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  "الفاصلة القرآنیة"
  طبیعتھا االیقاعیة وانواعھا ووظیفتھا

  
  *زھیر غازي زاھد. د.أ

  
فقد قرئ نحویآ فpي كتpب اعpراب    . لقد قرئ القرآن قراءات مختلفة ومنوعة منذ نزولھ حتى ھذا العصر

قpراءة   وقpرئ ، القرآن وقرئ لغویآ في كتب مجاز القpرآن وغریبpھ وقpرئ داللیpآ فpي كتpب معpاني القpرآن وتأویلpھ         
وقرئ صوتیآ في كتب قراءات القpرآن كمpا قpرئ بالغیpآ     ، شاملة في كتب التفسیر على اختالف مذاھبھا وأسالیبھا

  .والداللیة ودراسة الفواصل ھنا تتصل بظواھر نصھ اإلیقاعیة، في دراسة أسالیبھ الفنیة
العصpر الواحpد أو علpى مpر     فالقرآن نص خالد والنص الخالد یكون مفتوحآ لقراءات منوعة إبداعیة في 

التفنppى ": فppي قولppھ )ع(وھppو كمppا وصppفھ اإلمpام علppي ، العصpور علppى أن تكppون القppراءة خالفیppة ال قpراءة مضppادة  
  )١("عجائبھ وال یخلق على كثرة الرد

ففي  )٢("الترتیل معرفة الوقوف وتجوید الحروف"القرآن یرتل ترتیآل ویجود قارئھ ویترنم في قراءتھ و
على التأمل والتطریب لما في قراءتھ ونظمھ من اإلیقاع والموازین التpي تظھpر للقpارئ المتأمpل فpي      قراءتھ قدرة 

  .نظم حروفھ وتركیب كلماتھ وفواصلھ التي ھي أواخر آیاتھ وھي موضع الوقف عند قراءتھ
  ما ھي الفاصلة القرآنیة؟ وما الفرق بینھا وبین السجع في النثر والقافیة في الشعر؟

روف متشpاكلة فpي المقpاطع توجpب حسpن إفھpام       حp : "قpائآل الفاصpلة  ) ھـ٣٨٦(لحسن الرمانيعرف ابو ا
فھو یرى أن السجع تتبعھ المعpاني فھpو الpذي یقصpد فpي نفسpھ ثpم         )٣("والفواصل بالغة واالسجاع عیب.. المعاني

ھب ابpو بكppر  وقpد ذھppب ھpذا المppذ  ، والفواصppل تتبpع المعppاني وال تكpون مقصppودة فpي نفسppھا   ، یحمpل المعنppى علیpھ   
كقافیpة  ، ھي كلمpة آخpر اآلیpة   : "الفاصلة) ھـ٧٩٤ت(وعرف بدر الدین الزركشي  )٤()ھـ٤٠٣(الباقالني واصحابھ

  .)٥("الشعر وقرینة السجع
وعرفpھ ابpن    )٦("تماثل الحروف في مقpاطع الفصpول  ): "ھـ٤٦٦(والسجع في عرف ابن سنان الخفاجي 

  . )٧("الكالم المنثور على حرف واحدتواطؤ الفواصل في " بأنھ )ـھ٦٣٧(االثیر 
فأصpحاب اإلعجpاز   . فالتعریفات متقاربة والمفھوم مختلف بین أصحاب إعجاز القرآن وبpین البالغیpین   

ولما كان قسم من الفواصل القرآنیpة توافpق السpجع جعلھpا     ، أرادوا أن یخصصوا للقرآن الكریم مصطلح الفواصل
ولpو كpان القpرآن سpجعآ لكpان غیpر خpارج        : "في السجع في القرآن قائآل ویصر الباقالني على ن، البالغیون سجعآ

والذي یقدرونھ أنھ سجع فھpو وھpم؛ ألنpھ قpد یكpون      .. عن اسالیب كالمھم ولو كان داخآل فیھا لم یقع بذلك إعجاز 
ألن السppجع مppن الكppالم یتبppع المعنppى فیppھ اللفppظ الppذي یppؤدي         .. الكppالم علppى مثppال السppجع وأن لppم یكppن سppجعآ      

  .وذلك ماسبق في كالم الرماني )٨(..."لسجعا
فالفواصل وتشاكل مقاطعھا جزء من االیقاع في النص القرآني واالیقاع من خصائص النثر الفني وھpو  

أما . یختلف عن االیقاع في النص الشعري ففي النثر یكون إیقاعآ متوازیآ متوازنآ غیر مطرد في المقاطع اللغویة
اع فیھ متتابع المقاطع مطرد االیقاع حتى یتpألف الpوزن الشpعري ویخpتم البیpت بكلمpة       فیكون االیق. النص الشعري

والحرف الملتpزم المتكpرر فpي قافیpة القصpیدة یتpوالى ویتكpرر        ، القافیة التي ھي خاتمة لالیقاع الموزون في البیت
لكpن  ، تي ھي في نھایpة اآلیpة  حتى نھایة ابیات القصیدة كالسجع الذي یتوالى في نھایة الجمل النثریة وكالفاصلة ال

السجع والفاصلة قد یتكرر فیھما الحرف الملتزم وقد الیتكرر فلكل نوع من ھذه األنواع مصpطلح اخpتص بpھ وال    
  .)٩(یعدم التشابھ بینھما في تشاكل المقاطع كما ال یعدم الخالف في أشیاء منھا كما سیتضح

السpحر وسpجع الكھpان لكنھpا حpین سpمعت       والعرب قد عرفpت الفصpاحة والشpعر والخطpب كمpا عرفpت       
نصوصآ من القرآن یقرؤھpا الرسpول علیpھ الصpالة والسpالم انجpذبت الیھpا وذھلpت بھpا غیpر أنھpا حpارت بحكمھpا              

                                                 
 .جامعة بغداد -كلیة التربیة للبنات -قسم اللغة العربیة  *
 .١/٢٨٨شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ،) باب ما جاء في فضل القرآن -كتاب ثواب القرآن(سنن الترمذي  )١(
 ١/٢٠٩النشر في القراءات العشر إلبن الجزري ، ١/٢٢٥البرھان للزركشي ). ع(ھذا القول لإلمام علي )٢(
   ٩٧ص) في ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن(النكت في إعجاز القرآن  )٣(
 ..٥٧انظر كتابھ إعجاز القرآن   )٤(
 ١/٨٣البرھان في علوم القرآن   )٥(
 ١٦٣ابن سنان  -سر الفصاحة  )٦(
 ١/٢٧١المثل السائر   )٧(
  ٥٨، ٥٧إعجاز القرآن   )٨(
أما في عصرنا ھذا فقد َفَقَد الشpعر وحpدة القافیpة    . حینما نذكر القافیة في مقابل الفاصلة ھنا نعني بھا القافیة الموحدة في الشعر العربي )٩(

