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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

 

 

  

 ملخص البحث  

 .على اختیاره الباعثالبحث، و بیان مشكلة مقدمة و فیھا  .١

 لمشتملة على ستة بنود.و فیھا بیان خطة البحث ا .٢

و فیھ��ا بی��ان منھج��ي ف��ي ت��ألیف ھ��ذا البح��ث، و یش��تمل عل��ى خمس��ة  .٣

 بنود.

 و فیھا تعریف موضوع البحث، و بیان أھمیتھ. .٤

و الوص��ل ف��ي  ،لتطبی��ق بی��ان نم��وذج الفص��ل ؛اختی��ار س��ورة النب��اء .٥

 القرآن الكریم.

و توض��یح تل��ك ، لوص��لالفص��ل، و ای��ات الت��ي یوج��د فیھ��ا بی��ان اآل .٦

 .عالمواض

الك��ریم، و  نالق��رآ ص��ل، و الوص��ل ف��ي اآلی��ات بش��واھد م��نی��د الفتأی .٧

الف��ن، و م��ن ك��الم  ام��ن المت��ون المنظوم��ة ف��ي ھ��ذ و ك��الم الع��رب،

 ء التفسیر الذین عنوا بھذا الفن.علما

 ذكر خالصة، و نتائج البحث. .٨

  إلى فصلین: و قد قسم ھذا البحث

 تھ واضعھ، و تحم، و ذكر الفصل الفصل األول: في أسباب

 .مباحث أربعة

 و ذك��ر مواض��عھ، و الوص��ل الفص��ل الث��اني: ف��ي أس��باب ،

 .مبحثانتحتھ 
 بفض�ل –یما توصل إلیھ الباح�ث م�ن النت�ائج كما یشتمل البحث على خاتمة ف

  هللا تعالى.
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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

 

 المقدمة  

لحمد � الذي أنزل القرآن ھ�دى للن�اس، و بین�ات م�ن الھ�دى، و الفرق�ان، و ا

و البیان، و جعلھا میزة لھ تحدى بھا الفصحاء م�ن  ،خصھ بأعلى درجات البالغة

، الفقی��ھ عب��د هللا ب��ن إب��راھیم اب��ن اإلم��ام اإلن��س و الج��ان، كم��ا ذك��ر ھ��ذه العالم��ة

و ھ�و ی�ذكر می�زات  العلوي، في نظم طلعة األنوار في عل�م آث�ار النب�ي المخت�ار، 

  القرآن على غیره من الكالم، فقال:

������������������������� ������������������������������� �

األنام، خیر ناطق بالضاد من بین س�ائر  سیدو الصالة، و السالم على محمد 

و على آلھ و صحبھ الذین نشروا القرآن بین العب�اد؛  ضر، و الباد،االعرب في الح

  ،  و على من تبعھم إلى یوم التناد.طرق الرشادلیسلكوا بھم 

وضوع ذي أھمیة في بالغة الق�رآن الك�ریم و بعد، فقد أحببت أن أبحث في م

 عل��ى س��بیل إف��راده ببح��ث خ��اص  –بحس��ب علم��ي القاص�ر  –إل��ى مثل��ھ  أس��بقل�م 

أن یك��ون ف��ي س��ورة م��ن ط��وال  بس��ورة م��ن س��ور الق��رآن الك��ریم، و ق��د اخت��رت

نبراس�اً لتس�ھیل فھ�م  الك�ریم و ھي سورة النب�اء، لیك�ون لدارس�ي الق�رآن المفصل،

ألرج�و تحقی�ق  إنن�ي، و في بقیة س�ور الق�رآن الك�ریم موضوع الفصل، و الوصل

  ھذا من هللا تعالى.

 عث علیھامشكلة البحث، و الب 

ریة، و الطاق�ة البش� رلوج�ھ ال�ذي یرض�یھ بق�دعل�ى ا تع�الى ھي فھم كتاب هللا

، إال بفھم القواعد الموص�لة إلی�ھ، المق�ررة ف�ي عل�وم اللغ�ة ھذا ال یمكن أن یحصل

كونھ�ا أص�عب أبح�اث عل�م و الوصل، و ل أسرار الفصل، العربیة، و منھا: معرفة

بالبحث م�ن ب�ین  اتأمل دقیقین، فقد آثرت إفرادھو  ،ي، ال تفھم إال بعد تفكیرالمعان

  بإذن هللا تعالى. –بقیة أبجاث علم المعاني؛ تسھیالً لفھمھ في بقیة السور 
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

 منھجي في البحث 

  ًسورة النباء، و التفكر  آلیاتبع على منھج االستقراء، و التت اعتمدتلقد : أوال

حتى ی�تم تحدی�دھا بأنھ�ا م�ن ب�اب الفص�ل، أو ب�اب  ؛اآلیاتاسبات بین نفي الم

 الوصل.

  ًالع��ودة إل��ى كت��ب التفاس��یر لھ��ذه الس��ورة؛ لمعرف��ة م��ا ذك��روه فیھ��ا ع��ن  :ثانی��ا

 الفصل، و الوصل، و تسطیر ما ذكر فیھا ضمن البحث.

  ًو مراجعھا الكبرى، و غیرھا م�ن الكت�ب المعاني ى كتب علمالعودة إل :ثالثا ،

علی�ھ بالش�واھد م�ن  تُ ْل�لَ التي توسعت في بیان أسباب الفصل، و الوص�ل، و دَ 

 القرآن، أو من كالم البلغاء من الشعراء، و تسطیر ذلك.

  ًجمع ذلك في صلب البحث، و إكمال تألیف�ھ عل�ى الص�ورة المقبول�ة، و رابعا :

 .وثالمتعارف علیھا في إعداد البح

 خطة البحث 

  خطتي في ھذا البحث على النحو التالي:

  ًآیاتھا: تالوة سورة النباء، و التأمل في العالقة بین أوال. 

  ًباب الوصل.ھا أسناستخراج اآلیات التي یوجد بی :ثانیا 

  ًاستخراج اآلیات التي یوجد بینھا أسباب الفصل.ثالثا : 

  ًه األسباب.التي تشیر إلى ھذ التفاسیر: البحث عن كتب رابعا 

  ًد مواض��ع الوص��ل، و ی��ل��ى كت��ب عل��م المع��اني؛ لتأیإالع��ودة : خامس��ا

الفصل بالشواھد التي وردت ف�ي ھ�ذه المراج�ع المتخصص�ة ف�ي ھ�ذا 

 الفن.

  ًتقسیم ھذا البحث إلى فصلین:سادسا : 

 .الفصل األول: و فیھ ثالثة مباحث 

 المبحث األول: و  فیھ مطلبان: .١

 الوصل.و  ،المطلب األول: تعریف الفصل  - أ
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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

 : أھمیة ھذا الموضوع عند علماء المعاني.الثانيالمطلب   - ب

 المبحث الثاني: أسباب الفصل التي ذكرھا علماء المعاني إجماالً. .٢

 المبحث الثالث: و فیھ الكالم عن أسباب الفصل تفصیالً. .٣

 .الفصل الثاني: و فیھ مبحثان 

 المبحث األول: و فیھ بیان أسباب الوصل إجماالً. .١

 ھذه السورة، اني: و فیھ بیان مواضع الوصل منالمبحث الث .٢

  (سورة النباء).
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

  و فیھ ثالثة مباحث: األول: الفصل

  مطلبانفیھ  المبحث األول: و:  

  

  .و الوصل ،: تعریف الفصلالمطلب األول

  :: التعریفأوالً 

كم�ا ق�ال  ٢"،لقد عرف علماء المعاني الفصل بأنھ "ترك عطف جملة على أخ�رى

  الجوھر المكنون في صدف الثالثة الفنون: –في نظمھ  العالمة األخضري

���������������������� ����������������������������� �

  و الوصل: ھو عطف جملة على أخرى.

  ٣ صل: ھو الباب السابع من أبواب علم المعاني.وو الفصل، و ال

  :ھذا الموضوع عند علماء المعاني میةھ: أالثانيالمطلب 

ھذا الب�اب ھ�و أعظ�م  إنكمن فیما قالھ العالمة المرشدي، و غیره: تفو أما أھمیتھ 

أبواب ھذا العل�م خط�راً، و أص�عبھا مس�لكاً، و أدقھ�ا مأخ�ذاً. حت�ى قص�ر أب�و عل�ي 

فی�ھ الب�د أن یك�ون كم�ل ف�ي ، و أن م�ن كم�ل الفارسي البالغة على معرفتھ مبالغة

من باب المبالغة، ب�ل لیس غیره. قال المرشدي: و التحقیق أن قصر البالغة علیھ 

  ھو حقیقي.

م�ن  ةو وجھھ أن علم الفصل، و الوصل متوقف عل�ى معرف�ة م�ا یج�ب لك�ل واح�د

م��ن أح��وال المس��ند، و  الجملت��ین، و ذل��ك متوق��ف عل��ى جمی��ع األب��واب الماض��یة

ذلك. فلما توقف العلم بحال الجملتین مما علیھ ض�رورة أن م�ا  المسند إلیھ، و غیر

، فحینئٍذ یص�ح قص�ر البالغ�ة عل�ى الفص�ل، و علیھ الكل توقف توقف علیھ الجزء

  ٤ الوصل من غیر مبالغة، فـتأمل.

  الثانيالمبحث:  

  :أربعة و ھي أسباب الفصل التي ذكرھا علماء المعاني إجماالً،

ب�دون إیھ�ام خ�الف المقص�ود،  االنقط�اع،: أن یكون بین الجملتین كمال األول
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

، أو یفق�د لفظ�اً، و معن�ى، أو معن�ى فق�ط بأن تختلف الجملتان خب�راً، و إنش�اًء،

  الجامع.

، ب��أن تك��ون الثانی��ة مؤك��دة أن یك��ون ب��ین الجملت��ین كم��ال االتص��ال: الث��اني

ألنھا توابع، و ، و إنما وجب الفصل فیھا ، أو عطف بیانلألولى، أو بدالً منھا

ع، و العط��ف یقتض��ي المغ��ایرة، و التوكی��د رف��ع ت��وھم التواب��ع ع��ین المتب��و

  المجاز. السھو، و

الثانی�ة بین الجملتین شبھ كمال االنقط�اع، ب�أن یك�ون عط�ف  : أن یكونالثالث

  على األولى موھماً العطف على غیرھا.

