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 لمقدمةا

وجعلدد  ، لقددر ن اليددرممأنددزل ا، ومقطددم مددن م دد  ، الحمددد ا الددذل منددل مددن م دد   
ً  بمند  وبدمن هلقد ؛ حبل  المتمن ومدن تريد  ، فمدن تمكدك بد  وندل  اا، لميون وند

ي ندددل  وأ، ونكددد ل  أن ملامنددد  ر ددددن  ،-كدددبح ن  وتعددد ل  -نحمددددط ، وهجدددرط هطعددد  اا
أجمعدمن  نل  اا علم  وعل   ل  ونح بت –د م عل  النبي اله تم كمدن  محمكل  وأ

 وبعد:

وتيفددل بحف دد  إلدد  أن مددرث اا اعري ومددن علمادد  ، فقددد أنددزل اا القددر ن اليددرمم 
ا لَُه لََحاِفُظوَن   فق ل في محيم التنزمل: ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

وهد منح  ،(1)
الدذل   ن مدن أهدم هدذط الوكد لل علدم الركدمويد، اا بعي عب دط وكد لل لحفد  يت بد 

بددل لمحدد ف وا علدد  ، ال لمحدد ف وا علدد  اللفدد  فقددط( ) وهبدد  اا نددح بو ركددول اا
إذا ت ملاد  يدل مدن ، فيتبوا المن حف بطرمقو دهمقو اإلحي م، المعن  في أدق نورط

تدي الطرمقدو الهدذط متممز ب لدهو علم ب لفطرة أن  ال ممين أن تيتب المند حف بيمدر 
ال مميدن أن باد  عثمد ن المند حف وهدذط الطرمقدو التدي يتدب  ،()عثم ن يتب با  

، وذلددك عن فمادد  كددرا أودعدد  اا فددي نفوكددام، ُمحدد ط بمع لمادد  وعللادد  مددن أول وهلددو
أوعن يت بو القر ن ي نت ب مر من اا حمث ي ن أول م  ندزل أمدرا بد لقرا ة وال تيدون 

م ذيددر ابددن فدد رس أن اليت بددو توهمددفهلل مددن عنددد اا ث دد ومددن، القددرا ة إال ل ددي ت ميتددوبت 
ِْذذاْلَ مَِن   :-تعدد ل -لقولدد   تددوهمفيهلل  إن الهددط  الددذل نقولدد  " فقدد ل: َلمَّذذَن  *الَّذذِذع َلمَّذذَن 

اْْلِْنَسذذاَن َاذذا لَذذْن َمْ مَذذْن 
(2)   ُروَن َُ ن َواْلَ مَذذِن َوَاذذا َمْسذذ

ن هددذط الحددروف  (3) وا 

                                                 

 9 الحجر:( 1)
 .4،5 العلق:( 2)
 .1 لقلم:ا( 3)
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وعلمددد  فقدددد حدددرم يثمدددرهلل مدددن العلمددد   يت بدددو  (1)ا  دم"وهلل فدددي اعكدددم   التدددي علدددم اداهلددد
فقد كلل م لدك "هدل ُميتدب المندحف علد  مد  أحدثد  ، المنحف بيمر هذط اليت بو 

ومبددو لدي أن هدذا الدرأل علد   (2)"مدن الاجد   فقد ل ال إال علد  اليتبدو اعولد الن س 
حت  ال تضمم ؛ مؤيد ضرورة التمكك ب لركم العثم نيوهذا ، درجو ع لمو من القبول

وندح بت  ( ) عا  فم  علد  مدد ركدول اادُ و  أكم  مع ني القر ن التي أراد اا أن مُ 
ذا اكددتط م مت مددل أن مكددتهرج بعددي علددل هددذا الركددم فبعددد تفيمددر عممددق ثددم إن ، وا 

وهدد تيدون هدي ( )تد ب ليتد ب اا هؤال  اليُ  كتهرجا  تدل عل  براعومالعلو التي 
ن المت مدل فدي الركدم ، ا  ركدم اليلمدو هيدذا وهدد ال تيدونالحيمو المقنودة مدن ور  وا 

وي ن من ، توجب اتب م هذا الركمو ت الن ر ف  ل  من اع م   التي تُ  لمجد يثمرا  القر ني 
اع ددددم   التددددي لفتددددت ن ددددرل فددددي هددددذا أننددددي وجدددددت يلمدددد ت يتبددددت فددددي المنددددحف 

نمد  يتبدت بم، بمدد أناد  يتبدت فدي ندورة متندلو، أن اليلمدو هدي هديً   مم بطرمقتمن
وهددذا النددوم مددن اليلمدد ت التددي يتبددت بطددرمقتمن مكددمم  ، فددي نددورة أهددرل منفنددلو

فقلت ال بد من علو ليت بو هذط اليلم ت  ،(لمقطوم والمونولعلم   التجومد ب كم )ا
، بل ال بد لذلك من علو، ب ط   تاعت ب المن حف لم ميتبوه  هيذا عن يُ ؛ بطرمقتمن

محددد وال   (المقطدددوم والموندددولالداللدددو بدددمن وم )فعقددددت العدددزم علددد  أن أدرس موضددد
ي ددف علددو اليلمدد ت التددي يتبددت مونددولو فددي موضددم ومفنددولو فددي موضددم  هددر 

نددي أمدد م مددن  مطدد لبون بدد لتهلي عددن هددذا الركددم القر نددي  لتيددون هددذط الدراكددو دلددمً وا 
أن المونول في الوجود تونل يلم ت  في "اعلم  بقول الزري ي في هذا: سعكت ن

                                                 

اإلتقدد ن ندقر، عمكد  البدد بي الحلبدي /القد هرة و  تدح: الكددمد 11الند حبي البددن فد رس  من در:( 1)
كددعمد المنبددوب /دار  /تددح: 2/442جددًل الدددمن عبددد الددرحمن الكددموطي / فددي علددوم القددر ن:

 بمروت.–الفير
 .2/443/ اإلتق ن( من ر: 2)
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فدي الوجدود مفندل فدي  والمفندول معند   ،   توندل حدروف اليلمدو الواحددةالهط يمد
 (1)يلمو " الهط يم  تفنل يلمو عن 

 وستقوم الدراسة فً هذا الموضوع على ما ٌلً: 

اتفقدت المند حف فما  يلم ت مجب أن تيتب مقطوعو وهد ذير اآلم ت التي    -1
 .  عل  يت بتا  مونولو

ويد ن مفندولو اتفقدت المند حف علد  يت بتاد   ت فماد  يلمدذير اآلمد ت التدي   -2
 .ممين أن تونل

اهتلفدت المند حف فدي يت بتاد  فبعضدا  ميتباد  فماد  يلمد ت ذير اآلم ت التي   -3
 .  وهذا كميون في يل موضم إن وجد، مفنولو وبعضا  ميتبا  مونولو

 .  ي ف علو يت بتا  هيذا بذير الق عدة التي تحيم يل موضم عل  حدة  -4

عقدددد مق رندددو بدددمن اآلمددد ت التدددي وردت فماددد  اليلمدددو ميتوبدددو بددد لقطم فدددي موضدددم  -5
 .  وضح الداللو في يل منا حت  أكتطمم أن أ؛ وب لونل في موضم  هر

 .  حنر مواضم الونل والفنل في يل نوم -6

 .ذير مواضم الونل والفنل وعلو ذلكفي التنبم  عل  هط  بعي العلم    -7

    في ونل  وهطع  مم بم ن اعرجح وعلو ذلك ذير م  اهتلف العلم -8

وبه ندددو اليلمتددد ن بدددمن الموندددول والمقطدددوم فدددي يدددل موضدددم توضدددمح الداللدددو  -9
 .  المتن  رت ن في يل موضمت 

وكدتيون ، فما  النتد ل  التدي توندلت إلماد  الدراكدو أذير مِّل البحث به تمومذ  ت -11
 .  يل موضمهًنو للقواعد التي تونلت إلما  من هًل دراكو 

                                                 

محمدد أبدو  اا بدن باد در الزري دي /تدح: البره ن في علوم القر ن /بددر الددمن محمدد بدن عبدد( 1)
  .لبن ن، بمروت، /دار المعرفو1/416الفضل إبراهمم /
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يمدد  ، ومدن مت مدل هدذط الدراكدو مجدد أناد  تتند ول الداللدو بدمن المقطدوم والموندول 
 تتن ول أمض   ركم اليلم ت لم ركمت هيذا ؟

 .  ووهذا يل  مندرج تحت الدراكو في علم اللي 
 

وأن يأخذ بيدي إلى جادة ، واهلل أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم
 .ما يشاء قدير الصواب إنه عمى
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 المقطوع والموصول من حٌث الداللة

بمنمدد   اليددرمم ن اليلمدد ت التددي يتبددت مونددولو فددي موضددم مددن القددر نبددم  هبددل أن أ 
معند  يدل مدن المقطدوم والموندول فدً بدد مدن ذير مفنولو فدي موضدم  هدر يتبت 
 وأمام  فرم عن اآلهر؟ ا درك  علم   التجومد؟ولم ذ

 مفهوم كل من المقطوع والموصول:

 .  هو يل يلمو مفنولو عم  بعده  في ركم المن حف العثم نمو المقطوع:
 .  هو يل يلمو متنلو بم  بعده  ركم   في تلك المن حف والموصول:

أن تركدددم عن ال ددد ن فدددي يدددل يلمدددو ؛ والمقطدددوم هدددو اعندددل والموندددول فدددرم عنددد 
التند لا  ركدم   وانفند لا  ؛ واليلمد ت الموندولو لمكدت يدذلك، مفنولو عدن يمرهد 

 (.1) ليو في بعي اعحوال
والوندل والقطددم مدن هندد لم الركدم العثمدد ني الدذل أوجددب علمد   اعدا  علدد   
حكدب ركدما  لمقف عل  يل يلمو من يلم ت القر ن اليدرمم  ؛معرفت  واتب ع  ئالق ر 

فددددان ي نددددت اليلمددددو .  إال مدددد  اكددددتثني مددددن هددددذط الق عدددددةثم نمددددو فددددي المندددد حف الع
مفنددددولو عددددن يمرهدددد  جدددد ز الوهددددف علمادددد  فددددي مقدددد م التعلددددمم أو االهتبدددد ر أو ح لددددو 

ن ، االضطرار بدل علد  الث نمدو ، ي نت مونولو بم  بعدده  لدم مجدز الوهدف علماد  وا 
ن اهتلدددف فدددي وندددلام  وهطعامددد  جددد ز الوهدددف علددد  اعولددد  منامددد  ، منامددد  ن دددرا  وا 

 (2)ز إال عل  الث نمو ن را  لونلام ولم مج، لقطعام 

                                                 

 تدددح:/377مأبدددو  ددد مو / من ددر: إبدددراز المعددد ني مدددن حدددرز اعمددد ني فددي القدددرا ات الكدددبم /(  1)
الن ددر فددي القددرا ات الع ددر/الح ف  أبددي الهمددر محمددد بددن محمددد الحلبددي  إبددراهمم عطددوة /ط:

دار اليتددب العلممددو  /تددح: محمددد كدد لم محمكددن ط:1/464وف بدد بن الجددزرل/الدم ددق  المعددر 
الث لثدددو  /ط: 239ي مدددو المرمدددد فدددي علددم التجومد/عطمدددو ه بدددل نندددر /م  ،-لبنددد ن-بمددروت 
 هد.1412

 .376إبراز المع ني م من ر:(  2)
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  ؛(1)   دي  مدن اليلمد ت المفندولو لقبحد ن  ال مجوز تعمد الوهف علدومن ثم فا 

نم  جواز الوهف ميون مرتبط   بمق م التعلمم أو ، وعنا  لمكت محل وهف في الع دة وا 
 .  أو في ح لو االضطرارهتب ر اال
مقطددوم ومونددول هددو أن المقطددوم ال بددد فمدد   مددن مددن هددول  والمددراد ممدد  كدد ذيرط 

فددي اليلمددو المقطوعددو إن يدد ن مددديم   فممدد  بعدددط مثددل ثبددوت الحددرف اعهمددر ركددم   
أَْن ََل  أ :-تعدددد ل  -فدددي نحدددو هولددد   مددددم )ال(مهففدددو الندددون مفتوحدددو الامدددزة  ()أن

ِْي َشْمًئا  ُتْشِرْك 
ن ي ندت الندون مديمدو فد ،(2)  د   فادي مفندولو ي الدًم لففادي وا 

أم  المراد ب لمونول فاو حذف الحرف اعهمر من ، هذا هو المراد ب لمقطوم، ط   ه
ميكددورة الامددزة مهففددو  (اليلمدو المونددولو ركددم   إن يدد ن مددديم   فممد  بعدددط مثددل )إن

ُ   :-تعد ل  -فدي نحددو هولدد   الندون مددم )ال( َْ َنَصذذَر ُ  َّ ، (3)ًُ إَِلَّ َتْنُصذذُرو ُ َفَ ذذ
 .  في يل م    ب  ذلكوهيذا ال  ن ، ركمت من يمر نونفقد 
 :المقطوم والمونول م تمل عل  أنوام ثًثو نواليًم ع ●
  .عل  ونلا  في يل موضمالعثم نمو اليلم ت التي اتفقت المن حف  ●
  .اليلم ت التي اتفقت المن حف عل  هطعا  في يل موضم ●

 وبعضا  موندول ب تفد ق، وم ب تف قًف فبعضا  مقطاليلم ت التي وهم فما  ه ●
فركدم فدي بعضدا  موندوال  وركدم فدي بعضدا  وبعضا  مهتلف فمد  بدمن المند حف 

 .  مقطوع   
 وفمم  ملي اليًم ب لتفنمل عن يل نوم من اعنوام الثًث:

                                                 

 118/م1محمدد البند  / من ر: اتح ف فضً  الب ر في القرا ات اعربعدو ع در /أحمدد بدن( 1)
 م.1987هد1417اعول   ط:-بمروت–ع لم اليتب   عب ن إكم عمل /ط: /تح:

 .26 الح :( 2)
  .41 التوبو:( 3)
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وهتً ، الكلمات التً اتفقتت المصتاحع علتى هطعهتا فتً كتل موضت  النوع األول:
 لتالً:منحصرة فً ست كلمات بٌانها كا

وهددد اتفقددت المندد حف  (مفتوحددو الامددزة مهففددو النددون مددم )لددم (أن) :الكلمتتة األولتتى
َذلِذذَك أَْن   :-تعدد ل  -وذلدك يقدول اا ، علد  هطعاد  فدي يددل موضدم حمدث وهعددت

ُِْظْمذن   ذَك ُاْلمِذَك اْل ُذَرظ  ْك لَْن َمُكذْن َر
َْاِ    :وهولد  ،(1) ْْ ِْذا َكذََْن لَذْن َتْنذَن 

(2)، 
َ    وهولدد : أََمْحَسذذُ  أَْن لَذذْن َمذذَر ُ أََحذذ

ر ذلددك مددن اليلمدد ت التددي  دد بات ويمدد ،(3)
 .(4)ذلك

ددن (عددن) :الكلمتتة النانٌتتة علددد   ندد حفوهددد اتفقددت الم، المونددولو (الجدد رة مدددم )م 
ِْذذذذِه َاذذذذْن َمَشذذذذاُ    :هددددول اا تعدددد ل ، (5)وذلددددك فددددي موضددددعمن، هطعاددد  َفُمِصذذذذمُ  

 َوَمْصِرفُُه َلْن َاْن َمَشا ُ 
ْْ َلذْن َاذْن َتذَولَّن َلذْن ِذْكِرَنذا   وهولد : ،(6) َفذََْلِر


 .  اليرمم وال موجد يمرهم  في القر ن ،(7)

عددن  (المندد حف علدد  هطددم )حمددث وهددد اتفقددت ،مددم )مدد ( حمددث(:)الكلمتتة النالنتتة
ذذوَ ُكْن   :هولدد  تعدد ل  :(8)وذلددك فددي موضددعمن ،()مدد  ُْ             َوَحْمذذُ  َاذذا ُكْنذذُتْن َفَولكذذوا ُو

                                                 

 .131اعنع م:( 1)
  .24 مونس:( 2)
  .7 البلد:( 3)
  .1/465الن ر / من ر:( 4)
  .1/465الن ر / من ر:( 5)
  .43 النور: (6)
  .29 : النَّجم (7)
  .1/465الن ر/ من ر:( 8)
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َر ُ  َْ َش
َر ُ لَِئَّلَّ َمُكذونَ   :هول و  ،(1) َْ وَ ُكْن َش ُْ  َوَحْمُ  َاا ُكْنُتْن َفَولكوا ُو

(2)، 

 .يمرهم  اليرمم ولمس في القر ن ،(2)

وذلدك  (اتفقدت المند حف علد  هطعاد  عدن )مد  وهدد مدم )مد ( )أ مِّد ( :الكلمة الرابعة
ُلوا َفمَهُ   :-تع ل –في هول اا  َْ ا َاا َت َْسَااُ  اْلُحْسَنن  أَّمً ْْ ا

وال موجدد يمدر  ،(3)
الوهددف علمادد  وهددد اهتلددف فمادد  مددن حمددث  ،() يمددر هددذا الموضددم فددي يتدد ب اا

 (والم اور جواز الوهف علما  أو عل  )م  ،(أو عل  )م  (عن )م  وحده  مقطوعو  
أندد   يمددر (4)وهددد اهتدد ر هددذا الددرأل ابددن الجددزرل فددي ح لددو االضددطرار أو االهتبدد ر 

 .ن البد  ب ليلمو اعول متعم
 عت المن حف عل  هطم )ابن عدن )ُأم(وهد أجم، (مم )ُأم (ابن) :الكلمة الخامسة
ذذَن أُنَّ إِنَّ اْلَ ذذْوَن اْسَتْوذذَ  ُوِني  فدي هولدد  تعدد ل : ْْ  َقذذاَ  ا

وعلمدد  فاندد  مجددوز  ،(5)
ر فدي ح لدو االضدطرار أو االهتبد ر يمد (أو )ُأم (ل  يل مدن اليلمتدمن )ابدنالوهف ع

 .(دون )ُأم (أن  متعمن البد  بيلمو )ابن
َسذََّلن  َلمَذن إِْ  َماِسذمَن  :- تعد ل -من هول   (مم )م كمن (إ ل  ) :الكلمة السادسة


(6) 
وعلم  فادي ، مم كيون الًم حفم ومن وافق  بيكر الامزة من يمر مدهرأ فقد  

ن انفنلت ، رأ ب  حفم يلمو واحدةعل  م  ه م إحدداه  عدن فً مجوز هطد    ركموا 
ولم مقم لاذط اليلمو ن مر في ، يم  ال مجوز اتب م الركم فما  وهف   إجم ع   ، اعهرل

                                                 

 .144 لبقرة:ا( 1)
  .151البقرة: (2)
   .111اإلكرا : (3)
 .  2/312الن ر في القرا ات الع ر / من ر: (4)
  .151 اععراف: (5)
 .131 ف ت:   الن   (6)
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وفندلا  عمد  بفدتح الامدزة ويكدر الدًم بمنامد  ألدف  (وأم  من هرأه  )  ال   ،(1)القر ن 
ذ ولددد لددراد بادد  حمنوالمدد، الضددطرار أو لًهتبدد رجددل اع    وهفددهطعادد  بعددده  فمجددوز 
يلمددد ت بعدددي عنددد  كدددت تي ؛ وهدددد عمددددت إلددد  ذيدددر هددذا الندددوم (2)ب  م كددمن وأندددح 

وال بدد لدذلك مدن ، ول  و من  رة لاذط اليلم ت التي اتفق عل  هطعا  لينا  يتبت موُند
 .  علو

  الكلمات التً اتفقت المصاحع على وصلها فً كل موض  :النوع النانً

 تنحنر في اثنتمن وع رمن يلمو بم نا  ي لت لي:
مند حف علد  وندل وهدد اتفقدت ال، الن فمدو (ال درطمو مدم )ال (إن) :ولتىالكلمة األ

إَِلَّ َتْ َ مُذذو ُ َتُكذذْن ِفْتَنذذ   ِفذذي   :- تعدد ل -الن فمددو فددي هولدد   (ال ددرطمو ب)ال ()إن

ِْمر   َ  َك ِْ َوَفَسا َْر ْْ ا
(3) . 

