


 
 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 ثرجامت

(2) 

  :بنيت السورة: احملدداث الزمنيت. 3

ـٍ صقيٍؾ أن إسؾقب الؼرآين يتطوقّ  الباحثقنٓحظ  ر بصوػة طاموٍة طؾوك مـذ زم

 ًٓ  طؾوك كحق تصقر فقف أيات إقصر التل كزلوت خو ا الػواة إولوك أكثور صوق

كحووق توويريجل
(1)

وأن السووقر ذات أيووات الؼصووقرة تظفوور العييووي مووـ السووؿات  ،

ر طؾوك كحوٍق تتغّقو: مثوؾ أكؿواط الؼافقوة التول ر يف بؼقوة الوـّص الؿؿقزة التول ٓ تتؽورّ 

ؿ وآسووتغراا القا ووم يف مـاقلووة الؿق ووقطات متؽوورٍر وابتووياس السووقر بالؼَسوو

                                                   

 ا يف دراسة بقـام ساديغلالؼقا بلن الؿسار إسؾقبل يـتؼؾ مـ أيات إقصر إلك إصقا يظفر جؾق   (1)

 Sadeghi, ‗The Chronology of the) .التل أشارت طؾك وجف الخصقص إلك سقرة الؿيثر

Qurʾān‘, p. 283سقـاي،  :ااكظر أيًض  ؛The Qur‘an as Process‘, p. 415, and ‗Inner-

Qur‘anic Chronology‘.)  ة وإكـل يف غاية آمتـان لألستاذ اليكتقر ساديغل إلرسالف إبحاث الخاّص

ين هبا طؾك مسقدة سابؼة لفذا ، وأيًضا لؾتعؾقؼات العؿقؼة والتػصقؾقة التل أميّ (سقر تحقا الؼرآن)ببازركان 

 "Inner-Qur‘anic Chronology" :دراسة سقـاي بعـقان الؿؼاا. وفقؿا يتعؾؼ بأيات الؿؽقة، فننّ 

وأيات  ،مـ سقرة الطقر 22 يةَ أ -أية وآكحراف الؿعقاري صقاِ  متقسطِ  ف لـؿقذِج مـ تحؾقؾِ -ُتسؼط 

مـ سقرة الؿزمؾ، وأيتقـ  22مـ سقرة الحاقة، وأية  7مـ سقرة الـجؿ، وأية  22إلك  22ومـ  22

مـ سقرة التؽقير، وأية  29مـ سقرة الـبل، وأية  02إلك  27مـ سقرة الؿيثر، وأيات مـ  62و 22

مـ سقرة إطؾك، وأيات مـ  7مـ سقرة الربوج، وأية  22إلك  7كلؼاا، وأيات مـ مـ سقرة آ 26

مـ سقرة البؾي،  22إلك  27مـ سقرة الػجر، وأيات مـ  22إلك  27ومـ  20إلك  22ومـ  22إلك  26

مـ سقرة العصر: حقث زطؿ أكف مـ خ ا  2مـ سقرة الؼير، وأية  0مـ سقرة التقـ، وأية  2وأية 

 ر إسؾقبل مـ سقرة ٕخرى.رسؿ مساٍر أكثر كؿطقة لؾتطقّ  يؿؽـ، «اللاذة»حذف هذه أيات 



 

 

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

 ثرجامت

(2) 

الؿتعؾؼة بلمقر أخرة
(1)

وقي أ افت اليراسات الحييثة يف هذا اللولن دٓٓت  .

   .لؿتقسط صقا أية اة أخرى ثبت أهنا تتؿايز صبؼً ة مـفجقّ كصقّ 

أن الػؼورات لوق  2222طوام  جريوتحقث أو م بقـام ساديغل يف دراسوة لوف أُ 

كاكت قي رتبت طؾك كحوٍق يتبوع فقوف متقسوط صوقا أيوة كؿًطوا مـتظًؿوا يف الزيوادة، 

 ثوو ثا اسووتخيام لؽووان ذلووؽ مصووحقًبا بؿسوواٍر مـووتظٍؿ ملووابٍف فقؿووا يتعؾووؼ بؿعوويّ 

 ثؿووانٍ دة، وهوول: مـػصووؾة مووـ الوويٓٓت ذات الؿتغقوورات الؿتعوويّ مجؿقطووات 

 (، ومائوةلوذيـ، او، إن :ا يف الؼرآن )كؾؿات مثؾوطلرون وحية هل إكثر تؽرارً 

(، باإل وافة إلوك قائؿوة موـ رب، مـ، ثوؿ :وحية أخرى شائعة )مثؾ ةطلر وأربع

)وتلؿؾ الؽؾؿات التل تؼوع أكثور موـ مورٍة واحويٍة  اوحية غقر شائعة كسبق   2292

(بلسوره ٍة يف الوـّص وأقؾ مـ طلريـ مورّ 
(2)

مجؿقطوات الػؼورات ذات  بؿعـوك أنّ  :

                                                   

هـاك وفرة يف الؿؾخصات حقا آخت فات الرئقسة بقـ إجزاس الؿؽقة والؿيكقة يف الؼرآن: ولؽـ  (1)

 Sinai, ‗Theسقـاي  :بالتحقٓت إسؾقبقة الؿلار إلقفا أط ه، اكظر ٕغراض التصـقػ الخاّص 

Qur‘an as Process‘, pp. 410–412; ‗Inner-Qur‘anic Chronology‘; and ‗The 

Eschatological Kerygma‘ 

م ساديغل قائؿة مراجع قيّ  .Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān‘, p. 228اكظر:  (2)

 Sadeghi, ‗The Chronology of)جريت طؾك أطؿاا لؿملػقـ آخريـ باليراسات الؿلاهبة والتل أُ 

the Qurʾān‘, pp. 221–222)كؿا كاقش مثاا أف صقن وديؽـز بؿزيٍي مـ التػصقؾ يف الصػحات ،: 

 .282-286، و222-222، 229
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 ثرجامت

(0) 

أيات متلاهبة الطقا تستخيم كػوس القحويات بوـػس ذات الؿعويٓت
(1)

وقوي  .

 ساديغل طؾك هذه الـؼطة لقثبت  كبـَ 
 
يؿؽوـ موـ خ لوف  وجقد مسار تسؾسٍؾ زمـل

خو ا الػواة الؿؽقوة.  مراحؾ تطقرية خضع لفا الوـّص  آقااب مـ كحق خؿسِ 

موـ الؼورآن، فقظفور فقفؿوا  دهؿا يف إجوزاس الؿيكقوةا طـ الؿرحؾتقـ الؾتقـ حيّ أمّ 

و قًحا )فقؿا يتعؾؼ بعقامؾ معقـة يف تحؾقؾ ساديغل(، وذلوؽ  مسار أسؾقبل أقّؾ 

 أنْ  -طؾوك إقوّؾ - يؿؽوـ مـفؿوا كو    طؾوك قـاطتوف يف أنّ  طؾك الورغؿ موـ أكوف ضوّؾ 

ة يف الـّص بعي الػؼرات الؿؽقّ  يق عَ 
(2)

. 

                                                   

ر فقف إسؾقب باكسقابقة طرب سؾسؾة مـ الؿراحؾ، مـ الضروري م حظة أكف يف الققت الذي قي يتغقّ  (1)

 ّٓ ف طؾك كتائج تحؾق تف، ٓ يؼقا هبذا التغقر آكسقابل داخؾ هذه الؿراحؾ. ومـ أجؾ التعرّ  ساديغل نّ أ إ

 .Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān‘, pp. 271, 274, and 279 :اكظر
بقاكف اليققؼ طؾك أيت:  يـّص  ؛Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān‘, p. 228اكظر:  (2)

. أما كصػفا الثاين، والذي يتللػ مـ اي طؿقمً وا مـ فر قة التسؾسؾ الزمـل لبازركان تتلكّ إن الـصػ إ»

والتل تتقافؼ مع الػاة الؿيكقة يف الحساب التؼؾقيي، فقبؼك غقر ممكٍي، طؾك  22إلك  22الؿجؿقطات مـ 

أن الصعقبة الؿاثؾة يف  ويرى ساديغل«. أكف قي أتك بعي الـصػ إوا -طؾك إقؾ-ضم الرغؿ مـ أكف يتّ 

الجزس الؿيين مـ الؼرآن تؽؿـ يف التلابف الـسبل بقـ متقسط صقا أيات ومظفر الؽتؾ إسؾقبقة، وذلؽ 

 Sadeghi, ‗The Chronology of :يف أيات الؿؽقة الؿوتلخرة حتك الػاات الؿيكقة الؿتلخرة )اكظر

the Qurʾān’،" ققز اتجاه مؿاثؾ يف بحث ديؽـز )، وغقرها(. ويؿؽـ تؿ292، 202، 202صSadeghi, 

‗The Chronology of the Qurʾān‘, pp. 242, 246, 290) لؿعؾقمات حقا فر قة التسؾسؾ .

 الزمـل لبازركان، راجع الؿـاقلة الؿتعؿؼة أدكاه.
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 ثرجامت

(6) 

ويف الققت ذاتف، ٓحظ كقؽقٓي سقـاي
(1)

أن كقع العـصور آسوتف لل الوذي  

لؿتقسوط صوقا أيوة، حقوث تػتوتم  ايستخيم طادة يف افتتاح السقرة يختؾػ وفًؼو

التول  {إذا}و ر مـ حقث متقسوط صوقا أيوة بالؼسوؿ أَص قْ السقر ذات أيات إَ 

بلسوؾقب الـوياس  تلقر إلك أمقر أخرة، بقـؿا السقر ذات أيات إصقا فتستفّؾ 

لؿؼطعة، يف حقـ تحقي السوقر التول يؼواب متقسوط صوقا أيوات أو الحروف ا

-ز-الؽتواب، ن:  فقفا مـ مـتصػ مؼقاس التلتت اإلحصائل طؾك طـاصور مثوؾ

ة، وذلؽ يف فقاتحفا آستف لقّ ح-ب-سأو ، د-م-ك، ح-ر-ا، ب
(2)

. 