ی�ة جواب�اً ن بین الجملتین ش�بھ كم�ال االتص�ال، ب�أن تك�ون الثان: أن یكوالرابع

، فتفص��ل منھ��ا الثانی��ة كم��ا الس��ؤالمنزل��ة  لُ زَ نَ��ع��ن س��ؤال اقتض��تھ األول��ى، فتُ 

  صل الجواب عن السؤال.یف

فف��ي ھ��ذه األح��وال األربع��ة ب��ین الجملت��ین یج��ب الفص��ل بینھم��ا كم��ا س��یأتي 

  إن شاء هللا تعالى. –تفصیل ذلك 

  الثالثالمبحث:  

ع�ن أس�باب الفص�ل تفص�یالً، مقرون�ة بمواض�عھا م�ن الس�ورة، مؤی�دة و فیھ الك�الم 

  .   بنظائرھا من القرآن الكریم، و كالم العرب

م�ة، مفص�لة ف�ي ھ�ذه الس�ورة الكری الفص�للمواض�ع  اً القارئ الكریم بیان و إلیك أیھا

  بحسب األسباب المذكورة، و عددھا تسعة مواضع:

النبأ: M : 9 8 7  6    5 4 L  قولھ تعالى: بین: الفصل الموضع األول

لفظ�اً، و خبریة ألن األولى  ؛٥النبأ: M 2        1 0 L قولھ تعالى، قبلھا:  و،٧ – ٦

فب�ین اآلی�ة األول�ى، و الثانی�ة تم�ام التب�این، و  لفظاً، و معنى.إنشائیة  ، و ھذهمعنى

  ٥ ، و بینھما أیضاً كمال االنقطاع.غایة االستبعاد؛ الختالفھما خبراً، و إنشاءً 

  

M 7 6 5 4 3 2 الى: ـ�ـھ تعـول�ـم، قـری�ـرآن الكــن القـیره مـظو ن 

9 8  L :فل���م یعط���ف٦ – ٥الفاتح���ة ، M 9 8 7 L و جمل���ة ،
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

M5 4 3 2 L.؛ الختالفھما الجملتین خبراً، و إنشاًء  

  :الخفیف ابن المعتز، من بحر یره من كالم العرب قولظو ن 

������������������������ ������������������������������ �

عاد؛ و بتس�الفالجملة األولى خبریة، و الثانیة إنش�ائیة، فینھم�ا تم�ام التب�این، و غای�ة 

  .الفصل بینھما نكالھذا 

  : البسیطیره أیضاً قول األخطل، من بحر ظو ن 

�������������������������� �������������������������� �

فق��د فص��ل ب��ین جمل��ة "ق��ال رائ��دھم"، و جمل��ة "أرس��وا"؛ ألن األول��ى خبری��ة، و 

  الثانیة إنشائیة.

  

فق�د  ،١٧أ: النبMf    e d c b  L  قولھ تعالى:: الفصل في الموضع الثاني

؛ ١٤النب��أ: MX W V U T  L  ھ��ذه الجمل��ة ع��ن قول��ھ تع��الى:فص��لت 

، التي فیھا تعددا دالئل الق�درة عل�ى البع�ث، و دالئ�ل ألنھا في حیز جمل االستفھام

 .٦النب��أ: M7  6    5 4  L  الت��ي أولھ��ا قول��ھ تع��الى: و ٧الحكم��ة ف��ي الج��زاء،

اً، و معن��ى، و س��ابقتھا ، خبری��ة لفظ��١٧النب��أ: Mf    e d c b  L فجمل��ة 

  النقطاع. كمالبینھما اد، فو تمام االستبع ،إنشائیة لفظاً، و معنى، فینھما التباین

 M ... ¥¦  ª © ¨ §L قول�ھ تع�الى: ،الق�رآن الك�ریمو نظیرھا م�ن  

 ع�����ن جمل�����ة  M ...  ª © ¨ §Lفق�����د فص�����ل جمل�����ة ، ٩الحج�����رات: 

M...¥... ¦L؛ ألن األول��ى إنش��ائیة، و ؛ لم��ا ب��ین الجملت��ین م��ن التب��این الت��ام

   الثانیة خبریة لفظاً، و معنى، فبین الجملتین كمال االنقطاع.
  ي، من بحر السریع:من قول العرب، قول الیزید و نظیره

����������������������������� ������������������������� �

��������������������� ������������������������������ �
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

للتب�این الت�ام بینھم�ا، ف�األولى  ؛" عم�ا قبلھ�اانتقم هللا من الك�اذب "فقد فصل جملة  

إنش��ائیة لفظ��اً، و معن��ى؛ فب��ین الجملت��ین كم��ال خبری��ة لفظ��اً، و معن��ى، و الثانی��ة 

  ٨االنقطاع.

  

النب��أ: Mm l  k j i h  L  تع��الى:ب��ین قول��ھ : الفص��ل الموض��ع الثال��ث

 اً ألن بینھما اتح�اد؛ ١٧بأ: النMf    e d c b  L  قبلھا: قولھ تعالى، و، ١٨

 ي الص�ور، ب�دل بع�ض م�ن ك�ل، ألن ی�وم ال�نفخ ف�، ألن الثانیة بدل من األولىاً تام

فھ�ذا ب�دل  ؛لق�وا للحس�اب، ی�وم القیام�ة لینطھو بعض أھوال یوم الفصل بین الناس

  بعض من كل، فبینھما كمال االتصال.

M Ï Î Í Ì Ë Ê Ð ، قول��ھ تع��الى: الك��ریم و نظی��ره م��ن الق��رآن

Õ Ô Ó Ò  Ñ  L :فق���د فص���ل ب���ین جمل���ة  ،١٣٤ – ١٣٢الش���عراء  

 M Ò  Ñ Ð L.ق�ول  ،و نظیره م�ن ك�الم الع�رب ؛ ألنھا بدل بعض من كل

  :الطول، من بحر زھیر بن أبي سلمى

������������������������������ ���������������������������� �

س عل��ى غی��ر نس��ق، و ل أوالً إص��ابة المنای��ا م��ن حی��ث إنھ��ا تص��ب الن��ام��فق��د أج

المنای��ا قس��مین: القس��م األول: م��ن أص��ابتھ  أم��امل الن��اس ع��ترتی��ب، ث��م فص��ل فج

  ، و القسم الثاني: من أخطأتھ أبقتھ فیبلغ الھرم.أھلكتھ

  

، ٢٧النب�أ: Mº ¹ ¸ ¶ µ  L قولھ تعالى: بین: الفصل الموضع الرابع

لى ما قبلھا بالواو؛ فلم تعطف ع،٢١النبأ:  M|             { z yL و قولھ تعالى:

لم��اذا جھ��نم كأن��ھ قی��ل: و  ،جواب��اً لس��ؤال ناش��ئ م��ن الجمل��ة الس��ابقة ةٌ فَ أنَ تَ ْس��ألنھ��ا مُ 

 ا ال یرج��ون حس��اباً. ألنھ��م ل��و رج��وإنھ��م ك��انو :كان��ت مرص��اداً؟ فك��ان الج��واب

و لعملوا العم�ل الص�الح، ال�ذي ك�ان س�ینجیھم م�ن  ،یوم الحسابمنوا بآل ؛الحساب

تصال، كما سبق تقریره عن اإلمام فبین الجملتین شبھ كمال اال جھنم، و ما بعدھا؛

  السیوطي، في نظمھ عقود الجمان، حیث قال:
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

����������������������� ������������������������������� �

M... Þ Ý Ü Û Úß  à و نظی����ره م����ن الق����رآن الك����ریم، قول����ھ تع����الى:

áL  :فقول���ھ تع���الى: ،٢٧المؤمن���ون M...  á àLلس���ؤال  ، ج���واب

عم�ا و ل�ذلك فص�ل ؛ M...  á àL بقول�ھ: ،فأج�اب ؟تقدیره، لماذا ال أخاطبك

  قبلھ.
  و نظیره من كالم العرب، قول الشافعي، من بحر الوافر: 

������������������������������ ������������������������� �

واب س�ؤال ناش�ئ م�ن ألن�ھ ج�؛ "عرفت بھ�ا ع�دوي م�ن ص�دیقي"فقد فصل قولھ: 

ب بقول��ھ: فأج��اة الس��ابقة، فك��أن س��ائالً یق��ول: لم��اذا ت��دعو للش��دائد ب��الخیر؟ الجمل��

 ذك�رهفبین الجملتین شبھ كمال االتصال، كم�ال . "عرفت بھا عدوي من صدیقي"

  ١٠ .البیت السابق في –رحمھ هللا  –السیوطي 

  

! "  # $ % & ' M  قول���ھ تع���الى:: الفص���ل ف���ي الموض���ع الخ���امس

3 2 1 0  / . - , + * ) (      9 8 7 6 5 4  L :النبأ

فل�م یعط�ف  .٣٠النب�أ: MÉ È Ç Æ Å  L  قولھ تعالى:، مع ٣٦ – ٣١

 ؛؛ ألنھ��ا جمل��ة إنش��ائیةMÅ... Lعل��ى جمل��ة  M#  " !... L  ھ��ذه الجمل��ة

 M#  " !... L  فجمل��ة ، و ب��ین الجملت��ین كم��ال االنقط��اع.فبینھم��ا تب��این ت��امُ 

عم��ا أع��ده ه المتق��ین، بع��د إخب��اره تع��الى مس��تأنفة لبی��ان م��ا أع��ده هللا تع��الى لعب��اد

، كما ھو أس�لوب و الترھیب ،للطاغین؛ لحكمة دعویة، و ھي الجمع بین الترغیب

  ١١ .القرآن الكریم

M k j i h g f eو نظیره من القرآن الكریم، قولھ تعالى: 

u t s r q p o n m l L :فقول��������ھ ١٣ – ١١المزم��������ل ،

ظ���اً، و معن���ى. و لفجمل���ة إنش���ائیة  Mj i h g f eLتع���الى:

خبری��ة لفظ��اً، ومعن��ى، فبینھم��ا تب��این جمل��ة  M o n m lL قول��ھ تع��الى:

  عطف بالواو.االنقطاع؛ و لھذا لم ت، و یقال: بینھما كمال تامٌ 
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

  ، من بحر البسیط:الشاعرو نظیره من كالم العرب، قول  

������������������������� ����������������������������� �

و جمل��ة "ل��ن تبل��غ  و معن��ى،المج��د..."، جمل��ة إنش��ائیة لفظ��اً،  ال تحس��بفجمل��ة "

  و هللا أعم.  –و معنى؛ و لھذا لم یعطفھا بالواو المجد..."، جملة خبریة لفظاً، 

  

، ٣٥النبأ:  M      3 2 1 0  / .L  قولھ تعالى: بین: الفصل الموضع السادس

بعض ال�الثانی�ة بمثاب�ة ب�دل  ن الجملةأل ؛٣١النبأ: M#  " !  L  قولھ تعالى: و

بع�ض المف�از  ھ�و، فكون المتقین ال یسمعون لغواً، و ال كذاباً ف�ي الجن�ة، من الكل

، و ت��امُ  اتح��ادٌ ، فب��ین الجملت��ین M#  " ! L  ذك��ره هللا للمتق��ین، بقول��ھ: ال��ذي 

  ١٢ تصال.االبینھما كمال  :یقال

الم ع��ن الموض��ع ق��د س��بق ف��ي الك�� ،و ك��الم الع��ربو نظی��ره م��ن الق��رآن الك��ریم، 

  .ھذه السورةمن مواضیع الفصل في  الثالث

  