ُ   :وهولددد   َْ َنَصذذذَر ُ  َّ  إَِلَّ َتْنُصذذذُرو ُ َفَ ذذذ
 َتْنِ ذذذْر لِذذذي َوإَِلَّ   :وهولددد  ،(4)

َوَتْرَحْاِني أَُكْن ِاَن اْلَخاِسِرمَن 
(5) 

علد  وندلا  فدي يدل موضدم  وهدد اتفقدت المند حف ،(مدم )مد  (أم :)الكلمة النانٌة
ُْنَ َمذذْمِن   :-تعدد ل -مثددل هولدد   ْْ َْ َلمَْمذذِه أَْرَحذذاُن ا ذذا اْشذذَتَامَ أَاَّ

ذذا   :وهولدد  (6)  أَاَّ

 ُمْشِرُكونَ 
اَذا ُكْنُتْن َتْ َامُوَن أَْن اَ   :وهول(7)

(8) 

                                                 

 .2/314من ر: الن ر / (1)
 .242،ي مو المرمد م1/327فضً  الب ر في القرا ات اعربعو ع ر/تح ف إمن ر:  (2)
   .73 اعنف ل: (3)
  .41 توبو:ال (4)
   .47 هود: (5)
   .144، 143 اعنع م: (6)
   .59 النمل: (7)
   .84 النمل: (8)
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ذذا اْلَمِتذذمَن َفذذََّل َتْ َلذذْر   :-تعدد ل -ال ددرطمو فددي نحددو هولدد   (ولددمس منادد  )أمدد   *َفََاَّ

اِئَ  َفََّل َتْنَلْر  ا السَّ َوأَاَّ
 .(2) فاي مونولو ب تف ق المن حف (1)

ا  وهدد اتفقدت المند حف علد  وندلا  فدي موضدعم ،مد (مدم ) (ن ع دم) :الكلمة النالنة
ا ِ ذيَ   :-تعد ل -من هول    َفِنِ اَّ

ِْذهِ  وهولد :  (3) ذا َمِ ُظُكذْن  َ ِنِ اَّ  إِنَّ  َّ
وال  ،(4)

 .  اليرمم موجد يمرهم  في القر ن
وهدد اتفقدت المند حف علد  وندلا   ،(م ددة الندون مدم )مد  (ي ن) :الكلمة الرابعة

 :-تع ل  -في جممم مواضعا  في القر ن نحو هول  
  ََّاا ِ َكََن َُ ِفي السَّ  َاا َمصَّ َّ

َااِ    :وهول  ،(5) َاا َخرَّ ِاَن السَّ َفَكََنَّ
(6). 

وهدد اتفقدت المند حف علد  وندلا  فدي هدول اا  ،(مدم )مد  (أل) :الكلمة الخامسة
َواَن َلمَذيَّ   تعد ل : َْ َُ َفََّل ُلذ مَْمِن َقَوْم َْ َ ْْ َاا ا  أَمَّ

وجواباد   (8)وهدي  درطمو  ،(7)
َواَن َلمَيَّ َفََّل  وجوابا   َْ  . ُل

-تعد ل –وهد اتفقت المن حف عل  ونلا  في هدول اا  (مام ) :الكلمة السادسة
:   ِاِنمَن ِْ ُِْاذ َِْلذا َفَاذا َنْحذُن لَذَك  ِِْه ِاْن آََم   لَِتْسَحَرَنا  َوَقالُوا َاْلَاا َتَِْتَنا 

 (1)، 
 أهوال: نالنة عل وهد اهتلف فما  النح ة 

                                                 

 .  9،11 الضُّح : (1)
 .243من ر: ي مو المرمد م (2)
   .271 البقرة:( 3)
   .58 النك  : (4)
   .125 اعنع م: (5)
  .31 الح : (6)
   .28 القنم: (7)
نددي الدرامددو والروامددو مددن علددم التفكددمر /محمددد بددن علددي بددن فددتح القدددمر الجدد مم بددمن ف من ددر: (8)

 .-بمروت–/دار الفير 4/169محمد ال وي ني/
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 .(2)وهد اهت ر هذا الرأل ابن ه  م، ويمر مريب هي بكمطو األول:
 .  ال رطمو(و)م  (هي مريبو من )م  الثاني:
 (3)هي مريبو من م  ال رطمو وم  الزالدة أبدلت ألف اعول  ه    الثالث:

() :الكلمة الستابعة وهدد اتفقدت المند حف علد  وندلا  فدي هدول اا  ،(مدم )مد  ُربَّ
َك الَّ   :تع ل  َاا َمَو َْ ِذمَن َكَ ُروا لَْو َكاُنوا ُاْسمِِامَن ُر

وال ث ني لا  في القدر ن  ،(4)
 .  اليرمم

وهد اتفقت المن حف عل  ونلا  في هول   ،(الج رة مم )م ن (من) :الكلمة النامنة
ِ أَْن ُمْذَكَر ِفمَلا اْسذُاُه   :تعد ل  َّ  ََ ِْ ْن َاَنَع َاَسا َوَاْن أَْظمَُن ِااَّ

  :وهولد  ،(5)
ِ َوَلِاَ  َصالًِحا وَ  َلا إِلَن  َّ ََ ْن  َاْن أَْحَسُن َقْوًَل ِااَّ

(6). 
وهدددد اتفقدددت ، االكدددتفا ممو محذوفدددو اعلدددف (الجددد رة مدددم )مددد (مدددن) :الكلمتتتة التاستتتعة

َفْمَمْنُظذِر اْْلِْنَسذاُن ِاذنَّ ُخمِذَ   : -تعد ل  -المن حف عل  ونلا  في هولد  
(7)، 

 .  ضمولمس في القر ن يمر هذا المو 
وهدد اتفقدت المند حف ، االكتفا ممو محذوفو اعلف (مم )م  (في) :الكلمة العاشرة

 َقذذالُوا ِفذذمَن ُكْنذذُتنْ   :علدد  ونددلا  حمددث وهعددت فددي القددر ن نحددو هولدد  تعدد ل 
(8)، 

                                                                                                                        

   .132 اععراف: (1)
مينددي اللبمددب عددن يتددب اعع رمددب /أبددو محمددد جمدد ل الدددمن بددن موكددف بددن أحمددد بددن  من ددر:( 2)

  .محمد محمي الدمن عبد الحممد /ميتبو نبمح /تح: 1/331عبد اا بن ه  م /
 .244ي مو المرمد م1/331ميني اللبمب عن يتب اعع رمب /ابن ه  م / من ر: (3)
   . 2 الحجر: (4)
    . 114 البقرة:( 5)
لت: (6)    .33 فنِّ
  .5 الطِّ رق: (7)
   .97 النك  : (8)
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ِفيَم َأْنتَت ِمتْن ِذْكرَاَهتا :وهول 
ولدمعلم أند  إذا جدرت مد  االكدتفا ممو حدذفت ألفاد   ،(1)

 .(2) ره   بمن االكتفا م والهبرفلف    وركم   
وهددد اتفقددت ، االكددتفا ممو محذوفددو اعلددف (مددم )مدد  (عددن) :الكلمتتة الحادٌتتة عشتترة

َلذذنَّ َمَتَسذذاَ لُوَن   :()المندد حف علدد  ونددلا  فددي موضددم واحددد هددو هددول اا 


(3). 

وهدد اتفقدت المند حف علد  ، م دددة الندون (مدم )يد ن (و ل  ) :الكلمة النانٌة عشترة
ْزَ  لَِاذذْن َمَشذذاُ  ِاذذْن   :-تعدد ل  -فددي نحددو هولدد  ونددلا   َُ الذذرِّ ُسذذ ْْ َ َم َوْمَكذذََنَّ  َّ

ذُه ََل ُمْ مِذُا اْلَكذاِفُروَن  َِْنذا َوْمَكََنَّ ُ َلمَْمَنذا لََخَسذَن  ُر لَذْوََل أَْن َاذنَّ  َّ َِ ِ  َوَمْ ذ َِ ا َْ ِل


(4). 

وهدذا موجدد ، اليلمدو الكد بقوة ه   عل  بزم د (مم )ي ن  (و ل  ) :الكلمة النالنة عشرة
ذذذذُه ََل ُمْ مِذذذذُا  :فددددي اآلمددددو الكدددد بقو فددددي الموضددددم الكدددد بق مددددن هولدددد  تعدددد ل   َوْمَكََنَّ

اْلَكاِفُروَن 
وعلد  الاد   مدن ، ولحفم أن مقف علد  الندون مدن اليلمدو اعولد  ،(5)
لددد  والمهتددد ر فدددي مدددذاهب الجممدددم اهتددددا   ، اليلمدددو الث نمدددو ، بددد لجماور وهدددذا هدددو اع و 

 .(6)أهذا  ب لقم س النحمح و 

                                                 

  .43 النَّ زع ت: (1)
 .244ي مو المرمد م من ر: (2)
   .1 النَّب : (3)
  .82 القنم:( 4)
  .82 نم:قال (5)
 .  245من ر:ي مو المرمد م ،1/328،331اتح ف فضً  الب ر/ من ر: (6)
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، وهدد اتفقدت المند حف علد  وندلا  حمدث وهعدت (إ ل مد س) :الكلمة الرابعة عشترة
الِِحمَن   :نحو هولد  تعد ل  ا َوَمْحَمن َوِلمَسن َوإِْلَماَ  ُك ٌّ ِاَن الصَّ َوَزَكِرمَّ

(1)، 
َوإِنَّ إِْلَماَ  لَِاَن اْلُاْرَسمِمَن   :وهول  تع ل 

(2). 
هولد  وهد اتفقت المند حف علد  وندلا  فدي  ،(َيا اْبَن ُأم  ) :الخامسة عشرةالكلمة 
َِْرْأِسذذذذي   :تعدددد ل  ِْمِْحَمِتذذذذي َوََل  ذذذذَن أُنَّ ََل َتَُْخذذذذْذ  ْْ َقذذذذاَ  َمذذذذا ا

وهددددد اتفقددددت  ،(3)
وجعلادد  يلمددو واحدددة مددم أنادد  فددي اعنددل ثددًث يلمدد ت ، المندد حف علدد  ونددلا 

يددذا ألدف همدزة الوندل ووندلت  بدُ مَّ ونددورت و  فحدذفت ألدف )مد ( ()أم ،()ابدن )مد (،
  .همزتا  عل  الواو فن رت يلمو واحدة  

الزري دي يمد  وهد ذير هذا االتفد ق ، وعل  هذا ال مجوز الوهف إال عل  نا متا  
مددم أن المندد حف التددي بددمن أمدددمن  لددم تيتبادد  إال  (4)ندد حب ي مددو المرمددد كددم تي و 

وعلمددد  فانددد  مجدددوز ، و بهدددط المندددحفمفندددولو يمددد  هدددو واضدددح مدددن اآلمدددو الميتوبددد
 .  الوهف عل  يل يلمو منا  ال عل  اعهمرة يم  ذير ن حب ي مو المرمد

 عمة القطع والوصل وداللة ذلك
أعندي )ابدن أم( وردت مفندولو فدي اععدراف بمنمد  ، من المًح  أن هذط اليلمو 

 وردت مونولو في ط  فم  الكر في ذلك؟
علمامدد  -اععددراف مجددد أن موكدد  ندد دل أهدد ط إن الددذل مدددهق الن ددر فددي موضددم 

بمنمد  ند داط فدي طد  علد  يمدر اعندل المعادود ، علد  أندل القدرب بمنامد  -الكدًم
ن يد ن البعدد عند  بعدد حد ل ال بعدد ميد ن، لم  تم دل فدي البعدد عند  في ند  بدذلك  ،وا 

                                                 

  .85 اعنع م: (1)
 .123 ف ت: النَّ  (2)
   .94 ط : (3)
 .2/245من ر: :ي مو المرمد في علم التجومد / (4)
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فددي اععددراف  (ابددن أم) ومددن ذلددك:" وفددي هددذا مقددول الزري ددي:، مطلددب ونددلو أهمدد 
أندد  لمدد  أهددذ  مونددول لكددر لطمددف وهددو ابنددؤم وفددي طدد :، علدد  اعنددل مفنددولهلل 

، فددي الوجددودفندد داط مددن هددرب علدد  اعنددل ال دد هر موكدد  بددرأس أهمدد  اعتددذر إلمدد  
مؤيدددا  ولمدد  تمدد دل ندد داط بحددرف الندددا  منبادد  لبعدددط عندد  فددي الحدد ل ال فددي الميدد ن 

ننددددب المددددمم ومدددددل علمدددد  ، بدددد لربط فلددددذلك ونددددل فدددي الهددددطلوندددلو الددددرحم بمنامدددد  
 (1)"ب لتعممملمجمعام  االكم 

وهد اتفقدت المند حف علد  وندلا  حمدث  ،(مم )إذ (موم) :الكلمة السادسة عشرة
ذذو   َمْوَاِئذذذ  َناِوذذَر    وهعددت نحددو هولدد  تعدد ل :  ُْ ُو

ذذو   َمْوَاِئذذذ    وهولدد : ،(2) ُْ ُو

َخاِشَ    
و   َمْوَاِئذ  َناِلَا    :وهول   ،(3)  ُْ ُو

  هدذا فادي يلمدو واحددة ال وعل ،(4)
 .  مجوز الوهف إال عل  نا متا 

َوأَْنُتْن ِحمَنِئذذ  َتْنُظذُروَن   :من هول  تع ل  (مم )إذت  (حمن) :الكلمة السابعة عشرة


وهددد اتفقددت المندد حف علدد  ونددلا  وجعلادد  يلمددو واحدددة ال مجددوز الوهددف إال  ،(5) 

 .  عل  نا متا 
َوإَِذا   :من هول  تع ل  (وزنوهم، ي لوهم) :عشرةوالتاسعة ، الكلمة النامنة عشرة

َوَزُنذذوُ ْن ُمْخِسذذُروَن َكذذالُوُ ْن أَْو 
وهددد ، اليددرمم وال موجددد يمرهمدد  فددي القددر ن ،(6)

يتبت اليلمت ن في جممم المن حف موندولتمن حيمد  بددلمل حدذف اعلدف بعدد واو 
نمدد  هددي الجم عددو  وهددد ، لومونددو فمامدد  فدددل ذلددك علدد  أن الددواو لمكددت منفنددلو وا 

                                                 

 .1/422البره ن في علوم القر ن /( 1)
  .22 القم مو: (2)
 .2 الي  مو: (3)
   .8 الي  مو: (4)
 .84 الواهعو: (5)
  .3 المطَّففمن: (6)
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ً  فدي محدل نندب (اهتلف في يون الضممر )هم ً  في محل رفدم أو متند ، منفن
ولددو ، والنددحمح أندد  متنددل فددي محددل ننددب بدددلمل حددذف اعلددف بعددد واو الجم عددو

ُْوا ُ ذْن   :ي ن في محل رفم م  حدذفت اعلدف يمد  فدي هولد  تعد ل  ِوذ ََ َوإَِذا َاذا 

َمْنِ ذذُروَن 
وعلمدد  فاندد  مجددوز الوهددف علدد  ، علدد  ذلددك فلددم تحددذف اعلددف داللددو (1)

وفددددي ، بمددد  هبلاددد   فدددي ح لدددو االضدددطرار أو االهتبددد ر ليددددن  متعدددمن البدددد ()يضدددبوا
 .  اليلمتمن اللتمن معن  ال مجوز الوهف إال في نا مو يل واحدة منام 

 ؛ دهولا وهددد اتفقددت المندد حف علدد  ونددلا  بمدد، التعرمفمددو (ال) :الكلمتتة العشتترون
 :وذلدك يقولد  تعد ل  (2)فوندلت من مددهولا     رت ي لجز تعم لا  نعنا  ليثرة اك

   ان َْ ُِْحْس ْاُ  َواْلَ َاُر  الشَّ
(3). 

مد  فدي مثدل هدول اا تبد رك التدي تعدرف باد   التنب (هد ) :الكلمة الحادٌة والعشترون
ِِْه ِلْمن   وتع ل :  ُتْن ِفمَاا لَُكْن  ْْ َْ ََلِ  َحا ُِ َ ا أَْنُتْن َ 

(4) 
ْنَما  :لد وهو   َك ْلُتْن َلْنُلْن ِفي اْلَحَماِ  ال ََ ا َْ ََلِ   ُِ  َ ا أَْنُتْن َ 

ف لاد   فدي مثدل  ،(5)
وال ، ونددلا  بمدد  بعددده وهددد اتفقددت المندد حف علدد  ، هددذا ويمددرط دلددت علدد  التنبمدد 
عناددد  ل ددددة امتزاجاددد  بمددد  بعدددده  نددد رت ي ناددد  يلمدددو  ؛مجدددوز الوهدددف علماددد  مطلقددد   

 .  هف عل  بعي يلمووال مجوز الو ، واحدة
وذلددك ، يثمددرة اليددرمم وهددي فددي القددر ن، التددي للندددا  (مدد ) :الكلمتتة النانٌتتة والعشتترون

اِكِ مَن   مثدل هولدد  تعد ل : ع َواْرَكِ ذذي َاذذَع الذذرَّ َِ ُْ ذذِك َواْسذذ ِّْ َمذذا َاذذْرَمُن اْقُنِتذذي لَِر

                                                 

   .37 ال ُّورل: (1)
 312نا مددو القددول المفمددد فددي علددم التجومددد /محمددد ميددي ننددر الجرمكددي ال دد فعي م من ددر: (2)

 . 117االتح ف م م،2112هد1423اعول   محمد عبد الواحد الدكوهي /ط: تعلمق د.
   .5 الرَّحمن: (3)

 .66  ل عمران: (4)
   .119   :النك(  5)
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عِ   :،وهولدد (1) ََ ذذْمَن َمذذ َْ ُاوا  َِّ ذذِذمَن آََاُنذذوا ََل ُتَ ذذ

َلذذا الَّ ِ َوَرُسذذولِِه  أَمك َّ 
وهددد  ،(2)

عناددد  لمددد  حدددذفت ألفاددد  بقمدددت علددد  حدددرف واحدددد  ؛اتفقدددت المنددد حف علددد  وندددلا 
 .(3) ف تنلت

 الكلمات التً وه  فٌها اختالع المصاحع  النوع النالث:

منحنددر فددي ثم نمددو وهددو  ثالثتتة ومندد  مدد  هددو، قستتمانمندد  مدد  هددو وهددذا النددوم  
لمك بم نا  ،ع رة  يلمو   :وا 

ََ ِحذذمَن َاَنذذا     :مددن هولدد  تعدد ل  مددم )حددمن( ()الت :لمتتة األولتتىالك َوََل
(4)، 

ركدمت و  ،(وهد اهتلفت المن حف فماد  فركدمت فدي بعضدا  بقطدم التد   عدن )حدمن
 (مددد  تيدددون )التوعل، فددي الدددبعي اآلهدددر بوندددلا  باددد  إال أن الندددحمح هدددو القطدددم

تدد   ن فمددو دهلددت علمادد   (هددذا أن )ال ومفاددم مددن، يلمددو أهددرل (يلمددو مكددتقلو و)حددمن
وعلمدد  تيدددون التددد    (و)ثمدددت (ربدددت) فمقدد ل: (و)ثدددم (ب)رُ يمددد  دهلددت علددد  الت نمددث 

وعل  هذا منح الوهف عل  الت   في مق م االضطرار أو  ،(5)حيم    (متنلو ب)ال
بدل  ،(لين ال منح الوهف علما  اهتم را  والبد  بيلمو )حدمن، أو التعلمم أو االهتب ر
 (وتركم هيذا )وال تحمن (إن الت   متنلو ب)حمن وهمل: ،(والتال بد من البد  ب)
وال  دك أن  دارة الفندل ندحمحو اعتبد را  بمد  علمد  أيثدر ، م داوروليدن هدذا يمدر 

