباتــــدو "نــــــذي يغــــات" الّ ــذا "اإلنبــــــي ىـــف 

     ا " ،ـــاتــو المصدر" نبـــــّم بإتباعــــا " ثـــذا " أمبتيــــراءة الفعل ىكــــال قــــــا  ، حــــرةِ  معناىـــــول زىـــــح
     ال توّشحتـــأيَّ جمــــا " ،، فــــاسّي " إنباتـــدره القيـــل  " أنبت " مصـــع أن يعقب الفعــــي حين ُيتوقّ ــــف
 déviationّي ــــاح الّصوتــــلالنزيتين ـــن األسموبيّ ـــالّسمتياتين ــــــر ىــــة ، بتوفّ ــــة الكريمــــو اآليـــــــب

phonétique؟! 
 

                                                           
 .242، ص:  34ج :   هــ ،1367، 33ط : دار المنارة ،ر، رشيد رضا، تفسير المنا -1
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رأ ـــــــاء ، وعندما تقـــــا البــــــــا إذا تبعتيــــــة " ميمــــون الّساكنــــم قمب "النّ ـــــيل بحكـــــم الّترتـــــا يقضي عمـــــعندم
ا " ،، وتترك " الميم " ـــن " أنبتيـــــــة مــــون الّساكنــــي النّ ـــــــفـــتختن ، ــــقِ ــــارئ متــــــــــان قــــة بمســــة الكريمــــاآلي

         ال ، و ال زمنا طويل ـــــا طويــــرق زمنــــــم يستغــــة " إمبات " لـــيصّور عمميّ  –ا ـــــمثمي –األغّن 
ي بذلك  أقصر ــــين ، وىـــركتــين أو حــــا ثانيتــــعمرىدو ـــــة ال يعــــ،، فالغنّ  -و  ـــــجّل جالل –عمى الخالق 

   قّ ــــي حـــــة فــــن  اآليــــــات حســــى زخّ ـــي إذن أولــــد ،، ىـــم الّتجويــــي عمـــة فـــــمن بقّية المدود المعروف
 .ا " ـــــــا حسنــــمن ُأمِبتت " نبات

 
       ـوــــرة ، كقولـــــن كثيـواطــــي مـــــا " فــــنبات -ت  ــم الّصيغة " أنبـــرآن الكريــــل القـــد استعمـــــــلق 

ۡرِض َنَتات ا  :  -تعالى  –
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ ۢنَتَخُكً 

َ
ُ أ ا ــــيرىـــي غــــا  و فـــــــا فييــــــــ، مخاطب 17وح : ـــن ١٧َوٱّللَّ

ذا الوصف ــــول بيـــــدة البتـــــر الّسيّ ــــو خّص ذكــــــر ،، ولكنّ ــــوم البشـــــم  عمـــــر الحكيـــــن مواضع الّذكـــم
ّن نشــــى وجــــاة عمــــدة بين أصول الحيــــبالوح»أة إيحاًء ـــوع الّنشـــلن ان  ـــــأة اإلنســـــو األرض ، وا 
       اتــــــو ،، فيو نبــــّذى و ينمــــة يتغــــا األّوليّ ــــعناصرىن ـــــات ، مــــأة الّنبــــن األرض كنشــــم

اة ــــــن الحيــــون مــــا وىب الّنبات ذلك المّ ــــاة ، كمــــن الحيــــون مــــذا المّ ــــو اّلّل ىـــــــمن نباتيا ، وىب
ا ـــــود كالىمــــوت يعـــد المــــذه األّم ،، وبعــــى ع منـــا يرضــــالىمــــاج األرض ،، وكــــا نتـــــ،، فكالىم

ا ــــيل عمييـــا أن ُييـــــــول أو عرف سيرتيــــدة البتــــاصر الّسيّ ــــن عـل ممّ ـــال ُيقبَ ــــ، ف 1«ا .ــــى األرض ترابـــــإل
ّل البشر ،، ــــع كـــا مـــا ، اّلتي تتقاطع فييــــحقيقتيو ــــة ، فينسيـــــرام أوصاف العظمــــة واالحتــــوق المحبّ ـــــف

 ة الّنبات ،، ـــــــــة ،، سيولــــو ،، بسيولـــــتت " منـــذي " ُأمبِ ــــّي ،، الّ ــــنياألصل الطّ 
 
و كّل ـــــق منـــــا ُخمـــــى مــــا إلـــــا ،، والّتذكير بصيرورتيــــّم استقامتيــــة ،، ثـــأة الَمْرَيميّ ــــة الّنشـــــبساط 

 " ،ة ـــــون ساكنــــن " نـــــــة عــا  " ميم " مقمبـــــع معانييـــات ،، توقّ ــــّرة ،، جماليّ ــــبني اإلنسان  أّول م
    ا ــــــج الّدنيــــا ما يبيـــــة الجميل ،، ليحمل معيــــة ،صوت الغنّ ـــــاة الّدالليّ ــــاع الحيـــصحبيا في نشر إيق

عميو الّسالم  –ل ،، عيسى ـــــــى بني إسرائيـــة إلــــــال اليدايـــــاد جمـــــا إليفـــــا ، ،، بتجييزىـــــابل أّياميـــــفي ق
       وــــــو لكنّ  ا ،،ــــا إليامـــــّر أّميـــي ســـر فـــــول الحسن ،، يتقاطـــــــون ذلك ىمس القبــــــا يكـــــــــ؛؛ رّبم -
ة ـــاع البيجــــــو إيقـــــة ،، أو ىـــــــٍة آيـــــة من نبتـــــات آيــــذرة نبــــــــــد ،، و بـــــــا " إمبات " جديــــي أحشائيـــف

 ا ــــة تحمميـــــة متمّوجـــــــات صوتيّ ــــاقــــع بــو في نفس الّسامـــــــا ،، تزرعــــــا و صورىـــــــّل أبعادىــــرة بكــــالمنتظ
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ة يكتسح  ــــات الخاشعــــن اليمســـــاء مــــدودا ،، و لقـــــة و مـــــــــــوال وِقَصرا ،،غنّ ــــة ،، طـــــة الكريمــــاآلي

 ات ــــا حركـــــدوء  تمين بيــــى اتـــة  و موجـــود المؤمنـــــا الجمــــّر بيــــوع تقشعـــخش» األفئدة موجات 
ران " ـــــرأة عمـــــة " امـــــول  طاعــــــن عالمات قبــــــزيد مـــــ" َتمبت "  لتصّور الم1«دّي ــــيل الجســـن الّترتــــم

      و ــــس لــــا " ،، و ليـــــــا حسنـــــــ" نبات  ا "ـــــــل " إمباتيــــــــا ،،يتمثّ ــــــــذيرتيــــن لنـــــول الحســـــد القبـــــــ، فبع
 و ،، ـــــره و رزقــــي خيـــا فــــو نّماى»  -اله ـــــي عـــّل فـــــج –ا ــــــا رّبيــــــد رّباىــــــذلك  ،، فقـــــإاّل أن يكون ك

ي ـــــرة فـــــا ترّبى الّشجـــد ،، كمــــّروح والجســــة لمــــة شاممـــة حسنـــو ،، تربيــــــو و توفيقـــــوعنايت
،  2«يءــــا شــــد طبيعتيــــة ،، ال يفســـرة الّصالحـــر الّثمــــو و تثمــــى تنمـــة حتّ ــــاألرض الّصالح

ة  ـــــة طبيعيّ ــــّو  ببساطـــــي الّنمـــّذاىب فـــــن " الـــــــ" الحس اتــــــى الّنبـــــات " إلــــو الّسبب في نسبة " اإلمبـــــولعمّ 
 ...ات " ـــــو ،، ال  إلى مشّقة " اإلنبــــــفي

 
و نثار ـــــم "  ،، ولكنّ ــــة " مريــــــداة الّسيّ ــــــل حيــــــــــع تفاصيـــــرد جميـــــم تســــــل القّصة  ،، ولــم تكتمــــل  

    ون الّساكنة  ــــــــب النّ ــــر قمـــــــن أثــــــاٍت مّــــ رة " أمبتيا " ،، و بعض جماليـــــــق الّزىـــــــرحين ـــــــــعطر ،، م
المنظر ،،   ةـــــــر شجرة مموسقـــــــــــــــة ،، ليثمــــــة  و عمميّ ــــاق لغويّ ـــــع أنســــا مـــــــّف فييــــــــة ،، التـــــــــــــفي اآلي
ا ـــــــــــارىــــــــن أزىـــــــو مـــــم ينمــــــض ،، و لــــــث إاّل بعض  وميــــــا البحــــــّدالالت ،، لم يبصر منيـــــــــة الـــــــمفعم

  –م ـــــــــواّلّل أعم -ر ،، ـــــــإاّل قميل عبي
  

                                                           
              ، سوريا  ،  2339،  31ط : محيي الّدين خطيب سمقيني : العمارة والقرآن ، شعاع لمّنشر و العموم ، - 1

 .1754ص : 
 .242، ص:  34رشيد رضا، تفسير المنار، ج :   - 2
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 .ضرورة كتمانيا سّر زوجيا : من تربية القرآن لممرأة المسممة – ب      

 
ُ َغيَۡيِّ  :  -ى ـــالــــــتع –ول ــــــيق َرهُ ٱّللَّ َٓ ۡظ

َ
ۡت ةِِّۦ َوأ

َ
ا َنتَّأ ٍَّ ۡزَوَِٰجِّۦ َحِديث ا فَيَ

َ
ََسَّ ٱنلَِِّبُّ إََِلَٰ َبۡػِض أ

َ
ِإَوۡذ أ

ا ةِِّۦ كَاىَۡج  َْ
َ
ا َنتَّأ ٍَّ ٖۖ فَيَ َۢ َبۡػض  ۡغَرَض َع

َ
ۥ َوأ ُّ ًُ ٱۡۡلَتُِۡي َغرََّف َبۡػَض َِّنَ ٱىَۡػيِي

َ
َك َهََٰذاۖ كَاَل َنتَّأ

َ
ۢنتَأ
َ
َۡ أ ٌَ٣ 

  33الّتحريم : 
 
ال و يطمب ـــــم المثـــــا ، يستميـــــاة  أو كّمّياتيـــــــق الحيـــــــن دقائــــــة مـــــــــكّ  البحث في دقيقــــــال ينف 

و ـــــاىــــى ائض ،،وـــــــل ،، وتعطي الفــــــي الّطمب ،، بـــــــتغطّ  -  -إذا بسيرة المصطفى ـــــاألنموذج ف
ن جوانب ـــــــا مـــــــ،، يذكر جانب،  وـــــــا أحّل اّلّل لــــــم مـــــتحري -    -ّي ــــــن الّنبــــــــالوحي يستغرب م

و أخّص ،، ــــــــرأة المسممة عمى وجــــــمم ، و المـــــــالمسو المجتمع ــــــــن خاللــــــــو األسرّية ، فيرّبي مــــحيات
 ة ؟؟ ـــــا القصّ ــــــــرة ،، فمــــــرار األســــــى أســـــــا ،، الحفاظ  عمـــــــــــان ، وأّوليــــــاب األمـــــو أسبـــــل فيــــــليرس

 
    اـــــة ، ونّبييـــــة القبطيّ ــــــو ماريـــــبتحريم  ةــــــو حفصــــزوج -   -ر رسول اّلّل ـــــــــبخـــد أــــــــــلق 

ة ـــــع عائشـــــالم ، وتطمــــــة الكـــــظ أمانـــــى حفــــوى عمـــــــــا ال تقــــــإذا بيـــــــف ر ،،ـــــــا األمـــــــى عدم إفشائيـــــإل
                ي األرضـــــيء فـــــــو شـــــى عميــــــذي ال يخفـــــــّن اّلّل الّ ــــــذي عممتو ،، ولكــــــد الّ ـــــى الجديـــعم
       وــــــان منـــا كــــــــو ،،فمــــو زوجـــــن عميـــــا استأمــــوع مــــــو بذيـــــى إلى رسولــــاء ،، أوحــــــــــي الّسمـــــال ف و
-  - الت :ــــــو ،، فقـــــا أذاعتــــــا بمـــــــة و أخبرىـــــى حفصــــــإل  إاّل أن اّتجو   َۖك َهََٰذا

َ
ۢنَتأ
َ
َۡ أ   ؟ ٌَ

 
    –ات المؤمنين ـــــن جميع أّميـــــا  و عـــرضي اّلّل عني –ة ـــــــــا عائشـــــــم رفيقتيـــــدرك تكتّ ــــــا تـــــإّني

أّن ـــــرت بـــــا فكّ ـــــــي ،، فمعّميـــــق الوحــــــن طريـــــــا عــــــبـــو غيـــــــّي بما فعمتـــــُم الّنبــــــع أن يكون ِعمــــوقّ ـــــم تتـــــــو ل
ّم ــنذلك ـــــات ،، وبـــــات االىتمامـــــــن كبريــــــدة أو الّتشريع  مـــــــي قضايا العقيــــــزل إاّل فـــــنــــي ال يـــــالوح
 .. -ا ــــرّبم  -ا ـــــي اّلّل عنيــــرض –ة ـــــــع عائشـــــا مـــــــــــــع حديثيـــــــة شخص سمــــن ىّويّ ــــــا عــــسؤالي

 
ة الميم ــــــذا " ؟  لُسمطــــــــأك ىــــــأمب ؤال " منـــــــــون السّ ـــــــة ، يكــــــــن اآليــــة مــــــراءة الجممـــــــو بق

       يّ ـــا الّتسييمــــــــة و عمميـــــــا المخرجيّ ــــــتيـــــول أىّميّ حــــــل ـــــي قيــــة  ، اّلتــــــة عن الّنون الّساكنـــــــالمقمب
 ة ، ـــــــة الكريمــــــــذه اآليـــــــي ىــــــا فــــــــا ؛ و لكّنيـــــــــو سمفـــــــر إليــــــا أشيـــــــا مــــــاج الكممة  الواردة فييـــــــفي إنت

 
 



 مه مجاليّاخ املماثلح تالتّجاور للقلة يف خطاب القرآن املىوط تاملرأج               الثّاوي الفصل                              
  

 تاملرأج املىوطالقرآن  خطاب  يف مجاليّاخ قلة الىّون السّاكىح  مه : املثحث األوّل                                                                                                                                                                            

19 
 

 
رورة ـــــة والّصيـــان كالّتعديــــو معــــل ، لــأفع» ّي ـــــرفــأ" ، و وزنو الصّ ــــــزة الّتعدية  في " أنبـــــــت بيمـــــسبق

ات ــــــو مقتضيــــــي تبيحـــــن المعانــــــر مــــذا الغيــــــى 1« اــــريض و غيرىــــة ، والّتعــــ، والّسمب و اإلزال
ّن أّي تحـــغ و أبنيتيـــق الّصيـــن طريــــا عـــي رؤيتيـــتبن» ي ـــة اّلتـــــــة الّصرفيّ ـــــالّدالل     ّول ــــا ، وا 

        ة الّصوتّيةــــالل اإلضافـــة من خــــوى الّداللـــي محتــــر فــــّـ ى تغيـــــا إلـــــحتم ؤّديــــة يـــي الّصيغـــــف
    وح ـــــر ممموس بوضـــــّي ، و ىذا أمــــة الّصرفـــى تركيب الّصيغــــّل عمــــذي يح  ـــذف الّ ــــأو الح

 . 2« اظـــــة األلفـــــي أبنيـــــف
 
را ــــزة ، نظـــــى اليمــــعم ر فيو ،ـــــــّدة الّنبـــذا ؟ " شـــــــأك ىـــــن أمبـــــؤال " مـــــــظ عن السّ ـــالحـــــــي 

اب و عضل ــــوّي من الحجــــز قـــــدث من حفــــتح »ي ــــرج ، فيــــن حيث المخـــــــلخصوصّيتيا م
   واء ، ــــز اليــــــا قميال لحفـــــّي*الحاصر زمانــــة الّطرجيالــــمقاوم نــــير ، ومـــــواء كثــــدر ليــــالصّ 

ذه ــــ، ولحضور ى 3«ا ـــــواء معــــط اليـــــة  وضغــــة الفاتحـــى االنقالع بالعضمـــــو إلــــّم اندفاعــــث
رضي  –ة ــــــدة حفصــــــــة لمّسيّ ــــــع المفاجأة بالّنسبــــــدى وقـــــاس بمــــــزة ،، إحســــــدار اليمــــي إصـــــة فـــــالمشقّ 

ا ـــــو لكّني ‼ا أم ال ـــــــا ، أتكمل سؤاليــــــدري معيــــّوة  ال تــــم وقـــــؤال بألـــــــّـ اول الســـــــي تحـــــــو ى –اّلّل عنيا 
 –ا ــــرضي اّلّل عني –ة ـــــا  و بين عائشـــــا دار بينيـــــّرب مــــف تســــــــرف كيـــــــــــّد أن تعـــــأل ، إذ ال بــــتس
      دة حفصةــــــر الّسيّ ـــــة تصّور مشاعــــــم المقمبـــــــع ،، وكأّن الميـــــــداراة الواقــــــــرة لمُ ــــة أخيــــاولــــــي محـــــف
ذي ّــــ ديث الـــر الحـــــة مصدر نشــــــى معرفـــــوق ،،إلــــــــم ،،و شـــــوف و ألـــــــن خــــبي –ا ــــرضي اّلّل عني -
ة ــــــي بدايـــــزة معنى العنت فـــــد أعطت اليمـــــؤال، و قـــي السّ ـــــت فـــــــا ،،إذن ،، استرسمـــــو رفيقَتيــــتـــبثّ 
 ؟؟ -   -ا ــــراه أجابيــــــــــم تُ ـــــــوار ،، فبــــــالح

 
ًُ ٱۡۡلَتِۡيُ  - : -ولـــان الّرســــى لســـــي ذلك عمـــــي فــــــول الوحـــــيق َِّنَ ٱىَۡػيِي

َ
           ،،  َنتَّأ

داي ــــــــي والـــــن تربيتــــــــو : أحســـــجواب ونـــــك ؟ يكــــــتـــن تربيــــن أحســـــو : مـــــؤاال نحـــــّك أّن ســــن شـــا  مــــم
     ىــــــــــــأني " ، و ال يخفــــــي " ال " أنبــــــأنــــ"نبّ   انـــــد كــــفق -  -ّي ـــــواب الّنبــــــا جـــــ؛ أمّ  -مثال  –
  وـــــــــة فيـــــة ، و دالالت عميقـــــة العربيّ ــــــي الّمغــــاّم فـــــــــــأن ىــــن شــــــــــــل " مـــــــــّي " فعّ ــــوزن الّصرفـــــــــــا لمـــــــم

                                                           
، عّمان ، ص  2339،  31فاضل صالح الّسامّرائّي من أسرار البيان القرآنّي ، دار الفكر ناشرون و موّزعون ، ط: -1
 :37  
  .526عبد القادر عبد الجميل : عمم الّمسانّيات الحديثة  ، ص :  -  2 

 الّصوتّيان " .الّطرجيالّي : يقابمو عند عمماء األصوات المعاصرين " الوتران  -* 
ابن سينا : أسبا حدوث الحروف ، تحقيق : محّمد حّسان الّطّيان  و يحي مير عمم ، تقديم : شاكر الفّحام و  -   3

  .72ت( ص:  -ط ( ، ) د -أحمد راتب الّنّفاخ ، مطبوعات مجمع الّمغة العربّية بدمشق  ، ) د
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      رج ]..[ ـــــــد يخـــــح ، و قـــــــع و فتّ ــــــو قطّ ــا ، ، نحــــــة غالبـــــير و المبالغــــــد الّتكثــــيــــيف» 
ل ــــــل الفعـــى أصــــة إلـــــــو ، و الّنسبــــــو : فّرحتــة نحــــــان أخرى كالّتعديــــــى معـــــإلير ــــن الّتكثــــع
ن مقتضيات الّتكثير المبالغة في الحدث ، استغراق وقت أطول ، وأّنو ـــو ]..[ و مـــــو : فّسقــــــنح
      ورـــــون المجيـــــال ، فالنّ ــــــدرا ثقيـــــو قــــمت منــي " حمــــأّن" نّبأن دوـــــ، يب 1«ا ـــــا أو مكثــــــيد تمّبثـــــيف
اء ــــا ، والبــــي إخفائيــــد فــــــــا اجُتيـــــر ميمـــــي ال تمبث أن تظيــــة اّلتـــــي بالحقيقــــل يوحــــي أّول الفعــــــف

          ي كانتـــــزة ، اّلتـــل باليمــــة الفعـــــد ذلك نيايـــــو ،، يؤكّ ــــر و يقينــــّوة الخبــــــو قـــــد مضّعف ، فيـــــشدي
ع ــــم تستطـــــذي لــــّر الّ ــــن انتشار السّ ــــة ،،تعمـــة مدّويــــا أصوات قويّ ــــة ،، فكّميـــــأك " أّول الكممـــــي " أمبــــــف

و ــــن نسائـــــا صدر بيـــــو ، بمــــى نبيّ ــــــى اّلّل إلـــد أوحـــــــو ،، و قـــــكتمان –ا ـــرضي اّلّل عني –ين ــــالمؤمنأّم 
ًُ ٱۡۡلَتِۡيُ   و ــــ،، و ى -نّ ـــرضوان اّلّل عميي –  ...    ٱىَۡػيِي

 
د  ـــــــذر الواحـــــل ذو الجـــق الفعــــوافــــأن يت  -ة ـــــــّدالالت المستنبطـــر الـــــــــن ظاىــــم  -ن ــــــم يكــــل   

ن ـــــي تنّقمت بيــــــاّلت زة ــــة ،، فاليمـــــرة الّنبويّ ــــــي األســـــــوار فــــــي الحــــــن طرفـــــأ " بيـــــــــع " أمبـــــــأ " مـــــــــ" نبّ 
            ى الّنقيض ، ذلكـــــى المعنــــــن المعنى إلــــــــو مــــــو دالالت يّسرت حركتــــت عميــــو أسبغـــــــطرفي

م ــــــــر األلــــــل أيضا مشاعـــــــة ،، حمــــــــم  الّدىشـــــم معالـــــن رســـــــو مـــــا فيـــــــدر مـــــــأك " بقــــــــــأّن " أمب
     ا ــــيم بَضعفيــــة المـــــــرة غنّ ـــــة المؤثّ ـــــذه الوظيفـــــــّر ،،أّدت ىــــــار السّ ــــاه النتشـــــايــــــن ثنــــــــة بيــــــــالمتسّرب
ت ـــــا احتمّ ـــــالوصف بأّنية ــــــل إلى إمكانيّ ــــل  ،،يحيــــد سكنت وسط الفعــــا ،، وقـــــــة الّصوت فييــــــو رقّ 

ّوة ــــــا " نّبأني " فكّمو قّوة ،، قـــدث ،،  أمّ ــــا حــــزن لمــــى و الحـــــابير األســـــــو تعــــــق منــــــوسط اّلذي تنطمـــــال
رضوان اّلّل  –و ــــحديث أزواجن ــــم -  -ّرسول ــــا وصل الــــة مــــي قطعيّ ــــّوة فــــّق ،، و قــــي الحـــــف

 . –م ـــــو اّلّل أعم - -ّن ــــعميي
 
ة ــاصّ ــــــة ،خــــة الكريمـــــا اآليـــــح عمييــــي اّلتي تنفتــــاالت المعانــــاحتم تتضاعفذا ـــــىك
ة ـــــانت أم جممــــردة كـــــة ،، مفــــــــالقرآنيّ ة ــــواء الكممــــات أضـــــم الّصرف ،، وتجّميــــــــات عمــــــــبمالحظ

ا ـــــب إلييـــــي تنســــاّلت» ا ـــــــا و إضاءاتيـــــة دالالتيـــــى و الثّانيـــد ،، فمؤلولـــــــات ألصل واحــــاقــــــاشتق
د ــــا ،، و قـــــا أو نفورا منيــــوس قبوليـــــفي الّنفد ـــــي تولّ ــــا اّلتـــــا أجراسيــــــم ، وليــــــي المعاجــــــف
 ين ــــرق بــــــد الفـــد رصــــن المفيـــــان مــــى ، كـــــي المعنـــــاق فـــــن قْدر من االّتفــــون لّمفظيــــيك

                                                           
 32فاضل صالح الّسامّرائّي : بالغة الكممة في الّتعبير القرآنّي ، شركة العاتك لمّطباعة و الّنشر و الّتوزيع ، ط :  - 1
 .58ص :     ، مصر ،  2336، 
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ّر ـــــــــرآن ســـــــــي القــــــــــس فــــفمي 1« رـــــى اآلخـــــن معنـــا مـــــّل منيمــــى كــــن ، وتخميص معنـــالّمفظي
ي الّنفس ـــــــــــــغ ، تسكب فــــــراكيب و صيـــــرار ، وتـــــــــــو أســـــة و لكنّ ـــــــراكيب و صيغ مختمفــــــــد بتـــــــواح
ا بعض ــــــــم منيــــا اسُتميــــــا كمـــــّي ،، تمامــــــق قدســــــــة بألـــــــال الّمغــــــا جمــــــي ،، و تكسبيـــــق الوحـــــــــــرون
   .أ" ــــــ" نبّ  و أ "ـــــة " أمبــــــاء " ،، و مفارقـــــة " اإلمبــــاء " ، وبينيّ ـــــــّدة " اإلنبـــــــــــــــروق بين شــــــــالف

 
و ــــي بيتــــــف ا دارـــــأن مـــــــبش -  -و ـــــنبيّ  –تعالى  –ن خطاب اّلّل ـــــــات مـــــــذه بعض نفحـــــــى 
ان ــــــادات البيــــــو اجتي ا صيغ الّصرفـــــة ،، صاحبتيـــــة دالليّ ــــــحركيّ  لقمـــبو اــــــر أّدى فيــــــوذج آخــــــ، وأنم
رأة ـــــتو امــــئ ارتكبـــــوك خاطــــــرض سمـــــــالل عــــــن خـــــا، مــــــــــا ُأَسريّ ــــــة أدبـــــــالمسمم رأةــــــم المــــــــــــ،، ليعمّ 

اد ــــــــأف قرآنّي   خطاب في و الوحي ،،ـــــط فيــــــــزال ىبــــــن منــــــرف ،، وتسكــــــــت الشّ ــــــــى بيــــي إلـــــتنتم
ّر ـــــو ،، وســــوِّ إليـــــــق المدعـــــــرة  بالُخمُ ــــــــرد القّصة ،، و العبـــــي ضرب المثال و ســـــز  فـــــــمييتالالّ 
ن ـــرّي بمـــــّي ، حـــة صحابــــّي ،أو ابنــــن زوج نبـــــم تكــــّزوج ، و إن لــــرأة الـــّق لممـــــــة ، ال يحــــــرة أمانـــــاألس
 .. -م ــــــواّلّل أعم -  دره ،، ـــــّق قـــــّدره حـــــــم ،، أن تقــــورة الّتحريــــــــع ســــرأ أو تسمـــــتق

  

                                                           

  .317تّمام حّسان : البيان في روائع القرآن ، ص :  - 1 
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 بين كممتين. الّساكنة الّنون قمب جمالّيات من - 02 – 02 
 
 .د " ــان " بعـــرف الّزمــــن " و ظـــاط بين " مـــات االرتبــــمن جماليّ  - 00  - 02 – 02  

 .وءـــــل الس  ــــرأة مضرب مثـــالم – أ                            
  
ى الّنفس ــــــــــة لموصول إلـــــــــل مختمفــــــــــذ وسائــــــــد اّتخــــــــــم قـــــــرآن الكريـــــــــو أّن القـــــا ال ريب فيـــــــممّ  
ة ــــــــا مدارج اإلنسانيّ ــــــــــان ، و يعمو بيــــــــــــة  و دروب األمــــــــــل اليدايــــــا سبــــــــــى يسمك بيـــــة ، حتّ ــــــــالبشريّ 
ة ـــــــاب المنتميــــو األسب لـــــــــن تمك الوسائــــــــــــواء ، و الَمَثل واحدة مــــا و ال غمـــــــدرة فييـــــــــة ، ال كـــــــالّصافي

   رة ، ــــــــا مباشــــــــو ، بعرضيــــــــى أىمــــــــــالم إلـــــــــالم حّببيا اإلســــا اإلســــــــــة ، حّببيـــــــــة أخالقيّ ـــــــإلى منظوم
ايز ـــــــــــا تتمـــــــر: " بأضدادىـــــــل الّسائــــــــي المثــــــل فــــــــــا قيــــــم ، و كمـــــــــا في أنُفسيـــــــــو أضدادىـأو بتبغيض

 اء" ..ـــــــــاألشي
 

ل ــــــــا ،، فالّتيويـــــــــي نقائضيـــــــرّغب فـــــــوذات يـــــــــن المنبـــــد مــــــــم ، حشـــــــــرآن الكريــــــــي القـــــو ف     
       وةــــــــــف من الكذب دعـــــــان ، و الّتخويـــــــي اإليمـــــــى مراقـــــــدراج إلـــــر استـــــــة  الكفــــــــــن ىاويـــــــم
      ةــــــــّددة ، اعتمدت الّطبيعــــــــمتعاال ــــــــّي أمثــــــاب القرآنــــــــذا وّظف الخطــــــــــاع سبيل الّصدق ، وىكـــــى اتّبـــــــإل

ام ، الكمب ، ـــــــوان ) األنعـــــــــراب ( و الحيــــــــــور ، السّ ـــــــــــات ، النّ ـــــــــح ، الّظممـــــــــــد ، الّريــــــــــ) البرق، الّرع
ة ــــــــاب القريـــــــــاال) أصحــــــل رجــــــان مضرب المثـــــــواًء أكـــــــــان ســــــــار ، البعوض ..إلخ( ، و اإلنســــــــالحم

ون ، ـــــــــرأة فرعـــــــــة امـــــــــران ، آسيـــــــــرأة عمـــــــــول ، امـــــــــاء ) مريم البتـــــــــــى ..إلخ( أم نســـــــــ، آدم ، عيس
ّن فحبطت ــــــاءت عقيدتيـــــــــا ،، أو مّمن ســــــــا و تكريمــــــــــي تشريفــــــــّن الوحــــــــكرىن ذــــــــ..إلخ ( ممّ 

   ر ــــــــآخال ـــــــــرة ، يحضر مثـــــــــــذه الّزمــــــــــي ىـــــــــوح ، ( و فـــــــــرأة نـــــــــوط ، و امـــــــرأة لــــــــّن ) امـــــــأعمالي
  -رأة ــــــــــــام ال وـــــــرج –ان المسمم ــــــــــاإلنس –ى ــــــارك و تعالــــــــتب –ى ــــّذر المولــــــــــاء ، حـــــــــن الّنســـــــم
ا  و :ــــــــــــزيمــــــــــــــم تنـــــي محكــــــول فـــــــث يقـــــا ، حيـــــــل بعمميــــــن العمـــــــــم َٓ َ ْ َنٱىَِِّت َنَلَضۡج َغۡزل ٔا َوََل حَُكُُٔ

َٰث   َُك
َ
ةٍ أ َّٔ َۢ َبۡػِد كُ ًُ ٱٌِ ا َيۡتئُُك ٍَ ٍثٍۚ إِنَّ ٌَّ

ُ
َۡ أ ۡرََبَٰ ٌِ

َ
ٌث ِِهَ أ ٌَّ

ُ
ن حَُكَٔن أ

َ
ًۡ أ ًۡ َدَخََلۢ ةَيَُِۡك َُك َِٰ يَۡم

َ
ُ ةِّۦِۚ ا َتخَِّخُذوَن أ ّللَّ

ًۡ ػِيِّ ََتۡخَيُِفٔنَ  ا ُنِخُ ٌَ ثِ  ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ ًۡ يَ  .92الّنحل :   ٩٢ َوََلُبَّيََِنَّ ىَُك
 
