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 الباب الثان

 النظرايت

  تعريف الفاصلة .أ 

 :لغة .1

بٌن كل فصلٌن وصل،مثل موضع ادلفصل و :الفصل من اجلسدبون الشيء و  :الفاصلة من الفصل

فصلت فانفصل،أي قطعته الفصل هو القضاء بٌن احلق والباطل،وفصل هو ،و 1ذلك احلاجز بٌن الشيئ

  2.فانقطع

 .الفصل ففصل بٌن اخلرزفٌن  ي الظاام و الفاصلة هي اخلرزة اليتو 

 : اصطالحا .2

 : لقد استخدمت الفاصلة اصطالحا  ي عدد من علوم العربية

 إن كان هذا  هو احلق"كقوله عز وجل " الكوفيٌن"دبظزلة العماد عظد"البصريٌن" الفصل عظد:ففي الظحو

 . هو فصل و عماد"فيعد الضمًن.3"...من عندك

إما إعالال  كمفاعلن ما ال يكون  ي احلشو ،إما صحة و  كل عروض بظيت على : ي العروضو 

 . 4 ي الطويل

اليت فستوجب من القارئ  عالمة من عالمات الوقف )،(فعد الفاصلة :  ي عالمات الرتقيمو 

  ."اليت فسمى الشولةالوقوف والسكوت قليال عظدها و 

                                                           

 . 23، ص2222ه، 1421، 2دمحم احلسظاوي:الفاصلة  ي القرآن الكرمي دار عمار،عمان .ط 1
 . 222، ص 98أنسام خضًن خليل:اجلرس و اإليقاع  ي الفواصل القرآنية،رللة كلية اآلداب ،جامعة بغداد،قسم علوم القرآن،العدد 2
  32األنفال: 3
  24دمحم احلسظاوي:الفاصلة  ي القرآن الكرمي،ص  4
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ايت  ي كتاب هللا عز وجل فواصل وهي دبظزلة القافية  ي الشعر  ي علوم القرآن فعد أواخر اآلو 

 .  هذا ما أكده دمحم احلسظاوي فقد رجح أن الفاصلة كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وشجية الظثرو 

فقد عرفها أبو عمر :لقد اختلفت فعريفات العلماء  ي ادلعىن االصطالحي للفاصلة كما يلي

أما الفاصلة فهي :رؤوس اآلي فقالوبذلك فرق بٌن الفواصل و 5هي كلمة آخر اجلملة"الداين بقوله 

أو غًنه،و كل أرس أية فاصلة و ليس  " أي"الكالم ادلظفصل عما بعده و الكالم ادلظفصل قد يكون أرس 

 . 6كل فاصلة أرس أية،فالفاصلة فعم الظوعٌن و ذبمع الضربٌن

أواخر اآلايت  ي كتاب هللا عز وجل دبظزلة قوا ي الشعر جل كتاب هللا :"عرفها ابن مظاور بقولهو 

 . 7"عز وجل فواصل،واحدهتا فاصلة

 . 8"إهنا حروف متشاكلة  ي ادلقاطع فوجب حسن إفهام ادلعاين:"عرفها البقالين بقولهو 

عاين اليت أهنا فعقيب على ادل" إفهام ادلعاين"يقع هبا :يرى عبد الكرمي خطيب  ي قول البقالينو 

ب يتجلى لظا ماهر جديد للفاصلة وهو فلخيص ادلعىن امل ارد من خالل هذا التعقيو  .فضمظتها اآلية

 .حيتاج هذا أن فكون الفواصل مجال مستقلة بداللتهاو 

 9"الفواصل حروف متشابكة  ي ادلقاطع فوجب حسن إفهام ادلعاين:"عرفها الرماين بقولهو 

 . قريظة السجعآخر اآلية كقافية الشعر و ي كلمة ه:عرفها الزركشي بقولهو 

ذلك أهنم اففقوا  ي مجلة من الظفاق و على الرغم من اختالف العلماء لتعاريفهم للفاصلة إال 

 : بتخطي فعريف الداين ألنه سلتص ابلفواصل اللغوية ال االصطالحية

                                                           