ولعددل القطددم مفمدد بعددد الحددمن الددذل متمنددون الفددرار  ،(6)وهددو المعمددول بدد ، المند حف
 .  فم  عنام

                                                 

   .43  ل عمران: (1)
   .1 الحجرات: (2)
 .312نا مو القول المفمد في علم التجومدم من ر: (3)
   .3 م: (4)
 .299نا مو القول المفمد م من ر: (5)
 .247من ر: ي مو المرمد م( 6)
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 (1)  ه ()الت  ليك لي بابدالهرا ة ا لمض  تحمأضف إل  هذا أن القطم مفمد أ 
 :نقسما وهي (مهففو النون مم )لومفتوحو الامزة  (أن) الكلمة النانٌة :
  هول  تعد ل : اتفقت المن حف عل  هطع  وذلك في ثًثو مواضم: القسم األول4

ِِْلنْ  ِْذُذُنو َناُ ْن  ْْ  أَْن لَذْو َنَشذاُ  أََصذ
ُ   :هولد  تعد ل و  ،(2) ظ أَْن لَذْو َمَشذاُ   َّ ََ  لََلذ

ِامً ا َْ اَ    النَّ
أَْن لَْو َكاُنوا َمْ مَُاوَن اْلَنْمَ    :هول  تع ل و  ،(3)

(4). 
وذلدددك فدددي هدددول اا اهتلفدددت المنددد حف فمددد  بدددمن القطدددم والوندددل  القسمممم اليممم   4

ًقا   :تعدد ل  ََ ذذ ََ َْسذذَ ْمَناُ ْن َاذذاً   َْ ِرمَ ذذِ   ََّ َوأَْن لَذذِو اْسذذَتَ اُاوا َلمَذذن ال
د وهدد ،(5)

ذيدرت بعدي يتددب التجومدد أن اعرجدح فددي هدذا الموضدم القطددم بمنمد  ذيدر الددبعي 
عن اكددتق متام يمددر  ؛ل أرجددحومبدددو لددي أن الوندد، اآلهددر أن اعرجددح فمدد  الونددل

 .محققو
 علة القط  فً المواض  النالنة والوصل فٌما عداها 

ت فددي واهتلفدد، إذا ي نددت المندد حف هددد اتفقددت علدد  القطددم فددي المواضددم الثًثددو 
عند   ؛ الموضم الرابم بمن القطم والونل فاني أممل إل  الونل فدي هدذا الموضدم

، فددي المواضددم الثًثددو اآلمدد ت تتحدددث فمادد  عددن أمددور مكددلمو مؤيدددةمددن المًحدد  
فان بو  ،()أنام  تتحدث ن عن أمرمن مكندمن إل  اا ممن متبمن ففي اآلمتمن اعول

عن هدامدو الند س  ؛ ويدذلك اعمدر فدي اآلمدو الث نمدو ،الن س بذنوبام أمرهلل متعلدقهلل بد ا
أمدد  اآلمددو الث لثدددو فاددي تتحدددث عددن يددون الجددن لددو علمدددوا  ، أمددرهلل متعلددقهلل بدد ا أمضدد   

أعني اعمور ال  هو التي يلفام با  كلمم ن ، بموت كلمم ن م  لبثوا في هذا العذاب
                                                 

 .1/452،453الن ر / من ر:( 1)
  .111 اععراف: (2)
   .31 الرعد: (3)
   . 14 كب : (4)
(5) :    .16 الجن 
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() ، القطددددم فددددي هددددذط ومددددن ثددددم يدددد ن ، عن المهبددددر بدددد  هددددو اا ؛وهددددذا أمددددرهلل مؤيدددددهلل
أمدد  ، با ادد ر النددون داللددو علدد   اددور هددذط اعمددور فددي الوجددود الهدد رجيالمواضددم 

الموضدم الرابدم الدذل متحددث عدن يددون االكدتق مو لدو وهعدت مدن الجدن عكددق هم اا 
أضدف فلمس لا   ادورهلل فدي الوجدود الم د هد لين االكتق مو لم تقم منام ، م    يده   

ومدن ثدم رجحدت ، ف كتق متام يمدر محققدو، م ال إل  ااإل  هذا أن الفعل مكندهلل إلما
  .في هذا الموضمالونل 
 :قسمينوهد ج  ت عل   (ميكورة الامزة مهففو النون مم )م  (إن) :النالنةالكلمة 

ذذَك   :هولدد  تعدد ل  القسممم األول4 ُ ْن أَْو َنَتَوفََّمنَّ َُ َْ الَّذذِذع َنِ ذذ ْ ذذ َْ ذذَك  َوإِْن َاذذا ُنِرَمنَّ

َاا لَ  ََّلُغ َوَلمَْمَنا اْلِحَساُ  َفإِنَّ َْ مَْمَك اْل
 (2)وهد اتفقت المن حف عل  هطع  (1)

اتفقددت المندد حف علدد  ونددل  فممدد  عدددا ذلددك الموضددم الددذل اتفقددوا  القسممم اليمم   4
ذَك   :نحو هول  تع ل  (3)عل  هطع  ُ ْن أَْو َنَتَوفََّمنَّ َُ َْ الَّذِذع َنِ ذ ْ ذ َْ َك  ا ُنِرَمنَّ َوإِاَّ

َ  َلمَن َاا َمْ َ مُوَن  َفإِلَْمَنا ُ َشِلم ُِْ ُلْن ُ نَّ  َّ َاْر
َْ   :وهولد  (4)  ْ َْ َك  ا ُنِرَمنَّ َفإِاَّ

ُ ذذوَن  َْ ذذَك َفإِلَْمَنذذا ُمْر ُ ْن أَْو َنَتَوفََّمنَّ َُ الَّذذِذع َنِ ذذ
ُلْن ِفذذي  وهولدد :  (5) ذذا َتْ َ َ ذذنَّ َفإِاَّ

 َْ اْلَحْرِ  َفَشرِّ
(6).. 

 وداللة ذلك ض  والوصل فٌما عداه علة القط  فً هذا المو

فمد  ال درطمو  (الدذل اتفقدت المند حف علد  هطدم )إن من المًح  أن الموضم 
للونل والقطم في ذلك فً بد مدن وليي ممين التعلمل ، هو موضم الرعد (عن )م 

                                                 

   .41 الرعد: (1)
  1/464الن ر / ،378إبراز المع ني م من ر:( 2)
 .249ي مو المرمد م ومن ر: ،41 مو ، موضم كورة الرعد (3)
   .46 مونس: (4)
   .77 ي فر: (5)
   .57 اعنف ل: (6)
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      :أال وهددو هددول اا تعدد ل جددواب ال ددرط فددي موضددم القطددم إلدد  بدهددو الن ددر 
ََّلُغ َوَلمَْمَنذا َوإِْن َاا ُنِرمَ  َْ َاذا َلمَْمذَك اْلذ ذَك َفإِنَّ ُ ْن أَْو َنَتَوفََّمنَّ َُ َْ الَّذِذع َنِ ذ ْ ذ َْ َك  نَّ

اْلِحَساُ  
وب لن ر في جدواب ال درط فممد  فندل وفممد  وندل نجدد أن الجدواب  ،(1)

وعلمد  فادو مفندل ، وهدو الدبً ، فمم  فنل أمرهلل   هرهلل المترتب عل  ال رط ب لف   
 م  ملي:ه عدة مف ده  ومن ثم فان  ممين اكتنب ط ، دمفنول في الوجو 

ً  أو مفنوال   ●   .في الوجود ي ن مفنوال  في الركم إن م  ي ن مفن
أو ، أمدرا   د هرا  ال درطمو  (إذا ي ن جدواب )إن (ال رطمو عن )م  (تفنل )إن ● 

وتوضددمح ذلددك مددن هددًل  مددو ، عندد  واآلهددر هفدديهلل  يدد ن لادد  جوابدد ن أحدددهم   دد هرهلل 
 فندد ر ال ددرط ي ندد   ددرط ن هدد م  ددرطهلل أن الجددواب فمادد  هددد انقكددم إلدد  جددزأمن د الرعدد
، ومددن ثددم يدد ن القطددم فددي هددذا الموضددم، فددي الوجددود وهددذا تفنددملهلل ، مق مامدد  واحدددهلل 

ب المترتب عل  وليي مزداد اعمر وضوح   أن  ب لن ر إل   مو الرعد متبمن أن الجوا
أمدد  ، وال رمددب أن هددذا  دد هرهلل  ،الددبً  وهددو ،لندد  فددي الدددنم  ال ددرط ب لفدد   أمددرهلل  دد هرهلل 

ي لرجوم إل  اا الذل ال مطلدم  هفيهلل  وهو أمرهلل  ،المعطوف علم  ب لواو فاو الحك ب
والددددذل يدددد ن جوابدددد   عداة ال ددددرط فددددي اآلمدددد ت اعهددددرل التددددي يدددد ن فمادددد  ، علمدددد  أحدددددهلل 

وهدد علدق ، عًمدو لدذلك (ال رطمو وونلا  ب)م  (ومن ثم أهف  نون )إن، الونل
ن م  نرمنك بعي الذل   ي عل  هذا فق ل:الزري  (2)ةفي كورة الرعد فرد نعدهموا 

أحدددهم  أن الجددواب المرتددب  :مفنددولو  اددر فمادد  حددرف ال ددرط فددي الهددط لددوجامن
إندد   فامدد  نرمنددك وهددو الددبً  بهددًف هولدد :علمدد  ب لفدد    دد هر فددي مددوطن الدددنم  

وهدو  ،عند    ب لفد   هفديهلل عن الجواب المرتب علم؛ أهف  فم  حرف ال رط في الهط

                                                 

  .41 الرعد: (1)
 .والنواب: فوردت ج  ت في النم هيذا،  (2)
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وانقكدددم ، والثددد ني أن القندددو اعولددد  منفندددلو مدددن ال دددرط وجوابددد ، الرجدددوم إلددد  اا
 الجواب إل  جزأمن:

الترتمب ب لف   وهو البً  والثد ني المعطدوف علمد  وهدو الحكد ب وأحددهم   أحدهما:
نقكدد م وهددذا اال، عندد  هفدديهلل  :والثتتانيواعول  دد هر لندد  فددي الدددنم  واآلهددر فددي اآلهددرة 

 إلدد  نددحمح فددي الوجددود فقددد انقكددمت هددذط ال ددرطمو إلدد   ددرطمن النفندد ل جوابادد :
ذا انفنددلت لددزم يت بدد  علدد  ، متيدد مرمن ففنددل حدرف ال ددرط عًمددو لددذلك قستتمين وا 
 إلج د جوابا  وال رطمو اعهرل ال تنفنل بل هي واحدة ، الوهف

 .(1)ف نفن ل حرف ال رط عًمو لذلك "
 :قسمينوهد ج  ت عل  ، المونولو (مم )م  (عن) :الرابعةالكلمة 

 هددو  (3)وذلددك فددي موضددم واحدددت  (2)وهددد اتفقددت المندد حف علدد  هطعدد  القسممم األول4
 

                                                 

 .1/424،425القر ن /البره ن في علوم  (1)
 .1/465الن ر / من ر:( 2)
 .249ي مو المرمد م من ر:( 3)
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ا َلَتْوا َلْن َاا ُنُلوا َلْنُه   :هول اا تع ل  َفمَاَّ
(1). 

وهدد اتفقدت المند حف علد  وندل  وذلدك فممد  عددا الموضدم الكد بق  :القسم اليم   
ذا َم ُولُذوَن   :تعد ل نحو هول اا  َوإِْن لَْن َمْنَتُلذوا َلاَّ

ِ   :وهولد  ،(2) َحاَن  َّ ْْ ُسذ

ا ُمْشِرُكوَن  َوَتَ الَن َلاَّ
ذا َمِصذ ُوَن   :وهول  ،(3) ِ  َلاَّ َِّْك َر ِّ اْلِ ذزَّ َحاَن َر ْْ ُس


 .  هو وم    با  وهو مونولهلل  ،وهذا يثمر ،(4)

 ٌما عداه وداللة ذلك علة القط  فً هذا الموض  والوصل ف

ووندلت فممد  عدداط ، فدي موضدم واحددت  (هطعدت عدن )مد  (من المًحد  أن )عدن 
فدي هدذا الموضدم  ()مد عدن  (مبددو لدي أن الكدر فدي هطدم )عدن ،فم  الكر في ذلك؟

ن ي ندددت اكدددم  موندددوال   (ووندددل مددد  عدددداط راجدددمهلل إلددد  أن )مددد  أناددد  تددددل علددد  إال وا 
تقدم علد  أ دم   يثمدرة مفندولو  ()مد وعلمد  فدان  ،وال رمب أن العموم متنومهلل ، العموم

يمد  أند  مدن المًحد  فدي ، مفنلو فدي الوجدود يمدر متكد ومو فدي حيدم النادي عناد 
يم  تعني ، وهذط المج وزة تعني مج وزة اليل، تفمد المج وزة (أن )عنموضم القطم 

جد وزة علد  الم (في ن القطم فمم  دلت فمد  )عدنأمض   مج وزة يل واحدت من جزلم ت  
 .  وي ن الونل فمم  لم مدل عل  ذلك أول ، عل  العموم أول  ()م وم  دلت فم  

عدن عن القطدم أيند  ؛ ب إلمجد زمتممدز  ()م عن  (أضف إل  هذا أن هطم )عن 
تددل فماد  وهدذا بهدًف مواضدم الوندل التدي لدم ، هولن  عتوا عن يذا وعتوا عن يذا

 وهد علق الزري ي عل  هذا فق ل:، عددعل  عموم وال عل  متنوم وال عل  مت ()م 
عن معن  م  يلي تحت  أنوام مفنلو في  ؛ فقد  ار فم  النون وهطم عن الونل"

 يمر متك ومو في حيم الناي عنا  الوجود 
                                                 

  . 166 اععراف: (1)
   .73 الم لدة: (2)
   .68 القنم: (3)
 . 181 ف ت: النَّ  (4)
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لذلك     ففنل عًمو ومعن  عن المج وزة لليل مج وزة ليل واحدت من جزلم ت   
وح لددو بددمن الداللددو فددي ح لددو الونددل فمدد  ذيددر مددن هددول الزري ددي مبددمن الفددرق  .(1)"

ولو ُيتبت اليلمدو بطرمقدوت واحددة فدي الموضدعمن مد  أميدن إدراك هدذط الداللدو ، القطم
وهددذا دلمددل  هددر ، التددي هدد ل بادد  الزري ددي فرهدد   بددمن القطددم والونددل فددي هددذط اليلمددو

 .  عل  وجوب التمكك ب لركم المنحفي في يت بو القر ن اليرمم
 :قسمينوهي  (مم )هم (ومم) :الخامسةالكلمة 

ً  في محدل رفدمت  (أن ميون )هم :القسم األول وهدد اتفقدت المند حف ، ضممرا  منفن
ذذاِرُزوَن   هددول اا تعدد ل :، فددي موضددعمن (عددن )هددم (لدد  هطددم )مددومع َْ َمذذْوَن ُ ذذْن 


اِر ُمْ َتُنوَن   :هول  تع ل و  ،(2) َمْوَن ُ ْن َلمَن النَّ

(3). 
ً  فدي محددل جدر ب إلضد فو ()هدم أن ميددون :القسمم اليم    وهدد اتفقددت ، ضدممرا  متند

ذذذن ُمَّل  :وذلدددك يقولددد  تعددد ل  ،(المنددد حف علددد  وندددل  ب)هدددم قُذذذوا َفذذذَذْرُ ْن َحتَّ

ِفمِه ُمْصَ  ُوَن َمْوَاُلُن الَِّذع 
  .(6)والمع رج (5)الزهرف ويذلك موضع  ، (4)

علد  وندل  مطلقد    ميكور الممم والا   فقد اتفقت المند حف (أم  إذا ي ن )موم 
ونَ   :نحو هول  تع ل  َُ  َفَوْم   لِمَِّذمَن َكَ ُروا ِاْن َمْوِاِلُن الَِّذع ُموَل

(7) 
 علة القط  فً هذٌن الموضعٌن والوصل فٌما عداهما وداللة ذلك 

                                                 

 .1/422البره ن في علوم القر ن / (1)
   . 16 ي فر: (2)
   .13 الذارم ت: (3)
   .45 الطُّور: (4)
 .83 :5 الزهرف( 4)
 .42 المع رج: (6)
   61 الذارم ت: (7)
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فمامد  لدمس مضد ف    (عن )مدوم؛ في موضعي القطدم (عن )هم (إنم  فنلت )موم 
نمد  هدو  ،(إل  الضممر )هدم ، مدوم بدروزهم، معندي مدوم فتندتام، مضد فهلل إلد  الجملدووا 

 .(1) وم  بعدط الهبر، االبتدا في موضم رفم عل  ف لضممر 
لجممدددم أجدددزا  يدددل واحددددة منامددد  مكدددتيرهو أضدددف إلددد  هدددذا أن فتندددتام وبدددروزهم  
جممددم أجزالدد  فمادد  ي لددم مكددتيرق الحدددث وهددذا بهددًف مواضددم الونددل التدد، لمددوما

عن  ؛ ومددن ثددم يدد ن الونددل، مواضددم الونددلبعددي فددي  (بدددلمل ورود يلمددو )فمدد 
، في موضم هفي ف نبح ي ليلمو الواحدة (مض ف إل  )موممتنل ضممر  ()هم

وعلمددد  فانددد  مميدددن أن مقددد ل إن الحددددث إذا يددد ن مكدددتيره   لجممدددم أجدددزا  المدددوم يددد ن 
 ،أم  الونل فميدون فممد  عددا ذلدك، ويذلك إذا ي ن الموم مض ف   إل  الجملو، القطم

ذاِر ُمْ َتُنذوَن  ومند  " وهد علق الزري ي علد  هدذا فقد ل:      َمذْوَن ُ ذْن َلمَذن النَّ

ذذاِرُزوَن  َْ عند  مبتددأ وأضددمف المدوم إلدد  ؛ حرفد ن فنددل الضدممر منامدد  َمذْوَن ُ ذذْن 
َمذذذْوَاُلُن الَّذذذِذع  و ِفمذذذِه ُمْصذذذَ  ُوَن َمذذذْوَاُلُن الَّذذذِذع  والجملدددو المنفندددلو عنددد  

وَن  َُ لمدوم المضد ف من االيلمو المريبو  عن  مفرد فاو جز ؛ ونل الضممر ُموَل
 .(2)والضممر المض ف إلم "

                                                 

 .296نا مو القول المفمد في علم التجومد م من ر: (1)
 .1/419البره ن / (2)



 دكتور/ زٌنهم مرسً بدوي 

 - 9521 - 

 :قسمينوهي الن فمو  (مم )ال (يي) :السادسةالكلمة 
 ،الن فمو في ثًثدو مواضدم (عن )ال(اتفقت المن حف عل  هطم )يي القسم األول4
ََ ِلْمذن    :هول  تع ل  ْ ذ َْ َشذْمًئا لَِكذْي ََل َمْ مَذَن 

لَِكذْي ََل َمُكذوَن َلمَذن   وهولد  ،(1)

ذًرا ََ ِلَمذاِئِلْن إَِذا َقَوذْوا ِاذْنُلنَّ َو َْ ِاِنمَن َحذَر   ِفذي أَْزَواِ  أَ ِْ  اْلُاذ
  وهولد ، (2)

ِنَماِ  ِاْنُكنْ  َْ َ ْْ ْمَن ا َْ ولًَ   َُ  َكْي ََل َمُكوَن 
(3) 

 و مواضم :وذلك في أربع، اتفقت المن حف عل  ونل  القسم الي   4
 لَِكْمََّل َتْحَزُنوا َلمَن َاا َفاَتُكنْ   :هول  تعد ل 

َِ   :هولد و  ،(4) ْ ذ َْ لَِكْمََّل َمْ مَذَن ِاذْن 

ِلْمن  َشْمًئا 
 لَِكْمََّل َمُكوَن َلمَْمَك َحَر     :هول و  ،(5)

لَِكذْي ََل َتََْسذْوا  هول  و  ،(6)

َلمَن َاا َفاَتُكْن 
(7). 