م ـــــودىـــــو عي مـــــــوا بأيمانيـــــــن أن يفعمـــاده المؤمنيـــــعب –ّل ــــّز وجـــــع –ن اّلّل ـــــي صريح مـــــني 

 رّأي ـــزم و الــــــة العـــة ، ضعيفــــاء ممتاثـــرأة حمقـــام»  و ـــــا فعمتــــم مـــــى أنفسيــــــي قطعوىا  عمـــاّلت
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       ّل جزئّية ــــة  وكـــــة  و محمولــــا منكوثـــــرى قَطعــــــّرة أخــــّم تنقضو و تتركو مـــا ثــــل غزليـــتفت

  وس و تقّبحوـــي الّنفـر فــوِّه األمـــــيب ، و ت شــر و الّتعجـــبالّتحقيي ــــات الّتشبيو ، تشــــمن جزئيّ 
ل ـــــــى ال يفعــــــــاء ،، حتّ ــــرأة الخرقــــذه المـــــن ىـــرآن عــــار القـــــبإخب 1«ودـــو المقصــــوب و ىـــي القمـــــف

ةٍ  ى ؟؟ ـــــــا ،، متـــــــبصوفي وـــــــا فعمتــــــده مـــــــم بعيـــــــالمسم َّٔ َۢ َبۡػِد كُ ٌِ   ام ..ــــن تمــــو حس 
 
ة ــــــــــــــــث داللـــة ،، ببحــــــذه الجممــــــــي ىــــــة فـــــــون الّساكنـــــــّي لقمب النّ ــــــدأ االستقصاء الّداللـــــــــــــــيب

ين ـــــي حـــــــة ، فـــــــــــداء الغايـــــــــى ابتـــــــة عمـــــــــو يستعمل لمّداللـــــــــــــــروف أنّ ـــــن " المعــــــّر " مـــــرف الجــــــح
          اهــــداء الغاية معنـــــة ألّن ابتـــــــداء الغايـــــــداء ال البتـــلالبت» و : ــــــــّي (أنّ ــــــرى ) الّسامّرائـــــــي

 : -ى ـــــتعال –و ـــــــــــة معّينة كقولـــــــى غايــــــــّد إلـــــدث ممتــــــحـأّن ال
   ىَٰ ةَِػۡتِدهِۦ ََلَۡل َۡسَ

َ
ِٓي أ ََ ٱَّلَّ ََراِم إََِل ُسۡتَحَٰ ۡۡ ِد ٱ ِِ ۡس ٍَ

ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ََلُۥ   ۡٔ ََٰرۡكَِا َح ِي َب كَۡصا ٱَّلَّ
َ
ِد ٱۡۡل ِِ ۡس ٍَ

ۡ ٱل
ٍِيُع ٱۡۡلَِصُۡي  َٔ ٱلسَّ ُْ ۥ  ُّ ۚٓ إَُِّ َٰخَِِا َۡ َءاَي ۥ ٌِ ُّ إّن ـــــــن داري " فــــــت مــــو : " جئــــونح 00اإلسراء :   ١ىُُِنِيَ

ى ــــاألقصد ـــــــى ، فالمسجـــــد األقصـــــــــى بالمسجــــــــــرام و انتيـــــد الحـــــن المسجـــــّد مـــــراء امتــــاإلس
رة ــــــــــــــــــاق مباشــــــي الّسيــــــــــــف اـــــــد " َعقبيـــــــــــــــرف " بعـــــيء الظّ ــــّرأي مجــــــذا الـــــد ىــــــــيؤيّ  2« ةـــــــو الغايــــــــى

        ن "ــــــــــون " مـــــــين نــــــو ب ، *اتــــــو  في ألفاظ الغايــــــــــــــل الّنحــــــــــــــو أىــــــــر يصّنفــــــــو اآلخــــــــ، و ى
،  ةــــــــــون الّساكنـــــــــــة بدال بالنّ ـــــــالوة اآليـــــــــاء تــــــا أثنـــــــــا صوتيّ ــــــــم واجب حضورىـــــــد " ميــــــــاء " بعـــــــــــــــو ب
       ا ــــــــــــا نيايتيــــــــي ذاتيـــــــــــن ىـــــــــم تكــــــْزل لـــــــــــــا بالغــــــــورة فييــــــرأة المذكــــــــد المــــــة عيــــــــأّن بدايـــــــــوك
مبت ــــــوف ، فقُ ــــــــــزل الصّ ــــــــــة بغــــــــاء ذوات المعرفــــــــر الّنســــــــــــد سائـــــــــل عنــــــو العمــــــــــي بـــــا ينتيــــــــــــــع مـــــــم

 ف ـــــو مخالــــــــنح ىــــــــــو عمــــــــو وفتمــــــــــــي ترتيبــــــاء فـــــــــــن العنـــــــا مــــــــا ناليــــــــــد مـــــــدا " ، أي : بعــــــــــــــ" َبع
اء ــــــــــة و البــــــــون الّساكنـــــــبين النّ  يّ ـــــــــــب الّصوتــــد حضر القمــــــــال"  ، وقــــــو " َقبـــــــــانت عميــــــــا كــــلم

ذا ــــــــــوَط ىـــــــــج خيـــــــــو ، َتنســــــــتـــــو نياي اـــــــة عمميـــــــــي غايـــــفّدل ـــــــــّول و التّبـــــــــذا الّتحــــــــى ىـــــــــة عمـــــــلمّدالل
 يّ ـــــب الّصوتــــــة القمـــــــــو ، عمميّ ــــــــر منــــــــــئ المنفّ ــــــل الّسيّ ــــــــرأة ، و المثــــــــن لممــــــــــع المستيجــــــــالوض

ان ــــــرف زمــــــا ظــــــاّل منيمـــــل ، أي : أّن كـــــــّد َقبــــض» ي : ـــــــد " و ىـــــــي " بعـــــع معانــــة مـــــالمتواشج
 ده ـــو تبع ةــــي االسميّ ــــــو فــــب توّغمـــة توجـــــا ، ألّن اإلضافـــــــرب مضافـــــــردا و يعــــــى مفـــــــــــــيبن
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  65، ص :33ج :  
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      1«يره.ــــــى غـــــاه إاّل باإلضافة إلـــم معنـــم ، ال يفيــــرف مبيـــــو ظــــرف ألنّ ـــو بالحــــن شبيــــع
ا  -تعالى  -قولو د ــــــف عنــــل ،، و ال يتوقّ ــــّر المثـــــّم  يستمـــــث َٓ َ ٔاْ َنٱىَِِّت َنَلَضۡج َغۡزل    َوََل حَُكُُٔ

َۢ َبۡػد ٌِِِ عَ ــــــــر بدثــــــر الّتدثّ ـــــن خطـــــذار مـــــر اإلنـــــل يتواصل صفيـــــ، ب      ةــــــــــــة األخالقيّ ــــــار الضَّ
اب ــــل في الخطـــــضرب المثا مبمغ ـــــــــــــة عقميـــــا سفاىـــــت بيـــاء ، بمغـــــــرأة حمقــــــــا امـــــــــي مّثمتيــــــــاّلت

       ة ــــّوة " ، حيث آلت حال الّتماسك و الّصالبــــــان " قــــــا " بعد أن كــــــا " أنكاثــــــد صار غْزليــــــالقرآنّي ، لق
م ، تحّممت ــــــراش ، نعـــــــأو حياكة ف ج إزارــــــا بنسيـــــــة ليـــــــة ، ال طاقــــــاث ضعيفـــــــار و أنكـــــــــى نثــــــإل

ة ــــــة و ال سريعــــــــن ىّينــــــم تكــــــال لـــــي أعمــــــــو ،، و ىــــــــزل صوفــــــّم غـــــــف ثـــــة تنظيـــــــرأة مشقّ ــــــتمك الم
ا ناقصا ــــــــــرا مستغرقــــــــــرا ، وعمـــــــــا وافــــــــــن الوقت نصيبـــــــــالت مـــــــــــا نـــــــال ،، و إّنمـــــــــة  و االكتمـــــالتّتمّ 

    د " ، ــــــاء " بعــــــن "  و بــــــون " مــــــو بين نـــــــم معالمــــــي رســــــاىمت فــــــم ســـة الميــــــون غنّ ـــــــ،، قد تك
 ة... ــــــــــــو .. مقتَطعـــــــن مسافاتـــــم اـــــت شيئـــــــأو خطّ 
 
ع ـــة ،، وبضــــــــّل المقاربــــــل َمحــــــوى المثـــــة ،، و فحـــة الكريمـــــــزول اآليـــــــب نـــــاء بين سبـــــــلق  

ون ــــــرة قمب النّ ـــــــو ظاىـــــاد ، منطمقــــــّي األبعـــــــالثدا ثـــــــن أصوات رسمت مشيـــــرات مـــــــخالصات لمؤثّ 
عمى نحٍو فيو  ّزلت ــــــة  أيضا ،، و إن تنــــــوات الّثالثــذه األصــــــــــــين ، ىـــــن كممتـــا بيـــــــة ميمـــــالّساكن

رق ـــــــة خــــــــذي يصّور فظاعـــــالّ  –ام ـــــــذا المقــــــــــى يــــــــف – اادر ــــــىتركيب إاّل أّن صفاتيا تنتج وقعا 
ًۡ  ر ، ــــــــة و المكــــــــــــاب الخديعــــــــن بــــــــتان ،،مـــــــود ، و نقض األيمـــــــــالعي              َدَخََلۢ ةَيَُِۡك

ر ـــــــا أو التّفكيـــــــــاف بيـــــــــم االّتصــــــــــرء المسمــــــق بالمــــــادرة ،، ال يميــــــة غـــــــال و سوء طويّ ـــــــي احتيــــــــف
 بل ذلك..ـــــــا قـــــــبي

 
ي ــــــيربّ م ،، ـــــو الكريــــــع آليـــــارئ أو سامـــــّل قـــل لكــــــــو ، يضرب المثـــــي قرآنــــــو صوت اّلّل فـــــــى
ذه ــــــو بيـــــــا دام الّتوجيــــل ؛ مــــراد المثــــــــبإي ود ،،ــــى العيــــــق الّصبر عمـــــاء ،، وخمـــــات الوفــــفيو حبّ 
      ةـــــالعظاذ ـــــالّتخ ان و توضيح مقاصدىا ، وـــــى األذىـــــرة  إلـــــّرب الفكــــتق» ر ـــــة ُييسّ ــــــالّطريق
 2« اـــــّل غموضـــــدا ، وحـــــّرب بعيــــــا ، وقـــــرة و أزال إبيامـــــح الفكـــــل وضّ ـــــرة ، فضرب المثــــــو العب
 ق .ـــــرق المواثيـــــي  عن خـــــة الّنيــــــي عمّ ــــــــا فــــــــمعرفيّ 
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رأة ــــــــو المــــعوممت في ؛ر ــــى آخــــة منحـــــن المقاربــــــة مـــــذه الجزئيّ ـــــــي ىـــــــّدى فـــد تبـــــو ، فقــــــو عمي 
 اب ــــا الخطــــة ، استخدميـــــــا المنحطّ ــــي صورتيـــــة فــــــة بشريّ ـــــانت طبيعــــال ، فكـــة مضرب األمثــــــمعامم
يصالــــالمعن» اح ــــــي إيضــــة فـــــوسيمّي ــــالقرآن حضــــن الّسامــــى ذىــــو إلــــى وا  و ــــــي نفســــاره فــــــــع ، وا 
و ، ــــــــو و ضبطــــو و فيمــــــرب إلى تعّقمـــــون أقـــــد يكــــــو ، فقـــــل بـــــــذي مثّ ـــــــال الّ ــــــــورة المثــــــبص

اه ، ـــــر و األشبـــــأنس باستحضار الّنظائـــــس تــــإّن الّنفــــــــــره ، فـــــار نظيـــــواستحضاره باستحض
ة ، ــــــــي اآليــــــــــّي فــــــــا القمب الّصوتـــــو أمّ  ؛ 1.«يرــــــــدم الّنظــــدة وعـــــة والوحـــــــن الغربــــر مـــــوتنف
      ّر "من"ـــــروف الجـــــــد حــــــــن أحـــــو بيـــــــــــى لوقوعــــــي المعنــــــــور فــــــــل الغــــــن عوامـــــــٌل مـــــو عامــــــــــفإنّ 
و ـــــــاءت بـــــــــــــا جــــــــــــد مـــــــــــــة ،،و أيّ ـــــــــــــــت الّمغويّ ّدالالـــــّد الـــــــــا شــــــد " ممّ ـــــــــان " بعــــــاء الّزمــــــــد أسمـــــــــــــأح و

ة  ـــــــــــم الّصوت والّداللـــــــل تالحـــــــــّي ،، بفعـــــــــال الخُمقــــــــي الجمـــــــــا يمؤل الّنفس من معانــــــر ،، بمــــــالتّفاسي
ذه ـــــــو ىـــــــــدا لما استيّمت بـــــــــــورة ،، تأكيــــــــرأة المذكـــــــــوك المـــــــــــو ،، في عرض بشاعة سمــــــــو الّنح
 . -و اّلّل أعمم  –  ز األشياء " ـــــــا تتمايــــــــة " بأضدادىــــــــالمرحم
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 .القرآن ي ـــة فـــة المسممــــّق لأَلمَ ـــة : حــــطمب العفّ  – ب      

 
ا ـــــس واقعـــــم ،، ليؤسّ ــــــرآن الكريـــــر القــــــالم عبــــــــا اإلســـــــدة ، وقفيــــــــــة جديــــــــــة جماليّ ـــــــــوقف 
ا ـــــــرب ،، بَسّنو قانونــــــاء يثــــــــــة و أحيــــــــن تالل مكّ ـــــده بيــــــــي بداية عيــــــــف و ،،ـــــــا بأخالقّياتــــا أنيقـــــــإنسانيّ 
          –ا ـــــــة موالىـــــــي خدمـــــــة فــــــــــوىي الجاري -ده ، ـــــــم تعيــــــــا لــــــا حق  ــــــة ، يمنحيـــــرأة اأَلمــــــــلمم
اَرب  ــــــع المحــــــن ذلك الواقـــــة اإلماء ،، عــــو ربقــــــرت فيـــــن سَ ـــــــم ممّ ــــــــعرب و غيرىــــراف الــــــــي أعـــــف
 :  -ى ــــتعال –ول ــــــــد ،، يقــــــــع الجديـــــذا الّتشريـــــبي

   َٰ ََ ََل ََيُِدوَن َُِكاًحا َحِتَّ ِي ا َوىۡيَۡسخَۡػفِِف ٱَّلَّ ٍَّ ََ يَبۡخَُغَٔن ٱىِۡهَتََٰب مِ ِي ُ ٌَِ فَۡضيِِّۦۗ َوٱَّلَّ ًُ ٱّللَّ ُٓ ُيۡغَِِي
ًۡ َخۡۡي   ًۡ ػِيِٓ خُ ٍۡ ًۡ إِۡن َغيِ ُْ ًۡ فَََكحِتُٔ ُُك َِٰ يَۡم

َ
اِل ٱَميََهۡج أ ٌَّ  َِ ٌّ  ً ُْ ٔاْ اۖ وََءاحُٔ ُْ ۚ َوََل حُۡكرِ ًۡ َُٰك ِٓي َءاحَى ِ ٱَّلَّ ّللَّ

ًۡ لََعَ ٱۡۡلَِغآءِ إِنۡ  ِ   َػخََيَٰخُِك َرۡدَن ََتَصُّ
َ
َ أ ََّ ا ّلِ ِِٓ َْٰ َٰ َۢ َبۡػِد إِۡن ٌِ َ ََّ فَإِنَّ ٱّللَّ ُّٓ َ يُۡكرِْ ٌَ ۡنيَاۚ َو َٰٔةِ ٱُُّّ َيَ ۡۡ ٔاْ َغَرَض ٱ بۡخَُغ

ً   َغُفٔر    . 33ور : ــــــالنّ   ٣٣رَِّحي
 
اب ــــة بأسبـــــمعتّقة ـــــالتفاتة رحمة بالعبيد  أوال ، أو الّرقيق المسممين ،، تحمميا اآلية الكريم 

ظ ــــــم وحفــــان إلييــــدم،، باإلحســـــالّتكافل االجتماعّي و كيفّياتو ،، بين الّسادة ومن ممكت أيمانيم من الخ
ة ــــــّي بـ" العفّ ـــر اإلليـــــذا األمــــــب ىــــا : يعقـــم ؛ وثانيــــــة ،، وصون ألعراضيـــــماء وجوىيم من المسكن

اء ، ــــوك مسمك البغـــــى سمـــــة إلـــــي العفّ ـــــات فـــــاء الّراغبــــــع اإلمــــن دفــــاده عـــــي لعبـــة "  ،، نيــــالّذكوريّ 
 اء..ــــــة الّنســــن راء عمالـــــــــوال  مـــــع األمــــاّدّي  وجمـــــل الّتحصيل المـــــمن أج

 
  ََّ ُّٓ َ يُۡكرِْ ٌَ        ةـــــــة  الكريمـــــــت اآليــــــذي نزلـــــول ، الّ ــــــمــــن ســــّي بــــد اّلّل بن أبــــكعب َو

     نّ ـــــؤّدي بيــــــــد يــــــــّن  عمييّن قـــــات فعميــــــــاءه تبعــأّن  إلقــــــع بـــــو أن يتوقّ ــــــو  ، فميس لـــــــي حقّ ـــــــف
            ّي ــــــر القانونـــــة الجنائّية بالّتعبيــــــ، فالمسؤوليّ  -ّز و جّل  ــــــع -ن اّلّل  ــــــــة مـــــــى العقوبــــــــــإل

ي ــــــة يعفـــــان المعصيـــــــى إتيــــــــعم*اه ر ــــــل اإلكـــــادام فعــــــة ،، مــــــــة الّشرعيّ ــــــــّن لممساءلـــــــال تخضعي
ك ـــــــم لتُْقبل عمى ىتــــــا لــــــــن سّيدىــــــة مـــــة المدفوعـــــــا أّن اأَلمـــــــرع * ، كمــــــة الشّ ــــــن عقوبــــــَره مــــــالُمك
ة ــــن أنوثـــــــــة مــــة باقيــــا بقيّ ـــــــة ، وفييـــــــوات المحّرمــــــة الّشيــــــى مذبحــــــــا عمـــــــــح كرامتيـــــــا و سفــــــــعّفتي
د ــــــن عديــــــــد مــــــدا بواحـــا خالـــدر إعالنــّدر و يصــــــة ، يقــــة الكريمــــذه اآليــــرآن  في ىـــــــــّرة ،، و القـــــــح
ون ــــن ي كرىـــاّلذي »ك ـــّدة أولئــــــى بشــــن ذلك ، نيـــــد مــــــل أبعـــــو ،، بـــــي كنفــــــرأة فــــــا لممــــــــوق ضمنيــــــحق

 ذا ــــن ىــــا مــــــاة الّدنيـــــرض الحيـــــاء عـــى ابتغــــم عمـــر ،، و وّبخيــــــذا المنكــــى ىـــم عمــــفتياتي
                                                           

 : " رفع عن أّمتي الخطأ و الّنسيان وما استكرىوا عميو "   -صّمى اّلّل عميو و سّمم   -لقولو   * 
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د ليّن ـــــال ي راه اّلذيــــد اإلكــــة ، بعــــرة و الّرحمـــات بالمغفــــد الم كَرىـــــث ،، و وعَ ـــو الخبيــــالوج

ون ــــــال تكا ،،،، و ــــر بيــــة لبشـــــة ،، ال طاقــــى مثاليّ ـــــــة بالحسنـــــــة ،، و معاممـــــــف إلييّ ــــ،،لطائ1« وـــــيف
ة ــــــارفت المعصيــــــي قـــــة ،، اّلتـــــرأة الّضعيفـــــر المــــــن ،، تغمــــة الّرحمـــــي رحمــــــن اّلّل ،، ىـــــإاّل م
َۢ َبػۡ رة " ــــــــة بالمغفــــــّذات العميّ ــــن الـــــرى مــــــة أخــــــة ،، وِىبــــــــــمرغم رئت ــــــــــإذا قــــــــتمك المعصية ؛ ف" ِد ـٌِ
د " ـــــــةً  " ممبعــــة كممـــــالت الجممــــد " استحــــــن " و "بعــــين " مـــرة بـــــم الّصغيـــرام أداء الميــــــة باحتــــالجمم

ن ـــم و األنيــــر األلــــن مشاعـــــر عــــة لمّتعبيـــــــأصمح األصوات قاطب» و ـــون و ىــــــــــــــأي : أّن النّ 
م ـــــــّل  الميـــــة ، لتحُ ـــــو الحزينـــــــّل حمولتـــــاده بكـــــن إبعـــــــّد مــــــــال ب 2«ة  ـــيرات االنفعاليّ ــــــوضروب الّتعب

ة ــــــا غنّ ـــــــــرة ،، تعّطرىــــــــو المغف وّدةــــــن المــــــــرة مــــــــــة كبيــــــــــيرة ،، شحنــــــي دائرتيا الّصغـــو ،، وفــــمحمّ 
ة ـــــــــاء الّدالّ ــــــل البـــــا  قبـــــــي مجيئيـــــــٌة معانــــــــــــــــــع ،، وحسنــــس الّسامــــــــــي نفــــــــع  فـــــة الوقـــــــة حسنـــــــرخيم
ن ــــــن بيـــــم اءـــــــروج صوت البـــــــــخ يـــــــا يحاكــــــــراج  بمـــــــور واالنفـــــاق و الّظيـــــــى االنبثـــــــعم» 

 .…رــــــ،، والّطية ـــــــــــائم الّتوبــــره نســــــّرب عبــــــــتتس  3« اـــــــراج منيـــــــاق و انفــــد انطبـــــن بعـــالّشفتي
 

        ىـــــا ،، فتتخمّ ـــــة روحيـــــة العفيفـــاة اأَلمـــــمب حيــــقـــن صوت ، تُ ـــــوت مـــب صــــو كقم   
حساسيــــــن ىواجسيــــــع ة  ـــــالّرّبانيّ ة ــــق الّرحمـــــوان اّلّل ،، وتتحّمى برحيـــــن رضــــــأي عـــــا  بالنّ ــــــا  وا 

ً   َغُفٔر  دن ـــــــن لــــــرة مـــــذه المغفـــــرة ،، ىــــــالمعّطرة بالمغف رة  ـــــن المغفـــــم» ور فـ ــــــا غفــــــ،، فأمّ   رَِّحي
ق ]..[ ــــا لمخالئـــــال يكشفيــــم ، فــر ذنوب العباد إذا رضي عنيـــرة الّستر ، كأّنو يستــــوالمغف
ا ،، ـــــعظيميا و حقيرى 4« وبـــــر الّذنـــو أن يغفـــــن شأنــــي : مــــول ، يعنــــى وزن فعــــــور عمـــــفالغف

رادة صاحبيــــن طـــــي عـــــو ، وال ىـــــا بـــــــن إشراكـــــم  تكــــا لــــــم وط ــــر منــــــا واألمــــــا ،، فكيف بيــــــوع  وا 
دي ــــم بأيـــــت أعناقيــــن ذلّ ــــــد اّلذيـــــو العبي اءــــــة ،، ككّل اإلمـــــا ،، َأمَ ـــــــــي نفسيــــّق فـــــرأة  ال تممك الحـــــبام
 ‼اده ــــــي عبـــدره فـــــوا ّلّل قــــرفـــــم يعــــــر لـــــبش
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 ور "ــــا " غفــــيل " ومثميــــــة " فعـــــة المبالغـــــى وزن صيغـــــة عمـــــي: صفـــــم "فيـــــا " رحيـــــو أمّ 
ل ، ـــة فعيـــا صيغــــو أمّ : »  (ده ــــد عبــــمحمّ )ا ــــال عنيـــــة ، قـــــل أوزان المبالغــــــا  حقــــــى مـــــي إلـــــتنتم
در ـــن صـــى مــــدّل عمــــن يـــظ الّرحمـــــة ، فمفــــي الثّابتــــى المعانــــال عمــــاالستعمي ـــــدّل فــــا تــــفإّني
          ةــــــرأة المغموبــــــــ، والم 1« انـــــم واإلحســـــة الّنعــــي إفاضــــل وىــــــار الّرحمة بالفعـــو آثـــعن
ث ــــوض الغيــــــا فيــــــــــدق عمييــــــا الحياة تغـــــي انتظارىـــــــن ،، فــــة ، و لكــــذابمرة ـــــا زىــــــى أمرىــــعم

ة ــــــــا محميّ ــــــــي ،، فأنوثتيـــــن الوحــــرى مـــــــذه البشــــــــا ىـــــّرد نيميـــــــا  بمجـــــــد نظارتيـــــــّي ،، فتستعيـــــالّرحمان
ي ــــــرآن و ال فــــي القــــيس فـــــل» و : ــــــادام أنّ ـــــالم ،، مـــــــالل اإلســـــــي ظـــــة فــــا محفوظــــــ،، و فطرتي

ا ــــــا مـــــس فييمــــا، و ليـــــة أو يناقضيــــــات الّسميمــــة المجتمعـــــــــــــم طبيعـــــــا ال يالئـــو مــــشريعت
            القــــــو األخ امـــــن األحكـــــات  مــــــات و المجتمعــــــا الجماعــــــّرر بيمـــــــوء أو تتضـــــتس

م ـــــة ، و ينسجــــة حسنــــرة ]..[ مواءمــــــم الفطـــــا يوائــــــــل كّميـــــات ، بــــــــدات و المعمومـــــو المعتق
وب ــــــاح القمــــــا ، وترتـــــــد الّنفوس بامتثاليــــــــث تسعـــــــال ، بحيـــــــا شامــــــرة انسجامــــــع الفطــــــم

جــــــــة كاممــــــــبمحبّ  2« اــــــاع ليـــــــباالنصي  ...ّي ــــــورانـــــــدي النّ ــــــــــــذا اليــــــــــق ليــــــــــالل عميـــــــة ،، وا 
 

رأة ، ـــــــوق المـــــاء حقـــــأدعي –از ــــا بصوت نشــــزال ُيطيل صراخـــــــو ال ي –ا دّوى ـــــلطالم    
        فــــشريز ــــال تمييــــل بــــواع العمـــــا أنــــــرورة اقتحاميــــق بضــــــن ناعـــــة ، بيـــــم الماّديّ ــــــــــبمطالبي

ا ـــــكم –  ىــــــن نيــــــــم مــــــل بينيــــــــــن ،، ىـــــــال ،، ولكـــــــا بالّرجــــح بمساواتيــــر صائـــــّط ، وآخـــــــن منحـــــــــع
 اــــن ؟؟ إّنيـــــة اإلشيارّييـــــى طريقــــا عمــــــع أنوثتيــــــا ،، أو تبضيـــــــار بيــــــن االّتجـــــــع –رآن ـــــل القــــــفع

ظ ــــــة ،، و َحفِ ــــة العربيّ ـــــر الجاىميّ ــــــذ فجـــــــالم مـــــا اإلســـــة العصر ،، حّرميــــــوق نخاســـــــي ســـــــة فــــــاألنوث
ا ـــــع بيــــر ،، و ارتفــــــة البشــــــال طينيّ ـــــدر و أوحـــــــن كـــــا مــــى جماليــــظ عمــــــا ،، و حافــــــرأة عّزتيــــلمم
مب ـــل و القـــى مخاطبـة العقـــادر عمــــده القـــوح» م ــــرآن الكريـــــي ،، فالقـــــات الوحــــّدة خطابـــــي سُ ــــــف

ة ــــــي صناعــــف 3«  ضـــى بعــــا عمـــي بعضيمــــال يبغــــ، فـال ــــــــّق و الجمـزج الحـــأن يم وا ــمع
زة ـــــة العزيــــــي األنوثــــــو بمعانـــــــة ،، تسمــــــــقيّ الة أخــــــــــار بوتقـــــــي إطــــــــاءه ، فــــــرم نســـــــع يحتـــــمجتم

 ا ،، ـــــي الّدنيـــــــة فــــــــرى عاجمــــــــة ،، بشــــــــرة و الّرحمـــــــن المغفـــــا رياحيـــــــوة ،، ُتيدييــــــــة عنــــــــالمنتيك
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م ــــــل أمرىـــــــو تحي  وة ،، ــــــم الّنخـــــــــأت فييـــــــــن انطفـــــــــر اّلذيــــــــــن البشـــــة مــــــن تمك الّشرذمـــــــــوتصمت ع
ة ، ـــــــم صراحــــــــاوز اّلّل عنيـــــــن تجـــــــبر عــــــة يخـــــــة الكريمــــــــــاآلي يــــــاقي ســــى اّلّل ،، إذ ال نّص فـــــــإل
         ور ــــــي تفــــــــاء لاّلئـــــــاة اإلمــــــو قمب لحيـــــــة ،، إنّ ــــــــة الّضعيفــــــــن األمَ ــــــاوزه عــــــــن تجــــــا أعمـــــــكم
ا ـــــــــا ُصراحــــــّن نييــــــى موالييــــــــي،، وينيــــــّن الوحـــــاف ،، يبّجميــــــة والعفـــــر المنعــــــّن مشاعـــــي صدورىـــــف
م الّناجم عن  إتيانيّن البغاء " ــــاء األلــــــذلك عنـــــأزاح بـــــ* ، فّق" ــــال الحـــــاستعم في فــــــ" الّتعسّ ن ـــــــع

ى شيء من جمال ىذا الّتغّير ، ـــــــعم  ّن ،، دّل ــــــرة تكؤلىــــــــإكراىا " ، ثّم َقَمبو فيوض رحمة و واسع مغف
ق ــــــرة الخالـــــــــــــــــة ، ومغفــــــــّزة اإللييّ ـــــاض العــــــــي ريــــــرح فـــــم المـــــــقمب الّنون الّساكنة  الحزينة  إلى مي

ار ــــــي تيّ ــــــــــــراه ،، فــــــــم اإلكــــــاوزا أللــــــــم تجــــــــى الميـــــون إلــــــــاوز النّ ـــــــــان تجـــــو ،، فكــــــرن عميـــــــــا ُأجبــــــم
ة ـــــــــــرأة المسترقّ ــــــــوع المـــرق موضـــــا طُ ــــة ؛ إذ مــــــــــــــــــــة الكريمــــّي لآليــــــال الّسياقـــــن الجمـــــــق مـــــــداف

يمانعوا في تزويج  اليد أن ـــــــادة العبــــــــــــم ســــــارع الحكيـــــاطب الشّ ــــد أن خــــة إاّل بعــــــالّطامعة في العفّ 
ا ، ــــــــــا و صرفيّ ـــــــــــة المضيئة معجميّ ــــــــو الكممـــــــــو أّدت في  لباب المفسدة الخُمقّية ،سّدا  رقيقيم الّصالحين

ة ــــــــــرأة المستمبــــــــــن " المـــــــــو " عـــــــي خطابــــــــّي فـــــــال القرآنــــي الجمـــــج معانــــــي نســــــا فــــــدورا المع
اظ ـــــــــى الحفـــــــوة إلـــــــي الّدعـــــــــــو ،، فــــــــــــد ال أنسب منــــــــــة و تمييـــــــــغ معّينـــــــالل صيـــــن خـــــــــا مـــــــــــحّرّيتي

ال ــــــــو جمـــــــا  ؛؛ ىــــــــرأة عمومــــــــي المـــــــــة فـــــــــرة األنوثـــــــــال فطـــــــالق ،، وجمـــــــاألخال ـــــــى جمـــــــــعم
س  ــــــة ، ذات الّنفـــــــدحرأة الكاـــــــــاس بالمـــــــــــــال اإلحســـــــدة جمــــــــــــــي األفئــــــــي فــــــب ،، يمقــــــوت المقمـــــالصّ 
         بّدلـــــــر و ال يتـــــــور ال يتغيّ ــــــــــن دستـــــــــة مـــــــــــــاّدة قانونيّ ـــــــــادح بمـــــــاب صــــــي خطــــــــزة ، فـــــــالعزي