 . 39م،ص 2225،1شفيع السيد:أساليب البديع  ي البالغة العربية،دار غريب للطباعة و الظشر،القاهرة،ط5
 . 9م، ص1999ه ،1422، 1كمال الدين عبد الغين ادلرسي:فواصل اآلايت القرآنية ادلكتب اجلامعي احلديث اإلسكظدرية،ط6
 . 24دمحم احلسظاوي:الفاصلة  ي القرآن الكرمي،ص 7
  . 223شفيع السيد:أساليب البديع  ي البالغة العربية،ص8
 أسعد أمحد فضيلة:ادلظاسبة بٌن الفواصل القرآنية و آايهتا،د ارسة فطبيقية  ي سورة جزء عم،اجلامعة اإلسالمية غزة قسم التفسًن و علوم9

 . 25،ص  2212ه ،1433القرآن،
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 . يكمن دور الفاصلة  ي ربسٌن ادلعاين امل اردة (1

 . آليةيكون موضع الفاصلة  ي آخر ا (2

 . فشاكلها  ي احلروف و ادلقاطع (3

 . فقع الفاصلة عظد االست ارحة  ي اخلطاب لتحسٌن الكالم كما وصفها ال زركشي (4

 .  عمومية الفاصلة ووضوحها ابدلقارنة مع القافية و السجع (5

هي آخر سكن  ي البيت إىل أقرب ساكن يليه :"فقد عرف اخلليل بن أمحد الفر اهدي القافية بقوله

سجع الرجل إدا نطق بكالم له فواصل لقوا ي الشعر :تحرك الذي قبله،و يقول  ي فعريف السجعمع ادل

 . 12"من غًن وزن

  الفاصلة معرفة طرق .ب 

أتيت الفاصلة  ي القرآن الكرمي  ي أواخر اآلايت، مستقرة  ي ق اررها، متمكظة  ي مكاهنا ،مطمئظة 

،حبيث لو طرحت الختل  دبعىن الكالم كله فعلقا اتما ي موضعها غًن قلقة وال انفرة،حبيث يتعلق معظاها 

فالقرآن الكرمي معجز  ي أسلوبه، ومن أساليب القرآن ادلعجزة و ت اركيبه 11ادلعىن واضطرب الفهم 

 .  ادلبدعة الكلمات اليت هتتم هبا آايفه فتسمى فواصل القرآانلكرمي

 :  قال عبد الفتاح عبد الغاين القاضي

   12الب            و ليست رؤوس اآلي خافية علىذكي هبا يهتم  ي الغ

 (ليست رؤوس اآلي خافية) الذكي مأخوذ من الذكاء الذي يعد وحدة  ذهظية عقلية، و اجلملة

خفية على الذكي "رؤ وس اآلي"مجلة امسية من ليس و امسها وخربها فعود على الذكي فلم فكن معرفتها 

                                                           

 . 29 احلسظاوي:الفاصلة  ي القرآن الكرمي،صدمحم12
 127شفيع السيد:أساليب البديع  ي البالغة العربية ص  11
  1ص 2228عبد العزيز الداخل :طرق معرفة الفواصل  12
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الب أحواله وهبذا يكون هذا البيت سبهيدا دلعرفة الطرق اليت الذي ميتاز بذهن حاد يهتم دبعرفتها  ي غ

 :  فعرف هبا الفواصل و هي

 : القياسي (1

وهو ما أحلق من احملتمل غًن ادلظصوص ابدلظصوص دلظاسب ال زلذور  ي ذلك ألنه ال زايدة وال 

  .جائز نقصان،  وامنا غايته أنه زلل فصل أو وصل و الوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله

فاصلة اآلية كقريظة السجعة  ي الظثر وقافية البيت  ي الظام "فاحتاج القياسي إىل طريق فعريفه فأقول 

لة ،و جاز وما يذكر من عيوب القافية من اختالف اجلذر واإلشباع و التوجيه فليس بعيب  ي الفاص

مع "يرجعون"ية القصد ومن مث فرى القريظة وقافية األرجوزة من نوع آخر خبالف قافاالنتقال  ي الفاصلة و 

القريظة ادلتجردة  ي اآلية ومن مث أمجع العادون على  واألصل  ي الفاصلة و"الثاقب"مع "الطارق"و "عليم"

 13"لتبشر به ادلتقٌن"بسبحان و"و كذب هبا األولون " "ال ادلالئكة ادلقربون"و"أيت آبخرين"فرك عّد و