MK J I H GL   N M قولھ تع�الى:  بین: الفصل الموضع السابع

U T S R Q P O  L :و الجمل���ة قبلھ���ا، و ھ���ي قول���ھ تع���الى:٣٨النب���أ ،   

 M...   E D C B L :؛ ألن جمل��ة ٣٧النب��أ MK J I H GL... L ،

 م، و أن ھ��ؤالء ال��ذین ھ��M...   E D C BLتوكی��د للجمل��ة الس��ابقة، و ھ��ي 

ا أن یتكلم��وا بم��ا یك��ون ص��وباً أفض��ل الخالئ��ق، و أق��ربھم م��ن هللا، إذا ل��م یق��درو

بطری��ق و ھ��ي دالل��ة  ؟، فكی��ف یملكھ��ا غی��رھمبإذن��ھ لم��ن ارتض��ى) إال ش��فاعة(كال

ك�الم م�ن ل�ھ  :نفي تكلیمھم بدون إذن یفید نف�ي ش�فاعتھم، إذ الش�فاعة نَّ الفحوى، فإ

   و قبول عند هللا تعالى.وجاھة، 

و یق��ال: ب��ین الجملت��ین كم��ال االتص��ال، و ف��ي ھ��ذا یق��ول اإلم��ام األخض��ري، ف��ي 

  جوھره المكنون:

����������������������������� ������������������������������ �

، فھ�و  ٢البقرة: M& % $ #' (  L  و نظیره من القرآن الكریم، قولھ تعالى:
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

، لتبینی��ھم��رة ثانی��ة  فإعادت��ھك الكت��اب، ھ��و ذل��ك الكت��اب، بمنزل��ة أن تق��ول: ھ��و ذل��

و نظی��رة م��ن ك��الم الع��رب،  .M$ #...L١٤ توكی��د  M... & %' ( L فجمل��ة

  :الطویل ، من بحرالطیب المتنبي أبيقول 

������������������������������ ���������������������������������� �

لواق�ع إال توكی�داً للجمل�ة األول�ى، و فجملة " أصبح الدھر منش�داً"، ل�م تج�يء ف�ي ا

  ١٥ ھي "وما الدھر إال من رواة قصائدي"؛ ألن معنى الجملتین واحد.

  

] \ [ ^ _  MY  X WZ  قول��ھ تع��الى: ب��ین: الفص��ل الموض��ع الث��امن

` L :الجملة التي قبلھا، و ھي، قول�ھ تع�الى: و ،٣٩النبأ  M J I H G

KL...L    :ا، بأن�ھ ی�وم یح�ق فی�ھ الح�ق، و مس�بقھ لمان البیا ؛ ألنھما بمثابة٣٨النبأ

؛ و بناًء علیھ یجب أن یتخذ العاقل إلى هللا طریقاً مس�تقیماً، و ھ�و یبطل فیھ الباطل

لم�ا تق�دم م�ن  الفذلك�ةبق، و ھ�و طریق النجاة م�ن ع�ذاب هللا، فھ�ي تلخ�یص لم�ا س�

الك�الم  لتنویھ بیوم الفصل ال�ذي ابت�دئل ؛سیقعانوعد، و وعید، و إنذار، و تبشیر 

  ١٦ ، فبین الجملتین كمال االتصال.علیھ

 ٨البقرة: M... I H G F E D... L و نظیره من القرآن، قولھ تعالى:

  ١٧ .M... F E D L فیخادعون هللا بیاٌن لقولھ تعالى: ،٩ –
  

  و نظیره من كالم العرب، قول أبي العالء المعري، من بحر البسیط:

������������������������������ ������������������������������� �

  

  ،٤٠النبأ: Me d c b...  L  قولھ تعالى: بین: الفصل التاسعالموضع 

  ] \ [ ^ _  MY  X WZ  الجمل���ة الت���ي قبلھ���ا، و ھ���ي قول���ھ تع���الى:و 

` L   :بقوارع ھذه السورة،  جملة األولى سیقت لبیان المخاطبین؛ ألن ال٣٩النبأ
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

 ال خف��اء. و ،ةٌ بأس��باب النج��اة، و ض��دھا ش��بھ و ب��ین العل��م  ،بحی��ث ل��م یب��ق بی��نھم

لماذا كانت  :فالجملة الثانیة بمثابة جواب نشأ عن سؤال من الجملة األولى، تقدیره

الدعوة لك�ل م�ن ش�اء أن یتخ�ذ ل�ھ مآب�اً محم�وداً؟ فك�ان الج�واب: بأنن�ا ق�د خوفن�اكم 

ذاب القری�ب؛ اخت�ار ل�ھ مرجع�اً ینجی�ھ م�ن ھ�ذا الع� ؛إذا س�معھ العاق�ل ،عذاباً قریباً 

  ١٨ فبین الجملتین شبھ كمال االتصال.

  & ' )  %" # $M  و نظی�����ره م�����ن الق�����رآن الك�����ریم، قول�����ھ تع�����الى:

)...  L :فكأن��ھ قی��ل: ھ��ل ال��نفس أم��ارة بالس��وء؟ فقی��ل: ، ٥٣یوس��فM...  &

) ( '...L عن سبب خاص. السؤال، و ھذا  
  و نظیره من كالم العرب، قول الشاعر، من بحر الكامل: 

  صدقوا، و لكن غمرتي ال تنجلي.  ،لعواذل أنني في غمرةزعم ا

كأن��ھ قی��ل: ھ��ل ص��دقوا؟ فق��ال: ص��دقوا، ففص��ل قول��ھ "ص��دقوا" عم��ا قبل��ھ؛ لكون��ھ 

  ١٩استئناف جواب لسؤال.
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

  :انبحثفي الكالم عن الوصل، و فیھ م الفصل الثاني:

  :تفصیالً و فیھ بیان أسباب الوصل المبحث األول: 

واض�ع الت�ي وق�ع و تكلمن�ا ع�ن الم .ك العط�ف ب�الواوت�رسبق لنا، أن الفصل: ھ�و 

و بی�ان أس�باب ذل�ك، و نظ�ائر ذل�ك  –س�ورة النب�اء  – ةفیھا الفصل في ھذه السور

من الق�رآن الك�ریم، و أش�عار الع�رب؛ حی�ث انتھین�ا م�ن ھ�ذه المواض�ع، و ع�ددھا 

أس�باب الوص�ل كم�ا ذكرھ�ا علم�اء  فی�ھأما في ھذا الفص�ل فس�نذكر . موضع تسعة

  معاني، و عددھا ثالثة:ال

: إذا قص��د التش��ریك ب��ین الجملت��ین ف��ي الحك��م اإلعراب��ي، ب��أن یك��ون الس��بب األول

لألولى محل من اإلعراب، كأن تكون خبراً، و یقصد بتشریك الثانیة لھا ف�ي حك�م 

  أخوه. تبعھید قام أبوه،  و زذلك اإلعراب، نحو: 

اًء، و كان�ت بینھم�ا ص�فة جامع�ة، اتفقت الجملتان خبراً، أو إنش�: إذا الثانيالسبب 

 مثال�ھ، قول�ھ تع�الى: مناسبة تامة، و لم یكن ھناك سبب یقتضي الفصل بینھم�ا.أي 

 Mb a      ` _ ^ ] \   [ Z  L :و الجامع بینھما ،  ١٤ - ١٣االنفطار

   التضاد، و ھذا من اتفاق الجملتین خبراً، و إنشاًء.

ھَ��َم الفص��ل خ��الف وْ ، و إنش��اًء، و أَ◌َ الجملت��ان خب��راً  اختلف��تإذا : الثال��ثالس��بب 

، فی��تم الوص��ل لرف��ع ھ��ذا اإلیھ��ام، كق��ولھم: ال، و أی��دك هللا. وص��لت ٢٠ المقص��ود

؛ الجملة بالواو، و إن كان بینھما كمال االنقطاع؛ ألن األولى خبر، و الثانیة إنشاء

  لئال یُتوھم أن "ال" داخلة على جملة "وأیدك هللا" فتكون دعاء علیھ.

سورة النب�اء  – بیان لمواضع الوصل في ھذه السورة الكریمة : فیھالثاني المبحث

 –و قد وقع الوصل في ثالثة عشر موض�عاً  ورة،مفصلة بحسب األسباب المذك –

  إن شاء هللا. –كما ستراه أیھا القارئ الكریم 

، و قول���ھ ٨النب���أ: M= <  L  الوص���ل ب��ین قول���ھ تع��الى: :الموض��ع األول

  ، فجمل������ة٧ – ٦النب������أ: M: 9 8 7  6    5 4  L  ، قبلھ������ا:تع������الى

  M= < L و الجمل�ة )، م أزوج�اً اكُ نَ قْ لَ خَ و أَ (، استفھامیة، تقدیرھا ة، إنشائی

آی��ة  دال��ة عل��ى، وك��ل آی��ة منھم��ا اإلنش��اءقبلھ��ا اس��تفھامیة، فھم��ا جملت��ان اتفقت��ا ف��ي 

اس�بة ریش؛ فبینھم�ا منع البعث الذي ك�ذبت ب�ھ ق�وقعظیمة من آیات الداللة على و

و الج�امع  بین الجملت�ین التوس�ط ب�ین كم�ال االتص�ال، و كم�ال االنقط�اع.تامة، و 
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

علیھ�ا، و الجمل�ة المعطوف�ة  للس�كنى یلٌ ل، و تذالجملة السابقة فیھا إعدادٌ  أنبینھما، 

بع�د تمھی�دھا،  لعیشھم علیھ�اماً؛ لتصلح ھذه األرض علیھا فیھا خلق بني آدم أجسا

ناس��بة تام��ة، و ل��م یك��ن بینھم��ا س��بب یقتض��ي الفص��ل فبینھم��ا م و إرس��اء الجب��ال.

