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 ملخص البحث

دراسـة تحليليـة  البحث دراسة مواضع األجزاء الثالثين يف القرآن الكريم تناولي

اهلل عــنهم يف تجزئــة  نقديــةك إذ إنَّ التجزئــة الحاليــة مخالفــة لمنهــاج الصــحابة رضــي

المصحف وتحزيبه، كما انتقدها جملة من العلماءك أشهرهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ومن جانب آخر فإن العديد من مواضـع التجزئـة الحاليـة مخلـة  ،يف مجموع الفتاوى

بمعاين اآليات عند القطع عليها أو البدء هبـا، ممـا اقتضـت الضـرورة دراسـة مواضـع 

تكــون قريبـة مــن  ،إيجــاد مواضـع بديلــة عنهـاُبغيـة  يــةتقويم دراسـة األجـزاء الثالثــين

 .الموضع األصلك بشكل ال يخل هبيئة التجزئة الحالية

معرفة و  ،ى تأريخ تجزئة المصاحف ونشأ اكما يهدف البحث إلى االطالع عل 

 .  غات َقبولهاو  ساألساس العلمي الذي اعتمده العلماء يف عمل التجزئة الحالية، وم

ة  وال تقصد الدراسة إقصاء مسألة التجزئة أو الدعوة إلى إلغائها، فقد تلقتها األمَّ

بالَقبول عرب القرون وحتى العصر الحاضرك وإنمـا الـدعوة إلـى تحسـينها وتطويرهـاك 

 . بما يتالءم مع مقاصد القرآن الكريم

 :وخُلص البحث إلى مجموعة نتائج، من أهمها

 .هو عّد حروف القرآن الكريم ةئة الحاليتجزالاألساس الذي قامت عليه  

( 86)عشـر  ستة: عدد مواضع األجزاء غير السليمة التي تحتاج إلى تحسين 

 .موضعًا

راســات وأهــم توصــيات البحــث تتمثــل يف  ــع عــالمي خــاص بالد  تكــوين َمْجَم

ص خّصـَيُبتُّ يف مواضـيع عديـدة يف التَّ  -على ضوء مجمع الفقه اإلسالمي -القرآنية 

 .كمسألة إعادة النظر يف تجزئة المصاحف الحالية. لحاجيات العصر ومتطلباته نظراً 

 .القرآن الكريم -تحزيب -تجزئة (:المفتاحية)الكلمات الدالة 

 

*              *              * 
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 املقدمة

الحمــد هلل رب  العــالمين، والصــالة والســالم علــى خــاتم األنبيــاء والمرســلينك 

  :وعلى آله وصحبه ومن سار على  جه إلى يوم الدين، وبعد محمد بن عبد اهلل

فقــد انكــب العلمــاء منــذ العصــور األولــى علــى خدمــة كتــاب اهلل تعــالى حفظــًا 

ومن عظيم اهتمـامهم هبـذا الكتـابك تقسـيمه إلـى أجـزاء . وتعليمًا، وتدوينًا وتأليفًا

ة  دوا نصــفه، وأث -تباينــت منــاهج العلمــاء فيهــا-عــدَّ الثــه، وأرباعــه، فبعــدما حــدَّ

مـن  ومـا إلـى ذلـك...وأخماسه، وأسداسه، وأسـباعه، وأثمانـه، وأتسـاعه، وأعشـاره

ل ؤوه إلى سبعة وعشـرين وك تقسيمه إلى السبع الطوال والمئين والمثاين والمفصَّ جزَّ

جزءًا، وثمانيـة وعشـرين جـزءًا، وثالثـين جـزءًا، وسـتين جـزءًا، وثـالث مئـة وسـتين 

 . تيسيرا لحفظه، وشحذ الهمم لتالوته وغيرها، وذلك....جزءاً 

ــر يف  ــتقر األم ــدوينواس ــد عصــر الصــحابة  ت ــيذكر - المصــاحف بع ــا س كم

وحتى العصر الحالي على تقسيم القرآن الكريم إلى ثالثين جزءًا، وكل جزء -الحقًا

م إلى حزبين، ثم كل حزب منه إلى أربعة أرباع ة هذه التجزئة . منه قس  وقد تلقت األمَّ

بول وسارت عليها قرونًا حتى العصر الحالي، إال أن األساس الذي قامـت عليـه بالقَ 

من ثلة  هذه التجزئةك بل عموم التجزئة وبعض مواضعها لم تسلم من االنتقاد العلمي

هذه التجزئة لم تقم على مراعاة  نَّ إمن العلماء وأهل االختصاص قديمًا وحديثًا، إذ 

أو الحـاف   يءحدة موضوعية متناسقة، تعين القارمعاين اآليات وربطها ببعضها يف و

ڄ  ڄ  ڄ  چ  :المقصود بقوله تعـالى ، الذي هووتدبره الكريم هم القرآنعلى فَ 

 .  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ   

دة ينقسـم  .وُتعدُّ مسألة تجزئة المصاحف وتحزيبه من المسائل العلمية المتجـد 

خـوض يف المسـألة جملـة وتفصـيال، وبـين الباحثون فيها بين مؤيد لهـا، يـرى عـدم ال

ل الذي كان عليه الصـحابة  أو مـا  منتقدك ينادي بإلغائها والعودة إلى التحزيب األوَّ

                                                 
 .00: ص( (8
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دراسـة : )البحـث هـذا وبالنظر إلى المنهاج الوسط يف دراسة الموضوعك كـان. شاهبه

قبـل هـذا ، سـائالً المـولى جـلَّ يف عـاله أن يت(تقويمية لمواضع أجزاء القـرآن الكـريم

العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به أهل االختصاص، فإن أصبت فمن توفيق 

ــن  ــو ع ــاد، وأن يعف ــر االجته ــي أج ــب اهلل ل ــبي أن يكت ــأت فحس ــه، وإن أخط اهلل ومنّ

 .الهفوات والسقطات، إنه كريم جواد، والحمد هلل رب العالمين

 :أهمية البحث وأسباب اةتياره، ويظهر باآلت : أوال  

 .تعلُّق موضوع البحث بمسألة َفهم القرآن الكريم وتدبره -8

معرفة مواضع القطع الصحيحة التي ال تخل بالمعنى وال تتصل بما بعـدها،  -0

 .ومعرفة مواضع البدء والشروع الصحيحة التي ال تتعلق بما قبلها لفظًا وال معنًى 

ص الحالة وتض -5  .ع الحلندرة من تناول الموضوع كدراسة نقدية بنَّاءة، تشخ 

تشـمل  -يتبناهـا الدارسـون-ُتعدُّ هذه الدراسة عي نة مثالية لدراسـة مسـتقبلية -1

 .جميع  مواضع  التحزيب وأرباعه وأنصافه يف القرآن الكريم

نشر فكرة البحـث وموضـوعه، لشـحذ الهمـم علـى عمـل دراسـات مماثلـة   -2

 .تسهم يف هذا الموضوع

المسـتوى العـالمي الوصول إلى قرار جمـاعي مـن أهـل االختصـاص علـى  -6

ة عند الناطقين بغير اللغة  لة موضوعية تخدم كتاب اهلل تعالى، خاصَّ لعمل تجزئة معدَّ

 . العربية

الدعوة إلى تجديد بعض موضوعات البحـث العلمـي يف مجـال الدراسـات  -7

اظه  .القرآنية، وإثراء مكتبتها بالموضوعات الفاعلة التي تخدم القرآن الكريم وحفَّ

 : البحث وأسئلته مشكلة: ثانيًا

العديد من مواضع التجزئة الحالية مخلـة بمعـاين ترتكز مشكلة البحث يف وجود 

اآليات عند القطع عليها أو البدء هبا، فالبحث يعـالج مشـكلة قطـع الـتالوة واالنتهـاء 

منها على حسب ما ورد يف أجزاء القرآن الثالثين، إذ يـرى شـيوخ القـرآن والمعلمـين 

لتزام بـالقطع عنـد هـذه األجـزاء جملـة وتفصـيالً، وفيهـا مواضـع وأئمة الصلوات اال
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يكره القطع عندها بل هو مـن القبـيح، ويكـره البـدء بمـا بعـدها لتعلـق الكـالم بعضـه 

 . ببعض، ويف هذا تمزيق للوحدة الموضوعية بين المقطعين

فمن الصور المحسوسـة والواقعيـة لاللتـزام المـذموم لـبعض هـذه التجزئـةك مـا 

ة، فإذا وصل اإلمام إلى  اية الجزء مثالً يفعله  كثير من األئمة يف صالة الرتاويح خاصَّ

يرى حتما عليه أن يقطع تالوته ويركـع، فـإذا شـرع يف الـتالوة يف الركعـة الثانيـة أو يف 

اليوم الثاين يستأنف من حيـث انتهـى، وال يصـح البـدء بـه، فقطعـه قبـيح وشـروعه يف 

 .      م بعضه ببعضالتالوة قبيح، لتعلق الكال

ـمة علـى ثالثـين  كما تظهر آثار هـذه التجزئـة السـلبية يف طباعـة المصـاحف مقسَّ

جزءًا من القرآن الكريم، كل جـزء منفصـل بنفسـه ومسـتقل، وقـد ُتبـاع هـذه األجـزاء 

مجتمعة أو مفرقة، فيقع القار  يف المشكلة نفسها يف قبيح القطع على بعض األجزاء 

 .                                          خر يف ورده اليومي أو غيرهأو البدء ببعضها اآل

ونلحــ  بشــكل واضــح اعتمــاد العديــد مــن المفســرين يف تفاســيرهم علــى هــذه 

األجــزاء الثالثــين المحدثــة، إذ تجــد بعــض المعنــى يف  ايــة المجلــد األول، وتتمــة 

للمعـاين وتفريـق لألحكـام  المعنى يف بداية المجلد الـذي يليـه، فكـان يف هـذا تمزيـق

 .كذلك

 :الرئيسة التي سيحاول الباحث اإلجابة عنها، هيأسئلة البحث وعليه تكون 

 غات الدراسة يف موضوع التجزئة والتحزيب عمومًا؟و  سما م -

ما إيجابيات التجزئة الحالية وما سلبيا ا؟ وهل يمكن تقويم مـا لـم يسـلم و -

 من مواضعها؟ 

 ؟ افقة لتجزئة الصحابة هل التجزئة الحالية موو -

ريخ تجزئة المصاحف وتحزيبها؟ وما مراحل تطورها؟ ولمن تنسـب أما تو -

 التجزئة الحالية؟

 ما األساس الذي قامت عليه تجزئة المصاحف الحالية وتحزيبها؟ و -
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 :تضح بالعناصر اآلتيةتأهدا  البحث، و: ثالثًا

 .الوقوف على تأريخ تجزئة المصاحف ونشأ ا .8

 .التجزئة، وآثارها يف قراءة القرآن الكريم وحفظه بيان أسباب .0

معرفــة األســاس العلمــي الــذي اعتمــده العلمــاء يف عمــل التجزئــة الحاليــة،  .5

 . غات َقبولهاو  سوم

االطالع على من انتقد تجزئة المصحف وتحزيبه الحالي من العلماء قديمًا  .1

 .وحديثًا

 .عينة لدراسة مستقبليةدراسة مواضع األجزاء الثالثين يف القرآن الكريم، ك .2

تحديــد مواضــع التجزئــة المخلــة لمعــاين اآليــات وربطهــا ببعضــها كوحــدة  .6

موضوعية متكاملة، ومن ثـم محاولـة  إيجـاد مواضـع  بديلـة لهـا قريبـة مـن الموضـع 

 .األصل بشكل ال يخل هبيئة التجزئة الحالية

ي الدعوة إلى الحف  التدبري للقرآن الكـريم، والحـذر مـن الحفـ  الصـور .7

 . المخالف للمقاصد القرآنية

 :حدود البحث: رابعًا

تتناول الدراسة مواضع األجزاء الثالثين من القرآن الكريم، وال تشـمل مواضـع 

ــا ــى طبعــ. األحــزاب وأنصــافها وأرباعه ــة  ةواعتمــدت الدراســة عل مصــحف المدين

ـاظ، وسـعة انتشـاره الشـهر  ،نبويةال ، ميعلـى مسـتوى العـالم اإلسـال اعنـد الحفَّ

                                                 
وكانــت أول طباعــة . وهــو إصــدار مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدينــة المنــورة( 8)

متعـه اهلل بالصـحة -عثمـان طـه : م، كتب بخط الخطاط المشـهور8091-هـ 8122تاريخ للمصحف ب

سطرًا، تتميز بأ ا تبدأ بآية وتنتهـي بآيـة، ( 82)على  -أي وجه صفحة-تحتوي كل صفحة منه -والقوة

اظ- صـفحة، وهـو بروايـة ( 621: )وعدد صفحات مصـحف المدينـة النبويـة -ويسمى مصحف الحفَّ

ع برئاسـة فضـيلة الشـيخ  وقد. حفص عن عاصم روجع هذا المصحف من قِبل اللجنة العلمية بـالمجمَّ

مليــون نســخة حتــى عــام ( 066: )تــم توزيــع أكثــر مــن -حفظــه اهلل -علــي بــن عبــد الــرحمن الحــذيفي

ــة الســعودية8152 ــة مــن المملكــة العربي جهــود مجمــع الملــك فهــد يف طباعــة : ينظــر بحــث. هـــ هدي

حمـد سـعيد أحمـد مبـارك، ضـمن بحـوث نـدوة طباعـة القـرآن الكـريم المصحف الشريف ورقيَّـًا، لم

هــ، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، 8156صـفر  2-5ونشره بين الواقع والمأمول، 

= 
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ــَمْرلي المصــريويلحــق هبــا طبعــة  لشــهرته كــذلك يف مصــر خاصــة  ،مصــحف الشَّ

، وهـو يف جميع مواضـع التجزئـة الثالثـينمع مصحف المدينة النبوية تمامًا وتوافقه 

وقد قارنت . وهما برواية حفص عن عاصم، أقدم طباعة من مصحف المدينة النبوية

ــ ــين ه ــين ب اذين المصــحفين ومصــاحف بعــض الدراســة يف مواضــع األجــزاء الثالث

رواية شعبة عن عاصم، ورواية قـالون عـن نـافع، : الروايات األخرى المشهورة، مثل

ورواية ور  عن نافع، ورواية الدوري عن أبي عمرو، فكانت النتيجة التوافق بنسـبة 

 . كبيرة جدًا يف جميع مواضع األجزاء الثالثين إال اليسير 

 .منهج البحث: ةامسًا

ــن ــوالم ــن :  هج المســتعمل يف البحــث ه ــادة البحــث م ــنهج  االســتقرائي لم الم

مصـادره األصــيلة يف أمهـات الكتــب والمؤلفـات الحديثــة والبحـوث، كمــا يســتعمل 

البحــث المــنهج  النقــدي التحليلــي لمجمــوع هــذه المواضــع الثالثــين ُبغيــة تقويمهــا 

 :العناصر اآلتية وتسير طريقة الدراسة لهذه المواضع وفق. والعمل على تحسينها

  تحديد موضع الجـزء بـذكر اآليـة األولـى منـهك سـواء بـدأ هبـا أو بـدأ بسـورة

                                                 
= 

 .التعريف بمصحف المدينة النبوية يف آخر صفحاته: وينظر. المدينة المنورة

َمْرلي بسكون الراءك نسبة إلى الحا( 8) ـَمْرليسمي بمصحف الشَّ َمْرلي صاحب دار الشَّ . ج أحمد حسين الشَّ

م  بخط محمد قدرو علي االستانبولي، ثم طبع ثانية عام 8011-هـ8561وكانت أول طباعة له بتاريخ

تحتـوي كـل . محمد سعد حـداد، وبقـي بخطـه حتـى اآلن: م بخط الخطاط المشهور8072-هـ8502

بآية أو النهاية بآية كمصحف المدينة النبوية، وعدد  سطرًا، ال يشرتط فيها البداية( 82)صفحة منه على 

ــَمْرلي  ــة حفــص عــن عاصــم( 200)صــفحات مصــحف الشَّ ــذا . صــفحة، وهــو برواي ــد روجــع ه وق

المصحف من لجنة مراجعة المصاحف بمشيخة األزهر برئاسة فضيلة الشيخ محمود الحصري رحمه 

َمْرليك تاريخ عريق يف طبا: ينظر بحث.  اهلل تعالى عة المصـحف الشـريف، لمحمـد فـوزي مصـري الشَّ

هــ، 8156صـفر  2-5رحيل، ضمن بحوث ندوة طباعة القرآن الكريم ونشـره بـين الواقـع والمـأمول، 

 .511-500ص. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة

ولـم . شـريفجميع المصاحف المذكورة بالروايات من طبعة مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف ال( 0)

مع رواية حفص ما يتوافق مـع  -وهي خمسة مواضع فقط-أجد يف مواضع االختالف يف هذه الروايات

المواضع المقرتحة يف هذه الدراسة، لذا لم أذكرها يف صلب البحث، ولعـل يف دراسـة مسـتقبلية أوسـع 

 .تكون المقارنة مع الروايات األخرى
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  .بعينها

  الحكــم علــى ســالمة موضــع الجــزء مــن عدمــهك بــالنظر إلــى صــحة ارتباطــه

 .  بمعاين اآليات قبله أو بعده

 وتوضيح المعنى . بيان السبب أو العلة لحالة موضع الجزء بعد الحكم عليه

الي آلية الموضع للتعليق عليها بحسب الحاجة، مالم يبدأ الجزء بسورة بعينها اإلجم

ل  .لموافقته لمنهاج التحزيب األوَّ

 ذكر الموضع المقرتح يف حال الحكم على عدم سالمة الموضع األصل. 

 .الدراسات السابقة: سادسًا

تحدث العلماء عن مسألة تجزئة المصـاحف وتحزيبهـا يف مصـنفات عـّد اآلي، 

ورسم المصحف وضبطه، والوقف واالبتداء، وبعض كتب القراءات، كمـا نجـده يف 

مباحث متفرقة على شكل أبواب وفصول يف مقـدمات كتـب التفسـير وعلـوم القـرآن 

ــريم ــب. الك ــة والتحزي ــاب يف التجزئ ــرد كت ــم يف ــي-ول ــد علم إالَّ يف العصــر  -يف ح

أبي عبيـد القاسـم بـن : مىفمن أوائل من تناول الموضوع من العلماء القدا. الحديث

ــالم  ــرآن: يف كتابــه( هـــ001: ت)س : ت)وابــن أبــي داود السجســتاين . فضــائل الق

يف كتــاب المصــاحف، إذ يــروي بســنده بعــض أحاديــث وآثــار التجزئــة ( هـــ586

: يف كتابـه( 122نحـو: ت)وأبي القاسم عمر بـن محمـد بـن عبـد الكـايف . والتحزيب

عمـرو  أبـيو. روفـه وتلخـيص مكيـه مـن مدنيـهعدد سور القـرآن وآياتـه وكلماتـه وح

المكتفـى يف الوقـف واالبتـداءك إذ نقـل مسـألة تجزئـة : يف كتابـه( هــ111: ت)الداين 

                                                 
األجزاء واألحزابك ِذكُر رأس اآليـة أو الفاصـلة وهـي كلمـة آخـر  َنْهُج العلماء يف مسألة تحديد مواضع( 8)

اآلية التي قبل موضع الجـزء أو الحـزب، كمـا عنـد الـداين، وابـن الجـوزي، والسـخاوي، والصفاقسـي 

بدايـة كـل جـزء  عنـد( ٱ)المصاحف، هو وضع عالمة نجمة أما المعمول به اآلن يف طباعة . وغيرهم

ويف هذا البحث ارتأيت توحيـد المنهـاج يف تحديـد موضـع الجـزء . افهوحزب وعند بداية أرباعه وأنص

بذكر اآلية األولى منه أو السورة التـي يبـدأ هبـا هـذا الجـزءك ال بـذكر  ايـة الجـزء الـذي قبلـه، إذ ُيعـرف 

عن بداية الجزء ال عن آخره، وهو الذي يبـدأ  -عمليًا  -الجزء ببدايته ال بآخره، وُيسأل الحاف  للقرآن 

 .القراءة يف الصلوات وغيرها به
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، يف (هــ106: ت)وأبـي داود سـليمان بـن نجـاح . المصاحف وتحزيبها عن شـيوخه

مختصر التبيين لهجاء التنـزيل، وقد نقل المؤلف عن شيخه أبـي عمـرو الـداين : كتابه

وممـن تحـدث . عض هذه التجزئة ووافقه فيها، وكان له رأي خـاص يف نقـد بعضـهاب

يف اإليضـاح يف ( هــ222بعـد : ت)اإلمام أحمد بن أبي عمـر األنـدرابي : عن التجزئة

اء : يف كتابه (هـ020:ت) القراءات، وأبي الحسن جمال الدين السخاوي جمال القـرَّ

وكـذا ابـن الجـوزي . القـرآن وتحزيبـهحكى عمن قبله مسـألة تجزئـة . وكمال اإلقراء

ـــ207: ت) ــان( ه ــون األفن ــأخرين. يف فن ــن المت ــي الحســن الصفاقســي : وم : ت)أب

يف غيث النفعك أفـاد مـن المتقـدمين، وتـراه يـروي اإلجمـاع أو االتفـاق أو ( هـ8889

ـَمْرلي . عدم الخالف يف جميع مواضع التجزئـة الثالثـين وعليـه اعتمـد مصـحف الشَّ

وأشـهر مـن . بشكل أساس يف مواضـع التجزئـة والتحزيـبنبوية ة الومصحف المدين

ُعرف بنقده لمسألة تجزئـة المصـاحف وتحزيبـه هـو شـيخ اإلسـالم أحمـد بـن تيميـة 

 . الفتاوى: يف كتاب( هـ709: ت)

أما يف العصر الحـديث فقـد ُكتبـت مقـاالت عـدة وبحـوث يف مسـألة التحزيـب، 

 :ذكر أهمها على النحو اآليتن. وأفردت فيه بعض المؤلفات وهي قليلة

: ت)اتحاف اإلخوان بأجزاء القرآن، للشيخ علي بن محمـد الضـباع : كتاب -8

 (.هـ8592

دعوة إلعادة النظر يف تجزئة : ، بعنوان(صفحة 00)صغير الحجم يف : كتاب -0

والُكتيـب يف  لماجـد الحمـوي،. القرآن الكـريم وتحزيبـه بشـكل ال يخـل بـالمعنى

 . سةصلب موضوع الدرا

ولّب هذا الكتاب . عبد العزيز بن محمد الحربي. تحزيب القرآن، لد: كتاب -5

السلف الصالح ابتداء مـن ختمـه يف ثالثـة أيـام، هو ذكر أنواع الختمات المنقولة عن 

 .ضمن جداول ميسرة

                                                 
 .مطبوع، ولم استطع التوصل إليه زمن البحث( 8)

 (.م0225، 8دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط: )طبعة( 0)
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ــم لــد -1 الوصــل والوقــف : بعنــوان أحمــد بــن أحمــد شرشــال،. بحــث محكَّ

ث الباحث فيه مختصرًا عن سـبب هـذه التجزئـة . وأثرهما يف بيان معاين التنـزيل تحدَّ

وموقف العلماء منها، وخلص أ ا ال تجز  بالوضع الحالي لمخالفتها لعلم الوقـف 

ثم حاول إعطاء مثال على التجزئة البديلة من خـالل . واالبتداء يف مواضع كثيرة منها

 . سورة الشعراء لكثرة القصص فيها

ــم لــد -2 تحزيــب القــرآن يف المصــادر : عنــوانغــانم الحمــد، ب. بحــث محكَّ