لذلك وقف العلماء على  15"أن هللا على كل شيء قدير"و"الظورمن الالمات إىل "و 14ولعلهم يتق ون

 : بعض الطرق اليت هبا فعرف  الفواصل وهي

 : مساواة اآلية دلا قبلها وما بعدها  ي الطول والقصر

 : يقول اإلمام الشاطيب

 وماهن إال  ي الطوال طوذلا  و ي السور القصرى القصار قدر 

ا قبلها وما بعدها  ي الطول والقصر يعد من طرق معرفة وهذا ما يدل على أن مساواة اآلية دل

وعظدما فتبع العلماء اآلايت و استقرؤوا الفواصل  ي السور الطوال على مقدار متساو و    16الفواصل 

                                                           

  98مرمي  13
   113طه  14
  12-11الطارق  15
 132-133دمحم احلسظاوي :الفاصلة  ي القرآن الكرمي ص   16
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فبذلك استظبطوا أصال دلعرفة الفاصلة وهو مساواهتا دلقابلها , كذلك مل ذبيء القصار إال  ي أقصر الصور 

لعدم  18"إمنا يستجيب الذين يسمعون:"فلم يعد العلماء قوله فعاىل 17ول و القصروما بعدها  ي الط

 . مساواة هذه الكلمات اليت هي فيها

 :  مشاكلة الفاصلة لغًنها  ي احلرف األخًن مظها أو فيما قبله

فكون فاصلة أي آية  ي القرآن الكرمي آبخر حرف فيها وال زبلو آية مظها حبيث فكون مشاكلة 

 : ها وما بعدها  ي احلرف األخًن حيث يقول اإلمام الشاطيبدلا قبل

 . 19وكل فوامل  ي اجلميع قياسه  آبخر حرف أو دبا قبله قادر

قل هوهللا أحد :"دبعىن أن كل فاصلة فتابع غًنها، و يكون قياسها دبا قبل اآلخر ضلو قوله فعاىل

فالعبارة فكون " يعلمون "وأما إذا كان قبل احلرف األخًن حرف مد مثل  22"هللا الصمد مل يلد ومل يولد

 مشاكلة مظه مع اعتبار ادلساواة  ي الوزن  

وأما ما يقاس دبا قبل احلرف األخًن مثل عايم،كرمي ألن حرف ادلد ال ازئد قبل احلرف "

ا بعده من رؤوس اآلي وال ادلتحرك هو الفاصلة  ي إصالح هذا العلم، فإن مل يكن مشاكال دلا قبله ودل

و مل يكن أرس آية  ي سورة رؤوس آايهتا مبظية على ما ذكر إال ما ورد به ,مساواي له  ي الرنة و البظية

  .21"الظص

                                                           

  . 64 ادلظاسبة بٌن الفاصلة و آايهتا ،د ارسة فطبيقية لسوريت األح ازب وسبأ صدمحم يوسف هاشم : 17
 36األنعام 18
 64دمحم يوسف هاشم السيد:ادلظاسبة بٌن الفاصلة القرآنية وآايهتا ص19
  2-1اإلخالص 22
إىل هناية السورة اجلامعة اإلسالمية غزة  142نور الدين دمحم عقيالن ادلظاسبة بٌن الفواصل القرآنية د ارسة فطبيقية لسورة البقرة اآلايت21
  13ص
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لعدم ادلشاكلة  22"وال ادلالئكة ادلقربون:"ولذلك انعقد إمجاع العادين على فرك عد قوله فعاىل 

 . ومها مبظيان على األلف وهو مبين على الواو" مجيعا"ما بعده و "وكيال" لطرفيه ، ألن ما قبله

الذين عاشوا نزول " رضوان هللا عليهم" وذلذا فال سبيال دلعرفة اآلية سوى الظقل عن الصحابة

القرآن الكرمي ومسعوه من الظيب ملسو هيلع هللا ىلص مباشرة ،وسؤاذلم له عن رؤوس اآلايت وال رلال فيه لالجتهاد من قبل 

آية ومل يعدوا  ناًنها " يس"آية وعد "أمل "آية ومل يعدوا ناًنها وهو " ادلص"حيث عد العلماء العلماء،