 هذه المواض  وداللة ذلك علة القط  والوصل فً 

ورة ندلينا  لم ترد علد  ، هذط اليلمو  وردت في القر ن اليرمم في كبعو مواضم 
ذا يد ن اعمدر يدذلك فدً بدد مدن وجدود كدرت للقطدم والوندل فدي ، في اليت بوواحدة  وا 

ن  من هًل التدبر، هذط اليلمو اضم القطم والوندل فدي هدذط اليلمدو أكدتطمم لمو  وا 
الفدددرق بدددمن اليلمتدددمن فدددي حددد لتي يمددد  توضدددح ، ي دددف هدددذا الكدددرتضدددم ه عددددة أن أ

 والق عدة التي ممين أن تق ل باذا الندد هي:، الونل والقطم

                                                 

   .71 النحل: (1)
   .37 اعحزاب: (2)
   .7 الح ر: (3)
   .153  ل عمران: (4)
   .5 الح : (5)
   .51اعحزاب: (6)
   .23 الحدمد: (7)
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عن نفددي اليددل نفدديهلل لجممددم  ؛للنفددي اليلددي ي نددت اليلمددو مونددولو (إذا ي نددت )ال 
عن  ؛ ف ليلمدو منفندلوللنفي الجزلدي  (وعلم  فاذا ي نت )ال، جزلم ت  ف تنلت لذلك

يدون الق عددة أيثدر وضدوح   فدً بدد مدن وليدي ت، ي الجز  ال مترتب علم  نفي اليلنف
َوِاذذذْنُكْن َاذذذْن   :ولدددتين هدددول اا تعددد ل ، هدددذا علددد  بعدددي اآلمددد ت القر نمدددوتطبمدددق 

َِ ِلْمذن  َشذْمًئا ْ ذ َْ َك إِلَن أَْرَذِ  اْلُ ُاِر لَِكْمََّل َمْ مَذَن ِاذْن   ُمَتَوفَّن َوِاْنُكْن َاْن ُمَر
(1)، 

وبدد لن ر فددي هددذط اآلمددو متبددمن أن النفددي فمادد  نفدديهلل يلِّدديهلل بدددلمل دهددول مدد  مؤيددد النفددي 
وهدددذا بهدددًف هولددد  ، هدددذط اآلمدددو مددد  مهندددم النفدددي يولدددمس فددد ،(وهدددو حدددرف )مدددن

ََ ِلْمذن  َشذْمًئا  :تعد ل  ْ ذ َْ َك إِلَذن أَْرَذِ  اْلُ ُاذِر لَِكذْي ََل َمْ مَذَن   َوِاْنُكْن َاْن ُمذَر
(2) 

الدذل مؤيدد نفدي العلدم  (هذط اآلمو م  مؤيد النفي اليلي أعندي الحدرف )مدن فلمس في
  .مو مقطوعوعن اآلمو إذا ي ن فما  من القمود م  مهنم النفي ي نت اليل؛ اليلي
ِاِنمَن َحذَر   ِفذذي   :فدي هدول اا تعد ل  وهدذا موجدد  ِْ لَِكذْي ََل َمُكذذوَن َلمَذن اْلُاذ

ِلَمذذاِئِلْن إَِذا َْ ذذًرا أَْزَواِ  أَ ََ  َقَوذذْوا ِاذذْنُلنَّ َو
ففددي هددذط اآلمددو همددود تدددل علدد   (3)

هددذط القمددود تتضددح فددي رفددم الحددرج عددن المددؤمنمن ، تهندمم النفددي بجزلمدد ت معمنددو
ام إذا هضدوا مدنان وطرا ،وهدذا بهددًف هولد  تعد ل  فددي لويدون ذلدك فدي أزواج أدعمدد 

لَِكْمََّل َمُكوَن َلمَْمَك َحَر     نفس الكورة:
وهيدذا تكدمر ، ا حرجهلل يمدر مقمددت فاذ ،(4)

ومبددو لددي أن الزري دي كدقط مندد  موضدم  ل عمددران ، الق عددة المدذيورة إن  دد   اا
لمددك مدد  ، ثًثددو مدم أنادد  أربعددوهلل يمد  ذيددرت مددن هبدل بددلمل أندد  عددد مواضدم الونددل وا 

مونول في ثًثو مواضم  ليمً ومن :" ه ل معددا  مواضم الونل ذايرا  التعلمل:

                                                 

   5 الح : (1)
   71 :النحل (2)
   .37 اعحزاب:(3)
   .51 اعحزاب: (4)
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نمددد  موندددل ، منفندددلوب هماددد    يلددديت   حمدددث ميدددون حدددرف النفدددي دهدددل علددد  معندددوا 
ولدمس ،  لدلو نفم  هي علو نفي أجزافع  ، عن نفي اليل نفي لجممم جز م ت ؛ فمونل

نمد  ذلددك فمد  بد لتَّ ، لليلدي المنفدي أفدراد فددي الوجدود ومفنددل حمدث ميدون حددرف ، همو  وا 
فدً تيدون علتد  علدو يدل فان نفي الجزلي ال ملزم من  نفي الالنفي دهل عل  جزلي 

  :وفدي الحدمدد  لَِكْمََّل َمُكوَن َلمَْمَك َحَر    في الح  وفي اعحدزاب  :نفي الجمم
لَِكْمََّل َمْ مََن   :وهي بهًف، فاذط هي المونولو لَِكْي ََل َتََْسْوا َلمَن َاا َفاَتُكْن 

َِ ِلْمذذن  َشذذْمًئا ْ ذذ َْ وهددو فددي االعتبدد ر عن ال ددرف فددي هددذا هدد م ؛ فددي النحددل ِاذذْن 
ِاِنمَن  ويددذلك  .لدددهول مددن علمدد اعول عدد م االعتبدد ر  ِْ لَِكذذْي ََل َمُكذذوَن َلمَذذن اْلُاذذ

ذذًرا ََ ِلَمذذاِئِلْن إَِذا َقَوذذْوا ِاذذْنُلنَّ َو َْ فاددذا المنفددي هددو حددرج ، َحذذَر   ِفذذي أَْزَواِ  أَ
ِنَمذذا ِ   :ويدذلك، مقمددهلل ب درفمن َْ َ ْْ ذْمَن ا َْ ولَذذً   َُ فادذا النفددي  ِاذْنُكْن  َكذذْي ََل َمُكذوَن 

ُ َلمَذذن َرُسذذولِِه ِاذذْن أَْ ذذِ  اْل ُذذَرظ   :يددون بددمن اعينمدد   مددن دولددو  َاذذا أََفذذاَ   َّ
كدقط موضدع ت مدن مواضدم ف لزري ي في هدذا الدنم أ (1)"وهذط همودهلل يثمرةهلل ، المؤمنمن
وهذا المعن  الذل لوح  بمن المقطدوم والموندول ، وهو موضم  ل عمران، الونل

 .  هذط اليلمو دلملهلل  هر عل  وجوب التمكك ب لركم المنحفي في

                                                 

 .1/421،421البره ن / (1)
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 :قسمينوهي عل  االكتفا ممو  (مم )م ن (أم) :السابعةالكلمة 
 : (1)في أربعو مواضم عن )م ن( (اتفقت المن حف عل  هطم )أم القسم األول4
َ َلْنُلْن َمْوَن اْل ِ   : ل هول  تعد :الموضع األول َّ   ُ َِ ا َْ َماَاِ  أَْن َاْن َمُكذوُن َفَاْن ُم

 َلمَْمِلْن َوِكمًَّل 
(2) 
ُْْنَماَنُه   :هول  تع ل  :الموضع الثاني   َ أَْن َاْن أَسَّ

(3) 
َك َخْمً ا أَْن َاْن َخمَْ َنا   :هول  تع ل  :الموضع الثالث أَُ ْن أََش

(4) 
ْلِ َماَاِ  أَْن َاْن َمَِْتي آَِاًنا َمْوَن ا  :هول  تع ل  :الموضع الرابع

(5) 
اتفقدددت المنددد حف علددد  وندددل  وذلدددك فدددي يمدددر المواضدددم الكددد بقو  :القسمممم اليممم   

َلذذا ُ   :المددذيورة يقولدد  تعدد ل  ََ رَّ إَِذا  ََ ِْمذذُ  اْلُاْوذذ ذذْن ُم أَاَّ
ذذْن   :وهولدد  ،(6) أَاَّ

َ  ُاْسذَتِ من   ا َلمَن ِصذَرا َمْاِشي َسِوّمً
َْ َقذ  :وهولد  ،(7) َْر ْْ َ ذَ  ا َْ ذْن  َراًرا أَاَّ


 .  في القر ن اليرمممم  اتفقت المن حف عل  ونل  يثمرهلل   وهذا وم    با (8)

 األربعة والوصل فٌما عداها وداللة ذلك المواض  علة القط  فً 

                                                 

 ، / محمددددد بددددن رأفددددت بددددن زلددددط، مؤككددددو هرطبددددو99أحيدددد م الددددتًوة ، 1/465من ددددر: الن ددددر / (1)
  .م2116هد/1427كنو  ،اعول 

 ، /د هلمدددل الحندددرل، ضدددبط  وعلدددق علمددد  /محمدددد طلحدددو بدددًل273أحيددد م هدددرا ة القدددر ن اليدددرمم/
 .  251، ي مو المرمد م1999كنو  ط/الرابعو، و الميمو،الميتب

   .119 النك  : (2)
   .119 التوبو: (3)
 . 11 ف ت: النَّ  (4)
لت: (5)    . 41فنِّ
   .62 النمل: (6)
   .22 الملك: (7)
   .61 النمل: (8)
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ددد (ب لت مدددل فدددي مواضدددم القطدددم والوندددل متبدددمن أن )أم فدددي هددددذط  ن(هطعدددت عدددن )م 
وهلو أن )م ن( تقم عل  أول عن المدهق في مواضم القطم متبمن ل  من  ؛المواضم
مهتلفدددو فددي اعحيددد م بهدددًف     هدددذط المقكدددم ت تتندد ول أنواعددد، فدددي الوجددودمقكددم ت 

وعلمدد  فددان ، يمرهدد  ممددن ال متندد ول وال مقددم إال علدد   ددي ت واحدددت لددمس فمدد  تفنددملهلل 
وهددي تددنم علدد  أن المفنددل أو الددذل تحتدد  ، الق عدددة المقددررة مددن هبددل تبدددو دهتادد 

وهدددذط ، ندددوال  فدددي الهدددط يمددد  هدددو مفندددولهلل فدددي الوجدددودتف ندددمل مجدددب أن ميدددون مف
وتوضدمح ذلدك مدن هدًل ، اآلم ت تبدو واضحو  إذا هورنت بيمره  ممد  هدو موندول

فداذا يد ن اعمدر يدذلك ، اآلمو اعول  التدي تثبدت الجددال عدن الدذمن مهتد نون أنفكدام
قم مدو ؟ م مدوم البمج دلتيم عنام في الحم ة الدنم  فمن الدذل مكدتطمم أن مجد دل عدنا

ً  ومددن ذا  ويددذلك اعمددر ب لنكددبو لثمددو الث نمددو ، الددذل مكددتطمم أن ميددون علددمام ويددم
هكدمهلل مؤكدس بنم ند  علد  ال در وهكدمهلل  :قستمينالتي تنم عل  أن هن ك من الند س 

التدي تدنم علد  أند   ويدذلك اعمدر ب لنكدبو لثمدو الث لثدو، مؤكس بنم ن  علد  الهمدر
ويددذلك اعمدددر ،  مندد  فددي الجندددو فددي النددد ر وفرمددقهلل  كددميون مددوم القم مددو فرمقددد ن فرمددقهلل 

ددن هلقندد  مددن  ب لنكددبو لثمددو الرابعددو التددي تتعددري لاددم بكددؤال هددو أهددم أ ددد هلقدد   أم م 
وهددذا ، من متضدد دمنملومددن المًحدد  فددي هددذط اآلمدد ت اعربددم أنادد  تتندد ول  دد، يمددرهم
ليددي ميددون و ، واحدددا  لددمس فمدد  تف نددملهلل  المونددول الددذل ال متندد ول إال  ددمل    بهددًف

التدي يتبدت موندولو والتدي مضدرب اا ك ل در إلد   مدو المُ ن  در أيثدر وضدوح   فلمُ اعم
ً  لرجدلت إمد  أن مم دي ميبد   علد  وجاد  مد  أن مم دي كدوم   علد  ندراط ، فما  مدث وا 

، يددل مدد  هددو مونددولهلل  ويددذلك اعمددر فددي، فلددم تتندد ول اآلمددو إال فرمقدد   واحدددا  ، مكددتقممت 
وتوندل باد  فممد  ، فقدطإال فدي هدذط المواضدم  (طم عدن )م دنال تق (ومن ثم فان )أم

فاددذط " وهددد علددق الزري ددي علدد  المونددول والمقطددوم مددن هددذا النددوم فقدد ل:، عددداه 
بهًف يمره  م في الوجود ب نوام مهتلفو في اعحي م قكَّ ن فما  تُ م اعربعو اعحرف
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ظ أَ   مثل: ََ ِلِه أَْ  ْْ ا َلمَن َو ًّْ ْن َمْاِشي أََفَاْن َمْاِشي ُاِك عند   ؛فاذا موندول اَّ
َْ   ويدددذا:حمدددث مم دددي علددد  ندددراطت مكدددتقممت مدددن ندددومت واحددددت  َْر ْْ َ ذذذَ  ا َْ ذذذْن  أَاَّ

مدن أن وبنند  هدذا فاند  مؤيدد مد  ذيدر  (1)ال تف ندمل تحتاد  فدي الوجدود " َقَراًرا 
ويدذلك إذا يد ن متند ول ، ال ي  إذا ي ن مفنوال  في الوجود يد ن مفندوال  فدي الهدط

وبنن  هذا تني ف داللدو أهدرل ، وهيذا يل م    ب  ذلكأ م   مفنلو في الوجود 
يمدد  مؤيددد أمضدد   عدددم التهلددي عددن الركددم ، بدمن المقطددوم والمونددول مددن هددذط اليلمددو

 .  في يت بو القر ن اليرمم
 :قسمينالجر مم مجروره  وهي عل   (الم) :النامنةالكلمة 

الجدددر عدددن مجرورهددد  فدددي أربعدددو  ()الماتفقدددت المنددد حف علددد  هطدددم  :القسمممم األول
ََلِ  اْلَ ْونِ   :هول  تع ل  مواضم: ُِ  َفَااِ  َ 

َوُوِوذَع اْلِكَتذاُ  َفَتذَرظ   :هولد و (2)

ا ِفمِه َوَم ُولُوَن َما َوْممََتَنا َااِ  َ ذَذا اْلِكَتذاِ   ِرِامَن ُاْشِ ِ مَن ِااَّ ْْ اْلُا
 :هولد و  ،(3)

 ُسذ وِ  َوَقذالُوا َاذاِ  َ ذَذا الرَّ
ِ ذمَن  :هولد و (4) َِ مَذَك ُاْل َْ َفَاذاِ  الَّذِذمَن َكَ ذُروا ِق


فددي ح لددو االضددطرار أو االهتبدد ر علدد  مدد  أو  وعلدد  ذلددك فاندد  مجددوز الوهددف ،(5)

 .  عل  الًم
بدددل متعدددمن ، بمدددد أنددد  ال مجدددوز االبتددددا  بددد لًم وال بمددد  بعدددد الدددًم فدددي هدددذط المواضدددم

 (6)االبتدا  بم  
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اعربعدددو مواضدددم الفقدددت المنددد حف علددد  وندددل  وذلدددك فممددد  عددددا ات :القسمممم اليممم   
ذذذالِِامَن ِاذذذْن أَْنَصذذذار    :المدددذيورة مثدددل هولددد  تعددد ل 

َوَاذذذا لِمظَّ
َاذذذا   :وهولددد  ،(1)

اُع  ََ الِِامَن ِاْن َحِامن  َوََل َشِ مع  ُم
لِمظَّ

ََ ُ ِاْن ِنْ َا     :وهولد  ،(2) َ  ِلْن ََح ِْ َوَاا 

َزظ  ْْ ُت
(3). 

 والوصل فٌما عداها وداللة ذلك  األربعة مواض القط  فً ال علة

، مددن المًحدد  فددي هددذط اليلمددو أنادد  وجدددت مقطوعددو فددي اعربعددو مواضددم المتقدمددو
وهدل هند ك فدرقهلل بدمن الموندول  ذلدك؟فمد  كدر بمنم  وجدت مونولو فدي يمدر ذلدك 

ط عدددن حقددد لق القطدددم فدددي هدددذإن الدراكدددو المت نمدددو لتي دددف  ،والمقطدددوم فدددي المعنددد ؟
( )مقدول اا النك   الذل كورة موضم القطم مواضم من وأول موضمت ، المواضم

مً ا   :فمد  َِ وَن َمْ َ ُلذوَن َحذ َُ ََلِ  اْلَ ْوِن ََل َمَكا ُِ فمدن المًحد  فدي هدذط ، َفَااِ  َ 
إضدد فموهلل فقطعددت  حمددث تقطددم اإلضدد فو فددي  أن الددًم فمادد  ونددلوهلل اآلمددو ومدد   دد باا  

أن هددذا الفرمددق مددن المندد فقمن هطعددوا ونددل الكددملو ب لحكددنو  وتوضددمح ذلددك، الوجددود
فيدد مروا بددمن االثنددمن وجعلددوا الكددملو مددن عنددد الركددول ، فجعلددوا الحكددنو مددن عنددد اا

دد، بعدددم إكددن دهم  إلدد  اا مددم أندد  هددد أكددندهم  إلمدد    هطعوهمدد  فددي الوجددود يدد نوا فلم 
، لركدددم عًمدددو لدددذلكفقطدددم الم وندددلام فدددي ا، هددد طعمن لمددد  أمدددر اا بددد  أن موندددل

 راد اا أن مقطدم وندلام فدإل  ذلدك أنادم لمد  هطعدوا وندل الكدملو ب لحكدنو  مض ف
  :فمد ( ) وأم  موضم الياف الذل مقدول اا، ب لمؤمنمن فقطم الًم عًمو لذلك

ِْمذَرً  إَِلَّ أَْحَصذاَ ا ُر َصذِنمَرً  َوََل َك َِ حد  فمدن المً  َااِ  َ َذا اْلِكَتذاِ  ََل ُمَنذا
في هذط اآلمو أنام منيدرون بدزعمام أن ميدون لادم موعدد فقطعدوا يدل مد  منجدمام مند  

                                                 

   .192  ل عمران: (1)
   .18 ي فر: (2)
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فقطعددت الم الوندل داللددو علد  هطعاددم الموعددد ، بقطعادم إحندد   اليتد ب ععمدد لام
وهدد علدق الزري دي علد  كدر ، داللو عل  هطعام إحن   اليت ب ععمد لامبزعمام 

بوندل لادم الموعدد جعدل مام وندل وهدؤال  هطعدوا بدزع" القطم فدي هدذط اآلمدو فقد ل:
فلدددذلك فدددي إضددد فتا  إلددد  اا إحنددد   اليتددد ب وعددددم مي درتددد  ل دددي ت مدددن أعمددد لام 

ودلمل ذلك   هرهلل من كم ق هبرهم فدي تلدك اآلمد ت منيرون عل  اليت ب في اآلهرة 
َوَقذالُوا َاذاِ  َ ذَذا   :فمد ( )وأم  موضم الفره ن الذل مقول اا  ،(1)من الياف "

سُ  َ ذاَن َوَمْاِشذي ِفذي اَْْسذَوا ِ وِ  َمَُْكذالرَّ ََّ  ؛ فقدد هطدم الدًم فدي هدذط اآلمدو  ُ  ال
الطعد م الدذل جعلد  اا كدمو فدي  عنام هطعوا ونل الرك لو بكبب ب درمت  فدي أيدل

