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(2) 

 :نبذة حعزيفيت مباريانا كالر

واإلف يؼقاة ، باحثاة بؽؾقاة اراراتاات اريا  قة Marianna Klarكارر  كااماريا

يف اراراتاات اريا  قة ماـ كؾقاة  ه، حاصؾة عؾاك ارااكرقرا(SOAS) جامعة رـان

 بقؿربوك بجامعة أكسػقرد.

ة رؾؼا نن واررػاتاق  اررؼؾقاياة، كااركت يف رح يا  عااد ة باراراتة إدبّقامفرؿّ 

حاقل  صاص إكاقاا  يف رػساق   مـ ارؽرب يف هذا ارسقاق، كؿا صاار رفاا كرااٌب 

 ارثعؾال.

Interpreting al-Thaʿlabī’s Tales of the Prophets: Temptation, 

Responsibility and Loss, 2009 

 .(ارػرـة وارؿسمورقة وارخسارة :رػسق   صص إكاقا  رؾثعؾال)

  



 

 

 الجزامنية والجعاقبية لسورة البقرة ثنينصيّة( لبنية السورة القرآنية: الجمع بني القراء - مقاربات )نقد

 ثرجامت

(3) 

مقدمت
(1)

: 

مااع باا وز آرجاااه ارساااكؽ وم )اررلامـاال( عؾااك تاااحة ارااارس آترياا ا ل 

س مساارؿاة مااـ حؼااؾ دراتااات ارؽراااب ارؿؼاااّ ة ة مـفجّقاارؾؼاا نن، برقفقػااف عاااّ 

ـااات يف إ اا  ارؿـفجقااة يُ اوحؼااؾ اراراتااات إدبقااة، باا زت رؾجؿقااع رؾااؽ اررا

وارؿـاااهج وإدوات ارؿساارخامة يف دراتااة ارؼاا نن بااقـ هااذا آرجاااه ارجايااا 

اررااريخل اررطاقري اراذي تاقط  عؾاك اراارس  وآرجاه ارااياك وم )اررعاا ال(

قـ كااياي اررؿاايل بات ارـظ  رررجااهقـ كارجااهايارف، حرك آتري ا ل مـذ با

 ا عؾاك دراتاة بـقاة اراـّص كا ارحاايث رحايااً  ْ عؾك تاحة هذا اراارس، وراق  َصا

ؿاا عؾقاف رِ  امان صقررقـ مرغاي رقـ رؿاًمافؼا رؿ ارـظ  رفؿا كارجاهقـ يؼاّ  :ارؼ نم

م  هاق اراذي  ااّ ارؼ نم مـ حقث ارـظاام وارككقاب، فآرجااه ارسااكؽ وم ارـّص 

اف، وباا ز يااررترؽ جارؼاا نم، رحرااا ة واضااحة رؾااـّص قااـوجااقد بإفؽااار حااقل 

ارحايث عـ ارسقرة كقحاة أدبقة أتاتقة رؾؼ نن، بعاما كان ارـظا  آتريا ا ل 

ّٓ  كف كراب ٓ يحؿؾ أّي أرؾؼ نن هق   وفؼ ر رقب راريخل وحاة وٓ يؿؽـ   ا رف إ

 يعؼؾـف. أو اخرقار مقضقعل عيقائل ،يؿـطؼف

                                                   

 سؿ مسمورق اركجؿة،  بؽرابة ارؿؼامة، وكذا اررع يػ بإعرم واررعؾقؼات ارقاردة يف كّص  ام  (1)

، و ا ( سؿ اركجؿاتا)لكا حقاكقـا عـ حقاكل كرر بلن كصصـا بعاها باركجؿات بؿ كل رػسق ، و ا مقّ 

ع ررراّ  ئعؾك ارؼار اراتة، رؽــا نث كا رضؿقـفا اراراتة رقسق ً اكاكت حقاكل ارؿمرػة مقضقعة يف هناية ار

 م اد ارؿمرػة.
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 ُؾ محاورة إيضاح كقػ يؿث ا قار هان إتاس رفذه اراراتة رؿارياكا كرر ه إنّ 

ماف ؿاا يؼا  ارجااه رِ  هذا ارػصؾ باقـ آرجااهقـ وآتاراعاد اراذي  اا يؿارتاف كاّؾ 

 أفضاؾ راـقاة اراـّص  أماام ففاؿٍ  اعائًؼا-أخ  مـ أدوات مـفجقاة وكراائج رؾاارس 

دات وارؿعاايق  ارؼقام بؿحاورة رؾككقب بقـ رؾؽ ارؿحاّ  رذا رحاول كرر :ارؼ نم

ارلمـاال وبااقـ رؾااؽ  ر ارااـّص مفا آرجاااه اراااياك وم يف دراتااة رطااقّ ارراال  اااّ 

وارؿعاايق  ارؿقضاقعقة  مفا آرجاه ارسااكؽ وم راـقاة اراـّص آفكاضات اررل  اّ 

، مااـ أجااؾ ةقااـآعرؿاااد عؾقفااا ٓكرياااف هااذه ارا وارارغقااة وارككقاقااة ارراال رااؿ

 رطاقؼفا مجرؿعة عؾك تقر ارؼ نن.

ـ رـرااج قْ رَ فا إوّ قْ رؿ رخصقص  سؿَ  :أربعة أ سام كإرورفذا رـؼسؿ هذه ارقر ة 

افكاضاات راـقاة  ةٕربعا ورحؾاقًر  م كارر مؼاركاةً آرجاه ارساكؽ وم، حقاث رؼاا  

ـ عاا اوريؿقكااا فاااريـ، بحًثاا ،وكقػااقـ رضااا ،وزاهـقساا  ،روبـسااقن :تااقرة اراؼاا ة

ثاؿ رؼاارن هاذه ارؿحااوٓت  آرػا ات وآخررفات يف معايق  اررؼسقؿ وأدواراف،

مااـفج اررحؾقااؾ بؿحاورااة مقيااقؾ كااقيربس ٓكرياااف كظااؿ ارؼاا نن عاارب رطاقااؼ 

-وفًؼا رؼقاعا ارارغة ارسامّقة ؾ يف رحؾقؾ ارـّص رؿثّ ي ذيوار-ارارغل ارسامل 
(1)

 

                                                   

ارارغة ) :إورك بعـقان :ـ رؿقيقؾ كقيربس يقضحان مـفجفقكي كا ضؿـ هذا ارؿؾػ، ر جؿر (1)

س وارؼ نن: كسؼ أدبل ارؽراب ارؿؼاّ ) :، ر جؿة: خؾقؾ محؿقد ارقؿام، وارثاكقة بعـقان(ة يف ارؼ ننارسامق  

نن تقؾػل بقارقػق، يؿؽـ  :كرارف ،ا رؽرابف عـ تقرة ارؿائاةًض ، ر جؿة: عاق  عارل، كؿا ر جؿـا ع (واحا

 :رقةمطارعرفؿ عؾك ار وابط أ

= 
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قرل أهؿقااة كاقاا ة ٕعؿااال كااقيػ ت وديػااقـ عؾااك بعااض تااقر ارؼاا نن، كؿااا ُراا

ا يف أّما .يؼاعقة يف ارؼا نن كلحاا ارساؿات اراـققياة رؾاـّص ت حقل اراـك اإلراترقق

ارؼسؿ ارثارث فرؼارن باقـ ارـظاام اررعاا ال رؾؼا نن اراذي ا كحاف مفااي بازركاان 

ررخرؿ دراترفا بؼساؿ راباع يرـااول إمؽاان  ،وبقـ ا كاحات كقراكف وريريارد بقؾ

ة مخرؾػااة ارؿـاااهج هااذه مااـ أدوات قاا مـقق قؼٓتاارػادة مؿااا رؼامااف ارااربامج ارفا

ارؼ نم، مطاؼة هاذا عؾاك تاقرة  ومعايق  ومحادات رسرطقع أن رضل  بـقة ارـّص 

 اراؼ ة.

مـ ارؿؼآت واراراتات اررال ررـااول مسالرة اررحؾقاؾ  اـا عادً ؿْ بعا أن ر َج و

عااالل عاااـ اتااارخاام إدوات ارسااااكؽ وم رؾؼااا نن وكظاماااف وبـقاااة تاااقره بؿ

ؾؼاال ارضااق  عؾااك ارؿلاوجااة ارؿـفجقااة بااقـ رااله هااذه اراراتااة ررُ  :اراياك وكقااة

مـ ارؿسري  قـ عؾك رأتفؿ أكجقؾقؽا كاقيػ ت،  آرجاهقـ، واررل يؼقم هبا عادٌ 

يف ريااؽقؾ  ة رؾااـّص قااـ ة اررلامفؿثااؾ هااذا يساارطقع أن يؽيااػ إثاا  ارؽاقاا  رؾؼاا ا

ف عاارب إدوات وارؿـاااهج ارجاياااة، كؿااا ئااصاا  وإث اارااارس آترياا ا ل ارؿعا

 ا عؾك نفاق هذه ارؼ ا ة.يؾؼل ضق ً 

                                                   
= 

- https://tafsir.net/translation/45/ 

- https://tafsir.net/translation/46/ 

- https://tafsir.net/translation/47/ 

https://tafsir.net/translation/45/
https://tafsir.net/translation/46/
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 ثرجامت

(6) 

الدراست
(1()2)

 

 :مقدمت

رله هذه ارؿؼاراة بؿثاباة محاوراة اترؽياافقة رػفاؿ مجؿقعاة ماـ آرجاهاات 

ارػؽ يااة ارحارقااة حااقل بـقااة ارسااقر ارؼ نكقااة، وهاال ارجاهااات يااااو مااـ فاه هااا 

صااقاغرفا يف إ اار كظااام عؿؾال وراق بيااؽؾ مااائل. ورغااؿ حجاؿ مااا  ثاؿـ، اررااايُ 

 ّٓ ت ماا أن اراـاك ارؿرااخؾاة اررال صااغرفا آهرؿايخػك عؾقـا يف هاذا ارجاكاب، إ

ع يف  قل ارؿقضقعقة واررؽ ارات ارآرقة وإيؼاع ارسقرة، وأكؿاط ارؼافقة واررـقّ 

امـقاة واررعا اقاة يف بـقاة إمؽاكقاة دماج ارعـاصا  اررل -عؾك ماا ياااو-أيات، ُرربز 

ارسقرة
(3)

يف  ة ارحايثاة. وكرقجة رذرؽ، ٓ حاجاة ررطاقاؼ هاذه ارؿؼارباات ارعؾؿّقا

                                                   

و اا اراعـاا يف ، اؿامـفيـ، هاذا هاق ارجال  إول أ، نث كاا كيا ها عؾاك جالا رؽرب حجاؿ هاذه ارؿاادةكظ ً  (1)

 .( سؿ اركجؿات).  Journal of Qur'anic Studies رؼسقؿفا كػس اررؼسقؿ ارذي ُكي ت بف يف

 سااؿ  ،: حسااام صااربي، مااارس مساااعا بؽؾقااة ارؾغااات واركجؿااةكااؾم مااـ بكجؿااة هااذه ارؿااادة  ااام (2)

اراراتات اإلترمقة بارؾغة اإلكجؾقلية، بجامعاة إزها ، كاارك يف ر جؿاة عااد ماـ ارؽراب ارايـقاة، و اام 

، كقاةرؽكوراف ارعاياا ماـ اركجؿاات ارؿـياقرة عؾاك بعاض ارؿقا اع اإل بكجؿة عاد مـ اراحاقث، كؿاا أنّ 

س بؼسااؿ اراراتاات اإلتاارمقة بارؾغااة اإلكجؾقلياة بؽؾقااة ارؾغاات واركجؿااة جامعااة ومحؿاقد كجاااح، ماارّ 

 . إزه 

أن ارؿؼارباات  رات مخرؾػة يف ففؿ اررلامـقة واررعا اقاة، وماع ذراؽ يؿؽاـ ارؼاقل بقجاف عاامّ هـاك رصقّ  (3)

ة ارؿحاادة بؽامؾفاا حاضا ة  اقال اررلامـقة رعؿؾ وفؼ محقر أفؼل )مساط(( بحقاث رؽاقن ارقحااة ارـصاقّ 

= 
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 ثرجامت

(7) 

مااـ وجااقد  ااار مااـ  . وإذا كااان ٓ مػاا ّ بعًضااابؿعاالل عااـ بعضاافا  رـاااول ارااـّص 

أعؿؼ رؾؼقاعا اررال رحؽاؿ  رحقـ ارقصقل إرك ففؿٍ  ارؿ وكة ارؿـفجقة عؾك إ ّؾ 

سااؿ بلحاديااة اررػؽقاا  آرجاااه ارحااارل ارااذي يرّ  بـقااة ارسااقرة، فااقؿؽـ ارؼااقل أنّ 

 رؼام يف هذا ارؿجال. ارؿـفجل مـ كلكف أن يعقق أّي 

ز ماا ذهاب إرقاف آعرؼاد بارسرمة اراـققية وارؿقضاقعقة رؾساقر ارؼ نكقاة يعالّ  إنّ 

د رؾؼاا نن يف و رـااا ارؿعاصاا . و ااا كاااّ  ة ارقثقؼااةمااـ اراراتااات ارـصااقّ  كاقاا ٌ  عااادٌ 

مسرـص  مق 
(1)

عؾك أهؿقة اررعاماؾ ماع ارساقرة ارؼ نكقاة باعراارهاا )وحااات( مـاذ  

                                                   
= 

أماا ارؿؼارباات اررعا اقاة فرعؿاؾ ورا  ارؿاادة ارؼ نكقاة ارؿقثؼاة مـطؾؼاة ماـ ف ضاقة  ،مرسااوٍ  ارق ت عؾك كحقٍ 

ارؼ نم ارؿعرؿا. وررضاؿـ  ة تاؼت اريؽؾ ارحارل رؾـّص  ابؾقة ارؿادة ارؼ نكقة رؾرؼسقؿ دوًما إرك أجلا  كصقّ 

ػ عل ارؿرـامل رؾاراتات اررل ررعامؾ ماع ارساقر باعراارهاا وحااات أدبقاة، ماع ارؿؼاربة اررلامـقة ارحؼؾ ار

ويف هاذه إثـاا  يؿؽاـ  .هباف إب از إفؽار ار ئقساة وبـقاة اراـّص  رقفقػ أدوات اررحؾقؾ ارؿحايث رؾـّص 

ر ة أو اررطاقّ عـك باترؽياف ارارقؾ رؾػؼ ات ارـصقّ فارػئة اررل رُ  :رؼايؿ ارؿؼاربات اررعا اقة يف فئرقـ رئقسرقـ

 اؾ أن يلخذ كؽؾف ارـفائل. وارػئة إخا ى اررال رضاع  كظاًما رؾيؽؾ ارذي كان عؾقف ارـّص  كإتؾقبل رراـ  

ر ارسا دي أو اراايـل حاقـ ياااأ  رؾرطاقّ عؾك محقر عؿقدي فرؼكح مساًرا محارؿًر  عـاص  محادة مـ ارـّص 

باكرياار مؾحاقظ يف اراراتاات ارؼ نكقاة ارؿعاصا ة ؾ. وحظقات ارؿؼارباة اررعا اقاة إخقا ة يف اررياؽّ  ارـّص 

بخرف ارػئة إخ ى رغؿ وجقد محاوٓت حايثة إلعادة صقاغة ففؿـاا رؾؿمكا ات إتاؾقبقة ارؿػكضاة 

 وفؼ ارؼ ا ة ارراريخقة. وتقف كـا ش هذه ارؿسلرة باررػصقؾ فقؿا بعا. يف إعادة ر رقب ارـّص 

ام، أتراذ اراراتات اإلترمقة بجامعة يقكغسراون بارقٓيات ر(، باحث باكس-9949) مسرـص  مق  (1)

بؿحؿا إ اال،  ؽقة، رككل اهرؿامارف يف دراتات ارؼ نن، واررػسق  ارؿعاص ، كؿا رف اهرؿام خاّص يارؿرحاة إم 

قرة عـا ارػ اهل سدراتة يف مػفقم ار :ارؼ نن ، واررؿاتؽ يف كّص 2006إ اال،  :ـ كراف يف هذا ارسقاقمِ 

= 
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 ثرجامت

(8) 

ثؿاكقـقااات ارؼاا ن ارعياا يـ
(1)

يف حااقـ كااادت أكجقؾقؽااا كااقيػ ت ،
(2)

بضاا ورة ففااؿ  

كعائ ي وضع بعـاياة رغا ض ارارروة يف مجؾاس   صار ارسقر ارؼ نكقة عؾك أهنا كؾم 

  .(3)واحا

                                                   
= 

 سؿ ) .2008دراتة رؿؼا ع مخرارة مـ ارؼ نن،  :س اإلترمل، ففؿ ارؽراب ارؿؼاّ 9986إصرحل، و

 .(اركجؿات

 .’The Sūra as a Unity‘ اورف أيًض  ،Mir, Coherence in the Qur’an اكظ  عؾك تاقؾ ارؿثال: (1)

( مـ أكف  ارااحثقـ إرؿان وإوروبققـ ارؿعاص يـ يف اراراتات ارؼ نكقة -9943) أكجقؾقؽا كقيػ ت (2)

 واإلترمقة.

ة، درتت اراراتات ارسامقة وارع بقة وارػقؾقراقجل أتراذ اراراتات ارسامقة وارع بقة يف جامعة ب رقـ ارح ّ 

با رقـ ومقاقكقخ  :ت، مثاؾماـ ارجامعاا يف جامعات ب رقـ ومققكقخ و فا ان، عؿؾات كلتاراذ ومحاضا  يف عاادٍ 

وجامعاة عاقـ كاؿس  ،جامعاة عؿاان باإردن :مثاؾ ،وبامربغ، كؿا عؿؾات كلتاراذة زائا ة يف بعاض ارجامعاات

 .2090 كإر 2007مـذ  (كقربس كقراكقؽقم)ر أتت مي وع  بارؼاه ة.

 من أهمها: ، ولها عدد من الكتابات والدراسات المهمة يف مجال القرآن ودراساته

دراتات حقل ر كقب ارساقر ارؿؽقاة، ، 2090مـ ارعصقر ارؼايؿة ارؿرلخ ة، مؼاربة أوروبقة،  ارؼ نن كـّص 

و ااا كياا كا ثاارث  .2094أدباال،  ارؿؼاااس، اريااع ، وصااـاعة ارؿجرؿااع:  اا ا ة ارؼاا نن كااـّص  ارااـّص ، 9989

محؿاا عااا  اراراتات ارؼ نكقة وارػقؾقرقجل ارراريخل ارـؼااي، ر جؿاة: :بعـقان ،ر جؿات ٕكجقؾقؽا كقيػ ت

س وع ض كراب ارؼا نن وارؽرااب ارؿؼااّ  .ووجفان رؾؼ نن: ارؼ نن وارؿصحػ، ر جؿة: حسام صربي .ارػراح

 :ضؿـل رف، ر جؿة: أمـقة أبق بؽ ، يؿؽـ مطارعرفؿ عؾك هذه ار وابط كـّص 

- https://tafsir.net/translation/41/ 

- https://tafsir.net/translation/42/ 

- https://tafsir.net/translation/37/ 

 .( سؿ اركجؿات)

 ’Vom Rezitationstext‘ اورفا أيًض  ،’Neuwirth, ‘Sūra اكظ  عؾك تاقؾ ارؿثال: (3)

https://tafsir.net/translation/41/
https://tafsir.net/translation/42/
https://tafsir.net/translation/37/
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 ثرجامت

(9) 

واترـاًدا إرك رحؾقؾ إدرة ارذي أج اه بقـام تاديغل
(1)

عؾاك  ا وس صاـعا ،  

ايف م حؾاة ماؽا ة جاا   تاقرة  اا اتارؼ ّ  رسؾسؾ أيات داخؾ كّؾ  فننّ 
(2)

. وعؾاك 

 ّٓ   أنّ ار غؿ مـ وجقد بعض آخررفات يف ر رقب ارسقر مـ مخطق ة ٕخ ى إ

ؼ بارسقر كػسافا يف هاذه ارؿخطق اات. وٓ رػااوت فقؿا يرعؾّ  امؾحقفً  اثؿة ارسا ً 

 C-1يف ر رقب أياات باقـ ارؿصاحػ ارعثؿاام وباقـ ماا أتاؿاه تااديغل كساخة 

ارـصقة ارؿـسقبة إرك أحا صحابة ارـاال، وهال عااارة عاـ مصاحػ غقا  مؽرؿاؾ 

مقردياة. ويكراب عؾاك هاذا أن  646إرك ما  ااؾ تاـة  يعقد راريخف باحرؿال كاق ٍ 

 ،اارطاقعة ارؿـػصؾة وارؿقحااة رؾساقر ارػ دياة  اا اتارؼ ت يف و ات ماؽا  كسااق  

ومااـ ارؿحرؿااؾ أن يؽااقن هااذا إماا   ااا حاااث يف حقاااة ارـااال
(3)

. ويظفاا  هااذا 

                                                   

، مفارؿ باارػؽ  2006بقـام تاديغل، أتراذ مسااعا رؾاراتاات ارايـقاة بجامعاة تاراكػقرد بؽارقػقركقاا مـاذ  (1)

مـطؼ صاـع ارؼااكقن يف اإلتارم: ارؿا أة وارصارة يف » :اإلترمل وبارؼاكقن وباإلترم ارؿاؽ . رف كراب بعـقان

 (. سؿ اركجؿات) .مـ ارؿؼآت واراحقث، باإلضافة رعاد «2092اررؼارقا ارؼاكقكقة، 

 Sadeghi and Bergmann, ‘The Codex of a Companion’, p. 355, andانظر:  (2)

Sadeghi and Goudarzi, ‘Ṣanʿāʾ 1’. 