ًٓ  كؿا أو م سقـاي أيًضا أنّ  ، الورحؿـيف معيا استخيام اسوؿ ا   هـاك تحق

وهووق مووا يؿؽووـ أن الؿـووافؼقـ، ، وكووذا اإلشووارة إلووك ك-ر-شلؾغووقي والجووذر ا

                                                   

باحووث ألؿوواين، أسووتاذ اليراسووات اإلسوو مقة بؿعفووي اليراسووات اللوورققة بجامعووة كقؽووقٓي سووقـاي،  (1)

ز اهتؿامووف يف الؼوورآن والتػسووقر اّكووي ة بللؿاكقووا،مووـ جامعووة بوورلقـ الحوورّ  هقرد، حاصووؾ طؾووك الوويكتقراأكسووػ

 ملػات يف هذا السقاا مـفا:ؿوال هقت اإلس مل، لف طييي ال

 .2222س، أهؿ الحؼائؼ طـ الؼرآن الؽريؿ، كتاب اإلس م الؿؼيّ -

 .2229ر، الحييث والتػسقر: دراسات يف تػسقر الؼرآن الؿبؽّ -

 . 2227ة، الؼرآن، مؼيمة تاريخقة كؼييّ -

 طـ طييي الؿؼآت واليراسات حقا التػسقر والؼرآن، وقوي ترجؿـوا لوف دراسوة، مـلوقرة طؾوك قسوؿ فضً  

و) :، بعـوقان(تواري  الؼورآن)الاجؿات،  ؿـ مقاد الؿؾػ الثاين  ، يؿؽوـ (ا؟ا مغؾًؼومتوك أصوبم الؼورآن كص 

 (.قسؿ الاجؿات) /https://tafsir.net/translation/31: مطالعتفا طؾك هذا الرابط
 .‘Sinai, ‗Inner-Qur‘anic Chronology اكظر: (2)
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 ثرجامت

(2) 

يرسؿ، مرة أخرى، خارصة ٓ تتقافؼ مع الزيوادة يف متقسوط صوقا أيوة. وطو وة 

طؾك ذلؽ، درس سقـاي إمؽاكقة وجوقد صوؾة بوقـ متقسوط صوقا أيوة والؿعويا 

التؽووراري )لؾؽؾؿووات(
(1)

توورابط »والخ صووة أن سووقـاي قووي اكتفوول إلووك وجووقد  ،

وا م بقـ متقسط صقا أية يف السقر الؿختؾػة ومجؿقطٍة صغقرٍة مـ الؿعوايقر 

«الؿصطؾحقة وإسؾقبقة ذات آكتظام شييي الق قح
(2)

.   

ومووع ذلووؽ، ٓحووظ سووقـاي أن آخووت ف الؼقاسوول يف صووقا أيووة يف السووقر 

إلوك  يف الققوت ذاتوف امـف يف بؼقوة سوقر الؼورآن، ملوقرً  الؿختؾػة طادة ما يؽقن أقّؾ 

إسووؾقبل حتوك يف السووقر الطقيؾوة التؿاسوؽوجوقد درجوة مووـ 
(3)

،  ّٓ  أن السووقر إ

الخؿس التول تتجواوز معويٓت التبوايـ فقفوا بؼقوة سوقر الؼورآن )وهول: الوربوج، 

                                                   

 كػسف. (1)

 كػسف. (2)

السقر الطقيؾة القاقعة يف بياية الؼرآن )الؿثاا الـؿقذجل »ي طؾك أن طؾك الرغؿ مـ أن سقـاي يمكّ  (3)

والتحريري غقر مػفقٍم طؾك القجف الصحقم، مـ الؿؿؽـ أن سقرة البؼرة(، والتل ٓ يزاا تاريخفا البـققي 

ّٓ «تتحقا إلك مركب تـؼقحل %(، 22.20 :سقرة البؼرة تحقي معيا تبايـ )أي»أن  ا أكف قي ٓحظ أيًض ، إ

وتؼّرب إرقام إلك أقرب %(«. 76.86ف الذي تبؾغ كسبة معيٓت التبقان فقف )مـ الؼرآن كؾّ  أقّؾ  :أي

وفقؿا يتعؾؼ بالجزس الؿؽل مـ الؼرآن،  .(Sinai, ‗Inner-Qur‘anic Chronology) :كؼطتقـ طلريتقـ

 ا صقا السقرة يزداد مع زيادة معيا صقا أية )والتل تؼاس بالؿؼاصع يف كّؾ شؿقي أن معيّ  أو حت كقرا

ـ ة مـ الـاحقة اإلحصائقة أن تؽقن قي جؿعت مع غقرها مم بليّ آية(، بقـؿا أيات الؼصقرة مـ الؿرّج 

 Schmid, ‗Quantitative :أيات الؼصقرة، ما جعؾ شؿقي تؼقا بالقحية إدبقة لفذه الـصقص )اكظر

Text Analysis.) 



 

 

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

 ثرجامت

(7) 

والؿويثر( تحوقي طويًدا موـ الػؼورات التول يؿؽوـ  ،والعصر، والوـجؿ، والؿزموؾ

اطتبارها إ افات ٓحؼة
(1)

الؿؿؽوـ أيًضوا م حظوة  وهق رأي لف وجاهتوف. وموـ ،

شوولس كفووذا يف سووقر أخوورى، والتوول يظفوور فقفووا زيووادة مػاج ووة يف متقسووط صووقا 

أيات
(2)

. 

موـ سوقرة آكلوؼاا، ٓحوظ  [26]فعؾك سبقؾ الؿثاا، فقؿا يتعؾؼ بأية رقؿ 

سووقـاي أن صقلفووا يزيووي طؾووك صووقا متقسووط أيووات يف السووقرة ذا ووا بؿؼوويار 

ؾ طؾوك العبوارة الـؿطقوة الؿتعؾؼوة بولواخر الػواة عػ، ط وة طؾك أهنوا تلوتؿالض  

ـَ } :الؿؽقة أو الؿيكقة ِذي واِلَحاِت  َوَطِؿُؾقا آمَـُقا الَّ (3){الصَّ
وقوي وردت هوذه أيوة  .

                                                   

إلك  22ومـ  22وأية  ،مـ سقرة العصر 2وأية  ،مـ سقرة الربوج 22إلك  7هذه هل أيات مـ  (1)

 آية. 27مـ سقرة الؿيثر: ما مجؿقطف  62و 22وأية  ،مـ سقرة الـجؿ 22

مـ سقرة  02إلك  27وأيات مـ  ،مـ سقرة الحاقة 7مـ سقرة الطقر، وأية  22ذكر سقـاي أية  (2)

مـ سقرة إطؾك، وأيات مـ  7كلؼاا، وأية آمـ سقرة  26مـ سقرة التؽقير، وأية  29وأية  ،الـبل

مـ سقرة البؾي،  22إلك  27مـ سقرة الػجر، وأيات مـ  22إلك  27ومـ  20إلك  22ومـ  22إلك  26

مـ سقرة الؼير. لؿزيي مـ الؿـاقلة الؿػصؾة لبعض مـ هذه الػؼرات،  0مـ سقرة التقـ، وأية  2وأية 

 Neuwirth, Studien zur Komposition, pp. 201–203; Sinai, ‗An :فؼي أحاا الؼارئ إلك

Interpretation of Sūrat al-Najm‘; and Sinai,‗―Weihnachten im Koran‖‘ 

، ما كلل طـف تزاوج يف الؿػاهقؿ طؾك غرار ما {لفؿ أجر غقر مؿـقن} :ُو عت هذه الجؿؾة مع ققلف (3)

كلؼاا قي تؽقن مـ سقرة آ 26مـ سقرة فصؾت، وهق ما جعؾ سقـاي يؼقا بلن أية  8حيث يف أية 

 Inner Qur‘anic " :ؾت كػسفا، وهل السقرة الؿؽقة متلخرة الـزوا. اكظرمعاصرة لسقرة فص

Interpretation". 
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 ثرجامت

(8) 

كوقٍع موـ الػوراغ  يف آخر السوقرة، وموـ ثوؿ يؿؽوـ إزالتفوا بسوفقلة بويون تورك أّي 

يؿقوؾ يف الغالوب إطوؿ إلوك  السقاقل أو الؿق قطل. ومع ذلؽ، يبيو أن سوقـاي

ة الرسالة الؼقا بلن هذه أية قي أ قػت لتمدي وضقػة حؼقؼقة، وهل تؾطقػ حيّ 

وهوق الثوقاب الوذي  -الؼاسقة والؿتعؾؼة بؾعـة الؽوافريـ موـ خو ا ذكور الـؼوقض

ـُأطّي لؾؿممـق
(1)

مـ سوقرة  [22و 22]ويف مؼاا آخر لف، زطؿ سقـاي أن أيتقـ  .