وقد أشار إىل  23آية ولو كان األمر مبظيا على القياس لكان حكم ادلثالٌن فيما ذكروا واحدا" طس"وهو 

بقوله  24"للمتقٌنذلك الكتاب ال ريب فيه هدى  أمل:"ذلك اإلمام الزسلشري عظد ففسًنه لقوله فعاىل 

هذا علم فوقيفي ال رلال للقياس فيه : فإن قلت ما ابذلم عدوا بعض هذه الفوافح آية دون بعض ،قلت:

 . دلعرفة السور

 : التوقيفي (2

ما بٌن أيديظا شلا نقله إليظا علماؤان "يقصد ابلتوقيفي الظقل عن الظيب ملسو هيلع هللا ىلص فيقول الداين  ي هذا الشأن 

مسموع من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأن الصحابة مهنع هللا يضر هم الذين ... ن عدد اآلي و رؤوس الفواصلعن سلفظا م

  .فلقوا ذلك مظه كتلقيهم حروف القرآن

شلا استدل به على هذه الطريقة ماروفة أم سلمة اهنع هللا يضر دلا سئلت عن ق ارءة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و 

يقف على كل أية و إمنا كانت ق "الدين"إىل"بسم هللا الرمحان الرحيم:"ارءفه أية آية يقول يقطع ق:قالت

ارءفه كذلك ليعلم الظاس رؤوس اآلايت، فما وقف عليه الظيب صلى هللا عليه و سلم دائما ربققظا أنه ليس 

                                                           

  172الظساء 22
  24وائل على فرج:ادلظاسبة بٌن الفواصل القرآنية وآايهتا د ارسة فطبيقية لسوريت األنفال والتوبة ص 23
  2-1البقرة 24
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قف عليه ثالث بفاصلة و ما وقف عليه الظيب صلى هللا عليه و سلم مرة ووصله مرة أخرى فيحتمل الو 

 : 25أمور

 .  أن يكون الوقف لتعريف الفاصلة1

 . أن يكون الوقف فعريفا للوقف التام2

 . أن يكون ال وقف لإلست ارحة2

 : و حيتمل الوصل

 . أن يكون ما وصله دبا بعده ليس فاصلة1

  26.أو فاصلة ووصلها لتقدمي بياهنا2

 :  قالو قد قواه بعض العلماء حبديث عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر

: يعين األحقافقال "حم"أق أرين رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سورة من الثالثٌن من أل

وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثالثٌن آية مسيت الثالثٌن حيث أن إحصاء اآلايفلكل سورة كان 

ادللك أهنا ثالثون آايت و ة أهنا سبع معهودا زمان الظيب صلى هللا عليه و سلم كما جاء  ي سورة الفارب

 .27آية

وقف عليها الظيب ملسو هيلع هللا ىلص  ي القرآن الكرمي وهذا ما أاثر اهتمام هكذا فقد فعددت الكلمات اليت و  

أصبحت زلطة اختالفهم ألن وقفة عليه السالم عليها  ي ادلرة األوىل حيتمل أن يكون لبيان العلماء و 

ل ووصله عليه السالم ذلا  ي ادلرة الثانية حيتمل أن يكون لبيان أهنا صحة الوقف عليها و إن مل فكن فواص

                                                           

 . 31دمحم احلسظاوي:الفاصلة  ي القرآن الكرمي،ص 25
  7دمحم حسٌن الظقيب:الفاصلة  ي السياق القرآين ،سورة مرمي منوذجا،ص 26
م، ص 2211ه ،1422، 1لبظان ،ط-عبد هللا بن يوسف اجلديع :ادلفتوحات األساسية  ي علوم القرآن فوزيع مؤسسة الراين بًنوت27

139-138 . 