  ٢١ .بینھما

M ¿  ¾ ½ ¼ »  º L  و نظی����ره م����ن الق����رآن الك����ریم، قول����ھ تع����الى:

، فق��د وص��ل الجمل��ة الثانی��ة ب��الواو؛ ألن ك��الً م��ن الجملت��ین جمل��ة ٤٣المرس��الت: 

ف�ي س�ورة  – اآلیت�ینأم�ر، و م�ا ف�ي  ھن�ا فع�ال ، غی�ر أنھم�اإنشائیة لفظاً، و معن�ى

، ف�ي قول�ھ تع�الى، في حیز االستفھام داخلتاناستفھامیتان؛ ألنھما  جملتان – نباءال

  .٦النبأ: M7  6    5 4  L قبلھا:

  وي، من بحر الطویل:نَ ن كالم العرب، قول كعب بن سعد الغَ م نظیرهو

����������������������������������� �������������������������������� �

امع ب��ین ب��الواو، و الج�� "ارف��ع"و  "،دعا"لت��ین اإلنش��ائیتین ففی��ھ الوص��ل ب��ین الجم

ر، لعل�ھ اأن كالً منھما فیھا طلب العطاء من رج�ل الك�رم، أي أب�ي المغ�و الجملتین

  ٢٢ لعلھ یجیبك.و قریب منك، 

، و قول�ھ ٩النب�أ:  M A @ ?L : الوصل بین قول�ھ تع�الى: الموضع الثاني

ف�ي  الواق�ع االس�تفھام حی�ز ا ف�ي؛ التفاقھم�٨النبأ: M= <  Lتعالى، قبلھا:

 االم��ذكورة  بع��دھ ، فك��ل ھ��ذه اآلی��ات٦النب��أ: M7  6    5 4 L  قول��ھ تع��الى:

: االستفھام، و بینھما التوسط بین الكمالین، و الجھة الجامعة بینھم�از داخلة في حی

فكلت��ا  االس��تدالل ب��أحوالھم عل��ى إثب��ات قض��یة البع��ث الت��ي أنكرھ��ا الك��افرون.ھ��ي 

ن الوصل ضمن دلیالً على إثبات البعث الذي أنكره المشركون. و قد حسًّ اآلیتین تت

و  ،ب��ین الن��وم منھم��ا جمل��ة فعلی��ة؛ كم��ا أن ھن��اك مناس��بةً  ب��ین الجملت��ین أن ك��الً 

أح�د ال�زوجین ب��اآلخر، فھ�ي م�ن األح��وال  التق��اء، عن�د األزواج: ال�ذكر، و األنث�ى

 م��ن غیرھ��ا أكث��ر م��نء فیھ��ا م��ن العن��ا نیس��تریحاالمحبب��ة إل��ى ال��زوجین الت��ي 

  ٢٣األحوال.

الوص�ل ف�ي وك�الم الع�رب، ف�ي الك�الم ع�ن و قد سبق نظیره م�ن الق�رآن الك�ریم، 

  الموضع األول.
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

و ب�ین ، ١٠النب�أ:  M  E D CL  : الوصل ب�ین قول�ھ تع�الى:الموضع الثالث

، فبینھ�ا و ب�ین الجمل�ة ٩النب�أ:  M A @ ?L  اآلیة التي قبلھا، قول�ھ تع�الى:

ما سبق من التوسط بین الكم�الین، فھ�ي داخل�ة ف�ي حی�ز االس�تفھام، ف�ي  التي قبلھا

تقری��ر ؛ ألنھ��ا و م��ا عط��ف علیھ��ا ٦النب��أ: M7  6    5 4  L قول��ھ تع��الى: 

و م�ن  ؛على البع�ث ال�ذي أنك�ره مش�ركوا ق�ریش للمخاطبین على ھذه األدلة الدالة

المناس�بة؛ ألن اللی�ل و الجھة الجامعة بینھم�ا م�ا ب�ین الن�وم، و اللی�ل م�ن  لف لفھم.

ظلم�ة عارض�ة و ذل�ك ألن اللی�ل  ؛حالة مھیئة، و معینة على ھناءة االنتفاع ب�النوم

في الجو، مانعة من مزایلة ض�وء الش�مس ع�ن ج�زء م�ن الك�رة األرض�یة، و تل�ك 

الظلمة تحجب المرئی�ات، فبع�د العم�ل، و المش�ي، و الش�غل ی�نحط النش�اط، فتتھی�أ 

و بین النوم، و اللیل ج�امع  .النوم، فیحصل السبات ، ثم یغشاھااألعصاب للخمول

  ٢٤ من محسنات الوصل. ضيالمعقلي، و اتفاق الفعلین في 

; > =      < ? @ M C B A و نظیرة من القرآن الكریم، قولھ تعالى: 

J   I H G F        E D  L :فوص�ل ب�ین الجملت��ین ، ١٦ - ١٥ن�وح 

M< ;... L و ، M E D G F... L              ب���الواو؛ ألن ك���الً م���ن الجملت���ین

، و الطل�ب الت�ي ذكرھ�ا ص�احب الج�وھر ستفھام من نوع اإلنشاءاستفھامیة، و اال

  المكنون، بقولھ:

������������������������� ���������������������������������� �

����������������������������� ����������������������������������� �

  ، من بحر الطویل:أبي فراس الحمداني كالم العرب، قولو نظیره من 

������������������������ ������������������������������� �

، و قول�ھ ١١النب�أ: MI    H G  L  : الوصل بین قولھ تعالى:الرابعالموضع 

 ،بالواو؛ ألن كالً من الجملتین إنشائیة، ١٠النبأ:  ME D CL  :، قبلھاىلتعا

النب�أ: M7  6    5 4  L قول�ھ تع�الى:  االستفھام التقری�ري ف�ي زیداخلة في ح
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

  التوسط بین الكمالین. ، فبین الجملتین٦

M ? > = <           ; : 9    8 و نظیره من القرآن الكریم، قول�ھ تع�الى: 

F E D C B A @  L :٢٧ – ٢٥المرسالت.   

ج�و بھ�ا الزبرق�ان ف�ي قص�یدة یھ – نظیره كذلك من كالم العرب، ق�ول الحطیئ�ةو 

  ، من بحر الوافر:بن بدر

������������������������� ���������������������������� �

ألنھا جملة إنش�ائیة مث�ل جمل�ة "أل�م أك  ؛ل جملة "و یكون بیني..." بالواوفقد وص

  ٢٧ .الكمالینبین  فكلتاھما جملة استفھامیة، فین الجملتین التوسط جاركم..."

 ،١٢النبأ: MN M L K  L  الوصل بین قولھ تعالى:: الموضع الخامس

، فبینھم�ا ١١النب�أ: MI    H G  L  :تع�الى و ھ�ي قول�ھالجملة التي قبلھ�ا، و 

 ؛دلیالً على قدرة هللا على البع�ث مناسبة تامة، فكلتاھما آیة من آیات هللا المنصوبة

االس�تفھام  ی�زو ھما متفقتان في أن كل جملة منھما إنشائیة، و ھم�ا داخلت�ان ف�ي ح

 ،٦النب��أ: M7  6    5 4  L  :ف��ي اآلی��ة األول��ى، ف��ي قول��ھ تع��الىالتقری��ري 

ین الجملت�ین التوس�ط ب�، فماض�یینفعلین و ھو كونھما  ،للوصل إضافة إلى محسنٍ 

  و هللا أعلم. –بین الكمالین 

  M¹ ¸ ¶ µ ´ ³  :و نظی���ره م���ن الق���رآن الك���ریم، قول���ھ تع���الى

  ºL  :ف�ي لتان متفقت�ان إنش�اًء، و بینھم�ا مناس�بة تام�ةمجفال، ٣٤ – ٣٣النجم 

   المعنى.

ل السعدي، وقیل: قیس بن الملوح الع�امري، بْ خَّ و نظیره من كالم العرب، قول المُ 

  وقیل: أعشى ھمدان، و ھو من بحر الطویل:

����������������������������� ������������������������������������ �

  نشاٌء.إ، و لكن كالھما في اآلیة تقریري ، وإنكاريو االستفھام ھنا 

و ، ١٣النب�أ: MR Q P  L  : الوصل بین قول�ھ تع�الى:الموضع السادس
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

؛ فھم�ا جملت�ان ١٢النب�أ: MN M L K  L  :تع�الى اآلیة التي قبلھ�ا، ق�ال

؛ و ٦ النب�أ:M7  6    5 4  L  إنشائیتان، استفھامیتان دخلتا تحت قولھ تعالى:

ا و بینھما مناسبة اقتضت ذلك، و ھي أن�ھ س�بحانھ و تع�الى لم�لھذا ُوصلتا بالواو، 

ج��رام الس��ماویة الت��ي یش��اھدھا الن��اس ف��ي ذك��ر الس��موات، ناس��ب ذك��ر أعظ��م األ

تل�ك الشمس، فف�ي ذل�ك م�ع العب�رة بخلقھ�ا، عب�رة ف�ي كونھ�ا عل�ى  يفضائھا، و ھ

ف��ي  عل��ى الن��اس باس��تفادتھم م��ن نورھ��ا فوائ��د جم��ة؛ كم��ا أن ة، و فیھ��ا ِمنَ��الص��فة

فھ�ذه المناس�بة أیض�اً  ،ق�درھنیق�در ال السبع الشداد م�ن فوائ�د الخل�ق م�ا السموات 

، منھم�ا فع�ل م�اضٍ  ك�الً  أن اقتضت الوصل بالواو، إضافة إلى اتحاد الجملتین في

  ٢٩ فبینھما توسط بین الكمالین.

MW V U TX  Y و نظی��ره م���ن الق���رآن الك���ریم، قول���ھ تع���الى: 

\ [ Z... L :ص����ل ب����ین جمل����ة فق����د و، ٣٦الزم����رM...  Y

\ [ Z...L  بقول�����ھ : MW V U TX...L  ؛ ألنھم�����ا جملت�����ان

التضاد ب�ین ق�وة  دخلتا في حیز االستفھام التقریري، و المناسبة الجامعة إنشائیتان

، أو لھض��أن تن��ھ بھ��ا والت��ي یخوف و ب��ین ض��عف األص��نام ، هللا، و كفایت��ھ نبی��ھ

  .تضره بأي ضرر
  :جریر، من بحر الوافر ، قولو نظیره من كالم العرب 

�������������������������������� ���������������������������� �

فب��ین الجملت��ین "أقل��ي الل��وم ..."، و جمل��ة "و ق��ولي إن أص��بت..." التوس��ط ب��ین 

، و لوجود المناس�بة ب�ین األم�ر األول "أقل�ي اإلنشاءفي  الكمالین؛ التحاد الجملتین

. ف��األمر ب��إقالل الل��وم یناس��بھ اإلق��رار ل��ھ ص��بت..."الل��وم"، و قول��ھ: "وق��ولي إن أ

 و هللا اعل�م. –لھ  اً نسخبألن فیھ اإلصابة؛  مباإلصابة إن أصاب، و عدم القول بعد

٣٠  

M Z Y X W V U T  : الوصل بین قول�ھ تع�الى:السابعالموضع 

] \  [  L :و اآلی���ة الت���ي قبلھ���ا، ق���ال تع���الى:١٥ – ١٤النب���أ ،  M Q P
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

RL :م��ا جملت��ان إنش��ائیتان دخلت��ا ف��ي حی��ز االس��تفھام ف��ي قول��ھ ، فھ١٣النب��أ

مع وجود المناسبة ب�ین ذك�ر ، ٦ النبأ:M7  6    5 4  L  تعالى، أول السورة:

  السموات

تاھم�ا آی�ة علوی�ة، و آی�ة كلالعلى بما فیھا الشمس، و السحاب، و المطر المنزل، ف 

فالذي ق�در عل�ى إخ�راج ؛ قریش أنكرتھعلى قدرة هللا على البعث الذي  كونیة تدل

النبات من بین التراب بسبب الماء النازل من الس�حاب، و أخ�رج الح�ب من�ھ، ھ�و 

 هم�ن القب�ور، و ھ�و المقص�ود إثبات�ھ بھ�ذ إخراجھمقادٌر أیضاً على بعث الناس، و 

األدلة الت�ي ذك�رت م�ن أو الس�ورة. كم�ا أن الجملت�ین فع�الن ماض�یان، و ھ�ذا م�ن 

  ٣١ ینھما التوسط بین الكمالین.محسنات الوصل بالواو، فب

M 9   8         7 6 5 4 3 تع�الى: س�بحانھ و و نظیره من القرآن الك�ریم، قول�ھ

= < ;  :... L :فب��ین جمل��ة ، ٤٥الفرق��انM4 3...L و جمل��ة ،M   :

= < ;...L  التقری��ري،  ماالس��تفھاالوص��ل ب��الواو، و الجملت��ان ف��ي حی��ز

لتین التض�اد ب�ین الس�كون، و الحرك�ة، و ھ�ي ، و المناسبة بین الجمإنشائیتانفھما 

  ٣٢ .المد
لي، و اسمھ الفض�ل ب�ن قدام�ة، م�ن جْ و نظیره من كالم العرب، قول أبي النجم العِ 

  الرجز: بحر

������������������������������ ������������������������������ �

ش�ائیة، و "اھجع�ي"، فك�ل منھم�ا جمل�ة إن ،ففي البیت الوصل بالواو بین "تلومي"

األولى فیھا النھي، و الثنیة األمر، و المناسبة الجامعة الجمع بین النھي عن اللوم، 

  و األمر بالھجوع.