                                                   

مـ سقرة الصافات، حقث زطؿ أكف  222إلك  222م سقـاي حجة ملاهبة فقؿا يتعؾؼ بأيات مـ قيّ  (1)

 ّٓ الجؿؾة   أن هذا الزوج قي وقع بعيطؾك الرغؿ مـ طيم وجقد شذوذ يف صقا أية طـي هذه الـؼطة، إ

إلك  220، والتل تؿثؾ خاتؿة الػؼرة طـ مقسك وهارون )أيات مـ (إكف مـ طبادكا الؿممـقـ)رة الؿؽرّ 

(، ووققع مصطؾم 222إلك  222اس )أيات مـ لقمـ سقرة الصافات(، والػؼرة طـ الـبل إ 222

وبـاس طؾك هذا، يرى سقـاي  مـ سقرة البؼرة. 220فقؿا يتعؾؼ بؼصة إبراهقؿ يف أية  اأيًض  (الذرية وضالؿ)

يف سقرة الصافات، والتل تمدي فقفا  آحؼً  امـ سقرة الصافات تؿثؾ إدراًج  222إلك  222أن أيات مـ 

طؾك أكف  227إلك  222القارد ذكره يف أيات مـ  (آبـ الحؾقؿ)يتؿثؾ يف تق قم هقية  امزدوًج  اغرً  

ومع ذلؽ،  (.Inner Qur‘anic Interpretation :إسؿاطقؾ، مع تلكقي خطل بعض ذرية إبراهقؿ )اكظر

رة مع الؿ حظة م حظة أن الػؼرة السابؼة طـ كقح تستؿر خارج حيود جؿؾة الخاتؿة الؿؽرّ  ايجب أيًض 

اذكر اسؿ الـبل هـا( »)أن كػس صقغة آستف ا  ايير بالؿ حظة أيًض . ج{ثؿ أغرقـا أخريـ}اإل افقة 

إلك  222(، ولقط )أيات مـ 222إلك  222قي استخيمت مع إلقاس )أيات مـ « كان واحًيا مـ الرسؾ

(، 82إلك  76(، بقي أهنا لؿ تستخيم مع كقح )أيات مـ 208إلك  229(، ويقكس )أيات مـ 228

(. أ ػ إلك هذا أن 222إلك  220(، ومقسك وهارون )أيات مـ 222إلك  82مـ  وإبراهقؿ )أيات

( يقازن اقاان اسؿ مقسك مع هارون )أيات 222إلك  222اقاان اسؿ إبراهقؿ مع إسحاا )أيات مـ 

 أن هذا ٓ ( يف آيات هذه السقرة التل تتبع اإل افة التل اقاحفا سقـاي مباشرة. والحّؼ 222إلك  220مـ 

= 
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 ثرجامت

(9) 

االؿقجوقدة مسوبؼً  قى إ افة ٓحؼة طؾك وحية الوـّص الؿعارج لقستا س
(1)

ومورة  .

أخرى، استـي هوذا الورأي إلوك ث ثوة طقاموؾ: الزيوادة الؿػاج وة يف متقسوط صوقا 

وهول هـوا يف -أيات، ووجقد مػردات مؿقزة طوادة موا تورتبط بالسوقر الؿتولخرة 

، وحؼقؼة أن مثوؾ هوذه اإلدراج اسوتفيف {َأيَْؿاكُُفؿْ  َمَؾَؽْت  َما} :هذا الؿثاا جؿؾة

، حقوث يظفور أن [29]تؾطقػ التقصقة الؼرآكقة فقؿا يتعؾؼ بالتعػػ يف أية رقوؿ 

، يف حوقـ أن يحػظقن فوروجفؿهذه أية مـ سقرة الؿعارج تؿتيح همٓس الذيـ 

 الزوجات وما مؾؽت أيؿاهنؿ. مـ السقرة ذا ا تؼقي ذلؽ، إذ تستثـل  [22]أية 

ن أحويث وأكثور الؿحواوٓت شوؿقلقة إلطوادة ولؼورن الحوادي والعلورشفي ا

الؼرآين يف  قس إسالقب والؿـاهج التعاقبقة، وهول تؾوؽ  تصـقػ محتقى الـّص 

تؼسوقؿف لؾؼورآن  الؿحاولة التل قام هبا العالؿ اإليراين مفيي بازركان، والذي يعي  

حصائل لؾتبايـوات يف يف تحؾقؾف اإل 2222إساس الذي ارتؽـ إلقف ساديغل سـة 

معـووا ، كؿووا موورّ الووـّص 
(2)

فػوول سؾسووؾة مووـ إطؿوواا التوول كلوورت يف أواخوور  .

                                                   
= 

قابؾة لإلزالة مـ سقاقا ا »مـ سقرة الصافات  222إلك  222يعـل كػل م حظة سقـاي أن أيات مـ 

 رة طؾك أسس تركقبقة.، ولؽـفا تثقر التساؤا حقا إذا ما كاكت إزالتفا مربّ«بيون إططاس خاتؿة مـطؼقة

 .‘Sinai, ‗Eschatological Kerygma :انظر (1)
دها بازركان طـي كتؾة التل حيّ  290مقاصـ الػقاصؾ يف الؽتؾ الـصقة البالغ طيدها  اطتؿي ساديغل (2)

ا طؾك الؿيى البعقي، وهذا الؿؼاا اليقة الؿتزايية تعترب هيفً  إنّ »سقرة، وقاا:  229تؼسقؿ سقر الؼرآن إلك 

 (.Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān‘, pp. 237–238 :)اكظر« يؿثؾ فؼط بياية الرحؾة

= 
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 ثرجامت

(22) 

الؼورآين،  السبعقـقات وأوائؾ الثؿاكقـقات، اقاح بازركان تؼسقًؿا لؿحتوقى الوـّص 

سقرة كؿا هل 69والذي ترك فقف 
(1)

 66أكف قسؿ ما تبؼك مـ السقر وطويدها  بقيَ  ،

                                                   
= 

تؾؿان كاغؾ قي درس  ؾ، والتل ستـاقش أدكاه، فننّ قمـ تققدور كقليكف وريتلارد ب وباإل افة إلك أطؿاا كؾ  

 :Der Koran :تحت طـقان 2982تؼسقؿ الؼرآن إلك صبؼاٍت تركقبقة يف كتابف الذي صير يف طام 

Einführung—Texte—Erläuterungen.  ًٓ بسقرة الؿزمؾ والتل تعترب  وقي  رب كاغؾ لذلؽ مثا

ػؼ كاغؾ مع تؼققؿ فنهنا ميكقة. ويتّ  :22، و22، 22سقرة مؽقة باستثـاس أيات  -كؿا بقـ كاغؾ-بتؿامفا 

(. ويثقر كاغؾ التساؤا حقا 22ص :)اكظر« باطتبار صقلفا وتعؼقيها»مـ سقرة الؿزمؾ  22الحييث لمية 

لقس مـ القا م »بقان لؾتسؾسؾ الزمـل لؾسقرة، ممكًيا أكف يف هذا ال 22و 22الؿـطؼ وراس إدخاا أيتقـ 

ًٓ 22)ص« قي كزلتا يف الؿييـة 22و 22ب أن تؽقن أيتان أن لؿاذا تقّج  مـ ذلؽ، ذهب كاغؾ إلك  (. وبي

 2. وقي زطؿ كاغؾ أن أيات مـ اومـػصؾة أسؾقبق   االؼقا بقجقد ث ثة أقسام يف السقرة، متصؾة مق قطق  

(. ويف الققت ذاتف، يرى أن أيات مـ 22)ص« يف اللؽؾ والؿحتقى»ـتؿل إلك الػاة الؿبؽرة، ت 20إلك 

 :يف هذا الؼسؿ مـ السقرة )اكظر« الؿحتي والؿـػصؾ»ؾ فؼرة مؿقزة، بـاس طؾك إسؾقب تؿثّ  29إلك  26

 طؾك الرؤية التؼؾقيية. اتؿثؾ إ افة ٓحؼة، سقرً  22(. وطؾقف، يعتؼي أن أية 22ص

(، يقسوػ )الؽتؾوة 228(، هوقد )الؽتؾوة 202(، إكػواا )الؽتؾوة 02هذه السوقر هول الػاتحوة )الؽتؾوة  (1)

(، 220(، الـؿوووؾ )الؽتؾوووة 222(، الػرقوووان )الؽتؾوووة 90(، إكبقووواس )الؽتؾوووة 228(، الرطوووي )الؽتؾوووة 222

لوقرى )الؽتؾوة (، ال68(، الصوافات )الؽتؾوة 88(، يوس )الؽتؾوة 229(، السجية )الؽتؾوة 222العـؽبقت )

(، الؼؿور 87(، ا )272(، الحجورات )272(، الػتم )الؽتؾوة 202(، محؿي )222(، الجاثقة )الؽتؾة 228

(، 262(، الحلوور )الؽتؾووة 282(، الؿجادلووة )الؽتؾووة 222(، الحييووي )الؽتؾووة 02(، القاقعووة )الؽتؾووة 72)

(، التغابـ 262الؿـافؼقن )الؽتؾة (، 262(، الجؿعة )الؽتؾة 200(، الصػ )الؽتؾة 280الؿؿتحـة )الؽتؾة 

ـّ 77(، كوقح )الؽتؾوة 220(، الؿؾوؽ )282(، التحريؿ )الؽتؾة 227)الؽتؾة  (، اإلكسوان 96)الؽتؾوة  (، الجو

(، 22(، الؿطػػقـ )الؽتؾوة 26(، التؽقير )الؽتؾة 22(، طبس )الؽتؾة 26(، الؿرس ت )الؽتؾة 86)الؽتؾة 

= 
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 ثرجامت

(22) 

ة تزامـقة تااوح بقـ كتؾتقـ إلك خؿس. وكان الؿعقار الرئقس الوذي إلك كتؾ كصقّ 

هق صقا أية، ولؽـ طـي تحييويه الؿققوع  اطتؿي طؾقف بازركان يف تؼسقؿف لؾـّص 

القحوية الؿق وقطقة، وأكؿواط  :اساشوي باطتبوارات مثوؾ»ة، اليققؼ لؾؽتؾ الـصقّ 

«الؿعؾقمات التاريخقة الؼافقة، )و(
(1)

ؼ طؾك وحياتوف التؼسوقؿقة وطؾقف، فؼي أصؾ .

التؽوالقػ »، و«أمقر العؼقوية»، و«أهؾ الؽتاب»، و«وصػ اإلكسان» :أسؿاس مثؾ

«اللرطقة
(2)

 290ة البوالغ طويدها وٓ يؾزم تعاقوب أيوات يف هوذه الؽتوؾ الـصوقّ  .