تppأثًرا بالمصppطلح " قصppیدة النثppر"بppل َفَقppَد وحppدة الppوزن و تتابعppھ أیًضppا وقppارب النثppر فppي القصppیدة اإلیقاعیppة التppي یطلppق علیھppا مصppطلح   
 . لغربيا
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فما كان یقرؤه الرسول وتسمعھ لیس شعًرا لكن فیھ إیقاع الشعر ومpا یشpبھ القpوافي ولجاذبیpة بیتpھ لسpامعھ       . علیھا
یھpا شpبھ مpن سpجع الكھpان لكنھpا لیسpت ایاھpا ولpیس فیھpا الغمpوض الpذي فpي سpجع               وفواصpلھ ف . فیھ تأثیر السحر

فمن آمن بالدعوة الجدیدة آمن بانھ منزل مpن عنpد اهللا إال أّن مشpركي قpریش وھpم أھpل فصpاحة وَخطابpة         ، الكھان
نبي قرب موسم كانوا یفزعون الى شیوخھم في الفصاحة كما فزعوا الى الولید بن المغیرة فتداولوا معھ في امر ال

یأتونھ فیكلمونھ : فقال لھم، ھو مجنوننقول : فقالوا، الحج وكیف یفرقون الناس عنھ ویقنعونھم لینفّضوا ِمْن حولھ
وقppد رووا الشppعر وفppیھم ، ھppم العppرب: قppال، نقppول ھppو شppاعر: قppالوا. فیجدونppھ صppحیحآ فصppیحآ عppادآل فیكppذبونكم
انھم لقوا الكھpان فpاذا سpمعوا قولpھ لpم یجpدوه       : قال، نقول كاھن: واقال. الشعراء وقولھ لیس یشبھ الشعر فیكذبونكم

وھم یخشون أن یسpلم   -أي أسلم-صبأ الولید : فشّكوا بھ فقالوا، یشبھ الكھنة فیكذبونكم ثم انصرف عنھم الى منزلھ
م الولیpد یلpومھم   فأتاه ابن أخیھ ابو جھل بن ھشام بن المغیرة فأخبره بشك قریش بھ فأتاھ، كبیر منھم فیتبعھ الناس

، على شكھم بھ ویلومھم على اتھام محمد بمpا لpیس فیpھ وال یصpدقھم النpاس بتھمتpھ بpالجنون او الكھانpة أو الشpعر         
قالوا وأي شئ السحر؟ قال قد یكون ببابل مpن حذقpھ فpّرق    . فكیف تقول یا أبا المغیرة؟ قال أقول ھو ساحر: فقالوا

آخر لعتبة بن ربیعpة اذ جpاء الpى النبpي یعpرض علیpھ أمpورآ لیختpار          وحدیث -بین الرجل وامرأتھ والرجل وأخیھ
حم  . ﴿بسم اهللا الرحمن الرحیم  فاسمع : فلما انتھى من قولھ قال لھ رسول اهللا.. المال أو الریاسة أو الجمال: منھا

ھم فھم ال بشیًرا ونذیرًًا فأعرض أكثر  . كتاب فصلت آیاتھ قرآًنا عربًیا لقوم یعلمون  . تنزیل الرحمن الرحیم  
فلما عاد الى اصحابھ أحسpوا بتغیpره   ، ثم مضى في قراءتھا وانصت عتبة لھ وھو باھت] فصلت ٤-١[ یسمعون﴾

ورائppي أنppي سppمعت قوًلppا واهللا مppا سppمعت بمثلppھ قppط ومppا ھppو بالشppعر والالسppحر      : فلمppا سppألوه مppا وراءك؟  قppال 
فمpا كpان جpوابھم اال ان     )١(..ماھو فیpھ واعتزلpوه  خلو بین ھذا الرجل وبین ، أطیعوني، یامعشر قریش. والالكھانة

  .سحرك بلسانھ:  قالوا
لقد كان للسانھ ولما قرأه تأثیر في نفس سامعھ دفعھ الى تصدیق غرابpة ھpذا القpول حتpى علpى فصpحاء       

  . االعرب ما جعل قومھ یتصورونھ سحًر
لقpي النبpي وسpمع شpیئآ      وقد وحكایة أخرى في حدیث ابي ذر الغفاري مع اخیھ انیس حین عاد من مكة

الشpعر فلpم    )٢(تpاهللا لقpد وضpعت قولpھ علpى أقpراء       :قpال انpیس  ، وسمع الناس یصفون الرسول بالساحر، من القرآن
  .یلتئم على لسان احد وقد سمعت قول الكھنة فما ھو بقولھم 
القربى ان اهللا یأمر بالعدل واالحسان وایتاء ذي ﴿  :وُروي عppن الولیppد عقبppة اذ سppمع الرسppول یقppرأ  

واهللا إّن لpھ لحpالوة واّن علیpھ    : "فقpال  ]النحpل  -٩٠[﴾ وینھى عن الفüشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذّكرون   
  .)٣("لطالوة واّن أسفلھ لمعرف واّن أعاله لمثمر وما یقول ھذا بشر

وترتیلpھ فpي   كان ھذا االحسpاس والتصpور لمpا فpي بنیpة الجملpة القرآنیpة مpن حpالوة النغمpة فpي تجویpده             
﴿ورتل القرآن  ولمpا یظھppر الترتیpل امكppان ایحpاءات اصppواتھ وتأثیرھpا فppي نفpس السppامع جpاءت اآلیppة       ، )٤(قراءتpھ 
واقpوال اخpرى    )٥("جّودوا القpرآن وزّینpوه بأحسpن األصpوات    : "وقول عبد اهللا بن مسعود ]المزمل -٤آیة [﴾ ترتیًلا

، ھ بھذا االیقاع الذي یتوازن في جملھ ویختم فpي فواصpل آیاتpھ   تظھر اإلبداع فیما امتازت عبارت.. في ھذا المجال
فالفاصpلة  . وفواصل اآلیات ھي موضع الوقف فیھ ایضآ؛ لیتخذ صpوت القpارئ المجpّود مجالpھ فpي تلpوین قراءتpھ       