، ١٩النب�أ: Mr q p o  L  : الوصل بین قولھ تعالى:الثامنالموضع 

، بالواو؛ التحادھما ١٨النبأ: Mm l  k j i h  L  :، قبلھاو قولھ تعالى

مما تضمنتاه من عالم�ات  المناسبة التامة في أن كالً  ھمافي الخبریة، و وجدت بین

بدل بعض من ك�ل، م�ن ی�وم  و كلتھما لكبرى المباشرة، و التغیر الكوني.الساعة ا

الفص�ل، و ھ��ذه ھ��ي الجھ�ة الجامع��ة أي المناس��بة التام��ة ب�ین الجملت��ین، و ل��م یك��ن 
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

ملتین و فیھا من محسنات الوصل تناسب الج ٣٤.ھناك سبب یقتضي الفصل بینھما

فبین الجملتین التوسط بین الكمالین، و إنما تعین الوصل ھنا بالواو؛  ٣٥.في الفعلیة

و  ،االنقط�اعھ�ام ف�ي كم�ال یلعدم المانع الذي ھو وجود أح�د الكم�الین م�ع ع�دم اإل

  ٣٦ وجود شبھ أحدھما.

  Ma      ` _ ^ ] \   [ Z و نظی���ره م���ن الق���رآن الك���ریم، قول���ھ تع���الى: 

 b  L :فھم��ا جملت��ان خبریت��ان لفظ��اً، و معن��ى، و الجھ��ة ، ١٤ – ١٣االنفط��ار

  و المسند إلیھ في الجملتین. ،الجامعة بینھما التضاد في المسند

  و نظیره من كالم العرب، قول لبید بن عامر، من بحر الطویل: 

�������������������������� ����������������������������� �

و  ،، و لوج�ود جھ�ة جامع�ة بینھم�االجملت�ین خب�راً  التف�اق ؛الوصل ب�الواوفقد كان 

  ٣٧ ھي زوال كل شيء سوى هللا تعالى.

  ، ٢٠النبأ: Mw v u t  L  :: الوصل بین قولھ تعالىالتاسعالموضع 

، لكون الجملت�ین اتفقت�ا ١٩النبأ: Mr q p o  L  و قولھ تعالى، قبلھا:

ن عظیمت�ان، مباش�رتان ة، و لوج�ود الجھ�ة الجامع�ة بینھم�ا، أنھم�ا آیت�اف�ي الخبری�

بھ التضاد، فتسیر الجبال آیة أرضیة من ن�وع التغی�ر ف�ي شلقیام الساعة، و بینھما 

لم العلوي، و لیس ھناك سبب الم السفلي؛ و تفتح السماء من نوع التغیر في العاالع

و ھو اتف�اق الجملت�ین ف�ي الفع�ل  ،للوصل نٌ . كما یوجد محسیقتضي الفصل بینھما

، كم�ا س��بق ف��ي التوس��ط ب�ین الكم��الین ف��ین الجملت�ین ،ه للمجھ�ولو بن��اؤ الماض�ي،

  ٣٨ .قبلھا تیناآلی

M u            t   s r q p o n و نظیره من الق�رآن الك�ریم، قول�ھ تع�الى: 

v  £ ¢       ¡   � ~ } | { z y x w  L :١٥اإلنس�����������ان – 

یت�ان، و ، فھم�ا جملت�ان خبراإلخب�ار، فقد وصل بین الجملتین؛ التحادھم�ا ف�ي ١٧

عل�یھم  یط�وف الت�ي اآلنی�ةبینھما جھة جامعة، و مناس�بة تام�ة، فف�ي اآلی�ة األول�ى 

بھ���ا؛ لیش���ربوا بھ���ا، و الثانی���ة الش���راب ال���ذي یش���ربونھ بھ���ا، المم���زوج  الول���دان

عان رللوص��ل، و ھ��و أن الجملت��ین فع��الن مض��ا محس��ناً  بالزنجبی��ل، كم��ا أن ھن��اك

  ، فبین الجملتین التوسط بین الكمالین.، و ال یوجد مانع من الوصلللجھول مبنیان
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

ح��اتم الط��ائي، م��ن بح��ر  –ج��واد الع��رب  –أم��ا نظی��ره م��ن ك��الم الع��رب، فق��ول  
  الطویل:

���������������������������� ������������������������������ �

الجھ��ة الجامع��ة بینھم��ا، أن ك��الً و ا ف��ي الخبری��ة، فق��د وص��ل الجملت��ین؛ التحادھم��

كلم�ة  ھع�ن الك�ریم إذا ب�درت من�صل إلیھ حاتم م�ن الك�ریم، فیعف�و و تفید مامنھما 

یجیبھ، و ھذا خلق یتف�ق  الباإلعراض عنھ، و  قبیحة، و أما اللئیم فإنھ یقابل شتمھ

MS R    Q P O...  L  م��ع خل��ق الق��رآن الك��ریم، ف��ي قول��ھ تع��الى:

  .و لم یكن ھناك سبب یقتضي الفصل ٥٥،٣٩القصص:

و  ،٢٨النب�أ:  M            ¾ ½ ¼L  : : الوصل بین قول�ھ تع�الىالعاشرالموضع 

  ؛ ألن الجملتین٢٧النبأ: Mº ¹ ¸ ¶ µ  L  اآلیة التي قبلھا، قال تعالى:

عنھم أنھم كانوا ر المناسبة الموجودة بین اإلخبا ھةو الج خبریتان لفظاً، و معنى. 

حاس��بھم؛ فنش��أ عن��ھ س��یعودون إل��ى هللا تع��الى فی أنھ��مال یرج��ون، و ال یؤمل��ون 

ألنھم ل�و ك�ان ل�دیھم رج�اء للق�اء هللا، و  ،التكذیب المؤكد في اآلیة الثانیة بالمصدر

التك�ذیب، و ل�م یك�ن ھن�اك س�بب یقتض�ي الفص�ل  م�نھممحاسبتھ إیاھم؛ لما حص�ل 

  ٤٠ بینھما.

  ü û � ö õ ô ó مظM  و نظیره من القرآن الكریم، قولھ تعالى:

ن الجملت�ین تم�ام االتف�اق ف�ي اإلخب�ار، كم�ا أن ، فب�ی٤٥ – ٤٤المدثر:  Lجع    

و  –رقم ف�ي س�ھھما سبباً من أسباب س�لوكمن ؛ لتضمین كل جملةاً تام اً بینھما تناسب

  M  é è كم�����ا ھ�����و واض�����ح ف�����ي اإلجاب�����ة ع�����ن الس�����ؤال –العی�����اذ ب�����ا� 

 ë êL:و یعتب�ر أیض�اً  ، كما أنھ ال یوجد س�بب یقتض�ي الفص�ل بینھم�ا،٤٢المدثر

  ٤١. لفعلیة من محسنات الوصلاتفاقھما في ا

  :الوافر، من بحر طفيخو نظیره من كالم العرب، قول جریر بن عطیة بن ال

���������������������������� ��������������������������� �

، و بینھما جھة جامع�ة و ھ�ي التض�اد فكال الفعلین جملة خبریة (عرفنا، و أنكرنا)

  ٤٢ ما یقتضي الفصل. بین (عرفنا)، و (أنكرنا)، و ال یوجد
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

MÃ Â Á À  L  :: الوص�ل ب�ین قول�ھ تع�الىالحادي عش�رالموضع 

، و سبب الوصل اتحاد ٢٨النبأ:  M            ¾ ½ ¼L  و قولھ تعالى: ،٢٩النبأ: 

الجملت��ین ف��ي الخبری��ة لفظ��اً، و معن��ى، و توج��د جھ��ة جامع��ة ب��ین م��ا تض��منتھ 

أحصاه هللا تعالى في كتاب�ھ، و ھ�ذا الجملتان، فالتكذیب في اآلیة األولى بعض مما 

قد أحصاه  ھیحمل التھدید، و شدید الوعید للمكذبین بآیات هللا تعالى؛ ألن المعنى أن

ض�ي الفص�ل علیھ، و یصدر حكم�ھ عل�یھم، و ال یوج�د س�بب یقت سیحاسبھمهللا، و 

َن الوصل اتف�اق الجملت�ین ف�ي أن الفعل�ین فیھم�ا ماض�یان، بین الجملتین، و قد َحسَّ 

  ٤٣ فبین الجملتین التوسط بین الكمالین.

M ^ ] \ [  Z Y X قول����ھ تع����الى: و نظی����ره م����ن الق����رآن،

_... L :نى، و بینھم�ا جھ�ة جامع�ةو مع ،فالجملتان خبریتان لفظاً ، ٥الملك، 

ظیف�ة الكواك�ب ف�ي الس�ماء أنھ�ا زین�ة لھ�ا، و رجوم�اً للش�یاطین، الت�ي و ھي في و

  لوحي الذي أمروا بتنفیذه في األرض.تسترق السمع عند تحدث المالئكة با

  :البسیط ، من بحرحسان بن ثابت و نظیره من كالم العرب، قول  

���������������������������� ����������������������������� �

ففي البیت، الجملتان الموصولتان بالواو خبریتان لفظاً، و معنى، و ب�ین الجملت�ین 

ل�ھ  ةعل�ى كم�ال ال�تمكن مم�ن وج�ده حس�ان ال نج�اتناسب تام؛ ألن كل واحدة ت�دل 

  ٤٤ التوسط بین الكمالین. الفعلینمنھ، و في كٍل من 

M... S R Q P O...  L :: الوص���ل ب���ین قول���ھ تع���الىالث���اني عش���رالموض���ع 

د وص�ل ب�ین الجملت�ین ـ، فق� ٣٨النب�أ: M...  U T  L، و قولھ تعالى: ٣٨النبأ:

  ، خبریة لفظاً،M...  S R Q... L   ةـجملفیة في الخبر اً ـبالواو؛ ألن بینھما اتفاق

 اً و ارتباطاً تام ،، كما أنا بینھما مناسبةً M...  U T Lو معنى، و كذلك جملة  

، فم�ن ال یق�ول الرحمن تع�الى ب�الكالم، و وق�وع الك�الم بع�د اإلذن ص�واباً  إذنبین 

اً. كم�ا أن ی�تكلم مطلق� صوباً ال ی�ؤذن ل�ھ ذل�ك الی�وم، وم�ن ال ی�أذن ل�ھ ال�رحمن، ال

  ٤٥ للوصل، و ھو كون الجملتین فعلین ماضیین. ھناك محسناً 
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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

M k     j i h g       f e d c  و نظی��ره م��ن الق��رآن الك��ریم، قول��ھ تع��الى:

n m l  o  L:فب��ین الجملت��ین التوس��ط ب��ین الكم��الین؛ ألن ك��الً ٢١ن��وح ،

، و مناس�بة كم�ا أن ب�ین الجملت�ین جھ�ة جامع�ة منھما جملة خبریة لفظ�اً، و معن�ى.