ضع يف زماـ ارـاال أصاق كرقجة رقصؾت إرقفا اراراتة ارحارقة أن ر رقب أيات وارسقر كان  ا وُ  رعّؾ  (3)

. أما آخررفات ارطػقػة ارؿقجقدة (643ص، Bergmann, ‘The Codex of a Companion)اكظ : 

مـ تقرة اررقباة محذوفاة  [85]مـ تقرة  ف، كؿا أن أية  [32، 39]إذ إن اركرقب معؽقس يف أيرقـ  –

 (Ṣanʿāʾ 1) :)وربؿاا كيال هاذا عاـ خطال ماـ ارـسااخ( فؼاا كا يافا تااديغل وجاقدارزي يف بحاث بعـاقان

. ورؾق قف عؾك ارـؼاش ارذي دار حاقل بعاض إحادياث ارؿرعؾؼاة بؿسالرة جؿاع ارؼا نن، واكرياار 23ص

 .’Modarressi, ‘Early Debatesهذه ارؿسلرة يف كرابات  ائػقاة رعاقد رؾؼا كقـ ارثاامـ وارراتاع، اكظا : 

= 
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 ثرجامت

(90) 

واررل وصػرفا أكجقؾقؽاا  ،(اراؼ ة وارؿائاة) :آرساق كذرؽ مع  قال ارسقر مثؾ

كااقيػ ت يف مـرصااػ اررسااعقـقات بلهنااا تاارل رجؿقااع رؿجؿقعااات مااـ أيااات 

ارؿـػصؾة
(1)

ؼ ماـ تارمرفا ارؿقضاقعقة واراـققياة. ورغاؿ صاغ  ٓ يسفؾ اررحّؼا 

ـة اررؿثقؾقة راووراق اررال درتافا تااديغل، كجاا يف مؼارراف اررال كيا ها تاـة ارعق  

ماـ ]ارؿعرؿاا رمياات  واراـص ارؼا نم C-1ارساً ا يف إتط  بقـ كساخة  2090

مااـ تااقرة  [72حرااك  49]يف تااقرة اراؼاا ة، وأيااات مااـ  [223حرااك  999

كااؿؾت  2092ارؿائاااة. و ااا فّصااؾ ارؼااقل يف هااذا إماا  يف دراتااة ُكياا ت تااـة 

 عروة عؾك مقاضع أخ ى. ،[ مـ تقرة اراؼ ة905 – 87]أيات 

                                                   
= 

اكظاا  مؼارااة ا أو رعااارض مساالرة ارجؿااع ارؿاؽاا  رؾؼاا نن، ورؾق ااقف عؾااك كؼاااش حااايث رودرااة ارراال رمّياا

ارجل  إول وارثام، وكذرؽ  ?…When Did the Consonantal Skeletonرـقؽقٓي تقـاي بعـقان: 

 .The Stemma of the Regional Codices :بعـقان دراتة رؿايؽؾ كقك

 ,Neuwirth اكظاا :) Sammelkörbe” für isolierte Versgruppen إصااؾ إرؿااام هااق (1)

‘Vom Rezitationstext ،كؿا ر جؿاف زاهـقسا  يف دراتاة راف بعـاقان98ص ،: Major Transitions، 
 ، وكااذرؽ2ص، ’El-Tahry, ‘Textual Integrity . و ااا وردت هااذه ارعاااارة كااذرؽ راااى26ص

Robinson, ‘Hands Outstretched’ ،وفقف يؾػات روبـساقن  6ة ارفامش ، وخاّص 2يف ارفامش  98ص

أكظار ارؼارئ إرك آ كاح برغق  مق ػ أكجقؾقؽا كقيػ ت يف ضق  ارعؿؾ ارذي  امف زاهـقس  فقؿا بعا حقل 

ارصااد يف إحااى مؼآ،اا،  اوحاة ارسقر ارطقال. ومع ذرؽ ورغؿ إ  ار أكجقؾقؽا بؿا  امف زاهـقس  يف هاذ

رقسات ذات بـقاة  -مثاؾ تاقرة اراؼا ة حراك ياقكس-يف  قال ارسقر  إٓ أهنا ٓ رلال ر ى أن بعض ارؿقاضع

ـّ مرّ   رفا حرك أن. رـا ارقصقل إرك إعادة ريؽقؾٍ  سؼة وإكؿا رااو كراج عؿؾقة جؿع رؿ يرس
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 ثرجامت

(99) 

ي ى أن عـاصا  ارؼا نن ففا ت يف  -باررقازي مع ذرؽ-ومع ذرؽ، ثؿة افكاض 

 ة، ثؿ ُأدرج كثق  مـفا يف و ت ٓحؼ عؾك تاقاق تاقرة ماـ ارساقر. أول إم  مرػ ّ 

وييرؿؾ ارؼ نن عؾك إكارات إرك ارـاحقة اررعا اقة فقاف، ماـ ذراؽ ماا جاا  يف تاقرة 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ نثوئ [ يف  قرااااااف:32ارػ  ااااااان يف أيااااااة ]

ېئمث
(1)

 ڀ نثڀ[ يف  قرااف: 906وكااذرؽ يف تااقرة اإلتاا ا  يف أيااة ] ،

وٓ كؽ أن هذه اإلكارات رؼرضل ضاؿـًا .  ٿمث ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ارؼا نم يف  ة إكارب ربؿاا أضاقػت إراك اراـّص أن أيات ارؿػ دة وارقحااات ارـصاقّ 

أخا ى ررصاا( جالً ا ماـ  نيات محّؾ  ره، كذرؽ ارؼقل بنمؽاكقة أن رحّؾ م حؾة رطقّ 

 پ پ ٻ ٻ ٻ نثٻ [ ماـ تاقرة اراؼا ة:906ارؼ نم كؿاا يف أياة ] ارـّص 

 ۋ ٴۇ نثۈ [:909وكذا تقرة ارـحؾ أياة ] ، ڀمث ڀ ڀ پ پ

يؿؽـ ففؿف كنكارة إرك عـص  ارؿ وكة اررح ي ية اررال تااؼت  ، ۅمث ۋ

ارؼاا نم يف صااقررف ارثابرااة. ويف ارحااايث ارـاااقي مااا ييااق  إرااك جاكااب  اتاارؼ ار ارااـّص 

رح ي ي مؼصقد يف جؿع ارسقر إخق ة ماـ ارؼا نن. وثؿاة حاايث يياق  كاذرؽ إراك 

دور ارـال يف جؿع ارسقر ذوات ارعاد
(2)

عؾقاف اريال  دعاا كاان إذا كالل  ملسو هيلع هللا ىلص ارـاال فننّ  :

                                                   

 ر جؿات ارؼ نن ملخقذة مـ ر جؿة جقكل مع بعض اررعايرت. (1)

يرجؾك أيًضا يف تؾسؾة روايات ابـ أبل  . ارعـص  ارؽرابل يف رسجقؾ ارـّص 57، ص9ابـ حـاؾ، ارؿسـا، ج (2)

 ڳ ڳ ڳ نثگرؿا كلرت »ارس ح )اررل يرؿ رسؾقط ارضق  عؾقفا بؿليا مـ اررػصقؾ فقؿا بعا( ورااأ بحايث: 

= 
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 ثرجامت

(92) 

كلرات ، وإذا أُ «اررال فقفاا كاذا وكاذاضعقا هذه يف ارسقرة »ل: ـ يؽرب رف، فقؼقبعض مَ 

وإذا  ،«ذك  فقفااا كااذا وكااذاضااعقا هااذه أيااات يف ارساقرة ارراال ُياا» :عؾقاف أيااات  ااال

 «.ضعقا هذه أية يف ارسقرة اررل يذك  فقفا كذا وكذا» :أكلرت عؾقف أية  ال

 يظّؾ واترـاًدا إرك هذا فر غ ابة يف أن كؼقل بلن عاًدا مـ هذه ارقصرت ارثاكقية 

بارًزا ويؿؽـ رؿققله يف ارسقر ارؼ نكقة. و ا حظل هذا إم  باهرؿاام أكااديؿل كاقا  

يف هناية ارؼا ن ارراتاع عيا  وبااياة ارؼا ن ارعيا يـ حاقـ وّفاػ عؾؿاا  ماـ أمثاال 

كقراكاف
(1)

وريريااارد بقاؾ 
(2)

مجؿقعااة ماـ ارؿمكاا ات )كااف( ارراريخقااة وارـحقيااة  

                                                   
= 

. اكظ  عؾك «كرافا ففؽذا كلرتا»: ملسو هيلع هللا ىلص [. أمرها رتقل ارّؾف... فؼال رتقل اهلل92أية ]ارؿممـقن:  ڱمث ڱ ڳ

 مـ تقرة إكعام. [93]رػسق  ارثعؾال رمية  :تاقؾ ارؿثال

(، كقخ ارؿسري  قـ إرؿاان كؿاا يصاػف عااا ارا حؿـ بااوي، درس عااًدا ماـ 9930-9836رققدور كقراكف ) (1)

 -وهااق  ارااب يف ارجامعااة-س، ثااؿ درس ارؾغااات ارسااامقة: ارع بقااة، وارعربيااة، وارسااق ياكقة، ونرامقااة ارؽراااب ارؿؼاااّ 

، وهال اراراتاة «رااريخ ارؼا نن»ويف ارعي يـ مـ عؿ ه حصؾ عؾك ارااكرقراه عاـ دراتارف حاقل ارػارتقة وارككقة، 

وعؿاؾ عؾقاف ماع كقراكاف رؾؿقاذه  ،9909يف « راريخ ارؼ نن»اررل  ضك عؿ ه يف رطقي ها، و ا صار ارجل  إول مـ 

عرب رح ي  رؾؿقذه  9937عام ، وصار ارجل  ارثارث 9920كػارل، ثؿ صار ارجل  ارثام عـ رح ي  رؾؿقذه فقي  عام 

 ،س أثـا  عؿؾف معقًاا يف جامعاة جقراـجـورػاتق  ارؽراب ارؿؼاّ « ارؿيـا»ب جسكات  ثؿ ب رلل. كذرؽ درس كقراكف 

أبحااث »، و«يف كحاق ارع بقاة ارػصاحك»كرب حقل ارؾغات ارسامقة، مـفاا: « راريخ ارؼ نن»رف إرك جاكب كرابف اريفق  

ماكجؿ رؾع بقاة، « راريخ ارؼا نن»عؿؾ أتراًذا يف جامعة كقؾ ثؿ جامعة اككاتاقرج، كرابف ، «عـ عؾؿ ارؾغات ارسامقة

 (. سؿ اركجؿات) .2008حقث ر جؿف: جقرج رام ، وصار عـ مـيقرات ارجؿؾ، بق وت، 

نن: (، مسري ق ب يطام، أتراذ ارؾغاة ارع بقاة بجامعاة أدكاربة، راف اهرؿاام كاقا  باارؼ 9952-9876ريريارد بقؾ ) (2)

حقث كرب حقل أتؾقب ارؼ نن ومريابف ارؼ نن، كؿا أكف اهرؿ رعر ة ارؼ نن وعر ة ارـال بارؿسقحقة، كؿاا أكاف را جؿ 

  .( سؿ اركجؿات) .(9949-9937ارؼ نن يف ر جؿة وإعادة ر رقب )
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 ثرجامت

(93) 

 اقل أياات وارػقاصااؾ ررجلئاة ارساقر إرااك ع يف وارؿقضاقعقة عاروة عؾاك اررـااقّ 

أجلا  صغق ة: رؿثؾ إتاس ارؿـػصؾ اراذي وجاات عؾقاف ارساقرة أول إما 
(1)

 .

اررعقيااؾ عؾااك ارؿعؾقمااات ارراريخقااة ارراال اتاارـات إرقفااا هااذه  ومااع ذرااؽ فااننّ 

اراراتات ياؼك مقضع كظ . وعاروة عؾاك ذراؽ رقسات هـااك إكاارة إراك ارقحااة 

ارـرااائج ارراال  ارقفقػقااة اريااامؾة رؾسااقر ارؿػاا دة يف مـاااهج هااذه اراراتااات كؿااا أنّ 

راؽ أن تاعت مرـااف ة رػرؼا  إراك اراكابط، وربؿاا كاان كرقجاة ذ رقصؾت إرقفاا رظاّؾ 

اراراتااات اراـققيااة ارؿعاصاا ة رؾسااقر ارؼ نكقااة إرااك رػااادي آعراااارات اررعا اقااة 

اررطقرية يف محاوررفا رحايا أتارقب اررؼابؾ ارعؽسل أو اركاكقب ارؿقضاقعقة
(2)

، 

                                                   

حقـ  سؿ ارسقر إراك نياات يف كراباف رااريخ ارؼا نن، وٓ  اعف كقراكفكؿا تقرض( أدكاه أكا ش هـا اررؼسقؿ ارذي ارّ  (1)

اعفااا يف اركرقااب أ صااا اركرقااب ارراااريخل ارااذي اكرفجااف. ورر اارع عؾااك دراتااات حايثااة رمكااا ارؿعااايق  ارراال ارّ 

 Schmid, ‘Quantitative Textوكاذرؽ  ،’Sinai, ‘The Qur’an as Processاررااريخل، اكظا : 

Analysis’ . : ورؿع فة أوجف ارؼصقر يف هذا اركرقب اكظStefanidis, ‘The Qur’an Made Linear’. 

ا عؾك يا كقؽقٓي تقـاي يف رحايا حآت اإلضاافة ؼ عؾك يا أكجقؾقؽا كقيػ ت وممخ ً م رحؼ  ثؿة رؼا   (2)

ة ارؿعؿاقل رػ ضاقة ارعاّماا إرك ارسقر ارؿؽقاة ارؿاؽا ة. واة مرلخ ة كثق ً اررعا اقة اررل أضقػت فقفا مادة ماكقّ 

يؿؽاـ  (يف بعض ارحآت ارؿحراقى ارؾغاقي أو)هبا أن هذه آخررفات ارؿػاجئة يف  قل أيات وارؼافقة 

 مقجًلا راعض هذه اإلضافات م أكجقؾقؽا كقيػ ت رحؾقًر  ررعايرت رح ي ية. ورؼا  أن رؽقن ممكً ا محرؿًر 

كؿاا . Studien zur Komposition :دراتة رفاا بعـاقانارؿرلخ ة مع مؾخص رؿا تاؼ أن كرب حقرفا يف 

 Sinaiاكظا  كاذرؽ . ’Two Types‘يسؾط كقؽقٓي تقـاي ارضق  عؾك هذه ارظااه ة يف دراتارف بعـاقان 

‘When Did the Consonantal Skeleton …?، و ا رقتع تاقـاي599-595يف ارجل  ارثام، ص . 

= 
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 ثرجامت
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بازركاانسرثـك مـ ذراؽ عؿاؾ مفااي ويُ 
(1)

اراذي أعااده بقـاام تااديغل إراك دائا ة  

آهرؿام إكااديؿل مامخً ا
(2)

ة صاغق ة . ويؼساؿ بازركاان ارؼا نن إراك كراؾ كصاقّ 

رفاا ُر رب بيؽؾ رعا ال رطقري وفؼ مرقتط  قل أياات، غقا  أن هاذه ارػؽا ة 

ركا رجاوى اررؼسقؿ ارػ عل رؾسقر وفؼ خطقط راريخقاة، راؼاك راعا،ا عؾك رصقّ 

 مقضقعل(. مسرؿاة مـ ارعـاص  اررلامـقة )بيؽؾٍ 

 وماا يف-صاقل إراك ففاؿ أعؿاؼ راـقاة ارساقرة بحثل وثقاؼ ارصاؾة رؾق ثؿة خطّ 

ؼ بؿسلرة اإليؼاع ارؼ نم )ارؼافقة(. و اا يرعؾّ  -ذرؽ مـ مؼرضقات رعا اقة محرؿؾة

تراعقرج هذا إم  ممخً ا يف بضع مؼآت كرافا ديػقـ تارقق
(3)

اراذي يا ى أن  

قد ورك بآهرؿام هق ارسجع يف ارؼ نن وكذا ارصقر إدبقاة إخا ى )اررال رعاإَ 

                                                   
= 

واكظ  ارـؼااش  ،’Sinai, ‘Editorial Expansionيف هذا ارؿـفج رقيؿؾ ارسقر ارؿاكقة مـ ارؼ نن. اكظ : 

 هذه اراراتة. ارجل  ارثام مـارقارد يف 

(، أحا ارقجاقه ارسقاتاقة وارعؾؿقاة ارااارزة يف ارثاقرة اإلي اكقاة، درس 9995-9908مفاي بازركان ) (1)

ارؼا نن يف مساار ) :ؿ ارفـاتة بجامعة  ف ان، كرابف ارؿيار إرقاف هـاا هاقارفـاتة يف باريس، وكان رئقس  س

، وهق مكجؿ رؾع بقة، ر جؿف: كؿال ارساقا، م كال ارحضاارة (يف رحؾقؾ اراـقة ارؾػظقة وارؿقضقعقة :رطقره

 .( سؿ اركجؿات) .2095ررـؿقة ارػؽ  اإلترمل، بق وت، 

 .’Sadeghi, ‘The Chronology of the Qurʾān اكظ : (2)
ل اهرؿامارف يف ارؼ نن واري يعة أتراذ اراراتات اإلترمقة وارؾغة ارع بقة ونداهبا بجامعة إيؿقري، رككّ  (3)

 .(اركجؿات ؿ س) .اإلترمقة
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 ثرجامت

(95) 

رعص  ما  اؾ اإلترم(. و ا هّذب ترققارت ذاك اررصـقػ ارعام رإليؼاع ارؼا نم 

ة بارساجع ة ارسابؼة، وي ى مر ماة إكؿااط ارخاّصاكؿا جا  يف اراراتات ارعؾؿقّ 

وإكؿاااط ارؿقزوكااة إخاا ى بعقااًاا عااـ ارحاااود ارضااقؼة رؾسااقر ارؿؽقااة ذات 

ك فقفاا ارساجع. وُيػفاؿ  ى اررل رجؾ  اإليؼاع ارؿؼقا وكذا ارػؼ ات ارؿعلورة إخ

ا رؼقاعاا ارساجع باعراااره  اقة بـققياة داخاؾ ارؿاادة مـ هذا أن هـاك دوًرا محقري  

ر حراك اكػصاؾ عاـ  قاعاا ارساجع وإذا كان إتاؾقب ارؼا نم  اا رطاقّ  :ارؼ نكقة

اإليؼاعاات اررال راـجؿ عاـ  نّ نارصارمة رؽـاف اتارؿ  مسككاًاا بلوزاكاف، وعؾقاف فا

رطقل رميات أو )ارعاارات( واررـاقع يف فقاصاؾ أياات يـاغال أن رؽاقن أكؿاط ا

 .آهرؿام يف دراتة بـقة ارسقرة، وهق أم  رؿ ُيرط ق إرقف بعاُ  محطّ 

أماا ارؼساؿ  :ةرئقسايـ وأربعاة أ ساام أػ اراحث اراذي باقـ أياايـا ماـ جاليرلرّ 

عؽسااقة، وفقااف بـقااة ارسااقرة: مؼاربااات مقضااقعقة ومؼااابرت  -9إول فعـقاكااف: 

ة راـقة تقرة اراؼ ة إلبا از ماقا ـ آخاررف ارؿؼاركة بقـ خؿسة رحؾقرت عؾؿقّ 

بـقاة ارساقرة: اعرااارات إيؼاعقاة، ويػقاا  -2ارؼسؿ ارثام بعـاقان:  .واررر ل بقـفا

ويرـاااول إكؿاااط اإليؼاعقااة  ،مااـ أعؿااال أكجقؾقؽااا كااقيػ ت وديػااقـ تاارققارت

محاورة رؾقصقل إرك رحايا د قؼ رؿا يؿؽاـ اعراااره  )ارؼقايف( يف تقرة اراؼ ة يف

مـ مقاضع اريذوذ يف تقاق ارسقرة، وإهؿقة اراـققية ارؿكراة عؾاك هاذا إما . 

بازركااان يف اررؼسااقؿ ارااااخؾل ويااارس ارجاال  ارثااام ارـظااام ارااذي اراعااف مفاااي 

بقـاف ويؼاارن  ،بـقاة ارساقرة: ارؿحاادات ارلمـقاة -3 .رؾسقر إراك  اؼاات رعا اقاة
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 ثرجامت
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وبقـ ما ا كحف كقراكف وريريارد بقؾ، ويج ي محاورة أورقة ررؼققؿ ماى إمؽاكقاة 

اإلفادة مـ ارؿحادات ارلمـقة ارقاضحة جـًاا إرك جـاب ماع ارؿؼارباات اررلامـقاة 

راـقاة ارساقرة. ثاؿ ياله  أدّق  يف رـاول ارؿحرقى ارؼ نم هبااف ارقصاقل إراك ففاؿٍ 

بـقااة ارسااقرة: اترؽياااف إمؽاكقااة  -4: انارجاال  ارخرااامل مااـ هااذا اراحااث بعـااق

راحااث إمؽاكقااة ارجؿااع بااقـ ارؿحااادات اراـققيااة ارراال مقل،ااا إكظؿااة  :ارككقااب

ـ دون أن رؽااقن معلورااة عااـ بعضاافا ارف مـقق قؼقااة ارؿخرؾػااة ورقفقػفااا مًعااا ماا

إراك  ، ودراتة ارـؿاذج ارككقاقة يف ارؿادة ارؼ نكقة مع اإلكاارة بقجاف خااّص ابعًض 

ى ارؿامارؿحرق
(1)

. 

  

                                                   

، وهاق "Text-Critical Approaches to Sura Structure"كؿا ييق  عـقان دراتة كرر إصؾل  (1)

 -كؼاا) مؼارباات»ا، ورؿ ر جؿرف هـا با Journal of Qur’anic Studies يفارعـقان ارذي ُكي ت بف ارؿادة 

ة يف بـقة ارسقر ارؼ نكقة، بؿعـك أهنا رارس بـقة دراترفا هل دراتة كؼا كصقّ  ، فننّ «ارؼ نكقة ةراـقة ارسقر (ةكصقّ 

إصا( وارذي يؼارن باقـ ارؿخطق اات رؾقصاقل رؾؿخطق اة  ،لارسقر بارط يؼة اررل يعرؿاها ارـؼا ارـّص 

ماا، رؽـفاا هـاا ٓ رؼاارن باقـ مخطق اات، وإكؿاا باقـ اراـاك ارؿؼكحاة  وإصؾقة وإ  ب رؾؿصاار رقثقؼاةٍ 

ؾ اراراتااات اررلامـقااة مساارػقاة مااـ ارؿحااادات ارلمـقااة ارراال ا كحرفااا اراراتااات رؾسااقر ارؼ نكقااة مااـ  َِااا

، وهاذا يف محاوراة رؾقصاقل ٕ ا ب اررعا اقة ومـ اراراتات اررل رؿات عاـ إكؿااط اإليؼاعقاة يف ارؼا نن 

 ) سؿ اركجؿات(. .اراـك رؾاـقة إصؾقة رؾسقرة ارؼ نكقة إ  ب مـ مصار ارككقب إول رفا
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 ثرجامت

(97) 

 :قابالث عكسيتحبنيت السورة: مقارباث موضوعيت و. 1

 ااّام عؾؿااا  مااـ أمثااال كقااؾ روبـسااقن
(1)

ومارقاااس زاهـقساا  وكقػااقـ رضااا 
(2)

 

 ًٓ دات اراـققياة اررال يؿؽاـ ماـ خررفاا رؼساقؿ تاقر ؿاة يف رؿققال ارؿحااّ  قّ  أعؿا

 صاااق ة حساااب ة   نكقاااة مثاااؾ اراؼااا ة ونل عؿااا ان وارؿائااااة إراااك مؼاااا ع كصاااقّ 

غقا  أن أكصاار كظ ياة ارحؾؼاات ا كحاقا مؼارباة أخا ى  ارؿقضقعات ارؿرـقعاة.

وإن كاكت رلامـقة أيًضا يف رـاول بـقة ارسقرة، ومـ هامٓ  ريؿقكاا فااريـ
(3)

)ماـ  

                                                   

(، أتااراذ اراراتااات اإلتاارمقة بجامعااة رقاااز، مااـ أكااف  أعاارم آرجاااه -9948كقااؾ روبـسااقن ) (1)

اكرياااف ارؼاا نن،  اا ا ة  : هااذا ارسااقاق كرااابارساااكؽ وم )اررلامـاال( يف  اا ا ة ارؼاا نن، ومااـ أكااف  كراااف يف

، وارذي درس فقف ر كقب عاد مـ ارسقر ارؼ نكقة ارؿؽقة وارؿاكقاة، كؿاا حااول 9996مؼـع،  معاص ة رـّص 

ـاا راف ضاؿـ هاذا ارؿؾاػ ؿْ جااج حقرفاا، و اا ر َج ، وارحِ ة رؾاـّص قاا رػؽا ة ارؼا ا ة اررلامـفقف اررلتقس كظ ي  

، ر جؿة: أمـقة أبق بؽ ، يؿؽاـ (بـقة ورػسق  تقرة ارؿممـقن) :اتة رف بعـقاندر (مؾػ آرجاه ارساكؽ وم)

 .( سؿ اركجؿات)/ https://tafsir.net/translation/49: ارعرفا عؾك هذا ار ابططم

بؽـاا، اهرؿامفا ارا ئقس  تراذ مساعا اراراتات اإلترمقة بؽؾقة إيؿاكقيؾ بجامعة ر وكرقأكقػقـ رضا،  (2)

س ويف هااق دراتااة ارؼاا نن وبـاااه ارساا دية واررػسااق  وفااؼ ارؿـاااهج ارؿساارخامة يف دراتااة ارؽراااب ارؿؼاااّ 

تاؾقب إاراراتات إدبقاة، رفاا عااد ماـ ارؽراباات يف هاذا ارساقاق، مـفاا: رصااعاية تاقرة اراؼا ة: ففاؿ 

 .(اركجؿات  سؿ) .2097ارؼ نم، وبـقرف ارس دية، وتق  ارؿقضقعات، 

بـقاة ورػساق  ) :ريؿقكا فاريـ، أتراذ اراراتات اإلترمقة بارجامعة إم يؽقة بارؽقيت، ميرف  بؽرابف (3)

 (. سؿ اركجؿات) .2094اإلترم ارؿؼاس،  ارؼ نن، دراتة اررؿاثؾ واررؿاتؽ يف كّص 
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 ثرجامت
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خاارل دراتاارف رسااقرة اراؼاا ة( ومقيااقؾ كااقيربس
(1)

)باراتاارف رسااقرة ارؿائاااة(.  

حااة ارؿ كال مـ عاد ماـ اركاكقاب مرّ  ػيرلرّ  ارـّص  وحسب كظ ية ارحؾؼات فننّ 

ة ارؿقجااقدة يف م كاال هااذه رئ أو ارسااامع إرااك ار تااارة ار ئقساارجااذب اكرااااه ارؼااا

ة اة مااـ إدرااة ارـصااقّ اركاكقااب. ورعرؿااا هارااان ارؿؼاربرااان عؾااك مجؿقعااة معّؼاا

م ممكااا يف رؿققاال ف رغااؿ إحاا از رؼاااّ ويؿؽااـ ارؼااقل أّكاا ،واإلحصااائقة وارسااقا قة

ّٓ دات اراارؿحاّ  لال يػرؼا  يرقفقػفا يف هذا ارحؼؾ ٓ   أنّ ـققية يف ارؿادة ارؼ نكقة، إ

اررـقياع يف إكظؿاة اررلويؾقاة  إرك آرساق ويحراج إرك كظام مـطؼل ماكابط. وإنّ 

ارؿرؼابؾااة كااادًرا مااا يحظااك باهرؿااام هااذه اراراتااات، وكااذرؽ ارحااال بارـساااة 

فقاصاؾ ر كقاقاة يف مقاضاع  رؾرحقٓت ارا قؼة يف ارؿعـك اررال راـجؿ عاـ فا ض

 مخرؾػة مـ ارسقرة ارؼ نكقة.

                                                   

 9989هق رجؾ ديـ كاثقرقؽل، مـ أرااع كارل دو فقكق، عاش يف مص  مـذ ارعام  مقيقؾ كقيربس (1)

ارؼ نم،  ص يف اراراتة إدبقة رؾـّص ، ورخّص (IDEO)كعضق يف ارؿعفا اراومقـقؽل رؾاراتات اري  قة 

 ا.س ارؿرؼام راريخق  ة مع إدب ارؿؼاّ ؿا فقؿا يرعؾؼ بككقاف وبعر ارف ارـصقّ تقّ  ٓ

 له:من أهم أعما

Le Festin, une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 2007. 