  .والمصاحف

م بعنوان -6 لف والخلف، ل: بحث محكَّ عباس . دختم القرآن وتحزيبه بين السَّ

علي الحازمي

هـذه هــي أهـم الجهــود المبذولــة يف موضـوع الدراســة، سـيفيد الباحــث منهــا يف 

لنظـر لألسـتاذ ماجـد إعادة ا: بعض مباحثها وعناوينها، ولعل أقرهبا للبحث هو ُكتيب

ــود،  ــه شــبه مفق ــه ولكــن دون والحمــوي، إال أن ــت جهــدي للحصــول علي ــد حاول ق

ة مـن ناحيـة الدراسـة التحليليـة ! جـدوى وهبـذا نحسـب أن موضـوع البحـث فيـه ِجـدَّ

 . لمواضع األجزاء الثالثين، وتقويم بعض مواضعها بغية إيجاد البدائل المناسبة

 :هيكل البحث: سابعًا

 :وذلك على النحو اآليت. ث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارساشتمل البح 

  .تجزئة المصاحف: المبحث األول

 (. لغة واصطالحًا)تعريف التجزئة : أوالً 

 .ت هبا تجزئة المصاحف وتحزيبهاالمراحل التأريخية التي مرَّ : ثانيًا

                                                 
ــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية ( 8) ، (م0222-هـــ8102الســنة الخامســة، العــدد األربعــون، )يف مجل

 .معة الكويتالصادرة عن مجلس النشر العلمي يف جا

أبحـاث يف علـوم : ، ثم طبع ضمن كتـاب للمؤلـف بعنـوان(هـ8101، 82العدد)مجلة األحمدية، دبي، ( 0)

 (.م0226، 8دار عمار، ط: األردن)القرآن، 

 (.هـ8500العدد الثاين، )مطبوع، مجلة الدراسات القرآنية للجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، ( 5)
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 .إيجابيات التجزئة الحالية للمصاحف: ثالثًا

 .هاالقائلون بنقدئة الحالية وسلبيات التجز: رابعًا

 .غات الدراسة النقدية يف مسألة تجزئة المصحف وتحزيبهو  سم: خامسًا

 .لقرآن الكريمادراسة تقويمية لمواضع أجزاء :  المبحث الثاين

 

*              *              * 
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 .جت ئة املصاحف: ملبحث األولا

 : تعريف التجزةة: أوال  

، وهــو االكتفــاء (: جــزأ): التجزئــة يف اللغــة اء والهمــزة أصــل  واحــد  الجــيم والــزَّ

َأهك كالهمـا أَ زَ وَجـ .الطائفة من الشيء: والجزء. بالشيء جعلـه : الشـيء َجـْزًا وَجـزَّ

ــة: أجــزاء، وكــذلك ــنهم .التجزئ أ المــال بي ــمه: وجــزَّ : والجــزء يف كــالم العــرب .قسَّ

 .أجزاء: النصيب، وجمعه

هو تقسـيم  -ما نقصده هنا يف حدود البحث-: طالحتجزئة المصاحف يف االص

ي( 52)القرآن الكريم إلى ثالثين  م إلى جزئين سمًّ حزبـًا، : جزءًاك و كل جزء منه ُقس 

م إلى أربعة أجزاءك ُأطلـق علـى كـل منهـا (62)فأصبح ستين  : حزبًا، وكل حزب ُقس 

( 012)أربعـين مئتين و ربع الحزب، ونصف الحزب، وثالثة أرباع الحزبك فأصبح 

مع بداية كل جزء وحزب مـا لـم يبـدأ ( ٱ)ثم وضعت عالمة نجمة  .جزءاً / ربعًا

 .بسورة بعينها

والتجزئة والتحزيب مصطلحان لهمـا االسـتعمال نفسـهك فقـد وردا يف الحـديث 

يف  وقــال   (علــي جزئــي مـن القــرآن طـرأ إنــه): الشـريف بمعنــى واحـد، قــال 

وكـذا األمـر يف .  (الحـديث...زبـه أو عـن شـيء منـهمـن نـام عـن ح): حديث آخـر

                                                 
 .866، ص(جزأ: )مادة ،غة البن فارسمقاييس الل: ينظر( 8)

، (جـزأ: )مـادة ،مقـاييس اللغـة البـن فـارس: وينظـر. 0/585، (جـزأ: )لسان العرب البن منظور، مادة( 0)

 .866ص

ــين الجــزء ( 5) ــرق ب ــم ُيف ــل هــذه التقســيمات مصــطلح الجــزء، ول ــى ك ــوا عل ــل أطلق إالَّ أن العلمــاء األوائ

اء 587البيـان يف عـد  آي القـرآن للـداين، ص :ينظـر. والتحزيب إال يف طباعة المصـاحف ، وجمـال القـرَّ

، وفنــون األفنــان يف عيــون علــوم القــرآن البــن الجــوزي، 125-590وكمــال اإلقــراء للســخاوي، ص

 .025ص

: رواه أبـو داود بـرقموقـد -سـيأيت ذكـره الحقـًا  -المشـهور هذا جـزء مـن حـديث أوس بـن حذيفـة ( 1)

يف كـم يســتحب : ، بــاب(8512: )ورواه ابـن ماجــه بـرقم .029تحزيـب القــرآن، ص: ، بـاب(8505)

 .802يختم القرآن، ص

جــامع صــالة الليــل، ومــن نــام عنــه أو : صــالة المســافرين، بــاب: ، كتــاب(8712: )رواه مســلم بــرقم( 2)

= 



 ياسر بن إسماعيل راض . د                                                             ضع أجزاء القرآن الكريمدراسة تقويمية لموا

 
459 

اإلمـام أبـي عمـرو الـداين، إذ يقـول يف تعريفـه لتجزئـة : حديث العلماء األوائل أمثال

ونقـل التعريـف  بمعنى واحـد: أجزاء القرآن واألحزاب واألوراد: يقال : القرآن

اء   .نفسه اإلمام السخاوي يف جمال القرَّ

اء -اءويستعمل العلم التجزئة يف تبويب الموضوع : مصطلح  -وأكثرهم من القرَّ

ذكــر : بــاب)، وعنــد ابــن أبــي داود ( تجزئــة المصــاحف: بــاب: )يف كتــبهم، ومثالــه

، عند السخاوي( تجزئة القرآن: باب)، وعند الداين وابن الجوزي( أجزاء القرآن

ـــاب الحــادي والعشـــرون)و ــين: الب ــدرابي( يف ذكــر أجــزاء الثالث ــد األن ــارة  .عن وت

: ، ففـي سـنن أبــي داود-وأكثـرهم مــن المحـدثين -التحزيـب : يسـتعملون مصـطلح

 (.باب ما جاء يف تحزيب القرآن: )ويف موطأ مالك (باب تحزيب القرآن)

عمل أمــا يف طباعــة المصــاحف فقــد تــم التفريــق بــين المصــطلحينك حيــث اســتُ 

 نصـف الجـزءل( التحزيب)ن، واستعمل مصطلح لألجزاء الثالثي( التجزئة)مصطلح 

ى  .عند األفارقة والمغاربة بالحزب المسمَّ

ولعل هذا التفريق بين المصطلحين ُينسب إلى اإلمـام السـخاوي إذ ذكرهمـا يف أجـزاء 

ن يف المصاحف، واهلل أعلم. القرآن وأحزابه  .ثم استحسنه العلماء من بعده ودو 

                                                 
= 

  .      525، ص(مرض

 .  590البيان للداين، ص( 8)

اء للسخاوي، ص( 0)  .085جمال القرَّ

 .100ص ،حف البن أبي داود،كتاب المصا: ينظر( 5)

 .025وكذا أفرد هذا العنوان ابن الجوزي يف فنون األفنان، ص. 522البيان للداين، ص: ينظر( 1)

اء للسخاوي، ص( 2)  .085جمال القرَّ

 .061اإليضاح يف القراءات لألندرابي، ص( 6)

 .029تحزيب القرآن، ص: تفريم أبواب شهر رمضان، باب: سنن أبي داود، كتاب( 7)

 .8/022موطأ مالك، ( 9)

م القرآن العزيز على ثالثمائة وستين جزءًا لمن يريد حف  القرآن، فإذا حفـ  كـل يـوم  : إذ قال( 0) وقد ُقس 

، وذكـر مـن ..هي أسـداس األحـزاب، أعنـي أحـزاب سـتين: جزءًا، حف  القرآن يف سنة، وهذه األجزاء

ألن كل جزئين منها ثلث حزب، وكل ثالثة نصف أنك تعرف هبا أثالث األحزاب، : فوائد هذه القسمة

= 
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المشتهرة اليوم يف المصاحف -التجزئة إلى الثالثين ممن ذكر : األجزاء الثالثين

ونقـل عنـه  أبـو عمـرو الـداين: ضمن األجزاء السـتين التـي هـي األحـزاب حاليـًا-

ـــن نجـــاح،،الســـخاوي ـــدرابي واب ـــوزي واألن ـــن الج ـــره اب ـــه  ،وذك ووافق

 . مع االختالف يف بعض المواضع بينهم الصفاقسي

هذه المصادر يف مواضع األجزاء الثالثـين، فظهـر لـي أن وقد عَقدُت موازنة بين 

َمْرليك هو كتابنبوية أقرب المصادر لطبعة مصحف المدينة ال غيث : و مصحف الشَّ

ـــع للصفاقســـي ـــا جـــاء يف . النف ـــى كـــل م فالمصـــحفان اعتمـــدا بشـــكل أســـاس عل

ح هبذا المنهاج مصحف المدينة ال الصفاقسي، آخر  يف التعريف به يفنبوية وقد صرَّ

َمْرلي فلم يصرح هبذا المصدر وإن سلك المنهاج نفسـه  المصحف، أما مصحف الشَّ

 . الذي سلكه مصحف المدينة، بل سبقه لِقدم كتابته وطباعته

ــة  ــات لمواضــع التجزئ ــن وضــع عالم ل م ــد أوَّ ــر اليســير تحدي ــن األم ــيس م ول

ح هبذا اإلمام  والتحزيب يف المصاحف، وإن كان ذلك معلومًا عند السابقين كما صرَّ

يف القـرن الثـامن الهجـري، ( هــ701: ت)واإلمـام الزركشـي ( هــ771:ت)ابن كثير 

وأما التحزيب والتجزئـة فقـد اشـتهرت األجـزاء مـن ثالثـين كمـا يف  : يقول ابن كثير

  . الربعات بالمدارس وغيرها 

                                                 
= 

اء للسخاوي، ص: ينظر. حزب، وكل أربعة ثلثا حزب  .191جمال القرَّ

غير مواضـع األجـزاء ( عشرين ومئة)وهذه األجزاء . 586- 580البيان للدين، ص: تراجع مواضعها يف( 8)

 (.عشرين ومئة)الثالثين وأحزاهبا المدونة يف المصاحف اليوم وعددها 

اء، ص( 0)  .107-187يف جمال القرَّ

 .وما بعدها 0/085مختصر التبيين لهجاء التنـزيل، : يف كتابه(  5)

 .061يف اإليضاح، ص( 1)

 .060يف فنون األفنان، ص( 2)

بع، وذلك يف مجموع كتابه ضمن فواصل اآليات والسور( 6)  .يف غيث النفع يف القراءات السَّ

 .فصل الثاين عند الحديث عن دراسة مواضع األجزاء الثالثينإال موضع سيأيت ذكره يف ال( 7)

وذكــر الجملــة نفســها اإلمــام الزركشــي، يف الربهــان يف علــوم . 8/9تفســير القــرآن العظــيم، البــن كثيــر، ( 9)

 .8/022القرآن، 
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ن عالمات التجزئة ، علـي الخطاط البغدادي ابن البواب: ولعل من أوائل من دوَّ

، فقـد أثبـت يف حاشـية صـفحات مصـحفه الـذي كتبـه عـام (هــ185: ت)بن هالل، ا

مواضع أسباع القـرآن وأنصـافها، ومواضـع أجزائـه الثالثـين والسـتين، ثـم ( هـ502)

والتزم بكتابـة أرقـام األجـزاء يف ( هـ8872)جاء كاتب مصحف جامعة برنستون عام 

َم كل ج زء أقسامًا أربعة، وَوَضَع يف موضـع بـدء حاشية الصفحة، من غير إطار، وَقسَّ

، ويف بـدء القسـم الثالـث (حـزب)الجزء رقم الجزء، ويف بدء القسم الثـاين منـه كلمـة 

، وهكــذا يف جميــع األجــزاء (حــزب)، ويف بــدء القســم الرابــع كلمــة (نصــف)كلمــة 

واستقر الحال يف المصاحف المطبوعة على رسم الجزء يف حاشية الصفحة . الثالثين

ــري يف  ــك يف المصــحف األمي ــا نجــد ذل ــار مزخــرف، كم ــاهرة)إط  ومصــحف ( الق

 . المدينة النبوية

ت بها تجزةة المصاحف وتحزيبها: ثانيًا  .المراحل التأريخية الت  مرَّ

ت تجزئة المصحف الشريف بمرحلتين على النحو اآليت  :مرَّ

 .سورهالتجزةة على أساس عّد آيات القرآن الكريم و: المرحلة األولى

أّول مـا بـدأت تجزئـة المصـاحف كانـت علـى وهي مرحلـة التعلـيم والتلقـي، فـ

أساس عد  اآليات، وذلك عن طريق التلقي الشفوي لـتعلم القـرآن الكـريم وتعليمـه، 

أن يعلمهـم القـرآن  يف تعليم القرآن الكريم للصـحابة   فقد كان من منهاج النبي 

 ر والعمـل معـًا، وانـتهج الصـحابة خمس آيات وعشر آيات وذلك للحف  والتـدب

فمــن . وكبــار التــابعين رحمهــم اهلل مــن بعــده هــذا المنهــاج يف تعلــيم القــرآن الكــريم

 :الشواهد الدالة على ذلك

أخـربين أبـو عبـد : ما رواه اإلمام الـداين بسـنده عـن عطـاء بـن السـائب، قـال -8

د اهلل بن مسـعود حدثني الذين كانوا يقرؤون على عثمان بن عفان وعب: الرحمن، قال

                                                 
ــواتح الســور ورؤوس اآلي واألجــزاء يف المصــحف . د :تنظــر دراســة( 8) ــدوري الحمــد، رســم ف ــانم ق غ

مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريفك مجلـــة البحـــوث : المدينـــة المنـــورة)الشـــريف، 

 (بتصرف. )02-99، ص(السنة الخامسة والسادسة-والدراسات القرآنية، العدد العاشر
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 بن كعب 
ّ
كـان يقـرؤهم العشـر فـال يجاوز ـا إلـى عشـر  أن رسول اهلل  --وأبي

 .أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا

ــا إذا : وروى اإلمــام الــداين كــذلك عــن أبــي عبــد الــرحمن الســلمي، قــال -0 كنَّ

لعشر التي بعدها حتى نعرف حاللها وحرامها تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم ا

 .وأمرها و يها

كـان أبـو عبـد الـرحمن ُيقـرُ  : كما روي عن إسـماعيل بـن أبـي خالـد، قـال -5

، ويعلمهـم أيـن الخْمـُس والعشـُر، ويقرئنـا خمسـًا 
 
عشرين بالغداة وعشرين بالعشـي

عبد الـرحمن  قرأت على أبي: ويف رواية أخرى عن إسماعيل نفسه يقول .خمسًا

  ..حسبك هذا عشر  : فلما بلغت العشر قال

كان الرجل منَّا إذا ) :قال ابن مسعود وروى ابن جرير الطربي بسنده عن  -1

، والعمل هبنَّ    .( تعلم عشر آيات لم يجاوزهنَّ حتى يعرف معانَيهنَّ

وعن أبي العالية قال تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن رسـول اهلل  -2

 كان يأخذه خمسًا خمسًا. 

وهذه األخبار كلها تـؤذن بـأن التعشـير  : يقول الداين بعد هذه الروايات وغيرها

ـَور ورؤوس اآلي مـن عمـل الصـحابة، رضـوان اهلل علـيهم،  والتخمـيس وفـواتح السُّ

اهم إلى عملهم االجتهاد   فأدَّ

                                                 
 .51-55البيان للداين، ص( 8)

 .البيان، المرجع نفسه( 0)

 .082عربي، صحسن المدد يف معرفة فّن العدد للج: وينظر. البيان، المرجع نفسه( 5)

 .البيان، المرجع نفسه( 1)

واألثر صحيح فيه األعمش سليمان بن مهـران، ثقـة . 8/01جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي، ( 2)

 .من رجال الصحيحين، ينظر هامش المصدر نفسه

،  (8029: )ورواه البيهقـي يف شـعب اإليمـان بـرقم. 6/887، (00052: )مصنف بن أبـي شـيبة، بـرقم( 6)

0/558. 

 .858البيان للداين، ص( 7)
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ى التخمــيس ثــم انتقــل المنهــاج مــن مرحلــة التلقــي الشــفوي للتحزيــب علــ

: إلى مرحلة التدوين يف المصاحفك يقول األوزاعي سمعت قتـادة يقـول والتعشير

روا سوا ثم عشَّ ويف ُمتحف المصاحف بدار الكتب المصرية  .بدؤوا فنقطوا، ثم خمَّ

، وفيـه (هــ882:ت)المصرية يوجد نسخة من مصـحف يقـال أنـه للحسـن البصـري 

رضـي اهلل –حابة كعمر وابن مسعود وجاء عن بعض الص .عالمات اآلي والتعشير

والتابعين كمجاهد بن جرب ومحمد بن سيرين أ م كرهوا أمـر التخمـيس -اهلل عنهما 

وال أبـو بكـر  والتعشير يف بدايتهك ألنه أمـر محـدث يف المصـاحف لـم يفعلـه النبـي 

وعثمان رضي اهلل عنهما يف جمعهما للقـرآن الكـريم وتدوينـه، ولكـن مـا لبـث إال أن 

ف ذلك عندهم حفاظًا على القرآن الكريم من التحريـف واللحـن بسـبب استقر خال

 .اللسان األعجمي الدخيل يف اإلسالم

  أمــا تجزئــة المصــحف علــى أســاس ســور القــرآن الكــريمك فهــو منهــاج النبــي

الذين أخذوه بالتلقي عنه، وقد كـانوا يجـزؤون أو يحزبـون المصـحف  والصحابة 

ة ال تحزيب  ، -كما ذكره شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة–السورة الواحدة بالسورة التَّامَّ

وفـد  يف  قدمنا على رسول اهلل  :المشهورك قال حديث أوس بن حذيفة : ودليله

بنــي  وأنــزل رســول اهلل  المغيــرة بــن شــعبة، فنـــزلت األحــالف علــى: قــال ثقيــف

د   قال-يف قبة له،  مالك د الـذين قـدموا وكـان يف الوفـ : (بن مسرهد بن مسربل)ُمسدَّ

ثنا، وقـال: قال -ثقيف من على رسول اهلل  أبـو  كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحـد 

                                                 
ى اصـطالحًا( 8) التخمـيس والتعشـير أو : أي وضع عالمة على كل خمس آيات أو عشر من القـرآن، فيسـمَّ

 .الخموس والعشور

 .852البيان للداين، ص( 0)

 جهود اللجنـة العلميـة لمراجعـة مصـحف المدينـة ،:ينظر بحثه -حفظه اهلل-عاينه الشيخ علي الحذيفي( 5)

ع ودورها يف اإلعداد والتدقيق، ضمن بحوث ندوة طباعـة القـرآن الكـريم ونشـره بـين  النبوية يف المجمَّ

هـ، بمجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف، 8156صفر  2-5الواقع والمأمول، يف الفرتة بين 

 .0022المدينة المنورة،  ص

 .85/129مجموع الفتاوى البن تيمية، ( 1) 
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ثنا مـا  :سعيد قائمًا على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحـد 

ين: ثـــم يقـــول قـــريش، لقـــي مـــن قومـــه مـــن ـــا مستضـــعفين مســـتَذل  . ال ســـواءك كنَّ

د    قال كانت سجال الحـرب بيننـا وبيـنهم نـدال  المدينة فلما خرجنا إلى :بمكة ُمسدَّ

لقـد : عليهم ويدالون علينا، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا

ــة ــا الليل ــال. أبطــأت عنَّ ــه ): ق ــرأ إن ــرآن فكرهــت أن أجــيء  ط ــن الق ــي م ــي جزئ  عل

ه  :كيف ُتحّزبوَن القـرآن؟ قـالوا  سألت أصحاب رسول اهلل :أوس قال ،(حتى ُأتِـمَّ

ـــدى عْشـــرَة، وثـــالَث عشـــرَة، وِحـــزُب  ، وإح ، وتســـع  ، وســـبع  ، وخمـــس  ـــالث   ث

ل وحده  .المفصَّ

ب  كيـف كـان رسـول اهلل  فسألنا أصحاب رسول اهلل )وعند الطرباين،  يحـز 

 .(فذكره...يحزبه ثالثًا، وخمسًا، كان رسول اهلل : القرآن؟ فقالوا

كان يحّزب القرآن الكـريم بالسـور ويختمـه أو يراجعـه  يتضح أن النبي  وهبذا

ممن يقرؤه يف سبع تيسـيرًا علـى  وكان رسول اهلل  : القرطبي يقول . كل سبع ليال

ثم من بعده خمس سور حزب، ثم من األمة، وكان يبتد  فيجعله ثالث سور حزب، 

ن بعده إحدى عشـر سـورة بعده سبع سور حزب، ثم من بعده تسع سور حزب، ثم م

حزب، ثم من بعده ثالث عشرة سورة حزب، ثـم مـن بعـده المفصـل حـزب، فـذلك 

 . سبعة أحزاب

ــر والزركشــي  ــن كثي ــا ذكرهــا اب ــان الســور كم ــالثوبي ــرة، وآل عمــران، : ث البق

: وسـبع، (التوبـة)المائدة، واألنعام، واألعراف، واألنفال، وبراءة : والنساء، وخمس

ســبحان : ويوســف، والرعــد، وإبــراهيم، والحجــر، والنحــل، وتســعيــونس، وهــود، 

، والكهـــف، ومـــريم، وطـــه، واألنبيـــاء، والحـــج، والمؤمنـــون، والنـــور، (اإلســـراء)

ــان ــروم، : وإحــدى عشــرة، والفرق ــوت، وال الشــعراء، والنمــل، والقصــص، والعنكب

                                                 
  .82الحديث، صسبق تخريج ( 8)

 .8/002،  (200: )المعجم الكبير للطرباين، برقم( 0)

 .96التذكار يف أفضل األذكار للقرطبي، ص( 5)
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 الصـافات،: ولقمان، وألم السجدة، واألحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس، وثالث عشـرة

، والزخـرف، (الشورى)، وحم عسق (فصلت)وص، والزمر، وغافر، وحم السجدة 

والحجـرات، ثـم بعـد  ،، والفـتح(محمـد)والدخان، والجاثية، واألحقـاف، والقتـال 

  .(~ق)ذلك حزب المفصل وأوله سور 

ذكر ابن أبـي  يف التحزيب بالسور واآلياتك والصحابة   وعلى منهاج النبي 

التحزيـب  كاق وعاصـم الجحـدريالمصاحف بسـنده عـن هـالل الـورَّ  داود يف كتاب

 ذكرلنصف القرآن وثلثه، وربعه، وخمسه، وسدسه، وسبعه، وثمنه، وعشـره، ولـم يـ

ــباع  .ســعهتُ  ــات ألس ــب باآلي ــن آدم التحزي ــادة، ويحــي ب ــن قت ــا أورد بســنده ع  كم

 .القرآن فقط

 .قرآن الكريم وكلماتهالتجزةة على أساس عّد حرو  ال: المرحلة الثانية

ء القـرآن بأسـباعه  :ذكر اإلمام الداين رواية عن أبـي عوانـة أنـه قـال ل مـن جـزَّ أوَّ

 بـن كعـب،  :أه علـى الكلمـاتوجـزَّ  عثمان رحمـه اهلل، :وأعشاره على اآليات
ّ
أبـي

ــى الحــروف أه عل ــزَّ ــراق، وج ــل الع ــذ أه ــه أخ ــذ ابــن  :وب ــه أخ ــل، وب ــن جب ــاذ ب مع

 .مسعود

ل مـن أمـر بتجزئـة المصـحف اسـتنادًا علـى عـّد إأكثر العلمـاء يـرون إال أن  ن أوَّ

هــو الحجــاج بــن يوســف الثقفــي -بغــض النظــر عــن تنــوع هــذه التجزئــة-الحــروف 

                                                 
، إذا علـم ....هـي أّول الحـزب المفصـل علـى الصـحيح -~سـورة ق: أي-هذه السورة: يقول ابن كثير( 8)

ــالتي بعــدهنَّ ســورة ق تفســير القــرآن العظــيم، : ينظــر .~هــذا فــإذا عــددت ثمانيــًا وأربعــين ســورة ف

1/052. 