فكpل لpون   . وّلما كان النص القرآني احتوى كل الpوان الفصpاحة لpدى العpرب لیتحpداھم     ، جزء من االیقاع في اآلیة
فالشاعر قد یجید القول في الوصف أوالمدیح ، الوان الفصاحة واالبداع قد یجیده أدیب واحد في الشعر أوالنثرمن 

فالخطیب في اجادة جملھ ، وكذا الخطیب أوالكاھن یجید نوعآ من المعاني واسلوبآ من القول.. أوالغزل أوالشكوى
القpرآن الكpریم احتpوى كpل ھpذه االجpادات فpي        لكpن  .. وایجازھا والكاھن في تسجیعھا وما یحیط بھpا مpن غمpوض   

وفي أسالیب تعبیره وألوان ما تحتویpھ مpن بعpض صpفات الشpعر كالفواصpل       ، معانیھ التي شملت الحیاة وما بعدھا
التي تشبھ قوافیھ وكاالیقاع المتوازن الذي لھ شبھ بایقاع الشعر الموزون احیانآ لكنھا ال تطابق قوافي الشعر ثابتة 

ابیات القصیدة وھي جزء مما سpمي بعمpود الشpعر فpاذا اختلpف حpرف الpروي الملتpزم ُعpّد عیبpآ فpي             في نھایة كل
القافیة لكن الفواصل لیسpت كpذلك ثpم شpّبھ الفواصpل بالسpجع لكنھpا اختلفpت عpن سpجع الكھpان الغpامض مpن جھpة               

من دون تكلف ألنpھ تpابع    أما السجع في الفواصل فقد جاء، وكأنھ ھو المقصود، والمتكلف الممل في كثرة تكراره
للمعنى مكمل لھ وتزیین الیقاع عبارتpھ او ھpو لpم یكpن سpجعآ الزمpآ بpالمعنى البالغpي أي تكpرار أصpوات بعینھpا            

كمpا سpیأتي بیانpھ فpي انpواع      ، وانما یكون سجًعا في إیقاعھ وموازنتھ أي تكون الفاصلة في وزن سابقتھا الصpرفي 
  .الفواصل

                                                 
وانظpر سpیرة ابpن ھشpام     ، ١٢٥-١٢٢ص ) في ضمن ثالث رسائل في إعجاز القpرآن (عبد القاھر الجرجاني  -انظر الرسالة الشافعیة )١(

١/٢٧٠  
  . أي طرق الشعر وقوافیھ )٢(
   ١/٢٧٠إبن ھشام  وروي ھذا الوصف للولید إبن المغیرة في سیرة ٣٨٨دالئل اإلعجاز للجرجاني ، ١٢٥ -١٢٤الرسالة الشافعیة  )٣(
 ١/٢٢٥النشر في القراءات العشر " معرفة الوقوف وتجوید الحروف): "ع(الترتیل كما روي عن اإلمام علي )٤(
 ١/٢١٠النشر  )٥(
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الرسول في بدایة دعوتھ واصفین إیاه بالشاعر أو الكاھن أو الساحر فلما ھذا ما جعل العرب یواجھون 
لم یجدوا صدقآ في وصفھ بالشاعر والكاھن تمسكوا بوصفھ بالساحر لما في القرآن الكریم من جاذبیة في سماعھ 

داع النصpوص  فھو قد تّضمن انpواع ابp  ، تسحر سامعھ وتبھره فیروح متأمآل معانیھ الجدیدة وأسالیبھ الجدیدة ایضآ
  .الفنیة في نضجھا 

. إنھ فّكر وقّدر ﴿: فنفى السحر بقولھ تعالى، لقد نفى القرآن الكریم السحر والشعر والكھانة عن الرسول
ان . فقال إْن ھذا إّلا سüر یyثر     . ثم أدبر واستكبر   . ثم عبس وبسر . ثم نظر. ثم قتل كیف قدر. فقتل كیف قدر

وال بقول  . وماھو بقول شاعر قلیًال ّما تyمنون   ﴿: ونفى صفة الشعر بقولھ] المدثر ٢٥-١٨[ھذا إال قول البشر﴾ 
. ألم تر أنھم في كل واد یھیمون . والشعراء یتبعھم الغاوون﴿: وقولھ ]الحاقة ٤٢  -٤١[ ﴾كاھن قلیآل ما َتذّكرون

  ].الشعراء ٢٢٧ -٢٢٤[﴾ ...اال الذین آمنوا وعملوا الصالüات. وأنھم یقولون ما الیفعلون
 -٢٩[﴾ فذّكْر فما أنت بنعمة ربك بكاھن وال مجنون       ﴿: ونفي عنھ الكھانة في اآلیpة السpابقة وفpي قولpھ      

  ].الطور
ان اصحاب االعجاز میpزوا مصpطلح الفاصpلة فpي القpرآن الكpریم عpن السpجع فpي النثpر ولpم یسpّموا مpا              

والحpق  ، كالم الكھنة وغیpرھم  تماثلت حروفھ سجعآ رغبة في تنزیھ القرآن الكریم عن الوصف الالحق بغیره من
أن ال فرق بین مشاركة بعض القرآن لغیpره مpن الكpالم فpي كونpھ مسpجوعآ وال فpرق بpین الفواصpل التpي تماثلpت            

  . حروفھا في المقاطع وبین السجع اذا لم یكن كلھ مسجوعآ
كلppھ فppالقرآن الكppریم نppزل بلغppة العppرب وعلppى عppرفھم وعppاداتھم وكppان الفصppیح مppن كالمھppم ال یكppون         

  .)١(كما ذھب ابن سنان، مسجوعآ لما في ذلك من التكلف واالستكراه والتصّنع وال سیما فیما یطول من الكالم
والpذي یقدرونpھ انpھ مسpّجع فھpو َوْھpٌم ألنpھ قpد یكpون الكpالم           : "وعلى عكس ذلك یقف الباقالني في قولpھ   

: فpي شpأن دیpة الجنpین بكpالم مسpجوع       وقpد روى قpول الرسpول لمpن خاطبpھ     " على مثال السجع وان لم یكن سجعآ
وكیف والسجع مما كpان یألفpھ الكھpان مpن العpرب ونفیpھ مpن القpرآن اجpدر بpأن           : "ثم قال" أسجعآ كسجع الكھان؟"

الفواصpل  : "لذلك جاء قpول الرمpاني   )٢("ألن الكھانة تنافي النبوات ولیس كذلك الشعر، یكون حجة من نفي الشعر
  ". بالغة والسجع عیب

سpورة  "و" كسpورة الpرحمن  "نرى السجع جاء في القرآن الكریم حتى تأتي السورة كلھا مسجوعة  لكننا   
  .وكذا في كالم الصحابة وخطبھم، وكذا جاء في في كالم الرسول صلوات اهللا وسالمھ علیھ، "القمر