 إتب��اعلن��وح علی��ھ الس��الم، و  عص��یانھمتام��ة؛ لم��ا بینھم��ا م��ن التض��اد ب��ین معن��ى 

ل��ین ماض��یین، و ھ��و م��ن إل��ى اتف��اق الجملت��ین ف��ي كونھم��ا فع إض��افةالك��افرین. 

   صل.المحسنات للو

ی�ري، و اس�مھ عبی�د ب�ن حص�ین، م�ن مو نظیره من كالم العرب، قول الراع�ي الن

  بحر الوافر:

������������������������������ ����������������������������� �

M g f e d c b  :: الوصل ب�ین قول�ھ تع�الىالثالث عشرالموضع 

k j i h... L :و قول���ھ تع���الى:٤٠النب���أ ،  Mp        o n m l  L

، و بینھم��ا جھ��ة ةف��ي الخبری�� ملت��ینالجب��الواو اتف��اق ، و س��بب الوص��ل ٤٠النب��أ:

ظ��ر فیم��ا ق��دمت ی��دا ك��ل ام��رٍئ ف��ي ھ��ذا الی��وم، جامع��ة، و ھ��ي االش��تراك ف��ي الن

یرج�و  –و إن عملت یداه بعض السیئات، و توقع العقاب عل�ى س�یئاتھ  –فالمؤمن 

! " # $ % & ' ) M  أن تك��ون عاقبت��ھ إل��ى النع��یم، كم��ا ق��ال تع��الى:

)... L:و الكافر عندما ینظر م�ا ن�زل ب�ھ م�ن الع�ذاب، یتمن�ى ٣٠آل عمران ،

مم�ا ال إدراك ل�ھ، أو عن�دما  ش�یئا، و ال حس�اس، ب�أن یك�ون كٍ رِ دْ أن یكون غی�ر ُم�

تراب�اً، یتمن�ى  دوعیرى الحیوانات تُبعث إلقامة العدل، و إظھاره في المحشر، ثم ت

، فھو یتلھف، و یتندم على ما ، أنھ لو كان بھیمة تقام إلظھار العدل، ثم تعود تراباً 

  قدمت یداه من الكفر.

M... 8 7 6   5... Lقول���ھ تع���الى: و نظی���ره م���ن الق���رآن الك���ریم،  

یتین، و لوج�ود الجھ�ة الجامع�ة ، فقد وصل بین الجملت�ین؛ لكونھم�ا خب�ر٢الجمعة:

ف��ي تزكی��ة عظ��یم س��بب  بینھم��ا. ف��تالوة اآلی��ات عل��ى األم��ین م��ن قب��ل الرس��ول

نفوسھم، و تطھیرھا م�ن الش�رك، و م�ا یتبع�ھ م�ن المعاص�ي، و الس�یئات. كم�ا أن 

   ، و ھو كونھما فعلیتین، و مضارعتین.بین الجملتین محسناً 
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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

بح�ر م�ن  –الب�ردة  ةف�ي قص�ید – و نظیره من كالم العرب، قول كع�ب ب�ن زھی�ر

  البسیط:

��������������������������� ���������������������������� �

، و بینھم��ا مناس��بة تام��ة ب��ین الرج��اء، و "آم��ل"، و "أرج��و"فالجملت��ان خبریت��ان 

لغ�ة واح�د، و إن ك�ان الرج�اء ف�ي االص�طالح: تعل�ق القل�ب ، فمعناھما في الاألمل

و ال یوجد سبب یقتضي الفص�ل ب�ین الجملت�ین،  ٤٧،بحصول محبوب في المستقبل

  قھما في أن كالً منھما فعل مضارع، و ھو من محسنات الوصل.إضافة إلى اتفا
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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

:ا   

إلی��ھ س��ماحة  الحم��د �، و بع��د، فق��د أدرك��ت م��ن خ��الل ھ��ذا البح��ث ال��ذي أرش��دني

حفظ�ھ  -طنط�ا -عمید كلی�ة الق�رآن الك�ریم -أستاذي القدیر/ سامي عبد الفتاح ھالل

فق��د ازددت م��ن خالل��ھ معرف��ة  هللا، و م��ا ك��ان ی��دور ف��ي خل��دي، فج��زاه هللا خی��راً.

أن یقاربوھ��ا فض��الً ع��ن اإلتی��ان ببالغ��ة الق��رآن الك��ریم، الت��ي عج��ز البلغ��اء ع��ن 

  بمثلھا.

  

  أھم النتائج:

كل جملة م�ن جم�ل الق�رآن الك�ریم، أو مف�رد م�ن مفردات�ھ وض�عت  نأوجدت  .١

غی�رت  أوفي موضعھا؛ لمعنى ساٍم، و مقصد بالغي رفیع، لو حذفت منھ جمل�ة، 

منھ كلمة النفرط عقد ھذا النظ�ام البالغ�ي كعق�د نض�دت خرزات�ھ ل�و س�قطت حب�ة 

 نظامھ. فسد منھ؛ النفرط عقده كامالً، و

إال لسر بالغ�ي رفی�ع علم�ھ م�ن ، أو توصل ةجمل ل جملة منصَ فْ وجد أنھ ال تُ  .٢

 .سورة النباءي ف كماعلم، و جھلھ من جھل،

تسعة مواضع من مواضع الفصل بین الجم�ل، و  قد اشتملت ھذه السورة على .٣

م�ن مواض�ع الوص�ل ب�ین الجم�ل، و ھ�ي ال تزی�د آیاتھ�ا  على ثالثة عشر موض�عاً 

المئین منھا! فھي حافلة بأس�رار على أربعین آیة، فكیف بالسبع السور الطوال، و 

 التراكیب البالغیة.

وجدت من خالل ھذا البحث أنھ ال یمك�ن الوص�ول إل�ى أس�رار بالغ�ة الق�رآن  .٤

إال بتفكر، و تأمل كبیرین لتراكیب القرآن الكریم، م�ع الع�ودة إل�ى قواع�د البالغ�ة 

ی�درك التي وضعھا علماء ھذا الشأن، و تطبیقھا على النصوص القرآنیة، و ب�ذلك 

 معجزتھ الخالدة، و بالغتھ التي عجز أفصح العرب عن مجاراتھا. رئ للقرآناالق

لقد بذلت جھداً كبیراً في إع�داد ھ�ذا البح�ث رج�اء أن أك�ون ق�د ق�دمت لك�ل متطل�ع 

ن نموذجاً واضحاً للسیر علیھ نحو ھ�ذا البح�ث؛ و اتخ�اذه إلى اكتشاف بالغة القرآ
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باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

الطری��ق، لیت��ذوق ح��الوة بالغ��ة الق��رآن  یحت��ذي ب��ھ م��ن یری��د س��لوك ھ��ذا نبراس��اً 

  الكریم، و فصاحتھ.

  

  :ھذا جھد المقل، أرجو أن أكون وفقت فیھ إلى الصواب، و شعاري

����������������������������� ������������������������������� �

التوفی��ق، و الھدای��ة، و ص��لى هللا، و س��لم عل��ى س��یدنا محم��د، و آل��ھ، و  و هللا ول��ي

  أجمعین. صحبھ
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

  

                                 
الشيخ. حممد املشاط، األستاذ و املدرس  –شيخنا  –، شرح ٢٠أنظر رفع األستار عن خمدرات طلعة األنوار، صـ ١

ي الباز، مكة، رمحه اهللا، مكتبة النهضة العربية، لصاحبها حممد صاحل، و عبد الكرمي أبناء عل –يف احلرم املكي 

  م.١٩٦٧هـ، ١٣٨٧عمارة املشروع، ط. اخلامسة،  -الصفاء

، كالمها للسيوطي، و هو أبو الفضل جالل الدين السيوطي الشافعي ٥٨شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، صـ  ٢

 م، و تدريب الراوي١٩٣٩هـ، ١٣٨٥، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٥٩هـ)، صـ٩١١ -هـ ٨٤٩(

 ١٤يف شرح تقريب النواوي، خلامتة احلفاظ: جالل الدين السيوطي، تح. عبد الوهاب عبد اللطيف، ط. الثانية، 

م، و شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي، ١٩٦٦هـ، ١٢٨٥شارع اجلمهورية بعابدين، 

  ، أمحد الدمنهوري، دار إحياء الكتب العربية.١١٨صـ

اب علم املعاين مثانية، الباب األول: أحوال اإلسناد اخلربي، الباب الثاين: أحوال املسند إليه، الباب ألن أبو  ٣

الثالث: أحوال املسند، الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل، و ما يعمل عمله، الباب اخلامس: القصر، الباب 

: املساواة، و اإلطناب، و اإلجياز. أنظر شرح السادس: اإلنشاء، الباب السابع: الفصل، و الوصل، الباب الثامن

هـ، ١٣٨٥، للسيوطي، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٦٠عقود اجلمان يف علم املعاين، صـ

م، و شرح عقود اجلمان، للمرشدي، و هو العالمة عبد الرمحن بن عيسى بن مرشد العمري، املعروف ١٩٣٩

، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، ١٩٩، صـ١هـ)، جـ١٠٣٧-٩٧٥باملرشدي، مفيت احلرم املكي( 

، حممد بن حممد أبو ٧٣م، و خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين،صـ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤مصر،

ر ، حممد صاحل الشنطي، دا١٠٢موسى، مكتبة وهبة، ط. السابعة، و فن التحرير العريب ضوابطه و أمناطه،صـ

  م.٢٠٠١هـ، ١٤٢٢األندلس للنشر و التوزيع، حائل، السعودية، ط. اخلامسة، 

، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، ١٩٩، صـ١شرح عقود اجلمان، للمرشدي، جـ ٤

مطبعة مصطفى البايب احلليب، للسيوطي،  ،٥٩صـ يف علم املعاين،م ، و شرح عقود اجلمان ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤مصر،

، حامد عوين، املكتبة األزهرية للرتاث، و ١١٥م، و املنهاج الواضح للبالغة، صـ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥والده، مصر، وأ

، عبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداين الدمشقي، دار القلم، دمشق، سوريا، ط. ٥٥٧، صـ١البالغة العربية،جـ

، أمحد بن مصطفى املراغي، و بغية ١٦٢)، صـم، و علوم البالغة (البيان، املعاين، البديع١٩٩٦هـ، ١٤١٦األوىل 

، عبد املتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، ط. السابعة ٢٧٨، صـ٢اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، جـ

، أمحد بن إبراهيم مصطفى اهلامشي، تح. د/ يوسف ١٧٩م، و جواهر البالغة، صـ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦عشر،

 املعايل، أبو عمر، بن الرمحن عبد بن حممد ،٩٧و اإليضاح يف علو البالغة، صـ الكميلي، املكتبة العصرية، بريوت،
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

                                                                             
، تح. حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل، بريوت، ط. دمشق خبطيب املعروف الشافعي، القزويين الدين جالل

  الثانية.