05 
 

ومن هظا نشأ اختالف علماء مكة،ادلديظة،الكوفة،البصرة،الشام، ي مقدار عدد .ليست رؤوس آايت

 . آايت القرآن 

 

  أنواع الفواصل .ج 

و إىل ما   فظقسم الفواصل من حيث سباثل حروفها و فقابلها إىل ما سباثلت حروفه  ي ادلقاطع

 : فقاربت حروفه  ي ادلقاطع و هبذا فتظوع أشكال الفواصل على الظحو التايل

 : الفواصل املتماثلة .1

البيت والطور وكتاب مسطور  ي رق مظشور و ) :من أمثلتها  ي القرآن الكرمي قوله فعاىل

معمور فظتهي حبرف ال ارء وهو من –مظشور -مسطور -الطور:فظالحظ أن  الفواصل  28(ادلعمور

احلروف ادلتكررة والذي يسمى فاصلة فيعطي نوعا من التماثل و التظاسق بٌن اآلايت ،ومثله قوله فعاىل 

فقد إنتهت الفواصل  ي  29"فال أقسم ابخلظس اجلوار الكظس و الليل إذا عسعس و الصبح إذا فظفس :"

فال أقسم :"تماثل بٌن هذه اآلايت و قوله فعاىل هذه اآلية حبرف السٌن الذي أحدث  نوعا من ال

 . 32"ابلشفق و الليل و ما وسق

 31"الليل إذا يسروالفجر، وليال عشر،و الشفع والوفر،و :"من الفواصل ادلتماثلة أيضا قوله فعاىل و 

ربقيقا وافقة مع الفواصل اليت فتقدمها والفواصل اليت فليها و ،حبيث حذفت الياء من يسر طلبا للم

لقد استقلت الفواصل ادلتماثلة إبحدى عشر سورة من السور اسق ادلوسيقي بٌن فلك الفواصل ، و ظللت

 : القصًنة وهي كما يلي

                                                           

 1-3الطور   28
  15-18التكوير  29
 16-17اإلنشقاق  32
  2-1الفجر  31
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 . القمر، القدر، العصر، الكوثر، وقد سباثلت فواصلها  ي حرف ال ارء .أ 

 .سورات األعلى و الليل و سباثلت فواصلهما  ي حرف األلف ادلقصورة .ب 

 .(ها)تشكل من ألف شلدودة بعدها سورة الشمس و فواصلها ف .ج 

 سورة اإلخالص و فاصلتها فظتهي حبرف الدال.  .د 

 سورة ادلظافقون فظتهي فاصلتها حبرف الظون.   .ه 

 سورة الظاس فظتهي فاصلتها ابلسٌن.   .و 

 سورة الفيل فظتهي فاصلتها ابالم.  .ز 

 

 : الفواصل املتقاربة .2

هديظهما ا الص ارط "و"وأفيظهما الكتاب ادلستبٌن :""من أمثلتها  ي القرآن الكرمي قوله نعاىل 

األخرى ابدليم ، فهما سلتلفتان  ي ٌن فاصلتان ختمت إحدمها ابلظون و فادلستقيم و ادلستب" ادلستقيم

حرف الروي متفقان  ي الوزن ،و هذا الظوع من الفواصل مسي أيضا ابلتوازن ومثل ذلك قوله فعاىل 

وقوله  32" أن جاءهم مظذر مظهم فقال الكافرون هذا شيء عجيباق و القرآن اجمليد ،بل عجبوا :"

 . 33" الرمحن الرحيم ملك يوم الدين:"أيضا 

حروف  (فالدال والباء)فادلقلطع ليست متحدة  ي احلروف بل بٌن احلروف فقارب  ي ادلخرج 

متقاربة ادلخرج و ال نفرة بيظهما  ي الظطق ،حيث  جيعل نسق القول واحدا و إن مل فتحد ادلقاطع ، 

 .  34وهذا ما جعل كالم هللا عزوجل فوق كل كالم 

                                                           

  2-1ق  32
   34الفاربة  33
  226أنسام خضًن خليل اجلرس واإليقلع  ي الفواصل القرآنية ص  34
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    .الفواصل املنفردة .3

فأما اليتيم فال فقهر،وأما السائل فال فظهر و أما :"هي ما إختلفت حروف رويها كقوله فعاىل 

 .  35" ربك فحدثبظعمة 

أما فقسيم الفواصل من حيث فوافقها  واختالفها  ي الوزن و حرف الروي فقد قسمها 

 .  البديعيون إىل متواز و مطرف ومتوان وشلاثل

 36هو ما فتفق فيه الفاصلتان  ي الوزن و الروي ومل يكن   ي األوىل مقابال سبا  ي الثانية :املتوازي