 .017والربهان للزركشي، ص. تفسير القرآن العظيم، المرجع نفسه( 0)

 .288-282ص ،كتاب المصاحف البن أبي داود،( 5)

 .280، ص222المرجع السابق، ص ( 1)

يف متحف دار الكتب المصـرية بالقـاهرة، عاينهـا  توجد نسخة من مصحف قديم منسوب إلى عثمان ( 2)

وهـي خاليـة مـن عالمـات التعشـير سـوى فواصـل اآليـات بِِشـَرط  –حفظـه اهلل –لشيخ علي الحـذيفي ا

 .0021جهود اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية، ص: ينظر بحثه. مائلة

 .527البيان للداين، ص( 6)
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ل مـا جـز  القـرآن بـالحروفإ : يقول اإلمام ابـن تيميـة(. هـ02:ت) كـان يف ...ن أوَّ

راق فشـا ذلـك ولـم زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بـذلك، ومـن العـ

  يكن أهل المدينة يعرفون ذلك

ودليلهك ما رواه بن أبي داود يف كتاب المصاحف عن راشد أبـو محمـد الحمـاين 

اء، قال  :قال اظ والقرَّ أخربوين عـن القـرآن : فكنت فيهم، فقال: جمع الحجاج الحفَّ

ثـالث مئـة فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أن القـرآن كلـه : كله، كم هو من حرف؟ قال

فـأخربوين إلـى أي : ألف حرف، وأربعين ألف وسبع مئة ونيف وأربعين حرفـًا، قـال

 چائچ أنـه ينتهـي يف الكهـف : حرف ينتهي نصف القرآن؟ فحسبوا، فأجمعوا

وهكــذا ســألهم عــن أســباعه علـى الحــروف، وعــن أثالثــه، وســألهم عــن ...يف الفـاء،

لتي ذكرها الزركشي يف الربهانك أ م ويف رواية الحسين بن مهران ا. الخ....أرباعه

وا كلمات القرآن وحروفه  .عدُّ

بـون القـرآن بَِعـد  حروفـه علـى تقسـيمات   اء التـابعين يحز  وبدأ السلف مـن القـرَّ

دوا نصف القرآن، وأثالثه، وأرباعـه، وأخماسـه، وأسداسـه، وأسـباعه، : عديدةك فحدَّ

ــه، وأتســاعه، وأعشــاره، وأنصــاف األســداس ، وأنصــاف األســباع، وأنصــاف وأثمان

األثمان، وأنصاف األتساع، وأنصاف األعشار منه، كما جـزؤوه إلـى أربعـة وعشـرين 

وهي مرتبة لقيام شهر )جزءًا، وأجزاء ثمانية وعشرين جزءًا، وأجزاء سبعة وعشرين، 

 .وغيرها...، وأجزاء عشرين ومئة، وأجزاء ثالثين، وأربعين، وستين،(رمضان

رةك إذ كيـف تمـت ويبدو   أن منهاج التقسيم على عد  الحروف عملية نسـبيَّة ومقـدَّ

ــة؟ و ــة تامَّ كــذا التســوية بــين األجــزاء واألحــزاب يف عــدد الحــروف وهــي تنتهــي بآي

                                                 
 .85/120مجموع الفتاوى البن تيمية، ( 8)

 .وما بعدها 229كتاب المصاحف البن أبي داود، ص( 0)

 .8/010الربهان للزركشي، ( 5)

غيـر مواضــع األجــزاء الثالثــين وأحزاهبـا المدونــة يف المصــاحف اليــوم ( عشــرين ومئــة)وهـذه األجــزاء ( 1)

 (.عشرين ومئة)وعددها 

 .587-522والبيان للداين، ص. 207-287ص ،كتاب المصاحف البن أبي داود،: ينظر كل من( 2)
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ن كــل هــذه إويلحــ  كــذلك !. التفــاوت بــين طــول بعضــها وقصــره واضــح بــي ن

مـن العلمـاء مـن  التقسيمات لألجـزاء واألحـزاب قائمـة علـى عـد  الحـروف، وقليـل

 .يعتمد منهاج التقسيم على عدد الكلمات

 .إيجابيات التجزةة الحالية للمصاحف: ثالثًا

 :، ما يأيتكما وصفها بعض العلماء أهم اإليجابيات لتجزئة المصاحف 

 .تسهيل حفظ القرآن الكريم وقراءته -3

جزاء القرآن، بذكر أ -البيان: أي-وأنا أختم كتابي هذا : يقول اإلمام الداين  

وأتخير الصحيح من ذلك، وأضرب عما سواه، ليقرب حفظه، وَيُعمَّ الجميع فائدته، 

 .إن شاء اهلل تعالى، وباهلل التوفيق

الفصاحة، كمـا ُعلـم يف فـن : وفائدة تفصيله باآليات والسور : ويقول الجعربي

بعـد ذكـر -م السـخاوي واإلمـا .البيان، وتسهيالً على حافظيه، وتيسيرًا على تاليـه

تعـين  علـى  -أي التجزئة-ومن الفوائد، أ ا  :قال -جزءاً ( 562)تجزئة القرآن إلى 

حفــ  القــرآن الكــريم، ألنــه ال يثقــل علــى مــن يريــد حفظــه أن يحفــ  منهــا كــل يــوم 

 .جزءاً 

إذا كانت مواضع األجـزاء يف محلهـا وغيـر مخلـة بـالمعنى فإ ـا تعـين : التعقيب

وقـد حـاول اإلمـام الـداين أن يتخيَّـر ! وتقويـه، أمـا بوضـعها الحـالي فـالعلى الحف  

الصحيح منها، ولكنه تابع غيـره فكـان منهـا السـليم وغيـر السـليم علـى مـا سـنبينه يف 

 .الفصل القادم

 

                                                 
التجزئــة لألجــزاء العشــرة مــن ســتين، : للتجزئــة علــى عــدد الكلمــاتك األول ذكــر الســخاوي موضــعين( 8)

اء، : ينظــر. نقلــه عــن ابــن المنــادي أن النــاس فرعــوا ورد الســتين علــى الكلمــات: واآلخــر جمــال القــرَّ

 .120، 107ص

 .522البيان للداين، ص( 0)

 .027حسن المدد للجعربي، ص( 5)

اء للسخاوي، ص( 1)  .191جمال القرَّ
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  .مساعدة اإلما  يف ضبط مقدار معيَّن من اآليات -7

ن والسـتين علـى عـد  يقول اإلمام األندرابي بعد ذكر بـاب أجـزاء القـرآن الثالثـي 

والفائدة للقار  يف معرفة أجزاء القرآن أنه إذا عرف ذلك قـّدر  الحروف والكلمات 

قرأ كـل  ن يف عشر  آفإذا أحبَّ أْن يختم القر ،أو زاده يف الرتاويح وغيرها تقديرًا واحداً 

ن أجزاء فإذا أحبَّ أْن يختمه يف عشرين قرأ كل يوم وليلة جزءًا م ،يوم وليلة عشرًا منه

ــرين ــين أو  ،العش ــب أن يختمــه يف ثالث ــل إذا أح ــذلك يفع ــا أو أكثــر إن أوك ــل منه  ق

  . شاء اهلل

ــة صــالة النافلــةتحمــل هــذه اإليجابيــة علــى : أوالً : التعقيــب هــذا : ثانيــًا .خاصَّ

التقدير لألجزاء ال يمكن االلتزام به عند مواضع التجزئة المقـررة إال أن يراعـى فيهـا 

 .لمناسبة بين اآلياتالمعنى وا

 اليوم  يف ورد القارو تقدير الحسنات بين األجزاء واألحزاب بدغية مساواتها -5

 : اإلمـام الـداين يف جهـود مـن عـدَّ حـروف القـرآن وكلماتـه: يقـول. أو ما شابه ذلك

مع ما فيه مـن تعظـيم القـرآن وتبجيلـه وحياطتـه مـن مـدخل  –الذي دعاهم إلى ذلك 

التعريــف بمــا لقــار  القــرآن إذا هــو تــاله كلــه أو بعضــه مــن  -هالزيــادة والنقصــان فيــ

 .الحسنات، إذ كان له بكل حرف منه عشر حسنات

يبقى األمر تقديري، وتتعذر التسوية بين الحروف كما سنذكره الحقًا : التعقيب

 . يف السلبيات

 :ت وتتلخ  باآل. هاالقاةلون بنقدو سلبيات التجزةة الحالية والتحزيب: رابعًا

بل ويكره قطع التالوة يف  ،عدم مراعاة الوقف واالبتداء لمواضع عديدة منها 

، بعـد (هـ106: ت)أبو داوود بن نجاح يقول .   بعضها والشروع أو االبتداء بما بعده

وفيهـا مواضـع يكـره القطـع عليهـا لتعلـق ... : ذكره مواضـع التجزئـة لقيـام رمضـان

                                                 
 .0/10اإليضاح لألندرابي، (  8)

 .72البيان للداين، ص( 0)
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سـتحب الوقـوف علـى مـا قبـل ذلـك بيسـير، أو الكالم بعضه ببعض، وارتباطه بـه، وا

اإلمـام وانتقـد هـذه التجزئـة .بعده بقليل، يف كل موضع لم يكن الوقف عليه ليـتم

ويســتحب للقــار  إذا ابتــدأ مــن وســط الســورة أن  : ، يقــول(هـــ 676: ت)النــووي 

ل الكالم المـرتبط بعضـه بـبعض، وكـذا إذا وقـف يقـف علـى المـرتبط،  يبتد  من أوَّ

نـــد انتهـــاء الكـــالم، وال يتقيـــد يف االبتـــداء وال يف الوقـــف بـــاألجزاء واألحـــزاب وع

شـيخ وكـذا انتقـدها بشـدة .واألعشارك فإن كثيـرا منهـا يف وسـط الكـالم المـرتبط 

ن هذه التحزيبـات المحدثـة تتضـمن دائًمـا إ : يقول (هـ709:ت)اإلسالم ابن تيمية 

ه، حتى يتضـمن الوقـف علـى المعطـوف الوقوف على بعض الكالم المتصل بما بعد

 :دون المعطوف عليه، فيحصل القار  يف اليوم الثاين مبتدًئا بمعطوف، كقولـه تعـالى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقوله  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   چ 

حتـى -ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض  .وأمثال ذلك ، چٻ  پ

البتــداء يف اليـوم الثــاين بكـالم المجيــبك كقولــه ك حتـى يحصــل ا-كـالم المتخــاطبين

 .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ    :تعالى

كما يقول ابن تيمية، ثم يضيف  ن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة للسنةإ 

كانــت عادتــه الغالبــة وعــادة أصــحابه أن يقــرأ يف الصــالة بســورة  أن النبــي   :قولــه

، أما القراءة بأواخر السور وأوساطها، فلم يكن ...-لأي من المفصَّ -ونحوها( ق)كـ

 .غالبًا عليهم، ولهذا يتورع يف كراهة ذلك

ــين األجــزاء  ــن  .عــدم التســوية يف عــدد الحــروف ب ــا ذكــر م ــل م وهــذا مقاب

                                                 
 .8/000مختصر التبيين لهجاء التنـزيل البن نجاح، ( 8)

 .08األذكار للنووي، ص ( 0)

 .وهذه اآلية بداية الجزء الخامس من القرآن الكريم .01: سورة النساء( 5)

 .من القرآن الكريموهذه اآلية بداية الجزء الثاين والعشرين . 58: سورة األحزاب( 1)

 .وهذه اآلية بداية الجزء السادس عشر من القرآن الكريم. 72: سورة الكهف( 2)

 .  85/188 ،مجموع الفتاوى البن تيمية،( 6)

 .مجموع الفتاوى المرجع نفسه( 7)



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
411 

ن التجزئــة إ  :ابــن تيميــة يقــول .إيجابيــات التجزئــة بتقــدير الحســنات بــين األجــزاء

ل فيهـا إلـى التسـوية بـين حـروف األجـزاء ك وذلـك ألن الحـروف يف المحدثة ال سـبي

النطق تخالف الحروف يف الخط يف الزيادة والنقصان، يزيد كل منهما على اآلخر من 

، وإذا كـان تحزيبـه بـالحروف إنمـا .....وتختلف الحروف من وجـه ،وجه دون وجه

ا تقريبك فإن بعض كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو أيًض  ،هو تقريب ال تحديد

ويف ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة  ،األسباع قد يكون أكثر من بعض يف الحروف

واالختتـام بمـا خـتم  ،واالفتتاح بما فتح الّله به السورة ،الكالم المتصل بعضه ببعض

 .ببه، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس يف ذلك التحزي

خ عند الحاف  أو القار  لكتـاب رس  ة أ ا تُ من أعظم سلبيات التجزئة الحالي 

وهــذا مــذموم . آليــات القــرآن الكــريم ومقاطعــه اهلل تعــالى مفهــوم الحفــ  الصــوري

ومـن العجيـب أن بعـض المشـايخ . يخالف مقاصد القرآن يف تدبُّره وتعّقله وتفسـيره

اء المانعين إلعادة النظر يف التجزئة الحالية يف لقاءايت معهمك يقو إن إعادة : لونوالقرَّ

التجزئة على أساس ربط المعاين ببعضها ومـا إلـى ذلـك مـن عمـل المفسـرين ال مـن 

 مــن أولــى بالعمــل بمقاصــد حفــ  القــرآن الكــريم! ســبحان اهلل: ، وأقــول!عملنــا؟

ـته؟ ومتـى يتلقـى  وقراءته إن لم تكن هذه الشريحة المختارة مـن أهـل القـرآن وخاصَّ

لتوجيه الصحيح إن لم يكن يف مرحلـة الطلـب أخـذًا طالب القرآن الحف  التدبري وا

 عن شيوخه؟ 

نقل الشـيخ الطـاهر بـن وممن كره التجزئة بمفهومها عمومًاك اإلمام مالك، فقد 

: ويف جامع العتيبة يف سـماع ابـن القاسـم عـن مالـك: فقال ذلك،كراهية عنه عاشور 

مصـاحف فكـره ذلـك سئل مالك رحمه اهلل عن القرآن يكتب أسداسا وأسـباعا يف ال

ال يفرق القرآن وقد جمعه اهلل وهؤالء يفرقونه وال أرى : كراهة شديدة وعاهبا، وقال

                                                 
، مـن اشـتغل بِعـد  (هــ088: ت)وقد انتقـد بشـدة اإلمـام السـيوطي . 85/180،181مجموع الفتاوى، ( 8)

إن كتابنـا موضـوع للمهمـات !....االشتغال باستيعاب ذلك مما ال طائل تحتـه : القرآن، فقالحروف 

 .0/122االتقان للسيوطي، : ينظر. ال لمثل هذه البطاالت
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شـيئا بعـد  القرآن أنـزل إلـى النبـي : اهـ، وقال ابن رشد يف البيان والتحصيل ذلك

شيء حتى كمل واجتمع جملة واحدة فوجب أن يحاف  على كونـه مجموعـا، فهـذه 

 . چی  جئ  حئ   مئ    چ  :فريقهأوجه كراهية مالك لت

إين ألقشعر مـن قـراءة : وروى أبو عمرو الداين بسنده عن ميمون بن مهران قال

اء تقرأ القصـص  أقوام يرى أحدهم حتما عليه أن ال يقصر عن العشر، إنما كانت القرَّ

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : يقــرأ أحــدهم اليــوم. إن طالــت أو قصــرت

ـــة، فيقـــرأ چڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں    ں  ڻ  چ : ، ويقـــوم يف الركعـــة الثاني

 . چڻ  ڻ    ڻ  ۀ  

فهذا يبي ن أن الصحابة رضـوان اهلل علـيهم كـانوا يتجنبـون : قال الداين يف تعليقه

القطع على الكـالم الـذي يتصـل بعضـه بـبعض ويتعلـق آخـره بأولـه، ألن ميمـون بـن 

ر التـابعين، ولقـد لقـي جماعـة مـنهم فـدل مهران إنما حكى ذلك عنهم إذ هو من كبـا

جميع ما ذكرناه على وجوب استعمال القطع على التمام وتجنب القطع على القبـيح 

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ فالوقف علـى .وحض على تعليم ذلك وعلى معرفته

رأس آية، ولماذا اقشعر ميمون من هـذا الوقـف وهـي رأس آيـة، ألن المـراد بـه قطـع 

، إذن قطـع الـتالوة علـى رؤوس اآليـة ويقـوم يف الركعـة الثانيـة: قوله التالوة بدليل

واالنتهاء منها دون رعاية لتمام المعنـى مكـروه، فأوجـب ذلـك االقشـعرار لميمـون، 

. وهذا ما تراه غالبـا يف  ايـة األثمـان واألربـاع واألحـزاب واألجـزاء وأوائلهـا أيضـًا

عنـد تمـام المعنـى وتمـام المقصـود، ولـيس  فقطع التالوة واالنتهاء منها ال يكون إال

مثل الوقف، وال يكون القار  يف قطعه مضطر غالبا، فأجزاء القرآن وأحزابه وأرباعه 

.معظمها وقعت يف غير مواضع القطع المقبولة

                                                 
 .7/562 ،التحرير والتنوير البن عاشور،: ، وينظر87: القيامة( 8)

 88: البقرة( 0)

 80: البقرة( 5)

 .2صالمكتفى ألبي عمرو الداين، (1)
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القــار  الشــيخ عبــد الفتــاح : ومــن المنتقــدين المعاصــرين للتجزئــة الحاليــة

رًا  التحــدث مــع بعــض المســؤولين يف وقــد حــاول مــرا -رحمــه اهلل تعــالى-القاضــي

إلحـداث تجزئـة جديـدة -آنـذاك -الشـيخ محمـود شـلتوت : األزهر الشريف، منهم

   .وذلك بسبب أن األمة تلقته بالَقبول عرب العصور! ولكن لم يجب عليه يف طلبه

متعـه اهلل -أحمـد شرشـال. ومن المعاصرين المنتقـدين كـذلك فضـيلة الشـيخ د

ذكره موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيـره مـن التجزئـةك يحـدثنا  فبعد ،-بالصحة

ثـم إين قـرأت القـرآن علـى هـذه األجـزاء واألحـزاب  : عن تجربته الشخصـية بقولـه

وحصل لي بسببها مشقة عظيمة، وتكّلف وجهد لحف  القرآن، فرعاية  ايـة المعـاين 

 .المستعان وتمام القصة يسهل الحف ، ويثبته، ويستقر يف الذهن، واهلل

 .اات الدراسة النقدية يف مسألة تجزةة المصحف وتحزيبهوِّ سم: ةامسًا

ــدُّ تُ   ــًاالســلبيات المــذكورة ع ــن الم -آنف ــة و  ســم ــة لدراســة التجزئ غات الوجيه

الحاليــةك دراســة متأنيــة يف ســبيل تطويرهــا والعمــل علــى تحســينها، ونضــيف بعــض 

 :يتغات المهّمة األخرى على النحو اآلو  سالم

ن األمــة تلقتهــا بــالَقبول علــى مــّر إ: حجــة أكثــر المؤيــدين للتجزئــة الحاليــة -8

ة ،العصور  !وهذا فيه نظر من وجوه عدَّ

كما مرَّ معنا يف قول شيخ اإلسالم ابن تيمية، ولم  -ن هذه التجزئة محدثةإ: أوالً  

ل الذي هو خير القرون: عرف إال يف عصر التابعين أيتُ   .بعد القرن األوَّ

اء والعلماء قديمًا وحديثًا كما بّيناه: نيًاثا  . انتقدها كبار القرَّ

ن مواضع التجزئة الحالية ليست محل اتفـاق بـين العلمـاء، وقـد عقـدت إ: ثالثًا

: موازنة بين خمسة مراجع معتمدة يف بيان التجزئة والتحزيب لألجزاء الثالثين، وهي

                                                 
حدثني هبذا معاصـره الشـيخ محمـد تمـيم الزعبـي، عضـو اللجنـة العلميـة بمجمـع الملـك فهـد لطباعـة ( 8)

 .هـ8152صفر 01: المصحف الشريف، بتاريخ

 .87الوصل والوقف وأثرهما يف بيان معاين التنـزيل، ص: وذلك يف بحثه( 0)

 .0/058لتنـزيل البن نجاح، هامش مختصر التبيين لهجاء ا: وله كالم آخر يف ذلك، ُيراجع( 5)
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راء للسـخاوي، وفنـون األفنـان البـن البيان للداين، واإليضاح لألندرابي، وجمال القـ

وكانــت المحصــلة أن عــدد مواضــع األجــزاء  ،الجــوزي، وغيــث النفــع للصفاقســي

عشرون موضـعًا فقـط، كمـا وجـدت أن  اإلمـام الـداين نفسـه ( 02: )المتوافقة بينهم

ح بعدم اتفاق شيوخه يف بعض المواضع، يقول وقد قرأت على غير واحد مـن  : صرَّ

بأجزاء ستين، وبأجزاء ثالثين، وهي علـى خـالف مـا تقـدم، وأنـا  شيوخي القرآن كله

أذكرها إن شاء اهلل تعالى، ليقف عليها من رغب األخذ عنَّا، وبين شـيوخنا خـالف يف 

 بعضها، ونحن ننب ه على ذلك يف موضعه إن شاء اهلل

إن المانعين لنقد التجزئة الحالية أو حتى السماح بتطويرها هم أنفسـهم مـن  -0

إذ تــرى أحــدهم إذا أمَّ النــاس يف ! نتقــدها عمليــًا مــن حيــث يعلمــون أو ال يعلمــوني

ــن مواضــع  ــر م ــداء يف كثي ــزم باالبت ــرتاويح ال يلت ــة أو يف صــالة ال الصــلوات المكتوب

إضافة إلى مخـالفتهم لمواضـع عديـدة يف درس . األجزاء واألحزاب المخلة للمعنى

يـؤخرون أخـرى عـن الموضـع المخـل  التحفي  مع طالهبم، فـرتاهم يقـدمون آيـة أو

وهذا مشاهد، ومعمول به على . للمعنى لتكتمل الوحدة الموضوعية لمقاطع اآليات

 .أرض الواقع

تنظيميــة بحتــة، ال يرتتــب علــى  فنّيــةإن عمليــة التجزئــة عمومــًا هــي عمليــة  -5

استبدالها أو إلغائها، حكم شرعي، أو أثر عقـدي أو إخـالل يف المعنـى والتفسـير بـل 

  !عكس صحيحال

 

*              *              * 
 

 

 

                                                 
 .586البيان للداين، ص( 8)
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 املبحث الثَّاني

 دراسة تقوميية ملواضع أج اء القرآن الكريم 

ل من القرآن الكريم( 3)  . الجزء األوَّ

 مـن ( 818: )يبـدأ الجـزء مـن سـورة الفاتحـة إلـى اآليـة رقـم :موضع الجزء

 .سورة البقرة

 سليم :حالة الموضع. 