 . –م ـــــــــى وأعمـــــــــو اّلّل أعم -ى ،، ــــــــو ال يمح
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 الحجر عميو في تبديميّن أو باإلضافة إلييّن.بلممؤمنين  - -أمومة نساء الّنبيّ  - جـــ
 

         ادة ـــــــول إفـــــــــم طــــــّوة إاّل أن يديــــــــت الّنبـــــــل بيـــــــأذن فدخــــد استــــــوع، وقــع الموضـــــــال يس
ول ـــــــات الّرســــــق بزوجــــــــا تتعمّ ــــــــل أحاديث وأحداثً ـــــــسجّ  -ى ــــتعال - هللا وأنّ  ةــــــو،، خاصّ ـــــــمن رياض

ق ــــــل المتعمّ ـــي الفـــــرت فــــــي ذكـــــــات اّلتــــــى اآليــــــرة إلـــــة قصيـــــــا،، وبالتفاتــــــرف البحث بتناوليـــــــيش
ّن ــــــــــــو إّياىــــــر هللا ورسولـــــــد تخييــــــــر مشيـــــ( يستحض33   28زاب )ــــــورة األحـــــن ســـــــف، مــــــبالوق
 -لّ ــــــو ج زّ ــــــع - مــــــــيء رّد الكريـــــة،، فيجــــــــّن الثّانيــــــرة،، وتفضيميــــــالل اآلخــــــا وجــــــال الّدنيــــــن جمــــــبي
 -مــــــــو وسمّ ـــــــى هللا عميــــــصمّ  -وــــــــــى نبيّ ـــــــا إلــــــل خطابً ـــــــّن،، بـــــــس إلييـــــــن ليـــــــّن،، ولكـــــــى اختيارىــــــعم
 اًل:ــــــــقائ

  َّن َل
َ
َۢ َبۡػُد َوََلٓ أ ِوُّ لََم ٱىَِِّّسآُء ٌِ ََ ۡزَوَٰج   

َ
َۡ أ ٌِ ََّ َل ةِِٓ تََم  َتتَدَّ َِ ۡغ

َ
ٔۡ أ َ ا َميََهۡج َول ٌَ ََّ إَِلَّ  ُٓ ُحۡسُِ

ء   ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ ٍِيَُِمۗ َوََكَن ٱّللَّ  .52األحزاب:  ٥٢ا رَّؼِيت   يَ

 
ت ــــع بيـــــــا مــــــــو حاليـــــا ىــــــكمق،، ــــــر الخمــــــن سائـــــــام،، عــــــي ال تنـــــــن هللا اّلتــــــا عيـــــــإّني

 وـــــوك نسائــــــسم» ذلك ـــــــــ،، وك-مـــــــو وسمّ ـــــصّمى هللا عمي -ولـــــــص الرسّ ــــع شخــــــّتى مـــــــّوة،، وحـــــــــالّنب
ير ــــــــو غــى نحـــــي،، عمـــــــــن الوحـــــــم رةـــــة مباشــــــع لرقابــان يخضـــك -نّ ـــي هللا عنيــــــــرض -
ا،، ــــــــوى، وتبعاتيـــــــّن التّقـــــــرورة التزاميـــــــــى ضــــــــن إلـــــــــا نّبيـــــــــ،، وكم1«نّ ـــــاة غيرىــــي حيـــــوف فــــمأل

ي ــــزل الوحـــــــــــن نــــــــــّن مــــــــاء،، فيــــــــــن الّنســـــــّن مـــــــب غيرىــــــن نصيـــــــــن مـــــــم تكــــــز لــــــــن جوائــــأعطي
ِوُّ لََم ٱىَِِّّسآءُ َلَّ  ، -مـــــــو وسمّ ـــــــصّمى هللا عمي -يّ ــــــــى الّنبــــــي إلـــــــو بالّنيــــــّن، يتوجّ ـــــــبشأني ََ َۢ َبۡػدُ    ٌِ  
 -مـــــــــو وسمّ ــــــــى هللا عميــــــــصمّ  -ول هللاــــــــل رســــــا دخـــــــــاذا؟ لطالمـــــد مـــــــن بعــــــاهللا؟ ومـــــــاذا يـــــــ، لمةـــــــاآلي
ا،، ــــــــي تمييـــــــــن اّلتـــــــــــا،، ومـــــــي سبقتيـــــــــن اّلتــــــى مــــــــأتق ةدــــــّل واحــــــــرى،، وكــــــة أو ألخــــــــاء،، لعمّ ـــــــبنس
و ـــــى هللا عميــصمّ  -يّ ـــــــــّن عاصرن الّنبـــــــي أّنيــــــــــدات،، يكفـــــــات عديــــــــي صحابيّ ـــــــــوى فــــــزال التّقـــــــــوال ت
 .!ر؟ـــــــــة الّتخييـــــــــد حادثـــــــــــّي بعـــــــــى الّنبـــــد عمـــــــــد الّتعديــــــــم تمديــــــــم تحريـــــــــ،، فم-مــــوسمّ 

 
ر ــــــا ظيــــــــــا مـــــــــمنيرة، ـــــة كثيـــــــــم رّبانيّ ــــــــع لِحكــــــــوق - -يّ ــــــّدد أزواج الّنبــــــــى أّن تعــــــــال يخف

انب ــــــــده،، وألّن الجـــــــب عنــــــــم الغيـــــــــي عمـــــــف -ىــــــتعال -ا هللاـــــــر بيــــــــا استأثـــــــا مـــــــل ومنيـــــــلمعق
رة ــــــع األســــن توسيــــــف عــــــان وقت الّتوقــــــقد حــــــذاك،، فـــــن آنـــــو لممؤمنيـــى بعضــــــــّي تجمّ ــــالوظيف
       ف ـــــا كشــــزن امتحانً ــــــاجت -مــــــرضوان هللا عميي -ولــــــا و أّن أزواج الّرســــــــة،، ال سّيمــــــالّنبويّ 
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      و،، ـــــــن إليــــــن أسممــــــص لمـــــّي،، والحّب الخالــــان الّنقـــــى اإليمـــــة عمـــــــّن المطبوعـــــــن سرائرىـــــــع
ين ــــــح ذلك حــــ،، اّتض-مـــــو وسمّ ـــــــى هللا عميـــــصمّ  -اــــو زوجً ــــــواًل ورضين بــــــــو رســـــــّن بــــن آمـــــّم لمـــــث

     و،ـــــــي عصمتــــــو أو فــــاء معـــــــى البقـــــــــــــــــرن عمـــــم ُيجبــــــد، ولـــــول الّزاىـــــالّرس عــــــيش مـــــــرن العــــــاخت
       رـــــــــــــــــــّن تنظــــــــإذا بأبصارىــــــّن،، فـــر مصيرىـــــــّق تقريــــّن حــــــــــــان ليـــــــــــًرا، وكــــــــــــــرن تخييــــل ُخيّ ـــــــب
           و،،ـــن فيــــــــــــــرج،، يتقّمبــــــــــــــة وبيــــــــم من زينـــــــــــــــد نسائيـــــــــــــــا عنــــــاء،، ومـــــــــوال األغنيـــــى أمــإل

ذا ببصائرى             ل وتستحضر الحسابـــــــو، بــــــدرك زوالـــــــا وراء ذلك،، فتـــــــى مــــــــذ إلـــــّن تنفــــــوا 
راء ــــــــذ الفقــــــــد أخـــــــرة،، وقـــــــــــــــــــد اآلخـــــــــى مشاىــــــع عمــــــّم تقــــــان؟ ثــــــة، فيما كــــــوال والّزينــــــــــى األمـعم

 وــــــسبحان -واد ــــاء الجـــــن عطـــل مــــدود الّسواحــــــــــــــــا ال محــــــا نصيبً ـــــــــا ومظاىرىـــــي الّدنيــــــدون فـــــــــالّزاى
 -اـــــة وصويحباتيـــــــــــــر بعائشـــــــــــــــل األمــــــــــــــم يطــــ،، ول-ىـــــتعال –ي هللا ـــــــم فـــــــم وأمميــــــزاء صبرىـــــ، ج -

د ـــــا نريــدة، إّنمــــــــة واحـــــــانت إجابــــــــــــابتيّن،، وكـــــــــارعت إجــــــل تســـــفي التّفكير،، ب -نّ ــــــــرضي هللا عني
 .!!وــــد هللا ورسولـــا نريــــو،، إّنمــــــــــهللا ورسول
 
 رــــــــــــــد البشــــــــّي بسيّ ــــــاط العائمــــــــّن االرتبـــــــّدر ليـــــي قُ ـــــاء،، الاّلئـــــــــن الّنســـــــادرة مـــــة النّ ــــــذه الّثمّ ــــــى

ار ـــــي انتظــــــوف رة،،ــــا واآلخــــــن رّب الّدنيـــــــــم مــــــام الّتكريـــــــت وســـــ،، استحقّ -صّمى هللا عميو وسّمم -
      نّ ـــــالق إحداىـــــــــــــو طـــــــى نبيّ ــــــّرم عمــــــــــوّي،، بأّن حــــــّن الّدنيـــــّن جزاءىــــــل ليــــروّي عجّ ـــــواب األخـــــلمثّ 

ره ـــــقص» ل ـــــــا "، بـــــــ" زوجً  اــــــتو باعتبارىـــــى بيــــــّن إلـــــرى بعدىــــــأخ ال امرأةـــــّن بإدخــــــــــرح كرامتيــــــــــــأو ج
و ـــــّن، ولو أعجبـــــا غيرىــــــّن أزواجً ــــــّن أو يستبدل بيـــــزّوج بغيرىـــــو أن يتـــــّرم عميــــّن وحــــعميي
ال ـــــل جمــــــوّي مقابــــــــــــــــــــال نســــــى لجمـــــفال معن ،1«نّ ـــــرج فييــــراري فال حــــــاء والسّ ـــــّن إاّل اإلمــــحسني

 ا.ــــــن بيـــــــــــــي تجّممــــاّلت ىو ـــــسن التّقــــن كحـــــــوال حس و،،ــــــا اخترنــــــــن ومــــات المؤمنيــــــير أّميـــــــتفك
 

ي ــــض بمعانـــــة،، تفيــــا بقطعيّ ـــــي يفتتحيــــذا الّنيـــــّوع،، فيــــــال المتنـــــة بالجمـــــاآلي ـــتتطفح
ط ـــــة،، تضبــــة وخاصّ ــــــؤون عامّ ـــــن عن شـــــي المسمميـــــي نيـــــت "ال" فــــا وّظفــــًرا مــــــم،، وكثيــــالّتحري
رًا ــيــد كثـــاطب يزيـــي المخــي نيــــال "ال" فــــاستعم» ّن ــــالم،، ولكــــف اإلســـــئ في كنــــع الناشـــالمجتم
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صّمى هللا  -مــــول الكريــــى الّرســــاب إلــــو الخطـــ، وتوجي 1«ا في نيي الغائب في القرآنـــن استعماليــــع
 ّل ــــة،، ككــــي اإللييّ ـــــر والّنواىـــــّي باألوامـــــا خاضع ومعنـــــو أيضً ــــــــــو ىــــــأنّ  ىـــــل عمــــــدلي -عميو وسّمم

 
    دهـــن عنــــــم ســـــــولي -وـــــسبحان -د هللاـــــن عنـــــم مـــــرآن الكريـــــة القــــــد مصدريّ ــــــا يؤيّ ـــــن،، ممّ ــــــالمسممي

اّل ما كانت ى-ى هللا عميو وسّممــــصمّ  -  .-لّ ــــــعمى األق -ىـــون أو لتبقـــــة لتكـــــذه اآليــــــ، وا 
 

اء ــــو البنـــــق لـــــن سبــــر مـــــّزواج بغيــــــال -مـــــــصّمى هللا عميو وسمّ  -يّ ــــــى الّنبــــّرم عمـــــإذن،، ح
َۢ َبۡػدُ  ّن، ــــــالق إحداىـــي طـــــأن فـــــلشّ ذلك اـــــا،، وكـــــبي ٌِ . 

 
ا ـــــاّرة لمــــن" الجـــــ"مــــط بـــــــم يرتبــــــا،، لـــــر أّن القمب فييـــــا،، غيــــــا سابقً ـــــر إلييـــــة،، أشيــــــو جممــــشب

ّنمــــــــات إلييـــــتبع مضافــــــا،، يستـــــــر ا لفظيّ ــــا جــــــــبعدى  (ّراءفـــــــــال ) الــــــي قــــــ" اّلت دُ ـــــاورت "بعـــــا جـــــا،، وا 
ت ـــد رفعـــــــ،، وق2«وــــو إليـــــذي أضفنــــــد الّ ـــــر بعـــــــم تذكـــــول ،،ةــــو غايــــع إذا جعمتـــــترف »ا: ــــــــــــبأّني
          ى،،ــــــر مسمّ ــــــل غيــــى أجــــــو إلــــــّرم عميــــــــما ح -ملسو هيلع هللا ىلص -يّ ـــــــو لمّنبــــــــّل فيـــــــر اّلذي ال يحـــــــماأل
ل ّدد،، ـــــــر المحـــــد غيــــــوعــــــُد" المــــــة و "بعــــــن" بداية الغايــــين "مِ ـــــ،، وب-ّز وجلّ ــــع -وـــــى ربّ ـــــى أن يمقـــــوا 

د ــــــق، ما قـــــــن حال القمــــــة مـــــن بدايـــــًرا،، يخرجــــــاء أوال وآخـــــــّن نســــين، وىــــات المؤمنـــــقمب لوضع أّمي
ال ـــــــى حـــــــإل -ّوةـــــــى بيت الّنبـــــإل ددـــــــــدات جــــــــع وافـــــن توقّ ـــــن مـــــّم يخرجـــــّن أم ال،، ثــــرضي هللا عني

-ىـــــتعال -ن هللاــــة الّرضوان مـــــى عالمــــــإل ّرؤوم،،ــــيم الـــــّرات المــــى مســـــون إلــــل آالم النّ ــــرى،، تحيـــــأخ
ذلك ـــّن بــــّرت أعينيـــــن هللا قــــن أّن الفعل مــــّن إذا عممــــيألنّ » ّن ــــلي -وــــــسبحان -وــــم منــــــ، فالّتكري
ن قــــا أوتــــرء إذا عمم أّنو ال حّق لو في شيء كان راضًيا بمـــــن،، ألّن المــــورضي ن ــــي منو وا  ّل، وا 

و ــــم حرصــــو، وعظـــــو عميـــــّدت غيرتـــــواشتو، ــــي منـــــا أوتــــو مـــــم يقنعــــا لـــــو حق  ـــــم أّن لــــعم
و ــــر إليـــــــــــض األمــــمن تفوي -مــــو وسمّ ــــــــى هللا عميــــــصمّ  -وــــو هللا لرسولــــا فعمـــــان مـــــو، فكـــــفي
 رب ـــو، أقـــــوال أزواجــــي أحـــــــف
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 -و هللا ــــى بــــم قضـــا يرضيو حكــــــيء مثممــــــم شـــــــي المسمــــــل يرضــــــوى 1«وـــــّن معــــى رضائيـــــإل
و ـــــى هللا عميــــصمّ  -رأ"ــــــي "إقــــــر الوحــــــــن خضع ألمــــــق بأّول مــــــــر متعمّ ـــــــيف واألمــــــفك !؟ -تعالى
 .!! -مـــــوسمّ 

 
، -مـــــــو وسمّ ــــــصّمى هللا عمي -يّ ــــــو أزواج الّنبــــــــم تتوّقعــــــى نحٍو لــــــة،، عمــــالّرّبانيّ  أةا المكافــــــــإّني

 ا ــــــا..؛ وكمـــــــاليدايوع ـــــــن نـــــــــــم -عّز وجلّ  -وــــــم بـــــا حكــــــّن وترضييّن بمــــــى أفئدتيــــــة إلــــل البيجــــتدخ
 

ة ــــــوب المستقبمـــــــة القمــــــا بفرحــــــّدت غّنتيـــــــن، شـــــن صوتيـــــــون بيــــــن النّ ــــــة عــــــيم الُمقمبــــــوصمت الم
ّن ــــــــدم تجاوزىـــــــــده الّرسول المطيع، بعـــــــر عبـــــــــو يأمــــــــــــ، وى-مـــــــو وسمّ ـــى هللا عميـــــصمّ  -يــــــرارات الّنبّ ـــــــق
ى هللا ــــــصمّ  -يــــــى الوحــــــــــؤاٌد يتمقّ ـــــــرّدد، أو فـــــــــس يتــــــــو نفــــــــاء، ما بقي فيـــــــن الّنســــــّن مــــــى غيرىــــــــإل

ى أّي ـــــــداد بصر إلــــــــود،، وال امتـــــــي ولـــــــة فـــــــــو،، وال رغبـــــــّرك إحساســـــــال يحــــــــال جم ،،-مــــــــعميو وسمّ 
ة،، ــــــة الّنبويّ ـــــــد الّزوجيّ ـــــــــى عقــــــة إلــــــي اإلضافــــــــن دواعــــــــره مــــــــّل ذلك وغيـــــــّزواج"،، كـــــــة الـــــــرأة "بنيّ ـــــــام
 .!!وـــــــّرم عميــــــمح

 
ي الوضع ـــــــر فــــــل تغيّ ـــــم بدالئــــــــّي،، مفعــــــصوت ــــــــــرا تغيّ ــــــول، يعمنيـــــــدى القبـــــرات نــــي نثـــــــى

ي ــــــــة،، اّلتــــــة المضيئــــــة القرآنيّ ــــــــة الكممــــــا داللــــــــــة،، أحكمت معانييــــــــرة الّنبويّ ـــــــــــــاالجتماعّي  لؤلس
ة ـــــإيحائيّ راتب ــــى مـــــــة" إلــــــــة تامّ ــــــة" ال "جممــــــــو جممـــــــي "شبـــــــرة فـــــــة ضامـــــــــن جزئيّ ـــــــُد" مـــــارتقت بـ "بع

      ا ــــــا ليـــــــا، ومـــــــي موضعيـــــا فـــــا وأصالتيـــــــجمال موقعي» ت بـ ـــــام،، فممعـــــــّم من الّتمــــــــــأت
ا ــــــات معانييـــــإذ تقاطرت حبّ  2«اــــــا تحدثو من إرىاق في الحّس ثالثً ـــــرس، ومــــــالوة وجـــــن حـــــم
      وذج، ـــــــات البيت األنمـــــــــي بعض يوميّ ـــــي تحكــــــم،، وىــــــى باآلي الحكيــــــارئ يتغنّ ــــــــن قـاـــــــن لســــــم

والجممة اسق، ـــــــة الّصوت المتنــــي بأىميّ ــــري يوحــــوالّظاى يّ ــــرس الّداخمــــإّن الجــــذلك فـــوك» 
ن حيث ـــــــرّي وحسب، ولكن مــــر الّتغييـــــن حيث التّأثيــــدان، ال مــــــس والوجــــي الّنفــــة فـــــالّصوتيّ 

        ا نساء الّنبّي ــــــي حازتيـــــة اّلتــــال المكانـــــاس بجمـــــفاإلحس 3«ا ـــّي أيضً ـــــّي الجمالـــــالتّأثير الفنّ 
 راءة ــــــق القـــــن طريــــــــط، وال عـــــــة فقـــــرد الحادثــــــالل ســـــال يتصّور من خ

 
                                                           

 .191-193، ص: 14القرطبّي: الجامع ألحكام القرآن، ج: - 1
  ، 34بحوث السّنة والّسيرة، ع:فضل حسن عّباس: الكممة القرآنّية وأثرىا في الّدراسات اّلمغوّية، مجّمة مركز  - 2

 .539م، الجامعة األردنّية، ص:  1989
ص: ، المممكة العربّية الّسعودّية ،  1991،  31دار المنارة ،ط : نذير حمدان: الّظاىرة الجمالّية في القرآن،  - 3

217. 



 مه مجاليّاخ املماثلح تالتّجاور للقلة يف خطاب القرآن املىوط تاملرأج               الثّاوي الفصل                              
  

 تاملرأج املىوطالقرآن  خطاب  يف مجاليّاخ قلة الىّون السّاكىح  مه : املثحث األوّل                                                                                                                                                                            

991 
 

ا ـــــق بيــــــا يتعمّ ـــــــاًل،، فيمــــــّي مرتّ ـــــّص القرآنــــة وحدىا بتمّمس،، ولكّن "اإلنصات" إلى النّ ـــــالّسميم
 بر. ـــــر أكــــــواألثوى،، ـــــع أقــــل الوقـــــيجع

 
و ـــــــرآن تشريعاتــــــّي، يسكب القـــــــّذوق الجمالــــذا الــــــق ىـــــــة،، ووفــــــــة الّترتيميّ ــــــــذه الّشاكمـــــى ىـــــعم

وان،، ــــــى الّرضـــــــة إلــــــوثة المشوقو األنــــــق فيـــــق،، تتألّ ـــــــّي أنيـــــــالب قانونــــرأة،، ضمن قـــــفي حّق الم
ـــــوتنتشي فيو جوانب اإلنسانيّ  ، -صّمى هللا عميو وسّمم -رمـــــــول األكـــــــة الّرســــــي شخصيّ ــــــة فـــــة الموّجيـ

     اء الّنبيّ ـــــــة تخّص نســـــــاّدة قانونيّ ـــــــد أصدر مـــــــــا،، وقـــــر رّبيـــــن أمــــــــة عـــنكفــــغير متنّكبة،، وال مست
 
ّق ـــــــذلك حـــــد بـــــّن،، ويقصــــــّن عمييـــــر زوجيصِ ن قُ ــــــر مــــــ،، فيمنحيّن أكث-صّمى هللا عميو وسّمم -

     الن"ـــــــل "أّم فـــــــّن أو قيــــــــي أحضانيــــــأ فــــــنت،، نشــــّن وال بـــــد ليــــــن ال ولـــــأمومة المؤمنين،، وىّن م
، م  ،،ــــول الكريــب  الّرســــوا من ُصمــــــمّمن ليس لـــــــالم إاّل قميــــــــاء اإلســـــــاب ونســــــن شبــــة" مــــــأو "أّم فالن
ي القاضي بحرمة زواج ـــــــل الوحــــــارة قبــــــــــة المختـــّــــــــالّثمين،، وصارت تمك ــــــة منحتـــــانت المنحـــــإذن،، ك

ع بيّن،، ــــــو أو سمــــــــن بـــــأو سمع  و ــــــــّد عرفنــــــــّل موحــــــــات لكــــــأّمي -مــــــــى هللا عميو وسمّ ـــــصمّ  -يّ ــــالّنب
اك ــــــل ىنــــــــا،، بــــــــة وحدىـــــــو ليست األّم البيولوجيّ ـــــــــإّن أمّ ــــــالم فـــــــى اإلســــــــــو إلــــّرد انتسابــــبل بمج

ن لــــــو،، يرعــــــــعمي قّ ـــــــّن حـــــو وليـــــــــن إيمانـــــــــ"أّميات" يرقب ن لــــــم يعرفيـــــاه وا  ل م تسجّ ــــــــّن،، وا 
أزواج ــــــذلك،، فــــــة،، وبـــــــــة المدنيّ ــــــاّلت الحالـــــي سجـــــــو البيولوجّية فـــــــــوار اسم أمّ ـــــــى جـــــــــّن إلـــــــــأسماؤى
ين ــــــــأتين دنيوّيتــــــافــــــن بمكـــــّن حظيـــــــي بشأنيــــــزل الوحــــــــي نــــــــــالاّلئ -مــــــــو وسمّ ـــــــصّمى هللا عمي -الّرسول

ّن ـــــا: نيميـــــــّن،، وثانييمــــــة بعدىـــــــاء نسويّ ــــــــوّي أسمــــــــّي الّنبـــــــر العائمـــــــى الّدفتــــــــأوالىما: أن لم يضف إل
 ّن.ــــن" دون سواىـــــــؤمنيــــات المــــلقب "أّمي
 
ى" ــــــذا "ُينيـــــــ،، وىك-نّ ـــــرضوان هللا عميي -ولــــــا أزواج الّرســـــــوى حين اختارتيــــــت التّقـــــذا فعمــــــىك

ا ـــــــين،، تكريمً ـــــى حـــــــو إلـــــــّمت لـــــــات ُأحــــــطّيب -مـــــــــصّمى هللا عميو وسمّ  -يّ ـــــــى الّنبـــــــّرم" عمــــــــو "ُيح
 .-مـــــــوهللا أعم -اء،، ـــــــّل الّنســـــــن ككـــــــاٍء لســـــــوى،، وتمّطًفا بنســــــلمتّق
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 ة.ــــــى البعضيّ ــــن" عمــــة "مــــــات داللــــن جماليّ ــــم  - 02- 02 –02

  . ن بعضـــــن مــــــة المؤمنيــــبعضيّ                                        
 

ة ــــــــ، تنسحب المقارب-صّمى هللا عميو وسّمم -يّ ـــــــــاّص بالّنبـــــــــّي الخـــــــــاب القرآنــــــــــن الخطـــم
اءه،، ـــــــــــــالم وأمنـــــــــّدة اإلســـــــــــــوا عُ ـــــــــن كانـــــــــــى مــــــــــو إلـــــــف، وتّتجــــــا البيت الّشريــــــــــــظ،، لفراقيــــــــــبتحفّ 
اء ــــــــل االرتقـــــــــن أجـــــــــم -مـــــــــصّمى هللا عميو وسمّ  -ولـــــــــن عمل الّرســـــات اّلذيـــــــين والمؤمنــــــى المؤمنـــــــإل
ة ـــــــة، مرتبطـــــــــة توجيييّ ــــــــا بآيــــــــي عنايتيـــــــــ، وتمق-مـــــــل إلييـــــر المرســــــــّل البشـــــــكك -مـــــــم وبواقعيــــــــبي

د ــــــــا عنـــــــــــا مألوفً ـــــــــــد كانت واقعً ـــــوقاء"، ــــــاء اإلمــــــــــر" و "الّنســـــــاء الحرائــــــين "الّنســــفاضل بــــرة التّ ــــــــبظاى
م ـــــــــــ، رغ-ومـــــــة اليـــــالد المسممــــــي بعض البـــــــو فــــــــــوال بــــــــــزال معمــــــــــوال ي -ا مضىــــــــرب فيمـــــــــالع

ّزواج ـــــــو الــــــّذر عميـــــــر" إذا تعّــــ ل "الحــــــــان الّرجــــــــيدة،، فكـــــــاط العقـــــــــن وربـــــــّوة الّديــــــــــــي أخــــــــّن فــــــــتساويي
ر ــــــًرا بغالء ميــــــميي ال تطمب ــــــة" اّلتـــمَ ة "األَ ــــــي المؤمنــــــــــر فــــــــــاٍل، ال يفكّ ــــــــر غـــــــّرة ذات ميـــــــبح
ن مـــــــ"الح         و ذلك ــــــو لـــــــا يسّببــــــو،، لمـــــا نفســـــــى أنوثتيــــــفت إلـــــو أو ىتــــــا قمبـــــــال إلييــــــّرة"، وا 
حســــــور بالّضعـــــــن شعــــــم رف ــــــــــم يغّض الطّ ــــــرآن لـــــّن القــــــــو؛ ولكـــــــن قومـــــة بيـــــاس بالغضاضـــــــة وا 
ن  ى: ــــــال تعالــــــين: قــــــى المؤمنــــــار عمــــــــع فأشــــــــذا الواقــــــــــن ىـــــــــع

َ
ًَل أ ۡٔ ًۡ َط ًۡ يَۡسخَِطۡع ٌُِِك َ ىَّ ٌَ َو

ٍَِيَِِهَح  ۡؤٌَِنَِٰج فَ ٍُ ۡ ۡحَصَنَِٰج ٱل ٍُ ۡ ُِكًٍۚ  ٱل ًُ بِإِيَمَِٰ ۡغيَ
َ
ُ أ ٌَِنَِٰجٍۚ َوٱّللَّ ۡؤ ٍُ ۡ ًُ ٱل َِ َػخََيَٰخُِك ٌّ ُُكً  يَۡمَِٰ

َ
ا َميََهۡج أ ٌَّ

 ٍۚ َۢ َبۡػض  ِ ٌّ ََّ  َبۡػُضُكً  ُْ ُجَٔر
ُ
ََّ أ ُْ ََّ وََءاحُٔ يِِٓ ْۡ

َ
ََّ بِإِذِۡن أ ُْ َسَٰفَِحَٰج  فَٱُِكُحٔ ٌُ ۡػُروِف ُُمَۡصَنٍَٰج َغۡۡيَ  ٍَ ۡ َوََل  ةِٱل

خَِّخَذَِٰت  ۡخدَ ٌُ
َ
ٍۚ أ َتۡۡيَ ةَِفَِٰحَشث   ان 

َ
ََّ فَإِۡن أ ۡحِص

ُ
ٓ أ َۡ َػَػيَيۡ  فَإِذَا ٍَ ِ َٰلَِم ل ََ ٱىَۡػَذاِبٍۚ َذ ۡحَصَنَِٰج ٌِ ٍُ ۡ ا لََعَ ٱل ٌَ ََّ ُِۡصُف  ِٓ

واْ َخۡۡي   ن حَۡصِِبُ
َ
ۚ َوأ ًۡ ۗ وَٱ َخِِشَ ٱىَۡػََِج ٌُِِك ًۡ ُ َغُفٔر  ىَُّك ً   ّللَّ  .25الّنساء:  ٢٥رَِّحي

 
ّزواج ـــــــى الـــــــعم مــــــــد قصرت أمواليــــــــــــوق -رار"ــــــــن "األحــــــى المؤمنيـــــــــــّز عمــــــــــــنساء "ممموكات" ع

ّن ــــــــــدوا عمييـــــــــليعقة،، ــــــــــــّن االجتماعيّ ـــــــى دركتيــــــــــوا إلــــأن ينزل -ةــــــــوًرا غاليـــــــن ميـــــــر" يشترطــــــــ"بحرائ
ان ـــــــــن ذلك إذا كــــــرج مـــــــــــم حـــــــن عندىــــل لم يكـــــــي المقابــــاء"،، وفــــــّن "إمـــــــم،، ألّنيــــــــران زواجيـــــــــق
ة" ـــــــة "األمَ ـــــــن لممؤمنــــــم يكــــــــــل عـــــــــــا،؛ واقــــــــّن أخدانً ــــــيستبقوني اح،، أوــــــــن سفـــــــم مــــــــدن ليـــــــر ا،، فيمـــــــــس

   رار" ــــــق "األحــــــــّن خالــــــــو،، ولكـــــي خضمّ ــــــــف اـــــــــن أجميــــــــاىض مــــــــّي ينــــــــــو،، أو حقوقــــــع عنــــــــــمداف
عّز  -ن هللاــــــة مـــــــرة حانيــــــــــــا نظـــــــ،، إّني - الـــــّل وعـــج -ل ــــاء" فعـــــــر" و" اإلمـــــــيد" و "الحرائـــــــو "العب

 ة ــــــرأة المستضعفــــــــى المــــــــتعّطف بيا عم -لّ ـــــوج
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ف ـــــّرة" فكيـــــــدة "الحـــــــد،، والّسيّ ـــــــل الّسيّ ـــــــة الّرجــــــــل إنسانيّ ــــــالم فأكمـــــــاء اإلســـــــد جـــــــع،، وقــــــي المجتمـــــــف
 .!و؟ــــــــــي ظاللـــــــــا فـــــــــــى إنسانّيتيـــــــــــة" معنـــــــمَ رأة "األَ ــــــــالت المـــــــن