متفقتان " موضوعة"و"مرفوعة"فالفاصلتان  37"وعة و أكواب موضوعةفيها سرر مرف:"،كقوله فعاىل  

 ." العٌن" ي الوزن و حرف الروي ، فكلتا الفاصلتٌن على وزن مفعولة وحرف رويها

و "فاإلصليل" و يعلمه الكتاب و احلكمة و التوارة و اإلصليل ،رسوال إىل بين إس ارئيل :"و قوله فعاىل 

 .  حد و حرف روي واحدفاصلتان من وزن وا"إس ارئيل "

، وقد مسي ابدلطرف 38وهو أن فتفق الكلمتان األخًناتن  ي احلرف األخًن دون الوزن:املطرف

ما لكم ال فرجون هلل وقا ار وقد "،مثل قوله فعاىل 39إبعتبار أن التوافق يقع  ي احلرف األخًن فقط 

قد إففقتا  ي حرف الروي وهو كما هو واضح " أطوا ار "و"وقا ار"، فالفاصلتان 42" خلقكم أطوا ار

  . ال ارء و إختلفتا  ي الوزن كما هو واضح أيضا

                                                           

  13-12الغاشية  35
 . 121شفيع السيد : أساليب البديع  ي البالغة العربية ص  36
 .  13-14الغاشية  37
  32عمار فوفيق أمحد البدوي :الفاصلة القرآنية شكال و بالغة ص  38
 . 122يع  ي البالغة العربية ص شفيع السيد:  أساليب البد 39
   13-14نوح  42
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أي أن ي ارعي مقاطع الكالم  الوزن , به أن فتفق الفاصلتان  ي الوزن دون التقفية يراد:املتوازن

متفق مع وزن الفاصلة "مصفوفة "فوزن الفاصلة " و منارق مصفوفة، وزاريب مبثوثة"فقط  كقوله فعاىل 

ومثل ذلك ما ورد  ي وصف ما حيدث يوم القيامة و هو اليوم الذي يبعث فيه اخلالئق " بثوثةم"

فأصرب صب ار مجيال ، إهنم يرونه بعيدا ون اره قريبا ،يوم فكون "فصوره سبحانه بقوله , للحساب 

  . 41" السماء كادلهل ، وفكون اجلبال كالعهن

فواصل إففقت  ي الوزن و مل فتفق  ي حرف الروي فالفاصلة  (ادلهل والعهن)و(بعيدا وقريبا)ف

 ." العهن"متوازنة مع الفاصلة " ادلهل"و الفاصلة " قريبا"متوازنة مع الفاصلة " بعيدا"

وقد ذهب البعض اىل جعل الرتصيع بدل ادلتوازي ، و هو أن أتيت عباراتن سلتلفتان  ي 

الق ارئن ، ويكون ما  ي  األوىل مقابال دلا  ي الثانية الكلمات متفقتان  ي الوزن و التقفية و فقابل 
ذات "إن إليظا غياهبم "، فعبارة " إن إليظا إايهبم و إن عليظا حساهبم"، وهذا ما صلده  ي قوله فعاىل42

فكلتا العبارفٌن مستقلتان، وكل مظهما " إن عليظا حساهبم"إيقاع متواز وزان وفقفية مع إيقاع عبارة 

فظاظر " إايهبم"متظاسقٌن  ي اإليقاع و متوازنٌن، وابلتايل فإليظا فظاظر عليظا و مكون من ج أزين

 .   ي اإليقاع" حساهبم"

وهو أن أتيت عباراتن فتفق الفاصلتان فيهما  ي الوزن دون التقفية ، وفكون كلمات :املماثل

ادلستبٌن ،وهديظامها الص ارط و آفيظامها الكتاب "األوىل مقابلة دلا  ي الثانية ، ومثل ذلك قوله فعاىل 

متوازنتان  ولكظهما إختلفتا  ي " ادلستقيم وادلستبٌن"و"الكتاب والص ارط"، فالفاصلتان "ادلستقيم

 . احلرف األخًن

                                                           

 5-9ادلعارج   41
 . 227أنسام خضًن خليل :اجلرس واإليقاع ص  42
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و على هذا فإن الفواصل القرآنية على سباثلها  واختالفها  ي الوزن وحرف الروي ، ذلا أثرها 