لسpجع  أما قولي في الفواصل فھو أقرب إلى قpول البالغیpین فpي أّن قسpمآ منھpا كpان سpجعآ باعتبpار أن ا          
وال أرى فائدة مما ذھب الیھ الرماني والبpاقالني واضpرابھما فpي ان السpجع     ، تماثل الحروف في مقاطع الفواصل

ألpیس  . وھما یؤكدان أّن قسمآمن الفواصل سجع ولكنھما ینكران ھذا المصpطلح فیھpا تنزیھpآ للقpرآن الكpریم     ، عیب
قل َلِئْن اجتمعت األنس والجن على أن یأتوا     مثلھ؟ ﴿القرآن الكریم نزل بلغة العرب وتحدى فصحاءھم أن یأتوا ب

فأتوا بسورة من   "﴿: وقولpھ  ]اإلسpراء  ٨٨[بمثل ھذا القرآن ال یأتون بمثلھ ولو كان بع暗ھم لبعض ظھیًرا﴾          
  ].البقرة ٢٣[﴾ "مثلھ

وبمpا  كان ھذا التحدي باالتیان بمثلھ في تراكیبھ ونظمھ ومعانیھ وغایاتھ على الرغم من أنھ نزل بلغpتھم    
ألفوه مpن الفصpاحة والبالغpة غیpر أنpھ جpاء علpى غیpر مpا ألفpوا مpن نظpم وتركیpب؛ ألنpھ احتpوى علpى كpل فنpون                   

فلماذا ننكر السجع في قسم من فواصلھ؟ فالبالغیون ال یجعلpون الخpالف بpین    . الفصاحة والنظم والتركیب للتعبیر
مایطلبpھ المعنpى ویسpتدعیھ ومنpھ فواصpل       فالسجع البلیغ. مصطلحي فواصل واسجاع بل سجع بلیغ وآخر متكلف

  .)٣(القرآن كما سیأتي الحدیث
  

  :أنواع الفواصل
  :تقسم الفواصل على نوعین 

، وھppذا مppا یمكppن تسppمیتھ سppجعآ ، وھppو مppا اتفقppت كلماتppھ فppي تماثppل حppروف المقppاطع  ، المppوازي: أولھppا
اء أكانppت الموازیppة أم المتوازنppة فالفواصppل فppي القppرآن الكppریم ھppي مppن النppوع العppالي فppي البیppان والفصppاحة سppو   

  .والمتقاربة
]الواقعpة  ٣٠–٢٨[ ﴾"وظل ممدود  . وطلح من暗ود . في سدر مخ暗ود"﴿: فمن النوع االول قولھ تعالى

والمرسالت  "﴿: وقولpھ  ]االنفطpار  ١٤، ١٣[ وإّن الفجار لفي جüیم﴾   . إّن االبرار لفي نعیم    "﴿: وقولھ  

                                                 
 "حروف متماثلة في مقاطع الفصول: "وقد ذكرت ابن سنان یعّرف االسجاع ١٦٦سر الفصاحة  )١(
: لpو كpره النبpي صpلى اهللا علیpھ وسpلم السpجع مطلقpآ لقpال         : "كpالم لطیpف فpي ھpذا المجpال قpال      وإلبpن األثیpر   . ٥٨انظر إعجاز القpرآن   )٢(

وانظpر كتpاب    ١/٢٧٣المثpل السpائر   " [نعلم أنھ إنما ذم مpن السpجع ماكpان مثpل سpجع الكھpان ال السpجع علpى اإلطpالق         .. أسجعآ؟ ثم سكت
 .٢٦١الصناعتین ألبي ھالل العسكري 

االعجppاز ، ١٦٤، ١٦٣سppر الفصppاحة  ، ...٢٦٠كتppاب الصppناعتین ألبppي ھppالل العسppكري   ، ١٠مppاني صانظppر اسppرار البالغppة للجر  )٣(
 ...٢٥٨بنت الشاطئ ص -البیاني للقرآن



 ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٥٥

فالمغیرات  . فالموریات قدًحا  . والعادیات ضبüًا  "﴿: وقولھ تعالى  ]المرسالت ٢، ١[ ﴾"فالعاصفات عصفًًا. اُعْرًف
  ].العادیات ٥-١[ ﴾"فوسطن بھ جمًعا. فأثرن بھ نقًعا. صبüًا

وذلpك أقpرب إلpى مpا ألفpھ العربpي مpن مسpاواة         ) السpجع (قد تساوت ھنا بنیات اآلیpات وقpرائن الفواصpل    
ھ خصوًصpا أنھpم سpمعوا بعضpھ موزوًنpا كpأوزان الشpعر كقولpھ         أشطر الشعر ما أوھم خیالھم أنھ شعر عند سpماع 

  ].المؤمنون -٣٦[ )١(﴾ھیھات ھیھات لما توعدون﴿: تعالى
 ٢-١[ما ضلَّ صاحبكم وما غوى﴾      . والنجم إذا ھوى  ﴿: وقد تطول إحدى قرائن الفاصلة كقولھ تعpالى 

  ].الحاقة ٣٢-٣٠[﴾ عون ذراًعا فاسلكوهثم في سلسلة ذرعھا سب. ثم الجüیم َصّلوه. خذوه فغّلوه﴿: وقولھ ]النجم
إّن اهللا لعن الكافرین وأعّد    ﴿: وقد تطول اآلیة أو قد تأتي قpرائن الفواصpل منوعpة الطpول كقولpھ تعpالى      

ما أنزلنا علیك . طھ﴿: وقولppھ ]األحppزاب ٦٥، ٦٤[خالدین فیھا أبًدا ال یجدون ولًیا وال نصیًرا﴾  . لھم سعیًرا
لھ  . الرحمن على العرش استوى . تنزیًال ممن خلق السموات العلى. إال تذكرة لمن یخشى. القرآن علیك لتشقى

اهللا ال . وإن تجھْر بالقول فأنھ یعلم السر وأخفى     . ما في السموات وما في األرض وما بینھما وما تüت الثرى
  ].ھط ٨-١[﴾ .إلھ إال ھو لھ األسماء ألüُْسَنى

إن ما جاء من آیات أو بعض آیات موزونة قد انتظم إیقاع مفاصpلھا وتقابلpت حركpة وسpكوًنا لpم تسpتمر       
تختم كل فقرة بأصوات متكررة منسجمة متوحدة اإلیقاع والنغم كما ھو في قافیة ، في فقرات موحدة نغمیة متتالیة