 
ة ــــــــــــا العفّ ــــــــــــوي عندىـــــــــــــا،، تستــــــــــة أسيادىــــــــــي خدمــــــــــف ـــــــــــــىة تسعـــــــــــالم جاريـــــــــا اإلســــــــــألفاى

      ادن ــــــــأو تخ زّوجـــــــــــأن تت -الــــــــــى المــــــــــاجت إلــــــــــإن احت -اـــــــــــي حياتيـــــــــرق فــــــــا،، وال فــــــــــوعدمي
ا ــــــــــى رصيدىـــــــــــإل قــــــــــرف الّطريـــــــــــم يعـــــــــى لـــــــة معنـــــــة الّشخصيّ ـــــــح،، ما دامت الكرامــــــــأو تساف

 ..!ة؟ــــــــــراف الجاىميّ ـــــــــــادة ألعــــــــــا المنقـــــــــــــيف بنفسيـــــــوّي،، فكـــــــــــالّمغ
 

و ـــــــــــن اىتماماتــــــــــط مــــــــم تسقــــــــــذي لــــــة،، الّ ـــــــــــة البشريّ ــــــــاب ىدايــــــــــالم،، بكتــــــــاء اإلســـــــــــإذن ج
ا ـــــــــدة خطابً ــــــــو الخالــــــــــت أنفاســـــــل ضمّ ــــــــاة، بـــــــــالم منيج حيــــــارت اإلســــــــي اختــــــــــة"، اّلتـــَــــــرأة األمــــــــ"الم

ات ـــــــــــن جنبــــــــــــو بيــــــة،، وصدعت أحكامــــــــــاء المدينـــــــــة وأحيـــــــــاب مكّ ــــــــــي شعـــــــــل فــــــــــا،، ُرتِّ ـــــــــيخّصي
ا ــــــى لكسب رزقيــــــــرة" تسعــــــة نكــــــــــن "أمَ ــــــــــّدث عـــــــان،، فتحـــــــــــــــى مدى الّزمـــــــــــــال عمــــــــالل والجبــــــــالتّ 
 ا.ـــــــــاٍم عنيـــــــا مناضل،، وال محــــــــــدوء،، ال يعرفيــــــــــي ىـــــــــــــف

 
ّن ـــــــد أرادت ليــــــــــــم،، وقـــــــــــي مجتمعيـــــــارف" فـــــــــرار" "المعـــــــــال األحــــــــــــم أوالء "الّرجــــــــا ىـــــــــى 

ن أداء ــــــــــع مــــــــــــم،، وقصورىـــــــة أمواليــــــــــا بقمّ ــــــــــــــّن،، استخفافً ـــــــــر" "المعارف" ظيورىـــــــــاء الحرائـــــــــ"الّنس
و،،؛ ــــــــــي تخدمــــــــــاّلت و"ــــــــو" أو "جاريتـــــــــّزواج "بممموكتــــــــي الـــــــــرغب فــــــن يــــــــــــم مـــــــــّن،، ومنيــــــــــــــميورى
و ـــــــــاء وجيــــــى مـــــــــا عمــــــــا حفاظً ــــــــــرف عنيــــــــــــّض الطّ ــــــ، فيغ!!يـــــــــــــــو العالــــــــن مقامـــــــا ليست مـــــــــــولكّني

ًۡ ة،، ــــــــرة االجتماعيّ ـــــــذه الّظاىــــــــن ىــــــــــــام عـــــــــط الّمثـــــــي يميــــــــــــــــــبالوح إذاـــــــــــو،، فــــــي قومــــــــف َ ىَّ ٌَ َو
ن يَِِهَح 

َ
ًَل أ ۡٔ ًۡ َط ًُ يَۡسخَِطۡع ٌُِِك َِ َػَخَيَٰخُِك ٌّ ُُكً  َِٰ يَۡم

َ
ا َميََهۡج أ ٌَّ  ٍَِ ۡؤٌَِنَِٰج فَ ٍُ ۡ ۡحَصَنَِٰج ٱل ٍُ ۡ ۡؤٌَِنَِٰجٍۚ ٱل ٍُ ۡ ٱل

ُِكًٍۚ  ًُ بِإِيَمَِٰ ۡغيَ
َ
ُ أ  اآلية. َوٱّللَّ

 
ات ـــــــــاط بالمؤمنـــــــــف االرتبـــــأداء تكاليـــــــم بــــــــة ليــــــــزواج المؤمنين اّلذين ال طاقــــــــير لـــــــــــتيس
ا ـــــــــــا ثمنيــــــــّن ليـــــــــــة معيــــــــــــاة العائميّ ـــــــــة،، والحيـــــّن باىظــــــــر"،، فميورىــــــــــات "الحرائــــــــالمحصن

ات"،، وصف ـــــــــــم المؤمنـــــــــن "فتياتيــــــــــم مــــــــــا ممكت أيمانيــــــــو مــــــم نحـــــــو ألنظارىـــــــي،؛ وتوجيــــــــــالغال
ّن ـــــــــــات"،، إّنيــــــــــواري" أو "الممموكــــــــــاء" أو "الجـــــــــــوت "اإلمـــــــــــن إاّل بنعــــــــــم يعرفـــــــــمن لـــف لــــــمتمطّ 
ا ــــــــم" كمــــــــــي "إليكــــــــا ىـــــــــّن إّنمـــــــــــيون،، ونسبتــــــــــادة المؤمنـــــــــــــــــــا السّ ـــــــــــات" أّييـــــــــم المؤمنـــــــــــ"فتياتك
               رات ـــنك نّ ـــــــــح أّنيـــــات"،، صحيـــــــــفتي ى"ــــم" إلــــــــك ر"ــــــة الّضميــــــــــافــــــــن إضــــــــــــــــّدل مــــــــيست
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يمانيـــــــة "إليكـــــــات باإلضافــــــــّن معّرفـــــــولكّني ع،،ـــــــــلمجتماي ـف يل ــــــــر،، وكفـــــــق بالتّقديــــــــّن خميـــــــــم"، وا 
اول األصل ـــــــة تتنـــــــــة عنصريّ ــــــرار تفرقـــــــرار وغير األحـــــــبين األح» ق ــــــــــدم التّفريـــــــــبع

ذاك، ـــــا آنــــــي األرض كّميــــــــدة فـــــــــارات الّسائـــــــادات واالعتبـــــــانت االعتقــــــا كــــــــ، كميّ ــــــــاإلنسان
ا ـــــــــــــــة ىمــــــة واآلصرة اإليمانيّ ـــــــل اآلصرة اإلنسانيّ ـــــــد، ويجعـــــــر باألصل الواحــــــا يذكّ ــــــــــإّنم
ؤ ــــــــــــيل الّتكافــــــن،، ودلـــــــّن المؤمنيــــــــى سادتيـــــــــّن عمـــــــق حقوقيـــــــــة وفـــــــــــالقائم 1«باطـــــــــور االرتــــــمح
    ا ــــــــــة" تساويــــــــــّر" و "أمَ ـــــــن "حــــــــــة مــــــــرة المسممــــــــاء األســــــــّم بنــــــــــرار"، ليتـــــــــنين األحــــــع "المؤمــــــــم
د يصيب ـــــــذي قـــــــــول" الّ ـــــــى أّن "الطَّ ــــــــرّي( إلــــــــل يذىب )الّطبــــــــة؛ بـــــــــــالم رتبـــــــــزان اإلســـــــــــي ميــــــــــف

ال: ــــــي المثّنى: قـــــــحّدثن» ول: ــــــــــا؛ يقـــــــــــا أو وجداني  ــــــــــا ماّديّ ــــــــــة وعنتً ـــــــــــون مشقّ ـــــــــــا أن يكـــــــــّر إمّ ـــــــالح
ة، ـــــن سممــــاد بــــــا حمّ ـــــــال: أخبرنـــــــارك، قــــــا ابن المبـــــــال: أخبرنـــــــى، قـــــــحّبان بن موس ـــــــــاثن
     انــــــال إن كـــــــة، فقــــــمَ زّوج األَ ــــّر يتـــــن الحــــــل عــــــو سئــــــر أنّ ــــي الّزبير، عن جابـــــن أبــــــع

ت ـــــي العنــــــإن خش :الــــــــو؟ قــــــي نفســـــــة فــــّب األمَ ــــع حـــــــل إن وقـــــــال، قيـــــــول فــــــذا طَ 
اء" بسبب ــــــرار" "باإلمــــــة زواج "األحـــــى إمكانيّ ـــــــة إلـــــــارة لطيفــــــــذا إشـــــــــي ىـــــــــ، وف 2.. «اـــــــــفميتزّوجي

ّن ـــــــاة" وىـــــــع "فتــــــّن جمـــــات" فإّنيـــــ" الفتي» ّن ــــــة بوصفيـــــّن، خاصّ ـــــــّي إلييـــــــل العاطفـــــالمي
 .3«اءــــــن الّنســــــواّب مــــالشّ 

 
ارف ـــــــــى معــــإل عـــــي المجتمــورة فـــــــرات المغمــــــيو الّنكـــــــّول فــــــــــــذي تتحــــــّي الّ ـاب القرآنــــــو الخطــــــى

    ةٌ ــــــــــل درجـــــــــــــة،، وىـــــــــــــال الّدرجـــــــــى جمـــــة إلـــــــل الّدركــــــو نزيــــــــع فيــــــــــــــا، ويرفـــــن بحقوقيـــــــيصدع الّزم
ۡؤٌَِنَِٰجٍۚ  ن ـــــــــااإليمادة ـــــــــن شيـــــــــــى مـــــــــادة أعمــــــــــأو شي ٍُ ۡ ًُ ٱل َِ َػَخَيَٰخُِك ٌّ اءً  ـــــــّن إمــــــى كونيـــــــفعم
ان ـــــــدة واإليمــــــــال العقيـــــــــى جمـــــــو إلـــــــــاب وفتّوتـــــــــال الّشبـــــــــن جمـــــــــــات، جمعـــــــّن فتيـــــــــات، فيــــــخادم

ُِكًٍۚ  ي: ـــــع الوحــــــّم يتابــــــــث ًُ بِإِيَمَِٰ ۡغيَ
َ
ُ أ تيانيــــــم المؤمنيــــة تسميـــــــــّس حقيقــــــا  يجــــــ، تعقيبً َوٱّللَّ م ـــــــــن وا 

ن كــــــاة مؤمنــــــّزواج "بفتــــــي الـــــــغضاضة ف الم، إذ ــــــرخصة رّبي ة ــــــــا لمعفّ ـــــــــة" طمبً ـــــ"أمَ انت ـــــة" وا 
ع ـــــــم يستطــــــــــــن لـــــــفمينكح م» ول: ــــــــــي يقـــــــأّن الوحـــــــات، وكــــــــور المحصنــــــــالء ميــــــــا لغــــــــوتجّنبً 
   ّرةــــــــــواًل لحـــــــد طَ ـــــــــر اّلذي ال يجــــــمقتواًل لحّرة من فتياتكم المؤمنات، لينكح ىذا الــــــــم طَ ــــمنك
 م ــــــــوا سرائرىـــــــــان وكِّمـــــــاّلتي قد بدأت باإليم ة،ــــــــــــــــــــو المؤمنــــــــــــر فتاتــــــــــــــذا الموســـــــــــــن ىـــــم
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 المصدر والّصفحة ذاتيما. - 3



 مه مجاليّاخ املماثلح تالتّجاور للقلة يف خطاب القرآن املىوط تاملرأج               الثّاوي الفصل                              
  

 تاملرأج املىوطالقرآن  خطاب  يف مجاليّاخ قلة الىّون السّاكىح  مه : املثحث األوّل                                                                                                                                                                            

999 
 

 
ة ــــــ، والعمّ 1«نّ ـــــم وسرائرىــــــم سرائركـــــــم، وهللا أعمــــــى هللا دونكــــــــم ذلك إلـــــــإّن عمــــــــى هللا، فــــــــإل

ٍۚ  و: ــــــــم ىــــــا بينكـــــــــــّي فيمــــــقريب االجتماعــــذا التّ ــــــــــــــــــي ىـــــــة فــــــــالحقيقيّ  َۢ َبۡػض  ِ ٌّ  اآلية.   َبۡػُضُكً 
 
ة ـــــيء: طائفـــــبعض الشّ » و أّن: ـــــ، ورد في-يّ ـــــدالل -ويّ ـــــــج لغـــا نسيــــــة ليــــــذه البعضيّ ــــــوى

اء ــــــــات اإلمــــــــا أّن المؤمنـــــا كمــــــتمامً  2«وـــــاض، وبّعضت الّشيء تبعيًضا: فّرقتــــــو، والجمع، أبعــــمن
ا،، ــــّن أيضً ـــــم إيمانيــــــّن،، وبحكــــــم أنوثتيـــــــض المجتمع المؤمن، ال يقوم بو وىّن،، بحكـــــن بعــــّثمـــــيم
اء" ـــــع "بـــــب مــــى جنــــــا إلــــــة جنبً ــــــا الّساكنـــــن" بنونيـــــم "مـــــــة ترتســــــة الكريمــــــي اآليـــــن فـــــن البعضيــــــوبي
ر ــــــي تأثّ ـــــّي، وفـــــــــــب" الّترتيمــــم "القمــــــو حكــــــا يتطّمبـــــــا" بمـــــــة "ميمً ــــــــون الّساكنـــــــت النّ ــــد قمبـــــض"، وقـــــ"بع

مب ـــــض"، وقـــــــات "ببعـــــؤمنـــن والمـــــر المؤمنيــــــي تأثّ ـــــدة معانـــــيم الجديـــــاب المـــــــن "ببعض" استيعــــالّصوتي
م ــــــذي يرســـــــان، الّ ــــــــاس اإليمــــــــا مقيـــــُم فييـــــار الحكـــــــّول المعيـــــــة، ليتحــــــة االجتماعيّ ـــــــوم الّرتبــــــلمفي
ّرد ــــــــن مجـــــــات" مــــــاء المؤمنــــــال "اإلمــــــب حــــــأّن قمـــــــة،، وكــــــة األنيقــــــن الغنّ ـــــــزم ّي،ـــــو اإليقاعــــــسّمم
      ّي ــــــــلّصوتروج اـــــــــي الخــــــل فـــــــر" تمثّ ــــــور "الحرائـــــالء ميـــــن غـــــّر مـــــة، أو مفــــــاتيّ ـــــوى خدمــــــسم
ا ـــــــا ممّ ـــــــــــــــا ولطفيــــــة،، بحنّوىــــــــة الّشريفـــــــــي األمومـــــــم ومعانـــــــــــــة الميــــــى لحنيّ ـــــون إلــــــن النّ ـــــــن أنيــــــم
ة ـــــح كفّ ــــرار"، ورجّ ـــــال "األحــــــد الّرجــــــّي عنــــــّن العاطفـــــــــــــاعتبارىرآن ــــــد رّد إلييّن القــــــو، وقـــــــن لـــــــأُّىم

ما ـــــؤالء البعض،، ىــــــن ىــــا مـــــــرن بعضً ــــــين، فصـــــوس المؤمنـــــي نفـــــّن فــــل وزنيــــذي أثقــــان الّ ـــــاإليم
اب ـــــّل  غيــــي ظـــــا فـــــاىـــــر معنــــــا تخســــــة منيـــــّل طائفـــــــر، وكــــخن اآلــــــا عـــــة ألحدىمـــــزآن ال غنيــــــــج

ّرًرا" ــــــة،، محــــــا الجاىميّ ـــــن بقايـــــّرروا مـــــرار" ليتحــــــن األحـــــرآن "المؤمنيــــــاطب القــــــذا خـــــــــرى،، ىكــــــاألخ
ّن ــــم وىــــأنت» رار" أن: ـــــين األحـــــا "المؤمنـــــــو ،، مناديً ــــــتـــقـــّرّق وربـــــة الــــــن ذلّ ـــــات" مـــــــــات المؤمنــــــالفتي
ي ــــّي فــــــر اإلليــــــــذ األمــــــن أخـــــّد مــــــ، وال ب 3«نّ ـــــي نكاحيــــوا فـــــال تستنكفــــن فــــي الّديــــواء فــــس

رج ـــــّي، دون حــــول نفســــــة، وقبــــــر وسيولـــــبيس -اـــــوج إلييـــــم أحـــــــوأنت -مــــا لكـــــي رّخصيــــــو اّلتـــــرخصت
ر،، ـــــــــرة،، ال غيــــــات اآلخـــــــــات،، درجـــــــا الّدرجـــــــة، فإّنمـــــــاالجتماعيّ ة ــــــــيأو الّسفالــــــــــّــ اس بالّتدنـــــأو إحس

ل، واـــــــــــات األمــــّــــ ياب وكمّ ـــــــــان ال األنســـــــّزة اإليمــــــــم هللا تعالى بيا إاّل عــــــــي شّرفكـــــّزة اّلتــــــــــا العـــــــوم
ٍۚ   ف:ــــذلك أسمـــــــــل َۢ َبۡػض  ِ ٌّ ُِكًٍۚ  و: ــــــبقول  َبۡػُضُكً  ًُ بِإِيَمَِٰ ۡغيَ

َ
ُ أ ان ــــــن أّن اإليمـو يبيّ ـفي»  َوٱّللَّ

ن األحرار في الّدين، وىو أعمم ــــّن وبيـــــاوى بينيـــــــات وســـــات المؤمنــــــأن الفتيـــــع شــــــد رفـــــق
 ن حّرة، ــــــا مـــــل إيمانً ـــــة أكمـــّب أمَ ر  ـــو، فــــو، وكمالــــــات قّوتــــــان ودرجـــــذا اإليمــــــبحقيقة ى
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ارًا ــــــة عــــــاح األمَ ــــــّدوا نكــــــن تعأذا ــــــع ىــــــال يصّح مـــــى، أي، فـــــفتكون أفضل منيا عند هللا تعال

 . 1« ضـــــن بعــــم مـــــان بعضكـــــي اإليمـــــوة فـــــون إخــــا المؤمنـــــينتم أيّ ـــــأو، فـــــة إليــــــد الحاجـــــعن
 
ن ى -ةـــــــــة المؤمنـــــــــــالن "كرامــــــــــــــــإع أ ـــــى يربـــــــــــّي حتّ ـــــــــــــالقرآناب ـــــــــو الخطـــــــــ" يطمق -ةــــــــي أمَ ـــــــــوا 

   ة" ــــــــــن" "مسافحـــــــــون "لممؤمــــــا أن تكـــــــــال يرضى ليــــــــــاد، فــــــــــيل الفســـــن سبــــــن" عـــــــــ"بالمؤم ا وـــــــــبي
ر ـــــــو الميـــــــــــــا ىـــــــا كمـــــــــة تمامً ــــــــــة اإليمانيّ ــــــــــــر الكرامـــــــــيقتضي ميا ــــــــو بيـــــــــة"، وزواجــــــــوال "مخادن

         أنــــــو شـــــذي ال يشغمــــــو الّ ــــــفي، » -لّ ـــــــعّز وج -ر هللاــــــــبأم -وـــــــــعمى قّمت -ّرة"ــــــــــ"لمح
زج ــــــــان، وأن يمــــــا بمســـــــــل والقمب معً ــــــاطب العقــــــادر عمى أن يخــــــو القــــــن وىــــــــأن شـــــــع
ا ـــــا سائغً ــــا شراًبا خالصً ـــــــن بينيمــــــرج مـــــــان وأن يخــــــان وال يبغيـــــا يمتقيـــــــــال معً ــــــّق والجمـــــالح

ا ــــــة،، مثممـــــــي ألرواح متمّقيــــــــة المعانـــــــا معتّقــــــو،، كؤوسً ـــــي بقرآنـــــــواج الّتغنّ ــــــــــيو أمــــــتسق  2«ينـــــلمّشارب
ة" ــــــة" و "العبوديّ ـــــــــأن "الحريّ ــــــبش يس التّفاضلـــــــب مقايـــــــم،، بقمـــــــر رّبيــــرار" أمـــــون "األحــــــى المؤمنــــــتمقّ 

   ر ذي صوت، رسول هللاــــــارئ وأعطـــــر قـــــو خيـــــن فيـــــــة مـــــة الكريمـــــوا اآليــــــد سمعــــــن، وقــــــــاالجتماعّيي
ات ــــــرف "الفتيــــــوا شـــــــد أن أدركــــــّي،، بعــــــاب القرآنــــــطار الخـــــوا ثمـــــــ،، فقطف-مـــــــى هللا عميو وسمّ ـــــــصمّ  -

ير ـــــم بتغيـــــــع المسمــــــي المجتمــــــي فـــــــــل الوحــــــذلك يفعــــــن،، وكـــــم،، فُأكرمـــــــّن منيــــــات" وبعضّيتيـــــــالمؤمن
اة ـــــــار الحيـــــــد مســــــو،، وتسديـــــق بــــــو،، ال تميـــــة لــــــة سالفــــــن منظومــــــع اّلتي ورثيام الخاطئة ــــــالمفاىي

ّي ـــــــب الّصوتـــــــــل القمــــــــــو،، فيرســـــــراءة نفحاتـــــــن لقــــن محســــــــو مـــــــّم تبميغــــــة،، إذا تـــــة المسممـــــــي األمّ ـــــف
ا قانوني  ــــــّي،، ويوثّ ـــــــات القمب المفيومــــــإشعاع ة" ــــــة "األمَ ـــــم لممؤمنــــــارع الحكيــــــــو الشّ ـــــــا سنّ ـــــق نص 

 ّدده،،ـــــو وييـــــــــــل يطالــــــــــــو،، أو تعديــــــر يمسّ ـــــتغييل وال ــــــر،، ال تبديـــــــــد الّدىـــــى أبـــــــا، ويتمــــــع قدرىــــــــــيرف
 .-مــــوهللا أعم -
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 ض" .ــى "بعـــن" إلـــة "عـــات إضافـــن جماليّ ــم - 02-02-03

ن ب -ابـــد العتـــنـال عـــــرف يقـــــا يعــــّل مـــا كـــم                            -ينـــين الّزوجــــوا 
 
ن ـــــم يكـــــلو ،، -مـــــصّمى هللا عميو وسمّ  -يّ ـــــن الّنبــــل مـــــّي أمثـــــــال إنسانــــــا مثــــــرق الّدنيـــــــطيم ـــــــل

-مـــــــصّمى هللا عميو وسمّ  -رــــــو الّطاىـــــــيتـــرة، كبـــــرة وكبيــــــّل صغيـــــــي كـــــــوذج فـــــق األنمـــــــيت أن يحقّ ـــلب
،، -صّمى هللا عميو وسّمم -وــــــط بيتـــــن محيــــم واآلداب مـــــى الِحكــــــود يتمقّ ــــــوع يعـــــو الموضـــــا ىــــــ،، وى
ة،، ــــــــة وجممــــــــّدالالت، بين جممـــــــوار الـــــنأر ـــــثـــم تنـــــورة الّتحريــــــن ســـــــة مــــــة الثّالثــــزال اآليــــــــوال ت

ا ــــــــب فييــــــرة القمــــــــن ظاىـــــــل،، وبعد االقتراب مــــي وتتياطـــــــال المعانــــــثـــا،، تنـــــا صوتً ــــــا صوتً ـــــــوبقراءتي
 -ولــــــن،، يقـــــة بين كممتيـــــون الّساكنــــــد وردت النّ ــــــو، وقـــّر عنـــــــدة،، تفتـــــــة الواحــــوى الكممــــــى مستــــــعم
 : - لـــن قائـــــّز مــــــع

  ُ َرهُ ٱّللَّ َٓ ۡظ
َ
ۡت ةِِّۦ َوأ

َ
ا َنتَّأ ٍَّ ۡزَوَِٰجِّۦ َحِديث ا فَيَ

َ
ََسَّ ٱنلَِِّبُّ إََِلَٰ َبۡػِض أ

َ
ۡغَرَض ِإَوۡذ أ

َ
ۥ َوأ ُّ َغيَۡيِّ َغرََّف َبۡػَض

ًُ ٱۡۡلَتُِۡي  َِّنَ ٱىَۡػيِي
َ
َك َهََٰذاۖ كَاَل َنتَّأ

َ
ۢنتَأ
َ
َۡ أ ٌَ ا ةِِّۦ كَاىَۡج  َْ

َ
ا َنتَّأ ٍَّ ٖۖ فَيَ َۢ َبۡػض   .33الّتحريم:  ٣َع

ع ـــــــل تسمــــــا قميـــــــ،، وعمّ -مـــــتصّمى هللا عميو وسمّ  -ولـــــي الغيب لمّرســــــــي يجمـــــو الوحــــــإنّ 
س ـــــــو ليــــــــدو أنّ ــــــا،، يبــــــكالمً  -مــــصّمى هللا عميو وسمّ  -اـــــــــــــــن زوجيــــــــــم -اـــــــــرضي هللا عني -ةـــــعائش
و ـــــــا،، ولكنّ ــــــو عندىـــــــر،، يودعـــــــــّرا آخـــــــو،، وليس ســـــــــرت بكتمانـــــــا ُأمــــــا مــــــــى كتمانيــــــًرا عمـــــــــشك

 .!!وــــــــا أفشتــــــا مـــــى مسمعيــــــد عمـــــــّرة، ليعيــــــــذه المـــــــا ىـــــــــجاءى
 
ُّ »  -مــــصّمى هللا عميو وسمّ  -وــــــــع ذلك،، فإنّ ــــــوم ٖۖ َغرََّف َبۡػَض َۢ َبۡػض  ۡغَرَض َع

َ
ف ــــــانكش«،،  ۥ َوأ

        وــــن قبمـــــــم ابــــوم وعتــــــا بصدد لــــأّني -اـــــرضي هللا عني -ت أّم المؤمنينـــدركأر إذن،، و ــــــاألم
ا ــــا دار بينيـــــض مـــا بعــــر ليــــذك» د ـــــاب، لقــــّل عتــــو ككــــــــا عتابــــ، وم-مـــــو وسمّ ـــــصّمى هللا عمي -

وضوع ـــــس المــــد لمـــــقــم، فــــو الكريــــــدبأع ـــــا مــــــو، تمّشيً ــــــا دون استقصاء لجميعــــوبين زميمتي
و ــــــــة لــــن ذلك، وال حاجـــــــم دــــــو أبعـــــــة لــــــال غاي 1«رف وكفىـــــو يعــــــرف أنّ ـــــا مختصرًا لتعـــــلمسً 
 -مـــــــصّمى هللا عميو وسمّ  -ى إعادتوـــــــن داع إلـــــــا مــــــــو،، ومــــــي تدريــــالت، فيـــــّل ما قــــــــة كـــــــبمعرف

   م هللاـــــو،، بعمـــــــى إليـــــــّي يوحــــــو نبّ ــــــا بأنّ ــــــــكيرىدف تذـــــــــا دام اليـــــو،، ومـــــا أذاعتـــــــل لمــــــالكام ّص ــــــالنّ 
 ظ ــــــة حفــــــــبفضيم يّ ــــــا الخمقـــــــراء رصيدىــــــو إثـــــــد،، فيــــــــدف األبعــــــا اليـــــــــــ،، أمّ - ىـــــــتعال -
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َۢ » و ـــــــا كونــــــــو،، وأمّ ــــــا عميــــــــو،، وعّرفيـــــــــــذي أخبرىا بــــــــق بالّ ـــــــا يتعمّ ـــــــذا فيمـــــ،،ىرّ ـــــالسّ  ۡغَرَض َع

َ
أ

 ٖۖ  ر.ـــــا نظـــــة فييــــــفمسأل«  َبۡػض 
 
     اوزــــوتج 1«اســـــي النّ ـــــر فــــــــن ينتشأة ـــف بعض ذلك كراىــــن تعريـــــرض عـــــعأ» قد ــــــــل
و، أي: ـــول: انصرف عنــاد، تقـــاوزة: االبتعــــى المجـــــاوزة ومعنــــد المجــــــــتفي» ي ــــــن" اّلتــــــــبـ "ع
، وعميو فإّن في استعماليا داللة تجاوز 2«و، فإّن معناه، ذىب إليوـــالف انصرف إليـــو، بخـــترك
م ـــــد الميــــــض" وردت بعـــــر،، و "بعــــــن الخبــــــة مـــــــــن طائفــــــع -مـــــــصّمى هللا عميو وسمّ  -ولــــــــالّرس
ا ــــــا وتجّنبً ـــــتمّطفً ون، ـــــوت النّ ـــــوى صــــــى مستـــــّم عمـــــاد تــــــرك واالبتعــــن"، إذ التّ ــــــون "عـــــــي نــــــة فـــــــالمقمب

      ض ــــّرف بعـــــع، » -اــــــرضي هللا عني -نــــو أّم المؤمنيــــــذي ارتكبتـــــأ الّ ــــــي الخطـــــور فــــآلالم الغ
رام ــــــادة الكـــــن عـــــا،، ومــــا وتسامحً ــــــو تكّرمً ـــــــن بعضـــــــرض عـــــــا، وأعــــــو معاتبً ــــا أذاعتــــم

ذا كــــــــوم والعتـــــي المّ ـــــــاب فــــــوات،، واالقتضـــــن اليفــــل عــــــالّتغاف ال ـــــو حـــــذا ىـــــان ىـــــاب، وا 
       وـــــــّب نسائــــــم أحــــــــيعمّ و ــــــ، وى3«- -اءـــــــــرم الكرمـــــــال أكـــــالك بحــــــا بــــــرام، فمـــــــالك
 ".رّ ــــــــظ السّ ــــــــة "حفــــــــــــــــن آداب الّزوجيّ ــــــا مــــــــــــبً أد -اــــــــــرضي هللا عني -وــــــــى قمبـــــــــإل

 
ا، أن يضّم ـــــــــــة بأسرىــــــــــــا لمبشريّ ـــــــــــا ومعّممً ـــــــــــمربيً  زلــــــــــذي ُأنــــــــرآن الّ ـــــــــرور في أّن القــــــــــوال غ

ة ــــــــة والّرقّ ــــــن العذوبـــــو بيــــــــدا، جامعا فيــــــــمنيجا فري »ا،، ــــــــا لممرأة،، متّبعــــــــــا عتابيّ ــــــــــخطاب
ي ـــــام يقتضــــــــاب مقـــــــح،، ألّن العتـــــاب ناجـــــــي كّل عتـــــــان فــــــران أساسيّ ـــــأمذان ـــــــّوة، وىــــــوالق
ع ــــــــو بدافأ 4«ر يــــــــو تقصأأ ــــــــن خطـــــون إاّل عــــــــو ال يكــــاظ ألنّ ــــــي واأللفــــــن المعانــــــن مـــــــنوعي

ف ــــــــليقتط -اــــــرضي هللا عني -ةــــــــــدة عائشـــــــاس الّسيّ ــــــــى إحســــــــّربت إلـــــــي تشـــــــــــــــــرة اّلتـــــوّي كالغيــــــــــنثأ
ن ـــــــاب بيـــــــــرق العتـــــــــــو بطـــــات تسمــــــــــــر وعظــــــــة عبـــــــارد لمحادثـــــــــــّي السّ ـــــــــاب القرآنـــــــــن الخطـــــــــم

ى هللا عميو ــــــــصمّ  -ولــــــــــق الّرســــــــــــرآن،، وخمــــــــــدي القــــــن ىـــــــــــوم مـــــــــــــدي أقــــــــــــــل ىـــــــــاألزواج،، وى
 ؛ حيث !!..34م:ـــــــالقم  ِإَوََُّم ىََػََلَٰ ُخيٍُق َغِظيم   ة: ــــــو رّب البريّ ـــــــال فيــــــــــــــذي قــــــــــ، الّ   -  مـــــــــــوسمّ 
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و،، ـــــــــن حجمـــــــــم مــــــو تضخيأة ـــــــــــا دون مبالغــــــــن فعميـــــــــو مـــــــة غضبــــــــن رسالــــــى أّم المؤمنيــــــــأوصل إل