يف كظؿ تقرة ارؿائاة: كظؿ ني ارؼ نن يف ضق  مـفج اررحؾقؾ ارارغل، وهق ماكجؿ رؾع بقاة، ر جؿاف عؿا و 

 .2096عاا ارعا ل صار(، وصار عـ دار ارؿي ق عام 

La Composition du Caran. Nazm al-Qur’ân, Paris, Gabalda, 2012. 

عاكان ارؿؼ ام و ارق مـلو، وصار عـ دار ارؿي ق، راـاان،  :يف كظؿ ارؼ نن، وهق مكجؿ رؾع بقة، ر جؿف

 . ( سؿ اركجؿات) .2098
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إكااف رؿااـ ارقسااق  بقااان اررحااقٓت يف ارؿعـااك ارـاجؿااة عااـ اخااررف ارؿـاااهج 

فؿـ خرل اإلكاارة إراك  صاة ندم وارجـاة يف تاقرة اراؼا ة كؿاا  :اررلويؾقة رؾؼ نن

بااياة ماـ  [39-29]يخرار ريؿقكاا فااريـ أياات  [39-30]جا ت يف أيات 

... ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ نثڱ :قراااااااف 

ررؽاااااقن ارحؾؼااااااة   ڦمث ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

)ب( يف تقرة اراؼ ة اررل ررؿقل باـقاة اررؼاباؾ ارعؽسال ارارغال
(1)

. ويا ى فااريـ 

( حقث أيات *أدكاه( أن ارحؾؼة )ب( رله مرصؼة رؾحؾؼة )ب 9)اكظ  ارجاول 

 چ ڃ ڃ ڃ ...ک ک ک ک ڑ نثڑ :يف  قراااف [254-284]

.  ڈمث ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ػ كػسفا مـ حؾؼة أصاغ  ررحااث ومجؿقعة أيات اررل رؿثؾ ارحؾؼة )ب( ررلرّ 

-25]عـ ارـاار، بقـؿاا رياق  أياات ارااخؾقاة  [24-29]فقفا أيات ارخارجقة 

26]
(2)

-25نياة ]إرك ارجـة يف حقـ راله أياات ارؿ كلياة  [38-30]وكذرؽ  ،

                                                   

 ..’Farrin, ‘Surat al-Baqara اكظ : (1)
ويقض( ذرؽ ماـ خارل رؼساقؿ  ،ا ما يؼسؿ فاريـ أيات إرك مقاضع أخ ى غق  ارحاود ارػاصؾةدائؿً  (2)

عااارة  يف حقـ يؼسؿ نخ ون أيات وفؼ ارعااارات ارااخؾقاة ماع إعطاا  كاّؾ  ،هذه أيات وفؼ كظام عي ي

اااع ارـظاام ارعيا ي هال اررال ح ًفا ماـ حا وف ارفجاا . ورحؼقًؼاا رؿاااأ آرسااق، فانن   يؼاة فااريـ يف ارّ 

 سرخام يف هذا اراحث ررحايا أيات ارجلئقة.ترُ 
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رررساا ل كقاػ يؽػا ون بااهلل وهاق اراذي  [29]حراك أياة  [26ومـرصاػ أياة 

خؾؼفااؿ وخؾااؼ ارسااؿاوات وإرض. ويؼابااؾ هااذه أيااات ارؿ كليااة كظق ،ااا يف 

ا اررال ررضاؿـ رد   [260-255]( وفؼ ما يا اه فااريـ حقاث أياات *ارحؾؼة )ب

ويؿقت. ويحا هذا ارؿؼطع ارؿ كالي  لؽاف يـ ورذك   ارة اهلل ارذي يحقعؾك ار

وفقفاا ارحاايث  [284-269]وأياات  ،وفقفاا كصاقحة رؾؿاممـقـ [254]ية أ

 إمثال وارصا ات وار با وارايقن(.)عـ 

( *( اركاكقااب ارؿرؼابؾااة حسااب ارحؾؼااة )ب( وارحؾؼااة )ب9ياااّقـ ارجاااول )

 .رػاريـ يف تقرة اراؼ ة

 (*الحلقة )ب الحلقة )ب(

 .ارـار ذك  – 24-29أيات 
 رؾؿممـقـ.كصقحة  254أية 

 ذك  ارجـة. 26.5-25أيات 

 اهلل يحقل ويؿقت. 260-255 خؾؼ اهلل. 29-26.5أيات 

إمثال وارصا ة وار با  284-269 ذك  ارجـة. 38-30أيات 

 ذك  ارـار. 39أية  وارايقن.

ريارؿؾ ماـ خارل ارؿقاضاع ارؿرعاادة  وي ى فااريـ أن ارحؾؼاة )ب*( كؽاّؾ 

 [، عؾاك265، 269، 256] يف أياات اررل ورد فقفا ارحايث عـ عؾاؿ اهلل ارراامّ 

هاذه ارخطقئاة ٓ  رؽ ار اإلكارة إرك عؾؿ اهلل بخطقئة ندم وحقا  يف ارجـة )رغؿ أنّ 
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ّٓ راا ِ  هـااا  دفاااريـ يحاااّ  ورااذا فااننّ  :ضااؿـل غقاا  صاا ي((  بيااؽؾٍ د يف ارسااقرة إ

اه اررؼاباؾ ارعؽسال يف قـ يف  صة ندم وحقا : ذك  ارجـاة )ويمّكامقضقعقـ رئقس

( واإلكااارة إرااك عؾااؿ اهلل بخطقئااة ندم وحااقا  مااـ خاارل [26.5-25]أيرااقـ 

ث ر ارؿقضاقعقـ يف رتاارة م كلياة ررحااّ آرصال بارحؾؼاة )ب*(. ويـاارج كِا

 ة مقجفة رؾؽاف يـ.عـ  ارة اهلل عؾك ارخؾؼ واإلمارة واراعث، وهل رتار

 ًٓ ماـ اررؼاباؾ ارعؽسال عارب  يف ارؿؼابؾ يسق  كقؾ روبـسقن يف مسار رؼامل باا

وكرقجة رذرؽ ٓ يضع روبـساقن وجاقد ارجـاة يف صااارة مجؿقعاة  ،تقرة اراؼ ة

(ديـامقؽقات اإليؿاان وارؽػا )أيات ارؿرؼامة ويارج هذه ارؿادة ضؿـ فئة 
(1)

 .

م باعرااااره ديااـ إباا اهقؿ يااله ارؿؼطااع إول وباخرقااار مقضااقع رئااقس عااـ اإلتاار

[ رقؽقن مؼامة رػّصؾ فقف  صة خؾؼ ندم ارػؽ ة ار ئقسة اررل ررـاول 39-9]أيات 

[. وثؿاة 29ماا يف إرض ورساخق ه رإلكساان ]يف أياة   ارة اهلل ارؽؾقة وخؾؼف كاّؾ 

ؾقؾ ارذي تاا ف يف ارؽرم عـ عؾؿ اهلل وما خؾؼف وبقـ اررح مقا ـ ريابف بقـ ما وردَ 

ا ارؿرؼاقن ِعافاريـ. ومع ذرؽ، ورغؿ أن روبـسقن يذك  اررـااف  باقـ ارجـاة اررال وُ 

، فنن هذا واحا مـ بقـ مجؿقعة (2)ل هبا ندم وزوجفظِ وبقـ ارؿـلرة ارؿااركة اررل َح 

مـ أوجف اريااف واررـااف ، ومـفاا عؾاك تااقؾ ارؿثاال ذكا  ارػسااد اراذي يحااث يف 

[. ثؿ يجا ي اترحضاار خطقئاة ندم وو قعاف يف حاائاؾ 30، 99إرض ]يف أيرقـ 

                                                   

 ..Robinson, Discovering the Qur’an, p. 202 اكظ : (1)
 .206، صكػسف ارؿ جع (2)
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(22) 

مؼاركاة  929-40إبؾقس يف إ ار ارحايث عاـ بـال إتا ائقؾ ومثاارافؿ يف أياات ]

[87، 85-84، 58، 54بأيات 
(1)

ويسرؿ  ارحاايث عاـ خطقئاة ندم ماـ خارل . 

[ رررؽا ر كؾؿاات اررقباة ٔدم يف 924ؾل هبا إب اهقؿ يف أية ر ؿ ]ارؽؾؿات اررل ابرُ 

ًٓ رؾايا ية يف أياة ]37أية ]  [ فاننّ 924[. ومـ خرل رؼايؿ إبا اهقؿ  ااوة ومثاا

رؽا ار  [. ثاؿ إنّ 30] ارسقرة رسرحض  مـلرة ندم كخؾقػة يف إرض وذراؽ يف أياة

اإلكارة إرك عؾؿ اهلل   ب هناية ارسقرة  ا ففؿف روبـسقن كخاصقة هااففا ارقحااة 

ًٓ مااـ كقكااف تااؿة مقضااقعقة: ففااذا جال  مااـ ارػؼاا ة ارراال ررحاااّ  ث عااـ ارسااعل باا

 رؾقصقل إرك اهلل.

، و اا كاقا ٍ  هذه ارؿحاوٓت ررحايا اراـك وإفؽار ار ئقسة هل اكطااعقة بيؽؾٍ 

رؤى محرؿؾاااة يؿؽاااـ  مـاااذ و ااات  قياااؾ وٓ يـاغااال رفاااا أن راطاااؾ أّي  ُوجاااات

ارحصقؾة ارثاكقية اررلويؾقة رؾاحث يف  اترخرصفا مـ هذه ارؼ ا ات. ومع ذرؽ فننّ 

ك  إرك رلايا آهرؿام ارؿـاتب: وييق  اررحؾقؾ ارسارػ ارذ   ارؿعـك اراـققي رؿ يؾَؼ 

ًٓ  أهؿقة  صة ندم وأث ها يف تقاق تقرة اراؼ ة حاقـ كقفاػ ارـؿاقذج ارراارجل باا

مااـ كؿااقذج اررؼابااؾ ارعؽساال
(2)

 صااة ندم وفااؼ كؿااقذج اررؼابااؾ ارعؽساال رفااا  فااننّ . 

أهؿقرفاا يف تااقاق ارساقرة، ٓ ررـاورفااا ارجـاة فؼااط وإكؿاا بقصااػفا بقاًكاا غقاا  مااكاا  

                                                   

 .208-207كػسف، ص (1)

. ’Klar, ‘Through the Lensرؿليا مـ ارؿعؾقماات حاقل أهؿقاة  صاة ندم يف تاقرة اراؼا ة اكظا :  (2)

 ,Klar :مـ ارسقرة، اكظ ورؾق قف عؾك آرجاه كحق إعادة رصـقػ  صة ندم وفؼ ارسقاق ارؿؽام يف تقرة 

‘Re-examining Textual Boundaries’. 
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ا إن ر كقال كاّؾ  ذْ رؼارة اهلل: إِ  ك يف م كلهاا، وارفااف يف هاذه مجؿقعاة مرؼابؾاة يرجؾ 

إب از أوجف اررؼابؾ يف مساحة واتعة ماـ أياات، وهـاا ٓ باا  -عؾك إ ّؾ -رة ارحا

اررػاصقؾ ارثاكقياة رؾرػصاقرت ارؼ نكقاة. و صاة ندم اررال رجا ي   ا ،اا  مـ إغػالِ 

ؾ يف إتاااس كؼطااة اكطاارق يف ارحااايث عااـ إباا اهقؿ وبقااان راااريجل رؿّثاا بيااؽؾٍ 

يف  كاقا ٍ  ؿخرؾػاة رؼصاة ندم باهرؿاامٍ مثارب بـل إت ائقؾ. ويف حقـ رحظك إوجاف ار

ا ماـ رقفقاػ ندم كؿعقاار ُيؼااس باف هذه ارحارة، كجا بعض ارؼققد اررل ُرػفؿ ضؿـق  

 ااًرا كاقاً ا ماـ ماادة ارساقرة ياااو  إجقال اررحؼة. ويف كؾرا ارؼ ا رقـ، فننّ  حكجا

 ار ئقسة.ا  ارًئا عؾك كؿقذج اررؼابؾ ارعؽسل ورارة أخ ى عؾك ارػؽ ة رارة ع ضق  

هـاااك اخااررف كاقاا  بااقـ  اا ا ة فاااريـ و اا ا ة روبـسااقن ارؿـفجقرااقـ، وهااق 

ؾ مـفاا ارساقرة ة اررل رريؽّ اخررف يف مقضع ارخطقط ارػاصؾة بقـ ارؽرؾ ارـصقّ 

ارؿقضا( أدكااه(. ففااذا روبـساقن يؼّساؿ ارساقرة إراك أجاالا   2)كؿاا يف ارجااول 

 ، مث ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ نثڦ :وفقفااا [40]مرعااادة، عـااا أيااة 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ نثڌ :وفقفااا [922]وأيااة 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ نثۇئ :وفقفااااااا [953]وكااااااذا أيااااااة  ، مث ک

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ نثڱ :يف  قرااف [243]وأيااة  ، مث ۈئ

.  چمث چ چ چ ڃ ڃ نثڃ :يف  قرااف [284]وأيااة  ، مث ۀ ڻ ڻ

 [29]ويف ارؿؼابؾ يضقػ فاريـ رؼسقؿات أخ ى بقـ هذه اررؼسقؿات عـاا أياة 
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 :يف  قرااف [904]وعـاا أياة  ، مث ڻ ڻ ں ں ڱ نثڱ : قرافيف 

 نثٻ :يف  قرف [942]، وأية  ۇمث ۇ ڭ ڭ ڭ نثڭ

 ڑ ژ ژ نثڈ :يف  قرااف [978]وكااذرؽ عـااا أيااة  ، ٻمث ٻ ٻ

ويعااّال فاااريـ مااـ ارؿقضااعقـ إخقاا يـ يف رؼسااقؿ  . کمث ک ک ڑ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ نثڱ :يف  قراف [243]روبـسقن عـا أياة 

 ڑ نثڑ :حقاث  قراف [254]فقـؼؾ اررؼسقؿ إرك أية  ،مث ۀ ڻ ڻ

يف  [284]، وكااذرؽ يـؼااؾ مقضااع اررؼسااقؿ مااـ أيااة  کمث ک ک ک

 ڳ نثڳ :يف  قرف [285]إرك أية  چمث چ چ چ ڃ ڃ نثڃ : قرف

 :. ثااؿ يحاااد فاااريـ مقضااعقـ نخاا يـ بؿثابااة ارؿاالٓج ڱمث ڱ ڱ ڱ ڳ

حراااك  243أياااة ماااـ ]، وارثاااام [903حراااك  97ماااـ أياااة ]ارؿقضاااع إول 

253]
(1)

 ، وهؿا بؿثابة خارؿة ُرخرؿ هبا إجلا  ارسابؼة.

 

                                                   

ويله هاذا  ،بلكف جل  إضايف يؿثؾ م حؾة ثاكقة مـ اإلغرق وي بط ارؽّؾ  (Latch)يع ف فاريـ ارؿلٓج  (1)

وي بط اراااية بارـفاية مـ خرل اإلكارة م ة أخا ى  ،ارجل  عادة يف هناية فؼ ة  قيؾة أو مؼطع داخؾل  قيؾ

إرك عااارات وأحاااث افرراحقاة وهاق بؿثاباة رؿفقاا ماـ ارـاحقاة ارؿقضاقعقة. اكظا : فااريـ، تاقرة اراؼا ة، 

-33، 98خاصة ص Thinking in Circles :. ويحقؾ فاريـ ارؼارئ إرك ما كراف دوجرس بعـقان99ص

38 ،43 ،47 ،68-69. 
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 .(: ياقـ ارخرف يف فقاصؾ تقرة اراؼ ة2ارجاول )

 رضا

0202 

 زاهنوسر

0222 

 فارين

0202 

 روبنسون

0991 

9-39 9-39 9-20 9-39 

29-39 

 

40-923 

 

 

40-929 

40-903 

 903-97ررضؿـ: 

 

40-929 

904-949 

 

922-952 

 

922-952 

924-959 942-952 

 

952-242 

953-962 953-977  

953-242 963-237 

978-253 

238-242 

 

243-386 

 

243-283 

 283-243 253-243ررضؿـ:  

254-284 

284-286 284-286 

285-286 
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ماـ  نخ  عـا إضاافة اراراتاة اراـققياة رساقرة اراؼا ة عـاا كاّؾ  ويظف  اخررٌف 

ص دراتاارف راقااان زاهـقساا ، ارااذي خّصاا مارقاااس زاهـقساا  وكقػااقـ رضااا. فااننّ 

ة مؼـعاة رجعاؾ أول ارػقاصؾ ارؿقضقعقة يف تقره اراؼ ة وارـساا ، يساقق حّجا

 ، ڃمث ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ نثڦ :يف  قراف [40]فاصؾقـ عـاا أياة 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ نثڌ :يف  قراااف [922]وأياااة 

عـاا أياة  بؿا يرػؼ مع رؤية روبـسقن. ويله فااريـ رقؼاكح فاصاًر   کمث ک

، وهال أياة اررال يربزهاا زاهـقسا   ٻمث ٻ ٻ نثٻ :يف  قرف [942]

باعراارها بااية رقحاة مقضقعقة ذات را ابط واضا(
(1)

 ، دون أن يجعؾفاا فاصاًر 

ذا،ا. أماا ارجال  ارؿحاقط بارػاصاؾ ارثاراث فقا ى زاهـقسا  اكارؿارف عؾاك  يف حاّ 

 نثۇئ :وذراؽ يف  قراف [962]حرك أية  [953]فؼ ة مػصؾقة رؿرا مـ أية 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ نثۆئ :حراااااك  قراااااف  مث ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

[ 238ى بااية مـ أياة ]ثؿ يؾل ذرؽ فؼ ة مػصؾقة أخ  ، ىئمث ىئ ىئ ېئ

 :يف  قراف [242]إرك أية   ٻمث ٻ ٻ ٻ نثٱيف  قرف: 

ًٓ  ، ڳمث ڳ گ گ گ گ نثک  ويخرارهااا زاهـقساا  بااا

 نثڱ :يف  قراف [243]مـ ارػاصؾ ارؿقضقعل ارذي حاده روبـسقن عـا أية 

                                                   

 ..Zahniser, ‘Major Transitions’, p. 33 اكظ : (1)
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[ وفًؼااااا 254أو أياااة ] ، مث ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ويرػااااؼ .  کمث ک ک ک ڑ نثڑ ٓخرقااااار فاااااريـ عـااااا  قرااااف:

مااع روبـسااقن حااقل مقضااع ارػاصااؾ إخقاا  يف تااقرة اراؼاا ة عـااا أيااة  زاهـقساا 

ا كقػقـ رضا اررل أعات رتاارة أكاديؿقاة حاقل اراـقاة ارسا دية يف تاقرة [. أمّ 284]

[ 924، 923اراؼ ة، فرعقا رتؿ ارحاود ارـصقة رؾؿؼطع ارثام فرجعؾف بقـ أيرقـ ]

رثة أجلا  ريرؿؾ عؾاك فقاصاؾ ورؼّسؿ ارؿؼطع ارثارث )وإخق ( مـ ارسقرة إرك ث

[. ورؼكح   ا ة 243، 242وكذرؽ بقـ أيرقـ ] ،[952، 959ة بقـ أيرقـ ]كصقّ 

كاااقفة باررؼابااؾ ارارغاال ارعؽساال رؾسااقرة: حقااث راا ى أن اررؼابااؾ ارعؽساال ياااّقـ 

رؾساقرة وأن اررـااوب يـاتاب ارؿؼطاع إخقا  ارؿخطط ارعامّ 
(1)

ويف مؼاباؾ رلكقاا . 

أية ارؿ كليةروبـسقن عؾك 
(2)

ا كقػقـ رضا عؾك أن ارقحاة ارقتطك رقسات رمكّ ، 

آهرؿام، وإكؿاا ارقحااة إخقا ة هل محطّ 
(3)

ورجاار اإلكاارة إراك أن روبـساقن : 

د ة تاقرة ارؿائااة كؿاا يا ِ قاحقل بـ 2009فاه ة مياهبة يف دراتة أج اها تـة  كراـ 

قرة يف ارؿؼطع إخق  مـفاك ثؼؾ ار تارة اررل ررضؿـفا ارسٓحًؼا حقث يرجؾ  
(4)

. 

                                                   

 .El-Tahry, ‘Textual Integrity’, p. 78اكظ :  (9)
 .Robinson, Discovering the Qur’an, p. 201 اكظ : (2)
(3) El-Tahry, ‘Textual Integrity’, p. 116. 
(4) Robinson, ‘Hands Outstretched’.. 
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 ثرجامت

(28) 

ارفائاؾ ماـ ارؿمكا ات اررال يجا ي رقفقػفاا  ؿّ ويـيل ارخرف بساب هذا ارؽَ 

يف رؿققااال حااااود ارػؼااا ات ارؼ نكقاااة. وثؿاااة محااااوٓت ُباااذرت ررصاااـقػ هاااذه 

تاقرة  ر فااريـ فقؿاا يخاّص وراذا يؼا ّ  :مـ عـصا  ارذارقاة فقفاا ارؿمك ات وارحاّ 

*( أ هاا، أ،) –جؿقع ارؿؼا ع عاا ارؿؼامة وارجال  إوتاط وارخارؿاة  اراؼ ة أنّ 

. ومااع ذرااؽ، يرسااا ل زاهـقساا  حااقل جاااوى مااا يصااػف ارخطاااب بصااقغ رااااأ

يف رؼساقؿ تاقرة اراؼا ة  «ؾل ارخطاابكل  ماـ آهرؿاام بؿسارؼاِ »روبـسقن بلكف 

ةإرك كرؾ مقضقعقّ 
(1)

بؾاة . وكؿا ٓحاظ زاهـقسا  ويرضا( يف ف ضاقة فااريـ ارؿؼا

مـ صقغ ارخطااب اررال راؿ  ارسقرة ريرؿؾ عؾك عادٍ  بيلن مقاضع ارػقاصؾ فننّ 

يااذك ها روبـسااقن )أو حرااك فاااريـ( يف بقااان ارػقاصااؾ ارؿقضااقعقة
(2)

. ويساارـا 

مؼككاة بؽرؾاة  [40]يف أياة   ڦمث نثڦزاهـقس  إرك وجقد صقغة خطااب 

رقسقق رـا ارارقؾ عؾاك اخرقااره مقضاع  :ر جاكال ارصقغةمقضقعقة كاق ة عؾك كِ 

[40، 39]إول يف ارسقرة بقـ أيرقـ  ارحاّ 
(3)

. 

                                                   

(1) Zahniser, ‘Major Transitions’, p. 34.. 
 .39كػسف، ص (2)
رؽـ مـ خرل وجقد  Hands Outstretched :اكظ  كػس ار أي يف دراتة ر وبـسقن بعـقان (3)

 ًٓ  (.Robinson, ‘Hands Outstretched’, p. 5) مـ ارؽرؾ ارـصقة ارؽؾؿات ار ئقسة با
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 ثرجامت

(29) 

ف كقػقـ رضا كؼًاا رلاهـقس  رإلف اط يف آعرؿاد عؾاك اررحؾقاؾ ومع ذرؽ، رقج  

ارؿقضقعل
(1)

( inclusio) ور ى يف ارؿؼابؾ ض ورة آهرؿام بقجقد اررؼاقيس ،

ػؼ مع روبـسقن وزاهـقسا  يف وضاع ارػاصاؾ أهنا ررّ يف ارسقرة كلداة بـائقة. ورغؿ 

ّٓ [40، 39]ل إول رسقرة اراؼ ة باقـ أيراقـ ارـّص   أهناا را ى أن كؾؿاة هااى ، إ

هال بؿثاباة إ اار رؾقحااة اراـائقاة يف  38رت يف أية ارثاكقاة وأياة ر اؿ اررل رؽ ّ 

 ڦ نثڦ( أدكااه فانن عااارة 3. وكؿا يرض( مـ ارجااول )[39-9]أيات 

، رؿثؾ خارؿاة [922، 40]اررل رؽ رت يف أيرقـ   ڃمث ڄ ڄ ڄ ڄ

رؾؿؼطع ارثام مـ ارسقرة، وهق ارؿؼطع ارذي يـرفل عـاا كقػاقـ رضاا بعاا رؽا ار 

. وكذرؽ ييق  زاهـقس  إرك إمؽاكقة [923]هذه ارصقغة بآية أخ ى هل أية ر ؿ 

إن ارػاصاؾ  ذْ إِ  :[923-922]باإلضافة إرك  [40]ػ مـ أية وجقد رؼقيس يرلرّ 

 ہ ہ نثۀ :يف  قراف [924]ارثام وفؼ اخرقار كقػقـ رضا يؼع يف أياة ر اؿ 

 مث ہ
(2)

 ّٓ ، 929]زاهـقس  يجعؾ ارػاصؾ ارثام  اؾ ذرؽ بآيرقـ عـاا أياة   أنّ . إ

  ڃمث ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ نثڦ . وحجرااف يف ذرااؽ أن صااقغة[922

                                                   

(1) El-Tahry, ‘Textual Integrity’, p. 84.. 
(2) Zahniser, ‘Major Transitions’, p. 33.. 
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 ثرجامت

(30) 

نيات ؾت مـ ثرثإذ تاؼت بقحاة خرامقة ريؽّ  :رقض( مؼطًعا جايًاا
(1)

. وراااأ 

رعلياة رؾـاال يف  [920]ورلكقا رؾـاقة: ثؿ رله أية  نثیمثبؽؾؿة  [999]أية 

كؿقذًجااا رميااة اإليجابقة/ارسااؾاقة [929]حااقـ رااله أيااة 
(2)

. وبارؿثااؾ يخرااار 

روبـسقن هذا ارؿقضع مـ ارسقرة رؾػاصؾ ارثام وي ى يف هاذا ارخطااب إخقا  

ا مؼطًعاا مقضاقعق   [952-922أياات ]يف هاذا ارؿؼطاع إتا ائقؾ ف راـال ارؿقج  

  ائًؿا بذارف.