  .الشعر
  ppا وحppن تّنظمھpا ولكppت مقاطعھppت أو اتزنppرات توازنppئ فقppد تجpعر وال وقppات الشppم كأبیppاویة الكppدات متس

فpإذا ختمpت بكلمpات ذات أصpوات     . حرف واحد تختم بھ كما یخpتم بpھ كpل بیpت فpي الشpعر فھpو اإلیقpاع فpي النثpر          
  .    متماثلة فھو السجع وإذا كانت متقاربة أو متوازنة فھي الفاصلة

      
  :المتوازنة المتقاربة: النوع الثاني

. ونمارُق مصفوفةً  ﴿: كقولpھ تعpالى   )٢(وحروفpھ أو توازنpت مقاطعpھ ولpم تتماثpل     وھو ما تقابلت مقاطعpھ  
  ].الغاشیة ١٦، ١٥[وزرابّي مبثوثة﴾ 

وقولppھ  ]الصppافات ١١٨، ١١٧[وھدیناھما الصراط المستقیم﴾  . وآتیناھما الكتاب المستبین ﴿:وقولppھ  
والقرآن . ق﴿: وكقولppھ ]الفاتحppة ٤-٢[ ﴾...مالك یوم الدین . الرحمن الرحیم . ﴿الüمد هللا رب العالمین : تعppالى
  ].ق ٢-١[ ﴾.بل عجبوا أْن جاءھم منذر منھم فقال الكافرون ھذا شيء عجیب. المجید

، شدید، عظیم" (سورة الحج"وقد تأتي فواصل سورة كاملة من ھذا النوع المتوازن المتقارب كفواصل   
  ...).برید، یغیظ، یرید، العشیر،بعیدال، للعبید، الحریق، منیر، القبور، قدیر، بھیج، السعیر، مرید

  .فھذه ھي فواصل ولیست سجًعا. إن ھذه الفواصل ال تأتي قوافي للشعر  
فالفاصلة القرآنیة قد تكون سجًعا كالنوع األول المذكور وقد ال تكون سجًعا إذا لم تكن حروفھا متماثلة وإنمpا ھpي   

واصppل قppد یأتیppان فppي النثppر مppن دون تكلppف فھppي تابعppة  وھppذان القسppمان مppن الف. متقاربppة متوازنppة كppالنوع الثppاني
وقpد یكونpان متكلفpین تتبعھمpا المعpاني فھpذه ھpي الضpعیفة ولیسpت حسpنة           ، وھي الفصیحة وحسنة البیpان ، للمعاني

  .البیان
  

  :وظیفة الفواصل
  :نستطیع أن نحدد ثالث وظائف للفواصل القرآنیة ھي  

الفواصpل المتمكنppة ھpي التpي یتقppدم لفظھpا أو یتخلpل لفظھppا      ف. مناسpبة المعنpى فppي اآلیpة فبھpا یppتم معناھpا      -١
ومعناھppا فppي اآلیppة ثppم تppأتي الفاصppلة تخppتم بھppا اآلیppة بحیppث لppو لppم تقppرأ الفاصppلة أو لppو سppقطت الختppل المعنppى أو   

وفي الغالب تختم اآلیة بعبارة أو صpفة یتصpل معناھpا    ، "التمكین"اضطرب فھم القارئ وھو ما یسمیھ أھل البدیع 
 ].الحجرات -٤[﴾ إن الذین ینادونك من وراء الüجرات أكثرھم ال یعقلون﴿: ة اآلیة اتصاًلا وثیًقا كقولھ تعالىبدالل

تناسب ما سبقھا من اآلیة وبیان لحال من ینادون الرسول بأنھم لpو عقلpوا   ) أكثرھم ال یعقلون(إن عبارة 
  .لما قاموا بھذا الفعل

كانpت   ]البقpرة  -٤٤[﴾ أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون      أتأمرون الناس بالبر وتنسون ﴿: وقولھ
تناسب داللة ما قبلھا من اآلیة التي أولھا اسpتفھام تعجبpي مpن فعpل غریpب أن یpأمروا النpاس        ) أفال تعقلون(عبارة 

  .ابشيء ال یفعلونھ ھم بنسیان أنفسھم مع أنھم یقرؤن الكتاب وال یتدبرونھ فالفاصلة استفھام لوم وعجب ایًض
﴿أو لم یروا إنا نسوق الماء إلى األرض الُجُرز فنخرج بھ زرًعا تأكل منھ أنعامھم وأنفسھم         : وقولھ
. فھpي تناسpب مpا سpبق مpن اآلیpة وتتصpل بھpا        ) أفpال یبصpرون  (فاصلة اآلیة عبpارة   ]السجدة -٢٧[أفال یبصرون﴾ 

  .ام التعجبيفسوق الماء إلى األرض المالحة یناسبھ اإلبصار لذا جاء بصیغة االستفھ
                                                 

جppاءت جملppة مppن اآلیppات علppى أشppطر مppن وزن الشppعر وكppان تعلیppل البppاقالني أن ھppذا غیppر مقصppود والppذعر مppا قصppد لppھ وزاد علppى    )١(
 . ما بعدھاو ٥١انظر إعجاز القرآن ص.البیتین

  ١٠٥، ١/١٠٤البرھان للزركشي ، ١٦٥ابن سنان ، سر الفصاحة )٢(



 ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٥٦

وجدتھا وقومھا   . ولھا عرش عظیم    إني وجدت امرأة تملكھم وُأوِتَیْت من كل شيء      ﴿: وقولھ تعالى
أّال یسجدوا هللا  . یسجدون للشمس من دون اهللا وزّین لھم الشیطان أعمالھم فصدھم عن السبیل فھم ال یھتدون 

ال (نجpد الفاصpلة    ].النمpل  ٢٥-٢٣[ ﴾.الذي یخرج الخبء في السموات واألرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون       
أمpا فاصpلة   . فھم یسجدون للشمس من دون اهللا فصدھم الشیطان عpن الھدایpة  . متصلة بداللة اآلیة اتصاًلا) یھتدون

فھpي  ) تعلنpون (أمpا فاصpلة اآلیpة الثالثpة     . اآلیة األولpى فھpي صpفة العpرش وال یمكpن اسpتبدالھا بpأخرى وال حpذفھا        
  .لنطق بھاتتبادر إلى الذھن قبل ا

وأكثpر منھpا ھpي الفواصpل التpي تسpبق بكلمpة أو         )١(من ھذا النوع من الفواصل الكثیر في القرآن الكریم
قم اللیل   ﴿: وكقولpھ تعpالى  ). تخفpون (بعد عبارة ) تعلنون(إشارة توحي بھا أو یتبادر الذھن إلیھا كالفاصلة السابقة 