  ر :العلة عنـد العلمـاء قاطبـة أن القـرآن الكـريم يبـدأ بفاتحـة الكتـاب،  المقرَّ

ى بأّم الكتاب ألنه ُيبدأ بكتابتها يف المصاحف، وُيبدأ بقراَء ا يف الصـالةك كمـا : وتسمَّ

ولــم . وهـو المعلـوم يف تعريـف القـرآن الكـريم اصـطالحًا .قالـه اإلمـام البخـاري

مصحف يف حديث أوس بن حذيفة سورة الفاتحة ضمن تجزئة ال ُيدخل الصحابة 

 بـون القـرآن؟ فـذكروا ثـالث سـور، أي -المشهور مـن : عندما سألهمك كيف تحز 

وذلك لشهر ا، واستفاضـتها، وكثـرة  - ،...بداية سورة البقرة وآل عمران والنساء

 ،يف مصـحفه مـع المعـوذتين تالو ا يف الصالة وغيرها، لذا لم يكتبها ابن مسـعود 

 .المصاحف أثبت المعوذتين والفاتحة عثمان فلما كتب 

 . الجزء الثَّاين من القرآن الكريم( 7)

 مـن سـورة البقـرة، وهـي ( 810: )يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ       ڀڀ ٺ ٺ ٺ ڇ        :قوله تعـالى

                                                 
َمْرلي، ص08مصحف المدينة النبوية، ص( 8) ، وفنون األفنـان 587، البيان للداين، ص02، ومصحف الشَّ

اء للســخاوي، 060البــن الجــوزي،  ص تــام، وفاصــلة، : ، وقــال الصفاقســي8/187، وجمــال القــرَّ

 .8/129، غيث النفع، فبال خال -من ستين-ومنتهى الحزب الثاين

 . 720التفسير، ص: صحيح البخاري، كتاب( 0)

 .82سبق ذكره وتخريجه، ص ( 5)

 .888شرح المخلاليت، للمخلاليت، ص(  1)
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 .فسهامن السورة ن( 020: )إلى اآلية رقم  ڇٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ 

 سليم :حالة الموضع . 

 تتحدث عن يحسن االبتداء هبا إذ تبدأ اآلية بوحدة موضوعية جديدة  :العلة

: تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك من اآلية رقم

لحديث عن أهل الكتاب والمشركين اما قبلها يف سياق ل، مع مناسبتها (810-822)

ة، فاآليا ث عن ارشاد اهلل تعالى نبيه عامَّ إلى درء   ت قبل هذا الموضع تتحدَّ

مجادلة المشركين يف مسألة توحيد اهلل واإلخالص له واالنقياد، واتباع أوامره، وترك 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  چ   :زواجره، وذلك يف قوله تعالى

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   

ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ          وئ  وئ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ              حئ  مئ  ىئيئ  جب  

-وقف مطلق  چىب  يب    چفالوقف على  چحب  خب  مب        ىب  يب   

 .لذي يحسن االبتداء بما بعدهوهو ا-عند السجاوندي 

 . القرآن الكريم الجزء الثَّالث من( 1)

 مـن سـورة البقـرة، وهـي ( 025: )يبدأ الجزء مـن اآليـة رقـم  :موضع الجزء

 :قوله تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ      ڀڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ڇ 

ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    

                                                 
ــة، ص( 8) ــة النبوي ــَمْرلي، ص18مصــحف المدين ــداين، ص56، ومصــحف الشَّ ــان لل ــون 587، والبي ، وفن

ــن الجــوزي، ص ــان الب اء للســ060األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي8/189خاوي، ، وجم ــام، : ، وق ت

 . 8/150، غيث النفع، من غير خالف -من ستين-وفاصلة، ومنتهى الحزب الرابع

 .818-850: سورة البقرة( 0)

 .8/801تفسير القرآن العظيم البن كثير، : ينظر( 5)

 .8/886علل الوقوف للسجاوندي، ( 1)
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 .ة آل عمرانمن سور( 00: )إلى اآلية رقم    ڇڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 غير سليم :حالة الموضع . 

 ۅ ڇ :، وهــو قولــه تعــالىمــن جهــة المعنــى تعلــق اآليــة بمــا قبلهــا :العلــة

ـــد أن ذكـــر اهلل    ڇۅ ۉ  ۉ ې ېې ې ى ى  ـــك بع وذل

الذي قتل جالوت وآتـاه  تعالى قصة طالوت وجالوت ثم ذكر قصة نبي اهلل داود 

تعقـب هـذه ( 028-015: )مـن اآليـة رقـم اهلل الملك والنبوة والعلم يف مقطع طويل

بما حو ا من آيات اهلل يف إرسال الرسل لهداية الناس، فقـال    القصص بيان للنبي 

موضع –من هؤالء الرسلك لذا اتصلت اآلية التي بعدها   وأنت يا محمد : سبحانه

ٱ ٻ ٻ ڇ  :هبذه اآليـة يف السـياق نفسـه عـن الرسـل فقـال تعـالى -الجزء الثالث

تلـك الرسـلك جملـة اسـمية مسـتأنفة مسـوقة لتقريـر : فجملة، ڇٻ پ پپ ٻ 

هم : يقول الطربي وغيره كما  حال جماعة الرسل المذكورة قصصهم يف السورة،

فمناسبة هذه اآلية لما قبلها أنـه لمـا ذكـر  .الذين قصَّ اهلل قصصهم يف هذه السورة

علـيهم، بإيتائـه الملـك والحكمـة اصطفاء طالوت على بني إسـرائيل، وتفضـيل داود 

بأنـه مـن المرسـلين، وكـان ظـاهر اللفـ  يقتضـي  وتعليمه، ثم خاطب نبيـه محمـد 

التسوية بين المرسلين، بيَّن بأن المرسلين متفاضلون أيضـًا، كمـا كـان التفاضـل بـين 

موقـع هـذه اآليـة  : ويقـول ابـن عاشـور .غير المرسلين، كطـالوت وبنـي إسـرائيل

                                                 
  025: سورة البقرة( 8)

ــَمْرلي، ص60ة، صمصــحف المدينــة النبويــ( 0) تــام، وفاصــلة، : ، وقــال الصفاقســي20، ومصــحف الشَّ

، (08: )وعند الـداين رأس اآليـة. 0/195، غيث النفع، باتفاق -من ستين-ومنتهى الحزب السادس

اء، . 587البيان، ص ، (02: )وعنـد ابـن الجـوزي رأس اآليـة. 8/189ووافقه السخاوي، جمـال القـرَّ

 .060فنون األفنان، ص

 .020: ورة البقرةس( 5)

 .8/057إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين درويش، : ينظر( 1)

ــان للطــربي، : ينظــر( 2) ــرازي، 0/761جــامع البي ــب لل ــاتيح الغي ، والكشــاف للزمخشــري، 0/892، مف

 .5/2،  وروح المعاين لآللوسي، 8/520

 .0/020ينظر البحر المحيط ألبي حيان، ( 6)
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فـإن اهلل لمـا أنبـأ باختبـار الرسـل ..لمـا قبلهـا والمقدمـة لمـا بعـدها، لكـةموقع الفذ

ۅ ڇ:  إبراهيم وموسـى وعيسـى ومـا عـرض لهـم مـع أقـوامهم وخـتم ذلـك بقولـه

 ڇٱ ٻ ٻ ڇ : جمـع ذلـك كلـه يف قولـه تعــالى  ڇۅ ۉ  ۉ ې ې

بـه بقولـه  ې ىڇ: لفتًا إلى العرب التي يف خالل ذلك كله ولما أ ـى ذلـك كلـه عقَّ

 . تذكير بأن إعالمه بأخبار األمم والرسل آية على صدق رسالته ڇى 

ې ى ڇ: وعليــه يظهــر كراهــة قطــع الــتالوة علــى آخــر آيــة الجــزء الثــاين

، وذلــك ڇٱ ٻ ٻ ڇ  :بآيـة -بفـارق زمنــي-ثـم ابتـداء الــتالوة  ،ڇى 

 . لتعلقها بما قبلها يف وحدة موضوعية واحدة

ى القـوّي بـين آيـة الموضـع ومـا قبلهـاك سـوممن تنبـه إلـى هـذا الـرتابط  عيد َحـوَّ

األســاس يف التفســير، إذ جمــع بينهمــا يف مقطــع واحــد، : يف تفســيره( هـــ8120:ت)

هما خاتمـة مـا قبلهمـا مـن مقـاطع أمـا أكثـر المفسـرين فقـد التزمـوا بموضـع  .وعدَّ

اسب بين آية الجزء الثالث يف تقسيم مقاطع السورة، مع تبيينهم على قوة العالقة والتن

 .الموضع وما قبلها

 أن يبـدأ الجـزء باآليـة التـي بعـد الموضـع األصـل، رقـم :الموضع المقترق :

ڑ ڑ ک ک    ک ڇ  :، وهـو قولـه تعـالى(البقـرة)من السـورة نفسـها ( 021)

.   ڇک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻ 

لوقف التام كما عند وهو من مقتضيات ا يحسن االبتداء بالنداءك -8: وذلك ألسباب

سـورة النسـاء، : بدأ اهلل به يف عشر سور مـن القـرآن الكـريم، وهـي وقد األشمولي،

                                                 
 .709المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، ص: ينظر. جمل ما فصل وخالصتهم: معنى الفذلكة( 8)

 .0/1التحرير والتنوير البن عاشور، ( 0)

 .806منار الهدى لألشمولي، ص: وإن كان الوقف فيها تام عند األشمولي، ينظر(  5)

 .8/000األساس يف التفسير لسعيد حوى، : ينظر( 1)

 .021: سورة البقرة( 2)

 .11الهدى لألشمولي، ص منار (6)
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ــدة، وســورة الحــج، وســورة األحــزاب، وســورة الحجــرات، وســورة  وســورة المائ

 .الممتحنة، وسورة الطالق، وسورة التحريم، وسورة المزمل، وسورة المدثر

فهذه اآلية أكثر صلة وأقرب . االبتداء هبا  ا وحدة موضوعية جديدة يناسبإ-0

ا قبلها -آية الكرسي-لما بعدها  ر من يوم القيامة . عمَّ فبعد أن أمر اهلل باإلنفاق، وحذَّ

ر هذا المعنى بوضوح تام حتـى يكـون اإلعطـاء يف  التي ال تنفع فيه خلة وال شفاعة قرَّ

لى، وكما بيَّنت اآليـة السـابقة سبيل اهلل خالصًا عن عقيدة سليمة رجاء مرضاة اهلل تعا

ــة المباركــة لتنفــي الشــفاعة  أن يــوم القيامــة لــن تغنــي فيــه الشــفاعة جــاءت هــذه اآلي

الموهومة عند الكافرين ومن كان على شاكلتهم، وجاء هذا التقرير يف أعظـم آيـة مـن 

 .كتاب اهلل، وهي آية الكرسي

مكون من ثالث  تمثل بداية مقطع  ڇڑ ڑ کڇ : وكذلك فإن هذه اآلية

فـالِفقرة األولـى تتحـدث عـن اإلنفـاق، . فِقرات وهو عـن النظـام المـالي يف اإلسـالم

ين، ويخـتم المقطـع  والِفقرة الثانية تتحدث عن الربا، والِفقرة الثالثة تتحدث عـن الـدَّ

 .بآية تعلن أن المالكية هلل، وأن اهلل سيحاسب

ابع من القرآن الكريم( 4)   .  الجزء الرَّ

 من سـورة آل عمـران، وهـي ( 05: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ــه تعــالى ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڇ  :قول

مـن ( 05: )إلى اآلية رقم   ڇڦ ڄ        ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ  

 .سورة النساء

                                                 
 . 8/550التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لنخبة من العلماء،  ( 8)

 .8/001األساس يف التفسير لسعيد حوى، : ينظر (0)

 .05: سورة آل عمران( 5)

ــة، ص( 1) ــة النبوي ــَمْرلي، ص98مصــحف المدين ــداين، ص69، ومصــحف الشَّ ــان لل ــون . 587، والبي وفن

اء للسخاوي، 060جوزي، صاألفنان البن ال تـام، وقيـل : ، وقـال الصفاقسـي8/189،  وجمال القرَّ

 .0/280، غيث النفع  بإجماع -من ستين-كاف، وفاصلة، ومنتهى الحزب الثامن 
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 سليم  :حالة الموضع 

 والوقف على ما قبلها تـام مـن مبتدأ، ( كل)ألن  اآليةيحسن االبتداء ب :العلة

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ آخر الجزء الثالـث 

وهــو أي الوقــف التــام عنــد العلمــاء أكثــر مــا يكــون موجــودًا يف الفواصــل  ،چٺ  

أمــا آيــة . إال مــا ســنذكره الحقــًا يف مواضــع التجزئــة غيــر الســليمة ورؤوس اآلي،

يقـول الشـيخ ويف تفسـيرها ئيل، آدأ بوحـدة موضـوعية عـن بنـي إسـرتبـالموضع هنا ف

وهذا الرد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز، فكفروا بعيسى : السعدي

، أل ما قد أتيا بما يخالف بعـض أحكـام التـوراة -صلى اهلل عليهما وسلم -ومحمد 

زامهم بمـا يف كتـاهبم التـوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام اإلنصـاف يف المجادلـة بـإل

ــة لبنــي إســرائيل ــواع األطعمــة محلل ــع أن : وهــو  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ  مــن أن جمي

من غير تحريم من اهلل تعالى، بل حرمـه علـى نفسـه : أي ڇڤ ڦڇ   يعقوب 

عـرق النّسـا نـذر إلن شـافاه اهلل تعـالى ليحـرمن أحـب األطعمـة  -مـرض–لّما أصابه 

لحوم اإلبل وألبا ا وتبعـه بنـوه علـى ذلـك وكـان ذلـك  -فيما يذكرون–عليه، فحرم 

قبل نزول التوراة، ثم نزل يف التوراة أشياء من المحرمات غيـر مـا حـرم إسـرائيل ممـا 

وأمر اهلل رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التـوراة، .. .كان لهم حالال طيبا،

چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڇ  :ىفاستمروا بعد هذا على الظلم والعنـاد، فلهـذا قـال تعـال

    ڇڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڇ  :أما ما قبل آية الموضع وهـي قولـه تعـالى

ــوى،   ڇڀ ڀ   ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ــا أق ــا قبله هــو كــالم مســتأنف وفمناســبتها لم

                                                 
 .00: سورة آل عمران (8)

 .15، ومنار الهدى لألشمولي، ص80المكتفى ألبي عمر الداين، ص (0)

 .01: سورة آل عمران( 5)

  859الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان للسعدي، ص تيسير( 1)

 .00: سورة آل عمران( 2)
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ۅ ۉ ۉ       ې ڇ  :يف قوله تعالىخطاب للمؤمنين عقب ذكر ماال ينفع الكفار

    ڇ  اآلية...ەئ ەئ وئ   وئ ۇئې  ې ې ى ى ائ ائ 

 . الجزء الخامس من القرآن الكريم(: 2)

 مـن سـورة النسـاء، وهـي ( 01: )يبـدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجـزء 

  :قوله تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ 

ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ 

ڦ ڦڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ      ڇ  

 .من السورة نفسها( 817: )اآلية رقمإلى  ، ڇڇ 

 غير سليم :حالة الموضع . 

 اآلية متعلقة بآيتين قبلها، وعاطفة عليهما يف وحدة موضوعية واحـدة  :العلة

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڇ :عن بيان المحرمات من النساء، وهـي قولـه تعـالى

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

وجمهـور المفسـرين يـرون ، ڇاآلية... ..ڌ  ڌ    ڎ  ڎ

وقـال  .عاطفة علـى مـا قبلهـا مـن المحرمـات  ڇ ٱ ٻڇ أن آية الموضع 

ــى : األشــمولي ــف عل ــائز چۈ      ۆ  ۆچ الوق ــاري ج ــن األنب ــال اب : وق

                                                 
 (.بتصرف)، 8/562فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاين، ( 8)

 .08: سورة آل عمران( 0)

ــَمْرلي، ص828مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 5) ، وفنــون 587، والبيــان للــداين، ص91، ومصــحف الشَّ

ــن الجــوزي، ص ــان الب اء للســخاوي، 060األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي8/180، وجم ــام، : ، وق ت

 .0/250، غيث النفع  ، وسدس القرآن، باتفاق-من ستين-وفاصلة، ومنتهى الحزب العاشر

 .05-00: سورة النساء( 1)

، 2/02الجـامع ألحكـام القـرآن  ، والقرطبـي يف0/59ابـن عطيـة يف المحـرر الـوجيز، : األئمة: ومنهم  (2)

،  والشـوكاين يف فـتح القـدير، 2/2واآللوسـي يف روح المعـاين،  ،8/192وابن كثير يف تفسـير القـرآن، 

 .095ص

 .899منار الهدى لألشمولي، ص (6)
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ــام  ــف ت ــال الوق ــداين، وق ــو عمــرو ال ــه أب ــرد علي ــه: ف ــذلك، ألن قول ــيس ك  : ول

والمحصـنات ذوات األزواج : آليـة، والمعنـىنسق علـى أّول ا چ ٱ ٻ چ

 عالمــة علــى منــع الوقــف علــى مــا قبــل ( ال)وكتــب الســجاوندي . إال أن ُيســَبْين 

معطوف على ما قبلـه  چ ٱ ٻ چألن قوله   : ، وقالچ ٱ ٻ چ

فقالوا هذا يف الوقف بنية االستمرار يف التالوة، ومع ذلك منعوه،  .من المحرمات

 .چ ٱ ٻ چع التالوة واالنصراف أولى، ويمنع البدء من فألن يمنع قط

ــه ــى قول ــا عل ــتالوة قبله ــي أن تقطــع ال ــال ينبغ    ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆچ : ف

ا بعدها، لتعلق الكالم بعضه ببعض لفظًا  ، چۈ وال ينبغي أن يشرع يف التالوة ممَّ

ر عند كما هو مقر على المعطوف دون المعطوف عليه قطعفال يصح اللفظًا ومعنًى، 

فيحصـل للقـار  ابتـداء  -علماء الوقف واالبتداء، وبه قال شـيخ االسـالم ابـن تيميـة

المذكورة يف آخر  چ ڍ چ: ألن المتعاطفات تشرتك يف الفعل ،3))الجزء بمعطوف

( هـــ8022:ت)آخــر الجــزء الرابــع، ولــذلك جعلهــا الثعلبــي وابــن كثيــر والشــوكاين 

وانتقــد هــذا الموضــع مــن  .وغيــرهم يف ســياق واحــد ومقطــع واحــد يف تفســيرهم

 .التجزئة المراغي يف تفسيره

 ــرق ــدأ الجــزء ب :الموضــع المقت ــةأن يب ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڇ :آي

ــة....ڄ   ڃ ــآيتين چاآلي ــة الموضــع ب ــل آي ــي قب ــن الت ــة الحــديث ع ــا بداي ، أل 

                                                 
 .529ايضاح الوقف واالبتداء البن األنباري، ص (8)

 .72المكتفى ألبي عمرو الداين، ص (0)

 .0/180اوندي، علل الوقوف للسج (5)

  ڌ  ڌ  ڍچ :  وهو المقطع األخير من آخر آية من الجزء الرابع وهـو قولـه تعـالى (1)

 چاآلية....

 .85/182مجموع الفتاوى البن تيمية، ( 2)

، وفـتح القـدير 8/192، وتفسـير القـرآن العظـيم البـن كثيـر، 5/092الكشـف والبيـان للثعلبـي، : ينظر (6)

 .8/115للشوكاين، 

 .2/2ر المراغي للمراغي، تفسي (7)
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 بعــدهاثــم بيَّنــت اآليــة ، تحــريم نكــاح زوجــة األب أّولهــاالمحرمــات مــن النســاء، و

ڍ   چ :تعالى من النساء بسبب النسب، والرضاع، والمصاهرة، فقالالمحرمات 

ــة....ڌ  ڌ   ــات  ،چاآلي م مــن األجنبي ــم عطــف علــى الســابق مــا حــر  ث

جات بسبب السـبي،: المحصنات أي جات، واستثنى ملك اليمين من المزوَّ  المزوَّ

  .چاآلية...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ڇ  :فقال

بعه تلميـذه  المراغـي يف تفسـيره، وهـو أن يبـدأ ورأي آخر أورده محمد عبده وتا

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  :الجزء الخامس من قوله تعـالى

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  

بعــد آيــة الموضــع بــأربع آيــات، وهــذا يمكــن االبتــداء بــه : أي .00: النســاء چڍ  

ــهك إذ ينتهــ ــا قبل ي المقطــع الســابق بوحــدة موضــوعية واضــحة عــن والقطــع علــى م

 .المحرمات من النساء كما تم بيانه

ادس من القرآن الكريم( 5)   . الجزء السَّ

 مـن سـورة النسـاء، وهـي ( 819: )يبدأ الجزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء

إلـى  ،ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ     ڀ ڀڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ڇ    :قوله تعالى

 .رة المائدةمن سو( 98: )اآلية رقم

 سليمغير  :حالة الموضع . 