ّدا ـــــــّم حـــــــــــأوال،، ث -ىــــــتعال -د هللا ــــــعن -نّ ــــــوان هللا عمييــــــرض -وــــــــّل نسائـــــــا وكــــــــــــاة لمكانتيـــــــــــــمراع
اب ــــــــظ أن خطـــــــذلك، يالحـــــــن،، وبــــاط المسمميـــــي أوســـــــا فـــــــــة معــــــــــأ والحادثــــــــار الخطــــــــــن انتشـــــــــم
ا ـــــــي حياتيـــــــة فــــــّد خصوصيّ ــــــــة أشـــــــس زاويـــــــة، تممــــــــذه الجزئيّ ــــــــي ىــــــــــرأة فــــــــوط بالمــــــــــرآن المنــــــــــالق

ت ـــــــرة تحـــــــــة المنكســــــا لؤلنوثـــــــة واحترامً ــــــــاب" تربيــــــــى "أدب العتــــل إلــــــــام الّرجــــــــًذا باىتمــــة، آخــــــالّزوجيّ 
 أ.ـــــــــور بالخطـــــــــالّشع

 
ٖۖ  ة ــــــــالقرآنيّ ة ــــــل الجممـــــل أخرى تحفّــــ ة تأمـــــــمن زاوي َۢ َبۡػض  ۡغَرَض َع

َ
ۥ َوأ ُّ ة ـــــــــبطاق  َغرََّف َبۡػَض

ۥ »  اـــــن طرفييــــــة بيــــــــمثة الماـــــة المقابمــــــا بالغــــــــم معالميــــــة،، ترســــــــجماليّ  ُّ ۡغرََض »  ǂ« َغرََّف َبۡػَض
َ
َوأ

 ٖۖ َۢ َبۡػض  ن ــــــم" حســـــــة "الّنظــــع خصوصيّ ــــا مــــــزاد تآلفيمن أسباب تمم المعنى ،  ا ــــــسببانت ــــــــ؛ فك«َع
وض ـــــن العـــــويــّن تنـــــبعض"، ولك عن  ر "وأعرض ــــــامع لـ "عّرف بعضو" ينتظـــــول ذلك السّ ــــــع وقبــــــوق
ي ـــــأعن –ذا ــــــي ىـــــو ف»  -ي مضاف إليوــــــوى -اءــــذف اليــــب ذلك حــــم يعــــــزل الكالم، فمــــــأج

ر ــــن مظاىــــــرا مـــــو مظيـــــير ، لكونـــــي الّتعبـــــّي فـــــّر الجمالـــــن السّ ـــــيكم –ذف ـــــى الحـــــع إلــــالّداف
ع ــــــن الّتوسّ ــــو مـــــن كونـــــال عــــو فضــــــالم ، وىــــاء الكـــــي إلقــــــّرف فـــــال و التّ ــــى الحــــمقتض

      ذفــــّم الحـــــث تـــحي1«ة ـــــاء الّداللـــــع إيفـــــاز ، مـــــة اإليجــــــو فضيمــــإّن فيـــــة ، فـــــي الّمغـــــف
و  ــــث نسائــن حديـــــو مــــــا عممـــــــن ممّ ــــــرا مـــــشط - ملسو هيلع هللا ىلص -و ــــــع حذفـــــموازاة ـــــض " مــــوى " بعـــــى مستـــــعم
 ،، -ّن ـــــوان هللا عمييــــرض -

 
ّر ـــــة ســــــرأة المفشيـــــن المــــــرآن عــــــاب القـــــي خطـــــل ،، فـــاب جميـــــّي ،، وعتـــــــع أخالقــــــتشري   

        رـــــانب آخـــــرض جــــالل عــــن خـــــاده ،،مــــــــلعب –و ــــــسبحان –و ــــع يعّممــــــا ، و أدب رفيـــــزوجي
ث ـــــن حيــــــم القـــمبو ـــــــــج فيــــــار ،، أنتــــــو األطيـــــــو آل بيت - ملسو هيلع هللا ىلص -ى ــــرة المصطفـــــوانب سيـــــن جــــم

ي ــــع عممــــــم ةــــــو الّدالليّ ــــــاتـــــق غايـــــــي تحقيــــا فــــــاق ،، متواشجــــــة لمّسيــــــي موافقـــــــّي معانــــــو الّصوتـــــموقع
ة ـــــــو المرّتمــــــاءات أصواتــــن إضـــــمعانيو مت ـــــّي و سطعـــــظ القرآنـــــق الّمفــــــو ، إذ تألّ ــــــة و الّنحــــــــــالبالغ
ّل ــــّل ، أو بالظّ ـــــرس أو بالظّ ــــاه بالجـــى معنــــده دااّل عمـــــا تجـــــار لفظـــــن يختــــرآن حيـــــالق» ،، فـ 
ة  ــــن لبالغــــى مــــق أعمــــناسن التّ ــــون مــــدو لــــذا المنيج يبــــي ىـــــا ، و فــــرس معــــو الج
 ا ـــــم مزايــــن أعظـيـــــا بعض الباحثــــن يحسبيمــــة الّمذيـــــة الّمفظيّ ــــن الفصاحــــع مــــة و أوقــــالّظاىريّ 
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    لـــــم الّرجــــي و يعمّ ـــــّم يربّ ـــــث ة ،،ـــــن جيـــــرأة مـــــم المـــــي و يعمّ ـــــزل يربّ ـــــن أنـــــّل مـــــ،، فج1«رآن ــــالق
ر ـــــل بخيـــــا مسمك الّتمثيـــــال الغضب ،،سالكـــــال الّرضى و حــــــا حـــــــــة ،، كيف يعامميــــة ثانيـــــن جيـــــم
  ....  - ملسو هيلع هللا ىلص -ود ـــداه لموجـــــال أىـــــمث

    
      ة ،، إاّل بعدـــــذه المرحمــــــدي ىــــين يـــــن بــــــث مــــــرف البحـــــــ،،أاّل  ينصن األدب ــــــو لعّل م 
بأفضال البيت الّنبوّي  ،، في تغذيتو باآليات الّنماذج ، و تكممة  غاياتو  –ا و تجّمال ــــحقّ  –ّوه ـــــأن ين

   ة ماّدة غير قميمة  من أوضاع الّرسول  ــــــــقرآنيّ باألدّلة و اآلداب ، كيف ال ،،و قد أخذت الّشواىد ال
    ام ،، ــــــات األحكـــــــن خالل آيـــــــم –اله ــــي عــــــــــــجّل ف –ن هللا ـــــــا لقوانيــــــو ،،مبّمغـــــــــي حياتـــــف - ملسو هيلع هللا ىلص -

ات ــــا من آيـــــــو ،، أو غيرىــــــــــا خصوصّية نسائــــــــــــــــاوز الّتشريع في حدودىـــــــــــلم تتج يــــأو تمك اّلت
ا ،، بعد ـــــــــــا باالنصراف عنيـــــــث أبعاضو ىامّ ـــــم البحـــــــي يمممـــــــة ،،كاّلتـــــــــو األسريّ  ة االجتماعّيةـــــالّتربي
را رسول ــــــــــل إقالب الّنون الّساكنة  بين كممتين ،، فشكـــــوار من دالئــــــــدة بأندو ــــــــو المحـــــــــار أوراقــــــأن أن

 ... - ملسو هيلع هللا ىلص -را آل رسول هللا ،، و شكرا لجيل حظي بصحبة أو معرفة رسول هللا ـــــــهللا ،، وشك
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 .        بالمرأة  المنوط  القرآن خطاب في  الّتنوين قمب جمالّيات من - 01     

 .من حقوق المرأة المطّمقة في القرآن الكريم - أ -             
 

ثَاِن  ى : ﴿ ــــول تعالــــيق َُٰق َمرَّ َل ۡو تَۡۡسِيُحُۢ بِإِۡحَسَٰي    ٱمطَّ
َ
                 َوََل ََيِلُّ مَُكهۡ  فَإِۡمَساُكُۢ بَِىۡعُروٍف أ

 ْ ُخُذوا
ۡ
ن ثَأ

َ
يَّ َشۡي أ َُ آ َءاثَيۡجُُىِ ِ  ٔ  مِىَّ َلَّ قُيََِىا ُحُووَ  ٱََّّ

َ
ِف فَإِۡن ِخۡتجُۡه ل َلَّ قُيََِىا ُحُووَ  ٱََّّ

َ
ن ََخَافَآ ل

َ
ٓ أ فَََل ُجٌَاَح  ا إَِلَّ

ْوَلَٰٓئِكَ 
ُ
ِ فَأ اۚ َوَوي َيجََعوَّ ُحُووَ  ٱََّّ ََ ِ فَََل َتۡعجَُوو ََُِۡىا فََِىا ٱۡفجََوۡت بٍِِۦۗ ثِنَۡك ُحُووُ  ٱََّّ َٰنُِىَِن  َعنَ ُه ٱمظَّ َُ٢٢٩﴾ 

 .229البقرة: 
 

ا ــــيـط أنوثتـــــات تحيــــــا واجبـــــي حّقيــــــــّرر فـــــــرأة،، و ُيقـــــــيوصي بالم يّ ـــــع القرآنـــــزال الّتشريـــــــال ي
ا ، ـــــــاه دينـــــذي ارتضــــالم الّ ـــــن اإلســـــف لقوانيـــــل المتعسّ ــــــة الّرجــــــًا خشونــــــة،، ُمخِضعــــــظ و الكرامــــــبالحف
ف ــــة " الّتعسّ ـــــى هللا " من زاويـــــحالل إلـــض الـــــوع " أبغــــة موضــــــيّ ــاة ،، و يطرق باألىمّ ـــــج حيــــاىــــومن
 ّي ".ــــّق الّرجالـــــي استعمال الحـــــف

 
   ررــــدة " ال ضـــــي القاعـــــة فـــــا المتمّثمـــــّددة أوضحيـــــم متعـــــالم لحكــــي اإلســـــالق فــــــــرِّع الطّ ـــــشُ 

وس ــــض الّنفـــــادر بعـــــم تغــــة لـــــــــّــ ظــــة الفـــــّن الجاىميّ ـــــة ،، ولكــــــّزوجيّ ـــــــــة الـــــي العالقــــرار " فـــــــال ض و
ر ــــريــــــا جـــــــــثن :الـــد قـــن حميــــــا ابــــحّدثن» ال ـــــري: قـــــــــره الّطبـــــــــا ذكـــــــــــة، فممّ ــــة بسيولــــالعربيّ 
ع ــــّم إن راجـــــاء ،ثــــق ما شــــل يطمّ ـــان الّرجـــال : كـــــو قــــن أبيــــروة ، عـــــام بن عــــن ىشـــــ،ع

 و ،ـــــى امرأتــــار عمـــن األنصـــٌل مـــــب رجـــو، فغضــــانت امرأتــــا كــــي عّدتيـــــل أن تنقضــــو قبــــامرأت
ا ــــى إذا دنـــك، حتّ ــــقـــــال أطمّ ـــــف؟ قــــت: كيــــالــــي! قــــن منّ ــــك و ال تحّميــــــا: ال أقربـــــال ليـــــفق
        ت ذلكــــكـــال : فشــــــك، قـــــــــك راجعتــــــمــــا أجــــــإذا دنـــــك ،فـــــّم أطّمقـــــك، ثــــــــمك راجعتـــأج
َلَٰقُ : ﴿  - رهـــــذك ىـــالــــــتع - زل هللا ــــّي _ صّمى هللا عميو وسّمم_ فأنــــى الّنبــــــإل ثَاِن  فَإِۡمَساُكُۢ  ٱمطَّ َمرَّ

    نـــــة الّثالثيـــــــي اآليــــــــف سيتبعو ذي ــــــًا، كالّ ــــــًا ُأسريّ ـــــــــب تشريعــــذي استوجــــــر الّ ـــــــــــاألم 1« ﴾بَِىۡعُروٍف 
م ُيعبث ــــــاز تحكّ ـــــى جيـــــة إلــــــــة الّزوجيّ ـــــّول العصمــــــــى ال تتحــــا٭ حتّ ــــورة ذاتيــــــن السّ ـــــين مـــــائتــــو م

 ة.ـــــرأة الّضعيفــــــص المـــــي شخـــــــة، فــــــة االنسانيّ ــــــــو الكرامـــــباستخدامان ـــــو، و ُتيــــــب
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َٰ  ٭ ىي قولو تعالى﴿ ا فَََل ََتِلُّ ََلُۥ وِيُۢ َبۡعُو َحّتَّ َُ ٌَّآ  فَإِن َطنََّي ن َيََتَاَجَعآ إِن َظ
َ
ا فَََل ُجٌَاَح َعنَََُِۡىآ أ َُ ۥۗ فَإِن َطنََّي ا َغۡۡيَهُ ن  ثٌَِكَح َزوۡج 

َ
أ

م   ِۡ ا مَِي َُ ِ قُبٌََُِّ ِۗ َوثِنَۡك ُحُووُ  ٱََّّ  .230﴾ البقرة: ٢٣٠َيۡعنَُىَِن  قُيََِىا ُحُووَ  ٱََّّ
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     ة، ـــــل اسميّ ـــــالث جمـــــة بثــــــّوُر اآليــــــــُظ َتســــاله_ ُيالحــــة _ أعـــــة الكريمـــــى اآليـــــودة إلــــو بالع

َلَٰقُ ﴿ن  ــــوّييــــرف الّنحـــــي عــــــر فـــــــّول و التغيّ ــــــدم الّتحــــــات و عـــــة لمثّبـــــة عالمــــو االسميّ  ثَاِن   ٱمطَّ ،  ﴾َمرَّ
ۡو تَۡۡسِيُحُۢ بِإِۡحَسَٰي   ﴿ ،  ﴾ فَإِۡمَساُكُۢ بَِىۡعُروٍف ﴿

َ
          ة،ــــأو المراجع نــــة لمّطعـــــر قابمــــيــــام غـــــ؛ أحك﴾ أ

ّد ــــالق حـــن لمطّ ــــــم يكــــــل» الم، حيث ـــــــد اإلســــــــــي عيـــــــــا فـــــــة يطاليــــراف الجاىميّ ــــــان ألعـــــال سمط
        و، ــــــعشرتت ـــامـــــع واستقـــــّزوج فراجـــــاد الــــــة، عـــــٍة عارضــــــان لمغاضبــــّد، فإن كـــــوال ع
ود إلى ذلك ــــــــيع ثمّ  اً ـــــف طالقــأنــــّدة، واستــــاء العـــــل انقضـــــع قبــــــرأة راجـــــاّرة المــــان لمضــــو إن ك

ل ـــــجد الرّ ـــــة بيـــــألعوبرأة ـــــانت المــــو، فكـــــــــن غضبـــــــيء و ُيسكِ ـــــ، أو يفةرّ ــــــد المـــــّرة بعـــــــالم
الم من أمور ــــو اإلســــــــــا أصمحــــــــان ذلك ممّ ـــــــا، فكـــــــــالق ما شاء أن يضاّرىـــــا بالطّ ــــــيضاّرى
َلَٰقُ ﴿ة ــــــــة الفاعميّ ــــــة المطمقـــــــبصيغ1«اعــــــــاالجتم ثَاِن   ٱمطَّ د ــــــــة بعـــــان لممراجعـــــــا فرصتــــــــــو ىم ﴾َمرَّ

ن بالّرجل توّخي ـــــــد ذلك َيحسُ ــــــــالق، وبعــــــن طـــــــى يميــــــؤّدي إلــــــــن تــــــن الّزوجيــــــة بيـــــــــّل مغاضبــــــــــك
ة ـــــو الّتطميقـل امرأتــــــالّرج» ق ــــــــو فتطميــــــع زوجـــــــم قـــــــــوافــــــدم التّ ــــــــــال عـــــــــــــو حـــــــــذر في ألفاظــــــالح

ّزوج ــــــم الــــــن ُظمــــــــرأة مـــــق المــــم ُيعتـــــالم لســـــّن اإلــــــــــ، و لك 2« رهــــــًا غيـــــح زوجــــكتنى ـــــة حتّ ـــــالثّالث
وط ــــرآن المنــــــاب القــــــي خطـــــــو فـــــم كيفّيتـــــــل رســــــّد، بــــــذا الحــــــد ىـــــف عنــــوقّ ـــــــق " وتــــــة " طالـــــبكمم
 رأىرة إن ـــــــــــى األســــــاظ عمفــــــم الحـــــح معالــــو و أوضــــــا وجّ ــــــدًا؛ كمــــــرارًا أكيـــــان قـــــــا، إن كــــــــبي

ۡو تَۡۡسِيُحُۢ بِإِۡحَسَٰي    ﴿ : -ىــــــتعال - وـــــًا بقولــــــاء معــــــان البقــــــالّزوج
َ
     لـــــــالمحتم ﴾ فَإِۡمَساُكُۢ بَِىۡعُروٍف أ

رة ــــع المعاشـــــرأة مــــاك لممـــــا إمســـــم إمّ ــــــواجب عميكــــاه: فالـــــأّن معن ا :ـــــــأحدىم» و ــــــــي غايتــــــف
ي المعاممة، ــــا فـــــــان إلييـــــــع اإلحســـــالق مـــــاء الطّ ـــــا بإمضـــــا تسريحيـــــروف، و إمّ ـــــبالمع

ي: ــــو الثّانـــــاءة؛ و الوجـــــــة و اإلســــاإلىاناء ــــــزم اّتقـــــو ] ... [ ويستمـــــق بـــــال الئـــــع بمـــــوالّتمتي
ح أي: ـــــروف أو الّتسريـــــاك بالمعــــــن : اإلمســـــد األمريــــــن إاّل أحــــــد المّرتيــــــم بعـــــو ليس لكــــــأنّ 

 . 3« انــــــالق باإلحســــالطّ 
 

     ده ـــــــــم بعـــــــا أن يتّ ــــــن، فإمّ ـــــــة مّرتيـــــــــة الّزوجيّ ــــــــّك العصمــــــلف رط المصاحبــــــو الشّ ـــــــــــإذن، ى
ّمل ـــــادئ المظــــــــا اليــــــــى مجراىـــــــة إلــــــاة العائميّ ــــــــاه الحيـــــــــــو ميــــــــــــــود بــــــــــــــــروف" تعـــــــــــــاك بمعـــــــــــ" إمس

مّ ـــــــة و االستقـــــــواء الّسكنيّ ــــــــاب و أجــــــــن أسبـــــــالء مـــــــــو العقــــــارف عميـــــــــا تعــــــــبم اء ــــــــا االنتيــــــــرار، وا 
 ذه ـــــــى بيـــــة؛ أوحـــــراق بكرامـــــــان " و الفــــــِبُع أدب " اإلحســــتْ ـــــــَـــ رى يْستـــــة كبــــــــن بينونــــــالق بائـــــى طـــــــإل
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وارد ـــــا القمب الــــــد رّصعيــــــــاظ و قــــــــة األلفـــــة " داللــــــا " مرّتمـــــــاء سماعيـــــــة أثنــــــة الكريمـــــــي لآليــــــالمعان

  نــــــن تنويــــراره بيــــــّم تكـــــــث روف" أوال،ــــــاء " في " بمعـــــــاٍك " و " البـــــي " إمســـــــة فـــــــاف المنّونــــــن الكــــبي
 ان ".ــــــاء " اإلحســـــــــــح " و بــــــي " تسريــــــاء" فــــــ" الح

 
و ـــــــى عصمتــــــو إلــــــــاد زوجـــــــّزوج إذا أعـــــــات، أن الـــــــام و الّتوّقعـــــــــــــــــى األفيـــــــادر إلـــــا يتبــــــــممّ 

ّرر ـــــاحتمال مبذا ــــــا، وىــــــداه أّول زواجيمــــــــــي عيلّــــــــذر اـــــــو غيـــــــى نحــــــا عمـــــــــن، ُيعامميــــد طالقيـــــبع
ة ــــــذه الوضعيّ ـــــــرآن أدرك ىــــــة، والقــــــالء العائمـــــــم ألشـــــع الّسميـــــي الجمـــــــــن فــــــــــن فاشمتيـــــــيـــــد تجربتــــــبع
رأة ــــــــو الم م،،ـــــــت المسمـــاء البيـــــــي بنـــــة فــــــواء الّنفسيّ ــــــة األجـــــــا، ألىميّ ـــــــًا عنيــــــّض طرفــــم يغــــفم

رة، ــــــاب، ُمجبــــــــن األسبــــــم بــــة_ لسبـــــالثـــــة الثّ ــــــل الطمقـــــــرة قبــــادت األســـــود _ إن عــــــــــد تعـــــــالمطّمقة، ق
 نيـــــاّرب مــــاة تتســـــــى قنـــــّول إلــــــأن يتح دّ ـــــا البــــــــاك" بيــــــ" اإلمس إنّ ـــــــك فلذـــو ل رة ،ـــــرة كالمجبـــــأو ُمخيّ 

وة ــــاك وسطـــــة اإلمسوّ ـــــن قـــــــــة " بالمعروف " لُتمّطف مــــــرت كممـــــارة، فحضــــــة و الحقـــــــي الميانــــــمعان
 ؛ اـــــاظ عمييــــــع الحفــــاظ مــــــى االحتفـــــــف" إلــــذ بالّتعسّ ــــــي " األخــــــاه فــــــب معنــــــق وتقمـــــــمِّ ـــــل المطَ ــــــجالرّ 
ع ــــال الجمــــمآا ــــــّع غّنتيــــــــتش فَإِۡمَساُكُۢ بَِىۡعُروٍف   يـــــة فـــم لطيفــــن" إلى ميـــــب التّنويــر قمــــذا "يشيـــــىك
   ات "الموّدة" ــــــــد نفحــــــذلك تجــــــة، وبــــــراءة المرّتمــــــاء القـــــون" أثنــــائب آالم "النّ ــــــابت سحـــــد أن انجـــــبع

     فس ،ـــــدة إلى النّ ــــــة المعبّ ــــــو الّسيمــــــــا طريقـــــزوجيل ـــــن ِقبـــــرأة مــــا لممـــــبي -تعالى -ر هللا ــــــأم التي
ة ــــــذه المعاممــــــة ىـــــرورة عمنيّ ـــــر إلى ضـــــــورة يشيــــــــــًا مجيــــــــا وال تكتُّم، وقمب "التّنوين" ميمــــــــال حرج فيي

ا دالالت ــــــن زوجيــــــّزوج مـــــــع الــــــة، فال بّد أن تسمـــــيّ ـــــوى النّ ـــــــى مستـــــــــا عمــــــــبقائيدم ــــــة، وعــــــبّــ يــــالطّ 
     اصــــــوال منا، ــــــن كمييمــــــو مــــــد عميـــــــــظ" الُمتعاىـــــاق الغميــــــــى "الميثـــــاظ عمــــــــي الحفــــــــة فــــــالّرغب

    و ــــــــى خطابــــــة عمــــــــة وال طارئــــــــة ال مستغربــــــة قرآنيّ ــــــذه التفاتـــــــا؛ و ىـــــــا حقيقيّ ـــــة واقعنـــــــن رؤيــــــم
الق ــــــار الطّ ـــــا إعصــــــــد عصف بيــــــة، وقـــــــالّزوجيّ ة ـــــــلمعالق يّ ـــــــد الّنفســـــــبالبع تــــمّ ا ،فييــــــفتيـــتـأن يم
ي ــــــين قطبـــــــــــة بــــــــن حيث المعاممـــــــــة مــــــــيّ ـــــــر أىمّ ـــــق و األكثــــــيم الّدقيــــى الّترمــــــــًا إلـــــــن، داعيـــــمّرتي
 ". ى هللاــــــــالل إلــــــض الحــــأبغ " ـــبـ  الةـــــرة المبتـــــاألس
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          ل ــــــل" بوصــــــار األمثـــــــل" أو "الخيــــــال "األفضــــــد االحتمــــــة عنـــــة الكريمــــــف اآليــــــــال تتوقّ 
دام ـــــــًا انعــــــان معــــــّزوج أو الّزوجــــــرى الـــــن أن يــــــن، إذ ُيمكـيــــــن الّزوجـــــن بيــــد مّرتيـــــــع بعــــــا انقطـــــــم

الق ــــــّل الطّ ـــــ، ال ُيحيّ ـــــع القرآنــــالّتشري إنّ ــــــذا، فــــدث ىـــــإذا حـــــن، فــــــا مرتبطيــــــن بقائيمـــــــدوى مــــــالج
ى ــــذا المعنــــاك" ، والمقصود بيـــــو "اإلمســـــاط بـــــّي كاّلذي أحــــاج أخالقــــو بسيـــــا ُيحيطـــــإّنمب، و ــــوحس
و ـــــاذا بإمكانـــــا، فمــــــل رّبمــــــو الّرجــــّر إليـــــ، يضط229" البقرة :  تَۡۡسِيُحُۢ بِإِۡحَسَٰي   ة " أو ــــــة القرآنيّ ـــــالجمم
ّف ــــو ال تكــــو لوائ وــــان و تحت قيادتــــق الّشيطـــي طريــــارت فـــا وســـــرأة رأسيـــبت المــإذا رك» 
ر، ــــم مستعــــى جحيــــإل لــــاة الّرجــــت حيــــا، وقمبــــا وشّرىـــــن أداىــــوي عـــا، وال ترعـــــن غّييــــع
     اــــيء معاشرتيــــــرًا، ُيســـــًا، شّريـــــالق فاسقــــئ األخــــا سيّ ـــــرأة إذا كان زوجيــــع المـــــاذا تصنــــوم

ّرق ــــة أن نفــــر والمصمحــــن الخيــــم ســــداد، أليـــــة حــــا بألسنـــــا، ويسمقيـــــا وُييينيـــــو يضربي
          امـــــان الوئـــاق مكــــالف و الّشقــــالخ لّ ــــا، و حـــــــداء بينيمــــم العـــــن استحكـــن شخصيـــبي

      ي ــــــي تستعصـــــة التّ اذّ ــــــاالت الشّ ــــض الحــــالج ودواء لبعـــــالق إذن عـــــاق؟ فالطّ ـــــو الوف
       وـــــــــاوز أحمالـــــــــى تجــــــــل إلــــــــو،، و ال سبيـــــــــن تبعاتـــــــــي مـــــــــة تُنجــــــــــال حيم 1«الح ــــــى اإلصــعم

        و ـــــــّد منــــــــّرا ال بــــــــاره شـــــــــو باعتبـــــــــل معـــــــــب الّتعامـــــدر، وقمـــــــاء و القـــــالم لمقضــــــإاّل باالستس
      ت ـــــــا قمبــــــــو ،كمــــــــوس اّتجاىـــــــــوال الّنفـــــــب أحـــــــا فتقمـــــــــى بوقوعيـــــا و ُيرضـــــــُد عمييــــــــــة ُيحمَ ـــــــــى نعمـــــــإل

        ان"ــــــر "بإحســــــر الكســـــــة تجبــــــم مريحـــــــح " إلى ميـــــــاء " " تسريـــــــــي "حــــــــرة " فـــــــــن الكســــــ" تنوي
ّل ــــــــــالق،، فمعــــن الطّ ــــــب عــــــّي المترتّ ــــــة األذى الّنفســـــــع، إلزالــــــول بالوضــــــــــة والقبــــــر الّطمأنينــــــــو تنش

ّدم ـــــُيق» ةـــــــذه اآليـــــــفي ى يّ ـــــــاب القرآنـــــأّن الخط ةــــــع مالحظـــــــم؛ ن ــــــيرًا لمّطرفيــــــي ذلك خـــــــــف
      القـــــن الطّ ـــــرة مــــــة األســـــرة لوقايــــة أخيــــــو محاولـــــح ] ... [ وىــــى الّتسريــــــاك عمـــــاإلمس
ا، ــــــى نصابيــــور إلــــــوب وتعيد األمـــــن القمــــا تميّ ــــــة، عّميــــــة لطيفـــــي لمســــق، وىرّ ـــــو الّتف

     اء ـــــــن و البــــــــن التّنويــــــة بيــــــــو الواصمــــــــبميم القمـــــباع ـــــــاستط 2« ةـــــة متحابّ ـــــمتماسك رة ـــــــأس
      ة ،ـض أجوائيا المستحبّ ـــى بعـــة إلــــــان " اإلحالــــــــح بإحســــــروف " و " تسريـــــــاك بالمعــــــــ" إمس في
و ــــــــذ منــــــــاًل تنفـــــــــى هللا " سبيـــــــض إلــــالل البغيــــــ" الحإلىوء ــــــي الّمجــــــف قّ ــــــون الحــــــى ال يكــــــــحتّ 
ة ــــــــي اآليــــــــواردة فــــــــــام الـــــــة األحكــــــــــي بقيّ ـــــــو معانــــــــــا تجميــــــــــة، ممّ ــــــرة المسممــــــــار األســــــــاب انييـــــــأسب

 راء ـــــــــي شــا فـــــرأة حّقيـــــــــــــــــــــح المــــــــا، ومنـــــــــــــــدم تعّدييـــــــود هللا و عدـــــــرام حـــــــرورة احتـــــن ضــــــة مـــــــالكريم
 اده ـــــــــو لعبــــــــح هللا تشريعـــد أوضــــــن، وقــــــرة الّظالميــــــــي دائــــــول فـــــــب الّدخـــــــلتجنّ  " اً ـــــــــا " ُخمعــــــــــــحّريتي
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ُخُذواْ ة: ﴿ ــــًة لآليـــــو تتمّ ــــــــذلك بقول و زـــــــو العزيـــــــي كتابـــــــــف

ۡ
ن ثَأ

َ
يَّ َشۡي َوََل ََيِلُّ مَُكۡه أ َُ آ َءاثَيۡجُُىِ ٓ  ٔ  مِىَّ ا إَِلَّ

ِف فَإِۡن ِخۡتجُهۡ  َلَّ قُيََِىا ُحُووَ  ٱََّّ
َ
ٓ ل ن ََخَافَا

َ
ََُِۡىا فََِىا ٱۡفجََوۡت بٍِِۦۗ ثِنَۡك  أ ِ فَََل ُجٌَاَح َعنَ َلَّ قُيََِىا ُحُووَ  ٱََّّ

َ
ل

 َ ِ َٰنُِىَِن تَ  ََلَ فُحُووُ  ٱََّّ ُه ٱمظَّ َُ ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ِ فَأ اۚ َوَوي َيجََعوَّ ُحُووَ  ٱََّّ ََ  .  229﴾ البقرة: ٢٢ۡعجَُوو

        
 _ و هللا أعمم _                 
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 المرأة و الّرجل".بين ّسرقة الالمساواة في عقوبة  ":الجزاء من جنس العمل   -ب       

 
ارُِق ﴿: يقول تعالى  ْ  َوٱلسَّ ِٓا ارِقَُة فَٱۡقَطُع ََٰٗل َوٱلسَّ ُۢ بَِىا َكَسبَا ًََك َىا َجَزآَء ُُ قِۡوَي

َ
ُ َعزِيٌز  ّوَِي ٱل ِۗ َوٱََّّ ََّّ 

 .38﴾ المائدة: ٣٨ َحِكَه  
 
ر ـــــم، ُيمطــــــرآن الكريـــــن القــــــّي مــــق الجمالـــــــة،، يتواصل الّتدفّ ــــــــرورة تشريعيّ ــــــــوال و سيــــي تـــــف

ا ـــــــــم ليـــــــــــــا، ويرســــــم حينً ــــــن الّظمــــــة مـــــــاج الحمايــــــا بسيـــــــــًا ،، و يحيطيــــــــة حينـــــــاء الّتربيـــــــــــرأة بمــــالم
ى رضا ــــــإل  ة يـــــة المؤدّ ــــــى درب الّتربيــــــو عم ر ،ــــــًا آخــــــــرة حينـــــــــا و اآلخــــي الّدنيــــة فــــم الّسالمــــــمعال