رؽاـ باعراااره ارجال   [922، 929]كؿا ي ى فاريـ وجقد فاصؾ بقـ أيراقـ 

ارثام مـ تؾسؾة مـ ثرث حؾؼات مرقارقة ريؽؾ ارؿؼطاع إكارب يف ارساقرة ماـ 

إرااك أيااة  [922]. ورؿرااا ارحؾؼااة ارثاكقااة مااـ أيااة [949]حرااك  [904]أيااة 

ثؿ يؾال ذراؽ حؾؼاة   ۋمث ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ نثۇ :يف  قرف [933]

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ نثۈئ :ررؿقاال برؽاا ار عاااارة [949-934]ثارثااة يف أيااات 

. وماع ذراؽ را ى كقػاقـ رضاا أن [949، 934]يف أيرقـ   مث ی ی ی ىئ

                                                   

رعؿؾ عؾك مسرقى مجؿقعات أيات رؿاًما مثؾ ارعاارة ارؿؼػاة « ارقحاات ارخرامقة»ي ى زاهـقس  أن  (9)

ا رفاا أو ؾ دعًؿاا رحػقلي از ارقحاات ارخرامقة محراقى ارػؼا ات اررال رـرفال هباا ورؿّثافرعلّ  ،مـ أيات رعادٍ 

 .Zahniser, ‘Major Transitions’, p. 32ظ : ز ارـظ ة ارؽؾقة رؾؼ نن بقجف عام. اكرعلّ 

(2) Zahniser, ‘Major Transitions’, p. 32.. 
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 ثرجامت

(39) 

وبارراارل  ،ة يف رؿققل مـرصػ ارقحاة ارػ عقة اراـائقةرفا أهؿقة خاّص  [934]أية 

بخاارف مااا ياا ى  [933/934]، ٓ يظفاا  عـااا أيااة اصااغق ً  اا داخؾق اار تااؿ حااا  

د يف ارجاال  إول ارؼااقل باالن حقااث ياا ِ  :[934/935]فاااريـ، وإكؿااا عـااا أيااة 

يف حاقـ يػـاا ارجال  ارثاام  [934-924أياات ]إب اهقؿ وذريرف كاكقا مساؾؿقـ 

[949-935أياااات ]أو كصاااارى  اارااالعؿ بااالهنؿ كااااكقا هاااقدً 
(1)

. وعؾقاااف ياااااو 

 اررؼقيس هـا ذا أهؿقة ف عقة رؾل آهرؿامات ارؿقضقعقة يف رؼسقؿ ارسقرة.

يـيل ماـ دعاقة إبا اهقؿ وإتاؿاعقؾ  [959-924]ثؿة مؼطع نخ  عـا أيات 

 ًٓ وإجاباة ارااعا  يف أياة  ،[929]د يف أية كؿا ورَ  أن ياعث اهلل يف ذريرفؿا رتق

د هذا ارؿؼطع رقيؿؾ أيات اررل رساؼ اررؼاقيس اراقارد يف أياة . وامراا[959]

اتاارـاًدا إرااك أتااس مقضااقعقة ٓ رساارؾلم رػسااقً ا صاا يًحا.  ايااااو بااايفق   [929]

 [953-952]يف أيرااقـ  (كاا  وارصاارةذِ ) :وراا ى كقػااقـ رضااا أن مجاال  كؾؿااة

هاذا  . ومااّ [242-952]ييق  إرك مؼطع نخا  عـاا أياات  [239-238]وكذا 

رااف عاااد مااـ ارؿااربرات، مـفااا آررااااط  [242-240]ارؿؼطااع رقيااؿؾ أيااات 

، 234]يف أيراااقـ   ٻمث ٻ ٻ ٻ نثٱعاااـ رؽااا ار  ئارـاكااا

ويف  ، نثڃمث :يف  قراف [228]وارحايث عـ ارطرق يف أياة  ،[240

                                                   

(9) El-Tahry, ‘Textual Integrity’, p. 91.. 
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 ثرجامت

(32) 

 :يف  قرااااااف [249]ويف أيااااااة  ، مث ہ ۀ نثۀ :يف  قرااااااف [236]أيااااااة 

. ثااؿ رؼااكح [249، 236]كاا  ارؿراااع يف أيرااقـ عااروة عؾااك ذِ  ،نثڈمث

 :يرؿقااال برؽااا ار عااااارة [286-243]كقػاااقـ رضاااا مؼطًعاااا أخقاااً ا عـاااا أياااات 

. [286]وكااذرؽ أيااة  [250]يف أيااة   ڻمث ں ں نثڱ

يرؿقاال  [284، 283بااقـ أيرااقـ ]وياا ى زاهـقساا  أن ارػاصااؾ إخقاا  رؾسااقرة 

 . چمث چ چ چ ڃ ڃ نثڃ :يف  قراف [284]بقجقد ٓزمة كاائعة يف أياة 

 [939، 926]ماـ تاقرة نل عؿا ان، وكاذرؽ  [929، 909] ارن أياات ر اؿ 

دة روفؽاار بقـؿا اررؽ ارات ارؿرعااّ  .مـ تقرة ارـسا ، عروة عؾك مقاضع أخ ى

مـ تقرة اراؼ ة رافع زاهـقسا  ٓخرقاار  [286-284]ارسابؼة ارقاردة يف أيات 

ؾ مؼطًعااا فااا وريااؽّ ة رؾسااقرة كؾّ كقحاااة خرامقااة مساارؼؾّ أيااات ارااثرث إخقاا ة 

 [286، 250]بؿػ دها. ومع ذرؽ ر ى كقػقـ رضا يف اررؽا ار باقـ أيراقـ  اف عق  

، 284]يف أيراقـ  رجاوًزا رؾ وابط ارؿقضقعقة ارؿرعادة اررل ر بط ارسقرة كؽّؾ 

285]. 
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 ثرجامت

(33) 

ة ارػقاصاؾ ارؿقضاقعقّ : ياقـ إتاس ارؿـطؼال يف اخرقاار مقاضاع 3ارجاول 

 .يف تقرة اراؼ ة

 ىوفون رضا زاهنوسر فارين روبنسون 

أية 

 إورك

    

أية 

29 

ٓ يقجاا فاصاؾ هـاا: 

ف رػئة  وارخطاب مقج 

غقاااا  محااااادة مااااـ 

ارـاس وهق رؽ ار رؿا 

يف أيااااااة ارثامـااااااة، 

وهـااااك ارؽثقااا  ماااـ 

اراا وابط ارؿقضااقعقة 

وارؿػ دارقاااة ر بطفاااا 

 بارجل  ارسابؼ.

ااف  -9 خطاااب مقج 

رػئاااة غقااا  محاااادة 

 مـ ارـاس.

ؾت حؾؼااة ريااؽّ  -2

 كرقجة ذك  ارـار.

 

ٓ يقجاااااا فاصاااااؾ 

رغااؿ وجااقد صااقغة 

ارخطاب: وأياات 

ؾ [ ريااااؽّ 30-39]

رغاااؿ ذراااؽ جااالً ا 

مرؿاتاًؽا صااؾًاا مااـ 

 ار واية.

 

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

هـااا، وكؾؿااة هاااى 

[ 96يف أياااااااااااة ]

رخااااااارؿ وحااااااااة 

داخؾقااااة رؽـفااااا ٓ 

رـفااااال اررؼاااااقيس 

يؿرااااا مااااـ ارااااذي 

[ حراااااك 2أياااااة ]

[38.] 

أية 

40 

 . صقغة خطاب.9

. مقضاااقع رئاااقس: 2

 مثارب بـل إت ائقؾ.

 

اااف 9 . خطااااب مقج 

 راـل إت ائقؾ.

. حؾؼااة ريااؽؾت 2

كرقجااااة ذكاااا  بـاااال 

 . صقغة خطاب.9

. وحاااااااااااااااااات 2

مقضااااقعقة كاقاااا ة 

 عؾك كِر ارجاكاقـ.

. صااقغة خطاااب 9

ريااؽؾ رؼقيًسااا مااع 

رؽااااا ار م كااااالي 

إضاااايف يف أيراااقـ 
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 ثرجامت

(34) 

 إت ائقؾ.

 

[47-48.] 

أية 

904 

. رّد عؾااااك أهااااؾ 9 

 ارؽراب.

ؾت . حؾؼااة ريااؽّ 2

كرقجاااااااااة ذكااااااااا  

 ارؿممـقـ.

 

ٓ يقجا فاصؾ هـاا 

رغااؿ مجاال  صااقغة 

ارخطااااب ووجاااقد 

وحاااااة صااااغق ة يف 

-904أيااااااااات ]

[: م راطااة مااـ 909

ارـاحقة ارؿقضقعقة 

 بارجل  ارسابؼ.

 

أية 

922 

 . صقغة خطاب.9

ارؿقضاااقع: مـاكااااة 

 أخق ة راـل إت ائقؾ.

 

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

 هـا:

-922وأياااااات ]

[ ررؿقاااااااااااااال 933

اهلل عؾك بـال  بنكعام

إتااااااا ائقؾ: أّماااااااا 

-934أياااااااات ]

[ فررؿقاااااااااااال 949

 . صقغة خطاب.9

. وحااااة خرامقاااة 2

 رؾجل  ارسابؼ.

. ارراااااااااااااااااااااط 3

مقضاااقعل واضااا( 

 يف ارؿادة.

 

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

هـااا: رؽاا ار صااقغة 

ارخطااااب كاااان راااف 

أثاا  رؼقيساال عؾااك 

ارؿادة آعكاضقة: 

ويف هاااااذا رؽااااا ار 

: ٓ يااِ د 9رؾؿؼطااع

ِذكاا  صاا ي( راـاال 
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 ثرجامت

(35) 

إتاا ائقؾ يف ارؿااادة  برؽ ار ارصقغة.

 اررارقة.

أية 

924 

ٓ يقجاا فاصاؾ هـاا، 

[ 924رؽااااـ أيااااة ]

رياارؿؾ عؾااك إكااارة 

ضاااؿـقة إراااك ابااارر  

 إب اهقؿ.

 

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

وهـاك ارراااط هـا، 

 ذْ بأياااة ارساااابؼة: إِ 

راااااااله يف تاااااااقاق 

ارؿقعظااااااة راـاااااال 

 إت ائقؾ.

ٓ يقجا فاصؾ هـاا 

رغااؿ أن هااذا باايااة 

مؼطااااع مقضااااقعل 

مرؿقاااااااال حقااااااااث 

ارحايث عـ ) صاة 

 إب اهقؿ(.

ؾ رؼاااااقيس رياااااؽّ 

كرقجاااااة اتااااارجابة 

دعااااااا  إباااااا اهقؿ 

وإتؿاعقؾ يف أية 

[959.] 

 

أية 

942 

ٓ يقجاا فاصاؾ هـاا: 

 ؾ وحاااااااةورريااااااؽّ 

ف عقااااة عااااـ ارؼاؾااااة 

رؽـفااا راا راط بااارجل  

ارسااابؼ عاارب اإلكااارة 

اااااااب}إراااااااك  ، {رؼؾ 

 {ُأّماااااة})ارقجاااااف(، 

واتاااااارجابة دعاااااااا  

 إب اهقؿ وإتؿاعقؾ.

. نياااااااات عاااااااـ 9

 ارؼاؾة.

ؾت . حؾؼااة ريااؽّ 2

بااِذك  أمااة اإلتاارم 

وأهؿقاااااة  وارـااااااّل 

 اإليؿان.

 

ٓ يقجا فاصؾ هـا، 

ؾ ومااع ذرااؽ رياااؽّ 

-942أيااااااااات ]

[ وحااااااااااااااة 952

ذات  مقضاااااااااقعقة

 ر ابط واض(.

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

ؾ هـااااااا: ورريااااااؽّ 

وحااااااااة ف عقاااااااة 

رؾحؾؼااااة ار ئقسااااة 

د عاارب رؽاا ار مرعاااّ 

 رؾرؼؾ ب.

 

. رؼااقيس ريااؽؾ 9 ٓ يقجااااا فاصااااؾ ٓ يقجاا فاصاؾ هـاا: أية 
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 ثرجامت

(36) 

وهـاااااك ربااااط بااااقـ  952

-950أياااااااااااات ]

[ بساااااااااااااااااب 952

اتاااااارخاام ضااااااؿق  

ارؿاااااارؽؾؿ رؾااااااذات 

 اإلرفقة.

 

ٕن أيااااااة  :هـااااااا

م راطااة بؿااا  اؾفااا: 

ففاال رتااارة رومااة 

 اإلترمقة.

 

كرقجاة رؽا ار كؾؿاة 

ك  وارصرة.  ارذ 

. امراااد كيال عاـ 2

 اإلكاااااااااااااااااارات

ارؿ راطااااااة إرااااااك 

ارؿرااااااقف ك عـفااااااا 

 زوجفا وارؿطؾ ؼة.

. رلكقااااا برؽاااا ار 3

أياااات واراقـاااات 

 واتريعارها.

أية 

953 

 . صقغة خطاب.9

ارؿقضااااااااااااااقع: . 2

 أحؽام ك عقة.

 

اااف 9 . خطااااب مقج 

يف إتاااااس إرااااك 

 ارؿسؾؿقـ.

. حؾؼااة ريااؽؾت 2

بااااااااِذك  ارصاااااااارب 

 وارصرة وآبرر .

 

ٓ يقجااااا فاصااااؾ  . صقغة خطاب.9

هـاااااااا: وضاااااااؿق  

اراااااذات اإلرفقااااااة 

يساارؿ  حرااك أيااة 

[: ويسااااارؿ  960]

كااااااذرؽ ضااااااؿق  

ارؿخا اااااااااااااااااب 

 رؿجرؿع ارؿممـقـ.
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 ثرجامت

(37) 

أية 

963 

ٓ يقجاا فاصاؾ هـاا، 

رغؿ أن هذه أية رفا 

أهؿقرفااااا ارجؾقااااة يف 

وضع أتس اريا يعة 

 اإلترمقة.

 

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

هـا: وهذا جل  ماـ 

مؼطااااااع أيااااااات 

إورااااااااك ارراااااااال 

ررحااااااااث عاااااااـ 

ارؽاااف يـ وعااـ اهلل 

 ونيارف.

. رػااااااااااااااااا د اهلل 9

ووحااكقرااف و اررااف 

هاال مؼامااة مرئؿااة 

 رؿؼطع ري يعل.

 

 

أية 

978 

ٓ يقجااا فاصااؾ هـااا 

رياااا يع رغااااؿ ورود 

واضاا( رؾرعامااؾ مااع 

 ارؼرؾ.

 . مؼطع ري يعل.9

. مااالٓج رخراااام 2

 ارؿؼطع.

ٓ يقجا فاصؾ هـاا 

رغااؿ وجااقد صااقغة 

 ارخطاب.

 

أية 

243 

 . صقغة رؿفقاية.9

. ارؿقضااااااااااااااقع: 2

ارجفااااد يف تااااقؾ اهلل 

 بارـػس وارؿال.

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

هـااا، رؽااـ أيااات 

[243-253 ]

 بؿثابة ملٓج.

. صاااقغة رؿفقاياااة 9

ؾ فاصااااااًر ريااااااؽّ 

ااااا واضااااًحا يف  بـققي 

 ارخطاب.

ؾ . رؼقيس يرياؽّ 9

برؽاا ار دعااا  بـاال 

إتااا ائقؾ يف أياااة 

[250 ،286.] 

أية 

254 

ٓ يقجاا فاصاؾ هـاا، 

ورؽـفااا مػراااح رميااة 

[255.] 

. حؾؼااة ريااؽؾت 9

بااااااااارؽرم عااااااااـ 

 ارصا ة واإلكػاق.

ٓ يقجا فاصؾ هـاا 

رغااؿ وجااقد صااقغة 

 ارخطاب.
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 ثرجامت

(38) 

أية 

284 

عؾااااااك . رياااااارؿؾ 9

إكاااارات مقضاااقعقة 

 رؾسقرة كؾفا.

 

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

هـااا: ريااؽؾ جاالً ا 

مـ ارؿؼطع ارػ عل 

-969رمياااااااات ]

[ مااااااااااااااااااع 984

ارراا اااااااااااااااااااات 

مقضااااااقعقة بؿااااااا 

 تاؼ.

 . ٓزمة افرراحقة.9

. فاصااااؾ بـقااااقي 2

 عؿا تاؼ.

. إكااااااااااااااااارات 3

مقضااقعقة رؾسااقرة 

 كؾفا.

 

 

ٓ يقجااااا فاصااااؾ 

هـا: خرام كيال عاـ 

رؼااقيس عـااا أيااة 

وأيااااااااااة [ 250]

[ يرجااااااااوز 286]

رؽااا ارات مرعاااادة 

، 284يف أيراااقـ ]

285.] 

أية 

285 

. حؾؼة رؼارن بقـ 9 

ارؿااااااااااااااااااااممـقـ 

وارؽاااف يـ وررؿقاال 

بارحااااااايث عااااااـ 

 ارؿغػ ة.

  

( أعره أن ارؿمك ات ارؿػ دارقة رؾرؼسقؿ اراـققي عاادة 3ض( مـ ارجاول )يرّ 

ؼ مػ دارقاة أخا ى حاقـ يرعّؾاما يرؿ اررعؿقة عؾقفاا بػعاؾ اعرااارات مقضاقعقة أو 

يف رقزياع  باحث كظامف ارخااّص  إم  برؼسقؿ ارسقرة إرك مؼا ع. وعؾقف فنن رؽّؾ 

فعؾك تااقؾ ارؿثاال باذل كقاؾ روبـساقن جفاًاا  :ةارؿادة ارؼ نكقة عؾك ارؽرؾ ارـصقّ 

 تاعك ماـ خرراف ررؼؾقاؾ ارحااس 2009مرضافً ا يف دراترف رسقرة ارؿائاة تـة 
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 ثرجامت

(39) 

ا ارػقاصاؾ اراـققياة رؾؿااادة ارؼ نكقاةواررخؿاقـ يف رحايا
(1)

د عااًدا مااـ . و اا حااّ 

  .«مثااؾ: وإذا»وجااقد صااقغة رؿفقايااة  -9ة: ارؿمكاا ات ارعامااة رؾػقاصااؾ ارـصااقّ 

ؾ بأية إورك وإخق ة مـ ارؿؼطاع، كقع يريؽّ »وجقد كقعقـ مـ اررؼقيس  -2

ر رؽؾؿاات ارؿرؽا ّ د ارقجق -3 .«ؾ بأية ارثاكقة وأية  اؾ إخق ةوأخ  يريؽّ 

ثرثااة أكااؽال رؿااا  -4 .ة عؾااك ماااار ارؿؼطااع ارقاحااا، وكااذرؽأو عاااارات رئقساا

رؽا ار ارعااارة كػسافا أو عااارة ريااففا يف »أ ؾؼ عؾقف زاهـقس  ارقحااة ارخرامقاة 

أيرقـ أو ارثرث نيات إخق ة يف ارؿؼطع: ووجقد صاقرة كرمقاة ررـااول ارااار 

«إيؿاكقة كؿطقة أخ ة: أو مؼطع خرامل رصقغة
(2)

. 

عااارات  وعـا   ح هذه ارػقاصؾ اراـققية ح ص روبـساقن عؾاك رحاياا أّي 

ًٓ رة أو ريؽؾ صقغة معقّ مرؽ ّ  مـ ا كاح إكؿاط ارؿقضقعقة. ورغؿ رؼاايؿ  ـة با

صاا احة عؾااك أن  روبـسااقن يااـّص  رسااؿقات مقضااقعقة رؾؿؼااا ع ارؿػكضااة فااننّ 

ٓ »فا ٓ رحايا كؿط مقضاقعل، فؼاال: ارفاف مـفا تفقرة اإلكارة وار جقع إرق

ا امؼطاع مقضاقعً  رؽاّؾ  يـاغل رؾؼارئ أن يسرـرج مـ ذرؽ أنّ  باف أو أن هاذه  اخاص 

                                                   

يسقق حجة م كلة راعؿ ارخصائص اراـققية ارسؿعقة رؾؿػارق( اريػفقة ارؿرضؿـة يف اركرقاب اررؼاابؾل  (9)

 ارعؽسل رؾؿادة.

(2) Robinson, ‘Hands Outstretched’, pp. 3–4. Cf. Zahniser, ‘Major Transitions’, p. 

32.. 
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 ثرجامت

(40) 

«إوصاف  طعقاة
(1)

كؿاا يساقق أدراة مسارؼاة ماـ تاقر أخا ى رااعؿ اررؼساقؿ  .

اررال   ۆئمث ۇئ ۇئ نثوئ :رذا عؾك تاقؾ ارؿثاال :اراـققي ارذي اعرؿاه

خارؿ وكاقؽ رؾؿؼطاع إول ماـ تاقرة ارؿائااة ماـ ي ى روبـسقن أهنا ريق  إرك 

خرل وجقدها يف أية ارراتعة، رظف  مع اخررف بسقط يف تاقرة فاا   يف أياة 

ا ل، ثاؿ يف أياة إخقا ة، وبارراارل ارسابعة، وهـا رظف  مجاًدا يف هناياة مؼطاع كص 

ارؿؼطعاان ( اراقارد أدكااه يظفا  4ارخرامقة بر كلاع يف تقرة ارػر(. ويف ارجاول )

 ارؾذان رؿ رؿققلهؿا بارعرمة )خ( باررقازي مع بـقة اررؼابؾ ارعؽسل ارؽؾقة.

 

 

 

                                                   

 ويراقخك ديػقاا تاؿقث ارحاذر يف رجـاب أّي  .Robinson, ‘Hands Outstretched’, p. 2اكظا :  (1)

رحايا  ا ع رؾاـقة ارؿقضقعقة رؾسقرة يف دراترف رسقرة اراؼ ة. ويؼقل: يف حارة تقرة اراؼا ة، فاارؼقل بالن 

، وهاق د ارؿااأ اررـظقؿل إتاتال رؾاـّص تؾطة ارؼ نن كػسف هل ارؿػراح رؾرع ف عؾك بـقة ارسقرة...ورحاّ 

مـفاا محاقر ارككقال ارؿقضاقعل ؾ أّي  ا يرضؿـ محرقاه عااًدا ماـ ارؿقضاقعات ارؿخرؾػاة،  اا يؿّثا كّص 

 Smith, ‘Theاكظا : )رؾـص، مـ ذرؽ مقضاقعات مثاؾ ارقاقم أخا  أو أهؿقاة آكؼقااد وآترسارم هلل. 

Structure of al-Baqarah’, p. 121.) 
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 ثرجامت

(49) 

( إتاس ارؿـطؼال اراذي اتارـا إرقاف روبـساقن يف رـااول 4يقض( ارجاول )

 .2009تقرة ارؿائاة تـة 

 األساس المنطقي اآليات الكتلة

 9-9 )أ(
 قاتاق ا ٔياة ريؽؾت برؼقيس، وُرعّا أية ارراتعة كؿقذًجاا 

 ُيخرؿ هبا ارؿؼطع.

 [.86ر كؿا هل رؿاما يف أية ]عاارة مسرؼؾة ررؽ ّ  90 )خ(

 99-99 )ب(
رياارؿؾ أيااات ارااثرث إخقاا ة عؾااك مجؿقعااة عاااارات 

 كؿطقة يف هنايرفا ريق  إرك خرام ارؿؼطع.

 26-20 )ج(
رغقق  يف إتؾقب إدبال إراك ارسا د ارؼصصال، ورـرفال 

 إخق ران بـفاية مرياهبة.أيران 

 32-27 )د(

تاا د  صصاال جايااا، وأيرااان  اااؾ إخقاا رقـ رـرفقااان 

 ٻ نثٱبـفاية مرياهبة، ويرؿ ربط أية إخقا ة بعااارة: 

 وعاارات مضاهقة رؿا يف ارؿيـا.  ٻمث

 [.40رريؽؾ برؼقيس، وعاارات خرامقة كؿطقة يف أية ] 40-33 )ها(

 50-49 )ها*(
ارؿخا اااب، رجؿقاااع ارؽؾؿاااة ار ائااااة، وتااامآن رغققااا  

 عؾك خرام هذا ارؿؼطع. [ مؿا ياّل 50برغقان يف أية ]

رغققااا  ارؿخا اااب، ورغققااا  ارؽؾؿاااة ار ائااااة، ورؽااا ار يف  58-59 )د*(
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 ثرجامت

(42) 

 عؾك ارخرام. [ مؿا ياّل 58، 57أيرقـ ]

 68-59 )ج*(

[ مؿااا 68، 59رغققاا  يف ارؿخا ااب، رؽاا ار بااقـ أيرااقـ ]

عؾااك  [ ياااّل 68، 67رؼقيًسااا، ورؽاا ار يف أيرااقـ ]ييااؽؾ 

 ارخرام.