 ــة :العلــة ــا بعــدها  ڇ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ ڇ آي الوقــف فيهــا حســن، ألن م

                                                 
 .8/191تفسير القرآن العظيم البن كثير، ( 8)

 .2/2، وتفسير المراغي للمراغي، 2/5تفسير المنار لرشيد رضا، : بنظر (0)

ـَمْرلي، ص808مصحف المدينـة النبويـة، ص( 5) ، وجمـال 587، والبيـان للـداين، ص00، ومصـحف الشَّ

اء للســخاوي،  تــام، وقيــل كــاف، وفاصــلة، ومنتهــى الحــزب الثــاين : ، وقــال الصفاقســي8/180القــرَّ

مـن سـورة ( 90: )، وعند ابن الجوزي رأس اآلية0/220، غيث النفع  ، بال خالف-من ستين-عشر

 . 060، فنون األفنان، ص(98: )المائدة، وقيل عند اآلية رقم
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ  ڤ ڇ : وهو قوله تعـالى متصل هبا من جهة المعنى

جملة اسـتئنافية يصـح االبتـداء هبـا يف القـراءة مـن بـاب الو   ڇڤ ڤ ڤ           ڦ ڦ 

مـا قبلهـا لولكن مناسبة هاتين اآليتـين . اهلل وما يبغض من األعمالاإلخبار بما يحب 

أشـد ارتباطـا عمـا  وصـفا م وهي عن المنـافقين( 817-857: )من رقم من اآليات

ـــه تعـــالىهـــو بعـــدها مـــن الحـــديث عـــن الكفـــار مـــن اليهـــود والنصـــارى، و  :قول

ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ  

 .    ڇڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  چ : يف تعلق آية الموضع بما قبلها مـن قولـهو

روى أبــو عمــرو الــداين بســنده إلــى الضــحاك  چېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

ما يفعل اهلل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إال : هذا من التقديم والتأخير كأنه قال : قوله

  چی  ی    چ: فعلــى هــذا ال يكفــى الوقــف علــى قولــه: ، يقــول الــداينمــن ظلــم

 لكــن: علــى قــراءة الضــحاك وزيــد اســتثناء منقطعــًا بمعنــى  إالوجــائز أن تكــون 

 فيكفي الوقف على ذلك، ويتم

ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ     ڀ  ڇ - موقع هـذه اآليـة: يقول ابن عاشورو

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  چ  -عقــــب اآليــــة التــــي قبلهــــا  - ڇڀڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ 

ــافقين  :- چ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ــال المن ــوه ح ــا ش أن اهلل لم

وشهر بفضائحهم تشهيرًا طويالً، كان الكالم السابق بحيث يثير يف نفـوس السـامعين 

نفورًا من النفاق وأحوالـه، وبغضـا للملمـوزين بـه، وخاصـة بعـد أن وصـفهم باتخـاذ 

 المسـلمين عـن ىالكافرين أولياء من دون المؤمنين وأ ـم يسـتهزؤون بـالقرآن، و ـ

القعود معهم، فحذر المسلمين من أن يغيظهم ذلـك علـى مـن يتوسـمون فيـه النفـاق 

                                                 
 .020منار الهدى لألشمولي، ص (8)

 .810: سورة النساء( 0)

 .822 :سورة النساء( 5)

 .585، وإيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري، ص76المكتفى للداين، ص (1)
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فيجاهروهم بقول السوء، ورخص لمن ظلم من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسـوء، 

ألن   ڇڦ ڦ  ڇفـيمكن قطـع الـتالوة علـى قولـه   . ألن ذلك دفـاع عـن نفسـه

 .يحسن االبتداء بما بعده الوقف عليه تام، 

أبي حيان يف البحـر المحـيط إذ : ن جمع آية الموضع مع ما قبلها يف التفسيرومم

ومناسـبة هـذه اآليـة لمـا قبلهـا، أن اهلل تعـالى لمـا ذكـر مـن أحـوال المنـافقين : يقـول

غ  وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكر، وبين ظلمهم واهتضـامهم جانـب المـؤمنين سـوَّ

 .صاف الذميمةهنا للمؤمنين أن يذكروهم بما فيهم من األو

 الموضع، وهيآية األولى تأخير موضع الجزء آيتين بعد  :الموضع المقترق 

ـــن ـــم م ـــالى(822: )رق ـــه تع ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڇ  :،  قول

ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ 

ــة وحــدة موضــوعية عــن أهــل    ڇڌ ڎ  ــل اآلنــف الــذكر، وأل ــا بداي للتعلي

 .واهلل أعلم. الكتاب

 . ابع من القرآن الكريمالجزء السَّ (: 7)

 مــن ســورة المائــدة، ( 90: )يبــدأ الجــزء مــن اآليــة رقــم :موضــع الجــزء 

 ھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭڇ  :وهـــــــي قولــــــــه تعــــــــالى

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې    

ـــم   ،ڇې    ې  ې  ى  ى  ائ ـــة رق ـــى اآلي ـــن ( 882: )إل م

 .سورة األنعام

                                                 
 .5/2التحرير والتنوير البن عاشور، ( 8)

 .020منار الهدى لألشمولي، ص (0)

 .5/507البحر المحيط ألبي حيان،  (5)

 .822 :سورة النساء( 1)

ــَمْرلي، ص818مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 2) ، وقــال 587والبيــان للــداين، ص، 886، ومصــحف الشَّ

، ، مـن غيـر خـالف-مـن سـتين-كاف، وقيل تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب الرابع عشـر: الصفاقسي

ــع،  ــث النف ــال الســخاوي. 0/297غي ــاق: وق اء باتف ــرَّ ــال الق ــن 8/102، جم ــان الب ــون األفن ، وفن

= 
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 سليم :وضعحالة الم . 

 اآلية بداية وحدة موضـوعية عـن أصـناف مـن يـواّد المسـلمين أو مـن  :العلة

وللمـؤمنين أبعـد    يعاديهم من أهـل الكتـاب وغيـرهم، إذ بـيَّن اهلل تعـالى للرسـول

الطائفتين عن المسلمين وهم اليهود والمشركين للصفة الُخلقيـة الذميمـةك كالحسـد 

ين إلى المسلمين وهم النصـارى، وذلـك ألسـباب والحقد والعداوةك وأقرب الطائفت

يقـول . أن مـنهم قسيسـين ورهبانـًا: ذكرها اهلل تعـالى يف هـذه اآليـة ومـا بعـدها، منهـا

والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه، ويزيل : الشيخ السعدي

ــود، وشــ ــة اليه ــيهم غلظ ــذلك ال يوجــد ف ــة، فل ــاء والغلظ ــه مــن الجف ــا في ــه م دة عن

ليس فيهم تكرب وال عتـو عـن االنقيـاد : أ م ال يستكربونك أي: ومنها . المشركين

للحق، وذلك موجب لقرهبم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقـرب إلـى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ  :ما ذكرته اآلية بعدها: ومنها . الخير من المستكرب

 . ڇٿ  ٿ  ٿ   ٹ     پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ 

 . الجزء الثَّامن من القرآن الكريم( 8) 

 مـن سـورة األنعـام، وهـي ( 888: )يبدأ الجزء من اآلية رقـم :موضع الجزء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ڇ       :قوله تعالى

مـن سـورة ( 97: )رقـم إلى اآلية ،ڇٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    

 .األعراف

                                                 
= 

 .  072الجوزي، ص

 .010تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص( 8)

 .لكريم الرحمن، المرجع نفسهتيسير ا( 0)

 .95: سورة المائدة( 5)

َمْرلي، ص868مصحف المدينة النبوية، ص( 1) ، وجمـال 589، والبيـان للـداين، ص850، ومصحف الشَّ

اء للسخاوي،  كاف، وقيـل تـام، واقتصـر عليـه غيـر واحـد، وفاصـلة، : ، وقال الصفاقسي8/102القرَّ

، وعند ابن الجـوزي رأس 0/609، غيث النفع، جماع، بإ-من ستين-ومنتهى الحزب السادس عشر

= 
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 غير سليم :حالة الموضع . 

 ( 882-820: )مـن اآليتـين مـن جهـة المعنـىبمـا قبلهـا  اآلية متعلقة :العلة

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ڇ   :وهي قوله تعالى

ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  

ــل وحــدة موضــوعية   ڇىب  يب  جت  حت  خت       مب ــثالث تمث ــات ال فاآلي

 فقـد بـدأ الحـديث. عناد المشركين وتعنتهم واصرارهم على الشرك :بعنوان متكاملة

عن حلفهم باهلل وعقد األيمان أ م إذا جاء م آية واضـحة مـن اهلل ليـؤمنن  يف اآليات

ٱ  ٻ  ڇ  :شرتطوا علـى أنفسـهم لـذا قـال، ولكن اهلل يعلم أ م لن ينتفعوا بما ا....هبا

ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  

لو أننا أجبنـا سـؤال هـؤالء الـذين أقسـموا بـاهلل : أي.  ڇٿ  ٿ   ٹ  ٹ    

 ،من اهلل جهد أيما م لئن جاء م ليؤمنن هبا فنـزلنا عليهم المالئكة تخربهم بالرسالة

الـخ، مـا كـانوا ليؤمنـوا إال ...وكلمهم الموتى فأخربوهم بصدق ما جاء م به الرسل

ولكن أكثرهم يجهلون حقيقة األمور، ومشـيئة   أن يشاء اهلل، فالهداية إليه ال إليهم

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ  -اعلــم أنــه تعــالى بــيَّن يف هــذه اآليــة: يقــول الــرازي .اهلل تعــالى وقــدره

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ڇ : ا ذكــره علــى ســبيل اإلجمــال بقولــهتفصــيل مــ -ڇٻ

معطوفــة علــى  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ڇ جملــة  : ويقــول ابــن عاشــور.  ڇی  ی     

ۆئ    ڇ: عطفـًا علـى جملـة ڇېئ  ىئڇ : باعتبار كون جملـة ڇېئ  ىئڇ : جملة

ى  ى  ائ  ڇ : فتكـــون ثالثتهـــا ردا علـــى مضـــمون جملـــة  ڇۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

                                                 
= 

 .072من سورة األعراف، فنون األفنان، ص( 97: )، وقيل(96: )اآلية

 .882 – 820: سورة األنعام( 8)

 .888: سورة األنعام( 0)

، ومحاسـن التأويـل 7/556روح المعاين لآللوسي، : وينظر. 0/878تفسير القرآن العظيم البن كثير، ( 5)

 .9/5وتفسير القرآن الحكيم لرشيد رضا، . 1/8662ي، للقاسم

 .2/852مفاتيح الغيب للرازي،  (1)
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  ڇېئ  ىئڇ : الخ، وبيانًا لجملة ڇوئ ائ  ەئ  ەئ 

 موضعان يمكن البدء هبما: الموضع المقترق:

ــه تعــالى: الموضــع األول ــدأ الجــزء مــن قول    ڇى  ى  ائ  ائڇ : أن يب

وممن تنبه من المفسرين إلى هذا الرتابط بين اآليات الثالث وما  .للعلة التي ذكرناها

ىبعدها وجعلوها يف مقطع واحدك البقاعي، وسع  .يد َحوَّ

من السورة نفسها، أي بعد آية ( 880: )أن يبدأ الجزء باآلية رقم: الموضع الثاين

ــه تعــالى ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ  :الموضــع، وهــي قول

فهـــــــذه    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ        

اإلعـالم المضــلل وموقــف : اآليـة تصــلح أن تكـون بدايــة وحــدة موضـوعية، بعنــوان

.اإلسالم منه

 . الجزء التَّاسع من القرآن الكريم( 2)

 مـن سـورة األعـراف، وهـي ( 99: )يبدأ الجزء من اآلية رقـم :موضع الجزء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ      :قوله تعالى

ــــم ،ڇٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ           ــــة رق ــــى اآلي ــــن ســــورة ( 12: )إل م

 .األنفال

 غير سليم :حالة الموضع . 

                                                 
 .1/2التحرير والتنوير البن عاشور،  (8)

 .0/005، واألساس يف التفسير لسعيد حوى، 0/602نظم الدرر للبقاعي، : ينظر (0)

 .880: سورة األنعام( 5)

 . 0/252ريم لنخبة من العلماء،  التفسير الموضوعي لسور القرآن الك: ينظر( 1)

ـَمْرلي، ص898مصحف المدينة النبويـة، ص( 2) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص819، ومصـحف الشَّ

اء، باتفـــاق: ،  وقـــال الســـخاوي072األفنـــان البـــن الجـــوزي، ص ، وقـــال 8/102، جمـــال القـــرَّ

، غيـث ، بإجمـاع-سـتين مـن-كاف، وفاصلة، ومنتهى الحزب الثـامن عشـر: تام، وقيل: الصفاقسي

 .0/626النفع، 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
491 

 يـة عـن جـواب أشـراف قـوم شـعيب اآلتتحدث : العلة  لـه يف حـوار دار

، فبعدما دعاهم إلى توحيد اهلل، وأقام عليهم الرباهـين واآليـات، وأمـرهم وبينه بينهم

إلـى  رهم بنعم اهلل عليهمك قـالوا إمـا أن ترجـع أنـت ومـن معـكبمكارم األخالق وذكَّ 

؟  ڇ ٿ   ٹ   ٹ   ڇ :متعجبـًا فرد علـيهم شـعيب . ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا

فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها، أما من يعلن بالنهي عنها، والتشفيع علـى مـن 

 . !اتبعها فكيف يدعى إليها ؟

ن فال يحسـن أبـدًا أن يقطـع القـار  تالوتـه يف منتصـف الحـوار عنـد آخـر آيـة مـ

ۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ڇ :لهـم الجزء الثـامن، وهـو قـول شـعيب

ثم  .ڇۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ     ائ  ەئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ : يشرع يف التالوة يف مجلس آخر بـرد قومـه عليـه

، ڇپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ          

كمـا –ق الكالم بعضـه بـبعض مـن جهـة المعنـى، فجـواب القـوم يف اآليـة وذلك لتعل

استئناف مبنّي على سؤال ينساق إليه المقال، كأنه :-(هـ090: ت)يقول أبو السعود 

قـال أشـراف : ؟ فقيـل فماذا قالوا بعد ما سمعوا هذه المـواع  مـن شـعيب : قيل

 .واهلل أعلم .الخ....قومه

 من السورة نفسها، ( 92: )من اآلية رقمدأ الجزء أن يب :الموضع المقترق

 قصة شعيب  عنلتكتمل الوحدة الموضوعية  -الموضع بثالث آياتآية أي قبل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ڇ  :وهي قوله تعالىمن بدايتها، 

چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ڳ  ڳ 

                                                 
 .(بصرف) 006تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص( 8)

 .97 – 92: سورة األعراف( 0)

 .0/578إرشاد العقل السليم ألبي السعود،  (5)
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  

 .ڇۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ     ائ  ەئ   

 . الجزء العاشر من القرآن الكريم( 35) 

 رة األنفال، وهي قوله من سو( 18: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ڇ       :تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   

 .من سورة التوبة( 00: )إلى اآلية رقم ،ڇڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   

 سليم :حالة الموضع. 

 ديث عن معركة بـدر إالَّ اآلية وإن كانت متعلقة بما قبلها يف سياق الح :العلة

ــات ــن اآلي ــا م ــا قبله ــركين  (12-56: )أنَّ م ــن المش ــه ع ــان الحــديث يف عموم ك

ّد عن سبيل اهلل، وبيان مصيرهم إلـى جهـنم، ومـن ثـم أمـر المـؤمنين  وانفاقهم يف الصَّ

ــة وإعــالًء لكلمــة اهلل تعــالى ــالهم درًء للفتن ــات بخطــاب خــاص . بقت ــم أعقــب اآلي ث

صـًا لهـذه للمؤمنين حُسن اال بتداء به، إذ بيَّن اهلل تعالى لهم تفصيل مـا شـرعه، مخص 

األمة الشريفة مـن بـين سـائر األمـم المتقدمـة بـإحالل الغنـائم، وبيـان تقسـيمها التـي 

                                                 
 .97 – 92: سورة األعراف( 8)

ــَمْرلي، ص028مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 0) وقــال ، 589، والبيــان للــداين، ص861، ومصــحف الشَّ

اء، باتفـــاق: الســـخاوي ، وقـــال 072، وفنـــون األفنـــان البـــن الجـــوزي، ص8/102، جمـــال القـــرَّ

، وثلـث القـرآن، بـال -مـن سـتين-كاف، وفاصلة، ومنتهـى الحـزب العشـرين: تام، وقيل: الصفاقسي

 .0/671، غيث النفع،  خالف

  ڃ  ڃ  ڃ    چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ  :وهي قوله تعالى ( )

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ   گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

٠٤ - ٣ : األنفال چۇئ  ۆئ   ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  
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غنموها يف غزوة بدر، وجعـل االمتثـال بمـا شـرعه مـن هـذا التقسـيم مـن الخمـس يف 

يـوم الفرقـان،   أنزل على رسـوله الغنائم من شرط اإليمان باهلل واليوم اآلخر، وبما

الذي فـرق فيـه بـين الحـق والباطـل، إذ أعلـى اهلل كلمـة اإليمـان علـى كلمـة الباطـل، 

 .وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه

 . الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم( 33) 

 من سورة التوبة، وهـي قولـه ( 05: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ـــــــالى ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ    ېڇ   :تع

 .من سورة هود( 2: )إلى اآلية رقم ،ڇۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     

 غير سليم: حالة الموضع . 

 08: )رقم تينمن اآليمن جهة المعنى تعلق آية الموضع بما قبلها  :العلة-

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڇ :وهي قوله تعالى( 00

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

-الثالث ، فمجموع هذه اآليات ڇٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

وكانوا  ،لمعتذرين عن غزوة تبوكا عن  تتحدث -أي اآليتين مع آية موضع الجزء

وهم الضعفاء والمرضى والفقراء الذين ال  ،لشرععلى قسمينك قسم معذور يف ا

   :يجدون زادا للجهاد، وكذا الذين أتو رسول اهلل فلم يصادفوا عنده شيئًا، وقال لهم

                                                 
 (.بتصرف) 0/505تفسير القرآن العظيم البن كثير،  ( 8)

ــَمْرلي، ص008مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 0) ، وفنــون األفنــان البــن الجــوزي، 898، ومصــحف الشَّ

 : ،  وقـال السـخاوي589مـن هـود، البيـان، ص( 2)رأس : ، وعند الداين آخر يـونس، وقيـل072ص

مـن ( 82)رأس : مـن هـود، وقـال آخـرون( 2)رأس : يوافـق عليـه، ونقـل عـن الـداينآخر يونس، ولـم 

اء هود تـام، وفاصـلة اتفاقـًا، ومنتهـى : وعنـد الصفاقسـي آخـر يـونس، وقـال. 8/102، جمـال القـرَّ

، غيــث النفــع، مــن هــود ( 2: )عنــد جماعــة، وعنــد بعضــهم -مــن ســتين-الحــزب الثــاين والعشــرين

0/727 ، 

 .00 – 02: سورة التوبة( 5)
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ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ڇ

، وهم من توجه إليهم اللوم، وهم األغنياء رينوالقسم اآلخر غير معذو . ڇې

. خروج وال عذر لهمالقادرون على ال

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڇ: كما أن هناك وجه آخر للرتابط بين اآليات، فعندما قـال

ــة     ڇ ہ ــة الموضــع(08)يف آي ليتصــل الكــالم . ڇې  ې  ى ڇ : ، قــال يف آي

 .بعضه ببعض

 اآلنفـة  –( 08: )مـن اآليـة مـن اآليـة رقـمأن يبـدأ الجـزء  :الموضع المقترق

لالبتداء بوحدة موضوعية عـن بيـان ، ڇک  ک  گڇ  :وهي قوله تعالى -الذكر

وهـو األكمـل واألفضـل يف  أصحاب األعذار من غيرهم ممن تخلف عن غزوة تبوك

فال يحسن االبتداء بأصـحاب اللـوم الـذين لـم يتقبـل . فهم اآليات وارتباطها ببعضها

ا قبله  . اهلل أعذارهم، فيكون المعنى مبتورًا عمَّ

-ابـن كثيـر إذ جعـل اآليـات الـثالث : تباط من المفسـرينوقد تنبه إلى هذا االر

ـا  ،(هــ8077:ت)والمنصوري  ، والشوكاين،يف مقطع واحد -سالفة الذكر أمَّ

 -مكون من أربع آيـات–فقد جعل آية الموضع ضمن مقطع ( هـ992:ت)ابن عادل 

ل ك لم يفص( هـ8521:ت)وكذا محمد رشيد رضا     .ڇ ک  ک  گڇ : بدايته

عّمـا قبلهـا وجعلهـا آخـر آيـة يف اتمـام تفسـير  ڇې  ې  ى ڇ آية موضع الجـزء 

، وقد اعتمـدنا جعـل ...تم تفسير الجزء العاشر كتابًة وتحريراً : الجزء العاشر، وقال

إلخ منه، مراعاة للمعنى الذي كانت به متممة لما قبلها،  ڇې  ې  ى ڇ  05آية 

                                                 
ــر، : وينظــر .(بتصــرف. )519تيســير الكــريم الــرحمن للســعدي،  ص( 8) تفســير القــرآن العظــيم البــن كثي

0/506. 

 .82/872اللباب يف علوم الكتاب البن عادل، : ينظر (0)

 .0/501تفسير القرآن العظيم البن كثير، : ينظر (5)

 .208فتح القدير للشوكاين، ص (1)

 .0/187تفاسير لمصطفى المنصوري، المقتطف من عيون ال (2)

 .82/860اللباب يف علوم الكتاب البن عادل،  (6)
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ل الجزء الحا  .دي عشروهي يف بعض المصاحف أوَّ

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ (: 02)أما سعيد حوىَّ  فقد جعل اآلية رقم 

بدايــة مقطــع  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ               ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 

د مسألة العذر عن النفيـر الصـادر عـن المنـافقين متـى تصـح ومتـى ال  موضوعي يحد 

چ   چ قـوى، ألن جملـة وهـذا رأي آخـر لبدايـة الجـزء، ولكـن مـا ذكرنـاه أ .تصح

ـــــة  چڇ ـــــى جمل ـــــة عل ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ عاطف

ــأربع –چی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب    ــا ب المــذكورة قبله

 .وما بينهما اعرتاض-آيات 

 . الجزء الثَّاين عشر من القرآن الكريم( 37) 

 مـن سـورة هـود ( 6: )يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء وهـي ،

ـــه تعـــالىق ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ڇ    :ول

 .من سورة يوسف ( 20: )إلى اآلية رقم ،ڇٺ  ٿ    

 غير سليم :حالة الموضع . 