ايب احلليب، وأوالده، ،، مطبعة مصطفى الب٩٥شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، جلالل الدين السيوطي، صـ ٥

، أبو حممد عبد اهللا بن حممد سعيد سنان اخلفاجي احلليب، دار ٥٩م، و سر الفصاحة، صـ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥مصر، 

  م.١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الكتب العلمية، ط. األوىل، 

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٦٣علم املعاين، للدكتور عبد العزيز عتيق صـ ٦

القرآن، و رغائب الفرقان (على هامش جامع البيان يف تفسري القرآن، تأليف أيب جعفر حممد بن تفسري غرائب  ٧

، للعالمة نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النسيابوري، دار احلديث، ٥، صـ٣جرير الطريب)، جـ

  م.١٩٨٧هـ، ١٤٠٧القاهرة، مصر، 

للشيخ خالد األزهري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة،  ،٣٩احلواشي النقيةعلى خنبة األفاضل األزهرية صـ٨

مصر، و من شروح التلخيص ( خمتصر العالمة سعد الدين التفتازاين على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين، 

مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح البن يعقوب املغريب، و عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح لبهاء الدين 

، للدكتور عبد العزيز ١٦٣هـ، و علم املعاين صـ١٣٤٣، ط. الثانية، مطبعة السعادة، مصر، ٢٧، صـ٣سبيكي) جـال

، مطبعة ٥٩م، و شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، للسيوطي صـ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤عتيق، مطبعة اآلفاق، القاهرة، 

، ط. ٢٠٢، صـ١شدي لعقود اجلمان جـم، و شرح املر ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، 

  م.١٩٥٥هـ، ١٣٧٤الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، 

هـ، ١٣٨٥، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٦١شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، للسيوطي، صـ ٩

، أمحد الدمنهوري، دار ١١٥ياوي، صـم، و شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون مع حاشية خملوف املن١٩٣٩

م، وشرح ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤، ط. الثانية،٢٠٩، صـ١إحياء الكتب العربية ، و شرح  عقود اجلمان للمرشدي جـ

، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٦١صـ –رمحه اهللا  –عقود اجلمان يف علم املعاين، للسيوطي 

، سعد الدين التفتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، مصر، ٢٢٩حواشيه، صـم، و خمتصر املعاين مع ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥

  هـ.١٣٠٧ذي احلجة 

، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٢٠٩، صـ١شرح عقود اجلمان للمرشدي، جـ ١٠

احلليب، ،، مطبعة مصطفى البايب ٦١م، و شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، للسيوطي صـ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤

، ١١٥م، و شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي، صـ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥وأوالده، مصر، 

، سعد الدين التفتازاين، مطبعة عبد اهللا ١٢٩أمحد الدمنهوري، دار إحياء الكتب العربية ، و خمتصر املعاين صـ



        
 

  

١٠٦ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

                                                                             
  هـ.١٣٠٧أفندي، مصر، ذي احلجة 

، للشيخ خالد األزهري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٣٦خنبة األفاضل األزهرية صـ احلواشي النقية على  ١١

، ط. األوىل ٣٩، صـ٣القاهرة، مصر، و التحرير و التنوير البن عاشور، و هو الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، جـ

، ١٤٩-١٤٨صـلبنان، و حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني،  - جديدة و منقحة، مؤسسة التأريخ، بريوت

للشيخ العالمة أمحد الصاوي املالكي، تح. عبد العزيز سيد األهل، ملتزم الطبع و النشر عبد احلميد أمحد حنفي، 

هـ، ١٣٤٣، ط. الثانية، مطبعة السعادة، مصر، ٢٧، صـ٣شارع الشهيد احلسيين، مصر، و من شروح التلخيص جـ

هـ، مصر، ١٣٠٧فتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، ذي احلجة ، سعد الدين الت١١٤و خمتصر املعاين مع حواشيه، صـ

، أمحد الدمنهوري، دار إحياء الكتب ١١٥و شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي، صـ

م، و شرح ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٣٧العربية، و علم املعاين للدكتور عبد العزيز عتيق،صـ

هـ، ١٣٧٤، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٢٠٢، صـ١ي على عقود اجلمان جـاملرشد

  م.١٩٥٥

م، و من شرح ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٣٥علم املعاين للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ   ١٢

شرح عقود اجلمان يف علم املعاين ،  هـ، و ١٣٤٣، ط. الثانية، مطبعة السعادة، مصر،٤٢-٤١، صـ٣التلخيص جـ

م،  و شرح املرشدي على عقود ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥كالمها للسيوطي، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، 

  م.١٩٥٥هـ، ١٣٧٤، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٢٠٩، صـ١اجلمان جـ

، للقاضي ناصر الدين أيب سعد عبد ٦٥٠، صـ٢، و أسرار التأويل) جـتفسري البيضاوي (املسمى أنوار التنزيل   ١٣

اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، تح. جمدي فتحي السيد، ياسر سليمان بن أبو شادي، املكتبة التوفيقية، 

صطفى البايب ، للشيخ خالد األزهري، مطبعة م٣٦القاهرة، مصر. و احلواشي النقية على خنبة األفاضل األزهرية، صـ

، ط. األوىل جديدة و منقحة، ٤٦، صـ٣٠احلليب، القاهرة، مصر، و تفسري التحرير و التنوير، البن عاشور، جـ

، أمحد ١١٥لبنان، شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي، صـ -مؤسسة التأريخ، بريوت

  الدمنهوري، دار إحياء الكتب العربية.

هـ، و شرح املرشدي على ١٣٤٣، ط. الثانية، مطبعة السعادة، مصر، ٣٦-٣٥، صـ٣التلخيص، جـمن شروح   ١٤

م، و ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٢٠٩، صـ١عقود اجلمان جـ

أوالده، مصر، كالمها للسيوطي، مطبعة مصطفى البايب احلليب، و   ٦١شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، صـ

  م.١٩٣٩هـ، ١٣٨٥

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٣٦-١٣٥علم املعاين للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ   ١٥



        
 

  

١٠٧ 

باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   بعاساملجلد ال  

 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

                                                                             
، للشيخ خالد األزهري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٣٤احلواشي النقية على خنبة األفاضل األزهرية، صـ   ١٦

، ط. األوىل ٤٨،صـ٣عاشور، و هو الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، جـالقاهرة، مصر، و التحرير و التنوير البن 

  لبنان. - جديدة و منقحة، مؤسسة التأريخ، بريوت

م، و شرح عقود ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٣٦علم املعاين للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ   ١٧

  م.١٩٣٩هـ، ١٣٨٥يب احلليب، وأوالده، مصر، ، مطبعة مصطفى البا٦١اجلمان يف علم املعاين، للسيوطي، صـ

، للشيخ خالد األزهري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٣٤احلواشي النقية على خنبة األفاضل األزهرية، صـ   ١٨

، ط. األوىل جديدة و منقحة، مؤسسة التأريخ، ٤٩،صـ٣القاهرة، مصر، و التحرير و التنوير، البن عاشور، جـ

  لبنان. -بريوت

تلخيص يف علوم البالغة، لإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين اخلطيب،تح. األستاذ عبد ال   ١٩

م. و البيت ال ١٩٣٢هـ، ١٣٥٠الرمحن الربقوقي، ط. الثانية، املكتبة التجارية الكربى، شارع حممد علي، مصر،

، ٣و من شروح التلخيص جـ ،٦١، صـ٢يعرف قائله كما ذكره الدسوقي يف حاشيته على شرح التلخيص، جـ

هـ، مصر، و مواهب ١٣٠٧، ( خمتصر العالمة سعد الدين التفتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، ذي احلجة ٢٧صـ

هـ، ١٣٤٣الفتاح البن يعقوب املقريب، و عروس األفراح لبهاء الدين السبكي)  ط. الثانية، مطبعة السعادة، مصر، 

، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٢١٠، صـ١و شرح املرشدي على عقود اجلمان، جـ

، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٦٢م، و شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، كالمها للسيوطي،صـ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤

  م.١٩٣٩هـ، ١٣٨٥وأوالده، مصر، 

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤القاهرة،  ، مطبعة اآلفاق،١٤٢-١٤٠علم املعاين، للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ    ٢٠

، للشيخ خالد األزهري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٢٤احلواشي النقية على خنبة األفاضل األزهرية، صـ    ٢١

، أمحد الدمنهوري، دار ١١٨القاهرة، مصر، و شرح الدمنهوري للجوهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي، صـ

، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٦٣مان يف علم املعاين، كالمها للسيوطي،صـإحياء الكتب العربية، و شرح عقود اجل

، للدكتور عبد العزيز عتيق، مطبعة اآلفاق، ١٤١م، و علم املعاين، صـ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥وأوالده، مصر، 

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤القاهرة،

القرن الثاين عشر، على شرح الكواكب الدرية للشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل، من علماء     ٢٢

متممة األجرومية، تأليف الشيخ حممد بن حممد الرعيين الشهري باحلطاب، مع منحة الوهاب العلية شرح شواهد 

هـ، ١٤٢٠، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، لبنان، ٤٢٠، صـ٢الكواكب الدرية للعالمة عبد اهللا حيىي الشعيب، جـ

  م.٢٠٠٠
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 للفصل، و الوصل يف القرآن الكريم من خالل سورة النباء دراسة حتليلية  

                                                                             
، ط. األوىل جديدة و منقحة، مؤسسة التأريخ، ١٧، صـ٣٠ر البن عاشور، جـتفسري التحرير و التنوي    ٢٣

، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٦٣لبنان، و شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، كالمها للسيوطي،صـ -بريوت

اهللا ، سعد الدين التفتازاين، مطبعة عبد ٤١م، و خمتصر املعاين مع حواشيه، صـ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥وأوالده، مصر، 

، ط. الثانية، مطبعة ٢١٣، صـ١هـ، مصر، و شرح املرشدي على عقود اجلمان، جـ١٣٠٧أفندي، ذي احلجة 

مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، و شرح الدمنهوري للجوهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي، أمحد 

  ، دار إحياء الكتب العربية.١١٨الدمنهوري ،صـ

 -، ط. األوىل جديدة و منقحة، مؤسسة التأريخ، بريوت١٨، صـ٣٠البن عاشور، جـ التحرير و التنوير    ٢٤

، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٤٦٤لبنان، وشرح عقود اجلمان يف علم املعاين، للسيوطي، صـ

  هـ.١٣٤٣،، ط. الثانية، مطبعة السعادة، مصر، ٧١، صـ٣م، و من شروح التلخيص، جـ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥

، أمحد الدمنهوري، دار إحياء ١٠٩شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي ، صـ   ٢٥

  الكتب العربية.