 85-69 )ب*(

ل يف ارؿقضاااقع، عـصااا  اررؽااا ار يف أيراااقـ  ااااؾ رحاااقّ 

[ 85إخق رقـ، ذروة ارحايث عـ اراار أخ ة يف أية ]

 مؿا يقحل بخرام هذا ارجل .

 رة ح فق ا مـ أية ارعاك ة.نية مسرؼؾة بذا،ا مؽ ّ  86 )خ(

 908-87 )أ*(
رغقق  يف ارؿخا ب، رؽ ار مع بعض آخررف يف أياات 

 ارثرث إخق ة يقحل بخرام هذا ارجل .

 920-909 )ب**(
رة مااـ ارؿؼطااع رحااقل زمااام مثقاا ، يـرفاال بؿقاضااع مرؽاا ّ 

 )ب(.

ققياة رؾخا وج برؼساقؿ ـاماـ ارؿمكا ات ار ع عاادٍ ْؿامحاوراة روبـساقن َج  اّ عَ رُ 

كرؾ مرؿايلة مـ إهؿقة بؿؽان، ويـاغل أن رؽقن ارؾغاة ر رؾسقرة يؼسؿفا إرك مربّ

ة عـا هذه ارؿ حؾة مـ ارؿؼاراة اررل يسرخامفا روبـسقن يف رؿققل ارػقاصؾ ارـصقّ 

اررل بقـ أيايـا أضحت ملرقفة راى ارؼارئ. وكاقن   يؼاة روبـساقن رقسات هال 

ة أماا  ة بـظ يااة ارحؾؼااارط يؼااة ارقحقاااة يف رؼسااقؿ ارسااقرة وفااؼ إكؿاااط ارخاّصاا
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 ثرجامت

(43) 

ك مـ مؼاركة ت يعة بارـظام ارذي ا كحاف مقياقؾ كاقيربس يف دراتاة بايفل يرجؾ  

مقضاع ررػا د  رسقرة ارؿائاة )وٓ رجا روبـسقن يؾؿ( يف أّي  2007أج اها تـة 

 (2أ)، [99-9] (9أ) :هعؾاااك ارـحاااق أ   يؼراااف(. وُر راااب حؾؼاااات كاااقيربس

 وعـاااااااااااااها ،[79-59] (5أ)، [50-49] (4أ)، [40-27] (3أ)، [92-26]

، [908-87] (2ب)، [86-72] (9ب) :ررحاااقل بـقاااة اررؼاباااؾ ارعؽسااال إراااك

عـا هناية ارسقرة [920-909] (3ب)
(1)

ة كؼطة جااي ة بارؿرحظاة حقاث . وثؿّ 

يخ ج روبـساقن عاـ آرجااه ارساائا يف كظ ياة اررؼاباؾ ارعؽسال. ففاذا اركرقاب 

 ارؿؼطاع رؿثاؾ اررال – ج*ارعؽسل ارؿحؽؿ رؾعااارة ارؿ كلياة يف حؾؼاة  اررؼابؾل

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې نثۉ :وارساارقـ ار ابعااة رميااة آفرراااحل

ثاؿ  ،{مغؾقراة -اهلل  يااُ  -و ارت } :ّؾ يـ وارغُ حقث يله ارحايث عـ ارقاَ   ەئمث

ياااو مـاف ر وبـساقن أن  ،{ اارقا بؿاا - أيايفؿ -ت ؾ  غُ } :ر بكرقب معؽقسيرؽ ّ 

ة يرؿحقر حقرفا اررؼابؾ ارعؽسال. وماع ذراؽ، بخارف ثؿة عاارة مػصؾقة مسرؼؾّ 

كااقيربس
(2)

أو فاااريـ )ارااذي يسااق  عؾااك هنااج ماااري دوجاارس( 
(1)

فاار ياا ى  ،

                                                   

 ..Cuypers, Le Festinانظر:  (9)
يقجل ما  ارف يقهان ارربكت  Semitic Rhetoric :عؾك تاقؾ ارؿثال فنن كقيربس يف دراتة رف بعـقان (2)

فقا ى وجاقد عـصا  م كالي باقـ  ا يف اررؼاابؾل  ،س يف ارؼا ن ارثاامـ عيا مـ عؾؿا  ارؽراب ارؿؼاّ  بقـغقؾ

ويؿقل كقيربس بقـ ارككقب  ،(Cuypers, ‘Semitic Rhetoric’, p. 3ارعؽسل )أ ب/خ/َب َا(. )اكظ : 

وارككقااب اررـاااف ي )أب ج/َأ َب َج(. ومااع ذرااؽ رااااو ارقفقػااة اررقكقايااة هاال  (أ ب/خ/َب اَ ارحؾؼاال )

= 
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. ويرجؾك ارككقال ارؿحاقري رؾساقرة وفقػة رقكقاية يف هذه ارعاارة روبـسقن أّي 

-69]عـا روبـسقن يف ارؿؼطع )ب( اراذي يرؽا ر مقضاقعف وفًؼاا راف يف أياات 

ورذا فنن  :)ارحؾؼة ب**( :أي [920-909])ارحؾؼة ب*( وأيات  :أي [85

مقضقع ارحؾؼة )ب( ُيعاد م رقـ ثؿ رله ارؿ ة ارثارثاة خاارج اررؼاباؾ ارعؽسال يف 

-ا رؾحؾؼاة )ج*( يف ارساقرة ياااو ر وبـساقن اررـؿقط ارؿعّؼا هناية ارسقرة. وهذا

 كقع. وفقػة رلويؾقة مـ أّي  غق  ميرؿؾ عؾك أّي  -عؾك إ ّؾ 

 ،وفقػاة بـققياة أّي  -عؾك ما ياااو-وجقد اررؼابؾ ارعؽسل رقس رف  كذرؽ فننّ 

ويخرااار روبـسااقن  ،ورياارؿؾ ارحؾؼااة )ج*( عؾااك جؿؾااة رـاااف  عؽساال أخاا ى

يف   ڈمث ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ نثچ :جؿؾااااة

ا}إراك  {رتقل} :. وهـا آكرؼال مـ كؾؿة[67]ارجل  إول مـ أية  إراك  {غبؾ 

 ،{رتااررف}إراك  {تغابؾ  }إراك  {ماا} :ا بؽؾؿةثؿ ارعقدة م ة أخ ى م ورً  ،{ما}

                                                   
= 

حا ارؿ كل، عـاا ارؿسارقيات ارقتاقطة، ورحظاك بلهؿقاة ارؿفقؿـة: فؿـ ارض وري رلكقا رؽ ار ارككقب مرّ 

اكربى يف رػسق  ارـّص   ,Cuypersا يف اررػساق  )اكظا : ا ومحقري ا: ويامدي م كال هاذه اركاكقاب دوًرا خاص 

‘Semitic Rhetoric’, p. 15.)  :اكظا  أيًضااCuypers, ‘Semitic Rhetoric’, p. 15،  حقاث يؼاقل

 Cuypers, ‘Semiticن رؾؿ كل أهؿقة خاصة باعرااره مػراح ففؿ اراـص كؽاؾ. واكظا  كاذرؽ: إكقيربس 

Rhetoric’, p. .22  :معـاك خصاائص ارؿ كال... باعراااره ارؿؽاان ارؿؿقال اراذي يرجؾاك فقاف »حقث يؼقل

 «.بلكؿؾف ارـّص 

 ..Farrin, ‘Surat al-Baqara’, p. 19 اكظ : (9)
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ووتط ارجؿؾة غق  داخؾ يف اررؼابؾ ارعؽسل. وثؿاة حجاة أخا ى يؿؽاـ إثار،اا 

حقاث »ماـ تاقرة ارؿائااة  [49، 33]إتؾقب ارؾغقي بقـ أيراقـ  فقؿا يخّص 

وكااااذرؽ بااااقـ  .« ىئمث ېئ ېئ نثېئ :إرااااك  مث ڳ ڳ نثڳ :لررحااااقّ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ نثٿ :حقث ررحاقل» :[40، 98]أيرقـ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ...نث :إراااااااااك  ڦمث ڤ

 مااـ هااذه ارحااآت فاصااًر  . وٓ يؼااكح روبـسااقن يف أي   ژمث ژ ڈ ڈ

، ارؼعان يف بااية ارقحارقـ ارؿؼكحرقـ )ها [49، 33]أن أيرقـ  كّؽ ا. وٓ بـققي  

يف هناياة ارقحاارقـ )ب، هاا(. ويؿراا اررؼاباؾ  [40، 98]ن ا*( بقـؿاا راله أيرااه

اة كؿاا يااقـ روبـساقن عؾاك رػقاصؾ اراـققية ويامدي وفقػاة مقّحاارعؽسل عرب ا

ت إرقاف ع ارا أي اراذي ذهَااماا ما فا. ويااو هذا مرعارًضا إراك حااّ ماار ارسقرة كؾّ 

وهاق ارجااه  ،ؾ رؼقيسات بـققياة عارب رؽا ار ارؿاادة ارؼ نكقاةكقػقـ رضا حقل ريؽ  

ه روبـسقن كػسف بعاارات عامةيؼ   
(1)

. 

اررـقع يف هذه ارؿـاهج يؿؽـ أن يؽقن م بًؽاا رؽاـ  رغؿ جفقد روبـسقن، فننّ 

قـ مااـ أمثااال روبـسااقن رؿققاال ارؿمكاا ات اراـققيااة ارااذي جاا ى عؾااك يااا باااحثِ 

وزاهـقس  وكقػاقـ رضاا راؼاك كؼطاة بااياة بارغاة إهؿقاة يؿؽاـ أن رؽاقن أتاًتاا 

                                                   

 ..Robinson, ‘Hands Outstretched’, p. 3 اكظ : (9)
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اراآئؾ إراك أن هاذه إدوات اررال رضاؿ  رـؼاش حقل بـقاة ارساقرة. ورياق  كاّؾ 

ارصقغ آفرراحقة وارخرامقة، وارعاارات ارؿرؽا رة، ورغققا  ارؿخا اب، ورصاقي  

، ويـاغال وضاعفا يف ا مـ ارقفقػة اراـائقة داخؾ اراـّص ؾ كقعً إمقر إخ وية رؿثّ 

ة. ة رلتقساقّ آعرااارات إخا ى عـاا رؼساقؿ ارساقرة إراك كراؾ كصاقّ  آعراار مع

 :هرؿؾة عؾك ارـحق أويؿؽـ إيجاز مجؿقعة ارؿمك ات ارؿح

 .: ع ض مقجل رؾؿمك ات ارؿؼكحة رؾرؼسقؿ اراـققي5ارجاول 

 عخواتوم المقاط فواتح المقاطع

وجقد صقغ خطابقة مثؾ: يا َبـِل إتا ائقؾ، 

 يا أيفا ارذيـ نمـقا، أو يا أيفا ارـاس.

 وجااقد صااقغ كؿطقااة مثااؾ: إن اهلل عؾااك كااّؾ 

 كل   اي ، يف خرام أية.

وجقد صاقغ رؿفقاياة مثاؾ: أراؿ راَ ، وإذا، 

 إن، أو يسلرقكؽ عـ.

رؽ ار ارؿادة ارؼ نكقاة ماـ حقاث ارياؽؾ أو 

مررااارقرقـ، مثااؾ خرااام ارؿحرااقى يف نيرااقـ 

نيرااقـ بااـػس ارخارؿااة، أو رؽاا ار مػاا دة، أو 

 مطابؼة إداة ارارغقة.

رغققااا  يف ارؿقضاااقع أو ارـاااقع إدبااال أو 

 ارؽؾؿة ار ائاة ارؿرؽ رة.

وجقد وحاة خرامقة، مثؾ: صقرة أخ وياة، 

 .أو نية إيجابقة/تؾاقة أو خطاب عاّم رؾـاّل 

 رةوجاااقد فااااه  رعااااارة أو جؿؾاااة مرؽااا ّ 

 ؾ رـاف  عؽسل(.)وباررارل يريؽّ 

رة وجاااقد فااااه  رعااااارة أو جؿؾاااة مرؽااا ّ 

 ؾ رـاف  عؽسل(.)وباررارل يريؽّ 
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مـ ارض وري أن كرحظ أن روبـسقن أو فاريـ أو زاهـقس  أو كقػاقـ رضاا راؿ 

، باؾ رػاصاؾ رئاقس يـظ وا إرك وجقد هذه ارؿمك ات يف غاراقة ارحآت كاارقؾٍ 

عـاا هاذه ارـؼطاة.  هق احرؿاال وجاقد فاصاؾ رئاقسدها ما ييق  إرقف وجق ّؾ ُج  إنّ 

ياا ارؿقضاقعات ومع ذرؽ، وكؿا أثق  بيلن ارطاقعة آكطااعقة رؿحااوٓت رحا

 ااة وارضاااط يف اراراتااات غقاااب اراّ  ة رؾسااقر ارطااقال، فااننّ أو اركاكقااب ار ئقساا

فانن  اراـققية رؾؿادة ارؼ نكقة ٓ يـاغل أن يؽقن مربًرا إلبطاال كرائجفاا. وماع ذراؽ،

هذه اراراتات رؿقؾ إرك إغػاال ارؼاقة اراـققياة رؾؼافقاة، وهاق مقضاقع حاايثـا يف 

 ه.ارؿاحث أ
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 :بنيت السورة: اعخباراث إيقاعيت. 2

.  ا ا ة بـققياة رؾساقر ارؼ نكقاة ا مـ أهؿقة اإليؼاع )ارؼافقاة( ّٕي ثؿة حاجة رؾرلكّ 

رحؾقاؾ تاقرة اراؼا ة رغاؿ  ويؾرػت روبـسقن إرك رؽ ار ارؽؾؿات اإليؼاعقة يف إ ار

ـ يف رؼساقؿات بـققياة عؾاك أتااس ارؼافقاة. وعاروة عؾاك ذراؽ باق   أكف ٓ يؼكح أّي 

( يف 64رة يف أياة )ؾ بارعاارة ارؿرؽا ّ رـاورف رسقرة ارؿائاة أن اررؼقيس ارذي يريؽّ 

 (68) وكذرؽ يف أياة یمث ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ نثېئ  قرف:

ييااااق  إرااااك   ےمث ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ نثہ :يف  قرااااف

(68( حرك هناية أية )64ك هذا يف مـرصػ أية )وحاة ف عقة مـػصؾة. ويرجؾ  
(1)

 

( كػسافا 64. ورـرفل أية ){بؿا  ارقا}رُرخرؿ ارقحاة ارسابؼة عـا ارعاارة ارااخؾقة 

( 65وأياة ) ،{عقنصاـَيَ }( بؽؾؿاة: 63بقـؿا رـرفال أياة ) ،{يـاِ ارؿػِس }بؽؾؿة: 

قؿ( ماع كؾؿاات ا. فانن فقاصاؾ ارؽؾؿاات: )ااقن، ياـ، اقم، {قؿـعِ ار جـاِت }بؽؾؿة 

أو )ص ح ص َح ص( هاااال ارااااـؿط  (CvCv¯C)ذات مؼااااا ع صااااقرقة بااااارقزن 

اإليؼاعل ارسائا يف ارسقرة
(2)

وإن اررؼسقؿ ارؿػكض، ارذي يظف  يف مـرصػ أية . 

 نيات ارسقرة.ٓ يررزم مع كؿط ارعاارات ارخرامقة يف  {بؿا  ارقا}( عـا  قرف: 64)

                                                   

ؾ بػعؾ وحاة ارؿالٓج كرقجاة رؽا ار رؿرا ارقحاة ارػ عقة بؿؼاار نية أخ ى بعا حاود اررؼقيس ارذي ريؽ   (1)

 مـ تقرة ارؿائاة. [68، 67]اررل رله يف هناية أيرقـ  {ارؼقم ارؽاف يـ} :عاارة

 .{ـ أكصارمِ } :مـ تقرة ارؿائاة حقث رـرفل أية بعاارة [72]ثؿة مقضع واحا مخارػ يف أية  (2)
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ارؼااقة اراـققيااة رقحاااة ف عقااة ذات رـاااف     يف أنّ وٓ يقضاا( روبـسااقن ارّساا

عؽساال يؿؽـفااا أن رجراااز ارااقزن اراـقااقي ارـاااجؿ عااـ وجااقد فقاصااؾ أيااات 

اإليؼاعقة
(1)

. ورجار اإلكارة إرك أن اراراتات ارحؾؼقة عادة ما رػاكض ر اكقاب 

عؾاك تااقؾ ارؿثاال ياقرد رؼساقًؿا  ففاذا كاقيربس :رـاف ية ررجراز حااود أياات

ويظفا   [99-95]ا رككقب حؾؼل صغق  يف تقرة ارؿائاة ياااأ ماـ أياات ف عق  

[99.5]وأياة  [98.5]ثاؿ أياة  [97.5]وكاذرؽ أياة  [95.8]عـا أية 
(2)

 .

تااقرة اراؼاا ة، يؼسااؿ فاااريـ ارحؾؼااة ارثاكقااة يف ارككقااب )ب*( عـااا  بخصااقصو

وارحؾؼااة ار ابعااة رؾككقااب )أ*( يف مـرصااػ أيااة  [26]ارؿـرصااػ خاارل أيااة 

  قارؽـف يااأ ارحؾؼة إخق ة يف ارككقب )أ*(  اؾ هناية أياة مااكا ة. ويث [286]

 ًٓ حقل دور ارقفقػاة آتارذكارية أو اراـققياة ارؼائؿاة يف حاآت  هذا إم  رساؤ

                                                   

إتؾقب اريػفل/ارصقه يف رؿققل  لي روبـسقن مرحظات مثق ة حقل أهؿقة راـ  ااِ مع ذرؽ يُ  (1)

ورذا إذا  :يف بااية اإلترم كان ارؼ نن فاه ة كػفقة»ارػؼ ات يف ارسقر، فقؼقل: ارؿؼابؾ ارؼ نم رػقاصؾ 

يرؾق  أردكا وضع معايق  ررحايا مؼا ع ارسقر، يـاغل أن كضع ارسامع يف آعراار. فعـا ارسؿاع ريخصٍ 

رغقق  يف ارؿقضقع ما رؿ يقجا مػراح كػفل، عؾك تاقؾ ارؿثال صقغة كؿطقة  ارؼ نن، يصعب اكرياف أّي 

ارسامع بآكرؼال يف ارخطاب عؾك أتاس  مـ ارـقع ارذي ُرسرػر( بف ارؼصص. عؾك ارجاكب أخ   ا يحّس 

 ,Robinson)اكظ : «. ارؿػارق( اريػفقة بص ف ارـظ  عـ مجل  رغقق ات واضحة يف ارؿقضقع بعاها

‘Hands Outstretched’, pp. 2–3.) 

فنن ارـظام  ،99، ص(2)كؿا ذك كا يف ارفامش  .Cuypers, ‘Semitic Rhetoric’, p. 11اكظ :  (2)

ارعي ي ارذي تار عؾقف فاريـ يف رؼسقؿ أيات ارؼ نكقة تقج ي اترخاامف يف هذه ارؿؼارة: ومع ذرؽ 

 ؿ أيات ارؼ نكقة إرك عاارات مخرؾػة.رجار اإلكارة إرك أن كقيربس يسرخام ارح وف ارفجائقة ررؼسق



 

 

 الجزامنية والجعاقبية لسورة البقرة ثنينصيّة( لبنية السورة القرآنية: الجمع بني القراء - مقاربات )نقد

 ثرجامت

(50) 

ؾ ويياؽ   ،ارخرامقاة وفقػة مياهبة مؼكحاة رؾؼافقاة اررؼابؾ ارعؽسل وعر رفا بلّي 

كقًعا مـ ارقفقػة اراـققية كظً ا ٕن تقرة ارؿائااة مػررحاة  -عؾك ما يااو-اإليؼاع 

أو )ص ح ص َح  (CvCv¯C)نيااة مـفااا بااارـؿط ارصااقه  باالربع نيااات رـرفاال كااّؾ 

وُرخاارؿ ارسااقرة بخؿااس نيااات رفااا كػااس ارااـؿط، وهاال فاااه ة ٓحظفااا  ،ص(

9999تـة زاهـقس  يف دراترف رسقرة نل عؿ ان 
(1)

. 

ضا( ماـ رحؾقؾاف رساقرة ويرّ  ،ٓت يف ارؼافقاةبقؾ يف دراترف رؾؼ نن رحقّ  ٓحظَ 

وراذا رأى  :اراؼ ة أكف رق ع اكرؿال ارقحاات ارـصقة ارؿكابطة عؾك  افقاة أحادياة

ويؼا ر بقاؾ  ،يف هذا اررـقع يف إكؿاط اإليؼاعقة رؾسقرة كقًعا مـ اإل حام اررعا ال

 :«هل إضافة ذات رااريخ ماافؿ» {ك ارـارؾَ عَ } :اررل رـرفل بؽؾؿة [975]أن أية 

ٕهنا خارجة عـ كظام ارؼافقة
(2)

 :ارؿـرفقاة بؽؾؿاة [292-290]ويصػ أيات  ،

هذه أياات خارجاة رؿاًماا »عؾك ارـحق اررارل:  {إمقر، ارعؼاب، بغق  حساب}

                                                   

وهـا يقرد زاهـقس  يف ارفامش بعض اررعؾقؼات  ،Zahniser, ‘The Word of God’, p. 86اكظ :  (1)

. ورـرفل 87-86يف ارصػحة  36ارؿاائقة حقل إهؿقة اراـققية ارؿحرؿؾة رؾؼافقة. اكظ : ارفامش ر ؿ 

بخارؿة مقزوكة  قية يربز فقفا ارقزن )ص ح ص ص ا( مخارًػا ارقزن  [97-95أيات ]تقرة ارطارق 

-99]ص(. وثؿة ا كاح بض ورة أن ررقافؼ أيات  "ح كة ارؽس "اريائع ارؿراع يف ارسقرة )ص ا ص 

مـ تقرة ارطارق مع أيات ارعي  إورك بيؽؾ أكرب يرجاوز ما رسؿ( بف  قاعا اررجقيا، اكظ :  [94

Stewart, ‘Divine Epithets’ .كؿا يرض( أدكاه 

(2) Bell, Commentary, pp. 34–35.. 
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 ثرجامت

(59) 

«عـ ارسقاق هـا، مخارػة رؾؼافقة، بؾ وغق  مكابطة
(1)

وة عؾاك ذراؽ، ياااو . وعار

بآياات أخا ى  ارؼافقاة يف إصاؾه أيات ارخارجة عـ أن بقؾ يػكض اررااط هذ

 ارؼافقة مـ كػس ارـقع.خارجة عـ 

وأياات  {رااابورال إأُ } :اررال رـرفال بعااارة [997]ورذا يعّؾؼ عؾك أياة 

إن »، فقؼااقل: {خاارق، ارـااار، ارحساااب} :ارراال رـرفاال بؽؾؿااة [200-202]

                                                   

(1) Bell, Commentary, p. 44.  رجااار اإلكااارة إرااك أن أكجقؾقؽااا كااقيػ ت رـااّقه إرااك عااام ارا ااة يف

 Neuwirth, Studien)اررصـقػات ارؿاؽ ة رؾؼافقة ارؼ نكقة اترـاًدا إراك ارؿؼطاع إخقا  فؼاط ماـ كاؾ نياة 

zur Komposition, pp. 69–70)،  وررحظ أن إكؿاط اررل رله مًعا وباررارل ررػاؼ يف ارؼافقاة يف ارساقر

 ,Neuwirth) ارؿؽقااة ارؿرقتااطة ٓ رااله مؼككااة يف ارسااقر ارؿؽقااة ارؿاؽاا ة وباررااارل ٓ ررػااؼ يف ارؼافقااة

Studien zurKomposition, pp. 69–70 .)اضاع ارياذوذ يف   مقويـاغل كاذرؽ مرحظاة أن بقاؾ يػّسا

ارؼافقااة عؾااك كحااق مخرؾااػ، وياا ى وجااقد إ حااام يف غقاا  محؾااف يػصااؾ بااقـ ارؽؾؿااات ارؿؼػاااة ارؿرعا اااة 

. وجال  ماـ اراارقؾ اراذي يساق ف بقاؾ يف هاذا [938]يف أياة  {عابااون}، و[935]يف أية  {ؿي كقـار}

وكحاـ } [938]وأياة  {ساؾؿقنوكحـ رف م} [936]ارصاد يرضؿـ ارريابف بقـ ارعاارات ارؿؼػاة يف أية 

. وياا ى بقااؾ أن هااذا اررؽاا ار ييااق  إرااك وجااقد مااادة زائاااة، ومااع ذرااؽ يـّاااف إرااك آكػصااال {رااف عاباااون

 ,Bellكؾفا وباقـ ارؿاادة ارؿحقطاة هباا )اكظا :  [937]عروة عؾك أية  [936]ارؿقضقعل بقـ هناية أية 

Commentary, p. 27 .) [:940]ويراع كػس ارؿـطؼ عؾك ما يااو يف ارارخؾص ماـ ارـصاػ ارثاام رمياة 

 {رعؾؿاقن} [:940]وجاقد رياابف باقـ ارؼافقاة يف أياة ». ويؼا ر بقاؾ هـاا بقضاقح { ؾ أأكارؿ أعؾاؿ أم اهلل}

كؿاا يمياا  .Bell, Commentary, p. 28 :وهق ممك  عؾك وجقد إباال. اكظ  {يعؾؿقن} [:949]وأية 

)اكظا :  .رؿارقة أن رؽقن ارعاارات ارؿؼػاة اررارقة  ا أضقػت إرك أيات ارحارقاة رإلبؼاا  عؾاك ارؼافقاةبقؾ اح

 (.56، 46-44ص
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 ثرجامت

(52) 

ارػاصؾة يف هذه أية هل إراػ ارؿؿااودة وربؿاا ٓ رـرؿال رفاذه ارساقرة، رؽاـ 

ت يف كػااس هااذا هااذه ارؼافقااة رظفاا  يف أجاالا  أخاا ى مااـ ارسااقرة يف إضااافات رّؿاا

«اررق قاات رؼ يًاااا
(1)

 :ارراال رـرفاال بؽؾؿااة [967-965]أيااات  . وفقؿااا يخااّص 

وراذا راؿ رارؿ  :ا مخرؾػاةفق ى بقاؾ أن ارؼافقاة فقفا {ارعذاب، إتااب، مـ ارـار}

، حقث إ حام نخ  مػكض [957-955]إضافرفا يف ارق ت ذارف )كؿا يف أيات 

رؽـ يـرفل بارػاصؾة اقن / يـ(
(2)

. 