 بأن اهلل تعالى متكّفل بـأرزاق المخلوقـات مـن  اً وإن كانت اآلية إخبار :العلة

ـــا و ـــا، بحره ـــم مســـتقرها ســـائر دواّب األرضك صـــغيرها وكبيره ـــه يعل ـــا، وأن بره

يعلــم منتهــى ســيرها يف األرض وأيــن تــأوي إليــه مــن وكرهــا وهــو : ومســتودعها، أي

 ، وأن جميع ذلك مكتوب يف كتـاب عنـد اهلل مبـين عـن جميـع ذلـك،...مستودعها

                                                 
 .82/110تفسير المنار لمحمد رشيد رضا،  (8)

 .0/202األساس يف التفسير، : ينظر (0)

 .2/000التحرير والتنوير البن عاشور، : ينظر (5)

ــة، ص( 1) ــة النبوي ــَمْرلي، ص018مصــحف المدين ــان للــداين، ص، 800، ومصــحف الشَّ ، وقــال 589البي

اء، باتفــاق : الســخاوي ، وقــال 072، وفنــون األفنــان البــن الجــوزي، ص8/108، جمــال القــرَّ

،  غيـث باتفاق-من ستين-كاف، وفاصلة، ومنتهى الحزب الرابع والعشرين: تام، وقيل: الصفاقسي

 .0/715النفع، 

 .0/120تفسير القرآن العظيم البن كثير، ( 2)
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ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  چ (: 2)وإن كـــان الوقـــف علـــى آخـــر اآليـــة 

ولكــــن ، تــــام چجئحئ  مئ     ىئ  يئ  جب      حب     ىئ  ىئ        ی  ی  ی   ی

ل سورة هود   .، لما سنذكرهاألولى االبتداء بأوَّ

 ــــرق ل ســــورة هــــود يحســــن ابتــــداء الجــــزء  :الموضــــع المقت  ، بــــأوَّ

 : اآلتية ألسبابل

يف تحزيب  االبتداء بأوائل السور هو األقرب لمنهاج الصحابة : لاألوَّ السبب 

سـوى  صد لبدء الجزء بعـد خمـس آيـات مـن سـورة هـود فال مق .القرآن الكريم

وهـي غيـر منضـبطة بـين األجـزاء واألحـزاب كمـا ! مراعاة عدد الحروف يف التجزئـة

 . ذكرناه سابقًا

أن عـن غيـره  يـونس، وذكـرسـورة آخـر  علـى الوقـف عنـد الـداين: السبب الثاين

الصفاقسـي د وعنـ (.قيـل: )بصيغة التمريض الجزء، ولكنآية موضع الوقف على 

وعنـد : وقـال.تـام وفاصـلة اتفاقـًا هو: كذلك، وقال --على آخر سورة يونس

 .من سورة هود( 2)بعضهم آية 

فعجبــًا كيــف اعُتمــدت التجزئــة يف مصــحف المدينــة النبويــة والشــمْرلي علــى  

وكتاب !! القول اآلخر، وترَكت المعتمد عند الداين وما حكاه الصفاقسي من االتفاق

 .اقسي هذا هو المعتمد والمصدر األساس يف تجزئة مصحف المدينة النبويةالصف

ك ووجـه المناسـبة من جهـة المعنـى موضع متعلقة بما قبلهاالآية : السبب الثالث

ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  -يف اآلية الخامسةهو علم اهلل الدقيق بخلقه، إذ ذكر 

 - چىئ  يئ  جب      حب       ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        ی  ی  ی   ی  جئحئ  مئ 

حال المنافقين بما يسرون ومـا انطـوت عليـه صـدورهم مـن الشـرك والنفـاق والغـل 

وأصحابه، وهذه من أعمال القلـوب الخفيـة، وذكـر  والحسد والبغض لرسول اهلل 

                                                 
 .559، ومنار الهدى لألشمولي، ص887تفى للداين، صالمك (8)

 .8/589البيان للداين، ( 0)

 .0/782غيث النفع للصفاقسي، : ينظر(5) 
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مئ    ىئ  يئ  چ  :ثم ختمها بقوله ما يعلنون من العداوة وهي من األعمال الظاهرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  ڇ : قـال (6)الموضع بعـدها رقـم  ويف آية  چجب         

. كذلكإخبار عن علمه الدقيق  ڇپ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ

ی  ی  ی   ی       چ: اعلم أنه تعالى لما ذكـر يف اآليـة األولـى : يقول اإلمام الرازي

 .لوماتأردفه بما يدل على كونه تعالى عالمًا بجميع المع  چجئ  

فاألولى أن ال يكون قطع التالوة عند اآلية الخامسة لتعلقها بما بعدها، أو ابتداء 

ممـا يفـوت علـى السـامع ارتبـاط   ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ القار  بآية الموضـع 

لـذا مـا ! تبـدأ قبلهـا بخمـس آيـات اآليات بعضها ببعض ال سيما وأن سورة هود 

 .الكريم وإقرائه هو بداية القراءة من سورة هود نلمسه عمليًا يف تعليم القرآن 

ــن المفســرين ــى م ــى هــذا المعن ــه إل ـــ572:ت)الســمرقندي : وممــن تنب  ،(ه

، وغيـرهم والبقاعي، والشوكاين، ،(هـ107: ت)والثعلبي  إذ   وسعيد حوىَّ

إذ جعلــوا آيــة الجــزء ضــمن مقطــع منفصــل يمثــل وحــدة موضــوعية علــى اخــتالف 

 . تحديدهامنهاجهم يف

 . الجزء الثَّالث عشر من القرآن الكريم( 31) 

 من سورة يوسف ( 25: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء وهي ،

ـــــــه تعـــــــالى ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ڇ  :قول

                                                 
 (.بتصرف. )8/022البحر المحيط ألبي حيان،  (8)

ی    ی    ىئ  ىئ  ىئ    ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ          ۆئ  ۇئچ  :اآليــــــــة هــــــــي(  0) 

 .2: سورة هودچ    حب      جب  يئ  ىئ     مئ  جئحئ  ی   ی

 .82/159واللباب يف علوم الكتاب البن عادل، . 6/826مفاتيح الغيب للرازي،  (5)

 .8/886بحر العلوم للسمرقندي،   (1)

 ،2/827الكشف والبيان للثعلبي،  (2)

 .616فتح القدير للشوكاين، ص (6)

 .5/225نظم الدرر للبقاعي،  (7)

 .5/66األساس يف التفسير لسعيد حوى،  (9)
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  .إلى ختام سورة إبراهيم  ،ڇٿ

 غير سليم :حالة الموضع . 

 وهي ( 20-22: )من اآليات رقملفظًا ومعنى، متعلقة بما قبلها  اآلية :العلة

ہ  ھ  ھ      ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ  :قوله تعـالى

ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

، إذ  چجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت      جئ  حئ   مئ  ىئ   يئ

تتحدث اآليات عن الحوار القائم بين ملك مصر وبين حاشيته لما رجعوا إليه بتعبيـر 

، وقد رفض الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته من براءتـه ونزاهـة رؤيا يوسف 

 عـن شـأن يوسـف  سـألهنَّ و، رضه، فجمع الملك النسوة الاليت قطعن أيـديهنَّ عِ 

ەئ  وئ    ڇ :، فكان جـواب النسـوةعلى وجه الخصوص وهو يريد امرأة وزيره العزيز

ــــــــــــــك، ڇوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ــــــــــــــد ذل ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ   ڇ فعن

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ : فجملــة ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ     ڇ  :وتابعــت قولهــا، ڇاآليــات......

امـرأة العزيـز،  قبلهـا مـن قـول عاطفـة علـى مـافهـي  الواو حالية، وما نافية،   ڇٻ

ومتصلة هبا اتصااًل وثيقًا لفظًا ومعنى، وهذا ما رجحه البالغيون يف اتصال اآلية بمـا 

 .وغيرهم من المفسرين قبلها،

                                                 
ـَمْرلي، ص068مصحف المدينة النبويـة، ص( 8) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص086، ومصـحف الشَّ

اء باتفاق: ، وقال السخاوي072األفنان البن الجوزي، ص : ، وقال الصفاقسي8/108، جمال القرَّ

 .0/775، غيث النفع، إجماعًا-من ستين-تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب السادس والعشرين

 .20-22: رة يوسفسو( 0)

 (بتصرف. )0/100تفسير القرآن العظيم، ( 5)

 .0/220اعراب القرآن وبيانه، للدرويش،  (1)

 .المرجع السابق نفسه (2)

والقرطبـي  ،.0/100، وابن كثير يف تفسير القرآن العظـيم، 2/586أبي حيان يف البحر المحيط، : أمثال (6)

عبــد . د. ، وشــيخنا أ85/2ور يف التحريــر والتنــوير، ، وابــن عاشــ0/816يف الجــامع ألحكــام القــرآن، 

 .، وآخرين5/8628المنعم تعيلب يف فتح الرحمن يف تفسير القرآن، 
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فال يحسن قطع التالوة على بعض قول امرأة العزيز، واالبتداء بقولهـا اآلخـر يف 

  مــن كــالم يوســف    ڇ ٻ  ٱ  ٻ  ٻڇ : وعلــى فــرض أن جملــة. اليــوم التــالي

فهي موصولة بكالمه باآلية التـي قبلهـا مباشـرة وهـي  -على من رجح هذا الرأي-

فال يحسـن كـذلك  ،چىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت    چ :قوله

 واالبتــداء بــالقول اآلخــر، ألن الكــالم مــرتبط  يوســف القطــع علــى بعــض قــول 

 .بعضه ببعض

أو مــن كـالم امــرأة العزيــز فــإن  ي اعتبــار ســواء كــان مـن كــالم يوســف وبـأ 

لـذا جمـع . اآليتين متصلتين ببعضهما والوقف على اآلية األولـى ال يعـدُّ وقفـًا تامـًا

، والسيواسـي والقرطبـي ابـن عطيـة،: بينهما يف مقطع واحـد يف التفسـير كـل مـن

 (.هـ962:ت)

 الموضـع  مـن آيـةبعـد خمـس آيـات  لجـزءيحسن ابتداء ا: الموضع المقترق

ــــموهــــي  ــــالى ك(29: )رق ــــه تع ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڇ  :قول

وإخوتـه  أل ا تمثـل وحـدة موضـوعية لحـوار جديـد بـين يوسـف  ،ڇڻ    

  .الذين جاؤوا يطلبون المتاع بعد سنين الجدب التي أصابت مصر

بحوار آخر بين ودها يف السياق نفسه آية الموضع متعلقة باآليات األربع بع وألن

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڇ  :الَملـــك وبـــين يوســـف 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ   

                                                 
ــال( 8) ــان، : أمث ــربي يف جــامع البي ــر الط ــن جري ــير الوســيط، 6/650اب ــدي يف التفس ، 80/828، والواح

نصـوري يف المقتطـف ، والم1/070، والربوسـوي يف روح البيـان، 5/006الزمخشري يف الكشـاف، 

 . 0/628من عيون التفاسير، 

 .، وآخرين5/090المحرر الوجيز البن عطية،   (0)

 .0/816الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،  (5)

 .0/050عيون التفاسير للفضالء السماسير للسيواسي،  (1)

 .29: سورة يوسف( 2)
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  .ڇگ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڇ لشـوكاين فجعـل آيـة وهذا الذي تنبه بـه ا

 .بداية مقطع جديد يف التفسير     ڇ ڻ  ڻ     ڻ

ابع عشر من القرآن الكريم( 34)  . الجزء الرَّ

 ٱٻ  ٻ  ڇ  :جـر، وهـي قولـه تعـالىيبدأ الجزء من سـورة الحِ  :موضع الجزء

 .إلى ختام سورة النحل، ڇٻ  ٻ  پ  پ

 سليم :حالة الموضع . 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمــنهج الصــحابة  :لعلــةا  يف تحزيــب

 .القرآن الكريم

 . الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم( 30) 

 ٱ  چ  :يبدأ الجزء من سـورة اإلسـراء، وهـي قولـه تعـالى :موضع الجزء

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

 .من سورة الكهف( 71: )وحتى اآلية رقم ،چٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ    

 سليم: حالة الموضع. 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمــنهج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

 .القرآن الكريم

                                                 
 .27-21: سورة يوسف( 8)

 .609فتح القدير للشوكاين، ص: ينظر (0)

ـَمْرلي، ص098مصحف المدينة النبويـة، ص( 5) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص055، ومصـحف الشَّ

اء، باتفـــاق: ، وقـــال الســـخاوي072األفنـــان البـــن الجـــوزي، ص ، وقـــال 8/100، جمـــال القـــرَّ

،  غيـث النفـع، بإجمـاع-مـن سـتين-تام، وفاصـلة، ومنتهـى الحـزب الثـامن والعشـرين: الصفاقسي

0/709. 

ـَمْرلي، ص528مصحف المدينة النبويـة، ص( 1) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص022، ومصـحف الشَّ

اء، موضع النصـف يف قـول الجميـع: ، وقال السخاوي072األفنان البن الجوزي، ص ، جمـال القـرَّ

بإجمـاع، وهـو  -مـن سـتين-كـاف، وفاصـلة، ومنتهـى الحـزب الثالثـين: ، وقال الصفاقسـي8/100

 .0/901، غيث النفع، ن باعتبار األحزاب، واألنصاف، واألرباع، واألثماننصف القرآ
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ادس عشر من القرآن الكريم( 35)   . الجزء السَّ

 مـن سـورة الكهـف، وهـي ( 72: )يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء

 . إلى ختام سورة طه ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڇ    :قوله تعالى

 غير سليم :حالة الموضع . 

 رقـم اآليـات وهـي لفظـًا ومعنـًى  اآلية متعلقة بما قبلهـا وبمـا بعـدها: العلة :

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ ِِ:وبدايتها قوله تعـالى ( 62-90)

ـــالى چۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ   ـــه تع ـــا قول ىئ  ىئ  ىئ  ی     ....چ :و ايته

مـع الخضـر  عـن قصـة موسـى   مقطعا متكامال فهي تمثل .چی  ی  ی  جئ  

 ،واآلية متصلة بالتي قبلها على وجه الخصوص، فجملة يف موضوع طلب العلم 

 علــى أنكــار  كانــت ردًا مــن الخضــر  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڇ 

خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث       ..ڇ :الغـالم، عنـدما قـال لـهقتل بفعله ل موسى 

ـــ  ڇيث  حج  مج    ـــ ردف ـــه ه الخضـــر علي ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ..ڇ  :بقول

ــد لــه إذ فــالهمزة لالســتفهام التقريــري  ڇپ  پ  ڀ  ڀ   أيضــا يف التــذكار  -أكَّ

ل   . وهو أن ال يسأل عن شيء حتى يخربه به من تلقاء نفسه –بالشرط األوَّ

واالبتداء  موسى طع التالوة يف منتصف القصة على قول فال يحسن أبدًا ق    

وجوابـه، ألن الكـالم متصـل بعضـه  بقول الخضر -أو ما شاهبه -يف اليوم التالي 

 . ببعض يف وحدة موضوعية مرتابطة ال يحسن فصلها

                                                 
ــَمْرلي، ص508مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 8) وقــال . 589، والبيــان للــداين، ص069، ومصــحف الشَّ

اء باتفــاق: الســخاوي ،  وقــال 072ص ، وفنــون األفنــان البــن الجــوزي،8/105، جمــال القــرَّ

، غيـث النفــع، ، بإجمــاع-مــن سـتين-منتهـى الحــزب الثـاين والثالثـينتـام، وفاصــلة، و: الصفاقسـي

0/966. 

 .71: سورة الكهف( 0)

وإعـراب القـرآن الكـريم وبيانـه للـدرويش، . 5/820تفسير القـرآن العظـيم البـن كثيـر،  : ينظر بتصرف( 5)

1/209. 
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  .أو االبتداء من منتصف القصة لقطعال يحسن ا: وهبذا قال ابن تيمية

 يـزال الكـالم متصـالً يف قصـص موسـى والخضـر عليهمـا ال : ويقول المراغي

السالم، ولكن لوح  يف تقسيم القـرآن الكـريم إلـى أجـزاء الثالثـين جانـب اللفـ  ال 

جانب المعنى، لذا تجد  اية جزء وبداية آخر حيث ال يزال الكالم يف معنى واحد لم 

 يتم بعد كما هنا

جمـع آيـة الموضـع مـع غيرهـا مـن وممن تنبه إلى هذا المعنـى مـن المفسـرين و

ــا، كــل مــن ــان كامــل القصــة أو فصــول منه ــات يف مقطــع مســتقل لبي ــي، : اآلي الثعلب

ى  .، وغيرهموالواحدي، وابن عطية، وابن الجوزي، وابن عادل، وسعيد حوَّ

 موضعان يحسن ابتداء الجـزء بأحـدهما، ألن كـل منهمـا  :الموضع المقترق

ة  :الكهفمن قصص سورة  بداية قصة تامَّ

 :بداية قصة موسى مع الخضـر عليهمـا السـالم، يف قولـه تعـالى: الموضع األول

 .ڇائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ڇ

حئ   مئ  ڇ  :، يف قولـه تعـالى(ذو القـرنين)بداية قصـة الملـك : الموضع الثاين

 .ڇىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   

ابع عشر من ( 32)   . القرآن الكريمالجزء السَّ

 يبدأ الجزء مـن سـورة األنبيـاء علـيهم السـالم، بقولـه تعـالى :موضع الجزء: 

 .إلى ختام سورة الحج ،ڇٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ڇ

                                                 
 .85/182مجموع الفتاوى البن تيمية، ( 8)

ونقل عبارة المراغـي هـذهك الشـيخ الهـرري يف تفسـير حـدائق الـروح . 86/1تفسير المراغي للمراغي،  (0)

 .87/6والريحان، 

،  والمحــرر الــوجيز البــن 5/825،  والوســيط للواحــدي، 6/870الكشــف والبيــان للثعلبــي، : ينظــر (5)

ــة،  ــن الجــوزي، 5/625عطي ــير الب ــن عــادل، 2/872،  وزاد المس ــاب الب ــوم الكت ، واللبــاب يف عل

 . 5/590يف التفسير لسعيد حّوى،  ،  واألساس80/287

 .62: سورة الكهف( 1)

 .95: سورة الكهف( 2)

ـَمْرلي، ص518مصحف المدينة النبويـة، ص( 6) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص091، ومصـحف الشَّ

= 
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 سليم :حالة الموضع . 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

 .القرآن الكريم

 . ر من القرآن الكريمالجزء الثَّامن عش( 38)

 ٱ  ٻ  ڇ  :، بقولـه تعـالى(سـورة المؤمنـون)يبـدأ الجـزء مـن  :موضع الجزء

 .من سورة الفرقان( 02: )إلى اآلية رقم ،ڇٻ  

 سليم :حالة الموضع. 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

 .القرآن الكريم

 . القرآن الكريمالجزء التَّاسع عشر من ( 32) 

 مـن سـورة الفرقـان، وهـي ( 08: )يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء

ـــــــالى ـــــــه تع ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ڇ    :قول

 .من سورة النمل( 22: )إلى اآلية رقم ،ڇٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       

 سليمغير  :حالة الموضع . 

 هة الرابعة من الشبهات التي أثارها منكري نبوة تتحدث اآلية عن الشب :العلة

                                                 
= 

اء باتفاق: ، وقال السخاوي072األفنان البن الجوزي، ص : ، وقال الصفاقسي8/105، جمال القرَّ

 .0/996، غيث النفع،بإجماع-من ستين-، ومنتهى الحزب الرابع والثالثينتام، وفاصلة

ـَمْرلي، ص568مصحف المدينة النبويـة، ص( 8) ، وفنـون 580، والبيـان للـداين، ص520، ومصـحف الشَّ

ــن الجــوزي، ــان الب اء للســخاوي، 072ص األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي. 8/105، وجم ــام، : وق ت

 .0/002، غيث النفع، اتفاقًا -من ستين-والثالثين وفاصلة، وتمام الحزب السادس

ـَمْرلي، ص598مصحف المدينة النبويـة، ص( 0) ، وفنـون 580، والبيـان للـداين، ص502، ومصـحف الشَّ

اء باتفاق: ، وقال السخاوي078ص األفنان البن الجوزي، : ، وقال الصفاقسي8/101، جمال القرَّ

، غيـــث بإجمـــاع -مـــن ســتين-ب الثـــامن والثالثــينتــام، وفاصـــلة، وختــام الحـــز: كــاف، وقيـــل 

 .0/020النفع،
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، حيث بدأت سورة الفرقان بالحديث عن توحيد اهلل تعالى يف اآلية األولـى محمد 

والثانية، ثم الرد على عبدة األوثان يف اآليـة الثالثـة، ثـم تتابعـت اآليـات يف إيـراد شـبه 

ثـالث شـبهات قبـل آيـة والرد عليها، فـذكرت السـورة  الكفار يف إنكار نبوة محمد 

 :الموضع، وشبهة بعدها، فكان المجموع خمس شبهات، وهي كاآليت

ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  چ : الشبهة األولى

 .چ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ

ـــــــة چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ: الشـــــــبهة الثاني

 .چ ڍ  ڍ  

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ    گ   گ  گ  گ چ :الشـــبهة الثالثـــة

 .چں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڇ : الشـــبهة الرابعـــة هـــي آيـــة الموضـــع

 .ڇڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       

وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  چ : الشــــــبهة الخامســــــة

 .چىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ   

ت عن الشبهة الواحدة ُتعدُّ كمقطع منفصل ولكن ال يحسن قطع وإن كانت اآليا

التالوة عند تمام الشبهة الثالثة مثالً، ثم االبتداء يف اليـوم التـالي بـذكر الشـبهة الرابعـة 

بعـدها إال إذا كــان القطــع وقتــي مــن تعلــيم للقــرآن أو يف صــالة ومــا شــابه ذلــك، ألن 

يف سـياق واحـد منسـجم يف وحدتـه المقاطع الخمسة عـن الشـبهات متصـلة ببعضـها 

 .الموضوعية

 ابتداء الجزء بأحد موضعينيحسن  :الموضع المقترق:

إما من بداية سورة الفرقان، وذلـك لمعرفـة الشـبهات وتتابعهـا مـن البدايـة،  -

 .األقرب إلى منهاج الصحابة رضي اهلل عنهم يف تحزيب القرآن الكريموألن هذا هو 

                                                 
 .81/222، واللباب البن عادل، 75-9/12مفاتيح الغيب للرازي، : ينظر (8)
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ــم - ــة رق ــا مــن اآلي ــه تعــالى وهــي( 52: )وإم ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      چ : قول

أل ــا بدايــة مقطــع جديــد عــن قصــص األنبيــاء  ،چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

وهـذا . جاء بعد إكمال الحديث عن الشبهات الخمس لمنكري النبوة. عليهم السالم

 .الذي فعله بعض المفسرين يف تفسيره، أمثال الرازي وابن كثير والشوكاين

 . لقرآن الكريمالجزء العشرون من ا( 75)

 من سورة النمل، وهـي قولـه ( 26: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ڇ  :تعــــــالى

 .من سورة العنكبوت( 12: )إلى اآلية رقم  ڇٺ

 غير سليم :حالة الموضع . 