ة ــــــوجب إقامـــــة تستـــــى معصيــــــرأت عمــــــي اجتـــــــا باآلية أعاله إن ىــــرع سمعيـــــو_ يقـــــهللا _ جّل جالل
ا ــــــي بيــــــيدل ي األرض ،ـــــــــارًا فـــــن جيـــــــاربين٭ المفسديــــــالمح دّ ـــــالم بحـــــــــد اإلعـــــا،، فبعــــعميي دّ ـــــالح
    ي ليستــــــتة الّ ـــــــــي الّسرقـــــــــة فــــــــــة المتمّثمـــــة الخفيّ ـــــو الّمصوصيّ  ارـّ ـــــــــاد ســــــــــات اإلفســـــعبتبرآن ـــــالق
 ره،،ــــــــــوال غيـــــــمأي ـــــو فــــــــو أطمعت و ذلكــــــو نفســــــت لـــــده إذا سّولــــــل وحــــــــاص الّرجـــــــن اختصــــــم

 –ول ــــــــل،، لذلك يقــــــــات الّرجـــــــن جنبــــــي بيـــــــا ىــــــرأة كمــــــــاف المــــــوء بين أعطـــــــرة بالسّ ـــــــافس األمّ ــــــفالنّ 
ارِق ﴿   : -وـــــّل شأنـــــــج ْ َوٱلسَّ ِٓا ارِقَُة فَٱۡقَطُع َىاَوٱلسَّ ُُ قِۡوَي

َ
     ل ــــن رجــــرق مــــن ســــى مــــالمعن» و ﴾ل

ر ــــا غيــــة، ألّنيمـــارق و الّسارقـــــع السّ ـــــذلك رفــــو ل ده،ـــــاس يـّـــ ا النــــوا أّييـــــرأة فاقطعــــأو ام
     1«الم الّنصبـــــو الكـــــان وجــــــا لكـــــة بأعيانيمـــــأو سارق ارقـــــذلك ســــو أريد بــــين ولــــمعنيّ 
اواة ـــــيد المســـــــــى تجســـــدّل عمـــــــا يــــــة،، ممّ ـــــراءات القرآنيّ ــــــي القــــــرد فــــــم يـــــذا مالــــــــى االختصاص، وىــــعم

        ال ــــــــّو بالمـــــــالك و الحظــــــة في االمتـــــة كالّرغبـــوازع االنسانيّ ـــــــن حيث النّ ــــبين الجنسين، م
ات ـــــــاك حرمـــــــى انتيـــــــؤّدي إلــــــع المـــــّن الّطمـــــض، ولكــــى بعـــــعم اســــــو بعض النّ ــــــل هللا فيــــــّذي فضّ ــــــال
ودة ــــــــع، وعــــًا لمّطبائــــــــة، تيذيبــــــة و عدوانًا، يستوجب العقوبــــخمسم هللا ـــــــاىــــــا آتــّــــ ذ ممــــــاس، واألخــــــــالنّ 
     ر،،ــــــان األذى لمغيـــــــن إتيـــــــور مـــــــير والّنفـــــــى الخـــــــة عمـــــــبولــــة المجـــــا الّسميمــــــى فطرتيــــــــلإا ــــــــبي
       ة ـــــت تمك العقوبـــع، سّميــــرد و المجتمــــــــى الفـــــــن عمـــــيـــي ذلك من أذى وضرر مترتّبــــــا فـــــــلم
ع ـــــذي يمنــــن، الّ ـــن الّشيئيــــز بيـــــّد : الحاجــــوالح» ّدا ــــّي حــــع اإلسالمـــي اصطالح الّتشريــــــف

     ّدار:ــــّد الــــــزه، وحــــًا يميّ دّ ــــــو حــــت لــــذا: جعمــــدت كدّ ــــال: حــــر، ُيقــــباآلخا ــــالط أحدىمـــــاخت

                                                           

٭ من  الحرابة وىي : قطع الّطريق لمّسرقة و الّنيب ، وكانت منتشرة في شبو الجزيرة العربّية ، يتّم بيا سفك الّدماء و 
 اء و أخذ األموال عدوانا .سبي الّنس

  .296، ص: 04الّطبري :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج:   1 -
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ن ـــــو عــــــز لـــــاه المميّ ــــط بمعنـــــف المحيــــيء: الوصـــــّد الشّ ــــا، وحــــن غيرىــــــو عــــــز بـــــا تتميّ ــــــم
و، ـــــاودة مثمـــــن معــــــو عـــــا لمتعاطيــــو مانعــــي لكونـــــر سمّ ــــي و الخمـــــّد الزّانــــو ح ره،ــــــغي

 و.ــــاقب عقابــــــو،، و ُيعــــــزّل زّلتــــــفي 1«وـــــره أن يسمك مسمكـــــًا لغيـــــومانع
 
ا ــــــّرع لُمقارفيـــــرد، وشـــــــع والفــــــح المجتمــــــة لمصالــــــــالم حمايــــــي اإلســــــــة فـــــــّرمت الّسرقـــــــــد حــــــــلق

اّل ـــا، ألّن كــــــّد الّزنــــــي حـــــــــذلك فــــــّرح بــــــكما ص» ال ــــــــاء والّرجـــــــن الّنســــى الجنسيـــــدًّا عمــــح
ن كـــــــالوة القــــا بتــــــلٍّ منيمـــــر كــــأراد هللا زجــــا، فــــمنيم ة ـــــام الّشرعيّ ـــــــانت األحكـــــرآن، وا 
         ة ـــــــــل الّسارقــــــرد قبـــــــم يـــــــــارق لـــــــر السّ ــــــّن ذكـــ، ولك 2« القـــــد اإلطــــا عنـــــة بينيمكـــــمشتر 

 3« امـــع األحكـــــي تشريــــال فــــى الّرجــــــار عمــــرآن االقتصــــــب القــــان ألّن غالـــــادة البيـــــلزي»  الّ إ
ط ـــي وســــــــف اــــــر منيـــــال أكثــــــن الّرجــــة بيـــــار الّسرقـــــــــارق النتشــــــــد السّ ــــــــة بعــــــــــن أضيفت الّسارقـــــــــولك
مت ــــــإذا، تجشّ ــــــــا،، فــــــــــن نتائجيـــــــوّي مـــــــــــوف األنثــــــــة الخــــــــــا لطبيعــــــــااًل عمييـــــــّل إقبــــّن أقــــاء، وىـــــــــالّنس
ل،، ــــــرق الّرجســــــا يــــــــــرقت كمـــــــــة وســــــى الجريمـــــــــرأة،، أقبمت عمــــــي المــــــــرّددة فــــــــذه الّطبيعة المتـــــــى

ا ـــــإّنية،، ـــن العقوبـــــم اـــــعفيانييال ا ـــــــي أعماقيـــــا فـــــد تحيـــــي قــــــا اّلتـــــوثتيـــــنأا و ــــــــــإّن خوفيـــــــف، و ــــوعمي
     واب،ــــي الثّ ــــــــــل فـــــــرأة والّرجـــــف شؤون األّمة،، ال فرق عنده بين المـــي تصريــــالم، فـــــة اإلســــــعدال

و،، ــــــارا سبيمـــــــــاه واختــــــــــإن لزم ركـــــر والشّ ــــــرة الكفــــــار جريــــا،، والنّ ــــّل منيمــــة لكــــــا،، فالجنّ ــــإن أحسن
ة، ـــــــب أو صمـــــا بسبــــــلي تُّ ـــا يمـــــة ومـــــــة والقناعــــــــال بالعفّ ـــــا، إن تجمّ ــــو وليــــا لـــــي الّدنيـــــــة فــــــوالحسن

    ا ــــــدود هللا،، وتعّديــــــــن حــــــــاوز حّد مــــــا بتجــــا نفساىمـــــــّولت ليمـــــا،، إن ســــة ليمــــذلك العقوبـــــــوك
 اده.ــــوق عبــــــــن حقــــّق مــــــى حـــــــعم

 
و ــــــمنا ــــة، ال يعفييــــــــى الّسارقــــــــم عمــــــع المسمــــــ،، ولممجتم-لّ ــــــعّز وج -ّق ـــــــد حــــــع اليـــــإّن قط

   ةـــــدة عائشــــــو الّسيّ ــــذي روتـــــــة الّ ـــــرأة المخزوميّ ـــــي حديث المــــــا،، وفــــــا وال مكانتيـــــنوثتيأيء،، ال ـــــــش
ي ــــة اّلتـــرأة المخزوميّ ــــأن المــــــم شــــــا أىّميـــــأّن قريشً » و ــــــاء فيـــــــل، إذ جــــــــدلي -اــــرضي هللا عني -

رئ ــــن يجتــــوا: ومـــ؟ فقال-صّمى هللا عميو وسّمم -ول هللاـــا رســـــم فييــــوا: من يكمّ ـــــت، فقالـــسرق
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ال ـــة، فقـــو أسامـــ؟ فكّمم-مـــــصّمى هللا عميو وسمّ  -ول هللاــــّب رسحِ  -دـــــن زيــــة بـــو إاّل أسامــــعمي
 اختطب، ـــــام فـــــدود هللا"؟ ثّم قـــــن حـــّد مـــــي حـــــع فــــــ: " أتشف-صّمى هللا عميو وسّمم -رسول هللا

 
        وه،ــــف تركــــم الّشريــــرق فييــــوا إذا ســــم كانـــم أّنيــــن قبمكـــــّم قال:" إّنما أىمك اّلذين مـــــث

ذا س د ــــت محمّ ــــة بنـــــو أّن فاطمــــم هللا، لــــّد، وأيــــو الحـــوا عميــــف أقامــــم الّضعيـــــفييرق ـــــوا 
 ارّي.ــــالّمفظ لمبخ 1« ا"ـــت يدىـــت لقطعـــسرق

 
    ى،، ـــــى باألنثــــــوي األنثــــــــر،، وتستـــــــــى بالّذكــــــــــوي األنثــــــــالم،، تستـــــرف اإلســــــــي عـــــذا فــــىك

       وـــــــو عممـــــــــــأ بـــــــــبطأن ــــ،، وم-ىــــــــتعال -ام هللاـــــــام أحكــــــف أمــــى الّضعيــــــزة لمّشريف عمــــــال مي
      ة ـــــــة بالّسارقــــــــارق وال رأفـــــة لمسّ ـــــ،، ال شفاع-رـــــي األثــــــاء فـــــــا جـــــكم -وــــــــو نسبــــــــــرع بــــــــم يســـــــــل
ُۢ بَِىا َكَسبَا ا، أي: ﴿ ــــّم مقاباًل لعمميمــــــا يتــــــّد عمييمـــــة الحـــــا، ألّن إقامـــــة ليـــــو شفاعأ زاء ـــــــ﴾، والجَجَزآَء

َِۡم ُُتَۡزىَٰ ُُكُّ َنۡتِۢس بَِىا َكَسبَۡتۚ ﴿ رّ ــــر والشّ ــــواب الخيـــــى: ثـــــل معنــــتحمة ـــــكمم ّم ـــــ، ث17غافر : ﴾ ٱۡۡلَ
ۡل َجَزآُء ٱۡۡلِۡحَسَِٰي إَِلَّ ٱۡۡلِۡحَسَُٰي ان ﴿ ــــى اإلحســـــزاء عمــــف فالجــــيختم ئة ـــــزاء الّسيّ ــــــــ، وج60الّرحمن:  ﴾ ََ
 ﴿ ْ ُؤا ف  وََجَزَٰٓ ا َُ  .40﴾ الّشورى:  َسيِّئَة  َسيِّئَة  ّوِۡثنُ

 
اًء ــــــراده نســــــ، وعّفة أفيّ ــــــو األخالقــــــم جمالــــــع المسمــــظ لممجتمـــــح، يحفــــــّي صريـــــاب قرآنـــــخط

      اد،،ـــــــى رؤوس األشيــــــــا عمـــــــو جزائيــــــاول وفقـــــــا، وتنـــــــــة عمنً ـــــــم الّسارقـــــــو حكـــــــااًل،، ورد فيـــــــورج
ا ـــــا،، ىب نفسيـــــدة ليـــــات المؤيّ ـــــواع الّتشريعــــــة بأنــــــرأة المحوطــــــــاورة؛ فالمــــــي ذلك وال منـــــداراة فــــــال م
ذه، ــــــا أخْ ـــــــن حّقيـــــس مــــرام ليــــى حـــــّدت إلـــــا إن امتـــــع يدىــــة بقطـــــــّد الّسرقـــــة حـــــع إلقامـــتخض يــــاّلت
ن ــــاواة بيــــــن، والمســـــلجنسين اــــدل بيــــــدأ العـــــبـــخ مـــــي ترسيــــــة فـــــام المثاليّ ـــــالم تمـــــد اإلســـــــذا، يجسّ ـــــوبي
ّس ــــو، وال يحـــــن وتعاليمــــام الّديـــــن أحكـــــاه والّنسب عـــــرج ذو الجـــــــى ال يخــــــع،، حتّ ــــــاف المجتمــــأطي
وه ـــــوجوي  رـــو آخـــــــات وجــــل إّن العقوبـــــًدا إاّله،، بــــــي أحــــــدود ال تعنـــــأّن الحــــــور بــــــر المغمـــــالفقي
رقت ــــد ســــت محمّ ـــة بنــــو أّن فاطمــــل» ر ـــــد البشـــــول سيّ ــــــا قـــــة،، ومـــــة االجتماعيّ ـــــذه العدالــــــــــــى

    راءــــىوّي،، الزّ ـــرف الّنســــة الشّ ـــــّـ اره قمــــــباختيى ذلك، ــــــد عمــــــإاّل راية وشاى -ملسو هيلع هللا ىلص -«ا ـــــت يدىـــلقطع
و ــــــت ما فعمتـــو فعمــــــا، لــــــــر هللا عمييـــــذ أمـــة لتنفيـــــل الجنّ ـــــاب أىـــــي شبدَ ــــأّم سيّ  -رضي هللا عنيا -
 ا.ــــــــاىـــاشـــزوم،، وحــــي مخــــدة بنـــــسيّ 
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ا ــــــــا معً ـــــواء، يرفضيمــــــــّد ســــــــى حـــــس عمــــــة الجنـــــة وخصوصيّ ـــــن الّطبقيّ ـــــوّي مــــــف نبـــــو موقــــــى
        -ىـــتعال –م هللا ــــام حكــــة أمــــــا االجتماعيّ ـــــت منازليمـــا عمـــــى، ميمــــر واألنثــــن الّذكــــا بيــــمكافئً 
ُۢ بَِىا َكَسبَا ﴿  اء ـــة والبــــــــزة المنّونـــن اليمــــاط بيــــاله،، كاالرتبـــــذي عمّــــ ة بالـــة مرتبطــــــ﴾ والعقوبَجَزآَء
ن ــــــا" بباطــــــزاًء " م " بمــــــّي لـ " جـــــر الّترتيمـــــالّظاىة ـــــا عالقــــــا،، إّنيــــــة بينيمــــــــا جامعــــــــج ميمً ـــــذي أنتـــــــالّ 

ة ـــــالؤم العقوبـــــــــا " تـــــــ" بم ءاــــن وبـــــن نون التّنويـــــة عــــم المقمبــــــين الميــــالؤم بـــــة،، والتّ ـــــة والعقوبـــــالفعم
رى،، ـــــم أخـــــة،، وأّي ميـــــــة لآليـــــــراءة المرّتمـــــــن القـــــــــة عـــــــو الّناتجـــــــن ميمــــــرق بيــــــة، ال فــــــع المعصيـــــم

ي جنب ـــــان فـــــــــاإلتيب ــــــو واجــــــــا ىـــــــرأة كمــــــــب المــــــــي جنــــــــّره فــــــّق وتقــــــدع بالحـــــورة تصــــــــــمجي
      القــــّق واألخـــــــال الحـــــــم جمـــــــع المسمــــــل لممجتمـــــة، لتحمــــــة الجميمــــــًة بالغنّ ـــــل،، متمّتعـــــــــالّرج
     ارق ــــــة و السّ ــــــن الّسارقــــــرق بيـــــدود،، ال فــــــوالحات ـــــــع العقوبــــــة بتشريــــــا الحمايــــــــــراد ليـــــــــــي يـــــاّلت
رة ـــــاواة ظاىـــــن حيث الجنس،، مســــب وال مــن حيث الّنسب أو الحســـــا ال مـــــّد عمييمـــــة الحـــــي إقامـــــــــف

     و ـــــا نفســـو /ليــــّول لــــن تســـم دمـــْـال يقـــا، فــــة فعمتيمـــــا عاقبــــى يخشيــــل، حتّ ــــرأة والّرجـــــــــبين الم
ة ــــة لصحّ ــــات، ورعايــــات والجنايــــن اآلفــــــــة مــــة اإلسالميّ ــــد األمّ ــــا لجســــــاه، حفظً ـــــا أتيـــــم ىـــــعم

راءة ــــاًل لقــــا، تسييـــــة نطقيـــــن صحّ ـــــن التّنويــــة عــــم المقمبـــــفي المية، كما تراعى ـــــو األخالقيّ ــــمنظومت
           ًرا ــــي تكفيــــــانة/ الجـــــن الجانيـــــم زاءــــل الجــــة تقبّ ــــسيول -اــــم عمومً ـــــرآن الكريـــوالق -ةــــاآلي
ا ــــا أو أيّ ـــــا كانــــميم -لــــرأة/ الّرجـــــى المــــعم دّ ــــة الحـــراب إلقامــــــو استغأؤ ــــتمكّ ة، دون ــــــن المعصيـــــع
 وال.ــن األمـــــرام مــــــة الحـــــــو مقارفـــــو نفســــّول لــــــن تســـــرة لمـــبــــموعظة لمغير وع -اــــكان

 
و ــــال يسقط ة،،ــــام الّشريعـــــــحكأ نـــــم مــــــة إلى حكـــــة الكريمـــــي اآليــــّي فــــــاب القرآنــــعرض الخط

       ادهـــــى عبـــــعم -تعالى  -وق هللاــــــن حقـــــــا مــــــل حقً ـــــّي،، مثّ ــــــاد إنسانـــــــرّي،، وال اجتيـــــــون بشــــــقان
م، ـــــا بينيــــــوق المسممين فيمقــــــظ حـــــوا عن المعاصي،، ليحفــــــى ينتيــــو حتّ ـــــم بـــــا أمرىــــان مــــــإتيي ـــــف

ن ــــتحسم ـــــالــــة،، ومــــظ األمّ ــــو حفـــــق بـــــة اإلسالمّية، ليتحقّ ـــــد الّشريعــــن مقاصـــــال مـــــظ المـــــذلك أّن حف
ة ـــــة المتمّثمــــن الّرذيمــــم اــــــــي خطر، وا عفاؤىـــــة فـــــإّن األمّ ــــــة، فـــــة والقناعـــــى الفضيمـــــرأة عمــــة المـــــتربي
    ّد ــــن العقوبة،، ألّن إقامة الحــــم تافـــــّم إذا خـــــا يتـــــة، إّنمــــــى الّسرقـــــــا إلـــــي بيـــــع المنتيـــــي الّطمــــف

          : - تعالى -و ــــــــي قولـــــّي فـــــيب القرآنــــــيء الّتعقـــــده مجــــــــا يؤكّ ـــــــل ذلك، وىو مـــــا يكفـــــى مثيمتيـــــعم
ََٰٗل ﴿  ُ َعزِيٌز َحِكَه   ّوَِي ٱًََك ِۗ وَٱََّّ ا ـــــو صنيعً ـــــع بــــاًل: صنـــــو تنكيـــــل بــــــنكّ ، » 38﴾ المائدة: ٣٨ ََّّ
 -نــــــــســــوذج الحـــــر واألنمــــي الخيـــــا فــــــكم -رّ ـــــي الشّ ـــــال فــــون المثـــــرق أن يكـــــــوال ف ، 1« ّذر غيرهــــيح
 رة..ــــــة،، أو نكــــــــمعرف ة،ــــة أو وضيعـــــرأة، شريفـــــام
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         دودـــــع والحـــــاب الّتشريــــــي بــــّي فــــــاب القرآنــــــــّرض الخطــــــو إذن، يتعـــــــعمى ىذا الّنح
         دــــة، ويخمّ ــــــة والعقوبــــــفي الجنايواء، ـــــواًء بســـــــل ســــــع الّرجـــــا مــــــــا إّياىـــــــرأة، مقّدمً ــــــى المــــــإل
ال ــــــي استعمـــــــّي، فـــــو المثالــــــّي وجمالـــــــو األخالققـــــــم ألــــــع المسمــــــظ لممجتمـــــة تحفــــــي نصوصو عقوبــــــــف

ت ــــد قمبـــــــوق اء"،ــــــن " و " البـــــين " التّنويـــــب بلقمــــم اـــــــو حكـــــــور كفمــــــّي وظاىر مجيـــــــّي نغمـــــــفونولوج
         اس ـــــورة، ومراتب النّ ـــــــة والّذكــــــن األنوثــــــّوى بيـــــة، فســـــــــف وضرب األمثمـــــــــن الّتشريـــــــموازي

   وف ـــــ،، والوق -ىــــــتعال -ر هللا ـــــال ألمــــــو االمتثـــــــد ىــــــار الوحيـــــر المعيــــليصيع،، ــــــي المجتمــــــف
 .-وهللا أعمم -ز..ــــو العزيــــي كتابــــــف وـــــد أحكامـــــعن
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 . ةـــاألّم الوصيّ  -جـ     
 
ى ـــــان إلـــــة اإلحســـــم فضيمـــــات، وبتعميـــــراد والمجتمعـــــــة لؤلفــــــــة الّسميمــــو الّتربيــــــي مضّي نحــــــف

اب ــــي خطــــف ز،،ـــــو نصيب مركّ ــــــرأة فيــــــا،، لممــــــاًل تربويًّ ـــــم سبيــــــرآن الكريـــــج القـــــن، ينتيـــــن أحســـــم
 ة.ــــة الّسياقيّ ــــات الخصوصيّ ــــمل بعالــــــز، حافـــــمميّ 

رض أّول ــــي معـــــو فــــــوى -المـــــعميو السّ  -ىــــو عيســــــان نبيّ ـــــى لســـــل عمـــــن قائـــــّز مـــول عـــــإذ يق
           رة:ــــة الّطاىــــــو العفيفـــــن والدتــــو، وعـــــن نفســـــاع عـــــد الّدفــــــي مشيـــــو،، فـــــد والدتــــــزة بعــــــــــمعج
ۡوَصَِٰن  ﴿

َ
َّٗ  َوأ َِٰةِ َوا ُ ۡوُت َح َك ةِ َوٱلزَّ َِٰ نَ ِِت َولَۡه  ٣١ا بِٱلصَّ َِِٰلَ ُۢا بَِو َّٗ َجبَّارٗ ََيَۡعۡنِن َوَبرَّ  .32-31﴾ مريم: ٣٢ا ا َشيِ

  
 اذا؟.ــــاذا؟ ولمــــن؟ وبمـــــن؟ وبمــــم،، يوصي مَ ــــن الّرحيــــو هللا الّرحمـــــإنّ 
 
    ونــــن المواضيع، وتكــــد مـــي العديــــم فـــرآن الكريـــده القـــا اعتمــــة أسموبً ــــر الوصيّ ـــــأواًّل: تعتب 

ّظ ــــو حــــود عميــــو يعــــى أّن الموصي لـــدّل عمـــذا يـــال، وىـــل ذي بــــر بعمــــى الغيـــد إلــــيعي» أن ـــب
وب ــــن أسمــــم الـــى االمتثــــث عمــي البعــــوى فـــاء أقـــوب اإليصـــسمأل، و ـــن ذلك العمــــر مــــكبي
ّر ــــبب -المــــالسّ ا ــــى رسولنــــــو وعمـــعمي -ةــــي اآليــــو فــــو تعالى لنبيّ ــــا وصّيتـــــ، وم1«يفـــر والّتكمــــاألم
 ل ذلك.ـــــدة قبـــــــو ووالــــيبّ بــــا لنــــــد هللا ُأمّ ــــــــا عنــــــــى مكانتيــــل عمـــــة إاّل دليــــو اآليــــــوالدت

 
و ــــــا لــــــل أّىمتيـــــم،، وتبجيــــــاب تكريــــــد،، خطــــــّي جديــــــاب قرآنـــــى بخطـــــرأة تحظـــــي المـــــى اـــــى
روط ــــــال ش و ا،ــــــد ليوّيتيـــــرة،، ال تحديـــــــة أم كافـــــا،، مسممـــــانت عقيدتيــــــا كـــــــة،، ميمـــــــا الحانيــــــأمومتي
ن ـــــو أدرى بمــــــوان،، وىـــــــو من رّب األكــــــتــــــرام،، استحقّ ــــــن االحتــــــة مــــــة العميّ ــــــذه المرتبـــــا بيـــــلحظّوى

 . - وـــــسبحان - ،، وـــــيوصي ب
 

ع ـــــي المجتمــــــف ًواــــت عضــــط،، وليســـــــل فقــــــــا لممثــــــت مضربً ــــم،، ليســـــرآن الكريـــــي القـــــرأة فـــــفالم
ع،، ــــم المجتمــــّي لتنظيــــور تشريعـــــي دستـــــر فـــــي سطـــــات فحسب،، وال ىـــــو واجبــــــوق وعميــــــحقو ـــــل

       ةــــــمطّمق -و ـــــفي ةـــــة االستثنائيّ ــــــاة،، والحالـــــّزوج،، والفتـــــا الـــــر ذلك،، إّنيـــــيــــّل ذلك وغـــــا كـــــولكّني
و ـــــم معــــور،، تتقاســــــة شيـــــا تسعـــــل جنينيـــــر،، أّم،، تحمــــــا ذكــــى مــــة إلــــي إضافـــــ،، وى-ة ـــــــــــــأو أرمم
 ا ـــــــة بارئيــــــى رحمـــــرة إلـــــا المسافـــــواق روحيـــــــــرة أشــــــــا وىجـــــــا،، وتسابيحيـــــــــا،، وأنفاسيــــطعامي
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ا ــــو خوفيــــإن خالطُم ـــــــجِ ويَ ا،، ــــع ىمسيــــا،، ويسمــــو قمبيــــاور قمبــــيج -ةـــــانت مؤمنــــإن ك -وـــــوبارئ
 و!!.ـــعمي

 
ة،، وأّم ـــاء الجنّ ــــدات نســــدى سيّ ــــى إحــــود البحث إلــــرأة خاّصة،، يعــــو امــــة نحــــة حييّ ـــــوبالتفات

اح ــــــــ،، تمك الفتاة اّلتي نشأت في معبد،، تحت جن-عميو وعمى رسولنا الّسالم -المعجزة عيسى -يّ ـــالّنب
     ران"ــــــرأة عمــــــماا " ــــــة أّميـــــ،، ىديّ -المــــا السّ ــــــى رسولنـــــو وعمــــعمي -اءــــــــلزكريّ  -ةــــــة الّنبويّ ــــــالّرعاي

ة ـــــــن عشيّ ــــبي مـــــاة مريـــــــي الفتــــــى اـــــــا،، ىـــــــرأة وخالقيـــــــين امـــــة بــــــان المحبّ ـــــا،، وقربــــــى رّبيــــــــإل
ات ـــــا الّشبيـــــط عمييـــتساقـــ" دون زواج،، وت اـــــــل " ُأمًّ ــــــو تستحيـــــر هللا وكممتـــــا،، بأمـــــوضحاى
ة ــــة متضّمنـــــة وصيّ ـــــّوة والّرسالـــــو بالّنبــــــم عميـــــذي أنعــــّــــ و الــــو ربّ ـــــًدا،، حّممـــــرزق ولــــراءات،، فتــــــواالفت
 و:ــــــــى لسانـــــــعم -ى ــــــعالت -ول ــــــإذ يق؛  نــــبندي

ۡوَصَِٰن ﴿ 
َ
َّٗ »  -﴾: َوأ ةِ َوا ُ ۡوُت َح َِٰ َك َِٰةِ َوٱلزَّ نَ ِِت   «« . ابِٱلصَّ َِِٰلَ ُۢا بَِو َّٗ َجبَّارٗ ََيَۡعۡنِن  َولَهۡ  َوَبرَّ  «. ا ا َشيِ

 
راء ـــــّق الفقــــــّم بحـــــ،، ث -تعالى - و ـــــــعبودّيتّق ــــــوط بحـــــة، فمنــــــن الوصيّ ــــــد األّول مـــــــا البنـــــفأمّ 

م ــــــــة وساللـــــدارج الّرفعـــــا مـــــمومتيأا ــــت بيـــــنَ ي سَ ــــمك األّم، اّلتــــــا، فتــــــي منيــــــد الثّانــــا البنــــو وأمّ ــــعمي
 د.ـــــاح،، وتأكيـــــا إلحـــــــــة فييــــا وصيّ ــــّر بيــــال،، والبـــــالع

 
ات ــــ أّن آيإالّ م، ــــرة مريــــــدة الّطاىـــــق بالّسيّ ــــة متعمّ ــــة الكريمـــــي اآليــــاب فـــون الخطــــم كــــورغ

    نــــّر بالوالديـــــرض البـــــي معـــــة أو فـــــصراحأن " األّم" ــــــن شــــــع مـــــــم، ترفـــــرآن الكريــــــي القـــرة فـــــكثي
ك ــــّر حجّ ـــــال: بَ ــــــّج، ويقـــان والحــــي اإلحســـــاع فــــر واالّتســـــّة، والخيـــة والجنّ ــــ: الّصمرّ ـــالب» و
 ةرّ ــــب: وــــّرر، واسمــــة كالّتبــــدق والّطاعــــالصّ ّر: ــــرور، والبــــو مبــــا، فيــــاء وضّميــــح البـــّر بفتـــوبُ 

دودة ــــر المحــــة غيــــان والّطاعــــدق واإلحســــي: الصّ ـــذه المعانــــــع ىــــ، جمي1«  وقـــــالعق دّ ـــوضة، ــــمعرف
 -ا الّسالمــــــمى رسولنــــعميو وع -وــــنبيّ   -ىـــتعال -ا هللا ــــّر " " أوصى" بيـــــــة " بــــا يّتصل بكممــــممّ 
 ات".ــــاه " األّميــــم تجـــــا ديدنيـــــاده بجعميــــــع عبــــــّم جميــــــــن ثـــــــوم

 
ان ــــــل اإلتيـــــــالّترتيام ــــد أحكـــــى مجيــــــرض عمـــــ، تف مــــــورة مريــــــــن ســـــة مـــة الكريمـــــإّن قراءة اآلي

  ةــــم مقمبـــــب ميـــي "، وىـــــوالدتــــي " بــــــّر فــــــاء الجــــــرًّا " وبـــــي " بـــــة فــــــن الفتحـــــن تنويـــــم بيــــبصوت المي
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       ونــــــاع النّ ــــــاب الماضي،، فأوجــــــ" آالم وأتعن " األّم ــــزول عــــزال،، لتــــــن، المــــون التّنويـــــن نــــــع

ان ــــــوعرف رــــــا جيــــــون فييــــــّل النّ ـــــت محـــــم حمّ ـــــي "، والميــــو" أمّ ـــــمّ أد ــــــداء الولــــــى نــــا إلـــــو أثرىــــــال يمح
واب ــــط أبـــــــّد مفتاح أوســــــي تعــــــــو" اّلتـــــمّ أاه " ـــــد تجــــو العبــــــر بـــــــذي أمـــــان الّ ــــــواإلحسّر ـــــذا البــــــوّي بيـــــق

ا،، ــــوّي" بأفضاليـــــّي" أو " الّشفـــــراف " الكالمـــــوة لالعتـــــم" إاّل دعــــة " الميـــــا شفويّ ــــــة، ومــــــالجنّ 
ل ـّي جميــــــاب القرآنــــــل الخطــــــة يقابـــــــة وسموكيّ ـــــة لفظيّ ــــــــاًل،، بجماليّ ـــــواًل وعمــــــا،، قــــــان إلييـــــــواإلحس