ة آفكاضاات ارراال أراك هبااا بقاؾ )وتااقف كـا ياافا وبصا ف ارـظاا  عاـ صااحّ 

هاذا ؾ بؿليا مـ اررػصقؾ يف ارجال  ارثاام أدكااه( فانن مسالرة ارعـاصا  اررال رياؽّ 

ذا،ا مسلرة غقا  مااكا ة، وٓ يقجاا  ل ارؽاق  يف ارـؿط اإليؼاعل هل يف حاّ اررحقّ 

إجؿاع عؾقفا. ورحاول أكجقؾقؽا كقيػ ت جاهاة ررحساقـ ففؿـاا رإليؼااع ارؼا نم 

. وهـا رػصاؾ أكجقؾقؽاا ارحاآت 9989ة يف ارؼ نن تـة يف دراترفا رؾسقر ارؿؽقّ 

مػاجًئاا يف ارسؾساة  اواررال را ى فقفاا كاذوذً اررل رظف  يف ارساقر ارؿؽقاة إوراك 

  بساقط يف ارؿقضاقعاإليؼاعقة )ارؼقايف( يرلامـ مع رغقّ 
(3)

ل ارعااب  يف : أماا اررحاقّ 

                                                   

(1) Bell, Commentary, p. 41.. 

 .32كػسف، ص (2)

 [90، 9-8]ودعًؿا رفذا ار أي رؼكح عؾك تاقؾ ارؿثال وحاات ف عقة مقضاقعقة د قؼاة عـاا أياات  (3)

، 92-99، 90-9]: وكاذرؽ يف تاقرة ارطاقر عـاا أياات [94-99]مـ تقرة ارؿعارج، ثؿ عـا أياات 

 Neuwirth, Studien zur. اكظاا : [36-34، 33]ويف تااقرة عاااس عـااا أيااات  [،94-96، 93

= 
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 ثرجامت

(53) 

بارـساة رفا عؾك   ب هناياة وحااة مقضاقعقة ارـظام اإليؼاعل فقاّل 
(1)

ورا ى أن  ،

وماا ة  ،ارقضااع مخرؾااػ بارـساااة رسااقر ارؿ حؾااة ارؿؽقااة ارؿرقتااطة وارؿراالخ ة

ر أكجقؾقؽا أن اررغق ات يف ارـظام اإليؼاعل ارساائا يؿؽاـ أن يرالامـ أو أخ ى رؼ ّ 

يله   يًاا مـ ارػقاصؾ ارؿقضقعقة
(2)

إكاؽال، رؽـفاا  . وراؼك هذه ارػ ضقة محّؾ 

وجاقد  -يف ارساقر اررال رساق فا كـؿااذج- جاي ة بارـظ ، ذرؽ أن أكجقؾقؽا ر ى

ارػقاصؾ ارؿقضقعقة بيؽؾ يػاقق مقاضاع اررحاقٓت يف ارؼافقاة اررال حااد،ا، 

                                                   
= 

Komposition, pp. 91–95. وثؿااة مثااال نخاا  رااذك ه أكجقؾقؽااا يف دراتاارفا بعـااقان: Studien zur 

Komposition، حقث ر ى أن ارقحااات ارؿقضاقعقة ررالامـ ماع اررحاقٓت يف ارؼافقاة يف جؿقاع  98ص

ا مقضاع واحاا يف تاقرة ارؿااث . ورـاا ش اررغقا ات يف ارساجع واررجااكس ارصاقه )ورساؿقف ارػقاصؾ عاَ 

Reimabwandlung،  فقؿا يؾل(. ،55(، ص9ر ؿ )اكظ  ارـص ارؿؼابؾ رؾفامش 

 (. سؿ اركجؿات)، 57-55رجل ، صكارة رفذا ارؼصا ارؽاراة اإل

 Studien zurماـ تاقرة عااس )اكظا : [39/32]مثاال تاقر ارؿ حؾاة ارؿؽقاة ارؿرقتاطة هاق أياة  (1)

Komposition, p. 95)،  مـ تقرة ار عا  [5/6]ومثال تقر ارؿ حؾة ارؿؽقة ارؿرلخ ة أية(Studien 

zur Komposition, p. 107). 

وراذك  أكجقؾقؽاا اررحاقٓت يف  .Neuwirth, Studien zur Komposition, pp. 101–107اكظ :  (2)

، 33/34]، وتااقرة ماا يؿ: [902/903]ـ ق، وكااذرؽ أيراا[64/65]أيااات اررارقااة: تااقرة ارؽفااػ: 

. ويف مؾخااص ارـرااائج رصااـػ هااذه [32/33، 24/25]عااروة عؾااك تااقرة  ااف: [، 74/75، 40/49

)ب(  ااؾ أو بعاا فاصاؾ رئاقس بآياات  ؾقؾاة  .)أ( رحقٓت عـا ارػقاصؾ ار ئقسة )مثآن( :اررحقٓت إرك

)د(  اؾ هذه ارػقاصؾ أو بعاها بآيات  ؾقؾاة )مثاال  .)ج( عـا ارػقاصؾ ارصغق ة )ترة أمثؾة( .)ثرثة أمثؾة(

 أو )ها( بقـ عـص يـ رـػس ارؽرؾة ارـصقة )مثآن(. .واحا(
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 ثرجامت

(54) 

ؾ رغققاً ا يف كظاام ارؼافقاة يعرؿاا يف إتااس عؾاك ارؼافقاة وٕن رع يػفا رؿاا يياؽّ 

ة ارؿرقتاطة وهذه اريذوذات ارعاب ة يف ارؼافقاة يف تاقر ارؿ حؾاة ارؿؽّقا ،ارسائاة

يةأهؿقة بـقق يف رؼاي ها مج دة مـ أّي 
(1)

. 

ؼ مـ درجة وجقد ارؼافقة يرجؾاك  اار ماـ ارؿ وكاة يف ارعر اة ويف إ ار اررحؼّ 

 ،بااقـ ارؼافقااة وارااقزن، وكرهؿااا يساافؿ يف آرػاااق ارؽؾاال بااقـ زوج ارؿػاا دات

ورؼرضل ارؼافقة اكسجام ارح وف ارؿرح كة ارؼصق ة مع بعضافا كؿاا رػعاؾ ارقاا  

ر ا  أو اراا  واراال، وكحق ذراؽوارقاو، وكذا ح ف ارـقن، وارؿقؿ، واررم وا
(2)

 .

عؾااقؿ  :مثااؾ ،ل ارااقزن يف ارؿؼابااؾ عؾااك آرػاااق بااقـ أزواج ارؿػاا داتبقـؿااا ي ّكاا

وبصااق ، ومؾرحااا وم رػااؼ أو عاا ض وتااؿع. وفقؿااا يرعؾااؼ بارسااجع، يحاااد 

ارارغققن عاًدا مـ مسرقيات اررؼابؾ، و اا ذك هاا ديػاقـ تارققارت يف عااد ماـ 

ذا إماا مؼآرااف ارراال رـاوراات هاا
(3)

رااذا فاانن ارسااجع ارؿرؿاثااؾ )أو ارسااجع  :

يف  بحقاث يؽاقن هـااك رقافاؼ راامّ  اع( هق ما جاا ت أرػافاف مرطابؼاة رؿاًماارؿ ّص 

                                                   

ومع ذرؽ رؼ  أكجقؾقؽا أن رصـقػفا  .Neuwirth, Studien zur Komposition, p. 73اكظ :  (1)

رؾؼافقة ارؼ نكقة مـ ارعؿقم بؿؽان بحقث يسؿ( برسؾقط ارضق  عؾك أهؿقرفا رؾػقاصؾ اراـققية وأن دراترفا 

 .Neuwirth, Studien zur Komposition, pٓ ،اف إرك رؼايؿ رحؾقؾ مـفجل رؾؼافقة ارؼ نكقة. اكظ : 

78.. 

 ..’Stewart, ‘Sajʿ in the Qurʾān’, and ‘Rhymed Prose اكظ : (2)
 ..’Stewart, ‘Sajʿ in the Qurʾān’, ‘Rhymed Prose’, and ‘Divine Epithets اكظ : (3)
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 ثرجامت

(55) 

 نثۆئ :يف  قراف [26، 25]ومثال ذرؽ ما جا  يف تقرة ارغاكقة يف أيرقـ  :ارقزن

أمااا ارسااجع ارؿرااقازي فقؽااقن آرػاااق بااقـ  .مث ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

، 93]ارػاصؾرقـ فؼط يف ارقزن وارؼافقة، ومثال ذرؽ يف تقرة ارغاكاقة يف أيراقـ 

وكجااا ارػاصااؾرقـ يف ارسااجع ،  مث ڻ ں ں ڱ ڱ نثڱ :يف  قرااف [94

مـ تاقرة  [94-93]ارؿط ف ررػؼان يف ارؼافقة دون ارقزن كؿا يرض( يف أيرقـ 

وهـااا رساارخام كؾؿااة ،  مث ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ نثٺ :كااقح يف  قرااف

مقازكة أو ازدواج رقصػ ارػاصؾرقـ، عؾك تاقؾ ارؿثاال ارؽؾؿراقـ إخقا رقـ يف 

ررقافؼااان يف ارااقزن  {َمْاُثقَثااةٌ  /َمْصااُػقَفةٌ }مااـ تااقرة ارغاكااقة  [96، 95]أيرااقـ 

ربعااة ياقحل بارجااة مااـ ارؿ وكااة يف ماااى دون ارؼافقاة. ووجااقد هااذه إكااقاع إ

 رؼابؾ ارؿطؾقب رؾحػاظ عؾك عـص  اررقافؼ يف ارسجع.ار

 .: أكقاع ارسجع ارؿخرؾػة6ارجاول 

 كقع ارسجع
أيات ارؿيرؿؾة عؾك 

 أرػاظ مرطابؼة رؿاًما

ارػاق ارػاصؾرقـ يف 

 ارقزن

ارػاق ارػاصؾرقـ يف 

 ارؼافقة

 كعؿ كعؿ كعؿ ارسجع ارؿرؿاثؾ

 كعؿ كعؿ ٓ ارسجع ارؿرقازي

 كعؿ ٓ ٓ ارسجع ارؿطّ ف

 ٓ كعؿ ٓ ارؿقازكة
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 ثرجامت

(56) 

يف اررحؼؼ مـ وجقد اإليؼاع ارؼا نم اتارـاًدا  ورصقغ كقيػ ت كظامفا ارخاّص 

وارـؿط ارصقه رؾؿؼاا ع ارثرثاة إخقا ة  ،وارقزن ،ارـربة :هل ،إرك ثرثة معايق 

مع م اعاة ارؿؼطع إخق  يف كؾؿة ار وي هاؾ هاق مؼطاع مػراقح  ،يف كؾؿة ار وي

أم مغؾؼ
(1)

. كؿا رسق  كقيػ ت عؾك ارؿـفج ارذي تار عؾقف كقراكف يف اررؿققل باقـ 

كؾؿات ارا وي عؾاك أتااس اررالثق  ارؿساجقع رؾجاذر إخقا ، ورا ى أن غاراقاة 

ارسقر ارؿؽقة اررل كلرت يف ارؿ حؾة إورك أو ارؿرقتطة رػّضاؾ كؿًطاا تاائًاا أو 

قااة أو كاااف مرح كااة يف ا أن رؽااقن اكػجاريااة أو احرؽاكا رؾصااائت إّمااحرااك حصاا ي  

ّٓ ارؿقضع إخق  وٓ رراع كؿًطا عيقائق   ا يف مقاضع كادرة جاا  ا إ
(2)

. ثاؿ رسارخام 

)رغقاا  ارؼافقااة(،  Reimwechsel :هؿااا ،كااقيػ ت مصااطؾحقـ مرؼااابؾقـ رـقراكااف

Reimabwandlung )رقصاػ كاقعقـ ماـ اررحاقل ارصاقه ،)رـقياع ارؼافقاة
(3)

 .

يف أيااة ارراتااعة مااـ تااقرة   مث نثمئ :ـورحااقٓت كفااذه مثااؾ آكرؼااال ماا

يف   مث نثېئ :يف أيااة ارعاكاا ة، وكااذرؽ مااـ كؾؿااةمث     نثخب :ارؿعااارج إرااك

ُرصااـّػ عؾااك أهنااا  [34]يف أيااة   مث نثی :مااـ تااقرة عاااس إرااك [33]أيااة 

Reimwechsel )ففااذه ارػقاصااؾ ٓ ررػااؼ يف ارؼافقااة وفااؼ  ،)رغقاا  يف ارؼافقااة

                                                   

(1) Neuwirth, Studien zur Komposition, p. 71.. 
 .72كػسف، ص (2)
 .74كػسف، ص (3)
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(57) 

إخق  رفا ٓ يرقافاؼ يف اررالثق  ارؿساجقع. كؿاا أن رصـقػ كقيػ ت، رؽـ ارجذر 

يف أياة   نثٿمث :يف أية ارخامسة يف تقرة هقد إرك  مث نثجب :اررحقل مـ

 {اأب ا} :إراك كؾؿاة [30]يف تقرة عااس يف أياة   مث نثەئ :ارسادتة، أو مـ كؾؿة

ا  ػقًػا بقـ ارػاصؾرقـ وباررارل يياؽؾ رقافًؼاا يف  صقرق  ًٓ يؿثؾ رحق  [ 39]يف أية 

( Reimabwandlung)ارؼافقة وفؼ رصـقػ كقيػ ت، اررل را اه رـقيًعاا يف ارؼافقاة 

ال مقضقعل  ػقػ جاا  مثؾ هذه اررحقٓت ريق  إرك رحق   وأنّ 
(1)

. ويف ارؿؼاباؾ 

ماع  رت بؿر مة ارؿـفج ارؿسارقحك ماـ ارساجع ارساائا يف اررعاماؾايـادي ترقق

 وعؾااك أتاااس وجااقد ارسااجع يف ار تااائؾ وإدعقااة ،ارؼااقايف واإليؼاااع يف ارااـّص 

مااـ تااقرة إعاا اف إرااك  [980]ارؿـسااقبة رؾـااال، واإلكااارة ارؿحرؿؾااة يف أيااة 

اتاارخاام إتااؿا  ارحسااـك يف تااقاق غقاا   اا نم، ياا ى تاارققارت أن ارؼقاعااا 

ربؿاا رياقع يف ارؼا نن إراك خام فقفاا رُ رؾسجع وإتارقب إدبقة اررل اتارؿؼ رة 

كاق  حاّ 
(2)

اراااحثقن  . وٓ يؼػ هذا عـا حااود ارساقر ارؿؽقاة إوراك اررال يؼا ّ 

بقجقد ارسجع فقفا بارجات مرػاورة: ويثق  ترققارت رسااؤٓت حاقل ارػ ضاقة 

                                                   

 .89كػسف، ص (1)

 Neuwirth, Studien zurواكظ  أيًضا:  ،Stewart, ‘Divine Epithets’, p. 24اكظ :  (2)

Komposition, p. 66  َى اترخاام ارسجع يف ففؿ ارؼافقة ارؼ نكقةحقث ررسا ل أكجقؾقؽا عـ جاو، 

وررحاث عـ عام صرحقة اترخاام ارسجع إخق  يف رؼاي ها كـقع مـ ارؿغاي ة ارسقا قة عروة عؾك 

 ودة بارسجع  اؾ اإلترم أو ارؼافقة ارؼ نكقة يف ارق ت ارحاض  )نكذاك(. اقعة مع فرـا ارؿحا
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(58) 

اررل ر ى أن أيات ارطقيؾة ذات إرػاظ ارؽثق ة اررل ررجؾك يف ارسقر ارؿرالخ ة 

 ـاص  ارسجع.رخؾق رؿاًما مـ ع

ت راف عؾاك مؼاكح تارققيجار بـا إكعام ارـظ  يف كؿاقذج تاقرة اراؼا ة رؾرعا ّ 

وكذرؽ رؾاحث يف كقػقة اكسجام تقرة ماـ تاقر ارؿ حؾاة ارؿرالخ ة مثاؾ اراؼا ة 

  ارؼافقاة. وكؿاا مع ارـظام ارذي ا كحرف أكجقؾقؽا كاقيػ ت روهؿقاة اراـققياة ررغّقا

 246]ارغاراقاة ارعظؿاك  ل ارساابع أدكااه، فاننّ ض( مـ ارعؿقد إيس  يف ارجااويرّ 

. كؿاا (اقن/يـ/ااقم/يؿ)ٔيات تقرة اراؼا ة رـرفال بارؼافقاة  [286مـ إجؿارل 

أن ارقزن ارسائا رفذه ارؽؾؿات ارؿؼػاة هاق رؾجؿاع ارؿاذك . وعؾقاف فانن أياات 

، وكااذرؽ {ػؼااقنرؾؿرؼااقـ، يـ} :عؾااك تاااقؾ ارؿثااال رـرفاال بؽؾؿااة [5-2]مااـ 

ارؿخرؾػرااان بعاض ارياال . وصاقغ ارجؿااع ارؿاذك  هااذه  {ؿػؾحاقنار ،يق ـاقن}

وبارراارل  :ررؼا ع مع خؿسقـ كؾؿة مـ كؿط )ص ح ص يؿ( أو )ص ح ص ياـ(

 [29]، يف حاقـ رـرفال أياة {عظاقؿ}فعؾك تاقؾ ارؿثال رـرفل تاع نيات بؽؾؿة 

، {ارا حقؿ}بؽؾؿاة  [37]ونياة  ،{ارحؽقؿ}بؽؾؿة  [32]وأية  ،{عؾقؿ}بؽؾؿة 

وما ة أخا ى يف  [968]يف أياة  {مااقـ}، و[90]يف أياة  {مفقـ}اك كؾؿة وهـ

. وبعضافا ياا د يف نياات معلورااة ضاؿـ تؾساؾة مااـ ارػقاصاؾ ارراال [208]أياة 

رـرفال باار وي )ااقن/ ياـ/ اقم/يؿ( ويف حاآت أخا ى را د هاذه ارؽؾؿاات يف 

ص( ترتؾ  صق ة يف مؼابؾ ارػقاصاؾ إخا ى اررال را د باـؿط )ص ح ص َح 
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واررل ررطابؼ بيؽؾ واض( مع ارؽؾؿات ذات ارـؿط )ص ح ص ياؿ( أو )ص ح 

 ص يـ( يف ارقزن وإن رؿ ررػؼ يف  افقة واضحة.

ياااّقـ أكااقاع ارػقاصااؾ ارؿخرؾػااة يف تااقرة اراؼاا ة وكقااػ يؿؽااـ  (7)ارجاااول 

 .اترخاامفا يف رؼسقؿ ارسقرة إرك كرؾ محادة ارؼقايف

القوايف  

)ون/ ين 

 / وم/يم

 القوايف

ور/ير/و

 ل/يل

 القوايف

 يب/يد

القوايف 

)ـاب/ـاد

 /ـاق(

 القافوة

 )ـار(

 الوزن

)ص ح ص 

 َح ص(

 الوزن

)ح ص ص َح 

 ص(

الوزن )ص 

 َح ص(

أيات 

9-99 

 أية إورك       

   7أية     

       

   20أية      اي   20أية 

29-

905 
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    32   
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990 

  

  اي  906-990

 كصق 

     



 

 

 الجزامنية والجعاقبية لسورة البقرة ثنينصيّة( لبنية السورة القرآنية: الجمع بني القراء - مقاربات )نقد

 ثرجامت

(69) 
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  اي 

 بصق 

    

       994-995  

         

       999-920  

      كصق  920

929         

922-

924 

        

-925   سجقدار  925-926

929 

  

      ارؿصق  

927-

947 
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    276 

     

    282-

  اي  284-285 285

 ارؿصق 

     

286         

حرااك أيااة  [904]ة ارراال رااااأ مااـ أيااة ارؽرؾااة ارـصااقّ  ويؿؽااـ مرحظااة أنّ 

 {أرااقؿ، ارعظااقؿ}رـرفقااان بارػاصااؾرقـ  [905، 904]رياارؿؾ عؾااك نيرااقـ  [990]

رـرفال بارؼافقاة )اقن/يـ/ااقم/يؿ(.  [905-29ماـ أياة ]بقـؿا ارؽرؾاة ارساابؼة 

رـرفل بارػقاصؾ أرقاة  [990إرك  906]وريرؿؾ مع ذرؽ عؾك خؿس نيات مـ 

، 904]ػاؼ يف اراقزن ماع أيراقـ واررال رر { اي ، كصق ، ارسااقؾ،  ااي ، بصاق }

ورؽـ ٓ ررػؼ يف ارؼافقة مع أيات ارسابؼة. ويمدي هذا إما  إراك وجاقد  [905

دون خاا ق رؼقاعااا اررقافااؼ يف  [990]حرااك أيااة  [29]كرؾااة مكابطااة مااـ أيااة 

، 999]وحاااات ارسااجع. وثؿااة فاااه ة أخاا ى يؿؽااـ مرحظرفااا عـااا أيرااقـ 

[ ررػااؼ مااع كؿااط ارؼافقااة 999]ل رـرفاال هبااا أيااة ارراا {ارجحااقؿ}فؽؾؿااة  :[920

إن ارػاصااؾة  : ثااؿّ [998-999]/يـ/اااقم/يؿ( يف ارؽرؾااة ارسااابؼة رميااات )اقن
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ررػؼ يف ارؼافقة مع هذه ارؽرؾاة رؽـفاا ررػاؼ ماع  ٓ [920]يف أية  {كصق }اررارقة 

 999أياة ماـ ]ارؽرؾة ارـصاقة راااأ  ورذا يؿؽـ ارؼقل أنّ  :يف ارقزن [999]أية 

ًٓ 920حرك  ثارًثا، كجاا ارحااررقـ ارؾراقـ جاا ت فقفؿاا  [. وإذا أردكا أن كسقق مثا

رؼافقاااة ارساااابؼ ررػؼاااان ماااع كؿاااط ا [283، 282]يف أيراااقـ  {عؾاااقؿ}كؾؿاااة 

، وماع اراقزن [283حراك  272ماـ أياة ]/يـ/اقم/يؿ( رؾؽرؾة اررال راااأ )اقن

. ورـرفال [285إراك  282]ٔياة اررارل )ص ح ص َح ص( رؾؽرؾة اررل رااأ ماـ ا

-272}وهباا ُرخارؿ ارؽرؾاة  {وارؿصاق  ، ااي }بارػاصاؾة  [285-284]أيران 

285}. 