  ].المزمل ٤-٢[ تل القرآن ترتیًال﴾أو زد علیھ ور.نصفھ أو انقص منھ قلیًال.إال قلیًلا
قٌُْل إْن أدري أقریب ما    . ﴿حتى إذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من أضعف ناصًرا وأقل عدًدا      : وقولھ

  ].الجن ٢٦-٢٤[ ﴾.عاِلُم الغیب فال ُیظھُر على غیبھ أحًدا. توعدون أم یجعل لھ ربي أمًدا
 اهللا فما كان  ﴿: وقولpھ  ]األنعام -٣١[ یزرون﴾ ﴿وھم یüملون أوزارھم على ظھورھم أال ساء ما: وقولھ

  ].التوبة -٧٠[﴾ یظلمون أنفسھم كانوا ولكن لیظلمھم
وھكذا یتبادر إلpى الpذھن لفpظ الفاصpلة مpن إشpارة أو       . وھذا كثیر في القرآن ویسمیھ البالغیون التصدیر

الجpن والمرسpالت وكpل السpور     مpن ھpذا النpوع فواصpل سpورة      ،عبارة أو لفظ یناسpبھا ویلتpئم معھpا أو یpوحي بھpا      
  .المكیة

َأفüكم ﴿: كقولppھ تعppالى. قppد تppأتي الفاصppلة بمعنppى یضppاف إلppى معنppى اآلیppة ویؤكppده بعppد تمppام معناھppا       -٢
  ].المائدة -٥٠[﴾ الجاھَلیِة َیبْْغوَن وَمْن أحسُن من اهللا حكًما لقوٍم ُیوِقنون

ومن أحسن من اهللا    یھا باالستفھام اآلخر ﴿فاالستفھام األول أنكر ما یبغونھ من حكم الجاھلیة ثم زاد عل
  .فحكم اهللا یختاره من یوقن ویؤمن بھ) لقوم یوقنون(ثم جاءت الفاصلة  ﴾حكما

ألن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي ھو آخذ فیھ وبلغ إلى زیادة "؛ )اإلیغال(ویسمي البالغیون ھذا النوع 
  .)٢("على الحد

﴿ُقpْل لpئن اجتمعpت    : دة التحدي وبیان منتھpاه كمpا فpي قولpھ تعpالى     وقد یكون المعنى اإلضافي یراد بھ زیا
فالفاصلة  ]اإلسراء -٨٨[اإلنس والجن على یأتوا بمثل ھذا القرآن ال یأتون بمثلھ ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا﴾ 

  .اثم ختم ما یزید المعنى معنى إضافی) ال یأتون بمثلھ(جاءت في جزء اآلیة بعد أن تم معناھا ووضح بقولھ 
وقpد یكppون فppي الفاصppلة زیppادة توكیpد وفصppل بppین حppالین كقولppھ تعpالى مخاطبppا رسppولھ الكppریم فppي بنppي     

إنك ال ُتسِمع  . َفَتَوكَّْل على اهللا إنك على الüّق المبین. إّن ربك یق暗ي بینھم بüكمھ وھو العزیز العلیم﴿: إسرائیل
ي عن ضاللتھم إن ُتسِمُع إّال َمْن یyمُن بآیاتنا فھم     وما أنت ِبھادي العم  . الصّم الدعاء إذا وّلوا ُمْدِبِرِینْ  

  ].النمل ٨١-٧٨[﴾ .مسلمون
یؤكpد القpوة فpي الحكpم والقضpاء بیpنھم وتخpتم بpالعلم بصpیغة المبالغpة،           ) العزیpز العلpیم  (فالفاصلة األولى 

وضوحھ فھو حpق ال  ل) المبین(لتزید الصورة وضوحا، والفاصلة الثانیة بأمره بالتوّكل ألنھ على الحق وختمت بـ 
وفpي الثالثpة اآلیpة التpي أوضpحت الخطpاب بأنpھ ال یسpمع الُصpّم إذا أداروا          . یخفى علیھم إن كانوا یصدعون للحق

واألخیرة تواسیھ، فالذین أصpابھم العمpى فpي بصpائرھم     . فاصلة لحال ضاللتھم) مدبرین(ظھورھم للحق وجاءت 
 ).مسلمون(ات اهللا ودالئلھ والحق بین فھؤالء ال یمكن ھدایتھم فال یسمع الحق إّال من آمن بآی

  .كل فاصلة مستقرة في موضعھا تختم اآلیة بما یؤكد مضمونھا ویزیده وضوحا
إذ قال موسى ألھلة إّني آنسُت ناًرا سآتیكم منھا بخبر أو آتیكم بشھاب قبس لعلكم             ﴿: وقولھ تعالى

  ].النمل ٧[﴾ تصطلون
بالقبس من النار وھم یعیشون لحظات الحاجpة إلیھpا للتدفئpة،    أوضحت ما یراد ) تصطلون(نجد الفاصلة 

أبصpرت، فحpین   : ولpم یقpل  ) آنسpت (لكن الفاصلة أضافت ھذا المعنى مؤدیة الغرض منھا، فاستخدم موسpى الفعpل   
رأى ما یشبھ النار فرح والفعل آنس یعّبر عن ھpذا المعنpى ثpم أراد أن یتعpرف علpى خبpر مpا تصpوره نpارا لیpأتي           

  .بقبس منھا لتقیھم البرد، فالفاصلة ختمت المعنى لما یراد من القبس مؤكدة إیاه) رأتھام(ألھلھ 
 :ظیفتھا اإلیقاعیةو  -٣

فھي بمثابة القفل اإلیقاعي لآلیة وھي موضع الوقف الذي یستریح بھ القارئ المرتل للقpرآن وھpي التpي    
القافیpة فpي الشpعر العربpي القpدیم جpزء مpن        ما ثلت قوافي الشعر غیر أنھا اختلفpت عpن القpوافي باعتبpار أن نظpام      

فالقافیة في الشعر حرف أو حروف وحركات یختم بھpا كpل بیpت مpن     . عمود القصیدة إلى جانب اإلیقاع الموزون
وقدیما سمیت القصیدة باسpم الحpرف الملتpزم فpي نھایاتھpا فقصpیدة المیpة وقصpیدة میمیpة وأخpرى           . أبیات القصیدة

الكریم فھي خواتیم اإلیقاع في اآلیات وقد یتكpرر الحpرف الواحpد فpي الفواصpل وقpد ال       أما فواصل القرآن .. دالیة