فقطددم الددًم فددي الركددم ، هددولام لمددزول عددن اعتقدد دهم أندد  ركددولهلل فقطعددوا ، الب ددريددل 
"فقطعدددوا وندددل الركددد لو عيدددل  و ذلدددك فقددد ل:وهدددد ذيدددر الزري دددي علددد، عًمدددو لدددذلك

فقطدددم الدددًم ، الطعددد م فددد نيروا فقطعدددوا هدددولام هدددذا لمدددزول عدددن اعتقددد دهم أنددد  ركدددول
َفَاذذاِ  الَّذذِذمَن   فمدد :( )وأمدد  موضددم المعدد رج الددذل مقددول اا  ،(2)عًمددو لددذلك "

ِ ذذمَن  َِ مَذذَك ُاْل َْ   أناددم تفرهددوا فلعددل هطددم الددًم فددي هددذط اآلمددو راجددمهلل إلدد ََ َكَ ذذُروا ِق
فقطدددم اا وندددل طمعادددم فدددي بددد  وهطعدددوا وندددل هلدددوبام  ()جم عددد ت عدددن محمددددت 

وهد بمن الزري ي وج  الداللدو فدي ، ومن ثم هطعت الًم عًمو لذلك، دهول الجنو
َلذذِن اْلَمِاذذمِن  يمدد  مدددل علمدد  هددؤال  اليفدد ر تفرهددوا جم عدد ت مهتلفددو " ذلددك فقدد ل:

ذَااِ  ِلذِزمنَ  فقطدم اا طمعادم  ()طعدوا وندلام فدي هلدوبام بمحمددت ه  َوَلذِن الشِّ
 (3)علم  " ولذلك هطعت الًم عًموفي دهول الجنو 

 :ناقسموهي  (مزة مهففو النون مم )لمميكورة الا (إن) :التاسعةالكلمة 
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اتفقددت المندد حف علدد  ونددل  وذلددك فددي موضددمت واحدددت هددو هددول اا  :القسممم األول
ِ َفإِْن لَْن َمْستَ   :تع ل  ِِْ ْمِن  َّ َاا أُْنِزَ   ُْوا لَُكْن َفاْلمَُاوا أَنَّ ِْم

(1). 
نحدو  (2)هطع  وذلك في يمر الموضدم الكد بق اتفقت المن حف عل  :القسم الي   
ُِْ وَن أَْ َواَ ُ ْن   :هول  تع ل  َاا َمتَّ ُْوا لََك َفاْلمَْن أَنَّ ِْم َفإِْن لَْن َمْسَت

(3) 
 ة ذلك علة الوصل والقط  ودالل

وهدي ، ال درطمو (اعولد  )إن أند  ميدونهلل مدن أداتدمن:ب لن ر في هذا اعكلوب متبدمن 
ً  واحددا  ، (لددم(: والث نمددو، وهددي الكد بقو، تجدزم فعلددمن ، وهددي المتدد هرة، وهدي تجددزم فعدد

بدددد مدددن الن دددر فدددي ( فًبدددمن لدددم فندددلت )إن( ال دددرطمو عدددن )لدددموليدددي أكدددتطمم أن أ
وبه نو إلد  ، الن ر أمض   في موضم الونل مم، واحدة من مواضم القطم، متمن

َفإِْن   ويذلك الن ر في اآلمو التي ت  باا  وهي هول  تع ل :، الجواب في  مو هود

ُِْ ذذوَن أَْ ذذَواَ ُ ْن  َاذذا َمتَّ ُْوا لَذذَك َفذذاْلمَْن أَنَّ ِْم لَذذْن َمْسذذَت
والددذل مت مدل فددي اآلمتددمن  ،(4)

ومجددد  مددو القنددم مقطوعددو ، لوعندد  مجددد  مددو هددود مونددو  ؛ ب مجددد العجددب العجدد
، ن ر إلد  الجدواب فدي اآلمتدمنليدن اعمدر متضدح يثمدرا  بد لفمد  الكدر مدن ورا  ذلدك ؟

ددالتددي وُ الن ددر فددي جددواب  مددو هددود  فدداذا مدد  دُّهددق التددي مقددول اا ل فمادد  الحرفدد ن و ن 
ِِْ ْمذِن   : مادف َاذا أُْنذِزَ   ُْوا لَُكذْن َفذاْلمَُاوا أَنَّ ِْم ِ َفإِْن لَْن َمْسَت َّ   تبدمن أن الجدواب

فن كدب  المترتب عل  ال رط ب لف   متعلق ب مرت علدولت هفديهلل عند  ال مطلدم علمد  أحددهلل 
وهدذا بهدًف ، ل القدر ن أمدرهلل يمبديهلل ال معلمد  إال ااندزو ف، إهف   الندون عًمدو لدذلك

 يك بقتا : مو القنم التي مقول اا في الجواب المترتب عل  ال رط ب لف   أمض   
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  وَن أَْ ذَواَ ُ ْن ُِْ َاا َمتَّ أند  مق الن در فدي هدذا الجدواب متبدمن دهوعندد تد، َفاْلمَْن أَنَّ
ذلك وي، فن كب  إ ا ر النون عًمو لذلكمتعلقهلل ب مرت كفليت   هرت هو اتب م الاول 

ن ر إل   مو البقرة لين لدمس إلد  الجدواب ولمنكحب  ال، اعمر في يل م    ب  ذلك
َوإِْن   أن اا مقددول فمادد :فتقددرأ اآلمددو فمتبددمن الجددواب وال ددرط معدد   بددل إلدد  ، فحكددب

ُلذذوا  َْ ُِْسذذوَر   ِاذذْن ِاْ مِذذِه َوا َنا َفذذَُْتوا  َِ ذذ ْْ ْلَنذذا َلمَذذن َل ذذا َنزَّ ُكْنذذُتْن ِفذذي َرْمذذ   ِااَّ
ِقمَن  َِ ِ إِْن ُكْنُتْن َصا وِن  َّ َُ اَ ُكْن ِاْن  ََ َ مُذوا َفذاتَّ ُوا َفإِْن لَْن َتْ َ مُوا َولَْن َت ْ * ُشَل

َْ لِْمَكذذاِفِرمَن  ََّ ذذاَر ُ أُِلذذ َْ ذذاُ  َواْلِح َ ذذا النَّ َُ ذذاَر الَِّتذذي َوقُو ففددي هددذط اآلمدد ت  النَّ
وأن مددعوا  دادا هم ، مثل القدر نمن فمطلب منام أن م توا بكورة ( )متحداهم اا 

وا أن أنادددم لدددن مكدددتطمعثدددم مؤيدددد ، وال رمدددب أن هدددذا أمدددرهلل  ددد هرهلل ، مدددن دون اا لدددذلك
وعلمددد  ، لدددذلكمدددو فددد  ار الندددون عً، وال رمدددب أن عددددم فعلادددم  ددد هرهلل أمضددد   ، مفعلدددوا

وهددد علددق الزري ددي ، مقدد س يددل مقطددوم مددن هددذا النددوم فكددتجدط منق كدد   إن  دد   اا
ُْوا لَذُك   عل  المقطوم والمونول من هذا النوم فقد ل: ِْم فدرد فدي  َفذإِْن لَذْن َمْسذَت

ُْوا لَُكْن     وفي هود:القنم ث بت النون  ِْم فرد بيمر ندون أ ادر  َفإِْن لَْن َمْسَت
متعلق ب دي ت  ف علم هو:عن جواب  المترتب علم  ب لف   ؛ حرف ال رط في اعول

عن جوابد  المترتدب ؛ وأهف  فدي الثد ني، كفلي وهو اتب عام أهوا هممليوتي   هر 
أنددزال القددر ن بدد لعلم وهددو ، هفدديهلل علددولهلل هددو علددمهلل متعلددق ب ددي ت مليددوتي علمدد  ب لفدد   

 .  وهذا دلملهلل  هر عل  حتممو التمكك بركم المنحف (1)"والتوحمد 
 ثالثتتةوهددي  (ميكددورة الامددزة م ددددة النددون المتنددلو ب)مدد  (إن) :العاشتترةالكلمتتة 
 : أقسام
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 فدي موضدمت واحددت فقدط ((1)عدن )مد  (فقت المن حف علد  هطدم )إنات :القسم األول
َ  إِ   هو هول اا تع ل : وَن ََلَ َُ نَّ َاا ُتوَل

(2) 
وركم فدي بعضدا  ، اهتلفت المن حف فم  فركم في بعضا  مونوال   :القسم الي   

ِ ُ َو َخْمر  لَُكْن   تع ل :  وذلك في موضمت واحدت هو هول، مقطوع    َّ  ََ َاا ِلْن  إِنَّ

                                                 

 .1/464الن ر / من ر:( 1)
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 .  وهو الذل علم  العمل ،(2)ار وأهولوالونل فم  أ  ،(1) 

 القسمم األول واليم   وذلدك فممد  عددا  اتفقت المن حف عل  ونل ، :لي لثالقسم ا
َ    هول  تع ل : :نحو ُ إِلَه  َواِح َاا  َّ إِنَّ

ِاُنوَن إِْخَو     :وهول  ،(3) ِْ َاا اْلُا إِنَّ
 (4) 

ِ   وهولددد : ذذذُن َاذذذْرَمَن َرُسذذذوُ   َّ ْْ َاذذذا اْلَاِسذذذمُا ِلمَسذذذن ا َاذذذا إِنَّ   وهولددد :  (5)إِنَّ

   َِ وَن لََصا َُ ُتوَل
 (6) 

 علة القط  والوصل فً هذا النوع وداللة ذلك 

بمنمد  لدم  تدرد مقطوعدو  ، موندولو ا  مواضعمًح  أن هذط اليلمو وردت في من ال
وال بدد لدذلك مددن داللدو فمد  الكددر ، ف فدي موضدم النحددلل ددتُ ه  واُ ، إال فدي موضدمت واحددت 

ن الددذل مدددهق الن ددر فددي موضددم القطددم  ،مددن ورا  القطددم والونددل فددي هددذا النددوم وا 
فان ي ن في هذا العموم تفنملهلل ، عل  م  مفمد العمومتقم في اعنل  (لمجد أن )م 

ن وهعددددت علدددد  عمددددومت يمددددر مفنددددلت فاددددي مونددددولو  ،(فاددددي مفنددددولو عددددن )إن وا 
ن دددر فدددي موضدددم القطدددم ح   فدددً بدددد مدددن الوليدددي ميدددون اعمدددر أيثدددر  وضدددو  ،(ب)إن

مه طدددب فماددد  ( )تبدددمن أن اا اآلمددد ت التدددي هبدددل اآلمدددو المدددذيورة فانددد  موبه ندددو 
 :-جل وعً -أن فمام الهمر وال ر فق ل لام رب العزة وال  ك ، اإلنس والجن مع   

   َ وَن ََلَ َُ والوعدد للهمدر فمد  فدي هدذط اآلمدو تقدم علد  وعددت ووعمددت ، إِنَّ َاا ُتوَل
 (عدن )إن (ومدن ثدم هطعدت )مد ، ندومت مفندلت فادي بدذلك تقدم علد  مت، والوعمد لل در

                                                 

   .95 النحل:( 1)
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وعلدد  هددذا فددان الق عدددة التددي مميددن أن تقدد ل باددذا الندددد ، عًمددو لددذلكفددي الركددم 
 :هي

ذا لددم تقددم علدد  متنددومت يدد ن ، تقددم علدد  متنددومت مفنددلت يدد ن القطددم (إذا ي نددت )مدد  وا 
فمند  همدرهلل ، عن حرف م  هن  وهدم علد  مفندلت " وفي هذا مقول الزري ي:، الونل

فمعندد  مدد  مفنددول فددي ، ومندد   ددرهلل موعددودهلل بدد  عهددل ال ددر، وعددودهلل بدد  عهددل الهمددرم
نم  اهتلف الرك م في موضم النحل بحكدب ن درهم إلد  )مد  ،(1)"الوجود والعلم   ،(وا 

والددذل ن ددر إلدد  أن مدد  ، ف لددذل ن ددر إلدد  أن مدد  عنددد اا يثمددرهلل ومتنددومهلل فنددل لددذلك
ن ي ن متنوم -عند اا  ي هلل واحدهلل   .  وعدهلل من اا ب لهمر ونل لذلكفاو -وا 

 :ثًثو أهك مالمونولو وهي  ()م الج رة المتنلو ب (من) :الحادٌة عشرةالكلمة 
المونددولو فددي موضددمت  (عددن )مدد  (اتفقددت المندد حف علدد  هطددم )مددن :القسممم األول

َْ أَْمَااُنُكْن ِاْن َفَتَماِتُكُن اْلاُ   :واحدت هو هول اا تع ل  َِ َفِاْن َاا َامََك ِاَنا ِْ
(2.) 

وركم فدي بعضدا  ، اهتلفت المن حف فم  فركم في بعضا  مقطوع    القسم الي   4
 وذلك في موضعمن:، مونوال  

َْ أَْمَاذذاُنُكْن   :هولدد  تعدد ل  الموضتتع األول: َ ذذْ  لَُكذذْن ِاذذْن َاذذا َامََكذذ
ليددن ابددن  (3)

 (4)الجزرل عدط مقطوع   
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ا َرَزْقَناُكْن َوأَْنِ  ُوا ِاْن اَ   الموضع الثاني:
 (2)والعمل فمام  عل  القطم  ،(1)

 الثًثدددو مواضدددمالاتفقدددت المنددد حف علددد  وندددل  وذلدددك فممددد  عددددا  القسمممم الي لمممث4
ذا َرَزْقَنذاُ ْن ُمْنِ  ُذوَن   :المذيورة في القكدممن الكد بقمن نحدو هولد  تعد ل  َوِااَّ

(3)، 
ْلَنذذ  :وهولدد  ذذا َنزَّ َنا َوإِْن ُكْنذذُتْن ِفذذي َرْمذذ   ِااَّ َِ ذذ ْْ ا َلمَذذن َل

َوالَّذذِذمَن   :وهولدد  ،(4)

َْ أَْمَاذذاُنُكْن  ذذا َامََكذذ َتُنذذوَن اْلِكَتذذاَ  ِااَّ ْْ َم
يددل مدد   دد ب  ذلددك مددم مراعدد ت أن و  ،(5)

عددن مجرورهدد   (إذا جددرت اكددم    دد هرا  فقددد اتفقددت المندد حف علدد  هطددم )مددن ()مددن
َك   :مطلق   نحو هول  تع ل  َاا ُنِا ُْوَن أَنَّ ِنذمنَ أََمْحَس َْ ِِْه ِاْن َاا   َو  ُ ْن 

 :وهولد  ،(6)
ِ الَِّذع آََتاُكنْ   :وهول   َوآَُتوُ ْن ِاْن َااِ   َّ

اِفذ     :وهول  ،(7) ََ  ُخمِذَ  ِاذْن َاذا   


 .  ويل م    ب  ذلك ،(8)

 علة القط  والوصل فً هذه المواض  وداللة ذلك

ومدن ثدم ، م  القطمإن الموضم الذل اهتلفت المن حف في ونل  وهطع  الراجح ف
ليدددن وجدددد فدددي يمدددر هدددذط المواضدددم )مدددن( ، و  جعدددل الزري دددي مواضدددم القطدددم ثًثددد

 فم  كر القطم في مواضم والونل في مواضم أهرل؟ (لت ب)م ن  وُ 
حمددث مبددرز ، فددي مواضددم القطددم (إن المًح ددو الدهمقددو لتي ددف عددن معندد  )مدد  

ب هكدد مت ي الوجددود مقكددمت فددتعددود علدد   (ذط المواضددم إلدد  أن )مدد كددبب القطددم فددي هدد
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تعدود علدد   (وعلمد  فدداذا وهدم التكدلمم بدد ن )مد ، منفندلو لمكدت متكد ومو فددي اعحيد م
وتوضدمح ، فدي اعحيد م فدان القطدم مؤيدد ذلدكمقكم مفنل في الوجدود يمدر متكد وت 

نجددد أن اليلمددو ذلددك مددن هددًل  مدد ت القطددم أندد  بدد لن ر إلدد  اآلمددو اعولدد  والث نمددو 
َْ أَْمَاذذذاُنُكنْ ِاذذذْن َاذذذالمقندددودة فمامددد   ، والملدددك يمدددر محدددددت فدددي اآلمتدددمن، ا َامََكذذذ

ويدذلك اعمدر فدي اآلمدو الث لثدو ، ومتنوعدوهلل  هد ميون تحدت مدمد  أ دم   يثمدرةهلل ف إلنك ن 
في اآلم ت التدي وهذا ال متحقق ، حمث إن اعمر فما  ب إلنف ق من يل م  هو متنوم

فدي هدذط يلاد  مقكدمهلل ف مد  "وحدر  وهد علق الزري ي عل  هذا فقد ل:، يتبت ب لونل
ذا   :وهدي بهدًف هولد ، ب هكد م منفندلو يمدر متكد ومو فدي اعحيد مفي الوجدود  ِااَّ

مِلْن  َِ َْ أَْمذ ذ َْ ن يد ن تحتادد  أهكد م يثمدرة فادي يمدر مهتلفدو فدي ونددفا  ، َكَت فاناد  وا 
هددو فددي إفددرادط مقدد ل علدد  معندد  واحددد مددن تلددك الجاددو فاددو نددومهلل واحدددهلل بيتدد ب أمدددمام 

لَذذْن   :وهددذا الددذل أ دد ر إلمدد  الزري ددي ال تجدددط فددي هددول اا تعدد ل  ،(1)" ب لكددومو

ذونَ  ْك ذا ُتِح ذن ُتْنِ  ُذوا ِااَّ ِْذرَّ َحتَّ  َتَنذالُوا اْل
ومدن ثدم فدان الق عددة التدي مميدن أن  ،(2)

 ندد هي:في هذا التق ل 
 (طدددم عدددن )مدددنفاناددد  تقفدددي الوجدددود مفندددلت تعدددود علددد  مقكدددمت  (إذا ي ندددت )مددد  

ن ، الددددثًث ي آلمدددد ت فلددددمس فمادددد  إال ي نددددت تعددددود علدددد  يمددددر متنددددوم وال مهتلددددف وا 
 .  الونل يم  حدث في مواضع 

 :ثًثو أهك موهي  مم )م ( (يل) :النانٌة عشرةالكلمة 
هدو  (3)فدي موضدمت واحددت  (عدن )مد  (اتفقت المن حف علد  هطدم )يدل :القسم األول

 َسََْلُتُاو ُ َوآََتاُكْن ِاْن ُك ِّ َاا   :-تع ل  -هول اا 
(1) 
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وركدم فدي بعضدا  ، اهتلفت المن حف فم  فركم في بعضا  مقطوع    :القسم الي   
وا إِلَذن اْلِ ْتَنذِ    :-تعد ل  -هول  ، (2)وذلك في أربعو مواضم، مونوال   َك ُك َّ َاا ُر

 أُْرِكُسوا ِفمَلا
َْ أُْخَتَلذا هول  و  ،(3) َْ أُاَّ   لََ َن َخمَ ََ  ُكمََّاا 

ُكذ َّ َاذا  هولد  و  ،(4)

ُْو ُ  ً  َرُسولَُلا َكذَّ اَ  أُاَّ َْ 
 ُكمََّاا أُْلِ َي ِفمَلا َفْو     هول و  ،(5)

(6) 
وعلدددد  الونددددل فددددي ، وليددددن العمددددل علدددد  القطددددم فددددي موضددددعي النكدددد   والمؤمنددددون

 .(7)ك ل  موضعي اععراف والمُ 
 الهمكددو مواضددمالوذلددك فممدد  عدددا ، اتفقددت المندد حف علدد  ونددل  :القسممم الي لممث

َِْاذا   :- تع ل -المذيورة في القكممن الك بقمن نحو هول   اَ ُكْن َرُسو    َْ أََفُكمََّاا 

 ََل َتْلذذَوظ أَْن ُُسذذُكنُ 
ذذا اْلِاْحذذَرا َ   :وهولدد  ،(8) َخذذَ  َلمَْمَلذذا َزَكِرمَّ ََ  ُكمََّاذذا 