َح ص( ويف ارؿؼابااؾ، كجااا عـااا مقاضااع أخاا ى أن كظااام ارااقزن )ص ح ص 

 [929-925]/يـ/اقم/يؿ(. ويحاث هذا يف أياات يمدي بـا إرك ارؼافقة )اقن

رااقزن )ص ح ص َح ص(. ورـرفاال أيااة ارراال رراالرػ مااـ خؿااس نيااات بـظااام ا

، أماا {ارؿصاق }يف حقـ رـرفل أية اررل رؾقفا بؽؾؿاة  {ارسجقد}بؽؾؿة  [925]

وراذا  :{ارعؾاقؿ، ارا حقؿ، ارحؽاقؿ}فرـرفال بؽؾؿاة  [929إرك  927مـ ]أيات 

فنن  افقة هذه أيات هل )اقن/يـ/ااقم/يؿ( اررال رظفا  بار اكؼطااع يف أياات 

رؾقفا نية مػا دة رـرفال  [947]. وعروة عؾك ذرؽ فنن أية [947إرك  927مـ ]

وأرى أن هذه ارؼافقة ارياذة هل خرام ارؽرؾاة ارـصاقة،  ،[948]نية  { اي }بؽؾؿة 

. وثؿاة [948حراك  925ماـ أياة ]مثؾفا يف ذرؽ مثؾ ارؽرؾاة ارؿؼػااة اررال راااأ 

 { اااي }ؾة )حقااث ارػاصاا [20]فاااه ة مياااهبة يؿؽااـ مرحظرفااا عـااا أيااة 



 

 

 الجزامنية والجعاقبية لسورة البقرة ثنينصيّة( لبنية السورة القرآنية: الجمع بني القراء - مقاربات )نقد

 ثرجامت

(70) 

: [920]يف أياة  {كصاق }مجاًدا(: و ا تاؼ ارؽرم عؾقفا عـاا رـااول ارػاصاؾة 

يف  {إماقر}وكاذرؽ  [976]يف أية  {بعقا}ويصاق إم  كػسف عؾك ارػاصؾة 

يف أياة  {ماا ي ياا}عروة عؾك  [237]يف أية  {بصق }وارػاصؾة  [290]أية 

. [279]يف أياة  {خاقا }ثاؿ ارػاصاؾة  [265]يف أياة  {بصاق }وأيًضا  [253]

 وثؿة فقاصؾ كصقة صغق ة عـا هذه ارـؼاط، وهل فقاصؾ مؼاقرة بر كؽ.

وهـاك أمثؾة أخ ى رؾػقار( اررل وزهنا )ص ح ص َح ص( رظف  عـاا أياات 

رـرفال بارػاصاؾة  [294]أياة  وراذا فاننّ  :[235-233]وكذرؽ  [294-295]

يف  [294]ررقافؼ أية  [295]يف أية  {عؾقؿ}ثؿ رله ارػاصؾة  {  يب}ارياذة 

-296]/يـ/اقم/يؿ( يف أيات ررػؼ يف ارؼافقة مع ارػقاصؾ )اقنارقزن، رؽـفا 

ٓت يف ارقزن وارؼافقة راااأ ة ارؿكابطة اررل رـيل عـ اررحقّ . وارؽرؾة ارـصقّ [232

-233]ارصاغق ة رمياات  ارؿجؿقعاة وباررارل فننّ  ،[232حرك  294مـ أية ]

، {بصااق ، خاقاا ، حؾااقؿ، ارؿحسااـقـ، بصااق }قااة: رٔ[ رـرفاال بارػقاصااؾ ا237

رؽاـ  [948-925]وباررارل رساق  عؾاك كػاس اراـؿط اراذي ٓحظـااه يف أياات 

 بصقرة مصغ ة.

 ؾة يف تااقرة كاقاا ة مثااؾ اراؼاا ة رعـاال بارضاا ورة وٓ كااؽ أن ارؿ وكااة ارؿرلّصاا

ة، رؿارفا عؾك مجؿقعاة مرـقعاة ماـ ارػقاصاؾ ارـصاقّ إمؽاكقة اك -كؿا ثات معـا-

حؼقؼة ارساق ارغاراقة ارعظؿك مـ ارػقاصاؾ ارؿؼػااة ماع ارػقاصاؾ  ومع ذرؽ فننّ 
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 ثرجامت

(79) 

ارؿقضااقعقة يف ر جؿااة عاااا ارحؾااقؿ ورودي بااارت رؿعااام ارؼاا نن رفااا أهؿقرفااا 

ارخاصااة
(1)

ٓ يـطاااؼ بارضاا ورة  ويرضاا( مااـ هااذا أن ا ااكاح أكجقؾقؽااا كااقيػ ت. 

رااا ى أكاااف يف ارساااقر ارؿؽقاااة ذات ارؿ حؾاااة ارؿرقتاااطة  ذْ إِ  :عؾاااك تاااقرة اراؼااا ة

بط يؼاة واضاحة »وارؿرلخ ة فنن ارؽؾؿات ارؿـرفقاة بػاصاؾة )اقر/ي /ااقل/يؾ( 

 ،ررػااؼ يف ارؼافقااة مااع ارؽؾؿااات ارؿـرفقااة بارػاصااؾة )اقن/يـ/اااقم/يؿ(« مااكاا ة

 ؼ  قاعاا ارساجع يف هاذه ارحاراة، وٓ رعاا  رؽـ ارحاال أن تاقرة اراؼا ة رساق  وفا

تقرة اراؼا ة تاجًعا يف ذا،اا رؽـفاا رؾرالم بؼقاعاا ارساجع يف رقفقاػ اررؼطقاع يف 

 .كؿقذج ارؼافقة رؾرلكقا عؾك فقاصؾ ارق ػ يف ارـّص 

ة اررال رـرفال ارؽرؾ ارـصقّ  ا هذه ارؿسلرة إذا وضعـا يف آعراار حؼقؼة أنّ وررعؼّ 

/يؿ( ررخؾؾفااا باكرظااام كؾؿااات بااارقزن )ص ح ص ي بػقاصااؾ )اقن/يـ/اااقم

سااق يف ارؼافقاة ػاؼ بارّ ( أعره، فنهناا ررّ 7ورغؿ أن هذا يرض( مـ ارجاول ) ،ص(

مع ارؽرؾة ارؿحقطاة ورياكك يف بعاض ارخصاائص ماع ارؿجؿقعاات آفرراحقاة 

وراله هاذه ارػقاصاؾ جالً ا ماـ كاقع  ،وارخرامقاة اررال وزهناا )ص ح ص َح ص(

ماـ ذراؽ  :سؼة يف ارقزنخقارقؿ أيات: مثؾ إوصاف ارؿلدوجة ارؿرّ ـ مـ معق  

 نثڈ :وكاذرؽ ،[7]يف أية   ڤمث ٹ نثٹ :عؾك تاقؾ ارؿثال عاارة

أو صقغ  .[37]يف أية   مث ىب مب خب نثحب، [32]يف أية   ڑمث ژ ژ

                                                   

 يرؿ كؼاش هذه ارؿسلرة يف ارجل  ارثام. (1)
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 ثرجامت

(72) 

يف   مث ی ی ی نثی :مثاااؾ :رعاق ياااة عاااـ حؼاااائؼ خارااااة أو صاااػات إرفقاااة

يف ارحاااايث عاااـ   ېئمث ېئ ۈئ نثۈئ أو ،[29]ارحاااايث عاااـ اهلل يف أياااة 

. وي ى روبـسقن وزاهـقسا  أن صاػات اهلل وغق هاا ماـ [968]اريقطان يف أية 

ارصقغ اررعاق ية هل وحاات خرامقاة ارفااف مـفاا خارؿ ارؽراؾ ارؿقضاقعقة اررال 

رؼع حاادوها داخاؾ اراـّص 
(1)

وبـاا  عؾاك ذراؽ ياااو أن هـااك ماا ياربر رؿققلهاا  ،

كسجع مط ف وفؼ كظام ارؼافقة )اقن/يـ/اقم/يؿ(. وماع ذراؽ يـاغال مرحظاة 

ة يف اراراتااة ارراال ظفاا  ضااؿـ ارػقاصااؾ اراـققيااة ار ئقسااأن هااذه ارقحاااات ٓ ر

أج اها روبـسقن، أو زاهـقس ، أو فاريـ أو كقػقـ رضاا رساقرة اراؼا ة، وأن هـااك 

ل مـ ارحآت اررل جا ت فقفا هذه ارصقغ يف مقاضع ٓ يظفا  فقفاا رحاقّ  ارعايا

مقضقعل
(2)

. 

                                                   

ؼ بندراج اررؼسقؿ وفؼ فكات زمـقة يرحؼّ : »Wansbrough, Quranic Studies, p. 117ا: اكظ  أيًض  (1)

وي كل روبـسقن كذرؽ عؾاك «. ، وكحق ذرؽ{وهق ارعؾقؿ ار حقؿ}، {واهلل عليل حؽقؿ} :صقغ محادة مثؾ

إثا  ارـصال اراذي يـيال عاـ رؽا ار ارػقاصاؾ ارؿرطابؼاة يف أياات اررال يا د يف هنايرفاا صاػات اهلل. اكظاا : 

Discovering the Qur’an, pp. 198–201. 

اررااً اا يف مؼابؾ ارػقاصؾ اراـققية ارؿؼكحة رؾساقرة، فساقف كجاا « ارؽؾؿات ارياذة»إذا وضعـا هذه  (2)

يف أياة  {كصاق }كؾؿاة  ا باررؼسقؿات اررل يؼكحفا روبـساقن أو زاهـقسا : إذ يؿؽاـ ارؼاقل أنّ محاوًدا جا  

يف أيرااقـ  { اي /مصااق }ماـ تااقرة اراؼا ة رااله  ا ب هنايااة أحاا ارؿؼااا ع اررال ا كحقهااا، بقـؿاا  [920]

ة. وثؿة رقافؼ بقـ ارـؿط ارؿؼاكح بػعاؾ هاذه ة ارخرامقة يف ارسقررلرقان يف بااية ارؽرؾة ارـصقّ  [284-285]

رغؿ أهنا  ا رؽاقن مجا د أماارات رلياادة عااد ارػقاصاؾ يف  ،ارؼقايف ارياذة وبقـ ارـظام ارذي يؼكحف فاريـ

= 
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 ثرجامت

(73) 

  رعا  
ّ
ت رساـة رايف مؼارة تارقق ارصػات اإلرفقة ارؿلدوجة محقر ارككقل ارجؾل

ضا( مـفؿاا ويقرد فقفا خاربيـ يرّ  ،اررل كي ها يف مجؾة اراراتات ارؼ نكقة 2093

 ارؿياااكؾة اراـققيااة رؾـسااقج اراا ئقسمااـ  د يف كااقعهااذه ارخااقارقؿ يؿؽااـ أن راا ِ  أنّ 

أمااا ارخاارب إول فقرضااؿـ  اااًرا مااـ ارؿ وكااة يف م اعاااة ارؼافقااة  :رؾؿااادة ارؼ نكقااة

                                                   
= 

أكظؿة اررؼابؾ ارعؽسل. وتقً ا عؾك ارؿـفج ارذي يؿقؾ إرك إب از أهؿقة إجلا  اررل رله  ا ب بااياة وهناياة 

يؿؽـ أن رؽقن محؾ أية إخقا ة ماـ ارحؾؼاة )أ( عـاا  [20]يف أية  { اي }فنن كؾؿة ارقحاات اراـققية 

[ رااله يف أيااة  اااؾ إخقاا ة مااـ ارحؾؼااة إورااك، بقـؿااا كؾؿااة 920يف أيااة ] {كصااق }فاااريـ، وأن كؾؿااة 

[ ما ة 947] ؾ أياةؾ أية ارقتطك يف ارحؾؼة ارؿرقتاطة رؾؿؼطاع )د(: ورؿّثا[ رؿثّ 926يف أية ] {مصق }

ؾ هنايااة ارحؾؼااة  اااؾ [ رؿّثاا967يف أيااة ] {مااـ ارـااار}أخاا ى أيااة ارقتااطك يف ارؿؼطااع )هااا(، يف حااقـ أن 

[ رااله  اااؾ ارحؾؼااة 207-204، 202-200إخقاا ة مااـ هااذا ارؿؼطااع. وارؼااقايف ارياااذة عـااا أيااات ]

ر أيراقـ (: وكِا*)ج [ فرله ضاؿـ ارحؾؼاة ارقتاطك ماـ ارؿؼطاع294، 292-290ارقتطك، أما أيات ]

[ ررؽاقن 253يف أياة ] {ي ياا}ل يف ارككقب ارذي ا كحف، ثؿ رله كؾؿاة [ رؿثرن كؼطة رحقّ 294، 207]

(، '[ هل أية  ااؾ إخقا ة يف ارحؾؼاة ارقتاطك )*259يف أية ] { اي }(. وكؾؿة *نخ  نية يف ارحؾؼة )ج

رله ضؿـ ارحؾؼة إخق ة يف هذا ارؿؼطع. ويف خرام  [279-269، 267، 265وارؼقايف ارياذة يف أيات ]

 فاننّ  :رقافؼ مع اراـقة ارـاجؿة عـ  افقة ارخراام ارسقرة يااو ارـظام ارذي ا كحف فاريـ مضط ًبا يف إففار أّي 

ا راااياة [ وارذي يعرربهؿا روبـسقن وزاهـقس  ممكا ً 285-284يف أيرقـ ] { اي /مصق }ارلوج ارؿؼػك 

( عـاا فااريـ. وعاروة عؾاك ذراؽ وكؿاا رؼاكح *ق  مـ ارسقرة، يـػصؾ كرقجة بااية ارحؾؼاة )أارؿؼطع إخ

عؾك ارصقغ آفرراحقة يف حقـ  كاق ٍ  دراتة روبـسقن إخق ة رسقرة ارؿائاة يؿقؾ ارعؾؿا  إرك ارككقل بيؽؾٍ 

 ر رخرام ارقحاات اراـققية ارؿؼكحة.ٓ يؾرػرقن إرك بقان ارؿربّ
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 ثرجامت

(74) 

ارا قؼة رؾصػات اإلرفقاة
(1)

 َؾا: فحاقـ أمْ 
 
كرافاا اباـ أبال  {غػاقًرا رحقًؿاا} ك ارـاال

 تااؿقًعا}كرافااا  {تااؿقًعا بصااقً ا}وحااقـ أمؾااك ارـااال  ،{عؾقًؿااا حؽقًؿااا}ارساا ح 

ويف روايااة أخاا ى رفااذا  هااا ورضاال هبااا.وحااقـ   أهااا عؾااك ارـااال، أ  ّ  ،{عؾقًؿااا

مـ تاقرة إكعاام يرػااخ  اباـ  [93]ارحايث عـ عؽ مة يف رػسق  ارطربي رمية 

ا عؾك أكاف باّال كؾؿاات باـػس أبل ارس ح هبذا إم  أمام جؿاعة مـ   يش ويمكّ 

وأن  «{غػاقر رحاقؿ}إراك  {عليل حؽاقؿ}ويؼصا يف هذه ارحارة رغقق  »ارخارؿة 

ا :فؼال ،عؾفه عؾك فِ ارـال أ     اررال تاا فا ارطاربي يف  ّي ا  كعؿ تقا . ويف رواية ارس 

 :هذا ارسقاق يلعؿ ابـ أبل ارس ح أكف يقحك إرقاف كؿاا ُياقحك إراك محؿاا، فقؼاقل

 إرقاف فؼاا أوِحا كإن كان محؿا يقَح »
ّ
ماـ  [93]وذراؽ عـاا رػساق  أياة  «ل إرال

 {عؾاقؿ حؽاقؿ}. واررغقق  ارؿذكقر هـا مـ جلأيـ، حقاث راؿ رغققا  تقرة إكعام

 وارعؽس. {تؿقع عؾقؿ}إرك 

                                                   

هذا مؾخص رؾحايث ارؿيار إرقف ورقس  .Stewart, ‘Divine Epithets’, pp. 37–38 :اكظ  (1)

 واتراّل  ،Fables of the Ancients :د أٓن دكايس هذه إخاار يف كراب رف بعـقانا. ويقرِ ا رااًتا مااك ً 

صقغة  أن رحّؾ  ره محؿا مـ إمؽاكقةارؿفؿ يف هذه ارؼصة هق ما   ّ »هبا عؾك ارطاقعة اريػفقة رؾؼ نن، فؼال: 

 .(Dundes, Fables of the Ancients?, p. 32)اكظ :  .«محؾ أخ ى



 

 

 الجزامنية والجعاقبية لسورة البقرة ثنينصيّة( لبنية السورة القرآنية: الجمع بني القراء - مقاربات )نقد

 ثرجامت

(75) 

غؿقًضا أما ارؿثال ارثام فر يؼؾ  
(1)

-92]: حقـ تؿع معااذ باـ جااؾ أياات 

ـُ ار»مـ تقرة ارؿممـقن رعجب و اال:  [94 فَضاِحؽ  .ارِِؼقـَخاَفَراااَرَك اهلُل َأحَسا

 رتاا
ِ
. «: بَِفااا ُخرَِؿااْت فؼااال رااف معاااٌذ: مِااؿ  َضااِحْؽَت يااا رتااقَل اهلل   ااال ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهلل

ماـ تاقرة إكعاام رواياة رفاذا ارحاايث  [93]ويسقق ارثعؾاال يف رػساق ه رمياة 

كاان حقاث يرـااول فعاؾ عااا اهلل باـ أبال ارسا ح، ماقـًاا أكاف  :رخؾط بقـ ار وايرقـ

، وإذا {عؾقًؿاا حؽقًؿاا}راب هاق ك {تؿقًعا عؾقًؿا} :فؽان إذا  ال ملسو هيلع هللا ىلصيؽرب رؾـال 

، وأكااه ذراؽ. ثاؿ يؼاقد هاذا ارؽارم {غػقًرا رحقًؿا}كرب  {عؾقًؿا حؽقًؿا} ال 

 ڳ ڳ نثگ :إرك ارحايث عـ  صة نية تاقرة ارؿممـاقن. فؾؿاا كلرات

عجاب عااا ارّؾاف  ،أمرها رتاقل ارّؾاف ،[92أية ]ارؿممـقن:   ڱمث ڱ ڳ ڳ

رااارك ارّؾاف أحساـ ارخاارؼقـ. فؼاال رتاقل اهلل  :فؼاال ،مـ رػصقؾ خؾؼ اإلكساان

رائـ كاان محؿاا صاادً ا رؼاا »عااا ارّؾاف و اال:  كؽ   ،«ففؽذا كلرت ،كرافاا: »ملسو هيلع هللا ىلص

 كؿاا أوحال إرقافوحِ أُ 
ّ
فارراّا عاـ  ،«كؿاا كراب ورائـ كاان كاذًباا رؼاا  ؾاُت  ،ل إرال

 
ّ
ارؿسؾؿقـ ورحؼ بارؿي كقـ، و ال رفؿاا: عؾاقؽؿ بؿحؿاا رؼاا كاان يؿؾال عؾال

 . ه وأكرب كؿا ُأريافلغقّ 

                                                   

ابـ أبل ارس ح يف هذا ارحايث أحقاًكا كؿا ك ى   ُ كَ ُيذْ  .Stewart, ‘Divine Epithets’, p. 38اكظ :  (1)

 ه ترققارت.يف ار واية اررل يـؼؾفا ارثعؾال يف رػسق ه، وهق أم  يؼ ّ 
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 ثرجامت

(76) 

رت هارقـ ارؼصرقـ رققض( ارطاقعة ارؿلرقفة رفذه ارؿادة ارؼ نكقاة ايسقق ترقق

بـقع مـ آررااط بلتارقب ارؽارم يف عصا  ماا  ااؾ  - قرف عؾك حاّ -مؿا يقحل 

اإلترم
(1)

ورفارقـ ارؼصرقـ مؼرضاهؿا عؾك ففؿـا راـقة ارسقرة وعؾك ارػقاصؾ  .

ة ما كع فف عاـ نرقاات بـاا  ارساقرة. ارخرام، كؿا يرض( مـفؿا  ؾّ ـ مقاضع اررل راقّ 

ومـ ارجاي  بارؿرحظة يف هذا ارصاد أن ريريارد بقؾ أزال ارعاارات ارؿؼػاة مـ 

ويؼكح بقؾ كؿقذًجا غق   ،ارعؿؾقة اراـققية إتاتقة بارؽامؾ يف عاد مـ ارحآت

ارـسااخة ارؿرااورااة عـااا ضااقػت فقااف عاااارات ارؼافقااة رؿااادة تااابؼة عؾااك عؿؾاال أُ 

 :أو اترخامت راقاان أياات اررال راؿ اتارااارفا دةم حؾة اإلدراج يف تقرة محاّ 

كاان ارغا ض مـفاا أن رؽاقن  ماـ تاقرة اراؼا ة [902]ورفذا يؼكح بقؾ أن أياة 

بساااب رؽاا ار كؾؿااة يعؾؿااقن يف خرااام أيرااقـ. وأمااا مؼطااع  [909]رميااة  بااايًر 

)مع بعض آتارثـا ات( فقا ى  [222-295]ارذي يااأ مـ أيات  «يسلرقكؽ»

ورااذا يؼااكح أن عاااارات ارؼااقايف يف أيااات  :بقااؾ أكااف دخقااؾ عؾااك ارؼاا نن كؽااّؾ 

                                                   

كؼؾ ارااا رم كؿاقذج اباـ أبال » :أن ترققارت يحاد تقاق مرحظارف بارعاارة اررارقة رجار اإلكارة إرك (1)

 .«عؾاك آررالام بارياؽؾ ارؾغاقي كؿاا هاق وإكؿاا أصا ّ  ،ارس ح رقاقـ أن ارـال رؿ يؼاؾ بـؼاؾ ارؿعـاك ارؼا نم

 ،إرك ارحايث ر وجفل ار واية مؼاقل بارـظ وكِ  (.Stewart, ‘Divine Epithets’, p. 62, n. 56)اكظ : 

وٓ يرعاارض هاذا ماع آ اكاح بقجاقد  ،ارياها يؽؿـ يف عؼؾ ارؿ را فؼط وارؾاس يف مصار أيات محّؾ 

 :أكؽال مخرؾػة رؾؽرم رعقد رعص  ما  اؾ اإلترم، وهذا ما ذهب إرقف واكسربو أيًضاا يف دراتاة راف بعـاقان

Quranic Studies، ربؿاا  {وإرقاف ر جعاقن}، {يؿقاتو لهق يحقا} :عاارات مثؾحقث ي ى أن  997ص

  مـاتًاا عؾك كذوذ يف بـا  ارجؿؾة.رؿثؾ صقًغا واضحة ٕصقل ديـقة رعااية، وباررارل رقست درقًر 
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 ثرجامت

(77) 

جؿقعفااا إضااافات رؿاات خاارل عؿؾقااة جؿااع  [229، 220، 299، 297، 295]

ارؼ نن ورؿ رؽـ جلً ا مـ هذه أيات يف إتاس
(1)

. 

ارؼ نم إصؾل اراذي  ة مؼاقرة ارـّص لث  رجعل وبا ّ ئ بمـ ارؿسرحقؾ أن كـِي 

ُيحرؿؾ أن يؽقن  ا خضع رؿسرقى مـ ارؿ وكة اررح ي ية اررال ي اهاا بقاؾ، وماع 

ًٓ  ذرؽ فننّ  حاقل مااى وجاقد   صة اباـ أبال ارسا ح ومعااذ باـ جااؾ رثقا  رسااؤ

ارػاق رؾؼائل فط ي عؾك مقاضع هذه إوصاف اإلرفقاة وارخاقارقؿ، وبارراارل ٓ 

 ًٓ ماـ أن راربز فقفاا.  يـاغل رؿمك ات ارػقاصؾ اراـققية أن رساؼ هذه ارػؼ ات با

هااذه ارخااقارقؿ ٓ يؾاالم بارضاا ورة أن راامدي  ا أنّ وعااروة عؾااك ذرااؽ يااااو جؾق اا

اعكاضقة ٓ رمث  عؾاك  وفقػة ارخرام واإلغرق رؽـ مـ ارؿؿؽـ أن رؽقن جؿًر 

باال أاضاا( ارآرااة يف أن ابااـ رسؾسااؾ ارؽاارم. وارحااايث ارااذي أورده ارثعؾااال و

كؼااش  وهاذا يضاع أّي  ،ك عؾقافارس ح حقـ ا كح جؿؾرف رؿ يؽـ يعؾؿ بؿا تاقؿؾَ 

ويػصااؾفا مااـ  اراا ئقس قااة يف محااقر مـػصااؾ عااـ ارااـّص حااقل إوصاااف اإلرف

 يف-واكااكاط أن ررػااؼ يف ارؼافقااة  ،ارجااول باعراارهااا ممكاا ات معرؿاااة رؾخراام

 :مـ تقرة ارؿممـقن حقث  قراف [94-92] أيات يف ارػقاصؾ مع ارثاكقة ارؼصة

اد: ويرضاا( هااذا يف هااذا ارّصاا يااااو هااق إهااؿّ  {قـخااارؼِ }، {قـؽِاامَ }، {قـ ِاا}

                                                   

 .Bell, Commentary, p. 19 and pp. 44–46, and Translation, p. 14 and pp اكظ : (1)

29–31. 
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 ثرجامت

(78) 

وٓ  ،يف روايااة ارثعؾااال رفااذا ارحااايث «وأكااااه ذرااؽ» :بجاار  مااـ إضااافة عاااارة

ًٓ  {عؾقًؿاا}ؾ كؾؿاة اِا َ  ارـاال فاننّ  -ييكط يف ارؼافقة أن رؽقن هل بعقـفاا ماـ  باا

، رغاؿ أكااف ياااو مااـ وضاع ارؿؼكحااات إخا ى ارراال ررػاؼ يف ارؼافقااة {بصاقً ا}

 ا ا ة  ا( أكف يػضؾ أن رؽاقن كػاس ارؼافقاة بعقـفاا. وٓ كاؽ أن هاذا يعّؼاا أّي )يؿً 

وكؿااا هااق  ،رؾخااقارقؿ باعراارهااا ممكاا ات رػقاصااؾ بـققيااة ثابرااة يف تااقرة اراؼاا ة

ارحال يف فقار( ارؿؼا ع إخ ى ارؿحرؿؾة أو ارخقارقؿ، مثؾ صاقغ ارخطااب أو 

باا ماـ م اعااة آعرااارات ارؿقضاقعقة إراك جاكاب  وجقد ارؿادة ارؿرؽ رة، فار

ممكاا ات ارؿػاا دات رؾقصااقل إرااك حجااة دامغااة رؾرؼسااقؿ اراـقااقي عؾااك أتاااس 

 اد اريااقاها رراااعقؿ هااذا ارؼاقايف عـااا مقاضااع محااادة يف ارسااقرة وٓ بااا مااـ إياا

 ار أي.