                                                 
 . وما بعدھا ١/١٠٨انظر البرھان للزركشي  )١(
 ١/١٢٦السابق  )٢(



 ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٥٧

وھpذا ال  ..) حمیpد، عزیpز، منیpب   (یتكرر كما مر ذكره وإنما تكون الفواصل متوازنة في إیقاعھا من النوع الثاني 
المعتمد على الكم قائما یكون في قصیدة الشعر إال فیما سمي بالشعر المرسل ومع ذلك یظل فرق اإلیقاع والوزن 

  .)١(بینھما
نجد معظم فواصل السور المكیة خاصة ثابتة مستقرة ھي جزء من اآلیة بنیpًة ومعنpىً  یخpتم إیقpاع نظpم      

ولذلك توھمتھا قریش قبpل إسpالمھا شpعًرا    . وغیرھما" سورة الناس"و" سورة اإلخالص"اآلیة بھا كفواصل آیات 
شpعرھم لكنھpا ال تطابقھpا؛ ألن اإلیقpاع فpي المقpاطع اللغویpة فpي اآلیpة          مرة وسجع كھان أخرى وھي تشpبھ قpوافي   

فھنpاك فpرق فpي الpوزن     . متوازنة وإیقاع بیت الشعر موزونة ووزنھا مطابق لوزن األبیات األخpرى مpن القصpیدة   
فمpن السpور مpا جمیpع فواصpل آیاتھpا بإیقpاع متpوازن وموحpدة          ، وفي نpوع قافیpة الشpعر عpن الفواصpل فpي القpرآن       

ومنھpا مpا أكثpر فواصpل     ) سpورة اللیpل  ، سpورة الشpمس  ، سpورة األعلpى  ، سpورة القمpر  : (حرف في الفواصل مثلال
ولحفظ اإلیقpاع فpي   . متوازنة ٦فواصلھا موحدة الحرف و ٥٦منھا ٦٢وعدة آیاتھا" كسورة النجم"حروفھا موحدة 

  :مقاطع اآلیة مع قریناتھا كان أسلوب النص القرآني یالئم ذلك بطرق مختلفة
فمرة بالتقدیم والتأخیر لبعض األجزاء لتختم بالفاصلة المناسبة وأخرى بالحpذف وأخpرى بpإیراد الجملpة     

  .المعطوفة بنظام أخر وأحیاًنا بتغییر بنیة الكلمة
لیوافppق تقppدیم  ) إیppاك(بتقppدیم الضppمیر  ]الفاتحppة -٥[﴾ إیاك نعبد وإیاك نستعین  ﴿:فمppن التقppدیم قولppھ تعppالى    -أ 
وھpي أبلpغ   ).. الpدین ) (العpالمین ) (الpرحیم (مواصpلة قریناتھpا السpابقة    ) نسpتعین (ء الفاصpلة  ثم مجpي ، األولى)إیاك(

فھpي أكثpر توكیpًدا وأعظpم      ]سpبا -٤٠[﴾ أھyالء إیاكم كانوا یعبدون    ﴿:وأكثر توكیًدا من نسpتعینك وكpذا قولpھ تعpالى    
 ).عبدوكم(أو ) یعبدونكم(حكًما من 

ولم یكن   ﴿: وقولpھ . بتأخیر فاعل الفعل موافقة لقرائنھpا  ]قمرال -٤١[﴾ ولقد جاء آل فرعون النذر﴿: وقولھ
  .تأخیر اسم كان وھو فاصلة اآلیة لموافقة قرائنھا ]اإلخالص -٤[﴾ لھ كفًوا أحد

وقpد یقpدم الفاضpل     ]الpنجم  -٢٥[ ﴿فللھ اآلخرة واألولى﴾   : وقد یقدم ما ھو متأخر في الزمان كقولpھ تعpالى  
فقدم ھارون وأخر  ]طھ -٧٠[ لسüرة سجًدا قالوا آمنا برب ھارون وموسى﴾﴿فألقى ا: على األفضل كقولھ تعالى

وحینمpا یpأتي االسpمان فpي درج اآلیpة      ). الحیاة الدنیا)(وأبقى(وبعدھا ) أتى)(األعلى(موسى لیوافق الفواصل قبلھا 
  .یونس ٧٥، األعراف ١٢٢) موسى وھارون(یكون

  ].طھ ٦٧[﴾ فأوجس في نفسھ خیفًة موسى﴿:ومن التقدیم قولھ
عالم الغیب   ﴿: فpي قولpھ تعpالى   ) ال(كحpذف یpاء المنقpوص المتصpل بpـ     . وقد یكون بالحذف أو الزیادة للفاصلة -ب

وحpذف یpاء الفعpل     ]غpافر  ٣٢[﴾ ویا قوم إني أخاف علیكم یوم التناِدوقولھ ﴿ ]الرعد ٩[﴾ والشھادة الكبیر المتعالِِِِِِِِ
 ]القمpر ١٦[﴾ فكیف كان عذابي ونذرِ    وحذف یاء اإلضpافة نحpو ﴿   ]الفجر ٤[﴾ واللیل إذا یسِرغیر المجزوم نحو ﴿

  ].الرعد ٣٢[﴾ فكیف كان عقابِِِِِونحو ﴿
یا لیتنا   ونحpو ﴿  ]األحpزاب  ١٠[﴾ وتظنون باهللا الظنونا  نحو ﴿) ال(أو بزیادة ألف في نھایة ما اتصل بـ 

  ].األحزاب ٦٧[﴾ فأضلونا السبیال ربنا إنا أطعنا ساداتناونحو ﴿ ]األحزاب ٩٦[﴾ اطعنا اهللا وأطعنا الرسوال
فھذه األلف في قافیة الشعر تسمى ألف اإلطالق أمpا فpي النثpر فھpي تنpوب عpن التنpوین فpي النكpرة عنpد           

التعریpف فجpاءت ھنpا    ) ال(لكن ھذه األلف ال تأتي مع المقترن بـ  ]النساء ٤٦[﴾ فال یyمنون إال قلیالالوقف نحو ﴿
  .للفاصلة

إن المتقین ﴿: باستعمال المفرد عن الجمع لموافقة قرینة الفاصلة والكتفاء المعنى أیًضا نحو قولھ تعالى   -  ج
 .أي أنھار رعایة للفواصل قبلھا وبعدھا ]القمر ٢٤[﴾ في جنات ونھر