فسقرة البؼرة، طؾك سبقؾ الؿثواا، تحتوقي طؾوك خؿوس  :كؿا سقتضم أدكاه، كتؾة

                                                   
= 

(، 22(، اللرح )الؽتؾة 27(، الضحك )الؽتؾة 22(، الؾقؾ )الؽتؾة 09(، البؾي )الؽتؾة 22كلؼاا )الؽتؾة آ

(، 00(، العاديوات )الؽتؾوة 60(، الزلزلوة )الؽتؾوة 99ـة )الؽتؾوة (، البقّ 29(، الؼير )الؽتؾة 28التقـ )الؽتؾة 

(، 22ة (، الؿاطقن )الؽتؾ28(، قريش )الؽتؾة 62(، الػقؾ )الؽتؾة 22(، الفؿزة )الؽتؾة 67الؼارطة )الؽتؾة 

(، اإلخوو ص 07(، الؿسووي )الؽتؾووة 279(، الـصوور )الؽتؾووة 20(، الؽووافرون )الؽتؾووة 22الؽووقثر )الؽتؾووة 

 ا(: وقوي افواض سواديغل إ وافة سوقرة العؾوؼ )مؽقًكو28(، والـاس )الؽتؾوة 08(، الػؾؼ )الؽتؾة 7)الؽتؾة 

 Sadeghi, ‗The Chronology of the :بووذلؽ مجؿقطووة معووادة البـقووة( لفووذه الؿجؿقطووات )اكظوور

Qurʾān، 226ص.) 

(1) Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān، 232ص. 
كتؾة مـ  28 (2222). قسؿ ساديغل يف مؼالف الذي كلره طام (2-2/2)بازركان، سقر تحقا الؼرآن،  (2)

كتؾة. وكاكت كتائج  دها بازركان إلك الـصػ، وققؿ درجة التطابؼ اإلحصائل بقـ كصػل كّؾ الؽتؾ التل حيّ 

ّٓ  اهذه اليراسة ملجعة لؾغاية: وطؾك الرغؿ مـ أن بازركان قي اطتؿي جزئق    أن طؾك الصؾة الؿق قطقة، إ

 Sadeghi, ‗The :تتؿقز بيرجة طالقة مـ التطابؼ إسؾقبل. اكظر امجؿقطاتف الؿتسؾسؾة زماكق  

Chronology of the Qurʾān، 222-267ص. 
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 ثرجامت

(22) 

كتؾوة  طؾوك الورغؿ موـ أن كوّؾ  222بازركان  ؿـ لؾؽتؾة فؼرات مـػصؾة صـػفا 

ػ مـ مادة مـ سقرة مػردة. ثؿ طؿي بازركان بعي ذلؽ إلك ففرسوة هوذه مـفا تتللّ 

لعؿؾقة حسابقة ارتؽزت طؾك متقسط صقا أية االؽتؾ وفؼً 
(1)

والؿـقاا )إكثور  ،

(ؾولؾ الؿـوقاا صقلفوا الػعتؽراًرا(، وآرتػاع )كسبة أيوات التول يؿّثو
(2)

وهبوذه  .

يف  ؾ بازركان إلك تؼييؿ صريؼة لؾؼرآن يتؿ فقفا إطوادة تقزيوع الوـّص الطريؼة، تقّص 

 قس تسؾسؾف الزمـل، حقث ٓحظ إمؽاكقة اشتؿاا العييي موـ السوقر طؾوك موقاد 

 مختؾػة تـتؿل لػاات أسؾقبقة متـقطة. 

رة موـ بازركوان وسواديغل موـ الؼػوز إلوك اسوتـتاجات غقور مورب ر كوّؾ وقي حوذّ 

وأطاد ساديغل صوقاغة موا قالوف بازركوان، طؾوك  ،استـاًدا إلك البقاكات التل قيمقها

د طؾك أكف ٓ يجب أخذ التسؾسؾ الزمـل الذي اقاحف طؾك أكف شيّ »الـحق التالل: 

ز الـتوائج الطورا اإلحصوائقة تعوزّ  ؿ بف، حقث إكف إحصائل يف صبقعتوف، كؿوا أنّ مسؾّ 

ًٓ الراسخة طـ متقسطات حاصؾ الؿجؿ «مـ العـاصر الؿػردة قطات بي
(3)

كؿوا  ،

                                                   

متقسط صقا أية طـ صريؼ تؼسقؿ العيد اإلجؿالل لؾؽؾؿات طؾك العيد الؽؾل  حسب بازركان (1)

 (.222ص ،Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān)لميات يف كؾ كتؾة 

 .222ة يف صقيم ساديغل الؿعادلة الخاّص  (2)

  .226ص ،Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān اكظر: (3)
= 
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 ثرجامت

(22) 

ٓ يـبغوول لؾؼووراس تحؿقووؾ قائؿووة التسؾسووؾ الزمـوول التوول و ووعفا »ر بـػسووف أكووف يؼوورّ 

«بازركان أو إطادة صقاغتل لفا أكثور مؿوا تحتؿوؾ
(1)

حقوث يلوقر حجوؿ العقـوات  :

 ؼوارن سواديغل)ي الؿوااّص  والـواجؿ طوـ صبقعوة الؿحتوقى الؼورآين االصغقر كسبق  

مؾقووقن التوول اتخووذها ديؽـووز كؽؾؿووات  0.7كؾؿووة بووو 78222دٓئؾووف التوول بؾغووت 

دٓلقة(
(2)

يف وققع خطل يف العقـات، وبالتوالل تػتؼور  اإلك وجقد احتؿاا كبقر كسبق   

 ، دموجاقوة. وموـ أجوؾ مجاهبوة هوذه الصوعقبة التول صورأت ٓحًؼوالـتوائج إلوك اليّ 

، (مجؿقطوة) 22يف  290دها بازركوان البوالغ طوي (كتوؾ) -طؾك إقؾ- ساديغل

 مراحووؾ مووـ هووذه السووبع يلووار إلووك خؿووس (:مراحووؾ)كووتج طـفووا فقؿووا بعووي سووبع 

-27)الؽتوؾ  2ػ موـ الؿجؿقطوة وهول الؿراحوؾ التول تتوللّ - «ةمؽّقو»باطتبارها 

20)
(3)

(، 82-22)الؽتؾ  0(، والؿجؿقطة 22-26، 2)الؽتؾ  2والؿجؿقطة  ،

                                                   
= 

ٓ تؽؿـ يف أن الػؼرات يف مجؿقطة واحية تليت بعي هذه يف الؿجؿقطات اليطقى »وقي حذر مـ أن 

التسؾسؾ الزمـل لؾػؼرات داخؾ  السابؼة، ولؽـ كقهنا تػعؾ ذلؽ يف الؿتقسط. وباإل افة إلك ذلؽ، فننّ 

 (.228ص ،Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾānالؿجؿقطة القاحية غقر محيد )

(1) Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān، 232ص. 
(2) Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān، 282ص. 
رأيف هذا  كحسب تصـقػ بازركان( مـ كتائجف، وبـَ  22-2)الؽتؾ مـ  2استبعي ساديغل الؿجؿقطة  (3)

يف بياية الؿسار الؿؼاح  اكؾؿة(، مققعفا الؿؽلقف كسبق   026طؾك ث ثة أمقر: صغر حجؿفا )مجرد 

مـ  -كؿا يعتؼي ساديغل- ر إسؾقبل، والـسبة العالقة لؾغاية مـ مؼيمات أيات الؿؽقة، والتللؾتطقّ 

طـي  2داخؾ هذه أيات. وقي أطاد ساديغل الؽتؾة  -هبا ؾ سجؾفا إسؾقبل الؿؿقز الخاّص الؿؿؽـ أن تؿثّ 

= 
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 ثرجامت

(20) 

 -(222-92)الؽتووؾ  22-2والؿجؿقطوات  ،(92-82)الؽتوؾ  6والؿجؿقطوة 

)الؽتوؾ  29-22: الؿجؿقطوات «مويكقتقـ»بقـؿا يلار إلوك مورحؾتقـ باطتبارهؿوا 

(، ما يعـل أن تؼسوقؿ 290-270)الؽتؾ  22-22والؿجؿقطات  ،(222-270

وفؼ بازركوان، والتول تتؽوقن موـ موقاد تـتؿول إلوك  البؼرة  الجزس إكرب مـ سقرة

، يؼع يف إصار إجزاس الؿعاد ترتقبفوا (292 ، و220، 229، 222)الؿجؿقطات 

، والتوول ٓحووظ سوواديغل أهنووا تظفوور مسوواًرا التعاقبووات التزامـقووة لؾووـّص يف  ووقس 

، وهوق موا يتػوؼ موع موا تقصوؾ إلقوف سوقـاي موـ أن معويٓت او قًح  أسؾقبق ا أقّؾ 

توقى بؿح مـ التجواكس مؼاركوةً  اى معقـً تعؽس مستقً  البؼرة  التبايـ يف آيات سقرة

احتؿالقووة التحييووي الوويققؼ لطبؼووات  ا، مؿووا يضووعػ كسووبق  الؼوورآين كؽووّؾ  الووـّص 

 طؾك أساس معايقر التؼصل التول و وعفا كوّؾ  –البؼرة   التسؾسؾ الزمـل يف سقرة

 مـ بازركان، ساديغل، سقـاي. 

ة يف سوقاا العؿؾ الذي قام بف بازركوان ٓ يجسوي محاولوة مفّؿو ومع ذلؽ، فننّ 

لخطقط زمـقة تسؾسؾقة، وإكؿا يؿّثؾ مؼاركة ققؿة وشوقؼة  اوفؼً  البؼرة  تؼسقؿ سقرة

ط اب الوذيـ سوؾّ تَّومفا الؽُ قويَّ  لؾػقاصؾ الؿق وقطقة أو إسوؾقبقة الصورفة والتول

                                                   
= 

إلك  -ساره التعاقبل بـاس طؾك أسباب تاريخقة وأسؾقبقةوالتل و عت يف صير م-( 6-2بازركان )العؾؼ: 

، ’Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān :. اكظر27و 22مققعفا إسؾقبل بقـ الؽتؾتقـ 

 .287، و282، 226ص
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 ثرجامت

(26) 

إمؽاكقوة  الـظور طوـ مويى الضقس طؾقفؿ يف الؼسؿ إوا مـ هذه اليراسة. وبغّض 

ـوة يف الؽتؾوة )أ( تسوبؼ اإلط ن بيرجة مـ درجات القؼقـ، أن هـالؽ طـاصور معق

الؽتؾة أ )بآيا وا إقصور( قبوؾ الؽتؾوة ب و ع فنن  ب(،)طـاصر معقـة يف الؽتؾة 

أكؿوقذج  -مـ وجفوة كظوري- قا مـ حقث متقسط الطقا( يـتج طـف)بآيا ا إص

 استؽلايف تؿفقيي صحقم. 