(9)، 
ُ   :وهول  َ َََ ا  َّ َْ وا َناًرا لِْمَحْرِ  أَ َُ  ُكمََّاا أَْوَق

(10). 
 علة القط  والوصل وداللة ذلك 
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، ب لن ر إل  هذط اليلمو متبمن أنا  وردت في القر ن اليرمم فدي مواضدم مقطوعدو 
ثمدت فدرقهلل بدمن المعند   وهدل بمنم  وردت في مواضم أهرل موندولو فلدم يد ن هدذا؟

 ؟في الونل في مواضع  والقطم في مواضع  
، بددد مدن الن ددر فددي مواضددم القطددم عددن هدذمن الكددؤالمن فددًوليدي مميددن اإلج بددو  

وا إِلَذذذن اْلِ ْتَنذذذِ    :فمددد ( )ولدددمين موضدددم النكددد   الدددذل مقدددول اا  َك ُكذذذ َّ َاذذذا ُر

 أُْرِكُسوا ِفمَلا
فربمد  همدد  ًاد  وردت معرفدو بدإلمتندو التدي ردوا فاند  متبدمن أن الف (1)

، اذا الكببلومن ثم فنل في الركم ، وعل  هذا فاي متنوعو، أراد با  جنس الفتن
ني عكت نس بقول الزري ي الذل مقول معلق   علد  هدذا:  ل   "فمد  ردوا إلمد  لدمس  دم وا 

بدددل وندددفو مدددردهم لمكدددت واحددددة واحددددا  فدددي الوجدددود بدددل أندددوام مهتلفدددو فدددي الوجدددود 
فداذا مد  دهدق الن در  ،(2)عن  لعمدوم  دي ت مفندلت فدي الوجدود" ؛ متنوعو ف نفنل م 
والذل مدل عل  ذلك أن ، فما  تقم عل  متنومت أمض    (م أن )ن إل  كورة إبراهمم تبم

وا ِنْ َاذَ    مقول في هذط اآلمو:( )اا  َك َوآََتذاُكْن ِاذْن ُكذ ِّ َاذا َسذََْلُتُاو ُ َوإِْن َتُ ذ

ِ ََل ُتْحُصذوَ ا َّ  ،  ن  ؛فدي هددذط اآلمدو تقددم علد  متنددومت أمضد    ()مدد ف عن النعمددو وا 
، مفندلوهلل فدي الوجدود وهدذط الدنعم مفندولوهلل ، كا  نعمهلل يثمرةهلل ي نت واحدة إال أنا  في نف

حتدد  محددث التدواؤم والداللددو المرجدوة مددن فدي الركدم  (عدن )يددل (ومدن ثدم فنددل )مد 
فحدرف مد  واهدم علد  أندوام مفندلو " وهد علدق الزري دي علد  هدذا فقد ل:، ورا  ذلك

نَّ أَْرَسذْمَنا ُرُسذمََنا ُ ذ وأم  التي في كورة المؤمنون فقول اا تع ل :  (3)"في الوجود 

ُْو ُ  ً  َرُسولَُلا َكذَّ اَ  أُاَّ َْ    َتْتَرظ ُك َّ َاا 
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ً  يثمرة   أركل( )متبمن أن اا وب لن ر في هذط اآلمو   هذط الركل ، ومتت بعو   رك
مدوحي ومددل (ولعدل التنيمدر فدي لفد  )أمدو، لم تركل إل  أمو واحدة بل إل  أممت  ت 

مدددل  (عددن )يددل (فقطددم )مدد ، فددي الوجددود المركددل إلمادد  مهتلفددوهلل فدد عمم ، علدد  التنددوم
وال رمددب أن ، لتفنددل  (فقطعددت )مدد واهعددوهلل علدد  مفنددلت فددي الوجددود  (علدد  أن )مدد 

هطددم فددي الركددم فرهدد    (وعجددل هددذا التنددوم الددذل أف دتدد  )مدد ، ك فرهدد   بددمن الددداللتمن هندد
ُك َّ َاا   :في هد أفلحو " وهد علق الزري ي عل  هذا الموضم فق ل:، بمن الداللتمن

ُْو ُ  ذذً  َرُسذذذولَُلا َكذذذَّ ذذاَ  أُاَّ َْ ،فحددرف مدد  وهددم علددد  ، واعمددم مهتلفددو فدددي الوجددود
َِْاذذا ََل   وهددذا بهددًف هولدد :، موجددودة لتفنددل تف نددملت  ذذاَ ُكْن َرُسذذو    َْ أََفُكمََّاذذا 

ُتْن َوَفِرمً ذذا  ْْ ْرُتْن َفَ ِرمً ذذا َكذذذَّ َْ فددان هددؤال  هددم بنددو   َتْ ُتمُذذونَ َتْلذذَوظ أَْن ُُسذذُكُن اْسذذَتْك
َِْمذاَ   َِّ   :أمو واحدة بدلمل هول إكرالمل  والمهد طبون علد  عادد   َفمِذَن َتْ ُتمُذوَن أَْن
فحدرف مد  لين مدذهبام فدي ذلدك واحددهلل إنم  ب  رط أب ؤهم لم مقتلوا اعنبم   ( )النبي 

إال بد لفرد والتدوهم  تفندمل ال مفندل لد  فدي الوجدودإنم  م مل تف نمل الزم ن وهو 
، فددددي الوجددددود وتددددًزم أفرادهدددد  المتوهمددددويددددل التندددد ل اعزمنددددو ال بدددد لحس فونددددلت 

عن حدرف مد  جد   ؛ هدذا موندول ُكمََّاا ُرِزقُوا ِاْنَلا ِاْن َ َاذَر   ِرْزًقذا  ويدذلك:
 :لقول  تعد ل يمر مهتلف هو وم  رزهوا فً تفنمل فما  في الوجود لتعممم اعزمنو 

  ًُِْلاَوأُت ِِْه ُاَتَشا المقطوعدو  (بدمن )مد وباذط المق رنو التدي عقدده  الزري دي  "(1)وا 
وباذا متبمن أنمد  ذيدرط ابدن ، والمونولو با  ميون اعمر هد ازداد وضوح    (عن )يل

عنادد  هطعددت فددي ؛ لددمس نددحمح     (2) ددرط ونددلتإذا ي نددت لل (هتمبددو مددن أن )يلمدد 
، ي كدورتي النكد   والمؤمندون وهدي  درطمووهطعدت فد، كورة إبراهمم ولمكت  درطمو
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وهددذط الداللددو التددي اكددتفمدت مددن هطددم ، وعلمدد  فددان مدد  ه لدد  لددمس مترتبدد   علدد  ال ددرط
فددي مواضددم القطددم ومواضددم الونددل لددوال القطددم فددي هددذط المواضددم  عددن )يددل( )مد (

مدددن  مددد () المعنددد  الدددذل دل علددد  التندددوم فددديوالوندددل فممددد  عدددداه  مددد  اكدددتفمد هدددذا 
ضرورة التمكك ب لركم المنحفي في يت بو القر ن اليرمم حت  ال  مؤيد وهذا، عدم 

 .  بحف  ( )تضمم أكم  مع ني القر ن الذل تيفل اا 
وهددد اهتلددف العلمدد   فمادد  علدد  ، المونددولو (مددم )مدد  (فددي) :عشتترةالنالنتتة الكلمتتة 

 همكو مذاهب:
 : ناقسم مذهبالوهي في هذا ، وهو لإلم م ابن الجزرل :المذهب األول
ِفي   :هول  تع ل  ف في المواضم اعحد ع ر اآلتمو:القطم بً هً القسم األول4

 َاا َفَ ْمَن ِفي أَْن ُِسِلنَّ ِاْن َاْ ُرون  
مَُوُكْن ِفي َاا آََتذاُكنْ   :هولد و  ،(1) ْْ  َولَِكْن لَِم

 آََتذاُكنْ 
مُذَوُكْن ِفذي َاذا آََتذاُكنْ     :هولد و  ،(2) ْْ  لَِم

َُ ِفذي َاذا قُذْ  ََل أَ   :هولد و (3) ذ ِْ

 أُوِحَي إِلَيَّ 
َْ أَْن ُُسُلنْ   :هولد و  (4)  َوُ ْن ِفي َاا اْشَتَل

ذُكْن ِفذي   :هولد و  (5) لََاسَّ

 ِفي َاا أََفْوُتنْ 
 أَُتْتَرُكوَن ِفي َاا َ اُ َنا آَِاِنمنَ   :هول و  (6)

ِفي َاذا   :هول و  (7)

 ِفي َاا َرَزْقَنذاُكْن َفذََْنُتْن ِفمذِه َسذَوا   
 ِفذي َاذا ُ ذْن ِفمذِه َمْخَتمِ ُذونَ   :هولد و  (8)

(1) 
 ِفي َاا َكاُنوا ِفمِه َمْخَتمِ ُونَ   :هول و 

 ِفي َاا ََل َتْ مَُاونَ   :هول و  (2)
(3). 

                                                 

  .2411 البقرة:( 1)
   .48 الم لدة: (2)
  .165 اعنع م: (3)
   .145 اعنع م: (4)
  .112 اعنبم  : (5)
  .14 النور: (6)
   .146 ال عرا : (7)
وم: (8)   .28 الرُّ
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الونددل بددً هددًف وذلددك فممدد  عدددا المواضددم اعحددد ع ددر المددذيورة  القسممم اليمم   4
اِ  ِفمَاا اخْ   :-تع ل  -نحو هول   ْمَن النَّ َْ  َتمَ ُوا ِفمذهِ لَِمْحُكَن 

ِفمَاذا   :وهولد  ،(4)

ِْاْلَاْ ُرونِ   َفَ ْمَن ِفي أَْن ُِسِلنَّ 
ُكْن ِفمَاا أََخْذُتْن َلَذا   َلِظمن    :وهول  ،(5)  لََاسَّ


ومؤهدذ مدن يدًم اإلمد م ابدن الجدزرل  ،(7)وهذا المذهب هدو الدذل علمد  العمدل  ،(6)

 :لالجزرمو حمث ه في المقدمو 
 وا فيمتتتتتا اقطعتتتتتاخمفتمتتتتتوني واشتتتتتتر 

 ج

 أوحتتتتي أفضتتتتتم اشتتتتتهت يبمتتتتو معتتتتاً  **
 

 ثتتتتتتتتاني فعمتتتتتتتتن وقعتتتتتتتتت روم كتتتتتتتتال
 

 .(8)تنزيتتتتتتل شتتتتتتعراء و يرهتتتتتتا صتتتتتتال **
 ج

عددا  الع درة مواضدمالوهو لإلم م ابدن الجدزرل أمضد   حمدث اكدتثن   :المذهب النانً
واعيثدرون علد   ثم ه ل:، وذير فما  الهًف ونرح ب  في الن ر، موضم ال عرا 

 .  ي لمذهب الك بقوم  عدا اعحد ع ر موضع   فمونول اتف ه   ، فنلا 
 ثًثو أهك م:وهي عندط ، وهو لإلم م أبي داود كلمم ن بن نج ح المذهب النالث:

 .  القطم بً هًف في موضعي اعنبم   وال عرا  القسم األول4 
 .  القطم ب لهًف في التكعو الب همو :القسم الي    
 .  لونل بً هًف فمم  عدا اعحد ع ر موضع   ا القسم الي لث4 

 وهي عندط عل  هكممن:، وهو عبي عمرو الداني المذهب الراب :
                                                                                                                        

  . 3الزُّمر: (1)
  . 46الزُّمر: (2)
   . 61الواهعو: (3)
  .213 البقرة: (4)
  .234 البقرة: (5)
  .68 اعنف ل: (6)
  256ي مو المرمد م، 1/465من ر: الن ر/ (7)
  ./ميتبو اإلمم ن ب لمننورة93البره ن في تجومد القر ن/محمد الن دق همح ول م من ر:( 8)
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 .  القطم ب لهًف في اعحد ع ر موضع    :القسم األول 
 .  الونل بً هًف فمم  عدا ذلك القسم الي   4 

 ن: هكموهي عندط ، وهو لإلم م ال  طبي المذهب الخامس:
 .  القطم بً هًف في موضم ال عرا  ألول4القسم ا 
 (1)الونل بً هًف فمم  عداط القسم الي   4 

 وداللة ذلك فٌما عداها والوصل فً هذه المواض  علة القط  

بمنمددد  وردت ، مدددن المًحددد  فدددي هدددذط اليلمدددو أناددد  وردت فدددي مواضدددم مقطوعدددو 
 فدي هدذط اليلمدو؟، طم والونلمونولو في مواضم أهرل فم  الكر الي من ورا  الق

 بددد مددن الن ددر فددي بعددي مواضددم القطددم ن دددرة كددتطمم إدراك كددر هددذا فددًوليددي أ
مين البدددد  بددد لن ر فدددي ولددد، لاددد  التوندددل إلددد  هدددذا الكدددركدددتطمم مدددن هًف حندددو أ

َن َفذَّل  :وهو هول  تع ل ، الموضم اعول الذل في كورة البقرة ْْ َنذاَ  َفذإِْن َخذَر ُْ  

ِفذي أَْن ُِسذِلنَّ ِاذْن َاْ ذُرون   َلمَْمُكْن ِفذي َاذا َفَ ْمذنَ 
ق فدي هدذط وب لت مدل الددهم ،(2)

 أ م   هي: نالنةممين اكتنب ط  اآلمو
 .  فاي تدل عل  العموم، منيرة (أن يلمو )معروف

وهدددي بددذلك دلدددت ، التددي تفمدددد التبعددمي ()مدددن جددرت ب (أن نفددس اليلمددو )معدددروف
 .  عل  تجزأة المعروف

لدمس منحندرا   (ف)معدروف، م مفندل فدي الوجدودتدل علد  متندو باذا  (أن )م   
وذلدك عن مد  مقدم " وفدي هدذا مقدول الزري دي:، في  ي ت معمنت بل هو يثمرهلل ومتندومهلل 

الجمدم وعلد  البدلمدو أو ، فدي الوجدودعل  فردت واحدت من أنوام منفنل با  المعروف 
، فاددو حكدديهلل مقكددم، المعددروف ودهددول حددرف التبعددمي علمدد مدددل علدد  ذلددك تنيمددرط 
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َناَ  َفَّل  :وأم  هول ، عل  البدلمو أو الجمموهم عل  يل واحدت منام  رف م  وح ُْ  

عن مد  واهعدو  ؛فادذا موندول، َلمَْمُكْن ِفي َاا َفَ ْمَن ِفي أَْن ُِسذِلنَّ ِاذْن َاْ ذُرون  
فقددددد اكددددتط م  ،(1)بدددد لمعروف"يمددددر مفنددددل مدددددلك علمدددد  ونددددف  علدددد   ددددي ت واحدددددت 

مم وجود  (مكتدال  في اعول  بتنيمر يلمو )معروفمن الزري ي أن مق رن بمن اآلمت
ومددن ثدم ي نددت ، فددي الث نمدو ا  ولدمس هددذا موجدود، الدددال علد  التبعددمي (الحدرف )مدن

هولدد   يوهدد، هددذا علدد   مددو أهددرل مددن مواضددم القطددمفدداذا مدد  أرمددد تطبمددق ، مونددولو
مُذذَوُكْن ِفذذي َاذذا آََتذذاُكنْ   :تعدد ل  ْْ واهعددوهلل علدد     دد باا هندد  ومدد  (ف)مدد ،  َولَِكذذْن لَِم
، ويدذلك ابدتً  اا للعبد د، متندومهلل وال حندر لد عن الذل مؤتمد  اا لإلنكد ن  ؛متنومت 

َوُ ذْن ِفذي َاذا   :-تعد ل -ثم إن  بد لن ر إلد  هولد   ،(عن )في(ومن ثم هطعت )م 

ونَ  َُ َْ أَْن ُُسذذُلْن َخالِذ م ومدن ثدد، ومهتلفدوهلل  أن م دتام ت اعنفددس يثمدرةهلل متبدمن   اْشذَتَل
وهدد علدق ، ولدذلك يد ن القطدم، مفنلت في الوجودفي هذط اآلمو واهعو عل  (فان )م 

ونَ  ويدذلك " علد   مددو اعنبمد   فقدد ل:الزري دي  َُ َْ أَْن ُُسذذُلْن َخالِذذ  ،ِفذذي َاذذا اْشذذَتَل
يدذلك فتددبرط فدي مهتلفدو أو مفندلوهلل فدي الوجدود عن  داوات اعنفدس  ؛وهو مفندول

في هذط المواضم واهعو عل  مفنلت تدبر  مو  (أن )م مدل عل   والذل ،(2)ك لره  "
ثدم ، أَُتْتَرُكذوَن ِفذي َاذا َ اُ َنذا آَِاِنذمنَ   :()ومد  بعدده  حمدث مقدول اا ال دعرا  
َ  َوُلُمذون    التفنمل فدي )مد  فمقدول:( ) مبمن اا ذا نَّ َْ َوُزُروع  َوَنْخذ   *ِفذي 

ْمُ َلا َ ِومن   ُُْموًتذا َفذاِرِ مَن َوَتْنِحُتوَن ِاذَن الْ  *ََ ذاِ   َْ ِْ ، ومدن ثدم فمد  اكدتنبط
، ل فدي الوجدود مفندولهلل فدي الركدمف لمفند،  لي   ومقبدوال  كمن هواعد بندد هذا معد 

 .المعن  ولمس الن ر إل  اللف  فقطوالذل محدد هذا يل  
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، المونددولو مفتوحددو الامددزة م ددددة النددون مددم )مدد (  (أن) :عشتترةالكلمتتة الرابعتتة 
 أهك م: نالنةوهي 

هول اا  ،(1)في موضعمن (عن )م  (اتفقت المن حف عل  هطم )أن القسم األول4
():   ُ ذ َِ ا َْ وِنِه ُ َو اْل َُ ُلوَن ِاْن  َْ  َوأَنَّ َاا َم

ُلوَن   :وهولد  ،(2) َْ َوأَنَّ َاذا َمذ

 ُ َِ ا َْ وِنِه اْل َُ  ِاْن 
(3) 

وركم في بعضدا  ، اهتلفت المن حف فم  فركم في بعضا  مونوال   القسم الي   4
َواْلمَُاذوا          :-تب رك وتع ل  -مقطوع   وذلك في موضمت واحدت هو هول اا 

ِنْاُتنْ  ََ َاا   أَنَّ
 .  وهو الذل علم  العمل ،(5)واعرجح فم  الونل ،(4)
 الثًثدددو مواضدددمالاتفقدددت المنددد حف علددد  وندددل  وذلدددك فممددد  عددددا  :القسمممم الي لمممث

َاا َلمَذن   :نحو هول  تع ل بقمن المذيورة في القكممن الك  َفإِْن َتَولَّْمُتْن َفاْلمَُاوا أَنَّ

ِْمنُ  ََّلُغ اْلُا َْ  َرُسولَِنا اْل
 .  ويل م    ب  ذلك ،(6)

  .علو القطم في هذمن الموضعمن والونل فمم  عداهم  وداللو ذلك 
بمنمد  وردت ، من المًحد  أن هدذط اليلمدو وردت مقطوعدو فدي هدذمن الموضدعمن 

مدددن ورا  القطدددم والوندددل فدددي هدددذط وال بدددد مدددن وجدددود كدددرت ، فممددد  عدددداهم موندددولو 
فمام   (متبمن أن )م  من وردت فمام  اليلمو مقطوعووب لن ر في اآلمتمن اللت، اليلمو

د، مدن دون ااإلم  راجعوهلل إل  المدعو  ومدن ثدم ، ن مددعو إلمد وال وندل بمند  وبدمن م 
ولددذلك فنددل فددي الركددم لاددذا  ؛بعددد الوجددودفاددو مقطددومهلل فددي الوجددود مقطددومهلل فددي مدد  

                                                 

 .257ي مو المرمد م من ر: (1)

  . 62 الح : (2)