وم ــــا تقــــة، ألّنيـــــبالوصيّ »  ت ــــن خصّ ـــــة لمــــــة أخالقيّ ـــــــاقبـــــــل ــــد بتشكيــــــــا الولـــــــــرأة " األّم" موصيــــــالم
ل ـــال الحمــــي حــــل فــــاًل، فالّطفــــــدرك عقـــير المــــن، وغــــاة االبـــــي حيــــور فــــــر المنظــــزء غيــــــبالج
ده ــــ، وتموـــي اّلتي تحممـــــيء، فيـــــــّل شــــك وـــــّدم لــــي تقـــــي اّلتـــــل األّم ىــــى يعقــــوالدة، وحتّ ـــــوال

        ا ــــــــــن األّم لولدىـــــــيرة مــــــــال الكبــــــّل األعمـــــــفج؛ 1« وــــــي بــــو وتعتنـــــر عميـــــو وتسيــــوترضع
اء ـــــــــو كإخفـــــن وذاكرتــــن االبـــــن عيــــــت عـــد أخفيـــــــــ، وق-وــــــــسبحان -اللــــــا إاّل ذو الجـــــد عمييـــــــال شاى

ر ـــــــًرا، كجيـــــــــا جيـــــــأوصى بحقوقي –تعالى  -ّن هللاـــــم، ولكـــــة لمميـــــــا بالّنسبــــــــــة وغّيبتيــــــــون المنّونــــــــالنّ 
ة ــــــل الغنّ ــــــّو، تحمـــــف وحنــــــي لطــــــا فــــــة بيــــــال الوصيّ ـــــــا جمــــــّدم ليــــــــق،، يقــــــالّنطي ــــــم فـــــالمي

        وــــراد تأصيمـــــّي المـــــق الخمفـــــات الّرونــــــع باقـــــو، وتجمــــــم بعض دالئمـــــة لصوت الميــــــالمصاحب
 ّن.ــــد األغــــــة الّصوت الجديــــة أصالــــــة المسممـــــــي األمّ ــــف

 
م ـــــى عالــــــات إلــــم الّظممـــــن عالـــــالء،، ومــــى الجـــــاء إلــــــن الخفـــــي مـــــمب المعانـــذا تقـــــــىك
 ا.ــــــاع ليــــــة،، أو سمــــــة لآليــــــراءة مرّتمـــــالل قــــــن خــــم،، مـــــوحياتياس ـّــــ ع النـــــي واقــــة فـــــالمكاشف
 
ّر ــــاء الجـــــن وبــــن التّنويــــــيم بيـــــل المــــو كوصـّــــد وأمــــــين الولــل بــــان الواصــــــّر واإلحســــــو البــــإنّ 

     2« ىــــذا المعنــــــل ىــــرى تحمــــخأان ـــــن معــــا مــــــر ليــــــا ذكــــاق ومــــاإللص» ى ــــــة عمــــالّدالّ 
دّي ــــن جســـــّول مـــــاق يتحــــا، وااللتصـــــين األّم وولدىـــة بــــــة المتينــــــة العالقــــــي بطبيعــــذي يوحـــــالّ 

ة ــــــز المعاممــــــــي تميّ ـــــة اّلتــــــة والّصراحــــــــاء المشافيـــــا بقــــاق بينيمـــــّي،، بـــــولوجــــــّي فونـــــــى نفســـإل ّي،ــــــنفس
 ن.ــــين الّطرفيــــة بــــالخاصّ 
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ان ــــــّل ذي لســـــــل لكــــــو فحسب، بــــــرف الوصّية ال لنبيّ ــــة شـــــموماأل -إذن -رآنـــــــدي القـــــــيي

 اــــــــوج مفرداتيـــــــة تمــــــي آيــــــا، فـــــز ليـــــــاب المميّ ـــــع منصت، فيمنحيا ىبة الخطـــــارئ أو سمـــــــق
ذور ـــــا بــــــــي أحشائيـــــــرأة حممت فــــــــق بامـــــــة تميـــــــة ذات غنّ ـــــــا بنغميّ ــــــة، ويقّدميــــــة الّنديّ ـــــــفــــبالعاط
 و.ـــــي أرضــــــــة هللا فــــــــاسب بخميفــــــة تنــــــة، ووجدانيّ ـــــــة روحيّ ــــــا، رعايــــــــة ورعتيــــــــاإلنسانيّ 
 

اب ـــــي خطــــــرأة " األّم" فــــــة بالمـــــة العنايــــــــم الئحـــــــرآن الكريــــــع القـــــّرد يوقّ ــــــــو متفـــــــى نحـــــــوعم
وق ــــم فــــــا بالفونيـــــق صوتيّ ـــــّي المتأنّ ـــــا المعجمـــــي وجييــــــة فــــــة والّصوتيّ ـــــق الّمغويّ ــــو العالئـــــت فيــــارتق
وّي ــــــّي سنـــــــوم عالمــــــبي ــــفٍ ر مكتـــــّدس، غيـــــا المقــــــاىـــــة معنـــــس األمومــــب" ويمبــــّي " القمــــــركيبـــــالتّ 
ّنمــــــلي     اــــــر يحيـــــذكرّدد، أو ــــــا روح تتـــــت فييـــــا بقيــــــاة، مـــــال الحيـــــل،، اّتصــــان مّتصـــــا اإلحســــا،، وا 

ن بـــــي " أّم" و " أمومــــم فــــان الميــــى ألحـــــود،، ويتوشّ ـــــو الوجـــــى بـــــّدد، يتغنّ ـــــوال يتب ن ـــــدت تنويـــــة" وا 
 .-مـــــوهللا أعمى وأعم -اء،،ـــــوب
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 .لفصل الثانيا: خالصة  .. و.. غّنة.. في خطاب..قلب -20
 

    عمى عجل ترّجل ىذا الفصل قاصًدا الخروج من بيت اإلقالب الوارد في اآلي الكريم, اّلذي ذكرت
فيو المرأة,, ىا ىو ذا يجمع في رحالو معالم أنوثة متنّوعة,, وانماًطا خطابّية مختمفة,, من سور كثيرة,, 

ون الّساكنة تارة ــــزّينتيا ألحان الّترتيل بمشيك فونولوجّي اني, تمّثل في الميم األغّن, المقمب عن النّ 
 وعن التّنوين تارة اخرى,, ومّما جمعو3

    ة الواردة في إقالب الّنون الّساكنة ميما ُبعٌد اوسع من ظاىرىا الّصوتّي, فييلمجمالّية الّصوتيّ 
ّما تيذيب خمقّي ) الّتحريم3 73إّما جمالّية اصطفاء ورعاية ) آل عمران3 -عمى األقل -    ( 37(, وا 

نحٍو  وىذا عمى مستوى الكممة الواحدة؛ حيث اخذ الّصرف في تصريف الّدالالت وتنويع المفردات عمى
 انيق, في خطاب ذي عالقة بالقّصة القرآنّية بين زمنين مختمفين ) فجر المسيحّية( و ) فجر اإلسالم(.

 
أّما الجمالّية الّصوتّية إلقالب الّنون الّساكنة بين كممتين, فقد جمعت إلى الّداللة عمم  - 30

الّنحو ومعانيو,, فكانت الوظيفة مممًحا عامًّا آليات كريمة, ورد فييا الخطاب المنوط بالمرأة, باعتبارىا 
   (, 77يع القرآنّي )الّنور3(, ثّم ذات حّق اجتماعّي كفمو ليا الّتشر 29مضرًبا لمثل الّسوء ) الّنحل3 

بعد وفاة  -ألمومتيا المؤمنين -وفي معرض الخصوصّية الّنبوّية كونيا جزًء ال ُيمّس لو طرف
(؛ كما وجد البحث في ما وجد من زاد, دلياًل قرآنّيا 29) األحزاب3  -صّمى هللا عميو وسّمم -الّرسول

   ت المرأة المؤمنة في المجتمع المؤمنرّصعو قمب الّنون الّساكنة في سياق الحديث عن أىميّ 
 (.37(, وأخر يعّمم األزواج أدب عتاب أزواجيم من الّنساء ) الّتحريم3 92) الّنساء3 
 

ن المّتصل بالباء, فإّن الخطاب ــــــــل في التّنويـّــــ ن في حال ثانية تتمثـــــــألّن القمب ممك - 39
ي سياق ـــــــار معو فــــــــــرة صوتّية, بل ســــــــــوده كظاىــــــــــر إلى وجـــــــرأة, لم يفتقــــــــــوط بالمـــــــــــالقرآنّي المن

(, ويمنحيا حّق المساواة مع الّرجل في الجزاء 992-031رامتيا) البقرة3 ك قّ ــــّرع لممطّمقة حــــــــيش
الخطاب القرآنّي حين يوحي باألمومة الحانية (؛ في حين يجثو البحث بين يدي 77والعقوبة ) الّنور3 

ر,, ال يفارق صوت ـــــــــاب إلى آخـــــــة إلى آية,, ومن خطـــــ(؛ ومن آي79ويبّجل المرأة الوالدة ) مريم3
ن ـــــــقمب األنيي المترّنم,, يـــــــــثر عمى العبارات القرآنّية ألحان الّسماء,, وجالل الوحــــو, فينـــــــــة ميمـــــالغنّ 

وء إلى نعماء,, والقيد إلى حرّية,, بحسب المواضع, والّسياقات,, وفيما يمي مخّطط ــــإلى أمل,, والسّ 
 ل3ــلبيان ما جاء في ىذا الفصل المترجّ 
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 .مواضع اإلقالب في خطاب القرآن المنوط بالمرأة: ( 20ط )مخطّ ال
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 ةــــــخاتم
 

! ما لمجمال كّمما المس اإلحساس بو شغاف القمب ولو بشيء منو تمّيفت الّنفس إلى مزيده ؟
وبرغم ذلك، فإّنو ال حيمة لمشرعّية  ،، كّمما اقُترب من حياضيا ،، اّتسع إناؤىا؟!وما لمعرفة العموم 

 األكاديمّية حيال ىذه الفضفضة في كمييما ،، إاّل الّصرامة، ورسم الحدود!!
 

         لجمالّية القرآن.. جاذبّيتيا ،، وألنوار إعجازه فتنتيا وأسرىا ،، فكيف بيا وقد تمّفعت بيذا
ليا أن تكون مراصد لمّظاىرة الجمالّية في الوحي الخالد ،، عني بيذا  تبو توّشحت بتمك آيات كُ 

 .الخطاب المنوط بالّشطر الجميل من البشر " المرأة "
 
بالكّف عن التّقّدم أكثر ،إذ ليس بوسعو أن يبقى وراء القرآن  ىو البحث يقف وقفة المأمور وىا

قضي ،، وأسراره ال تنتيي ،، ولكّن وريقاتو لم تبق الكريم متتّبعًا خصائصو ،، و دقائقو ،، فعجائبو ال تن
باىتة كما كانت ، فقد تقّمدت صدورىا بقالئد دالالت تنّم عن فيم جديد آليات القرآن العظيم المتعّمقة 
بالمرأة، حين تُتمى بمسان قارئ ُمجيد ألحكام الّترتيل، أو ُتسمع منو، فُتدرك الوقوف ومعانييا،، ويحترم 

 و الّداللّية.  ّيةالّصوت وظيفيتوّصل إلى اإلقالب وُيتو  
 

 أىّميا: مقترحاتو بذلك، فإن اختصار الموضوع، ُكّمل بنتائج، و تعّمق ب
 

 ٭ الّنتائج :
 كمّية عاّمة: - 10               

 
 ،و تقصده= مازال القرآن الكريم، و يبقى معينًا ال ينضب عطاؤه، تؤّمو البحوث والّدراسات 

 يو.ــــبًا عن دور اإلعجاز، ومكامن الجمال فـــــي كّل الّدىور، تنقيـــــــة العمم فـــــــأعالم العصور، و طمب
وث الّمغوّية ) نظرّية ومخبرّية( وآلّيات البح= يستوعب القرآن بطابعو اإلعجازي،، جميع المناىج 
 ة.ــــــلّداللبين نقدّية و صوتّية، وأسموبّية في تحميل الخطاب أو عمم ا

 دة أساليبو و سماتو في مبنى خطاب القرآن و معناه.= الجمالّية مممح معقو 
 .= القرآن خطاب صوتي دالّ 

و نقطة تحّول  تعكس وجو اإلعجاز الّصوتي لمخطاب القرآنيّ = عمم الّترتيل " فن " و " قواعد " 
 ىاّم في فيم نصوصو، لما في األداء الّصوتي لمقرآن من إعجاز و إنجاز.
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      = الّنظم الّصوتي _ بصوائتو و صوامتو  و فونيماتو الّتطريزّية _ يعضد الّنظمين الُجممي

 و الّتركيبي لُبنية الخطاب القرآن.
      كيفّية، األداء القرآني بالقدرة عمى الّتعبير عن معاٍن و مدلوالت ضخمة بأوسع = يتمّتع 

 في تناسق الفت بينو وبين التركب الّنحوي لآليات.
    آلّية  الّتحميل الّصوتّي لآليات المتعّمقة بالمرأة عن أنموذج صوتّي راقٍ  ، ال يقلّ = تتكّشف 

 . -ّلّل  تعالى عن بقّية الّنماذج الواردة في كتاب ا
 = لمّسالسة الّنطقّية ، وتمام الوضوح الّسمعّي اولوّيتو في تبميغ الوحي و التّأثير في المتمّقي.

 
 الّنتائج الجزئّية - 10

 
 –الّداللّية  –فيما يتعّمق بالمقاربة الّصوتّية  –أ 

 
 = لموقف الجائز بالغتو المتعّددة جوانبيا وصال و فصال . 

 الوضع الماّص لمعالمات اإلعرابّية ، ألّنيا تؤول إلى سكون عنده .= يعتبر الوقف 
= عالمة الوقف الجائز " قمى " إشارة بتمام المعنى و كمال االنقطاع ، مع أولوّية الفصل بين 

 الّتراكيب القرآنّية  الواردة فييا.
ىذا الوصل ، ، مع أولوّية لى مرونة المعنى موصوال إ= عالمة الوقف الجائز " صمى " تشير 

 وعدم المنع من الفصل ضرورة او اختيارا.
 = عالمة الوقف الجائز " ج " تمُثل حيث إمكانّية الوصل و الفصل في الّتركيب القرآنّي .

نّية = باجتماع عالمتي وقف جائز )"ج + صمى( أو ")ج+ قمى (" تعطى تالوة اآليات القرآ
 تنّوعا جرسيا و آخر داللّيا
ثراء داللّيا ، بتناوب الوقف عمى الّمفظين  ۛ  ۛ  القرآني الوارد فيو وقف الّتعانق= ينال الّتركيب 

 الممّيزين بعالمتو.
  تمام المعنى  = ليست الفاصمة القرآنّية مممحًا صوتيًا يستوجب الوقف عميو بالضرورة، ولكنّ 

 ىو الّسيد في ذلك.
 القرآني.= تأخذ الفاصمة القرآنّية شكل أنساق، يّتسم بيا الخطاب 

       = كممة المقطع من اآلية، إذا ختمت بحرف مّد ) مع نون أو ميم( فذلك تمكين لمّتطريب
 و الوقع األغّن.
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     = قد ينكسر نسق الفاصمة القرآنّية العاّمة لسياق قرآني ما بفاصمة أخرى، ثم ال يمبث الّنسق

نظمو األول، طردًا لمممل و إذكاًء لوعي القارئ أو الّسامع لآلي الكريم، وىذا ما ُيسّمى  أن يعود إلى
 انزياحًا داخمّيا لمفاصمة.

 في الخطاب القرآني المنوط بالمرأة.  = لمفاصمة المجيورة، داللتيا الّردعّية أو التّقريعّية
ن ىما فونيمان متحوالن عن فو  نيم الّنون_ إاّل أنيما يخضعان = النون الساكنة و التّنوين_ وا 

 لمّتحول الفونولوجي ذاتو بمجاورتيما فونيم الباء.
مستوى كّل      = قمب النون الّساكنة و التّنوين إلى ميم، سبيل انتاجّية صوتّية و داللّية عمى

 و الّتركيب القرآنيَّين. الكممة من
أو التّنوين إلى ميم، اختصار لممسافات نة = العمميَّة الّصوتّية المتمّثمة في تحويل الّنون الّساك

 بين التّنوين و الباء _ مخرجًا وصفة _ و توسيع لمّدائرة الّداللّية.
 

 .من حيث أنواع الخطاب القرآني المنوط بالمرأة -ب
 

        تنّوع الخطاب القرآني الذي اّتخذ " المرأة " أنموذجو الّرئيس، غير أنيا لم تمبث أن انقسمت 
إلى نماذج نسوّية،، أستقّمت فيو كل امرأة أو طائفة نسوّية بسمات و عالمات خطابّية في إىاب صوتي 

 في الّتعبير عنيا، فكان:مرّتل جمع الفنّية واإليحاء 
 
 الخطاب المتحّدث إلى المرأة ) مريم ابنة عمران _ نساء الّنبي _ صّمى هللا عميو و سّمم (. اًل:أوّ 

 ء ، حمقاء قريش، ابنتا شعيب، المطّمقات(.اوقّصة ) حوّ  االخطاب المتحّدث عنيا تشريعً  ثانيًا:
 في سياق القّصة ) البيت الّنبوي(.الخطاب الّتداولي  ثالثًا:

 
 اعتبارىا:وعمى الّرقعة الّشاسعة ليذا الخطاب المنّوع حضرت المرأة 

     لمعّفة تارة ة وسّيدة، مضرب مثل م  ، أ   وكافرة ، مؤمنة ، وزوجًا مطيعًة، أو امرأة مطّمقة فتاة حيّية
ًا لنبّي أو إحدى ، وأمّ في مشيد آخر ثل سوء تارة أخرى، باّرة في مشيد، وسارقة ُيقام عمييا الحدّ و م

 أّميات المؤمنين يوصى بيا في مقام آخر.
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حيث سرد  حياة عمى األرض،أّما أزمان الّنساء الاّلئي ذكرن في القرآن الكريم، فمحصورة منذ فجر ال

القرآن الكريم قّصة حواء و زوجيا الّنبي آدم_ عميو و عمى رسولنا الّسالم _ إلى زمن شرف بختام 
ميين _ وبين األنبياء محّمد _ صّمى هللا عميو وسّمم _ ومن صحبنو فيو من أزواجو _ رضوان هللا ع

     أو تصريحًا بأسمائين  التّاريخ ذكرن تمميًحاالعصرين قائمة مفتوحة بين نساء معارف ونكرات في 
 في الّسياق القرآنّي. أو صفاتين 

 
      كانت ىذه خالصة البحث المقّصر في جنب كتاب هللا تعالى، و لقصورىا عن الوصول

 ال تفتأ تمسك بيد توصيات يختم بيا البحث حياتو االستقرائّية. إلى أبعد مّما طالتو،
 
  :المقترحات٭ 
 

الحرص عمى توجيو البحوث الّمغوّية و الّصوتّية، وربطيا بالكتاب الخالد، فاإلعجاز الّمغوي = 
ّنما لمّصوت فيو نصيب ال ُيستيان بو.  فيو ليس حكرًا عمى الّنظم الّنحوي وال البيانّي، وا 

       ّيةبرفع شعارات الحرّ  و المسؤولّية، فيما يتعّمق بالمرأة و األصوات المطالبة = نظرّية الحقّ 
     ، لما فيو من خطابات تحمل إجابات  -تعالى –و المساواة، في حاجة إلى التفاتة واعية نحو كتاب هللا 

 " لكل" اىتماماتيا وتفاصيميا.
من الّدرس  في االقتراب أكثر= دعم البحوث الّنظرّية بمخابر صوتّية " حديثة و مجّيزة ، تساعد 

 قاًء بيا.الّمغوي خدمة لمغة القرآن و ارت
بالقراءة الّتجويدّية لمقرآن الكريم ، تحسينًا لّمغة = عقد دورات و ندوات تكوينّية أكاديمّية، تيتم 

 العربّية عمى ألسن أىميا و طمبتيا.
         ًا ( باعتباره عممًا قائمًا بذاتوو لغويّ  = فتح مخابر بحث تيتم باإلعجاز القرآني ) عمميا  

 ال موضوعًا.
 

برجائو أن يكون  -عّز وجل  -البحث، لم يبق لو إال الّتوّجو إلى العميم العاّلم  مقترحاتببيان 
           في الخطاب القرآني من خالل عرضو ما أمكنو الّتوّصل إليوقد ُوّفق في تحّسس معالم الجمال 

 تميج بخير األصوات  من دالالت متعّمقة باآليات الكريمة المّتصمة  بالمرأة، وىي تخرج أنغامًا مرّتمة،
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في ذلك ال يّدعي  وأعذب األلحان، وأن يكون إضافة إيجابّية إلى المكتبة الجامعّية المتخّصصة، وىو 

       بالموضوع، وال كمال قدرة عمى وصل القموب جميعًا بالوحي اآلسر مادام ىو ذاتو المقطوع ،،  إلماماً 
 

      المحروم،، ولكّنو جيد الُمقّل في جنب حبل الوصل بين األرضفال مطمع لو في العطاء الجزيل وىو 
و الّسماء، وخفق فؤاد الُمحّب يحدوه ىواه إلى تقّفي أثر الجمال الذي أشرقت األرض بنوره ،، ولسان 

 حالو يقول :
 
 ي رأيت هللا في أكوانه                و سمعت صوت الحّق في قرآنه.إنّ 
 

   أن يرزق ىذه الكممات الّسداد واإلحسان في المبنى و المعنى، ويتكّرموحده المسؤول  و هللا  
و إن ىي أدنى من ذلك ، فيو خير مأمول و أكرم  فال يحرميا أجر االجتياد ، ى صاحبتيا عم

  .مسؤول
 ن راضياً ــن تكونّ أو حسبي رّبي                          وز بنظرة      ــــــفأي أن ـــــي ربّ ـفحسب

 و يا ليت شربي من ودادك صافياً                        ا ليت شعري غير وّدك غّصة       في
 

   اًل و آخرًا.و الحمد هلل أوّ                                                               
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 :المقاربة محلّ  اآليات مدّونــة      
 

 سورة البقرة  :
َِا  » ا َوََل َتۡلَصَبا َهَِٰشهِ ـَٔ َي   َوكُۡي ٍَ ا رََغًسا َخۡيُد ِشۡئخُ َٓ ِۡ ٌِ ََِّث َولُُكَ  َُج َوَزوُۡجَم ٱۡۡلَ

َ
َۡ أ اَدُم ٱۡظُس

ٍِنَي  َٰيِ ََ ٱىظَّ ٌِ َجَصةَ َذخَُهَُٔا   .53 «  ٯ٢ٱلشَّ

ْ ُنخَِب  » ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ ََُثَٰ  َي 

ُ
ۖ ٱۡۡلُصُّ ةِٱۡۡلُّصِ َوٱۡىَػۡتُس ةِٱۡىَػۡتِس َوٱۡۡل ًُ ٱىۡلَِطاُص ِِف ٱىَۡلۡخََل  َغيَۡيُس

ء   ِريِّ ََشۡ
َ
َۡ أ ٌِ ۥ  َۡ ُغِِفَ ََلُ ٍَ ٰۚ َذ ََُثَٰ

ُ
َدآءٌ  ٱّتَِتاُع  فَ  ةِٱۡۡل

َ
ۡػُصوِف َوأ ٍَ ۡ َ    ةِٱل ًۡ  إََِلِّۡ بِإِۡخَسَٰ ّبُِس َِ رَّ ٌّ َٰلَِم ََتۡفِيف   َذ

َِ ٱۡخَخَسىَٰ  ٍَ ۗٞ َذ ً  َورَۡۡحَث  َِل
َ
ۥ َغَشاٌب أ ُّ َٰلَِم فَيَ  .856«١٧٨ َبۡػَس َذ

حَانِۖ  » َلَُٰق َمصَّ َ    ٱىطَّ ۡو تَۡۡسِيُح  بِإِۡخَسَٰ
َ
ۡػُصوٍف أ ٍَ ِ ْ َوََل ََيِوُّ  فَإِۡمَعاُك  ة ُرُشوا

ۡ
ن حَأ

َ
ًۡ أ ََّ  ىَُس ُْ ٔ ٍُ آ ءَاحَيۡخُ ٍَّ مِ

َِاَ  َغيَ  ًٔ َشۡي  ِ ف ََا ُج ا ُخُسوَد ٱََّّ ٍَ َلَّ يُلِي
َ
ًۡ ل ِف فَإِۡن ِرۡفُخ ا ُخُسوَد ٱََّّ ٍَ َلَّ يُلِي

َ
ن ََخَافَآ ل

َ
ٓ أ ا ٱۡذخََسۡت ا إَِلَّ ٍَ ا ذِي ٍَ ِٓ ۡي

اۚ وَ  َْ ِ ف ََا َتۡػَخُسو َٔن ةِِّۗۦٞ حِۡيَم ُخُسوُد ٱََّّ ٍُ َٰيِ ًُ ٱىظَّ ُْ ْوَل ئَِم 
ُ
ِ فَأ َ َحَخَػسَّ ُخُسوَد ٱََّّ ٌَ٢٢٩ »227. 

«  ٍَ ِٓ َِاَ  َغيَۡي ا ف ََا ُج َٓ ۗۥٞ فَإِن َطيََّل َٰ حَِِهَح َزوًۡجا َدۡۡيَهُ َ  َبۡػُس َخَّتَّ ا ف ََا ََتِوُّ ََلُۥ ٌِ َٓ ن فَإِن َطيََّل
َ
ٓ أ ا

ا ُخُسوَد  ٍَ ن يُلِي
َ
َِّآ أ م  َحََتَاَجَػآ إِن َظ ۡٔ ا ىَِل َٓ ُِ ِ ِ يُبَّي ِۗٞ َوحِۡيَم ُخُسوُد ٱََّّ َٔن  ٱََّّ ٍُ  .252 « ٢٣٠َحۡػيَ

 

 سورة آل عمران :
ر   ا ِِف َبۡطِِن ُُمَصَّ ٌَ َرََٰن رَّبِ إِّّنِ ََُشۡرُت لََم  ٍۡ ُت ِغ

َ
ٍِيعُ إِۡذ كَاىَِج ٱۡمَصأ َُج ٱلعَّ

َ
ۖ إََُِّم أ ٓ ٌِِّنِ              ا َذَخَلتَّۡو 

 ًُ  .53«ٯ٢ٱۡىَػيِي

ٍِنَي ِإَوۡذ كَاىَِج  » َٰيَ َٰ نَِعآءِ ٱىَۡع َِٰم لََعَ َصِك َوٱۡضَطَفى َّٓ َِٰم َوَط َ ٱۡضَطَفى ًُ إِنَّ ٱََّّ ۡصَي ٍَ َٰ َل ئَِهُث َي ٍَ ۡ ًُ  ٤٢ٱل ۡصيَ ٍَ َٰ َي
َٰنِػنَِي  َع ٱىرَّ ٌَ َُِِّت لَِصّبِِم َوٱۡظُجِسي َوٱۡرَنِِع  ِٔخيِّ  ٤٣ٱۡر ۢنَتآءِ ٱۡىَغۡيِب ُُ

َ
َۡ أ ٌِ َٰلَِم  ًۡ إِۡذ َذ ِٓ يۡ ا ُنَِج ََلَ ٌَ إََِلَۡمۚ َو

َٔن  ٍُ ًۡ إِۡذ ََخَۡخِط يِۡٓ ا ُنَِج ََلَ ٌَ ًَ َو ًۡ يَۡسُفُو َمۡصَي ُٓ حُّ
َ
ًۡ ل ُٓ ٍَ َٰ ۡكَل

َ
َ  ٤٤يُۡيُلَٔن أ ًُ إِنَّ ٱََّّ ۡصَي ٍَ َٰ َل ئَِهُث َي ٍَ ۡ إِۡذ كَاىَِج ٱل

ث   ٍَ ُِك ةَِسيِ ِعيُح ِغيََس  يُبَّّشِ ٍَ ۡ ُّ ٱل ٍُ ُّ ٱۡظ ِۡ ِ َُ َمصۡ ٌّ ٓ  ٱۡب ًَ وَِجي ۡجيَ َي ََ ا ِِف ٱَلُّ ٌِ ِ َو                    ا َوٱٓأۡلِرَصة
بنَِي  َلصَّ ٍُ ۡ  .23 - 22  « ٤٥ٱل

 

 سورة الّنساء:
ن يَِِهَح  »

َ
ًَل أ ۡٔ ًۡ َط ٌُِِس ًۡ يَۡعَخِطۡع  َ ىَّ ٌَ َِ َو ٌّ ُُسً  يَۡمَِٰ

َ
ا َميََهۡج ل ٌَّ  ٍَِ ٌَِنَِٰج فَ ۡؤ ٍُ ۡ ۡدَطَنَِٰج ٱل ٍُ ۡ  ٱل

 ًُ ٰۚ َذَخَيَٰخُِس َ  َبۡػظ  ِ ٌّ ُِسًٰۚ َبۡػُغُسً  ًُ بِإِيَمَِٰ ۡغيَ
َ
ُ أ ٌَِنَِٰجٰۚ َوٱََّّ ۡؤ ٍُ ۡ ََّ  ٱل ُْ ََّ َوَءاحُٔ ِٓ يِ ْۡ َ

ََّ بِإِۡذِن أ ُْ فَٱُِسُدٔ
 ََّ ُْ ُجَٔر

ُ
َسَٰفَِحَٰج  أ ٌُ ۡػُصوِف ُُمَۡطَنٍَٰج َدۡۡيَ  ٍَ ۡ خَِّزَذَِٰت  ةِٱل ٌُ ٰۚ َوََل  ۡرَسان 

َ
َتنۡيَ ةَِفَٰدِ  أ

َ
ََّ فَإِۡن ل ۡخِط

ُ
ٓ أ  َشث  فَإِذَا

واْ َرۡۡي  َذَػيَيۡ  ن حَۡطِِبُ
َ
ۚ َوأ ًۡ ٌُِِس ََِج  َۡ َرِِشَ ٱۡىَػ ٍَ ِ َٰلَِم ل ََ ٱۡىَػَشاِبٰۚ َذ ٌِ ۡدَطَنَِٰج  ٍُ ۡ ا لََعَ ٱل ٌَ ََّ ُِۡطُف  ِٓ  ٞۗ ًۡ ىَُّس

ُ َدُفٔر  َوٱ ََّّ   ً  .23«  ٢٥رَِّخي
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 سورة المائدة : 
«  ْ ٔٓا ارِكَُث فَٱۡرَطُػ ارُِق َوٱلعَّ ا َوٱلعَّ ٍَ ُٓ يِۡسَح

َ
َٰ ا  ل ا َنَعَتا ََُك ٍَ ِ ََ ٱَجَضآَء  ة ِ ٌّ    ً ُ َغضِيٌض َخِهي ِۗٞ َوٱََّّ ََّّ ٣٨  

»56. 

 سورة الّتوبة :
  ٰۚ ۡوَِلَآُء َبۡػظ 

َ
ًۡ أ ُٓ ٌَِنَُٰج َبۡػُغ ۡؤ ٍُ ۡ َُِٔن َوٱل ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ َِهصِ  َوٱل ٍُ ۡ َِ ٱل َن َغ ۡٔ َٓ ِۡ ۡػُصوِف َوَي ٍَ ۡ ُمُصوَن ةِٱل

ۡ
َٔن يَأ ٍُ َوُيلِي

ةَ َيُۡؤحُٔنَ  َٰٔ يَ ً   ٱلطَّ َ َغضِيٌض َخِهي ۗٞ إِنَّ ٱََّّ ُ ًُ ٱََّّ ُٓ ْوَل ئَِم َظَۡيَۡۡحُ
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُظََٔلُ ةَ َوُيِطيُػَٔن ٱََّّ َٰٔ َن ُ  ٧١ ٱلضَّ وََغَس ٱََّّ

َٰج   ٌَِنَِٰج َجنَّ ۡؤ ٍُ ۡ ٌِِنَِي َوٱل ۡؤ ٍُ ۡ ا  ٱل َٓ ٌَِ ََتۡخِ ََ َطّيَِتث  ََتۡصِي  َسَِٰس ٌَ ا َو َٓ ََ ذِي ي َُۡهَُٰص َخَِِٰلِ
َ
َِٰج غَ ِِف جَ  ٱۡۡل ٰۚ نَّ   ۡسن 

ََ ٱ ِ ٌّ َٰن   ًُ َورِۡعَن ُز ٱۡىَػِظي ۡٔ َٔ ٱىَۡف ُْ َٰلَِم  ۚ َذ ۡزَِبُ
َ
ِ أ ََّّ٧٢ »58 – 52. 