ػ مـ كؾؿرقـ بقزن ة يف تقرة اراؼ ة، اررل ررلرّ ارـقع إخق  مـ ارػاصؾة ارياذّ 

فقاصااااؾ  )ص ح ص ا ص( أو )أ ص ص ا ص( أو )ص ا ص( ٓ رظفاااا  يف أّي 

هذا ارـقع مـ اريذوذ يف كؿط ارؼافقة اررل رساق  عؾقفاا تاقرة  بـققية واضحة ويعا  

صاعقبة يف ارػفاؿ. ويا ى كاقيربس يف ضاق  ارخطااب ارارغال  اراؼ ة هق أكث هاا

ارسامل أكف ماـ ارياائع يف ارارغاة ارساامقة أن رضاع يف ارؿـرصاػ فؽا ة رعاكض 

تااق  ارؽاارم رجااذب اكرااااه ارؼااارئ أو ارسااامع ٕماا  مفااؿ
(1)

: إذن فؿااا وفقػااة 

                                                   

(1) Cuypers, ‘Semitic Rhetoric’, p. 16.. 
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 ثرجامت

(79) 

  ارسرتؾ ارؼصق ة مـ ارػقاصؾ اررل رااو وكلهنا رؼطاع خاط ارؼافقاة يف ارساقرة

كجقؾقؽا كقيػ ت رؾسقر ارؿؽقة ارؿرقتطة وارؿرلخ ة رقخربكاا أكاف أهـا يله رحؾقؾ 

تؾسااؾة ارؼااقايف )اقن/يـ/اااقم/يؿ(  بارـساااة رسااقر هااذه ارؿ حؾااة ارلمـقااة، فااننّ 

أكجقؾقؽا ارط ف عـ إمؽاكقاة أن رؿثاؾ  ورذا رغّض  :رؼطعفا باكرظام ارؼافقة )ا ص(

وتقؾة بـققية
(1)

اع ارقزن )ص ا ص( يؽااد يـعاام ورودهاا . رؽـ ارػقاصؾ اررل رر

ا ماـ ارؼافقاة يف تقرة اراؼ ة مؿا يجعاؾ ماـ ارصاعب ارؼااقل بؽقهناا جالً ا  اقعق ا

ة ارؿرقتاطة وارؿرالخ ة كؿاا رؼاكح )اقن/يـ/اقم/يؿ( يف تاقر ارؿ حؾاة ارؿؽّقا

ؾ أن رؿّثا -كؿاا يا ى بقاؾ- قاعا ارسجع رؼرضل  عـ ذرؽ فننّ  وفضًر  ،كقيػ ت

ارؿـرفقاااة بارؼافقاااة )ا ص( اتااارثـاً  ماااـ اراااـؿط ارساااائا يف ارساااقرة نياااات اراؼااا ة 

وكرقجااة رااذرؽ رساارقجب مليااًاا مااـ آهرؿااام. وبارـساااة  :)اقن/يـ/اااقم/يؿ(

رػ ضقة بقؾ يف أن ارػقاصاؾ اررال رؾرالم باارقزن )ص ا ص( يف تاقرة اراؼا ة راله 

ن/يـ/ااقم/يؿ(، ة ارؿحقطة هبا ذات ارؼافقة ارسائاة )اقباررقازي مع ارؽرؾ ارـصقّ 

وعؿؾقاة ارجؿاع ارؿػا ط يف ارعياقائقة اررال  ،ففل ف ضقة رحراج إرك إعادة ارـظا 

                                                   

ومع ذرؽ رصاػفا بلهناا صاقر مخرؾػاة  ،يف  اقرفا رؿسلرة عام آررلام بؼافقة ثابرة أكجقؾقؽا واضحةً  رعا   (1)

 ًٓ  Neuwirth, Studien zurا يف كظاام ارؼافقاة )اكظا :  ماـ كقهناا رغققا ً مـ ارؼافقة )ااقن/يـ/اقم/يؿ( با

Komposition, p. 71،  ويف  ،ة  افقاة )ااقن/يـ(ارؿؼحؿة يف تؾسؾ { فار}وارؿثال ارذي رسق ف هق كؾؿة

رذك  بقضقح أن حا ف إراػ ٓ يرػاؼ يف ارؼافقاة ماع ارقاو/ارقاا (. وماع ذراؽ يؼاكح واكساربو أن  77ص

حاا وف ارؿااا ارطقيؾااة باإلضااافة إرااك ارحاا ف ارساااكـ إخقاا  يؿؽااـ أن ريااؽؾ ارػاً ااا يف ارؼافقااة. )اكظاا : 

Wansbrough, Quranic Studies, p. 116.) 
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 ثرجامت

(80) 

 ورؽـ ارػ ضقة اررل رـطاقي عؾقفاا ماـ أن عـاصا  تاقرةٍ  يؼكحفا بقؾ رااو واهقةً 

ة أخ ى تابؼة ارقجقد راؼك ف ضقة مؼاقرة ما مـ ارؿؿؽـ أن ررقاجا مع كرؾ كصقّ 

 ما. إرك حا  

 اراؼااا ة عؾاااك تااااع عيااا ة  افقاااة ماااـ اراااـؿط )ص ا ص(:ريااارؿؾ تاااقرة 

عؾااك } عااـ: [ فضااًر 967-965يف أيااات ] {ارعذاب/إتااااب/مـ ارـااار}

[، 997-996يف أيراااااقـ ] {ارعؼاب/إراااااااب}[، 975يف أياااااة ] {ارـاااااار

 [،202-200يف أيااااااااااااااااااااااااااات ] {خرق/ارـار/ارحساااااااااااااااااااااااااااب}

[، 207-204ات ]ال أياااااااافااااااا {ادااااااااااد/بارعااافااد/ارؿااام/ارػسااارخص}

 {إرااب/إكصااار}وخراًمااا  ،[292-299يف أيرااقـ ] {ارعؼاب/ارحساااب}

( أعااره. 7ؾات بااارؾقن ار ماادي يف ارجاااول )[. و ااا فؾّ 270-269يف أيراقـ ]

وحاات مـػصؾة مؿا  وكؿا يرض( مـ ارجاول فؼا وردت يف معظؿفا عؾك كؽؾِ 

ّٓ يقحل بلكف رغؿ ما  ا يااو فقفاا ماـ  افقاة غقا  د  أهناا ررؿقال بؿسارقى ماـ  قؼاة إ

[ يف كؾؿاة 967-956وارؿادة ارؼصاق ة ارؿخراارة ماـ أياات ] ،اركابط اراـققي

ا حقرفاا بككقلهاا عؾاك إكاااد اراذيـ ررؿقال عّؿا {ارعذاب/إتااب/مـ ارـار}

[ عؾاك أواما  إضاافقة 997-996ارخذهؿ ارؽػار مـ دون اهلل. وريرؿؾ أيران ]

 :[ يف  قرااااااف202-200هااااااق حااااااال أيااااااات ]بااااااارحج كؿااااااا  رخاااااارّص 

[ عؾاك صاقرة رؼاارن 207-204. وريارؿؾ أياات ]{خرق/ارـار/ارحساب}

ر ارؿؼطعقـ ييرؿؾ عؾاك عااارة راااأ بقـ ارصار( وارطار( يف مؼابؾة واضحة: فؽِ 
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[ يف  قرااااف: 292-299. ثااااؿ رااااله أيرااااان ]{ـَماااا اسِ ارـ اااا ـَ ومِاااا} :بؼقرااااف

[ رؿاًمااا مثااؾ أيااة 290ة ارااقاردة يف أيااة ]رُرؼقااا ارعاااار {ارعؼاب/حساااب}

وهؿاااا  ،[974ماااع أياااة ارساااابؼة عؾقفاااا ] {ك ارـاااارعَؾااا}[ يف 975ارؿـػصاااؾة ]

م راطران بارؿاادة ارساابؼة رؽاـ يؿؽاـ فصاؾفؿا باعراارهؿاا امراااًدا رفاا، ورحااد 

ؾل [ أيات اراقـات ورذك ان بـل إت ائقؾ باعرااارهؿ مسارؼاِ 292-299أيران ]

راااى مااـ يؽرؿااقن مااا  (ارياا ا )[ فرحاااد  اقعااة 975أيااات. أمااا أيااة ]رؾااؽ 

إذ رعؼاااان ارحااايث عااـ  :[ كؿقذًجااا رائًعااا270، 269اهلل. ورااله أيرااان ] أكاالل

وبارراارل يؿراا ارحاايث عاـ  ،{قؿٌ ؾِاعَ  قعٌ ؿِ َتا اهللُ وَ }إوصاف اإلرفقة ارؿلدوجة 

عؾااؿ اهلل )وحؽؿرااف( رسااط يـ نخاا يـ  اااؾ ارحااايث عااـ ارصااا ات يف أيااة 

[: إذ رـرفاال أيااة 202-200[. وثؿااة مرحظااة كاااقفة حااقل أيااات ]279]

 .{قؿٌ حِ رَ  قرٌ ػُ غَ  اهللَ  ن  إِ } :[ بعاارة999ارسابؼة ]

اراؼا ة اررال راؿ ة رساقرة ماـ فقاصاؾ )ص ا ص( يف ارؽراؾ ارـصاقّ  وٓ رله أيم 

ماائل مـ خرل وجقد تؾسؾة فقاصاؾ )ص  رحايا ارؿعايق  اإليؼاعقة رفا بيؽؾٍ 

وف ضااااقة أن  ،ح ص ي ص/ص ح ص و ص( عـااااا أحااااا ارحاااااود ارػاصااااؾة

ارػاصااؾة ارؿػاا دة )ص ح ص ي ص/ص ح ص و ص( ارراال ٓ رـرفاال بحاا ف 

يف ارؽراؾ سارخام كاذرؽ يف رؿققال إ ا اف ارخرامقاة ارـقن أو ارؿاقؿ يؿؽاـ أن رُ 

دة ارؼافقة يف تقرة اراؼا ة )عؾاك ارـحاق ارؿؼاكح أعاره عـاا اإلكاارة ة محاّ ارـصقّ 

( يؿؽااـ أن ُرـؼااؾ كااذرؽ إرااك [948، 920، 20]عؾااك تاااقؾ ارؿثااال إرااك أيااة 
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(82) 

ورذا يؿؽـ ارؼقل أن فقاصاؾ )ص ا  :ارؿادة اررل رظف  فقفا ارػقاصؾ )ص ا ص(

ة رااله ضااؿـ كرؾااة كصااقّ  [975]وكااذرؽ يف أيااة  [967-965]ص( يف أيااات 

عؼب خراام ارؽرؾاة ارساابؼة محاادة ارؼافقاة،  [949]محادة ارؼافقة رااأ عـا أية 

ثاؿ راله أماارة ارخراام اررارقاة عـاا أياة  ،[976]يف أياة  {بعقاا}ورـرفل بؽؾؿة 

ورذا يؿؽـ رضاؿقـ فقاصاؾ )ص ا ص( يف  :ارؿؼػاة {مقرإُ }عـا كؾؿة  [290]

يف هااذه ارؽرؾااة ارـصااقة ارراال  [207-204، 202-209، 997-996]أيااات 

 .[290إرك أية  977مـ أية ]رؿرا 

ومااع ذرااؽ، فؽؿااا ذك كااا مااـ  اااؾ، رااااو ارػقاصااؾ )ص ا ص( عـااا أيااات 

كؿاا أهناا م راطاة  ،[290]م راطة مـ ارـاحقاة ارؿقضاقعقة بأياة  [299-292]

اررال وردت يف  {يالرقفؿ} مـ حقث ارؿػ دات بارؿاادة ارساابؼة عارب رؽا ار كؾؿاة

وكااذا رؽاا ار كؾؿااة  ،{أرقـاااهؿ}بؾػااظ  [299]ماا ة أخاا ى يف أيااة  [290]أيااة 

وراذا ياااو  :[299]يف أية  {ـةبقّ }بؾػظ  [209]اررل وردت يف أية  {ـاتاراقّ }

مـ غق  ارؿحرؿؾ أن يرؿ وضعفا خارج ارػاصؾ ارؿؼكح كرقجة وجقد كؾؿاة ذات 

. وعااروة عؾااك ذرااؽ، رااق أن [290]يف أيااة  {إمااقر} افقااة كاااذة هاال كؾؿااة 

 [293]ة ارسابؼة، فانن أياة يؿؽـ إرحا فؿا بارؽرؾة ارـصقّ  [292-299]أيرقـ 

 :[295-294]رله مـػصؾة،  ااؾ ارؿجؿقعاة آفرراحقاة ارؿؼكحاة عـاا أيراقـ 

وراقس ذراؽ بسااب  ،[292-299]ورذا ثؿة ب هان  قي عؾاك إرحا فاا باأيرقـ 
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اا فا مـ حقث ارؿػ دات بارؿادة ارسابؼة، وإكؿا ٓكرفائفاا بصاقغة خارؿاة هال ارر

 ۓمث ۓ ے ے ھ ھ نثھيف هذه ارحارة 
(1)

. 

وكؾراهؿاا رؼعاان خاارج  ،[286، 266]أيراقـ  وثؿة ا كاح كاقف فقؿا يخّص 

وكظً ا ٕهنؿا مـعلرراان باقـ  :ارحاود ارـاجؿة عـ وجقد فقاصؾ )ص أ ص ي ر(

فاصااؾرقـ كاااذرقـ أو بااقـ فاصااؾة كاااذة وهنايااة ارسااقرة، يؿؽااـ ارؼااقل بضاا ورة 

راااو م راطاة  [266]فأية  ،ة بؽؾ مـفؿاؿا بـفايات ارؽرؾ ارـصقة ارخاّص فإرحا 

اػَ رَ ؽاؿ رَ رعؾ  }اررال رـرفال بصاقغة  [265]مـ حقاث ارؿػا دات بأياة  {ون ُ ؽ 
(2)

 :

ااا أي  َياا}بصااقغة ارخطاااب  [267]ورااااأ أيااة  ـَ ذِ فااا ار  كؿااا راا راط أيااة  ،{قاـُاانمَ  ي

وإداة ارارغقاة ارؿرؽا رة رؾؽارم  {ـاارب  }مـ خرل رػظة  [285]بأية  [286]

 ؾة ارارغقاة ارخاذه روبـساقن دراقًر رؽ ار ارقتاق ارؿؽ ر. وكؿا ذك كا مـ  اؾ فننّ 

 عؾك وجقد وحاة خرامقة مـػصؾة يف دراترف رسقرة ارؿائاة.

اا تؾسااؾة ارػقاصااؾ )اقن/يـ/اااقم/يؿ( ارراال رااااأ مااـ أيااات  ا فااننّ وكظ ي 

وتؾسااؾة  {كصااق }دة ارؼافقااة رـرفاال بؽؾؿااة رااله بااقـ كرؾااة محاااّ  [929-924]

. وإذا كظ كاا إراك اعرااارات أخا ى غقا  (ص ح ص َح ص)افرراحقة ماـ فقاصاؾ 

                                                   

ويف مقاضع أخ ى  ،{يفاي مـ ييا  إرك ص اط مسرؼقؿ} :[ يف  قرف942مؿاثؾة يف أية ]هـاك خارؿة  (1)

 مرعادة يف ارؼ نن.

 ويف مقاضع أخ ى مرعادة مـ ارؼ نن. ،[299د كػس ارعاارة يف أية ]ر ِ  (2)
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كؿااا أن  ،ة ارسااابؼةيؿؽااـ إرحا فاا بارؽرؾااة ارـصااقّ  [929]وجاااكا أن أيااة ارؼافقاة 

بصاقغة  [929]ورـرفل أية  {يا بـل إت ائقؾ}رااأ بصقغة ارخطاب  [922]أية 

{ ونؿ ارخاِت هُ  َؽ ئِ ورَ أُ }خارؿة هل 
(1)

ا خاارج أيات ارؿعلورة صاقرق   ل . ومج

، 293]ة كرقجة دٓئؾ عؾاك ارؼافقاة ارخرامقاة يـطااؼ عؾاك أياات ارػقاصؾ ارـصقّ 

ة ارساابؼة كف مـ ارؿؿؽـ إرحا فاا جؿقًعاا بارقحااات ارـصاقّ إو قؾ  ،[286، 266

عـ ارـؿاذج ارسابؼة ٕهنا ر راط ماـ خارل ارؼافقاة  [929]عؾقفا. ورخرؾػ أية 

ؾاك وجاقد فاصاؾ ويؿؽـ ارخااذ ارعقاماؾ إخا ى ممكاً ا ع ،بأيات اررل رؾقفا

عاروة  [922]كذرؽ يؿؽـ رصقغة ارخطاب عـاا أياة  ،ل عـا هذا ارؿقضعكّص 

آ ااكاح غقاا  ارؿساااقق بقجااقد  ارراارب  عؾااك ارخارؿااة عـااا هنايااة أيااة ارسااابؼة أنْ 

ورقس ارفااف ماـ ذراؽ اإلكاارة إراك  ،ل يف وتط كرؾة إيؼاعقة مقحاةفاصؾ كّص 

ٓ كاؽ يف أن  ذْ عاره يف تاقرة اراؼا ة، إِ ة غق  ارؿاذكقرة أعام وجقد فقاصؾ كصقّ 

مااـ خاارل  اق اادة ارؼافقااة يؿؽااـ رؼسااقؿفا رؼسااقًؿا ف عارعايااا مااـ ارؽرااؾ محاااّ 

عؾك اراا  أو ارخرام، رؽاـ ا اكاح ارػاصاؾ هـاا تاااف إعطاا   راّل  كصّقةممك ات 

                                                   

[ 37وأياة ] ،[ ماـ تاقرة إعا اف978[ مـ تقرة اراؼ ة، وأية ]27وكذرؽ ارحال بارـساة رمية ] (1)

 مـ تقرة إكػال، ويف مقا ـ مرػ  ة.
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(85) 

( يف [286، 266، 293]إورقيااة رؾـاحقااة ارصااقرقة )ارـؿاااذج ارياااقفة رميااات 

اعراارات أخ ى يحرؿؾ أّي وضع ٓ 
(1)

. 

( ارحااود ارػاصاؾة ارؿؼكحاة رااعض ارػؼا ات ارؿػصاؾقة يف 8ياّقـ ارجاول )

 .تقرة اراؼ ة

الفقرة 

 المفصلوة
 القافوة

اعتبارات 

 مفرداتوة

الفاصل المقفى 

 السابق

الفاصل 

 المقفى الالحق

الوحدة 

 المقترحة

أيات 

929-924 

 922رااأ أية  اقن/يـ/اقم/يؿ

ياا بـال }بعاارة 

 {إت ائقؾ

 920أياااااااااة 

 {كصق }

 925أياااااااااة 

 {تجقد}

مـ أيات 

999-929 :

-922وأيًضا 

924. 

 293-977 294أياااااااااة  290أية ارفؿاالة وارراااا   مرعادة 299-293

                                                   

[ ورحؽال  صاة إبا اهقؿ. وكارم 934-925ا بأيات ][ م راطة مقضقعق  924أية ] يؿؽـ ارؼقل أنّ  (1)

وماع ذراؽ فانن ارؿاادة ارؼ نكقاة ارؿرعؾؼاة بانب اهقؿ يف  ،[934إرك  924رودي بارت هـا يرعؾؼ بأيات ]مـ 

[ رغاؿ وجاقد  اار كاقا  ماـ 259[ رااو مؼساؿة بػاصاؾ مؼػاك عـاا هناياة أياة ]260-258تقرة اراؼ ة ]

[ إبا اهقؿ وهاق 258وراذا كجاا يف أياة ] :[260[ وأياة ]258اركابط ارؿقضقعل وارؿػ داه بقـ أية ]

. {رحقال ارؿاقرك} :عاـ  ارراف بعااارة اهللَ  [ يسلل إبا اهقؿُ 260ويف أية ] ،{ويؿقت ليحق}يصػ اهلل بلكف 

يف  {وإذْ }[ بارؽؾؿاة آفرراحقاة 259يف هناياة أياة ] { اي }ل ارـاجؿ عـ وجقد كؾؿة ز ارػاصؾ ارـّص ويرعلّ 

رااارات . وآع2009ده روبـساقن يف دراتارف رساقرة ارؿائااة تاـة   نخ  حااّ وهق ممّك  :[260بااية أية ]

وبارؼقااس عؾاك ذراؽ ياااو ماـ ارؿؿؽاـ  ،[260ل عـاا أياة ]ز وجاقد فاصاؾ كّصاإخ ى غق  ارؼافقة رعلّ 

 [ كذرؽ.925، 924وجقد فاصؾ كصل بقـ أيرقـ ]
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وارقاااااااااااااا  يف 

، 290أيراااقـ 

299 

عااااروة عؾااااك 

ارااااااا  وارقاااااا  

وارـاااااااااااقن يف 

، 209أيراااقـ 

299. 

 {  يب} {إمقر}

 267رااأ أية  اقن/يـ/اقم/يؿ 266أية 

بصااااااااااااااااقغة 

ياااا }ارخطااااب 

 {أيفا

 265أياااااااااة 

 {بصق }

 267أياااااااااة 

 {حؿقا}

260-266 

يف  {رّبـاااااااااااا} اقن/يـ/اقم/يؿ 286أية 

، 285أيراااقـ 

286. 

 285أياااااااااة 

 {ارؿصق }

 286-272 هناية ارسقرة

 
اراـقااة ارراال رـياال عااـ هااذه  وبااارعقدة إرااك وفقػااة ارػقاصااؾ )ص ا ص( فااننّ 

اريذوذات ارؿػاجئة يف ارؼافقة ٓ رااو درقًر عؾك با  مؼطع أو خرامف، وراقس هـااك 

ما يياق  إراك وجاقد محااوٓت راامج هاذه ارػؼا ات يف ارؼافقاة ارساائاة يف ارساقرة 

)اقن/يـ/اقم/يؿ(: وارحارة ارقحقاة اررل رجااور فقفاا ارػاصاؾة )ص ا ص( كؾؿاة 

. واررػساق  {أكصار/خاق }[ يف  قرف: 279-270هل يف أيرقـ ] ذات وزن مؿاثؾ
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ل ارؿػاااجئ يف ارؼافقااة إرااك )ص ا ص( ارؿحرؿااؾ مااـ وجفااة كظاا ي أن هااذا اررحااقّ 

أتاااب مقضاقعقة واضاحة، أرى أن اررلكقاا  غقاب أّي  ارفاف مـف اررلكقا. ويف فّؾ 

اقن/يـ/ااقم/يؿ( هـا رعا ال يرعؾؼ براريخ رطقر ارؿادة، فااررحقل يف ارؼافقاة ماـ )

إرك ارػقاصؾ )ص ا ص( يف تقرة اراؼ ة هافاف اإل ا ار واررلكقاا عؾاك وجاقد ماادة 

 ة تابؼة ارقجقد.جاياة ضؿـ كرؾة كصقّ 

إذ يـاثاؼ ماـ  :ماا ر غقا  مالرقف إراك حاا  هذا اريؽؾ مـ اررعا اقة ورااريخ اررطاقّ 

عؾاك  ا رااّل ة رئقسة يف تاقرة ماـ ارساقر، اررال أرى أهناار غاة يف رقضق( تؿة كصقّ 

اررقكقا، ورقس اررغقق  يف إتؾقب، وهذه ارػ ضقة ٓ رسرـا إرك فكة زمـقة مرااعاة 

إصاؾل وإعاادة كيا ه مصاحقًبا بارؿاادة اإلضاافقة اررال أدخؾات  بقـ ففقر اراـّص 

ػكض ارقجقد ارؿساؼ رؿؼا ع مـػصؾة، راـقة ارسقرة يَ  عؾقف، وإكؿا رعرؿا عؾك ففؿٍ 

يف تااقرة اراؼاا ة  اااؾ اكرؿااال ارسااقرة. ويااله ارككقاال عؾااك  وربؿااا محااادة ارؼافقااة،

يف ارجل  ارثام مـ هذا اراحث رقسؾط ملياًاا ماـ ارضاق   اراراتات اررعا اقة رؾـّص 

 عؾك هذه ارؼضقة.
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