 ٴۇ  ڇ   :قوله تعالى، وهي من جهة المعنى تعلق اآلية بآيتين قبلها :العلة

ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  

فعلَّة هذا الموضع تشابه تمامـًا مـا سـبق ذكـره يف ڇەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   

الجـزء التاسـع، والجـزء الثالـث عشـر، والجـزء السـادس : )األجزاء الثالثـة الماضـية

يف اليـوم -منتصف القصة، ثـم االبتـداء  ال يحسن أبدًا قطع التالوة يف، وهو أنه (عشر

بتالوة النصف اآلخر منها، وذلك لتعلق الكالم بعضه ببعض  -التالي أو ما شابه ذلك

، ففـي قولـه والجملة عاطفة على ما قبلها إذ بدأت بحرف الفاء العاطفة وما النافيـة

و فأما موقـع الفـاء هنـا فهـ : يقول ابن عاشور ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڇ :  تعالى

                                                 
، وفـتح القـدير للشــوكاين، 5/552، وتفسـير القـرآن البـن كثيـر، 9/75مفـاتيح الغيـب للـرازي، : ينظـر (8)

 .8218ص

ـَمْرلي، ص ، ومصـحف128مصحف المدينة النبويـة، ص( 0) وفنـون . 580، والبيـان للـداين، ص556الشَّ

ــان البــن الجــوزي، ص اء للســخاوي، 078األفن ــام،  : وقــال الصفاقســي. 8/101،   وجمــال القــرَّ ت

 .5/076، غيث النفع،، وثلث القرآن، بإجماع-من ستين-وفاصلة، وتمام الحزب األربعين

 .22-21: سورة النمل( 5)

 .2/255لدرويش، إعراب القرآن وبيانه ل (1)
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لتعقيب الجملة المعطوفة بالفاء على التـي قبلهـا تعقيـب جـزء القصـة علـى أولـه فـال 

وها هو اإلمام المراغي ينتقد هـذا . لذا ارتبطت بما قبلها. تفيد إال تعقيب اإلخبار

موا القرآن إلى  : الموضع من التجزئة كمثيله من قبل فيقول سبق أن بّينَّا أن الذين قسَّ

ن ال حظوا العّد اللفظي للحروف والكلمات واآليات، ولم ينظروا إلى أجزائه الثالثي

 .ارتباط اآليات بعضها ببعض

ابـن : وممن تنبه مـن المفسـرين إلـى جمـع القصـة يف مقطـع واحـد ثـم تفسـيرها

ى  .عطية، والقرطبي، وابن كثير، وسعيد حوَّ

 ابتداء الجزء بعد تمام قصة لوط يحسن  :الموضع المقترقذلك ألن ، و

 قصـة موسـى  :السورة ذكرت قبلها  ثالث قصص لألنبياء علـيهم السـالم، وهـي

يف السـياق نفسـه،  فتـأيت قصـة لـوط  .، وقصـة صـالح وقصة سـليمان 

بعد آية الموضع بآيتين، وهي قوله : أي (20: )ية رقمفيكون بدء الجزء بعد ذلك باآل

وقــــد  ،چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ :  تعــــالى

يرد سؤااًل بـأن هـذه اآليـة ظاهرهـا االرتبـاط بمـا قبلهـا، فكيـف يحسـن االبتـداء هبـا؟ 

ــرازي: الجــواب ــول ال ــوالن : يق ــة ق ــن : األول: يف هــذه اآلي ــه م ــا قبل ــق بم ــه متعل أن

القصص، والمعنى الحمد هلل على إهالكهم وسـالم علـى عبـاده الـذين اصـطفى بـأن 

أنه مبتدأ فإنه تعالى لما ذكـر أحـوال األنبيـاء علـيهم السـالم : لثاينا. أرسلهم ونجاهم

كالمخالف لمن قبله يف أمر العذاب، ألن عذاب االستئصـال مرتفـع  وكان محمد  

ه هبذه النعم، وبأن يسلم على األنبياء  عن قومه، أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصَّ

ة  -واهلل أعلـم-فـاألقرب .  ةعليهم السـالم الـذين صـربوا علـى مشـاق الرسـال قـوَّ

                                                 
 .9/2التحرير والتنوير البن عاشور،  (8)

 .80/5تفسير المراغي للمراغي،  (0)

، وتفسـير 85/822، والجـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي، 1/528المحرر الوجيز البـن عطيـة، : ينظر (5)

 .1/517، واألساس يف التفسير لسعيد حوى، 5/592القرآن الكريم البن كثير، 

 .890-9/860تيح الغيب للرازي، مفا: ينظر (1)

 . 9/895مفاتيح الغيب للرازي،  (2)
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مناسبة اآلية لما بعدها، ألن اآلية ُختمت بالحديث عـن تبكيـت المشـركين والـتهكم 

چ  چ   چ: بحالهم، وذلك أل م آثروا عبادة األصنام على عبادة اهلل، لذا قـال تعـالى

 ثم جاءت اآليات بعدها يف الـرد علـى عبـدة األوثـان يف السـياق  ،چڇ  ڇ  ڇ   

نفسه، وأن اهلل تعالى هو الخالق ألصول النعم وفروعها، إذ بدأت اآليات باالستفهام 

ں   ں  ڻ    ...... ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  : اإلنكــاري الواضــح، فقــال تعــالى

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ      .....ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ .... ڻ  ڻ

 : اشــــوريقــــول ابــــن ع.  چٹ     .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ حئ     ....... ۇئ

انتقل هبذا االضطراب مـن االسـتفهام الحقيقـي التهكمـي إلـى االسـتفهام التقريـري، 

ــالى ــه تع ــي قول ــة وه ــة اإلجمالي ــن المقدم ــى  ،  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چ: وم إل

د اهلل الخيرات والمنافع من آثار رحمته، ومن . المقصود وهو االستدالل الغرض عدَّ

 .آثار قدرته

 .والعشرون من القرآن الكريمالجزء الحادي ( 73)

 من سورة العنكبـوت، وهـي ( 16: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ـــــالى ـــــه تع ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ڇ  :قول

إلــــــى   ڇٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     

 .من سورة األحزاب( 52: )اآلية رقم

 مسلي :حالة الموضع. 

                                                 
 61 - 62: النمل (8)

 .9/82التحرير والتنوير البن عاشور،  (0)

َمْرلي، ص108مصحف المدينة النبوية، ص( 5) ، وعن ابـن 580، والبيان للداين، ص525، ومصحف الشَّ

من سـورة األحـزاب، فنـون األفنـان ( 52: )رأس موضع الجزء، آية: ، وقيل(05: )الجوزي رأس اآلية

اء للسـخاوي، وقيـل: ، وينظر078ص  : ، وقـال الصفاقسـي8/101، (12: )رأس اآليـة: جمال القرَّ

 /5، غيـث النفـع، بإجمـاع -مـن سـتين-تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب الثاين واألربعـين: كاف، وقيل

8222. 
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 ينهـى أهـل الكتـاب إذ كيفيـة التعامـل مـع بداية وحدة موضوعية عن  :العلة

وأن ال  ،تعالى عن مجادلتهم إذا كانت من غيـر بصـيرة مـن المجـادل، أو بغيـر قاعـدة

ــالم ــين ك ــق، ولطــف، ول ــن خل ــن، بحس ــي أحس ــالتي ه ــادلوا إال ب ــتكن ....يج ، ول

إلـيكم ومـا أنـزل إلـيهم، وعلـى  مجادلتكم ألهل الكتاب مبنيَّة على اإليمان بما أنـزل

 ، وعلى أن اإلله واحدك منقـادون مستسـلمون ألمـره اإليمان برسولكم ورسولهم

( 22: )فهذه اآلية وما تتبعها من آيات متعلقة هبا حتى اآليـة رقـم .ڇٹ  ڤ   ڤ ڇ

ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڇ : وهـــي قولـــه تعـــالى

 .داء الجزء هبافناسب ابت ڇڄ     

 . الجزء الثاين والعشرون من القرآن الكريم( 77) 

 مـن سـورة األحـزاب، وهـي ( 58: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ــالى ــه تع ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ  :قول

 .~من سورة يس( 07: )إلى اآلية رقم ،ڇٺ  ٺ

 غير سليم :حالة الموضع . 

 قولـه  ك(52: )اآليـة رقـم مـن جهـة المعنـى وهـيق اآلية بما قبلهـا تعل :العلة

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ڇ  :تعـــالى

عاطفــة علــى مــا قبلهــا ويف   الــواو   ڇٱ  ٻ  ٻڇ : فقولــه،  ڇېئ  ىئ  ىئ  ىئ     

  يقـول تعـالى واعظـا نسـاء النبـي وفيهـا   السياق نفسه عن مخاطبـة نسـاء النبـي 

                                                 
 .650تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  ص( 8)

 .2/206التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لنخبة من العلماء،  : وينظر.  22: ورة العنكبوتس( 0)

َمْرلي، ص118مصحف المدينة النبوية، ص( 5) ، وجمـال 580، والبيـان للـداين، ص572، ومصحف الشَّ

اء للسخاوي،  بـع تـام، وفاصـلة، ومنتهـى الحـزب الرا: كـاف، وقيـل : ، وقال الصفاقسي8/102القرَّ

، وعنـد ابـن الجـوزي  ايـة الجـزء رأس 5/8255، غيـث النفـع، بـال خـالف -من سـتين-واألربعين

 .  078، فنون األفنان، ص(06)، وقيل (08: )اآلية

 .52: سورة األحزاب( 1)
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فناسـب   خرة واستقر أمرهنَّ تحت رسـول اهلل اليت اخرتن اهلل ورسوله والدار اآلال

 أن يخربهنَّ بحكمهـّن وتخصيصـهّن دون سـائر النسـاء بـأّن مـن يـأت مـنهّن بفاحشـة

يف –ثم ذكـر عدلـه وفضـله . يف الدنيا واآلخرة ڇ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئڇ

: أي ڇٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ ڇ  :يف قولـه-وهذا هو وجه المناسبةآية الموضع 

يف : أي ڇ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڇ يطـــع اهلل  ورســـوله، ويســـتجب

ــازل رســول اهلل  ــع الخالئــق يف   الجنــة فــإ نَّ يف من ــين يف منــازل جمي يف أعلــى علي

كما نلح  براعـة المقابلـة بـين   . الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العر 

پ     ڇ   : بـالثواب  ڇ ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ ڇ: هاآليتين حيث قابل العقاب بقول

يف - االبتـداءاإلخبار بالوعيد ثـم يكـون  ، فكيف يصح قطع التالوة علىڇڀ  ڀ 

 !باإلخبار بالوعد والكالم متصل بعضه ببعض؟ -اليوم التالي وما شابه ذلك

  :وممن تنبه من المفسرين إلى هذا المعنـى يف تـرابط اآليـات وجعلهـا يف مقطـع واحـد

 لواحدي، الزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، والبقاعي، والشوكاين، والقنوجي،ا

 أي قبل آية الموضـع (09: )أن يبدأ الجزء من اآلية رقم :الموضع المقترق ،

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  چ    :قولـه تعـالى ووهـ بثالث آيات،

ۋ  ۅ   ۅ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                ۋ 

ۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

وذلــــــــــــــــك   چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

                                                 
 (.بتصرف) ،5/102تفسير القرآن العظيم البن كثير،  ( 8)

، والمحـرر الـوجيز البـن عطيـة، 5/250، والكشـاف للزمخشـري، 5/169الوسيط للواحدي، : ينظر (0)

، وفـــتح القـــدير للشـــوكاين، 07، ونظـــم الـــدرر للبقـــاعي، 81/800، والجـــامع للقرطبـــي، 1/100

 2/580، وفتح البيان للقنوجي، 8862ص

 .58 – 09: سورة األحزاب( 5)
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والكالم مستأنف مسـوق لتقريـر موقـف بداية وحدة موضوعيةك فهو  :األول: لسببين

  .لفهم والتدبركمل لاأل ووه ،يناسب االبتداء بهف  ي اإلسالم من أزواج النب

يحسن االبتداء بالنداءك كمـا بـدأ اهلل بـه يف عشـر سـور مـن القـرآن   :السبب الثاين

 .ذكرناه سابقًا يف الجزء الثالث من القرآن الكريم وقدالكريم، 

 . الجزء الثَّالث والعشرون من القرآن الكريم( 71) 

 وهـي قولـه ~من سورة يس( 09: )الجزء من اآلية رقميبدأ  :موضع الجزء ،

ــة  ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ڇ      :تعــالى إلــى اآلي

 .من سورة الزمر( 58: )رقم

 غير سليم :حالة الموضع . 

 فهـي يف سـياق قصـة من اآليات من جهة المعنى تعلق اآلية بما قبلها :العلة ،

إذ تبدأ اآليات بـذكره  .باع الرسلالذي دعا قومه الت   -جاريب النَّ حب–الرجل المؤمن 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ڇ  :، وهـي قولـه تعـالى(02: )من اآلية رقـم

يخـرب تعـالى أنـه انـتقم  ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ   ، ويف هذه اآلية ڇۀ  ہ    

أل ـم كـذبوا رسـله بعد قتلهم إياه، غضبًا منه تبـارك وتعـالى علـيهم،  الرجل من قوم

وقتلوا وليه، ويذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج يف هالكه إياهم إلـى إنـزال 

ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڇ  جند من المالئكة عليهم بل األمر كان أيسر من ذلـك

 . ، عن آخرهم لم يبق فيهم روح ترتدد يف جسد ڇٹ     

                                                 
 .6/862إعراب القرآن وبيانه للدرويش،  (8)

ــمَ 168مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 0) ، وقــال 580، والبيــان للــداين، ص599ْرلي، ص، ومصــحف الشَّ

اء، باتفاق: السخاوي تـام، وقيـل كـاف، فاصـلة، ومنتهـى : ، وقال الصفاقسـي8/102، جمال القرَّ

، وعند ابن الجوزي  اية 5/8260، غيث النفع، بال خالف -من ستين-الحزب السادس واألربعين

  .078، فنون األفنان ص(58: )آية الموضعرأس : من سورة الزمر، وقيل( 08: )الجزء رأس اآلية

 .02: سورة يس( 5)

 .00: سورة يس( 1)

 .6/026ونظم الدرر للبقاعي، . 5/276تفسير القرآن العظيم البن كثير،  ( 2)
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ا يف قصة صاحب يس كما يقول المفسـرون، فـال يحسـن فاآليات متصلة ببعضه

ثـم -كما ذكرنا ذلك مرارًا يف المواضع المماثلة -أبدًا قطع التالوة على بعض القصة 

وهذا الذي انتقده اإلمام المراغـي مـرارًا، إذ يقـول يف . االبتداء بطرفها يف مجلس آخر

ة : هذا الموضع الكريم إلى األجزاء الثالثين  إن تقسيم الكتاب: تقدم أن قلنا غير مرَّ

لوح  فيه العّد اللفظي ال االتصال المعنوي، إذ كثيرًا ما تكـون بـداءة الجـزء يف أثنـاء 

أردف -القصة الواحدة كما هنا، فإنه بعد أن بيَّن حال الناصح الشهيد ودخولـه الجنّـة

لعـذاب ذلك بـذكر حـال المتخلفـين المخـالفين لـه، ثـم ذكـر سـنة اهلل يف أمثـالهم يف ا

وممن تنبه من المفسرين إلى  .الدنيوي ثم هم ُيَردُّون إلى رهبم فيعذهبم يف اآلخرة

: هذا المعنى يف ترابط اآليات ببعضها وجعلها يف مقطع واحد أو جمعها مع مـا قبلهـا

  . والقرطبي، وابن كثير، والقنوجي الواحدي،

 وهـي قولـه تعـالى( 02: )أن يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :الموضع المقترق: 

ما بينَّاه آنفـًا على  ،ڇڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڇ

واألقوى من . وكمال الفهم والتدبر لمعنىإلتمام ا بعضهاباآليات  ضرورة وصلمن 

يف  الصــحابة ذلــك واألكمــل أن يبــدأ الجــزء بســورة يــس، فهــو األقــرب لمنهــاج 

ـاظ ألجـزاء التـي ُتعـرف ليماثـل غيـره مـن او ،تحزيب القرآن الكريم بـأول عنـد الحفَّ

  .، وجزء قد سمع، وغيرهماجزء األحقافسورة منه ك

ابع والعشرون من القرآن الكريم( 74)  . الجزء الرَّ

 من سورة الزمر، وهـي قولـه ( 50: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ـــــــالى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڇ   :تع

 .من سورة فصلت( 16: )إلى اآلية رقم ،ڇٺ    ٺ  

                                                 
 .05/1تفسير المراغي للمراغي،  (8)

، وفـتح 5/276، وتفسير القرآن البـن كثيـر، 82/81، والجامع للقرطبي، 5/280الوسيط للواحدي،  (0)

 .2/156البيان للقنوجي، 

 .02: سورة يس( 5)

ـَمْرلي، ص198مصحف المدينة النبوية، ص( 1) ،  وفنـون 580، والبيـان للـداين، ص121، ومصـحف الشَّ

= 
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 غير سليم :حالة الموضع . 

 وهي من جهة المعنىك (58-00) تعلق اآلية بما قبلها من اآليات :العلة

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ :قوله تعالى

ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  

ف الكفار وقَّ  عد أن ضرب اهلل مثلين للمشرك والموّحد،فب  چجت  حت  خت   

؟ وهذا توقيف ال يجيب عنه أحد إالَّ بأ ما ال ڇۈئ  ېئ  ېئ  ڇ: بقوله

رثم . يستويان إذ والناس جميعًا   اآليات حقيقة وقوع الموت للنبي  تقر 

وقيفًا معناه ت -الكفار مرة ثانية-ف ثمَّ وقَّ . يختصم يوم القيامة المؤمنون والكافرون

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ  :-آية موضع الجزء وهي–نفي الموقف عليه بقوله 

ال أحد أظلم : أي ،ڇ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 ، كذب على اهلل وكذب على رسول اهلل : ألنه جمع بين طريف الباطل ،من هذا

ڀ  ٺ  ٺ    ڇعداً لهم  قالوا الباطل وردُّوا الحق، ولهذا قال جلَّت عظمته متو

: -مناسبة المقطع مع ما قبله فوجه . وهم الجاحدون المكذبون ڇ ٺ  ٺ

لما ذكر تعالى أن الخلق صائرون إلى الموت، وأن المؤمنين والكافرين 

سيختصمون عند رهبم يف أمر التوحيد والشرك وأنه تعالى يفصل بينهم إشارة إلى 

آية موضع الجزء : أي . زاء كل من الفريقين، ذكر هنا ج(58-00:  )اآليات رقم

 ٿ   ڇ  :، وهي قوله تعالى(52- 55: )رقم ، واآليات التي بعدها(50: )رقم

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
                                                 

= 
اء للسـخاوي، 078األفنان البن الجوزي، ص تـام، وقيـل : ، وقـال الصفاقسـي8/102، وجمال القرَّ

 .5/8299، غيث النفع،  باتفاق -من ستين-عينكاف، وفاصلة، ومنتهى الحزب الثامن واألرب

 .المحرر الوجيز، المرجع نفسه( 8)

 . 1/29تفسير القرآن العظيم البن كثير،  ( 0)

 .5/75صفوة التفاسير للصابوين، ( 5)
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للفريقين عند وعليه ال يحسن قطع التالوة على معنى االختصام .  ڇ  ڍ  ڍ

: بالحديث عن جزاء كل منهما، فالفاء يف قوله -يف وقت آخر-رهبم، ثم االبتداء 

 .عاطفة على ما قبلها إلتمام المعنى ڇٱ  ٻ  ٻ  ڇ

 وهـــي قولـــه  :(07) يحســن ابتـــداء الجـــزء مــن اآليـــة رقــم :الموضــع المقتـــرق 

ې  ې  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ : تعـــــــالى

أنـه ضـرب : إذ يبدأ المقطع بذكر خصيصتين للقرآن الكريمك األولى چې  ى  ى  ائ  

أنه ال اعوجاج يف لغة القرآن أو أسـلوبه أو معانيـه أو : للناس من كل مثل، والخصيصة الثانية

ُيعــدُّ بمثابــة مقدمــة تمهيديــة ضــرورية للمثلــين  -أي هــذا المقطــع-وهــو  .تشــريعاته

يات التي جـاءت بعـده، ومنهـا آيـة الموضـع، وبـذلك تكـون قـد اكتملـت المذكورين يف اآل

 .الوحدة الموضوعية للمقطع يف الحديث عن أمثال القرآن الكريم

الشـوكاين، وسـعيد حـّوىك : بعـض المفسـرين أمثـال وقد تنبـه إلـى هـذا المعنـى

 . كراآلنفة الذ( 07)فجمعا آية الموضع مع ما قبلها يف مقطع واحد من بداية اآلية 

 . الجزء الخامس والعشرون من القرآن الكريم( 70) 

 من سورة فصلت، وهي قوله ( 17: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ــالى ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڇ    :تع

ــى خاتمــة ســورة  ،ڇٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     إل

 .الجاثية

 سليمغير  :الة الموضعح. 

                                                 
 .2/516األساس يف التفسير لسعيد حّوى،  (8)

 .2/516ّوى، ، واألساس يف التفسير لسعيد ح8090فتح القدير للشوكاين، ص: ينظر (0)

َمْرلي، ص220مصحف المدينة النبوية، ص( 5) ، وجمـال 580، والبيـان للـداين، ص100، ومصحف الشَّ

اء للسخاوي،  ، -من ستين-تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب الخمسين : ، وقال الصفاقسي8/106القرَّ

: رأس اآليـة ، وعنـد ابـن الجـوزي  ايـة الجـزء5/8800وخامس أسداس القرآن باتفاق، غيث النفع، 

 .070من سورة الجاثية، فنون األفنان، ص( 50: )، وقيل(00)
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 من جهة المعنى وهي قوله ( 16: )ا من اآلية رقمقبله مابارتباط اآلية  :العلة

ووجـــه  ،چمت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ     چ: تعـــالى

ـا ذكـر تعـالى  : المناسبة بينهما كما يقول أبـو حيـان . چ اآليـة...مت  ىت  يت    چلمَّ

ال : ومتـى ذلـك؟ فقيـل: وكـأن سـائالً قـال. م القيامـةكان ذلك داللة على الجـزاء يـو

يعلمه إال اهلل، ومن سئل عنها فليس عنده علم بتعين وقتها، وإنما يـرد ذلـك إلـى اهلل، 

ا كـان مـا يخـرج مـن أكمـام  ثم ذكر سعة علمه وتعلقه بما ال يعلمه إال هو تعالى، ولمَّ

عـدم، ناسـب أن ُيـذكر مـع الشجرة وما تحمل اإلناث وتضعه، هو إيجاد أشياء بعـد ال

علم السـاعة، إذ يف ذلـك دليـل علـى البعـث إذ هـو إعـادة بعـد المـوت، وناسـب ذكـر 

ٹ  ٹ  ٹ    ڇ: أحوال المشـركين يف ذلـك اليـوم وسـؤالهم سـؤال التـوبيخ، فقـال

الذين نسبتموهم إلىَّ وزعمتم أ م شركاء لي، ويف ذلك  كـم هبـم : أي ڇٹ

  ... وتقريع

لق اآلية بما قبلهـا وارتباطهـا الوثيـق هبـا، وهـو الـذي يحسـن أن وبذلك يظهر تع

، وعـدم القطـع علـى هـذه چ اآليـة...مت  ىت  يت    چ: تبدأ به التالوة من قوله تعالى

: وقد تنبه إلى هذا الرتابط من المفسرين. اآلية فيغيب المعنى على القار  والمستمع

ى، وجعــال  آيــة بدايــة مقطــع يف  چ اآليــة...مت  ىت  يت    چ               : البقــاعي وســعيد حــوَّ

 .التفسير

 ــرق ــى  :الموضــع المقت ــدأ الجــزء األْول بعــد ســورة  -ســورة الشــورىبأن يب

وذلـك  -وإن كان وجه المناسبة حاضر بين آيـة الموضـع ومـا قبلهـا -فصلت مباشرة

وهو  (21-17: )لم يتبق على  اية سورة فصلت سوى بضع آيات من اآلية رقمألنه 

وهـذا هـو األيسـر عمليـًا لُيعـرف بـه . قدار وجه يف طبعة مصـحف المدينـة النبويـةبم

عنـد  شـهورةعلى شـاكلة األجـزاء األخـرى الم فيكون جزء الشورىك: الجزءك فنقول

                                                 
 .7/198البحر المحيط ألبي حيان،  (8)

ى، 6/291نظم الدرر للبقاعي،  (0)  .2/102، واألساس يف التفسير لسعيد حوَّ
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اريات، وجـزء قـد سـمع  اظك كجزء األحقاف، وجزء الذَّ ، وجـزء (المجادلـة)أو الحفَّ

يف  ألقـرب لمنهـاج الصــحابة ا أنـه ا، كمـ(النبـأ)، وجـزء عـمَّ أو (الملـك)أو تبـارك 

  .، واهلل أعلمتحزيب القرآن الكريم

ادس والعشرون من القرآن الكريم(  75)  .الجزء السَّ

 ک  گ  گ  ڇ  :يبدأ الجزء من سورة األحقاف، بقوله تعالى :موضع الجزء

 .من سورة الذاريات( 52: )إلى اآلية رقم ،ڇگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   

 يمسل :حالة الموضع . 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

ل  ،القرآن الكريم اظ وُيشـتهر بجـزء األحقـافك نسـبة إلـى أوَّ وُيعرف الجزء عند الحفَّ

 . سورة فيه

ابع والعشرون من القرآن الكريم( 72)   . الجزء السَّ

 الـذاريات، وهـي مـن سـورة ( 58: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

 .إلى خاتمة سورة الحديد ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ڇ  :قوله تعالى

 غير سليم :حالة الموضع . 