  .31 لقم ن: (3)
   . 41 اعنف ل: (4)
 .258ي مو المرمد م، 1/464الن ر / من ر: (5)
   .92 الم لدة: (6)
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وهددد أ دد ر ، ف إلدد  هددذا أنمدد  ُمدددع  إلمدد  مددن دون اا مهتلددف ومتنددوم ضددم، الكددبب
اا يمددر لدددعول وهددم الفنددل عددن حددرف التويمددد إذ لددمس " الزري ددي إلدد  هددذا فقدد ل:

  :بدددلمل هولدد  تعدد ل  عددن المددؤمنإنمدد  ونددلا  فددي العدددم والنفددي ونددلهلل فددي الوجددود 
ْنَما َوََل ِفي اَْلَِخَر ِ أَنَّاَ  َك ْلَو   ِفي ال ََ ُلوَنِني إِلَْمِه لَْمَ  لَُه  َْ فوندل أنمد  فدي   ا َت

ولعددل اهددتًفام فددي  مددو  ،(1)"النفندد ل  عددن دعددوة الحددقالنفددي وفنددل فددي اإلثبدد ت 
ومدن وندل ن در إلد  يوناد  ، ن در إلد  تندوم اليند لم هطدماعنف ل راجمهلل إل  أن من 

وعل  هذا فان الق عدة ، عن  مندرج تحت م  مكم  ينممو؛ اعرجح وهو،    واحدا  ل م
 :هيالتي ممين أن تق ل باذا الندد 

ن يددد ن ، فدددان يددد ن موندددوال  وندددل، والوندددل فدددي الوجدددود الن دددر إلددد  القطدددم  وا 
ذا ي ندت ، إذا ي ندت ي فدو وندلت مطلقد    (ف إل  هدذا أن )مد  ضم، مفنوال  فنل وا 

يمدد  أندد  مت يددد فددي يددل هددذا ، الموضددعمن المددذيورمنمونددولو فانادد  ال تقطددم إال فددي 
 .  الن ر إل  المعن 

                                                 

 .1/416البره ن / (1)
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 وهددي، الن فمددو (النددون مددم )ال مفتوحددو الامددزة كدد ينو (أن) :عشتترةالكلمتتة الخامستتة 

 أهك م: ثالثة
 :(1)في ع رة مواضم (عن )ال (اتفقت المن حف عل  هطم )أن القسم األول4

ِ إَِلَّ اْلَحذذ َّ أَْن ََل أَقُذذوَ  َلمَذذن   :()هددول اا  َّ  
أَْن ََل َم ُولُذذوا   هولدد :و (2)

ِ إَِلَّ   اْلَح َّ        َلمَن  َّ
ذََ   :هول و (3) َْ  أَْن ََل َاْم

َوأَْن َل إِلَذَه إَِلَّ   :هولد و (4)

ُ ذذَو ُ ذذَو 
َ   :هولدد و (5) وا إَِلَّ  َّ َُ ذذ ُْ  أَْن ََل َتْ 

ذذ  :هولدد  و(6) ْْ ْأَنذذا ِْلِ وَّ َْ َراِ مَن َوإِْذ 

ِْذي َشذْمًئا َِ أَْن ََل ُتْشِرْك  ْم َْ  َاَكاَن اْل
َن   : هولدو (7) ََ ِنذي آَ َْ َْ إِلَذْمُكْن َمذا  أَلَذْن أَْلَلذ

انَ  ََ ذذذْم وا الشَّ َُ ذذذ ُْ  أَْن ََل َتْ 
ذذذي آَِتذذذمُكْن   :هولددد و  (8) ِ إِنِّ َوأَْن ََل َتْ مُذذذوا َلمَذذذن  َّ

ِْمن   ان  ُا ََ  ُِْسْم
اِم ْ   :هول و  (9) َْ ِ َشْمًئاُم ِْاَّللَّ  َنَك َلمَن أَْن ََل ُمْشِرْكَن 

 :هولد و (10)

َلا اْلَمْوَن َلمَْمُكْن ِاْسِكمن    :هول و (10) ُخمَنَّ َْ  أَْن ََل َم

(11) 
                                                 

كددنو  ، اعولدد  ،مؤككددو هرطبددو ،97من ددر: أحيدد م التجومددد والتًوة/محمددد بددن رأفددت بددن زلددط، (1)
ضدبط  وعلدق  ، 267م وأحي م هرا ة القدر ن اليدرمم /محمدود هلمدل الحندرل،2116هد/1427

والملهدم المفمدد فدي علدم  1999كدنو  ط/الرابعدو، الميتبو الميمدو،، علم  /محمد طلحو بًل
 م.2119هد/1431كنو  11ط  ،دار الكًم ،128أحمد معبد التجومد/محمد 

  .115 اععراف: (2)
  .169 اععراف: (3)
  .118 التوبو: (4)
  .14 هود: (5)
  .26 هود: (6)
  . 26الح : (7)
  .61 مس: (8)
   .19 الُده ن: (9)
   . 12الممتحنو: (10)
   . 24القلم: (11)
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وركدم فدي بعضدا  ، فركم في أيثره  مقطوع   ، اهتلفت المن حف فم  القسم الي   4
ذذذونِ   :-تعددد ل  -موندددوال  وذلدددك فدددي موضدددمت واحددددت هدددو هولددد   إِْذ َذَ ذذذَ   َوَذا النك

 ََ َِ أَْن ََل إِلَذذَه إَِلَّ أَْنذذ مَُاذذا ظ ِفذذي الظك ََ َر َلمَْمذذِه َفَنذذا َِ ا َفَظذذنَّ أَْن لَذذْن َنْ ذذ ًْ ُاَناِوذذ

َحاَنكَ  ْْ  ُس
 (2)وعلم  العمل والمهت ر فم  القطم  (1)

اتفقدت المند حف علد  وندل  وذلدك فممد  عددا اعحدد ع در موضدع    القسم الي لمث4
ِنذذي   :-تعدد ل  -الكدد بقمن نحددو هولدد  المددذيورة فددي القكددممن  َ إِنَّ وا إَِلَّ  َّ َُ ذذ ُْ أََلَّ َتْ 

ِشذمر   َْ  لَُكذْن ِاْنذُه َنذِذمر  َو
ذُع إِلَذْمِلْن َقذْوًَل   :وهولد  (3) ِْ  أََفذََّل َمذَرْوَن أََلَّ َمْر

(4)، 
مِلْن َوِاذْن َخْمِ ِلذْن أَ   :وهولد  َِ ذْمِن أَْمذ َْ ُسُ  ِاذْن  اَ ْتُلُن الرك َْ َ إِْذ  وا إَِلَّ  َّ َُ ذ ُْ  َلَّ َتْ 


ِْمِ   َِّ   :وهول  ،(5)  َوَاا لَُكْن أََلَّ ُتْنِ  ُوا ِفي َس

(6)،  

                                                 

  .87 اعنبم  : (1)
 .259مد مي مو المر  من ر: (2)
 .2. هود: (3)
 .ي  89 ط : (4)
لت: (5)   .14 فنِّ
  .11 الحدمد: (6)
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 .(1)ويمر ذلك في القر ن يثمرهلل 
 علة القط  فً هذه المواض  والوصل فٌما عداها وداللة ذلك 

ضدم وج  ت في موا، ب لن ر إل  هذط اليلمو متبمن أنا  ج  ت في مواضم مقطوعو
ذا يددد ن اعمدددر يدددذلك فدددً بدددد مدددن وجدددود حيمدددو علماددد  الركددد م، أهدددرل موندددولو ، وا 

ورا  القطم في من الي منو   نح ول أن نتلمس بعي هذط الحيم إال أنن، وهفمت عن 
 :والذل ممين أن مق ل بندد هذا هو، مواضم والونل في مواضم أهرل

( )فمددد  مقولددد  اا ، روهدددول الب ددد( )بدددمن هدددول اا  فرهددد    (عدددن )ال (تقطدددم )أن ●
وهذا بهدًف مد  مقولد  أحدد الب در فاند  هدد ميدون ، وال مه لف، مكلمهلل مجب أن مط م

وهدذا نجددط واضدح   ، أن مطد م ةومن ثدم فاند  لدمس ب لضدرور ، وهد ال ميون، نحمح   
 َوأَْن ََل َتْ مُذذوا َلمَذن  َِّ   :فماد ( )فدي  مدو الدده ن التددي مقدول اا 

فدد لعلو  ،(2)
فمادد  ( )وهددذا بهددًف  مددو النمددل التددي مقددول اا ، منكددوبهلل إلدد  اا ي هددذط اآلمددوفدد

أََلَّ   :-علم  وعل  نبمن  أفضل النًة وأزيد  الكدًم -عل  لك ن كمدن  كلمم ن 
 َتْ مُوا َلمَيَّ َوْأُتوِني ُاْسمِِامنَ 

 في هذط اآلمو منكوبهلل إل  كلمم ن.ف لعلو  ،(3)

إذا ثبدددددت فدددددي الوجدددددود ندددددحو القضدددددمو الن فمدددددو  ()ال مقطوعدددددو عدددددن (تيتدددددب )أن ●
أن هدددذط القضددد م  المتحددددث عناددد  فدددي اآلمددد ت ث بتدددو وال رمدددب ، وتويمدددده وتًزماددد  
، فدد لواهم مقتضددي التكددلمم بيددل هضددمو مددن هددذط القضدد م ، ال منيرهدد   الوجددودومؤيدددة 

يمدد  أندد  موجددب علددد  ، والواهددم موجددب علدد  موكدد  أن ال مقددول علدد  اا إال الحددق
، مددن المكددلم بدد  أن الملجدد  ال ميددون إال إلدد  ااو ، يمددرط أمضدد   يمدد  فددي اآلمددو الث نمددو

ويددددذلك مؤيددددد الواهددددم عدددددم وهددددوم ، وأن العبدددد دة ال تيددددون إال ا وحدددددط ال  ددددرمك لدددد 

                                                 

  .1/464من ر هذط المواضم في الن ر /( 1)
 .19 الُده ن: (2)
 . 31 النمل:( 3)
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دد لدد عيمدد  أن القددر ن محيددي ، وال مددن يمددرط ()اإل ددراك بدد ا مددن إبددراهمم  ن لكدد ن م 
فددي  التكددلمم واهعدد   وهيددذا نجددد ، المكدد يمن مرمدددون جمددم الحندد د ب ددرط عدددم دهددول

أن ) القدر نومدن ذلدك يدل مد  فدي " وهد علق الزري ي علد  هدذا فقد ل:، ب هي اآلم ت
تيتددب النددون فمادد  ب تفدد ق وذلددك إال ع ددرة مواضددم فاددي مفنددولو فاددو مونددول  (ال

 (ومفادم مدن هدذا أن )أن ،(1)"ندحو تويمدد القضدمو ولزوماد  حمث  ار في الوجدود 
فيد ن الندون ، أل فممد  لدم ميدن الزمد   وال مؤيددا  ، فمم  عدا ذلدكالن فمو  (التونل ب)

 .  بمنم  هفمت لهف   القضمو المتحدث عنا ،  ارت ل اور القضمو المتحدث عنا 

 ثالثتتةوهددي  (مددزة كدد ينو النددون مددم )لددنمفتوحددو الا (أن) :عشتترةالكلمتتة السادستتة 
 :أقسام

 :وذلددك فددي موضدددعمن ،(ب)لدددن (أناتفقددت المنددد حف علدد  ونددل ) :القسممم األول
ا  :-تعد ل  -هول   ًَ َ ذَ  لَُكذْن َاْوِلذ ْْ  أَلَّذْن َن

َاذَع ِلَظاَاذهُ   :هولد و  ،(2) ْْ  أَلَّذْن َن


(3). 

  وركدم فدي بعضدا، اهتلفت المن حف فم  فركم في بعضا  مقطوع  :القسم الي   
َلمِذذَن أَْن لَذذْن  :-تبدد رك وتعدد ل  -و هددول اا دددددت هددددمت واحددددي موضدوذلددك فددمونددوال  

 ُتْحُصو ُ 
 .(5)وعلم  العمل ، ور فم  القطمدن الم ادولي ،(4)

                                                 

 .1/427البره ن / (1)
  .48 الياف: (2)
   .3 القم مو: (3)
  .21 المزمل: (4)
 .261ي مو المرمد م من ر: (5)
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 الثًثدددو ضدددممواالوذلدددك فممددد  عددددا ، اتفقدددت المنددد حف علددد  هطعددد  :القسمممم الي لمممث
ُسذو ُ   :-تعد ل  -نحو هول   (1)المذيورة في القكممن الك بقمن  أَْن لَْن َمْنَ مَِ  الرَّ


َ ُ ذواَزَلذَن ا  :وهولد  ،(2) ْْ  لَّذِذمَن َكَ ذذُروا أَْن لَذْن ُم

َر   :وهولد  ،(3) َِ أَْن لَذْن َمْ ذذ

  َ  َلمَْمِه أََح
 .  ويل م    ب  ذلك ،(4)

 علة القط  والوصل وداللة ذلك 

ففددي كددقوط النددون دلمددلهلل علدد  أن مدد  أمدد  الونددل فددي موضدعم  ، لعدل الفنددل واضددحهلل 
كدقطت الندون " ري دي هدذا فمقدول:ومؤيدد الز  ،()وفم  يدذبهلل علد  اا ادعوط ب طلهلل 

وحيدم مد  ، فدي الوجدودمنام  فدي الهدط تنبماد   علد  أن مد  زعمدوا وحكدبوا هدو ب طدلهلل 
فدي حدرف النفدي فد ديم حدرف تويمددهم اليد ذب نكبوط إل  الحدي القمدوم معلوم بلمس 

َ ُ ذوا  :هو بهًف هول الك لب  ْْ نكدبوا لدم مفادؤال  ، َزَلَن الَِّذمَن َكَ ُروا أَْن لَْن ُم
فعددم بعدثام ، مقد م الف عدلفمد  وأهممدوا ، ريب الفعدل لمد  لدم مكدم ف علد ذلك لف عل إذ 

بد  علد  فاو ي ذبهلل من حمدث حيمدوا ، وحيموا ب  علما  توهم   ، تنوروط من أنفكام
،  ددد هرا  ال ددد هرة ثبدددت التويمدددد دار الددددنم  إلددد  وليونددد  حقددد   ب لنكدددبو ،ةمكدددتقبل اآلهر 

وعلم  فان   ،(5)الذل هو فم  ي ذب"ث الفعل المكتقبل في حرف النفي من حموأديم 
وونددلا  بادد   (عددن )لددن (فاندد  مميددن أن مقدد ل إن الق عدددة المكددتنبطو فددي هطددم )أن

 هي:
ذا يددد ن ، هطعدددت عناددد متعلقددد   ب دددي ت  ددد هرت  (إذا يددد ن الفعدددل الواهدددم بعدددد )لدددن ● وا 

 .  متعلق   ب ي ت ب طلت أو هفيت أديمت وونلت
                                                 

  .1/465/ من ر:الن ر( 1)
  .12 الفتح: (2)
  .7 التي بن: (3)
  .5 البلد: (4)
 .1/425البره ن / (5)
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 :ثالثة أقساموهي  (مم )م  (بلس) :عشرةالكلمة االسابعة 
وذلدك فدي موضدمت واحددت  (ب)مد  (اتفقت المن حف علد  وندل )بدلس :القسم األول
ِِْه أَْن َُسُلنْ   :-تب رك وتع ل -هو هول اا   ِْْئَسَاا اْشَتَرْوا 

(1). 
وركدددم فدددي ، فركدددم فدددي بعضدددا  مقطوعددد   ، اهتلفدددت فمددد  المنددد حف 4القسمممم اليممم   

ِْذذِه   :()هددول اا  فددي موضددعمن: بعضددا  مونددوال  وذلددك ِْْئَسذذَاا َمذذَُْاُرُكْن  قُذذْ  

 إِمَااُنُكنْ 
ع  :-تع ل  -هول  و  ،(2) َِ ْ ذ َْ ِْْئَسَاا َخمَْ ُتُاوِني ِاْن   َقاَ  

والعمدل  ،(3)
ولقدددد ذيدددر اإلمددد م ابدددن الجدددزرل الوندددل ب تفددد ق فدددي موضدددم ، فمامددد  علددد  الوندددل

د كددلمم ن بددن و عددن أبددي دا  الهددًف ليددن ندد حب مددورد ال مددين ذيددر فمدد، اععددراف
فنددلهلل وهددل ب لونددل بلكددم  ا ددتروا عددن أبددي عمددرو فددي اععددراف  حمددث هدد ل:نجدد ح 
ف ثبدت الوندل هددوال  فدي هدل بلكددم  يددذاك  مد وعنا.....وهلفد  البدن نجدد ح ركدم  :رووا

بدد لبقرة  (أو )هددل (وأثبددت الهددًف فممدد  جدد   بعددد )هدد ل ،(واحدددا  فممدد  جدد ور )ا ددتروا
وبلكددم  ا ددتروا  ويددذلك أ دد ر إلدد  ذلددك ندد حب آللددل البمدد ن بقولدد : ،(4)واععددراف 

 .  ...هلفتموني مم م مريم هفي.  فنل والهلف في
تعد ل  -هولد   اتفقت المند حف علد  هطعد  وذلدك فدي كدتو مواضدم: القسم الي لث4

-:   َِْذذْئَ  َاذذا َمْشذذَتُرون  َف
ِْذذِه أَْن َُسذذلُ  : وهولدد ، (5) ِْذذْئَ  َاذذا َشذذَرْوا   نْ َولَ

(6). 
ِْذذْئَ  َاذذا  :هولدد و   َكذذاُنوا َمْ َامُذذونَ  لَ

ِْذذْئَ  َاذذا َكذذاُنوا َمْصذذَنُ ونَ   :هولدد و (7)  لَ
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ِْْئَ  َاا َكاُنوا َمْ َ مُونَ   :هول و (1)  لَ

َْ لَُلذْن أَْن ُُسذُلنْ   :هولد و (2) َا ََّ ِْْئَ  َاا َق  لَ


(3). 