قرآن الكرمي لًنيح السامع و مييل ادلشاعر لتقبل مفاهيم القرآن اخلاص  ي الظفس البشرية، إذ جيلبها ال

الكرمي ، من خالل هذه الظغمة ادلوسيقية العذبة اليت فدل على التظاسق والتالؤم بٌن الفواصل ، وهو 

ومظه فإن بظاء الفواصل 43بذلك أقرب على التظوع ادلوسيقي الالفت لإلنتباه  وادلشوق لسماع الكالم 

وف اليت فتميز ابلتطريب والغظة  مت برعاية التماثل و التقارب بيظها إستكملت أداة على فلك احلر 

، وذلذا فإن الكالم إذا جرى على وفًنة واحدة جيعل ادلتكلم 44الغظاء و مت ذلا اإليقاع من غًن فوقيع 

 .  يشعر ابدللل

 . معين احلقيق واجملارذ

هبا يطلق مقتضى احلال فتختلف صور  علم معين : علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت

الكالم إلختالف األحوال إما أن فكون مفرد أو مجلة اخلرب : ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو  

كاذب مثل : سافرا دمحم اإلنشاء : ما ال يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب مثل : سافر اي 

د بعبارة انقصة عظه مع وفائهاابلغرض مثل قول الرسول ) ص ( دمحم اإلجياز : هو أتدية ادلعىن ادلقصو 

الضعيف أمًن الركب األطظاب : هو أتدية ادلعين بعبارة زائدة عظه مع الفائدة ضلو : رب إين وهن العام 

مين وإشتعل الرأس شيبة . ادلساواة : هو أتدية ادلعىن ادلراد بلفظ مساو له مثل قوله فعاىل ) هل جزاء 

 ال اإلحسان (اإلحسان إ

 : الكلمة ادلستعملة فيما وضعت له  ي إصطالح التخاطب كاألسد .  احلقيقة

                                                           

 . 227أنسام خضًن خليل "اجلرس واإليقاع ص  43
 م. 1999-1322 1كمال الدين عبد الغين ادلرسي ، فواصل اآلايت القرآنية  ادلكتب اجلامعي احلديث اإلسكظدرية ط 44
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: إن كان  ي اإلسظاد مسي ) رلازة عقلية ( ، وإن كان نقال للكلمة عن معظاها األصلي  اجملاز

القة مع عظد أهل اللغة مسي ) رلازة لغوية ( . اجملاز اللغوي : هو اللفظ ادلستعمل  ي غًن ما وضع له لع

 : أنواع اجملاز اللغوي .  قريظه . مانعة من إرادة ادلعىن احلقيقي

اجملاز ادلرسل : كلمة أستعملت  ي غًن معظاها األصلي لعالقة غًن ادلشاهبة مع قريظة مانعة من 

إرادة ادلعىن األصلي. ضلو : رعت ادلاشية الغيث فتحرير رقبة مؤمظة . ويظزل من السماء رزقا اجملاز 

ستعارات : هي اللفظ ادلستعمل  ي غًن ادلعىن الذي وضع له ، لعالقة ادلتشاهبة ، مع قريظة مانعة من ابإل

 إرادة ادلعىن األصلي ضلو : كتاب أنزلظاه إليك لتخرج الظاس من الالمات إىل الظور . 

عة من اجملاز العقلي : هو إسظاد الفعل أو ما  ي معظاه إىل غًن ما هو له العالقة مع قريظة مان

إرادة اإلسظاد احلقيقي ضلو : أنبت الربيع البقل هناره صائم وليله قائم عيشة راضية اجملاز ادلركب : هو 

اللفظ ادلركب ادلستعمل  ي غًن ما وضع له العالقة بٌن ادلعىن احلقيقي واجملازي ، مع قريظة مانعة من إرادة 

 ز مرکب عالقته ادلشاهبة ) إستعارة سبثيلية ( . ادلعىن األصلي ، وهو ابعتبار هذه العالقة نوعان : رلا

ورلاز مركب عالقته غًن ادلشاهبة ) رلازة مركبة مرسال ( الكظاية : وهي لفظ أطلق وأريد به الزم 

 معظاه احلقيقي مع جوازه إرادة هذا ادلعىن . ضلو : انعمة الكفٌن ألقي فالن عصاه  ي ثوبيه أسد. 

 