 آية الموضع جزء من فمن اآليات لفظا ومعنًى،  تعلق اآلية بما قبلها :العلة

-01: )عليهم السالم، والتي تبدأ من اآلية مع ضيوفه من المالئكة إبراهيم  قصة

                                                 
ــَمْرلي، ص208مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 8) ، وقــال 580، والبيــان للــداين، ص112، ومصــحف الشَّ

اء باتفاق: سخاويال كـاف، وقيـل تـام، وفاصـلة، ومنتهـى : ، وقال الصفاقسـي8/106، جمال القرَّ

، وعنـد ابـن الجـوزي  ايـة 5/8825، غيـث النفـع،  بإجمـاع -مـن سـتين-الحزب الثاين والخمسين

من السورة نفسها، فنون ( 52: )رأس آية الموضع: من سورة الذاريات، وقيل( 82: )الجزء رأس اآلية

 .070ألفنان، صا

ـَمْرلي، ص218مصحف المدينة النبويـة، ص( 0) ، وفنـون 580، والبيـان للـداين، ص120، ومصـحف الشَّ

ـــن الجـــوزي، ص ـــان الب اء باتفـــاق: ،  وقـــال الســـخاوي070األفن ـــال 8/106، جمـــال القـــرَّ ، وق

 .5/8802تام، وفاصلة، وتمام الحزب الرابع والخمسين، بإجماع، غيث النفع،  : الصفاقسي
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڇ  :ه تعالىوهي قول (52

ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب      

ٱ   مب  ىب  يب  جت  حت       خت  مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  مج  جح

تصاالً وثيقًا ال يمكن الفصل فاآليات متصلة ببعضها ا. ڇٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

بينهما كما يف التجزئة الحالية، فمن القبيح قطع التالوة على بعض القصة وهو قول 

ثم -كما ذكرنا ذلك مرارًا يف المواضع المماثلة السابقة  -المالئكة إلبراهيم 

لهم يف مجلس آخر، وذلك لتعلق الكالم  االبتداء ببقيتها وهو سؤال إبراهيم 

وقد انتقد هذا الموضع من . عض لفظًا ومعنًى والجملة عاطفة على ما قبلهابعضه بب

كما تنبه إلى جمع القصة يف مقطع واحد من المفسرين، كل  التجزئةك المراغي،

ى: من  .الثعلبي، والشوكاين، وسعيد حوَّ

 موضعان يمكن االبتداء هبما :الموضع المقترق: 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ڇ   :قولـه  تعـالىمـن إما أن يبدأ الجـزء : الموضع األول

مــع ضــيوفه  أل ــا بدايــة وحــدة موضــوعية عــن قصــة إبــراهيم . ڇۋ  ۋ   

 !ال مـن ربعهـا األول أن يبدأ الجزء من بداية سورة الـذاريات: الموضع الثاين. وأهله

يف  وهـو األيسـر عمليـًا ،يف تحزيب القـرآن الكـريم هو األقرب لمنهاج الصحابة ف

اظ والمعلمين بجزء جزءتحديد ال  (. الذاريات)، فقد اشُتهر عند الحفَّ

 . الجزء الثَّامن والعشرون من القرآن الكريم(  78) 

 ٱ  ٻ  ٻ  ڇ  :بقولـه تعـالى ،يبدأ الجزء مـن سـورة المجادلـة :موضع الجزء

ــة  ،ڇٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ     ــى خاتم إل

                                                 
 .07/1تفسير المراغي للمراغي،  (8)

، واألسـاس يف التفسـير 8126، وفـتح القـدير للشـوكاين، ص0/886الكشـف والبيـان للثعلبـي، : ينظر (0)

ى،   .6/86لسعيد حوَّ



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
324 

 .سورة التحريم

 سليم :الة الموضعح. 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

ـاظ بجـزء . القرآن الكريم ك (المجادلـة)أو جـزء ( قـد سـمع)وُيعرف الجزء عنـد الحفَّ

ل سورة فيه  . نسبة إلى أوَّ

 . الجزء التَّاسع والعشرون من القرآن الكريم(  72)

 ٱ  ٻ  ٻ     ڇ  :سـورة الملـك، بقولـه تعـالىيبدأ الجزء من  :موضع الجزء

 .إلى ختام سورة المرسالت ،ڇٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    

 سليم :حالة الموضع. 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

ـاظ وُيشـتهر بجـزء . القرآن الكريم ل ك نسـبة إلـى أ(تبـارك)وُيعرف الجـزء عنـد الحفَّ وَّ

 .سورة فيه

 . الجزء الثَّالثون من القرآن الكريم(  15)

 إلـى  ،ڇٱ  ٻ       ڇ  :يبدأ الجزء من سورة النبأ، بقوله تعـالى :موضع الجزء

  (. سورة الناس: )آخر القرآن

                                                 
ــَمْرلي، ص268مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 8) ، وفنــون 502، البيــان للــداين، ص177، ومصــحف الشَّ

اء، باتفـــاق: ل الســـخاوي، وقـــا070األفنـــان البـــن الجـــوزي، ص ، وقـــال 8/107، جمـــال القـــرَّ

 5/8086تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب السادس والخمسين، بإجماع، غيث النفع،  : الصفاقسي

ـَمْرلي، ص298مصحف المدينة النبويـة، ص( 0) ، وفنـون 502، والبيـان للـداين، ص109، ومصـحف الشَّ

ــن الجــوزي، ص ــان الب اء 070األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي8/107للســخاوي، ، وجم ــام،  : ، وق ت

 .5/8022بإجماع، غيث النفع،  -من ستين-وفاصلة، وتمام الحزب الثامن والخمسين،

ـَمْرلي، ص621مصحف المدينة النبويـة، ص( 5) ، وفنـون 502، والبيـان للـداين، ص200، ومصـحف الشَّ

ــن الجــوزي،  ــان الب اء للســخاوي، 8/886األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي، و8/107، وجم ــام،  : ق ت

، غيـث بـال خـالف -الجـزء الثالثـين: أي -وفاصلة، وختام القرآن العظـيم، ومنتهـى الحـزب السـتين

 .5/8527النفع، 
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 سليم :حالة الموضع . 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

اظ وُيشتهر بجزء . القرآن الكريم ك نسبة ( النبأ)أو جزء ( عمّ )وُيعرف الجزء عند الحفَّ

ل سورة فيه  . إلى أوَّ

 

*              *              * 
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 امتةاخل

 :َةلدَ  البحث إلى مجموعة نتاةج، من أهمها

ــا االســتعمال نفســه يف الحــديث عــن   ــب مصــطلحان لهم ــة والتحزي التجزئ

 . تقسيمات القرآن الكريم

َمْرلي ومصحف المدينة الا  : يف التجزئة علـى كتـابنبوية عتمد مصحف الشَّ

 . غيث النفع للصفاقسي

ل من وضع عالمات لمواضع التجزئة والتحزيـب  منليس   اليسير تحديد أوَّ

 .يف المصاحف

 :أنواع تجزئة المصحف الشريف أربعة 

 . التجزئة على أساس عّد حروف القرآن الكريم  -8

 . ّد كلمات القرآن الكريمالتجزئة على أساس ع -0

 .التجزئة على أساس عّد آيات القرآن الكريم -5

 . التجزئة على أساس عّد سـور القرآن الكريم -1

ل تجزئة للمصاحف كانت التجزئة الشفوية للتخميس والتعشير لآليات،   أوَّ

 .ثم دونت يف المصاحف

يف تجزئـة المصـحف كـان علـى أسـاس سـور  والصـحابة   منهاج النبي 

 .آن الكريمالقر

ل من أمر بتجزئة المصحف على عـّد الحـروف هـو   أكثر العلماء يرون إن أوَّ

 .الحجاج بن يوسف الثقفي

 .غات نقدهاو  سإيجابيات التجزئة الحالية محدودة وضعيفة أمام م 

ل فيها   .شيخ اإلسالم ابن تيمية :أشهر من انتقد التجزئة الحالية وفصَّ

 .لقرآن الكريملك ترسيخ مفهوم الحف  الصوري من أعظم سلبيات التجزئة الحالية 

األســاس الــذي قامــت عليــه التجزئــة الحاليــة للمصــاحف هــو عــّد حــروف  

 .القرآن الكريم
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ة ست: التي تحتاج إلى تحسين -يف نظر الباحث–ليمة عدد مواضع األجزاء غير السَّ  

 .نمن مجموع التجزئة الثالثي(  ٪ 22)، أي بنسبة  أكثر من موضعًا( 68)عشر 

ـة الموافقة لتحزيب الصحابة  الحالية عدد مواضع األجزاء  : بالسـور التَّامَّ

 .مواضع( 0)تسعة 

:أهم توصيات البحث

 االلتزام بأمر التجزئة والتحزيب مـن حيـث المبـدأ، والـدعوة إلـى تجديـدها -8

 .لتحسين والتطويرهبدف ا وإعادة النظر  لدراستها

حاليـة، يمكـن إلحـاق عالمـة علـى رعاية لرغبة المحافظين علـى األجـزاء ال -0

المواضع الجديدة فقط على هامش المصحف الشريف لإلشارة إلى التجزئة البديلة 

   .بعد إقرارها

ال شـك (. الواقـع والمـأمول)تجزئة المصاحف : عقد مؤتمر عالمي بعنوان -5

سيكون له ثمرة كبيرة يف عرض فكرة البحث ومناقشها والوصول إلى حكم جمـاعي 

علمــاء االختصــاص علــى مســتوى العــالم اإلســالمي لتقريــر الفكــرة أو مــن ثلــة مــن 

 . رفضها باألدلة الواضحة البّينة الشرعية منها والعملية الواقعية

راسات القرآنية  -1 على ضـوء مجمـع الفقـه  -تكوين َمْجَمع عالمي خاص بالد 

. باتـهَيُبتُّ يف مواضيع عديدة يف التخصص نظرًا لحاجيات العصـر ومتطل -اإلسالمي

 .، وغيرها من المسائل المتجددةيف تجزئة المصاحف الحالية كمسألة إعادة النظر 

 

*              *              * 
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 صادر واملراجعامل

َمْرليمصحف  .8  (.ت.ط، د.د)، شركة الشمْرلي بالقاهرة، الشَّ

 مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريفنبويــة، المدينــة المصــحف  .0

 (.ت.ط، د.د) وية،بالمدينة النب

، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة (هــ088:ت)للسيوطي اإلتقان يف علوم القرآن  .5

 .هـ8106المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 

عبـد القـادر األرنـاؤوط، دار المـالح : ، تحقيـق(هـ676: ت) للنووي األذكار .1

 .م8078بدمشق، 

، (هــ090: ت)ألبـي السـعود  ريمإرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـ .2

ط، .د)عبــد القــادر أحمــد عطــا، مكتبــة الريــاض الحديثــة بالريــاض، : تحقيــق

 (.ت.د

الطبعـة  ،، دار السـالم بالقـاهرة(هــ 8120) لسعيد حـوّى  األساس يف التفسير .6

 .م0220 األولى،

دار ابـن كثيـر واليمامـة،  لمحـي الـدين درويـش، إعراب القرآن الكـريم وبيانـه .7

 .م 8000، الطبعة السابعة، ببيروت

محـي الـدين : ، تحقيـق(هــ509: ت)البن األنبـاري  ايضاح الوقف واالبتداء .9

 .م8078 الطبعة األولى،رمضان، مجمع اللغة العربية بدمشق، 

منى عدنان غني، : ، تحقيق(هـ222بعد : ت) لألندرابي اإليضاح يف القراءات .0

 .م0220جامعة تكريت بالعراق، 

علــي محمــد : ، تحقيــق(هـــ572: ت)ي الليــث الســمرقندي ألبــ بحــر العلــوم .82

 .م8005 الطبعة األولى، معوض وجماعة، دار الكتب العلمية ببيروت،

عادل أحمـد عبـد الموجـود : ، تحقيق(هـ712:ت) ألبي حيان البحر المحيط .88

 .م8005 الطبعة األولى،وجماعة، دار الكتب العلمية ببيروت، 

محمـد أبـو الفضـل : ، تحقيق(هـ701: ت) للزركشي الربهان يف علوم القرآن .80
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 .م0225 ط،.د لرياض،باإبراهيم، دار عالم الكتب 

غـانم قـدوري الحمـد، : تحقيـق(  هـ111: ت) للداين البيان يف عد  آي القرآن  .85

 .م8001مركز المخطوطات والرتاث والوثائق بالكويت، الطبعة األولى،  

ط، .د)، ر سـحنون بتـونس، دا(هــ8505:ت) البـن عاشـور التحرير والتنـوير .81

 (.ت.د

لحمـد، مجلـة األحمديـة غـانم ا. دلـ تحزيب القرآن يف المصادر والمصـاحف .82

 (.هـ8101، 82العدد)بدبي، 

، دار الكتب العلمية، الطبعـة (هـ678: ت) للقرطبي التذكار يف أفضل األذكار .86

 .م8096األولى،  

، دار المنـار (هــ8521:ت) لرشيد رضا (تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم .87

 . م8017 الطبعة الثانية،بالقاهرة، 

، دار المعرفـة ببيـروت، الطبعـة (هــ771: ت) البن كثير تفسير القرآن العظيم .89

  .م8097الثانية،  

ــابي (هـــ8578:ت) ألحمــد المراغــي تفســير المراغــي .80 ، مطبعــة مصــطفى الب

 .م8016 الطبعة األولى،الحلبي وأوالده بمصر، 

نخبة من العلمـاء، كليـة الدراسـات ل ر القرآن الكريمالتفسير الموضوعي لسو .02

 .م0282جامعة الشارقة بقطر، الطبعة األولى،  -العليا والبحث العلمي 

ــرآن .08 ــوم الق ــي عل ــروح والريحــان يف رواب ــير حــدائق ال ــين تفس ــد األم ، لمحم

 .م0228 الطبعة األولى، الهرري، دار طوق النجاة ببيروت،

ــرحمن يف تفســير .00 ــان تيســير الكــريم ال ــالم المن ـــ 8576:ت) للســعدي ك ، (ه

 .م0220مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة األولى،  

إسـالم عبـد : ، تعليـق(هــ582:ت) للطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن .05

 .م0282الحميد، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة األولى، 

ي، دار عبـد اهلل الرتكـ: ، تحقيـق(هـ618:ت)للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن .01
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 .م0226 الطبعة األولى، الرسالة ببيروت،

اء وكمال اإلقراء .02 عبـد : ، دراسـة وتحقيـق(هــ020:ت) للسـخاوي جمال القرَّ

، مؤسسة الكتب الثقافية ببيـروت، الطبعـة األولـى: الحق عبد الدائم القاضي،

 (.ت.د)

ع ودورها يفنبويجهود اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة ال .06  ة يف المجمَّ

، ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمـأمول، يف اإلعداد والتدقيق

ــين  ــرتة ب ــة المصــحف 8156صــفر  2-5الف ــد لطباع ــك فه ــع المل ـــ، مجم ه

 .الشريف، المدينة المنورة

لمحمد مبارك،  جهود مجمع الملك فهد يف طباعة المصحف الشريف ورقيًَّا .07

هـ، 8156صفر  2-5لواقع والمأمول، ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين ا

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

بشـير بـن : ، تحقيـق(هــ710: ت) للجعـربي حسن المدد يف معرفة فّن العـدد .09

حســن الحميــري، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدينــة 

 .هـ8158المنورة، الطبعة األولى،  

ـلف والخلـفختم القرآن وتحز .00 لحـازمي،  مجلـة الدراسـات ا.دلـ يبه بـين السَّ

 (.هـ8500العدد الثاين، )القرآنية للجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، 

غـانم . دلـ رسم فواتح السور ورؤوس اآلي واألجزاء يف المصـحف الشـريف .52

لحمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدينــة المنــورة، ا

السنة الخامسة والسادسة، -والدراسات القرآنية، العدد العاشر مجلة البحوث

 .هـ8156

ط، .، مطبعــة عثمانيــة، د(هـــ 8857: ت)إلســماعيل الربوســوي  روح البيــان .58

 .هـ8552

لشـهاب الـدين اآللوسـي  روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين .50

 (.ت.، دط.د)، دار إحياء الرتاث العربي ببيروت، (هـ8072: ت)
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محمـد سـعيد زغلـول، دار : ،  تحقيـق(هــ129: ت) للبيهقـي السنن  الكـربى .55

 .هـ8182الكتب العلمية ببيروت، الطبعة األولى،  

ــن ماجــ .51 ــن ماجــ(هـــ075:ت) هســنن اب ــة ه، الب ــاض، الطبع ، دار الســالم بالري

 .م8000األولى،  

 األولى،  الطبعةدار السالم بالرياض،  ،ألبي داود ،(هـ072:ت) سنن أبي داود .52

 .م8000

ى شــرح المخلــاليت .56 القــول الــوجيز يف فواصــل الكتــاب العزيــز علــى :) المســمَّ

ــر للشــاطبي ــاليتل (ناظمــة الزه ــق(هـــ8588:ت)لمخل ــرزاق : ، تحقي ــد ال عب

 .م8000موسى،  الطبعة الثانية،  

ـَمْرليك تـاريخ عريـق يف طباعـة المصـحف الشـريف .57 لرحيـل، نـدوة طباعــة  الشَّ

هـــ، مجمــع 8156صـفر  2-5ه بـين الواقــع والمــأمول، القـرآن الكــريم ونشــر

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

،  مكتبة دار السالم بالرياض، الطبعة (هـ026:ت) للبخاري صحيح البخاري .59

 .م8000الثانية،  

دار السـالم بالريـاض، الطبعـة األولـى،   ،(هــ068:ت) لمسـلم صحيح مسلم .50

 .م8000

 .م0226لصابوين، المكتبة العصرية ببيروت، محمد علي ال سيرصفوة التفا .12

ــوف .18 ــل الوق ــد اهلل الســجاوندي  عل ــي عب ـــ262: ت)ألب ــق(ه ــد : ، تحقي محم

 .م0226 ثانية،الطبعة الالعيدي، مكتبة الرشد بالرياض، 

، (هـ962)لشهاب الدين أحمد السيواسي  عيون التفاسير للفضالء السماسير .10

 .م0226الطبعة األولى،   ،، دار صادر ببيروتهباء الدين دارتما: تحقيق

بع .15 سـالم بـن : ، تحقيـق(هـ8889: ت)للصفاقسي غيث النفع يف القراءات السَّ

 .هـ8106 ط،.د غرم اهلل الزهراين،

، المكتبـة (هــ8527: ت) ألبي الطيـب القنـوجي فتح البيان يف مقاصد القرآن .11
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 .م8000 الطبعة األولى، العصرية ببيروت،

: ت) للشـوكاين الجامع بين فن الرواية والدرايـة مـن علـم التفسـيرفتح القدير  .12

 رابعـة،الطبعـة ال، دار المعرفـة ببيـروتيوسف الغـو ،  :اعتنى به ،(هـ8022

  . م 0227

: ،  تحقيـق(هــ207: ت) البـن الجـوزي فنون األفنـان يف عيـون علـوم القـرآن .16

ــروت، الطبعــ ــدين عــرت، دار البشــائر اإلســالمية ببي ــى،  حســن ضــياء ال ة األول

 .م8097

أبــو أســامة ســليم : ، تحقيــق(هـــ586: ت) البــن أبــي داود كتــاب المصــاحف .17

 .م0226الهاللي، مؤسسة غراس، الطبعة األولى، 

، المكتبـة التوفيقيـة (هــ 259: ت)ألبي القاسم محمود الزمخشري  الكشاف .19

 .م 0280 الطبعة األولى،بالقاهرة، 

أبـي محمـد بـن عاشـور، دار : قيـق، تح(هـ107: ت)للثعلبي  الكشف والبيان .10

 .م0220، 8إحياء الرتاث العربي ببيروت، ط

عـادل عبـد الجـواد : ، تحقيـق(هــ992)البـن عـادل  اللباب يف علـوم الكتـاب .22

 .م8009 الطبعة األولى،وجماعة، دار الكتب العلمية ببيروت، 

ياسـر أبـو شـاديك مجـدي : تحقيـق ،(هــ788:ت)البـن منظـور لسان العـرب .28

 (.ت.ط، د.د)، كتبة التوفيقية بالقاهرةالسيد، الم

العـدد )، مجلة الدراسات القرآنية للجمعية السعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه .20

 (.هـ8500الثاين، 

الســنة الخامســة، العــدد األربعــون، ) مجلــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية .25

 .، مجلس النشر العلمي يف جامعة الكويت(م0222-هـ8102

عبـد الـرحمن بـن : ، جمع وترتيـب(هـ709: ت) تيمية البن مجموع الفتاوى .21

ــة المنــورة،  قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدين

 .م0221الطبعة األولى،  
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، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، (هـ8550: ت)للقاسمي  محاسن التأويل .22

 .م8027 الطبعة األولى،

: تحقيـق ،(هــ210:ت) البـن عطيـة المحرر الوجيز يف تفسير الكتـاب العزيـز .26

 .م0228 ط،.د هاين الحاج، دار التوقيفية للرتاث بالقاهرة،

أحمد بن . د: ، تحقيق(هـ106: ت) البن نجاح مختصر التبيين لهجاء التنـزيل .27

ــة  أحمــد شرشــال، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدين

 .م0220المنورة، الطبعة األولى،  

كمـال يوسـف : ، تحقيـق(هــ052: ت) أبـي شـيبة البـنبة أبي شـي ابنمصنف  .29

 .هـ8120الحوت، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة األولى،  

حمدي السلفي، مكتبة العلوم : ، تحقيق(هـ562:ت) للطرباين المعجم الكبير .20

 .م8095والحكم بالموصل، الطبعة الثانية،  

ولية بمصر، الطبعـة مكتبة الشروق الد لمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط .62

 .م0221الرابعة، 

الطبعـة ، دار الفكـر ببيـروت، (هـ621: ت)لفخر الدين الرازي  مفاتيح الغيب .68

 .م8098 األولى،  

أنـس الشـامي، دار الحـديث : ، راجعه(هـ502:ت) البن فارس مقاييس اللغة .60

 .م0229بالقاهرة، الطبعة األولى،  

: تحقيـق ،(هــ8502:ت) لمصطفى المنصـوري المقتطف من عيون التفاسير .65

 .هـ8006محمد علي الصابوين، دار القلم بدمشق، الطبعة الثانية، 

يوسف : ، تحقيق(هـ111: ت)ألبي عمرو الداين  لمكتفى يف الوقف واالبتداا .61

 .م8097ة الثانية، المرعشلي، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبع

وفيـات القـرن مـن ) ألحمـد األشـمولي، منار الهدى يف بيـان الوقـف واالبتـدا .62

، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده بمصـر، الطبعـة (الثاين عشر الهجري

 .م8075الثانية، 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
354 

محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء : ، تحقيق(هـ870:ت) لمالك موطأ مالك .66

  . (ت.ط، د.د)، الرتاث العربي بمصر

، دار (هــ992)يف تناسب اآليات والسـور، لربهـان الـدين البقـاعي  نظم الدرر .67

 .م8091 الطبعة األولى،  الكتاب اإلسالمي بالقاهرة،

ــز الوســيط .69 ــاب العزي ــي الحســن الواحــدي  يف تفســير الكت ، (هـــ169: ت)ألب

الطبعة عادل أحمد عبد الجواد وجماعة، دار الكتب العلمية ببيروت، : تحقيق

 .م8001 األولى،

ـــزيل .60 ــان معــاين التن ــف وأثرهمــا يف بي ــة ، ألحمــد شرشــال الوصــل والوق مجل

الخامسة عشر، العدد : الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، السنة

 . هـ8102األربعون، 

 

*              *              * 
 

 