 ٢٠[﴾ إني مالقي حسابیھ ﴿ ]الحاقة ١٩[﴾ ھاxم اقرءوا كتابیھ﴿: وقد ُتَزاد ھاء السكت للفاصلة نحو قولھ
كانppت زیppادة الھppاء لتppوازي الفواصppل قریناتھppا فppي السppورة ویتصppل  ]الحاقppة ٢٨[﴿مppا أغنppى عنppي مالیppھ﴾  ]لحاقppةا

                                          .اإلیقاع وتتوازن جمل اآلیات في ذلك براعة االنسجام في نظمھا
وقpد جعpل الفpّراء ھpذا مpن       ]الpرحمن  ٤٦[﴾ ولمن خاف مقام ربھ جنتان     ﴿: أو التثنیة عن اإلفراد كقولھ

﴾ إذ انبعثت أشقاھا  ﴿: قولpھ تعpالى   -ونظیpر ذلpك قpول الفpرَّاء ایًضpا     ، قبیل ما تحتملھ القوافي من الزیادة والنقصpان 
  .)٢(وھما رجالن ُقدار وآخر معھ ولم یقل أشقیاھا للفاصلة ]الشمس ١٢[

ة نضppجھا وفیppھ ظواھرھppا وأسppالیبھا  إن القppرآن الكppریم نppزل بلغppة العppرب فppي مرحلpp  : فppي الختppام أقppول 
التعبیریة مؤداة بpأعلى نظpم وانسpجام بpین أصpواتھا وتراكیpب كلماتھpا ومواضpع فواصpلھا علpى اخpتالف أنواعھpا             

سواٌء أكانت متساویة القرائن في سجعھا لتكون شبیھة بقوافي الشعر إال أنھا لیست بشعر أو غیر ، وألوان إبداعھا
وال تنتھpي بعصpر وال   ، النص من المعاني التي ال تنتھي بقpراءة واحpدة وال بقpراءات   متساویة للتعبیر عما تضمن 

فpذلك  ، بعصور ما دام قراؤه ودارسوه على ظھر األرض فتبقى القراءات فیھ تختلف بpاختالف العقpول والثقافpات   

                                                 
 ١٩٣، ١/١٩٢نمام حسان ، انظر البیان في روائع القرآن )١(
 ٢٦٨، ٣/١١٨انظر معاني الفَراء  )٢(



 ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٥٨

یقصpر الفكpر    كلھ مقبول یدل على خلود نصpھ وحیویpة نظمpھ ومضpامینھ فpال تمpّل قراءتpھ وال تنتھpي عجائبpھ وال         
  .والعقل من استنباط دالالتھ وال التأمل الكتشاف أشیاء من عوالمھ

، إن صفاء العربیة وتمكن الفصاحة في المبدع یفسح المجال لھ للتصرف باللغpة بمpا یناسpب مقpام القpول     
نقpرأ   لpذا ینبغpي أن ال  ، ھذا قیل في رؤبة بن العّجpاج فكیpف بفصpاحة الpوحي الpذي ھpو أعلpى الفصpاحات العربیpة         

القرآن الكریم من خالل علم النحو مھما اتسعت آفاقھ وإنما ینبغي أن نقرأ النحو من خالل النص القرآنpي فتبpارك   
  .اهللا أحسن الخالقین

  
  :المصادر والمراجع

  .١٩٥٤استانبول  -مطبعة وزارة المعارف -ریتر.تحـ ھـ -عبد القاھر الجرجاني -أسرار البالغة -١
  .١٩٥٤سنة  ٥ط -دار المعارف بمصر -تحـ احمد صقر -لباقالنيابو بكر ا -إعجاز القرآن -٢
  .دار المعارف بمصر -بنت الشاطئ -اإلعجاز البیاني للقرآن -٣
  .١٩٨٨بیروت  -دار الكتب العلمیة -بدر الدین الزركشي -البرھان في علوم القرآن -٤
  .القاھرة ٢٠٠٢ -مكتبة اُألسرة -تمام حسان.د -البیان في روائع القرآن -٥
تحpـ محمpد  خلpف    ) في ضمن ثالث رسائل في إعجpاز القpرآن  (عبد القاھر الجرجاني -الشافعیة الرسالة -٦

  .دار المعارف بمصر -اهللا ومحمد زغلول سالم
القpاھرة   -مكتبpة محمpد علpي صpبیح     -شpرح عبpد المتعpال الصpعیدي     -ابن سنان الخفpاجي  -سر الفصاحة -٧

١٩٦٩.  
  .مصر -ط بوالق -سنن الترمذي -٨
 –م١٩٦٥دار إحیpاء الكتpب العربیpة     –ابpن أبpي الحدیpد تحpـ ابpو الفضpل ابpراھیم         –شرح نھج البالغة  -٩

  .القاھرة
دار إحیpاء الكتpب    ١ط -تحـ علي البجاوي وابو الفضpل ابpراھیم   -ابو ھالل العسكري -كتاب الصناعتین -١٠

  .١٩٥٢، العربیة
  .١٩٥٩مطبعة نھضة مصر -تحـ الحوفي وطبانة -ابن األثیر -المثل السائر -١١
 ٢ج -تحpـ نجpاتي والنجpار    ١٩٥٥مطبعpة دار الكتpب المصpریة     ١ج-الفpراء ، ابpو زكریpا   -القرآنمعاني  -١٢

  .١٩٧٢الھیئة المصریة العامة ٣ج -الدار المصریة للتألیف
  .دار الكتب العلمیة بیروت -ابن الجزري -النشر في القراءات العشر -١٣
دار ) فppي إعجppاز القppرآن فppي ضppمن ثppالث رسppائل   (ابppو الحسppن الرمppاني   -النكppت فppي إعجppاز القppرآن   -١٤

  .المعارف بمصر
  



 ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٥٩
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Abstract: 

The Qur’anic pause is an intermingled signs in the phonetic syllables 
which is similar to assonance in prose. 

Yet the Qur’anic miraculous specialists who work to formulate a special 
(pause term) for Holy Qur’an, since certain pauses cope the assonance so the 
rhetorician make them assonance. 

The pauses varies forms are considered an integrated part of Qur’anic 
rhythm. The rhythm is considered as one of essential characteristic of the 
artistic prose. 

Such rhythm is different from the poetic rhythm where by the rhythm is 
occurs in sequential stanzas and steady rhythm to compose the poetic rhyme. 
The recurrent letter in the poem rhyme is similar to the rhyme occurred 
sequentially at the end of the end of Qur’anic verse. But in the assonance and 
pause, the recurrent letter might and night not be repeated. There is a special 
term for each of them, and “rhyme” term here is equivalent in function with 
pause by which we mean the rhyme in the traditional Arabic poetry. 

 
  