ر بازركان أكف يف حواا رسوؿ مخطوط بقواين يق وم وط وة طؾك ذلؽ، ربؿا يؼرّ 

الؿـحـوك  د موـ الؽؾؿوات، فوننّ الؿلتؿؾة طؾك طويد محويّ  سقرة البؼرةآيات  كسبة

«اكسبق   اومـتظؿً  اصبقعق  »الـاتج سقؽقن 
(1)

ر، َصوٓ يختؾػ طـ كظقره يف السوقر إقْ  

والتوول ُيػوواض أهنووا كزلووت يف صووقرة وحوويات، لؽـووف كلووػ يف الققووت ذاتووف أن 

كبقورة طؾوك كحوق غقور معفوقد.  سوقرة البؼورةآخت فات بقـ الؿـقاا والؿيى يف 

ويؿؽـ تؼؾقص هذا اللذوذ الظاهر إذا جرى تؼسقؿ السقرة وفوؼ الؿقا وع التول 

 اقاحفا. 

-22: 22-2]: أيوات موـ اقسوؿً  22إلوك  امبيئق   سقرة البؼرةيؼسؿ بازركان 

29 :22-29 :02-262 :262-267 :269-222 :220 :226-289 :

292-296 :292-222 :220-229 :222-202 :202 :200-206 :

                                                   

 ،’Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān. اكظر: 2/2بازركان، سقر تحقا الؼرآن،  (1)

 الذي و عف بازركان لؾسقرة. « الؿـحـك الخصائصل»للرح وا م لؿػفقم  222-222ص
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 ثرجامت

(22) 

[282-280: و222-282: 266-222، 260: 202-262
(1)

ع هذه زَّ قَ ثؿ تُ  .

، 220، 229، 222)ا لؿتقسوط صوقا آيا وا، طؾوك الؽتوؾ إقسام بعي ذلؽ، وفؼً 

ركووانمووـ القحوويات إسووؾقبقة التعاقبقووة التوول و ووعفا باز (292، أو 282
(2)

. 

مخططف التعاقبل، يؿؽـ طؾوك كحوق وبتحؾقؾ البقاكات التل استخيمفا بازركان يف 

آيوة: أيوات  [28]رة مـ السقرة تتؽوقن موـ الطبؼة الؿبؽّ  افااض أنّ  امبيئل جي  

)وتحؿووؾ إشووارة إلووك الؽتوواب، ووصووػ الؿووممـقـ إتؼقوواس،  [22إلووك  2مووـ ]

                                                   

(، يبيو أن 222ص ،’Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān كؿا بقـ ساديغل )اكظر: (1)

( مع كسخة فؾقجؾ: وهق إمر 79ػؼ طيد آيا ا )حتك السقرة بازركان قي طؿؾ طؾك كسخة مـ الؼرآن تتّ 

بعي ذلؽ لقتقافؼ مع كسخة الؼاهرة الـؿقذجقة. وباإل افة إلك إقسام الؿلار إلقفا أط ه، الذي طيا 

، بسبب تلابف صقا أية. ومـ ثؿّ  اففـاك أمثؾة طـ العييي مـ القحيات الؿتتابعة التل قي جؿعت سقي  

قسؿ  داخؾ (202/202، و222/220، 222/220)اقاح بازركان وجقد فقاصؾ محتؿؾة طـي أيات: 

بـل إسرائقؾ يف السقرة، باإل افة إلك وجقد ث ثة فقاصؾ أخرى داخؾ قسؿ الؿممـقـ طـي أيات: 

(. ويبيو أن 0-2/2بازركان، سقر تحقا الؼرآن،  :( )اكظر228/229، و220/226، 227/228)

ة. وسقـاقش لالؼصقرة، ومـ ثؿ، تؾؽ الؿعيّ  292بازركان سقف يزيؾ بالؽؾقة مـ حساباتف اإلحصائقة أية 

 (. 7-2/6هذا إمر بؿزيي مـ التػصقؾ أدكاه )اكظر: بازركان، سقر تحقا الؼرآن، 

(2)  ًٓ لمية أو أيات  اة الؿتجاكسة مق قطق   القحيات الـصقّ يجب أن ي حظ أن بازركان قي و ع أو

يف هذه الؽتؾ الخؿس، ثؿ قام بالحسابات اإلحصائقة التل مـ خ لفا سقف تخصص  اسقي   اإقؾ تلاهبً 

(. تتقافؼ 0-2/2ة لؿجؿقطا ا التسؾسؾقة الزمـقة )اكظر: بازركان، سقر تحقا الؼرآن، هذه القحيات الـصقّ 

 (،22و 22، 27، 22، 8)مع مجؿقطات ساديغل  (292، و282، 220، 229، 222)كتؾ بازركان 

 .228ص ،’Sadeghi, ‗The Chronology of the Qurʾān)اكظر: 
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 ثرجامت

(27) 

إلوك  262موـ ]والؽافريـ الوذيـ خوتؿ ا  طؾوك قؾوقهبؿ، والؿـوافؼقـ(: وأيوات 

ب طؾوك الـصم لؾؿممـقـ بآستعاكة بالصرب والصو ة لؾتغّؾوي سيِ )وهل تُ  [267

وتحؿووؾ ) [222إلووك  269مووـ ]مخوواوففؿ والجووقع وخسووارا ؿ(: وأيووات 

لفوومٓس الووذيـ يؽتؿووقن إدلووة والفوويى الؾووذيـ أكزلفؿووا ا ، كؿووا أهنووا  اتحووذيرً 

ـ أن الؿـوافؼقـ يػسويون )تبوقّ  [229إلك  220مـ ]تخاصب الؽافريـ(: وأيات 

إرض: وتـصم بعيم اتباع خطقات اللقطان، أو القققع يف الزلؾ مـ بعوي موا يف 

)وهول تحؿوؾ أموًرا لؾؼتواا يف  [206إلوك  200موـ ]جاس ؿ البقـوات(: وأيوات 

آيوة(:  22أصوغر موـ أيوات )فؼوط  سبقؾ ا (. وتلتؿؾ الؽتؾة الثاكقوة طؾوك طويدٍ 

والتول تعورض خؾػقوة  ط الضقس طؾوك قصوة آدم،)وتسؾّ  [29إلك  22مـ ]أيات 

إلووك  292مووـ ](: وأيووات [229إلووك  220مووـ ]الجقاكووب الووقاردة يف أيووات 

 (.  أكثر تػصقً   )والتل تحؿؾ أمًرا لؾؼتاا يف سبقؾ ا  طؾك كحقٍ  [296

 ًٓ إلوك  02موـ ]أيوات  وبـاًس طؾك هذا إسواس، يضوقػ كؿوقذج بازركوان أو

، وتـتفول بضورورة تقلقوة القجوف )والتل تحؿؾ خطابات إلك بـول إسورائقؾ [262

إلوك  22 موـ] (: ثؿ تليت الطبؼة الرابعة موـ السوقرة: أيواتالؿسجي الحرام كحق

لؾؿلووركقـ أن يوولتقا بسووقرة مووـ مثووؾ  ا)وتتضووؿـ أمووًرا لعبووادة ا ، وتحووييً  [29

إلوك صبقعوة الؿؼاركوات التول  لؾسوؿاس، وإشوارةً  اووصػً  ،مـ الـار االؼرآن، وتحذيرً 

الصووػا   )والتوول تلووقر إلووك أن [268]، والخووقف مووـ ا (: ثووؿ أيووة يووذكرها ا 

)والتل تصػ مصوقر هومٓس  [289 -226](: وأيات والؿروة مـ شعائر ا ...
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 ثرجامت

(28) 

الذيـ يعبويون آلفوة أخورى غقور ا ، كؿوا تلوتؿؾ طؾوك طويد موـ إوامور: باتبواع 

ـ الخؾوؼ، َسواإلكسوان َح الؼقاكقـ اإللفقة وطيم كتؿان الؽتب اإللفقة، وأن يؽوقن 

ف ال ئووؼ أثـوواس الصووقام وتحؼقووؼ الؼصوواص العووادا والقصووقة الؿـاسووبة، والتصوورّ 

إلوك  292موـ ]وآستخيام إمثؾ لؾثروة: وتـتفل ببقان طوـ إهؾوة(: وأيوات 

 222موـ ])وتقجف إلك التحؾل بالسوؾقك الحسوـ أثـواس الحوج(: وأيوات  [222

ـل إسرائقؾ يف الؿزيي مـ الؿعجزات، وتصػ لرغبة ب ا)وتحؿؾ تحييً  [202إلك 

ة واحوية، كؿوا إكبقاس طؾوك أهنوؿ قوي أرسوؾقا لؾحؽوؿ بوقـ موـ كواكقا ذات مورة أّمو