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٤٣علم املعاين للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ   ٢٦

دل، من علماء القرن الثاين عشر، على شرح الكواكب الدرية للشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األه   ٢٧

متممة األجرومية، تأليف الشيخ حممد بن حممد الرعيين الشهري باحلطاب، مع منحة الوهاب العلية شرح شواهد 

هـ، ١٤٢٠، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، لبنان، ٤٨٤، صـ٢الكواكب الدرية للعالمة عبد اهللا حيىي الشعيب، جـ

  م.٢٠٠٠

، ط. اخلامسة عشرة، املكتبة التجارية ٣٨٦القرآن البن عقيل حممد حمي الدين عبد احلميد، صـ إعراب شواهد  ٢٨

، سعد الدين ٢٣١، خمتصر املعاين، صـ٢٩٣، صـ٢م ، و الكواكب الدرية، جـ١٩٦٧هـ، ١٣٨٦الكربى، مصر، 

صر العالمة سعد الدين هـ، و من شروح التلخيص ( خمت١٣٠٧التفتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، مصر، ذي احلجة 

التفتازاين على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين، مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح البن يعقوب املغريب، و 

، ط. الثانية، مطبعة السعادة، مصر، ٢٧، صـ٣عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح لبهاء الدين السبيكي) جـ

، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، ١١٣، صـ١ان، جـهـ، و شرح املرشدي على عقود اجلم١٣٤٣

، ط. األوىل جديدة و منقحة، ٢٠، صـ٣٠م، و تفسري التحرير و التنوير البن عاشور، جـ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤مصر، 

مطبعة ، للشيخ خالد األزهري، ٣٦لبنان،  احلواشي النقية على خنبة األفاضل األزهرية صـ -مؤسسة التأريخ، بريوت

، ط. األوىل جديدة و منقحة، ٢٨، صـ٣مصطفى البايب احلليب، القاهرة، مصر، و التحرير و التنوير البن عاشور، جـ

هـ، و ١٣١٠، ط. در السعادات العثمانية، ١٥٦لبنان، و حاشية السيد على املطول، صـ -مؤسسة التأريخ، بريوت
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  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤ة اآلفاق، القاهرة، ، مطبع١٤١علم املعاين، للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ

لبنان،   -، ط. األوىل جديدة و منقحة، مؤسسة التأريخ، بريوت٢٢، صـ٣٠التحرير و التنوير البن عاشور، جـ  ٢٩

هـ، ١٣٨٥، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٢١٣، صـ١و شرح عقود اجلمان، للمرشدي، جـ

هـ،  و خمتصر ١٣١٠، ط. در السعادات العثمانية، ١٥٦ملطول، صـم، و حاشية السيد الشريف على ا١٩٣٩

هـ، و شرح اجلوهر ١٣٠٧، سعد الدين التفتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، مصر، ذي احلجة ١٣١املعاين، صـ

، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، ٦٣، و شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، للسيوطي،صـ١٩١املكنون،صـ

  م.١٩٣٩هـ، ١٣٨٥مصر، 

، و شرح الكواكب الدرية ١٨، صـ١شرح ابن عقيل على األلفية، و شرح شواهده حملي الدين عبد احلميد، جـ   ٣٠

للشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل، من علماء القرن الثاين عشر، على متممة األجرومية، تأليف الشيخ 

حة الوهاب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية للعالمة عبد اهللا حممد بن حممد الرعيين الشهري باحلطاب، مع من

  م.٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، لبنان، ٣٣، صـ١حيىي الشعيب، جـ

، للشيخ خالد األزهري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٢٨احلواشي النقية على خنبة األفضل األزهرية، صـ   ٣١

، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٢١٣، صـ١ود اجلمان، للمرشدي، جـالقاهرة، مصر،  و شرح عق

، سعد الدين التفتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، ذي احلجة ٢٣١م، و خمتصر املعاين، صـ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥

ي، دار ، أمحد الدمنهور ١١٩هـ، مصر، شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي، صـ١٣٠٧

  إحياء الكتب العربية.

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٤٣علم املعاين، للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ   ٣٢

شرح الكواكب الدرية للشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل، من علماء القرن الثاين عشر، على    ٣٣

يين الشهري باحلطاب، مع منحة الوهاب العلية شرح شواهد متممة األجرومية، تأليف الشيخ حممد بن حممد الرع

هـ، ١٤٢٠، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، لبنان، ٣٤٥، صـ٢الكواكب الدرية للعالمة عبد اهللا حيىي الشعيب، جـ

  م.٢٠٠٠

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٤١علم املعاين، للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ   ٣٤

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٤٤املعاين، للدكتور عبد العزيز عتيق، صـعلم    ٣٥

، للشيخ خالد األزهري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٢٨احلواشي النقية على خنبة األفاضل األزهرية، صـ   ٣٦

ة و منقحة، مؤسسة ، ط. األوىل جديد٢٩، صـ٣٠القاهرة، مصر، و تفسري التحرير و التنوير البن عاشور، جـ

، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٢١٣، صـ٢لبنان، و املرشدي على عقود اجلمان، جـ -التأريخ، بريوت
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، سعد الدين التفتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، ٢٣٤م، و خمتصر املعاين، صـ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤وأوالده، مصر،

، أمحد ١١٩وهر املكنون مع حاشية خملوف املنياوي ، صـهـ، شرح الدمنهوري على اجل١٣٠٧مصر، ذي احلجة 

  الدمنهوري، دار إحياء الكتب العربية.

شرح الكواكب الدرية للشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل، من علماء القرن الثاين عشر، على    ٣٧

الوهاب العلية شرح شواهد متممة األجرومية، تأليف الشيخ حممد بن حممد الرعيين الشهري باحلطاب، مع منحة 

هـ، ١٤٢٠، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، لبنان، ٢٨٠، صـ١الكواكب الدرية للعالمة عبد اهللا حيىي الشعيب، جـ

  م.٢٠٠٠

م، احلواشي ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، للدكتور عبد العزيز عتيق، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٤١علم املعاين، صـ   ٣٨

، للشيخ خالد األزهري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، مصر، و ٢٨رية، صـالنقيةعلى خنبة األفاضل األزه

لبنان  - ، ط. األوىل جديدة و منقحة، مؤسسة التأريخ، بريوت٣٠، صـ٣٠تفسري التحرير و التنوير البن عاشور، جـ

وأوالده،  ، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب،٢٣١، صـ١، و شرح عقود اجلمان، للمرشدي ، جـ

، مطبعة مصطفى البايب ٦٣م، و شرح عقود اجلمان يف علم املعاين، كالمها للسيوطي،صـ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤مصر،

  م.١٩٣٩هـ، ١٣٨٥احلليب، وأوالده، مصر، 

، ١٩٠، صـ٢شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع منحة اجلليل، تح. حممد حمي الدين بن عبد احلميد، جـ   ٣٩

  م.١٩٦٧، مارس/١٣٨٦ار االحتاد العربية للطباعة، مصر، ذي القعدة /ط. اخلامسة عشرة، د

هـ، و شرح عقود اجلمان، ١٣١٠، ط. در السعادات العثمانية، ١٥٦حاشية السيد الشريف على املطول، صـ   ٤٠

م، و شرح عقود ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر،٢١٣للمرشدي ، صـ

هـ، ١٣٨٥، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٦٣ان يف علم املعاين، كالمها للسيوطي، صـاجلم

، سعد الدين التفتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، مصر، ذي احلجة ١٣١م، و خمتصر املعاين مع حواشيه، صـ١٩٣٩

، ١١٩مع حاشية خملوف املنياوي، صـ، و شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون ٢٩هـ، و احلواشي النقية، صـ١٣٠٧

  أمحد الدمنهوري، دار إحياء الكتب العربية.

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، مطبعة اآلفاق، القاهرة، ١٤١علم املعاين، للدكتور عبد العزيز عتيق، صـ   ٤١

 ،٦٧، صـ١شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع منحة اجلليل، تح. حممد حمي الدين بن عبد احلميد، جـ   ٤٢

  م.١٩٦٧، مارس/١٣٨٦ط. اخلامسة عشرة، دار االحتاد العربية للطباعة، مصر، ذي القعدة /

هـ،  كالمها للسيوطي، ١٣١٠، ط. در السعادات العثمانية، ١٥٦حاشية السيد الشريف على املطول ، صـ   ٤٣

، سعد الدين ٢٣١م، و خمتصر املعاين، صـ١٩٣٩هـ، ١٣٨٥، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر، ٦٣صـ
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، و شرح عقود اجلمان، ٢٩هـ، و احلواشي النقية، صـ١٣٠٧التفتازاين، مطبعة عبد اهللا أفندي، مصر، ذي احلجة 

م، و الفتوحات ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤، ط. الثانية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، وأوالده، مصر،٢١٣للمرشدي ، صـ

، نأليف الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي، ٤٧٤، صـ٤ـاإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية، ج

  الشهري باجلمل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

، ٢٢٩، صـ١شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع منحة اجلليل، تح. حممد حمي الدين بن عبد احلميد، جـ   ٤٤

  م.١٩٦٧، مارس/١٣٨٦ذي القعدة / ط. اخلامسة عشرة، دار االحتاد العربية للطباعة، مصر،

 -، ط. األوىل جديدة و منقحة، مؤسسة التأريخ، بريوت٤٧، صـ٣تفسري التحرير و التنوير البن عاشور، جـ    ٤٥

  لبنان.

شرح الكواكب الدرية للشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل، من علماء القرن الثاين عشر، على    ٤٦

شيخ حممد بن حممد الرعيين الشهري باحلطاب، مع منحة الوهاب العلية شرح شواهد متممة األجرومية، تأليف ال

هـ، ١٤٢٠، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، لبنان، ٣٦٩، صـ٢الكواكب الدرية للعالمة عبد اهللا حيىي الشعيب، جـ

  م.٢٠٠٠

مصطفى البايب احلليب،  ، السيد علي بن حممد اجلرجاين، مكتبة٩٧التعريفات للجرجاين، حرف الراء، صـ   ٤٧

  م.١٩٣٨هـ املوافق ١٣٥٧القاهرة، مصر، 
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