 وداللة ذلك  لعلة القط  والوص

بمنمد  وردت ، مدو أناد  وردت مقطوعدو فدي بعدي المواضدممن المًح  في هذط اليل
ومبددددو لدددي أن المواضدددم المهتلدددف فماددد  الدددراجح فماددد  ، فدددي الدددبعي اآلهدددر موندددولو

ولددددمس مدددد  مقولدددد  الزري ددددي مددددن أن المواضددددم يلادددد  ، وهددددذا هددددو النددددحمح، الونددددل
ِْذذِه أَْن ُ   :-تعد ل -هولدد   وهمدد :مفندولو إال  متددي البقددرة  َسذذُلْن أَْن ِْْئَسذذَاا اْشذذَتَرْوا 

 ُ َِْاا أَْنَزَ   َّ  َمْك ُُروا 
ِِْه إِمَاذاُنُكنْ   :وهولد  ،(4) ِْْئَسَاا َمَُْاُرُكْن   قُْ  

 :وهولد  ،(5)
ع  :وهول  َِ  ْ َْ ِْْئَسَاا َخمَْ ُتُاوِني ِاْن   َقاَ  

ومبدو أن  هط  من النك خ بددلمل  ،(6)
، هدو الندحمحوهدذا ، ال مفندولوبدلمل أن  معلل لاذط المواضدم علد  أناد  موندولو 

ن اهتلدددف فدددي بعضدددا  فددد عول  فماددد  الوندددل إلددد   فماددد  لمكدددت راجعدددو   (عن )مددد ؛ وا 
نمد  هدو  دي هلل واحددهلل مندح أن تد، مفنلت   فمندح أن مقد ل:، فمد  ب لمنددر (ل )مد ؤ وا 

ِْذِه أَْن َُسذُلْن       :-تعد ل -في هولد   يمد  مندح ، بدلس  درا هم ِْْئَسَاا اْشَتَرْوا 
ِْذِه إِمَاذاُنُكنْ   :-تعد ل -ولد  أن مق ل هذا أمضد   فدي ه ِْْئَسذَاا َمذَُْاُرُكْن  بدلس   قُذْ  

ع     :-تع ل -ويذلك في هول  ، أمريم َِ ْ ذ َْ ِْْئَسَاا َخمَْ ُتُاوِني ِاذْن  بدلس   َقاَ  
فمد  تعدود إلد  متندومت  (عن )م  ؛وال ممين أن مق ل هذا الت ومل في المفنول، هلفيم

عن  (هذا عل   مو من اآلم ت التي فنلت فما  )م ق ولمتم تطبم، مقكمت في الوجود
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َوَتذَرظ َكِ مذًرا ِاذْنُلْن ُمَسذاِرُلوَن   :-تعد ل -ولتين هذط اآلمدو هدي هولد   ،()بلس

ِْذْئَ  َاذا ََ لَ ذْح َواِن َوأَْكمِِلذُن السك َْ  َكذاُنوا َمْ َامُذونَ  ِفي اْْلِْ ذِن َواْلُ ذ
 وبد لن رة ،(1)

هو مفنلت في الوجود أنا  راجعوهلل إل   ي ت و متبمن في هذط اآلم (ف حنو إل  )م ال
( )واا ، مكد رعتام فدي أيدل الكدحت، مك رعتام في العدوان، مك رعتام في اإلثم

داللو عل   (عن )بلس (فورد بقطم )م ، مرمد أن مذم يل هذط اع م   باذا اعكلوب
كددددلوب أضددددف إلدددد  هدددذا اإلمجدددد ز الددددذل تممدددز بدددد  اع، التندددوم المفنددددل فددددي الوجدددود

عدددن ثدددًث جمدددل يددد ن ال بدددد مدددن ورود اعكدددلوب بادددذا ال ددديل أينددد   عن ؛القر ندددي
 هذط الجمل هي:، ذيره  في ذم هذط اع م  
بددلس مكدد رعتام فددي أيددل ، بددلس مكدد رعتام فددي العدددوان، بددلس مكدد رعتام فددي اإلثددم

وهدد علدق الزري دي علد  ، عن ذيدر يدل هدذا (عن )بلس (هطم )م ف ين  ، الكحت
بمعند  عند   ؛فحدرف مد  لدمس فمد  تفندمل" من المقطوم والمونول فقد ل:هذا النوم 

  :علد  هدًف حد ل مد  فدي الم لددة   مدذمومً  بد طيوند  في الوجود من جادو واحدهلل 
ِْذْئَ  َاذا ََ لَ ذْح َواِن َوأَْكمِِلُن السك َْ  َوَتَرظ َكِ مًرا ِاْنُلْن ُمَساِرُلوَن ِفي اْْلِْ ِن َواْلُ 

، التددي ذيددرت هبددلفحددرف مدد  م ددتمل علدد  اعهكدد م الثًثددو ،  ونَ َمْ َامُذذ   َكذذاُنوا
َْ لَُلْن أَْن ُُسُلنْ   ويدذلك: َا ََّ ِْْئَ  َاا َق مل مد  بعددط  دعند  م ؛حدرف مد  مفندول  لَ

وهدددددذا إن دل فانمددددد  مددددددل علدددد  براعدددددو العدددددرب الدددددذمن يتبدددددوا هدددددذط  ،(2)مددددن اعهكددددد م"
ن اإلنك ، المن حف الدذمن يد نوا من درون هدؤال   براعدوالعجب من  أ دن لمعجب وا 

ول فدي اليت بدو ي ندت عنددهم أندواععجب من ذلك أن  ربمد  ، إل  دالالت الحروف
وهدذا مددل داللدو واضددحو علد  حتممدو التمكدك ب لركددم ، حتدد  اآلنالتدزال تهفد  عند  
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فربمدد   حتدد  ولدو لددم مميددن التوندل إلدد  علدو مددن ورا  هددذا الركدم القر ندديالمندحفي 
 .  جالن ه  وعلموه  هم

 :ثالثة أقساموهي  (مم )م  (أمن) :عشرةالكلمة النامنة 
-هولدد   فددي موضددعمن: (ب)مدد  (اتفقددت المندد حف علدد  ونددل )أمددن :القسممم األول

ُه  َِّ   :-تع ل   ْْ  َفََْمَنَاا ُتَولكوا َفَ نَّ َو
َِْخْمر    :هولد و (1)  َِ

ْلُه ََل َمَْ ِّْ  أَْمَنَاا ُمَو


(2). 

وركدددم فدددي ، فركدددم فدددي بعضدددا  مقطوعددد   ، ت المنددد حف فمددد اهتلفددد :القسمممم اليممم   
ْمَنَاذذذا َتُكوُنذذذوا أ :-تعددد ل  -هولددد   ثًثدددو مواضدددم:بعضدددا  موندددوال  وذلدددك فدددي  ََ

 َُ ِرُكُكُن اْلَاذْو َْ ُمذ
ونَ   :هولد و (3) َُ ذ ُْ  َوِقمذَ  لَُلذْن أَْمذَن َاذا ُكْنذُتْن َتْ 

  :هولد  و ،(4)
مُوا َتْ ِتمًَّل َاْمُ وِنمَن أَْمَنَاا ُ ِ  ُوا أُِخُذوا  َوقُتِّ

والعمدل علد  الوندل فدي موضدعي  (5)
 ..(6)وعل  القطم في موضم ال عرا  ، النك   واعحزاب
 الهمكدددو مواضدددمالاتفقدددت المنددد حف علددد  هطعددد  وذلدددك فممددد  عددددا  :القسمممم الي لمممث

ُِْكذُن   :-تعد ل  -المذيورة في القكممن الك بقمن نحو هول    َِ
أَْمَن َاذا َتُكوُنذوا َمذَْ

 ُ ِامً ا َّ َْ   
وِن  َِّ   :وهول  ،(7) َُ ُلوَن ِاذْن  َْ  َقالُوا أَْمَن َاا ُكْنذُتْن َتذ

 :وهولد  ،(8)
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  َْوُ َو َاَ ُكْن أَْمَن َاا ُكْنُتن 
ُ ذَو َاَ ُلذْن أَْمذَن َاذا َكذاُنوا   :وهولد  ،(1)

ويمدر  ،(2)
 .(3)ذلك في القر ن يثمرهلل 

 علة القط  والوصل وداللة ذلك 

، ففدي مواضدم تد تي موندولو، عل  نورتمن اليرمم ليلمو وردت في القر نهذط ا 
ومميدن أن مقد ل ، وال بدد لدذلك مدن ه عددة وداللدو، وفي مواضم أهدرل تد تي مقطوعدو

، لمكت مهتلفو اعهك م في الفعل الذل بعده  (عن )م ؛ إن الونل وهم فمم  ونل
مهتلفددددو اعهكدددد م فددددي  (مقدددد ل إن الفنددددل مقددددم إذا ي نددددت )مدددد  وعلمدددد  فاندددد  مميددددن أن
-ن ددر فددي هددول اا وليددي متضددح اعمددر أيثددر فددً بددد مددن ال، الونددف الددذل بعددده 

َُ   :-تع ل  ِرُكُكُن اْلَاْو َْ ونفو إدراك الموت ، ف ليمنونو واحدة،  أَْمَنَاا َتُكوُنوا ُم
َِْخْمر    :-تعد ل -ويذلك هول  ، واحدةأمض     َِ

ْلُه ََل َمَْ ِّْ -أمد  هولد  ،  أَْمَنَاا ُمَو
ونَ   :-تع ل  َُ ُْ ويدذلك هولد  ، ف لعب دة مهتلفو ولا  طدرقهلل  دت ،  أَْمَن َاا ُكْنُتْن َتْ 
وهدد علدق الزري دي ، هند  مهتلفدو منوندوف لي،  َوُ َو َاَ ُكذْن أَْمذَن َاذا ُكْنذُتنْ   :تع ل 

 فددي الفعددل"ومندد  أمنمدد  مونددول إذا ي نددت مدد  يمددر مهتلفددو اعهكدد م  علدد  هددذا فقدد ل:
ْلذُه   :مثدلالدذل بعدده   ِّْ أَْمَنَاذا    أَْمَنَاذا ُ ِ  ُذوا   َفََْمَنَاذا ُتَولكذوا  أَْمَنَاذا ُمَو

ِرُكُكُن  َْ َُ    َتُكوُنوا ُم وهدو متندلهلل ، المليديفاذط يلاد  لدم تهدرج عدن اعمدن   اْلَاْو
تيدددون مددد  مهتلفدددو حمدددث ندددل أمدددن وتف، ولدددم مهتلدددف فمددد  الفعدددل الدددذل مدددم مددد ، حكددد 
ونَ  أ :هك م في الونف الذل بعده  مثلاع َُ ذ ُْ َوُ ذَو َاَ ُكذْن    أَْمذَن َاذا ُكْنذُتْن َتْ 

ذا ِ    أَْمَن َاا ُكْنُتنْ  ذ   ِاذَن النَّ ْْ ِ َوَح ذ   ِاذَن  َّ ْْ َِْح ومد   ،"(4) أَْمَن َاا ُ ِ  ُذوا إَِلَّ 
ررة هبدل فدي مدن اآلمد ت القر نمدو وتعلمدق الزري دي مددل علد  أن الق عددة المقداكتنبط 
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، والتي مف ده  أن المفنل أو المفنول فدي الوجدود مفندول فدي الركدم، ي مو الدهو
يمددد  هدددو واضدددح مدددن هدددًل اآلمددد ت  ،(بحكدددب المعنددد  الدددذل تددددل علمددد  )مددد  وهدددذا

  .المذيورة في مواضم الفنل والونل
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 الخاتمة والنتائج
غ ى سٌدنا محمد مبلوالصالة عل الحمد هلل الذي تتم به الصالحات،

 :الرساالت وبعد
 فٌما ٌلً:توصل البحث إلى عدة نتائج ٌمكن إجمالها فقد 

  .لعلم الركم أهمموهلل يبرل في الداللو -1
ومدن ثدم ، كر من أكرار حف  دالالت القدر ن اليدرمم معد علم الركم المنحفي -2

عن هددذا معمددل علدد  ؛ فاندد  ال مميددن التهلددي عندد  إلدد  الركددم اإلمًلددي العدد دل
 .  ار القر ن اليرمم ودالالت ضم م يثمر من أكر 

يمد  تقطدم ، ب لمهففو من الثقملو (ل )أنومإذا أمين أن ت  (عن )ال (تقطم )أن -3
يمدد  ، عنادد  الزمددوهلل وال منيرهدد  الوجددود عنادد  أمضدد   إذا ي نددت القضدد م  المتحدددث

 .()تقطم أمض   إذا ي نت اعمور المتحدث عنا  مفروضو عل  الب ر ا 

ً  فددي الوجددود (ن )مدد ال ددرطمو عدد (تقطددم )إن -4 ، إذا يدد ن جوابادد  مفنددوال  مفندد
أو ، رتب   عل  ال درط ب لفد  إذا ي ن جوابا  أمرا    هرا  م يم  تقطم عنا  أمض   

يمدد  فددي   دد هرهلل أمددرهلل يدد ن لادد  جوابدد ن أحدددهم  مرتددبهلل علدد  ال ددرط ب لفدد   وهددو 
 .  كورة الرعد

يد ن يمدر مفندلت فدي  تونل با  فمم  عدا ذلك ب ن يد ن جواباد  أمدرا  هفمد   أو -5
 .  الوجود

علدد  مدد   (ووهعددت )مدد تفمددد المجدد وزة  (إذا ي نددت )عددن (عددن )مدد  (تقطددم )عددن -6
وفي القطم هدذا إمجد ز أيند  ، مفمد العموم المتنوم الذل ال متك ول في الوجود

 .  عن التيرار

المونددولو تعددود علدد  مقكددمت  (إذا ي نددت )مدد المونددولو  (عددن )مدد  (تقطددم )مددن -7
الدالددو  (يمدد  مت يددد القطددم بوجددود )مددن، متكدد وم   فددي اعحيدد مفددي الوجددود لددمس 

 .  عل  التبعمي
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يمد  مت يدد ، تددل علد  مقكدمت فدي الوجدود (إذا ي ندت )مدن (عن )من (تقطم )أم -8
 .  من متض دمنلالقطم إذا ي نت اآلمو تق رن بمن  م

إذا ي ن اعمر المتحدث عن   (عن )لمالنون مفتوحو الامزة ك ينو  (تقطم )أن -9
يمد  تقطدم أمضد   فدي ، ويد ن أمدرا  مكدلم   ال جددال فمد ، تعلق   ب لدذات اإلالهمدوم

  ً  .()البلدعلم  إ ا را  لجال  يم  في  مو  هول الب ر الي ذب تكجم

إذا يدددد ن جددددواب ال ددددرط  (ميكددددورة الامددددزة مهففددددو النددددون عدددن )لددددم (تقطدددم )إن -11
إذا يدد ن الجددواب ،وتونددل بادد  متعلقدد   بدد مرت كددفليت   هرت المترتددب علمدد  ب لفدد   

المرتب عل  ال رط ب لف   متعلقت ب مرت علولت هفيت عن  ال مطلم علمد  أحددهلل إال 
 .  اا فميون الونل عًمو لذلك

الموندددولو إذا ي ندددت مددد   (ميكدددورة الامدددزة م دددددة الندددون عدددن )مددد  (تقطدددم )إن -11
 .  لو دالم   الي فو فمتن (أم  )م ، في الوجودمتنوم مفنل و تعود عل  

الموندولو إذا افتقددت حلقدو  (مفتوحو الامزة م ددة النون عدن )مد  (أنتقطم ) -12
 (يم  تقطم أمضد   إذا ي ندت )مد ، في الوجودالونل بمن الداعي والمدعو إلم  

 .  الي فو فاي متنلو با  عل  اإلطًق (أم  إذا ي نت )م ، تدل عل  متنوم

تعدود علد  منيدرت  (عن )مد  ؛ فدي القدر ن اليدرمم مطلقد    (عن )مد  (تقطم )حمث -13
 .  متنومت مطلق عل  الزم ن والمي ن

عن القطدم لدم مقدم ؛ لدمس ندحمح    (عدن )مد  (الهًف المذيور فدي هطدم )يدل -14
 .  إال في المواضم المذيورة في ثن م  البحث

 (تدددل علدد  متنددومت كددوا  أي نددت )يلمدد  (إذا ي نددت )مدد  (عددن )مدد  (تقطددم )يددل -15
 .   رطمو أم ال

عن اآلمدد ت ؛ مددن أن يلمدد  إذا ي نددت  ددرطمو ونددلت تمبددولددمس مدد  ذيددرط ابددن ه -16
 .  هول  يحدالتي ورد فما  القطم ت

، دل علد  مفندلت ومتندومت فدي الوجدودتد (إذا ي ندت )مد  (عدن )مد  (تقطم )بدلس -17
 .  ومن ثم فان في القطم إمج ز
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مفنلت ا  تدل عل  متنومت في كم ه (إذا ي نت )م  (الج رة عن )م  (تقطم )في -18
 .   يد هذا إذا وجد م  مدل عل  التجزلوومت، في الوجود

 .  الونف الذل بعده ذا ي نت م  مهتلفو اعهك م في إ (عن )م  (تقطم )أمن -19

الن نبو للفعدل المضد رم إذا  (مفتوحو الامزة ك ينو النون عن )لن (تقطم )أن -21
 .  ي ن الفعل الذل بعده  يذبهلل وب طلهلل 

عن اعفعددد ل  ؛ اليدددرمم فدددي جممدددم مواضددعا  فدددي القدددر ن (عدددن )لدددو (تقطددم )أن -21
 .  رب نيمده  العلم الؤ الواهعو بعده  أمورهلل مكلموهلل م

الدذل لدمس مقمددا  بقمددت مجعلد  للنفي اليلدي  (إذا ي نت )ال (عن )ال (تقطم )يي -22
 .  جزلم   

معند   (يلم   وأف دت )عن يتتن ول معن (إذا ي نت )م ن (عن )م ن (تقطم )عن -23
 .  المج وزة

، أضددمف المددوم إلمادد  إذا يدد ن بعدد المددوم جملددو   ()هددم عددن الضددممر (تقطدم )مددوم -24
 .في الموم مكتيره   لجممم أجزال  ويذلك مقم القطم إذا ي ن الحدث الواهم

عددنام كددوا  لبعددد الفعددل الواهددم بعددده  الجددر عددن مجرورهدد  ت يمدددا   (متقطددم )ال -25
 .  ب دع لاميذب   أي ن الفعل بعمدا  حقمقو أم 

ونددول مهتلددف الداللددو معددد بره ندد   هومدد   علدد  أن يددل مدد  ورد فددي المقطددوم والم -26
ركم المنحف باذط الطرمقو المحيمو إن لم مين توهمف  مدن عندد اا فقدد يد ن 

 () بتوفمق  لنح بو ركول اا

 

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبٌل
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 نبٌت بالمصادر والمراج 

بو   مو /تح: إبراهمم إبراز المع ني من حرز اعم ني في القرا ات الكبم /أ -9
 عطوة /ط: الحلبي.  

اتحدد ف فضددً  الب ددر فددي القددرا ات اعربعددو ع ددر /أحمددد بددن محمددد البندد   -1
ط: اعولدددددددددد  -بمددددددددددروت–/تددددددددددح:  ددددددددددعب ن إكددددددددددم عمل /ط:عدددددددددد لم اليتددددددددددب 

 م.1987هد1417

اإلتقدد ن فددي علددوم القددر ن /جددًل الدددمن عبددد الددرحمن الكددموطي /تددح: كددعمد  -1
 بمروت.   –المندوب /دار الفير 

أحي م التجومدد والتًوة/محمدد بدن رأفدت بدن زلدط، مؤككدو هرطبدو،  اعولد ،  -1
 م.  2116هد/1427كنو 

أحيددد م هدددرا ة القدددر ن اليدددرمم /محمدددود هلمدددل الحندددرل، ضدددبط  وعلدددق علمددد   -0
 .1999كنو  محمد طلحو بًل، الميتبو الميمو، ط/الرابعو،

بددن مكددلم بددن هتمبددو/تح: محمددد الدددالي أدب الي تددب /أبددو محمددد بددن عبددد اا  -0
 /مؤككو الرك لو.

البرهددددد ن فدددددي تجومدددددد القدددددر ن /محمدددددد النددددد دق همحددددد ول /ميتبدددددو اإلممددددد ن  -1
 ب لمننورة.  

البره ن في علوم القر ن /بدر الدمن محمد بدن عبدد اا بدن باد در الزري دي  -2
 لبن ن.–/تح: محمد أبو الفضل إبراهمم /دار المعرفو بمروت 

-النددد حبي /ابددددن فدددد رس/تح: الكددددمد أحمدددد نددددقر، عمكدددد  البدددد بي الحلبدددد  -3
 الق هرة، د.ت.

 هد.1412ي مو المرمد في علم التجومد/عطمو ه بل ننر/ط: الث لثو  -95

فددتح القدددمر الجدد مم بددمن فنددي الدرامددو والروامددو مددن علددم التفكددمر /محمددد بددن  -99
 بمروت. –علي بن محمد ال وي ني /دار الفير 
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ندددي اللبمدددب عدددن يتدددب اعع رمدددب /أبدددو محمدددد عبدددد اا جمددد ل الددددمن بدددن مي -91
موكف بن أحمد بن عبد اا بن ه  م /تح: محمد محمي الدمن عبد الحممد 

 /ميتبو نبمح.  

( 11الملهدم المفمددد فددي علددم التجومد/محمدد أحمددد معبددد، دار الكددًم، ط ) -91
 م.2119هد/1431كنو 

بدد  الهمددر محمددد بددن محمددد الدم ددق  أف   الحددالن ددر فددي القددرا ات الع ددر/  -91
 ./تح: محمد ك لم محمكن ط: دار اليتب العلممو بمروت لبن ن

نا مدو القدول المفمدد فددي علدم التجومدد /محمدد ميددي نندر الجرمكدي ال دد فعي  -90
 .م2112هد1423/تعلمق د. محمد عبد الواحد الدكوهي /ط: اعول  

 