تصقر الؿعاكاة طؾك أهنا الحقواة إولوك الؿؼسوقمة لؾؿوممـقـ، ثوؿ توليت بعوي ذلوؽ 

إرشادات طييية فقؿا يتعؾؼ بالصيقة والؼتواا والخؿور والؿقسور وأموقاا القتوامك 

 [260]زواج والحقض والحؾػ با  والط ا والر اع وإرامؾ(: ثؿ أيوة وال

)وفقفووا العييووي مووـ  [282إلووك  222مووـ ])وفقفووا إموور باإلكػوواا(: وأيووات 

التقجقفات: اإلكػاا، والتؽؾؿ بالؽ م الطقب، واإلكػاا مـ الطقبوات يف الع كقوة 

 226مـ ]، و[222إلك  2مـ ]والسر، وآبتعاد طـ الربا(. وهبذا تؽتؿؾ أيات 

 . [282إلك  222مـ ]، و[260، و206إلك  200مـ ]، و[202إلك 

أما الطبؼوة إخقورة وفوؼ قوراسة بازركوان لويٓٓت التسؾسوؾ الزمـول فتلوتؿؾ 

وَؿاَواِت  َخْؾوِؼ  ِفول ِإنَّ } [220]طؾك طويد موـ أيوات الؿـػصوؾة، وهول أيوة   السَّ

َْرِض  ْٕ ـَ  ِإَلك َترَ  َأَلؿْ } [202]وأية  ،{...َوا ِذي ـْ  َخَرُجقا الَّ  ُأُلوقٌف  َوُهوؿْ  ِديَاِرِهؿْ  ِم

والتول تحؽول قصوة  [262إلوك  202موـ ]، إ افة إلك أيات {...اْلَؿْقِت  َحَذرَ 
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 ثرجامت

(29) 

وْؾـَا}بوووصالقت، وتـتفول  إلوك  266موـ ]، وأيوات {...بَْعوٍض  َطَؾوك بَْعَضوُفؿْ  َفضَّ

كقػقوة إحقواس الؿوقتك(، وأيوات  إبوراهقؿَ  ى ا ُ )مـ آية الؽرسل إلك أن أرَ  [222

ووِف } [282إلووك  280مووـ ] ووَؿاَواِت  ِفوول َمووا ِلؾَّ َْرِض  ِفوول َوَمووا السَّ ْٕ إلووك هنايووة  {...ا

 السقرة. 

مووا هووذا الـؿوقذج بجووقار البقاكووات التول قوويمفا كقليكووف يف  ولوق و ووع شوخٌص 

(، 2يف الؼرن التاسع طلر )اكظر الجويوا  البؼرة  دراستف لؾاتقب الزمـل يف سقرة

فسقف ييرك طؾوك الػوقر أن كؿوقذج بازركوان أكثور اسوتخياًما موـ حقوث تؼريوب 

، فسوقف ا وع الـؿقذجوان سوقي  موا. وبالػعوؾ، إذا وُ  التعاقبقة الزمـقة داخؾ سوقرةٍ 

تتضم طويم كػواسة صريؼوة كقليكوف يف بـواس كؿوقذج تعواقبل وضقػول لؾسوقرة. وموـ 

إيؿاكقيؾ سوتقػاكقيزكؿا فعؾت -ـتج مـ هذا العرض السفؾ أن كست
(1)

يف تحؾقؾفوا  

ـّ  -لؿخطووط كقليكووف الؿؼوواح 2228الووذي أجرتووف طووام  وقووت  أن كقليكووف قووي ضوو

مؿؽووـ  ع ترتقووب زمـوول لؾسووقر الؼرآكقووة أموورٌ ْ وووَ  تؼووييؿ أصروحتووف الجامعقووة أنّ 

                                                   

طـ رسالة ، 0-مـ جامعة السقربقن هيكتقراالإيؿاكقيؾ ستقػاكقيز، باحثة فركسقة، حاصؾة طؾك  (1)

بيراسة الاتقب الزمـل  كبقرٌ  لفا اهتؿامٌ  «.لك التاري : سماا الاتقب الزمـل لؾؼرآنإ مـ الـّص » :بعـقان

دراسة يف : الؼرآن خطق ا»راتف يف اليرس الغربل، وقي ترجؿـا لفا دراسة بعـقان وإشؽآتف وتطقّ  ،لؾؼرآن

تاري  »، ترجؿة: حسام صربي، مـلقرة  ؿـ مؾػ «(تاري  الؼرآن)كتاب  يف نآالاتقب الزمـل لسقر الؼر

 ؿات(.)قسؿ الاج /https://tafsir.net/translation/29: ص ع طؾقفا طؾك هذا الرابط، يؿؽـ آ«الؼرآن
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 ثرجامت

(22) 

ـًعوا طؾؿل يؿؽـ تحؼقؼف، لؽـف وبلؽؾ تيريجل خ ا دراساتف بات مؼت وملروعٌ 

بالؼققد والصعقبات يف هذا الصيد
(1)

. 

استـي ريتلارد بقؾ يف تؼسقؿف اللامؾ لؾسوقرة إلوك أجوزاس مركبوة يف ث ثقـقوات 

الووذي سووار طؾقووف  رئقسأدكوواه( إلووك الـظووام الوو "أ"الؼوورن الؿا وول )اكظوور الؿؾحووؼ 

اللوامؾ  كقليكف، حقث أو م ما يؿؽـ أن يؽقن طؾقوف إطوادة التصوقير التػؽقؽول

جوقهري  لؾسقرة يف  وقس الخطوقط شوبف التاريخقوة. وقوي هوّذب بقوؾ طؾوك كحوقٍ 

الذي اقاحف كقليكف مـ خو ا إ وافة طويد موـ الؿعوايقر إسوؾقبقة التول  اإلصارَ 

رة. وطؾقوف، قواا اتخذها كصقغ دٓلقة طؾوك وجوقد إدراج يف السوقر أو موقاد مؽورّ 

القووة ٔيووات معقـووة، كؿووا قسووؿفا خػقووة وراس كظووام الؼووقايف الح قووقاٍف بقووؾ بقجووقد 

، وزطووؿ أن إقحووام مق ووقع طر وول هووق دلقووؾ طؾووك هووذا اإ ووافق   افرطق وو اتؼسووقؿً 

كؿا أن تؽرار كػس الؽؾؿوة يف الؼوقايف أو الجؿؾوة يف أيوات الؿتجواورة  ،جااإلدر

الؿعالجوة الؿختؾػوة لوـػس  رة. وطؾوك كحوق مؿاثوؾ، فوننّ يقحل بقجقد مادة مؽورّ 

ر فقفوا الؽؾؿوات أو ما تتؽرّ  ابأيات الؿتجاورة، والتل غالبً الؿق قع فقؿا يتعؾؼ 

 محوّؾ  ـة قي قصي هبا يف إساس أن تحوّؾ ت إلك بقؾ أن هـاك آية معقّ َح وْ الجؿؾ، أَ 

   أخرى.

                                                   

وقي جاس بحث آخر لقيطؿ الؿعايقر  .Stefanidis, ‗The Qur‘an Made Linear‘, pp. 7–8اكظر:  (1)

 ًٓ   بف.الػضػا ة التل اتبعفا كقليكف لتبؼك كؿقذًجا معؿق



 

 

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

 ثرجامت

(22) 

تؽؿؾ آطتبارات السوقاققة شوبف التاريخقوة مجؿقطوة إدوات الؿـفجقوة التول 

 :يعزو آيوات معقـوة إلوك أحوياث بوذا ا -طؾك غرار كقليكف- ؾ، والذيو عفا بق

 تاري  هذه أيات يف  قس هذه إحياث. مثؾ غزوة بير أو الحييبقة، مسجً  

( يبقـ الع قة بقـ كتوؾ بازركوان وإطوادة الاتقوب التواريخل الوذي 2الجيوا )

 .و عف كقليكف لسقرة البؼرة

 البقرة
ىولدكه يصف األقسام المستقلة على النحو 

اآلتي
(1)

: 
 بازركان يلحقها بالكتلة

ميكقوووة مبؽووورة )آسوووتف ا بوووذلؽ الؽتووواب  2-22

أسووؾقب مؽوول متوولخر(: يحتؿووؾ أهنووا كزلووت يف 

 م.222بياية السـة الثاكقة مـ الفجرة/

222     

مؽقووة بسووبب الؿخاَصووب الضووؿـل يف أيووات  22-29

)وهؿ الؿلركقن(، ومق قع أيات  22-29

إلووك )وهووق َخْؾووؼ اإلكسووان وهبقصووف  22-29

 إرض(.

   282  

22-29  229    

02-

262 

يعوووووقد تاريخفوووووا إلوووووك السوووووـة الثاكقوووووة موووووـ 

)تلتؿؾ طؾك إشارة لتغققر اتجاه  222الفجرة/

 الؼبؾة(.

  220   

                                                   

 لت أطياد أيات التل درسفا كقليكف لؾتقافؼ مع الـسخة الؿصرية الؿعقارية.طيّ  (1)



 

 

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

 ثرجامت

(22) 

262-

267 

)إشوارة إلوك  226يعقد تاريخفا لؾسـة الثالثوة/

 غزوة أُحي(.

222     

آية مـػصوؾة يحتؿوؾ أن تؽوقن متصوؾة بوالُعؿرة  268

، والؿققووع إكسووب 7/228جوورت سووـة  التوول

 .222-289لفا بعي الؿؼطع 

   282  

269-

222 

)مـ خو ا آرتبواط  226تعقد لؾسـة الثالثة/

 (.267-262الؿؼاح بالؿؼطع 

222     

مؽقة، فاتحة سوقرة، يحتؿوؾ أن تؽوقن مؾحؼوة  222

 222-220ب،  222يف إصوووووؾ بأيوووووات 

 )اكظر أدكاه(.

    292 

220 

226-

227 

228-

272 

 ة، تخاصب الؿلركقـ.مؽقّ 

 

     

272-

272 

م.  آيات ميكقة تبق ـ الطعام الؿحرَّ

 

     

)وتلووقر إلووك اتجوواه  220تعووقد لؾسووـة الثاكقووة/ 277

 ر الؼبؾة(.تغقّ 

     

278-

282 

 222تعقد لؿا قبؾ رمضوان موـ السوـة الثاكقوة/

)سؾسؾة موـ آيوات إحؽوام توربز درجوة طالقوة 

 مـ التقازن ط وة طؾك آية ختامقة(.

     



 

 

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

 ثرجامت

(22) 

تعقد لؿرحؾة متلخرة )أكثور تػصوقً  تلوقر إلوك  287

 الؿبالغة يف اإلمساك يف الصقام(.