 

 سورة الّنحل :
َٔن َشۡي » ٍُ ًۡ ََل َتۡػيَ َهَٰخُِس ٌَّ ُ

َ  ُبُطِٔن أ ِ ٌّ ۡرصََجُسً 
َ
ُ أ ۡف ا  ٔ  ََٱََّّ

َ
ةَۡصََٰص َوٱۡۡل

َ
َع َوٱۡۡل ٍۡ ًُ ٱلعَّ َسةَ  ِٔوََجَػَو ىَُس

ًۡ تَۡشُهُصوَن   .56 « ٧٨ىََػيَُّس

َٰث   » َُك
َ
ةٍ أ َّٔ َ  َبۡػِس كُ ا ٌِ َٓ َ ْ َنٱىََِّّت َجَلَغۡج َغۡضل ٔا ن َوََل حَُسُُٔ

َ
ًۡ أ ًۡ َدَر َا  ةَيَُِۡس َُس يَۡمَِٰ

َ
ا َتخَِّزُشوَن ل

ًُ ٱ ا َحۡتئُُك ٍَ ٍثٰۚ إِجَّ ٌَّ ُ
َۡ أ ٌِ ۡرََبَٰ 

َ
ٌث ِِهَ أ ٌَّ ُ

ُ ةِّۦِۚ حَُسَٔن أ ًۡ ذِيِّ  ََّّ ا ُنُِخ ٌَ ثِ  ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيَٰ ًۡ يَ         َوََلُبَّيََِنَّ ىَُس
 .72 « ٩٢ ََتَۡخيُِفٔنَ 

 

 سورة مريم :
ًۡ ََيَۡػۡيِِن  » َ ِِت َول ََِٰلَ  .52 «٢٬ا ا َشلِّي  َجتَّار  َوَبصَّ ا ةَِن

 

 سورة طه :
ا ئََُح   ٌَ َِم  ٌّ

ُ
ٓ إََِل  أ َِا وَۡخۡي

َ
ِن ٱۡكِشذِيِّ  ٣٨إِۡذ أ

َ
اِخِو  أ ًُّ ةِٱلعَّ ًِّ فَۡيُيۡيلِِّ ٱَۡلَ ِِف ٱتلَّاةُِٔت فَٱۡكِشذِيِّ ِِف ٱَۡلَ

ُرۡشهُ َغُسّو  
ۡ
ۡىَلۡيُج  يَأ

َ
ۥۚ َول ُ َٰ َخۡيِِنٓ  َغيَۡيَم َُمَتَّث  َّلِ وََغُسّو  َلَّ ََِع لََعَ ِِّنِ َوتِلُۡط ٌّ٣٩  »56 – 57. 

 
 سورة الّنور :

 ََ ِي ا  َوۡىيَۡعخَۡػفِِف ٱَّلَّ ٍَّ ََ يَۡبَخُغَٔن ٱىِۡهَتََٰب ِم ِي ُ ٌَِ فَۡغيِِّۗۦٞ َوٱَّلَّ ًُ ٱََّّ ُٓ َٰ ُحۡغَِِي ََل ََيُِسوَن َُِساًخا َخَّتَّ
ًۡ َرۡۡي   ِٓ ًۡ ذِي ُخ ٍۡ ًۡ إِۡن َغيِ ُْ ًۡ فَََكحُِتٔ ُُِس يَۡمَٰ

َ
اِل ٱَميََهۡج ل ٌَّ  َِ ٌّ  ً ُْ ٔاْ اف َوَءاحُٔ ُْ ۚ َوََل حُۡسصِ ًۡ َُٰس ِٓي َءاحَى ِ ٱَّلَّ ََّّ 

  ِ َرۡدَن ََتَطُّ
َ
ًۡ لََعَ ٱۡۡلَِغآءِ إِۡن أ َ َذَخَيَٰخُِس َ  َبۡػِس ا تّلِ ٌِ  َ ََّ فَإِنَّ ٱََّّ ُّٓ َ يُۡسصِْ ٌَ ۚ َو ۡجَيا ةِ ٱَلُّ َٰٔ ْ َغَصَ  ٱۡۡلََي ٔا ۡبَخُغ

ََّ َدُفٔر   ِٓ ِ َْٰ ً   إِۡنَر  .55 « ٭٢رَِّخي
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 سورة الّنمل :

ا   ٍَّ ف فَيَ  َ ۡ ا ٱۡدُرَِل ٱلَّصَّ َٓ َ ُّ ُۡلَّث  رِيَو ل ُّ َخِعبَۡخ حۡ
َ
ۥ ََصۡ    َرل ُّ ۚ كَاَل إَُِّ ا َٓ َِ  َوَكَشَفۡج َغَ َظاَرۡي ٌّ د   صَّ ٍَ مُّ

ۗٞ كَاىَۡج َرّبِ  َٔارِيَص ٍِنَي كَ ِ َرّبِ ٱۡىَعَٰيَ ََِّّ ََ َع ُظيَۡيَمَٰ ٌَ ُج  ٍۡ ۡظيَ
َ
ُج َجۡفَِس َوأ ٍۡ  22« ٤٤إِّّنِ َظيَ

 
 سورة القصص :

ّمِ 
ُ
ٓ إََِل  أ َِا وَۡخۡي

َ
ۖ َوأ ًِّ َوََل ََتَاِِف َوََل ََتَۡضِنٓ ۡىلِيِّ ِِف ٱَۡلَ

َ
ِّۖ فَإَِذا ِرۡفِج َغيَۡيِّ فَأ ۡرِعػِي

َ
ۡن أ

َ
إَُِّا َرآدُّوُه  ُمََٔس  أ
ۡصَظينَِي  ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ٔهُ   . 25«  ٧إََِلِۡم وََجاِغيُ

ث   » ٌَّ ُ
ََ وََجَس َغيَۡيِّ أ ۡسَح ٌَ آَء  ٌَ ا َوَرَد  ٍَّ َ ََ  َول ِ َتنۡيِ حَُشوَداِنۖ كَاَل ٱنلَّاِس ٌّ

َ
ًُ ٱۡمَصل ِٓ ِ ٌَِ ُدوُ  يَۡعُلَٔن َووََجَس 

ةَُُٔا َشۡيذ  
َ
ف َول َٰ يُۡطِسَر ٱلصََِّعُٓء ف كَاتَلَا ََل نَۡعِِق َخَّتَّ ا ٍَ ا َرۡطُتُه ّوِ َذَلاَل  ٢٣َنتِۡي   ٌَ َّلَّ  إََِل ٱىّظِ َٔ ًَّ حَ ا ُث ٍَ ُٓ َ  فََعَِقَٰ ل

َُضىَۡج إََِلَّ 
َ
ٓ أ ا ٍَ ِ َۡ َرۡۡي   َرّبِ إِّّنِ ل ُّ إِۡخسَ  ٢٤فَلِۡي   ٌِ افََجآَءحۡ ٍَ ُٓ َٰ ِِش لََعَ ٱۡظخِۡدَيآء   ى ٍۡ ِِب يَۡسُغَٔك  َت

َ
كَاىَۡج إِنَّ أ

 ۡٔ ََ ٱىَۡل ٌِ ا َجآَءهُۥ َوكَصَّ َغيَۡيِّ ٱۡىَلَطَص كَاَل ََل ََتَۡفف ََنََٔۡت  ٍَّ ا َظَلۡيَج نَلَاۚ فَيَ ٌَ ۡجَص 
َ
ٍِنَي َِلَۡجضِيََم أ َٰيِ  ٢٥ِم ٱىظَّ

ةَِج ٱۡظَت 
َ
أ ا َي  ٍَ ُٓ َٰ َِ ٱۡظَت  ٔۡ كَاىَۡج إِۡخَسى ٌَ ف إِنَّ َرۡۡيَ  ٌِنيُ  ٔۡ ِجۡصهُ

َ
 . 24 – 25 « ٢٦ َجۡصَت ٱۡىَلِٔيُّ ٱۡۡل

 
 

 سورة األحزاب :
ۡزَوَِٰجَم إِن ُنُُِتَّ حُصِۡدَن   »

َ
ا ٱنلَِِّبُّ كُو ّۡلِ َٓ حُّ

َ
أ ا َذَخَػاىنَۡيَ َي  َٓ ۡجَيا َوزِينََخ ةَ ٱَلُّ َٰٔ ََّ ٱۡۡلَيَ ّخِۡػُس ٌَ ُ

أ
 ََّ َسِّۡخُس

ُ
 َوأ

اخ   ۡجًصا ِإَون ُنُُِتَّ حُصِۡدَن ٱ ٢٨ ا ََجِي ا  َسَ
َ
ََّ أ ٌُِِس ۡدِعَنَِٰج  ٍُ َغسَّ لِۡي

َ
َ أ اَر ٱٓأۡلِرَصةَ فَإِنَّ ٱََّّ َ َورَُظََٔلُۥ َوٱَلَّ ََّّ

  ٍ ََّ ةَِفَِٰدَشث   ٢٩ا َغِظي ٌُِِس ِت 
ۡ
َ يَأ ٌَ  ِ َِِ  َيَٰنَِعآَء ٱنلَِِّبّ َتّي َٰلَِم لََعَ يَُضََٰػۡف  ث  ٌُّ ٰۚ َوََكَن َذ ا ٱۡىَػَشاُب ِعۡػَفنۡيِ َٓ َ ل

ِ يَِعۡي   ۡو َصَٰيِد   ٪٢ا ٱََّّ ٍَ ِ َورَُظَِٔلِۦ َوَتۡػ ََِّّ ََّ ٌُِِس ُِۡج  َ َحۡل ٌَ ا رِۡزك  ا ُُّ ۞َو َٓ َ ۡخَخۡسَُا ل
َ
َتنۡيِ َوأ ا َمصَّ َْ ۡجَص

َ
ٓ أ ا َٓ ِ ا ۡؤح

  ٍ ِ لَۡعُُتَّ َيَٰنِعَ  ٢٫ا َنصِي َخس   آَء ٱنلَِِّبّ
َ
ََ ٱى َنأ ِ ِي ِِف كَۡيتِِّۦ ٌّ َع ٱَّلَّ ٍَ ِل َذَيۡط ۡٔ ََ ةِٱىَۡل ۚ ف ََا ََتَۡغۡػ َلۡيُُتَّ ّنَِعآءِ إِِن ٱتَّ

َل   َمَص    ۡٔ ََ كَ ۡػُصوف  َوكُۡي ٌَّ ََ  َوكَۡصنَ  ٢٬ا   ٍۡ ِ ك
َ
ۖ َوأ وََّلَٰ

ُ
ِٓيِيَّثِ ٱۡۡل َج ٱىَۡجَٰ ََ َتَِبُّ ََّ َوََل َتَِبَّۡج ةَ وَ  ِِف ُبئُحُِس َٰٔ يَ َءاتنَِي ٱلطَّ

 ِ ّٓ َو ٱۡۡلَۡيِج َوُيَط ْۡ َ
ًُ ٱلصِّۡجَط أ ُ َِلُۡشَِْب َغُِس ا يُصِيُس ٱََّّ ٍَ ۥٓۚ إِجَّ َ َورَُظََٔلُ ََ ٱََّّ ِطۡػ

َ
ةَ َوأ َٰٔ َن ًۡ َتۡطِٓۡي  ٱلضَّ  ٭٢ا َصُك

 َۡ ٌِ  ََّ ا ُحۡخََلَٰ ِِف ُبئُحُِس ٌَ َ ََكَن َوٱۡذُنۡصَن  ٰۚ إِنَّ ٱََّّ ثِ ٍَ ِ َوٱۡۡلِۡه  .52 -26 ٮ٢ىَِطيًفا َرتًِۡيا َءاَيَِٰج ٱََّّ
 

 سورة الّتحريم : 
ا » ٍَّ ۡزَوَِٰجِّۦ َخِسيث ا فَيَ

َ
َسَّ ٱنلَِِّبُّ إََِلَٰ َبۡػِظ أ

َ
ۥ  ِإَوۡذ أ ُّ ُ َغيَۡيِّ َغصََّف َبۡػَغ َصهُ ٱََّّ َٓ ۡظ

َ
ۡت ةِِّۦ َوأ

َ
َجتَّأ

كَ 
َ
ۢنَتأ

َ
َۡ أ ٌَ ا ةِِّۦ كَاىَۡج  َْ َ

اَجتَّأ ٍَّ ۖ فَيَ َ  َبۡػظ  ۡغَصَ  َخ
َ
ًُ ٱۡۡلَتُِۡي  َوأ ِّنَ ٱۡىَػيِي

َ
 .25 «٣َهََٰشاف كَاَل َجتَّأ
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 الّتفاسير:
 

المكتبة العصريد، الصدابري،  ّمحمد علًكثٌر ،تحقٌق أبو الفداء اسماعٌل: تفسٌر ابن  ،ابن كثٌر  -41

 .7414ط( ،-بٌروت، )د
ج أبو ّمحمد الح ،البغويد   -47  حادٌثه : ّمحمد عبد هللا الندمرأسٌن بن مسعود : معالم التدنزٌل ، حقدقه و خرد

 ،  1992،  40و عثمان جمعة ضمٌرٌدة و سلٌمان مسلم الحرش  ، دار طٌبة للندشر و التدوزٌع ،ط:
مخشري  -40 فً وحوه التأوٌل،   و عٌون األقاوٌل جار هللا: الكشداف عن حقائق التدنزٌل محمود ،الزد

  ، لبنان. ، بٌروت 1991، 41، ط :دار المعرفة 
حمن بن ناصر السدعديد  ،السدعديد  -40 حمن فً تفسٌر كالم المندان ،  :عبد الرد تٌسٌر الكرٌم الرد

سالة ، ط:  . بٌروت ، لبنان،  7444،  41مؤسدسة الرد
ًد  -40 ًد بن ّمحمد  ، الشدوكان واٌة : فتح القدٌرّمحمد بن عل و الددراٌة من علم التدفسٌر ،  الجامع بٌن فنًَّ الرد

حمن عمٌرة ، دار الوفاء ، ط :  ن(. –م  –) د  ، 41تحقٌق :عبد الرد
ًد  -49 ابون ًد  الصد  زٌع، طوو التد     باعة و الندشر: قبس من نور القرآن الكرٌم، دار القلم للطد ، ّمحمد عل

 ، دمشق.1991، 47: 
،  41عن تأوٌل آي القرآن ، دار األعالم ، ط :  : جامع البٌان، أبو جعفر ّمحمد بن جرٌر  بريد الطد  -42

ان ، األردن 7447  .، عمد

 .، بٌروت ، لبنان1910، 40،عالم الكتب ، ط : : معانً القرآن ،أبو زكرٌدا ٌحً بن زٌاد  اءالفرد  -41
ًد  -49 تحقٌق : سالم مصطفى  ، لجامع ألحكام القرآن: ا، أبو عبد هللا ّمحمد بن أحمد األنصاريد  القرطب

 .، بٌروت ، لبنان 7414،  40البدريد ، دار الكتب العلمٌدة ، ط : 

 ، الددوحة . 1910، 41ط : ، دار الثدقافة ، عبد هللا: الندبأ العظٌم ،ازدرد   -14

ن ، دار الكتب العلمٌدة ، ط :  : تفسٌر المنار، ّمحمد رشٌد  رضا -11 ،  47، تحقٌق : إبراهٌم شمس الدٌد

 .، بٌروت ، لبنان 7440

 .، لبنان، بٌروت 1914،  49قطب ، سٌدد : فً ظالل القرآن ، دار الشدروق ، ط :  – 17
 

 الحديث:
 

 ، تحقيق: مصطفى أديب، : صحيح البخاري  سماعيل البخاري  إد بن محم   -31
 .3891، 31: ط دار بن كثير،

 
 
 



 ملصادر و املراجعا

 

150 
 

 
 
 المعاجم:

 
و تصنيف،  عداد إ : لسان العرب المحيط، تق: عبد هللا العاليمي،  محم د بن مكرم ،ابن منظور -31

 .، لبنان ط(، بيروت-اط، دار لسان العرب،) ديوسف خي  
مجد الد ين محم د بن يعقوب: القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في  ، بادي  وزآالفير  -31

سة الر سالة، سة الر سالة بإشراف محم د نعيم العرقسوسي، مؤس  ،  ، بيروت5331،  39ط :      مؤس 
 .لبنان
لبنان حن ا سامي و زكي حسام الد ين و كريم جرجس : معجم الم ساني ات الحديثة ، مكتبة ، عي اد  – 31

 ت (، بيروت ، لبنان.–، ) د  33ط :ناشرون ،
متري نوتا غاري بريور : المصطمحات المفاتيح في الم ساني ات ، ترجمة : عبد القادر فييم  – 31

يباني  ، ) د   ، الجزائر. 5331،  33ن ( ، ط ،  –د  –الش 
 

 الّرسائل و البحوث:
 

حسين حافظ: الت ربية الوقائي ة في القرآن الكريم، ماجيستير مخطوطة، جامعة الن جاح  حازم ، زي ود -39
 .5338الوطني ة، نابمس فمسطين، 

محم د سعيد محم د: معالم األسرة الن بوي ة في القرآن الكريم، ماجيستير مخطوطة، جامعة ، عنتري  -38
 .5339الن جاح، نابمس، فمسطين، 

عوض ، محمود :أسماء الز من في القرآن الكريم ، ماجستير مخطوطة ،  عبد القادر، يوسف  - 53
 .5338جامعة الن جاح الوطني ة ، نبمس ، فمسطين ، 

 
 المقاالت و الّدورّيات: 
 

ريعة و  عبد العزيز: وقف الت جاذب ) المعانقة (، مقال بمجم ة جامعة أم  ،الحربي  -53 القرى لعموم الش 
 ىـ.3151، 13، ع38الم غة العربي ة، ج

، 38"، ع محم د قطب: من جمالي ات الت صوير في القرآن الكريم، مجم ة " دعوة الحق   ،عبد العال -55
 ، مك ة المكر مة.3888
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ابع إلعجاز  خالد محم د: اإلعجاز الت أثيري ، القضاة -51 لمقرآن الكريم، مقال مقد م إلى المؤتمر الس 
رقاء األىمي ة،   .5331لمقرآن الكريم، جامعة الز 

 
ن ة  ،عبا س -51 فضل حسين: الكممة القرآني ة و أثرىا في الد راسات الم غوي ة، مجم ة مركز بحوث الس 

يرة، ع  ، الجامعة األردني ة.3898،  31: والس 
وتي ة في الفاصمة القرآني ة، مجم ة عمر عبد، عتيق  -51 ،    31ع :المنارة،    اليادي: األسموبي ة الص 

 ن(.-س-، )د31مج: 
 .، تركيا اسطمبول ،13،5335حراء،مجم ة إبراىيم عبد الباقي : اإلنسان و الن بات، أبو عيانة، -51

 
 المراجع:

 
، في القراءات العشر  الن شرطي بة : بن عمي  بن يوسف محم د بن محم د بن محم د ، ابن الجزري   -51

، المدينة المنو رة ، المممكة العربي ة 3881،  35تحقيق كمحم د تميم الز عبي  ، مكتبة دار اليدى ، ط :
عودي ة  .الس 

، لبنان ،  3818،  33ابن خمدون ، عبد الر حمن : المقد مة ، دار الكتاب الم بناني  ، ط :  -59
 بيروت.

:، ابن سينا  -58 تحقيق  ، أسباب حدوث الحروف أبو عمي  الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن عمي 
ام ، ان الط ي ان و يحي مير عمم ، تقديم : شاكر الفح  أحمد راتب الن ف اح ،مطبوعات مجمع  :محم د حس 

 .، سوريا، دمشق  33ط :الم غة العربي ة ،  
ـالمركز الث قافي  العربي  ، ،  -دراسات في عموم القرآن  -حامد : مفيوم  الن ص، أبو زيد، نصر  -13
 .، لبنان، بيروت  3881، 35ط:
و الد راسات اإلسالمي ة  لمبحوثم د الط ويل: فن الت رتيل وعمومو ، مجمع الممك فيد أحمد بن مح -13
عودي ة، المممكة العربي ة ،المدينة المنو رة  3888، 33،ط:  .الس 
 القاىرة. ، 5331 ، 33ط : مكتبة الث قافة الد يني ة ، ، حسام: عمم األصوات ، البينساوي   -15

رق، ط :  -11                      ، مصر. 5338،  33عمم الد اللة ، مكتبة زىراء الش 
                 الن اشر العربي  ،، مطابع أحمد عبد المنعم: دراسات في األدب و الن قد و البالغة ،البيي   -11

 .مصر ، 3818، 33ط : 
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 الد رر عمى البارع و الن اشئ لبغية الن افع القصد: الحسن بن محم د بن عمي الحسن أبو ،الت ازي   -11
، إبراىيم بن محم د: اإلمام شرح ، نافع اإلمام مقرئ في الم وامع ريشي         محم د الت مميدي  :تحقيق الش 
عودي ة جد ة ، 3881 ، 33:ط ، الفنون دار ، محمود    .، المممكة العربي ة الس 

ندوبي  ، دار الفكر ، ط :عمرو بن بحر: البيان و الت بيين،الجاحظ  -11               ،33، تحقيق : حسن الس 
 .ن ( ،بيروت ، لبنان –ت  –) د 

 
،  31ط : دار المدني  ،  شاكر ،تحقيق : محمود ، عبد القاىر: دالئل اإلعجاز ، الجرجاني   -11

 .، مصر 3891
يخ طاىر :الت بيان لبعض المباحث المتعم قة بالقرآن عمى طريق اإلتقان الجزائري  الد مشقي  ، -19 ،  الش 

 ه ،سوريا. 3135، 31ط :      تحقيق :عبد الفت اح أبو غدة ،مكتبة المطبوعات اإلسالمي ة بحمب ،
دار المعرفة  ، تحقيق : محم د سعيد نمر الخطيب ، ابن القي م: األمثال في القرآن ، الجوزي ة -18

 .ن ( ،بيروت ، لبنان –ت  –، ) د  33لمط باعة و الن شر ، ط :
                                        مكتبة الخانجي  لمط باعة و الن شر ،  عوض مرسي: ظاىرة الت نوين في الم غة العربي ة،  الجياوي   -13

 .ن( ، القاىرة ، مصر-ت –،) د  33و الت وزيع ، ط :
سة الجامعي ة   -13  الحربي  ، فرحان بدري : األسموبي ة في الن قد العربي  الحديث ، مجد المؤس 

 ، لبنان ، بيروت. 5331،  33لمد راسات و لمن شر و الت وزيع ، ط : 
 إبراىيم عطوة : تحقيق  ، : القراءات الث ماني لمقرآن الكريمبن عمي بن سعيدأبو محم د  ،الحسين -15
سمطنة  ، 3881، 33ط :  حمد حسين صغير ، وزارة الت راث القومي  و الث قافة بسمطنة عمان ،أو 

 .عمان
              المكتبة المك ي ة و دار البشائر اإلسالمي ة ، محمود خميل: أحكام قراءة القرآن ، الحصري   -11
عودي ة 3888، 31ط :  .، المممكة العربي ة الس 
 م ،  5333، 33ط :  دار عم ار ، ، صالح عبد الغف ار: إعجاز القرآن البياني   ، الخالدي   -11

 .عم ان ، األردن
دار اإلرشاد لمن شر ،  في عمم الت جويد ، المقد مة الجزري ة عز ت عبيد: الواضح في شرح ،اسالد ع   -11
 ن (. –م  –) د  ، 35ط :
     ، 33ط :  ، دار ابن الجوزي  ، محمود بن أحمد بن صالح: عظمة القرآن ، الد وسري    -11

عودي ة  3151  .ه ،الد م ام ، المممكة العربي ة الس 
رون ، مكتبة وىبة ، ط :الذ ىبي  ، محم د حسين: الت فسير و  -11  ، مصر. 5333،  33المفس 



 ملصادر و املراجعا

 

153 
 

،  38الر افعي  ، مصطفى صادق : إعجاز القرآن و البالغة الن بوي ة ، دار الكتاب العربي  ، ط :  -19
 ، لبنان ، بيروت. 3811

) ضمن ثالث رسائل في إعجاز بن عيسى: الن كت في إعجاز القرآن أبو الحسن عمي   ، الر ماني   -18
 .، مصر 3811، 35د زغمول ، دار المعارف ، ط : د خمف هللا و محم  تحقيق : محم   ، القرآن(

،دار ابن  في القرآن الكريم و أثره الد اللي   فريد بن عبد العزيز: الخالف الت صريفي   ، الز امل -13
عودي ة 3151، 33الجوزي  ،ط :   .ه ، الد م ام ، المممكة العربي ة الس 

رعي ة ، دار الكوثر ، ط :  الز حيمي     ، الجزائر. 33، محم د : تعريف عام  بالعموم الش 
 

ركشي   -13               تحقيق : محم د : البرىان في عموم القرآن ، بدر الد ين محم د بن عبد هللا ، الز 
 .، القاىرة ، مصر  3811،  33أبو الفضل ، دار الت راث ، ط : 

رقاني  ، -15   ، لبنان ، بيروت . 3899،  33عبد العظيم :دار الكتب العممي ة ، ط : محم د  الز 
امر ائي   -11 ، دار الفكر ناشرونأمن  -: فاضل صالح ، الس             و موز عون ،    سرار البيان القرآني 
 .،عم ان ، األردن  5338،  33ط :

،      و الت وزيع   لمط باعة و الن شر معاني الن حو: شركة العاتك - 11                              
 ،القاىرة ، مصر. 5331، 35ط : 

                لمط باعة العاتك شركة بالغة الكممة في الت عبير القرآني  ، - 11                              
                        .مصر ، ،القاىرة 5331، 35:  ط الت وزيع و الن شر و

عران -11 ط ( ،  –، دار الن يضة العربي ة ،  ) د  -مقد مة لمقارئ العربي    - محمود: عمم الم غة ، الس 
 بيروت ، لبنان.

يوطي   -11 ،تحقيق :  بن أبي بكر: اإلتقان في عموم القرآن أبو الفضل جالل الد ين عبد الر حمن ، الس 
ريف ، مركز الد راسات القرآني  ، مجمع الممك فيد لطباعة المصح ه، المدينة المنو رة ،  3151ف الش 

عودي ة. المممكة  العربي ة الس 
رقاوي   -19 الم لمط باعةأحمد محم د: المرأة في القصص القرآني   ، الش             و الن شر و الت وزيع  ، دار الس 

 .القاىرة ، مصر،  5333،  33ط :  و الت رجمة ،
وت محم د حسين عمي   ،غيرالص   -18  33، دار المؤر خ العربي  ، ط :  في القرآن الكريم الم غوي  : الص 
 .، لبنان5333، 

وتي ة -13 الع، محم د إبراىيم: األسموبي ة الص                  و الت وزيع ،   ، دار غريب لمط باعة و الن شر الض 
 .،القاىرة ، مصر 5335،  33ط : 
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، مجم ع الممك فيد  ، البرىان في عموم القرآن وعموموالط ويل، أحمد بن محم د: فن  الت رتيل  -13
عودي ة. 3888،  33ط :  لمبحوث و الد راسات اإلسالمي ة ،   ، المدينة المنو رة ، المممكة العربي ة الس 

ناعتينالعسكري   -15 أبو الفضل إبراىيم ،  ، تحقيق : عمي  محم د البجاوي  و محم د ، أبو ىالل : الص 
 .، سوريا 3813،  33ط :طبعة الحمبي  ، 

ز اق الغوثاني   -11       احكام نظري ة و مالحظات تطبيقي ة  دار الوعي ،  – : عمم الت جويد، يحي عبد الر 
 .، الجزائر5338،  33ط :
في لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق : محم د عمي   ، مجد الد ين: بصائر ذوي الت مييزبادي  آالفيروز  -11

ار ، لجنة إحياء الت راث اإلسالمي  ، ط :   .،القاىرة ، مصر 3881،  31الن ج 
 
 

                ، المكتب الجامعي  الحديث ،  : فواصل اآليات القرآني ةالمرسي، كمال الد ين عبد الغني   -11
 .،اإلسكندري ة ، مصر 3888، 33ط : 

          مكتبة وىبة ، ، و سماتو البالغي ة براىيم: خصائص الت عبير القرآني  إ، عبد العظيم  المرطعي   -11
 . ،القاىرة ، مصر 3885، 33ط :
،  5335، 33ط :   ، مكتبة المورد ، آل نوفل، حمدي بن محم د نور الد ين: قصص القرآن -11

 .مصر
 . ، مصر 3813،  31مكتبة األنجمو مصري ة ، ط : ، األصوات الم غوي ة : براىيمإ ، أنيس -19
وتي ة في القرآن الكريم -18              ، جدارا لمكتاب العالمي  ،  بني دومي، خالد قاسم: دالالت الظاىرة الص 

 .، عم ان ، األردن 5331،  33ط : 
سة الر سالة ، ط :  جيجك، محم د خميل: عالمي ة القرآن -13  .، بيروت ، لبنان 5335،  33، ، مؤس 
ان، تم   -13  .، القاىرة ، مصر 3881،  33،عالم الكتب ، ط :  ام :البيان في روائع القرآنحس 
، جد ة ،  3883،  33في القرآن الكريم ، دار المنارة ، ط :  نذير: الظ اىرة الجمالي ة ، حمدان -15

عو   .دي ة المممكة العربي ة الس 
سة العربي ة لمد راسات -11 ،  33و الن شر ، ط :   خميل ، إبراىيم : األسموبي ة و نظري ة الن ص  ، المؤس 

 ، بيروت ، لبنان. 3818
وتي ة في كتاب سيبويو ار ، مك ي: الحروف العربي ةدر   -11 ، منشورات ات حاد الكت اب  و تبد التيا الص 

 .، دمشق ، سوريا 5331،  33 :العرب، ط 
عادة ، ط :  - 11  ، القاىرة ، مصر. 3818،  33در از ، عبد هللا : الن بأ العظيم ، مطبعة الس 
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                       ، دار ابن كثير لمط باعة  ي الد ين: إعراب القرآن الكريم وبيانويمح، درويش  -11
 .، سوريا، دمشق 3888،  38و الت وزيع ، ط :  و الن شر

، منشأة المعارف  -دراسة في األسموب  – سمطان، منير: الفصل والوصل في القرآن الكريم  -11
 ، مصر.  3881،  38ط :  باإلسكندري ة ،

،  5333،  33 :ط   ، العمارة و القرآن ، شعاع لمن شر و العموم ،محي الد ين خطيب، سمقيني  -19
 .حمب ، سوريا. 

،  5338،  33ط   : تمق ي القرآن الكريم عبر العصور ، دار الوعي ،د ، أيمن رشدي يسو  -18
 الجزائر.

الم ىارون ، مكتبة الخانجي بالقاىرة ، ط : الكتاب ر:ـسيبويو، أبو البش -93 ،  35، تحقيق : عبد الس 
 .، مصر 3895

 .، دمشق ، سوريا  5333،  35ط :  ، دار طال س ، غازي مختار: في عمم الم غة ، طميمات -93
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