     

      جزس مـ وحل ٓحؼ. 288

ميكقة ب  شؽ لؽـ يصعب تحييوي ذلوؽ طؾوك  289

 .296-292كحق دققؼ بالـسبة لميات 

 

     

292-

296 

229 

292-

 أ222

 

-ب222

222 

ـَ }يحتؿوووؾ أن تؽوووقن مؽقوووة، بيايوووة موووـ  َفِؿووو

، {َواُ  َسووِريُع الِحَسوواِب }إلووك هنايووة  {الـَّوواسِ 

-220وكوذلؽ  227-222مؾحؼة بأيوات ]

227.] 

     

      ميكقة ب  شؽ لؽـ يصعب التحييي بيقة أكرب. 222

220-

227 

ة، مؾحؼوووة بأيوووات يحتؿوووؾ أن تؽوووقن مؽّقووو

 [.222-222وكذلؽ  222-227]

     

228-

229 

 280، 222مـ الؿؿؽـ أن تتزامـ مع أيات 

يعووقد تاريخفووا إلووك السووـة  ومووا بعوويها: ولووذا

مقجفووة بق ووقح  222، وأيووة 222/الثاكقووة

إلك بـل إسرائقؾ، وٓ يؼيم كقليكوف أّي تحؾقوؾ 

 .220-222لميات 

     

222-

220 



 

 

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

 ثرجامت

(20) 

  282    لؿرحؾة مختؾػة.ٓ بي أن تـتؿل  226

يحتؿؾ أن تؽقن مؾحؼوة يف إسواس بوأيتقـ   222

لتلووؽقؾ مجؿقطووة آيووات أحؽووام  200-206

تضوووؿ ثووو ث آيوووات: ولوووذا يؿؽوووـ أن يؽوووقن 

[ 282إلووك  278تاريخفووا مثووؾ أيووات ]مووـ 

يعقد لؿا قبؾ رمضان مباشرة يف السوـة الثاكقوة/ 

إلووك  200أيووات ]مووـ  : ويووربط كقليكووف222

طؾوووك وجوووف التلكقوووي،  202[ بأيوووات ]206

[، كؿووا يوورى 262إلووك  202وكووذلؽ بأيووات 

[ 222إلك  268إمؽاكقة ارتباصفا بأيات ]مـ 

لقست محيدة هـا، طؾك الرغؿ مـ  267)أية 

أهنووا لووؿ ُتـووزع أيًضووا مووـ الؽتؾووة الـصووقة التوول 

 (. 267إلك  260افا فا كقليكف مـ أيات 

   282  

ربؿا تحؿؾ إشارة إلك َسِريَّة كخؾة التول وقعوت  227

 . 2/220يف 

229-

222 

آيووة واحووية يف إسوواس وتووليت مووـ فوواة زمـقووة 

 واحية. 

أوامر استف لقة تتعؾؼ بوالزواج، وٓ تظفور أّيوة  222

 إشارة إلك إغراض التسؾسؾقة الزماكقة.

تؼػ أن مـػصؾة طوـ غقرهوا، وتتصوؾ شوؽً   222
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 ثرجامت

(26) 

 [.222إلك  227بأيات ]مـ 

222-

227 

أوامر استف لقة تتعؾؼ بوالزواج، وٓ تظفور أيوة 

 إشارة إلك إغراض التسؾسؾقة الزماكقة.

228-

229 

مـ الؿرجم أهنا كزلت قبؾ ص ة الخقف، أي: 

 . 0/226يف طام 

202-

202 

استف لقة تتعؾؼ بوالزواج، وٓ تظفور أيوة أوامر 

 إشارة إلك إغراض التسؾسؾقة الزماكقة.

ترتبط بإمر التلريعل الـاجؿ طـ جؿوع أيوة  202

[، ومـ ثؿ 206إلك  200، وأيات مـ 222]

يؿؽووـ الؼووقا بوولن تاريخفووا يعووقد )تؿاًمووا مثووؾ 

( مباشرة إلك الػواة 282إلك  278أيات مـ 

: كؿووا أهنووا 2/222قبووؾ رمضووان، مووـ العووام 

، ومـ 206إلك  200ترتبط قطًعا بأيات ]مـ 

قـ يؿؽووووـ الؼووووقا [، يف حوووو262إلووووك  202

إلوووك  268بنمؽاكقوووة ارتباصفوووا بأيوووات ]موووـ 

لقسووت محوويدة هـووا طؾووك  267[ )أيووة 222

الرغؿ مـ أهنا لؿ ُتـزع أيًضا موـ الؽتؾوة الـصوقة 

 (.267إلك  260التل افا فا كقليكف مـ 

    292 

200-

206 

، ومـ ثوؿ يؿؽوـ الؼوقا بولن 222تتصؾ بأية 

إلك  278تاريخفا يعقد )تؿاًما مثؾ أيات مـ 

222     
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 ثرجامت

(22) 

( مباشرة إلك موا قبوؾ رمضوان، موـ العوام 282

، 202: كؿا أهنا ترتبط قطًعا بأيات ]2/222

[: يف حووقـ يؿؽووـ الؼووقا 262إلووك  202ومووـ 

إلوووك  268بنمؽاكقوووة ارتباصفوووا بأيوووات ]موووـ 

ت محوويدة هـووا طؾووك لقسوو 267[ )أيووة 222

الرغؿ مـ أهنا لؿ ُتـزع أيًضا موـ الؽتؾوة الـصوقة 

 (.267إلك  260التل افا فا كقليكف مـ 

202-

262 

ترتبط بإمر التلريعل الـاجؿ طـ جؿوع أيوة 

[، ومـ ثوؿ 206إلك  200وأيات مـ  222]

يؿؽووـ الؼووقا بوولن تاريخفووا يعووقد )تؿاًمووا مثووؾ 

( مباشرة إلك الػواة 282إلك  278أيات مـ 

: كؿووا أهنووا 2/222قبووؾ رمضووان، مووـ العووام 

إلووك  200، ومووـ 202توورتبط قطًعووا بأيووات ]

[، يف حووقـ يؿؽووـ 262إلووك  202، ومووـ 206

إلك  268الؼقا بنمؽاكقة ارتباصفا بأيات ]مـ 

دة هـووا طؾووك لقسووت محوويّ  267[ )أيووة 222

الرغؿ مـ أهنا لؿ ُتـزع أيًضا موـ الؽتؾوة الـصوقة 

 (.267إلك  260لتل افا فا كقليكف مـ ا

    292 

260    282  

266-

262 

    292 

268-

222 

إلك  200يؿؽـ الؼقا أهنا ترتبط بأيات ]مـ 

، ومووـ ثووؿ 222صووؾ بأيووة [، والتوول تتّ 206
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 ثرجامت

(27) 

 278فقؿؽـ الؼقا أهنا تعقد )مثؾ أيات موـ 

( مباشوورة إلووك مووا قبووؾ رمضووان، مووـ 282إلووك 

وطؾقووف فنهنووا مووـ الؿؿؽووـ أن ، 2/222العووام 

[ 222إلووك  268صووؾ أيًضووا بأيووات ]مووـ تتّ 

دة هـا طؾك الورغؿ موـ لقست محيّ  267)أية 

ة التوول أهنووا لووؿ ُتـووزع أيًضووا مووـ الؽتؾووة الـصووقّ 

 (.267إلك  260افا فا كقليكف مـ 

222-

282 

      ة.مـ الؿستحقؾ تحييي تاريخفا بيقّ 

282-

282 

  282    متلخرة.مـ الؿرجم أهنا 

280 

286-

282 

 292     ربؿا تتساوى مـ حقث كقهنا مؽقة أو ميكقة. 

طؾووك الؼووقا بوولن جؿووع الؼوورآن مووـ الرقوواع وإكتوواف  اتؼووقم فر ووقة بقووؾ أيًضوو

)كؿا يتضوم موـ حوييث جؿوع  ؾٍ جَ سب وجؿعف يف الؿصحػ جرت طؾك طَ والعُ 

أن  جـووب بلووؽؾ طلووقائل. بقوويَ ى إلووك و ووع أيووات جـًبووا إلووك الؼوورآن( مؿووا أدَّ 

يف الؿخطقصوة إولوك التول دون فقفوا الؼورآن تجعوؾ  آستؼرار الؿيهش لؾوـّص 

، إ وافة إلوك أن كبقورٍ  هذه الػر قة يف  قس مػواهقؿ العصور تبويو بعقوية إلوك حوي  

التول  «الؼطوع غقور الؿتصوؾة»ا التؽرار الذي يحتاجف بقؾ لقثبت زطؿوف حوقا معيّ 
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 ثرجامت

(28) 

 غقر مق عفا يثقر اللؽقك حقا جيوى هذا الـظوام أسػرت طـ و ع أيات يف

التؽرار إسؾقبل يؽلػ  وعػ موا  كاهقؽ طـ أن فر قتف الؼائؾة بلنّ  :التحؾقؾل

 .  مثقر لؾلؽقك طؾك كحٍق كبقرٍ  هق أمرٌ -يػاض أن يؽقن مادة بييؾة 

ػ كتؼـقوة أسوؾقبقة لوربط إقسوام ّضووُ ومع ذلؽ، يؿؽـ الؼقا بلن التؽرار قوي 

طؾوك  بالؿوادة الؿقجوقد سوابًؼا. وموـ ثوؿ، يبؼوك التؽورار دلوقً   يف الوـّص الجييية 

إمؽاكقة وجقد صبؼات تعاقبقة زمـقة، إ افة إلك أكف يؾػت الـظور إلوك أجوزاس معقـوة 

 ال. جيير بالؿ حظة أيًضويف السقر الؼرآكقة تستقجب الؿزيي مـ البحث والتؼّص 

صوؾ يف العييوي موـ الؿقا وع يف الـظام الذي يسقر طؾقف بقؾ يسؿم بقجقد فقا أنّ 

ن بازركان يف  قئفا فؽرتف طـ وجقد صبؼة تعاقبقوة زمـقوة كقّ  ، والتلالبؼرة  سقرة

يف السووقرة )جؿقعفووا، يف الحؼقؼووة، تؿـووع الػقاصووؾ التوول اقاحفووا بازركووان طـووي 

 (. 220/226و 222/220أيات 

قاصوؾ ورغؿ طيم اإلفصاح طوـ إسواس الؿـطؼول وراس التحييوي الويققؼ لؾػ

ّٓ البؼورة  الـصقة الذي قاا بف بازركوان يف سوقرة  أن العييوي موـ فقاصوؾف تسوتـي ، إ

( 9هوق مبوقـ يف الجويوا )كؿوا ، حتك إكوف موـ الؿؿؽوـ تربيرهوا إلك مـطؼ خاّص 

أدكاه. وتجير اإلشارة إلك أن العييي مـ الػقاصؾ الؿحتؿؾة داخؾ السقرة والتول 

ويف الؼسوؿ  ،[289إلوك  226موـ ]لميات ة يف الؽتؾة الـصقّ - استؼصاها بازركان

قوي اسووُتبعيت طـوي آكتفواس مووـ  -[202إلوك  222مووـ ]الػرطول التوالل لميوات 

 (.  2يف الجيوا ) ركت وا حةً حساب صقا أية: إٓ أهنا تُ 



 

 

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

 ثرجامت

(29) 

 وطؾك الػقر، ضفورت العييوي موـ الخصوائص طـويما ُقويمت بقاكوات بازركوان

طؾك هذا الـحق، والتل مـفا هذا آكصفار الحاصؾ بوقـ إدوات الؿسوتخيمة يف 

ا جؾق وا أن التحؾقؾ التزامـل وتؾؽ الؿسوتخيمة يف تحؾقوؾ البقاكوات التعاقبقوة. وبويَ 

صووقغة ا يف الؿق ووقع ووجووقد بازركووان قووي اسووتخيم صووقغ الخطوواب والتحووقّ 

رة لتحييوي إلك وجقد موقاد متؽورّ استف لقة والتغققرات يف كظام الؼافقة، باإل افة 

ة الؿؿؽـووة. كؿووا ي حووظ أيًضووا، وطؾووك الـؼووقض مووـ فقاصووؾ القحوويات الـصووقّ 

الوذي موّر معـوا،  (: اطتبوارات إيؼاطقوة2ة السقرة ـقب)الػر قة الؿؼاحة يف مبحث 

طؾوك إمؽاكقوة وجوقدة وحوية  وجقد الؼافقوة )ص ا ص( دلقوؾ أن بازركان يرى أنّ 

   غقر طادية.خاتؿٍة  ة جييية تتجاوز أّي كصقّ 

ولذا فػل الققت الذي يبحث فقف بازركان إمؽاكقة أن تؽقن الػؼرة )ص ا ص( 

ة بووذا ا، كجووي أن متقسووط صووقا أيووات يف مسووتؼؾّ  [227-226]طـووي أيووات 

كاكوت متلواهبة  [289إلوك  228و 272إلك  226مـ ]ة لميات القحيات الـصقّ 

مجؿقطتقـ مـػصوؾتقـ: موا جعؾوف يؼوقا  ب هذه الػؼرة إلكر تلعّ ليرجة كبقرة تربّ

. وطؾوك كحوٍق مؿاثوؾ، فونن [289إلك  226]مـ أيات  ة تؿتيّ بقجقد وحية كصقّ 

إلووك  222و 297إلووك  292مووـ ]ػ مووـ أيووات الػؼوورات )ص ا ص( التوول تتووللّ 

ة الؿقحووية يف قووي صووـػفا بازركووان طؾووك اطتبووار أهنووا  ووؿـ القحووية الـصووقّ  [222

الػؼورة )ص  ويف الققت ذاتف، فووننّ  البؼرة.  يف سقرة [222إلك  292مـ ]أيات 

أيوات  تؼع يف إصوار وحوية أ وخؿ تضوؿّ  [227إلك  220مـ ]ا ص( يف أيات 
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 ثرجامت

(22) 

ط الضوقس بازركوان لوؿ يسوؾّ  . وطؾك الـؼقض موـ ذلوؽ، فوننّ [229إلك  220مـ ]

التول تلخوذ كؿوط الؼافقوة )ص ا ص(، كؿوا أن  [276]بالؿرة طؾوك أيوة الؿػوردة 

محجوقب  [222إلك  222مـ ]التل تتبع كػس الـؿط يف أيات  الخقاتقؿ  وجقد

[202إلك  222مـ ]يف القحية الؿؼاحة لميات 
(1)

.  

 4الجدول 

 يف سورة البقرة اقتراح األساس المنطقي وراء حجم الكتل الموضوعوة لبازركان

أيووات مووـ 

 22إلك  2

 طَؾووك كووؾ  شوولٍس قووييٌر،إنَّ ا َ تـتفوول بوووو:  الؿ * ذلؽ الؽتاب...

رة، إ وافة إلوك والتل تعتورب صوقغة متؽورّ 

أهنوووا أوا اكسووو خ موووـ مخطوووط الؼافقوووة 

-يـ /وم / -ون/ -السائي يف السقرة، 

 يؿ. 

                                                   

ة طؾك الؿمشرات إسؾقبقة اليالّ  العييي مـ الـؼاط يف صقات هذا الؿؼاا، فننّ كؿا ذكرت قبؾ ذلؽ طـي  (1)

وطؾك الرغؿ مـ أن إطاقة سقر  ،طؾك أساس فردّي  اقائؿً  اب تؼققؿً ة يف سقرة البؼرة تتطؾّ الػقاصؾ الـصقّ 

 ّٓ إصروحة  ن هذا ٓ يؿثؾ قاطية مطردة. وٓ شؽ أنأ الخطاب يؿؽـ أن يلقر إلك وجقد مرحؾة اكتؼالقة، إ

الؿبيئقة حقا دور اللذوذ الؿػاجئ يف فقاصؾ )ص ا ص( يف اإلقرار بقجقد مادة جييية داخؾ الؿجؿقطة 

 االؽتؾ الؿحيدة مق قطق   هل فر قة مؼبقلة: تت قك مع فر قة أخرى ترى أنّ  اة الؿقجقدة سابؼً الـصقّ 

ل الذي يستقجب مزيًيا مـ التؼّص  ، وهق إمريؿؽـ أن تستخيم يف تؿققز الطبؼات التعاقبقة يف الـّص 

 والتؿحقص.
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 ثرجامت

(22) 

أيووات مووـ 

  29إلك  22

يووا أيفووا الـوواس اطبوويوا 

 ربؽؿ...

 يوووا أيفوووا الـووواس:تػتوووتم بصوووقغة كوووياس: 

 وهووق بؽووّؾ وتـتفوول بالصووقغة الؿتؽووررة: 

محاكقووة بووذلؽ الخاتؿووة يف  شوولس طؾووقؿ،

 .22أية 

أيووات مووـ 

 29إلك  22

وإذ قوووووووووواا ربووووووووووؽ 

 لؾؿ ئؽة...

وهول وحوية متصوؾة وإذ:  تػتتم بؽؾؿوة:

ة إلك مق قطق ا بآدم: وتـتفل بنشارة طامّ 

 مصقر الؽافريـ.

أيووات مووـ 

إلوووووووووك  02

262 

يووووووا بـوووووول إسوووووورائقؾ 

 اذكروا...

: يوا بـول إسورائقؾتػتتم بصقغة خطواب: 

صوووؾة مق وووقطق ا موووـ خووو ا وهووول متّ 

اإلشووووارات السووووابؼة والحالقووووة هبووووذه 

الؿجؿقطووة: وتـتفوول بؿووا افتتحووت بووف، 

ر: والووذي قسووؿف بازركووان بووإمر بالتووذكّ 

   إلك:يف إساس 

إلك  02

222 

يووووووا بـوووووول إسوووووورائقؾ 

 اذكروا...

: يوا بـول إسورائقؾتػتتم بصقغة خطواب: 

ووا وإذ: وتحتووقي سؾسووؾة مووـ:  وهوول ولؿَّ

ريبوة موـ هنايوات أيوات رة وقمادة متؽرّ 

طؾووووك ختووووام  التوووول توووويّا  222و 222

 أيات.
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 ثرجامت

(22) 

220 

إلك 

222 

يووا أيفووا الووذيـ آمـووقا ٓ 

 تؼقلقا راطـا... 

يوووا أيفوووا الوووذيـ آمـوووقا، تػتوووتم بعبوووارة: 

وتحؿووووؾ خطاًبووووا لؾـبوووول ولؾؿووووممـقـ: 

وإشوارة إلوك  02وتـتفل بؿحاكواة لميوة 

 يقم الييـ.

220 

إلك 

202 

وإذ ابتؾووووووك إبووووووراهقَؿ 

 رب ف...

وهذا الؼسؿ مرتبط مـ إذ: تػتتم بؽؾؿة: 

خو ا اإلشوارات إلوك إبوراهقؿ: ويـتفول 

 بنشارة إلك يقم الييـ.

202 

إلك 

262 

سوووقؼقا السوووػفاس موووـ 

 الـاس...

الؼبؾوة: يتعؾؼ هذا الؼسؿ بالحوييث طوـ 

 ويـتفل بلمر بو)التذكر(. 

أيووات مووـ 

إلووووووك  262

267 

يوووا أيفوووا الوووذيـ آمـوووقا 

 استعقـقا...

يووا أيفووا الووذيـ  يػتووتم بصووقغة خطوواب:

وهوووق قسوووؿ متصوووؾ مق وووقطق ا آمـوووقا: 

بو)الصرب(: ويـتفل بآية لقسوت موـ قبقوؾ 

إقووقاا اإللفقووة أو إوصوواف اإللفقووة 

الؿزدوجة، ولؽـفا طؾك الرغؿ مـ ذلوؽ 

 مـاسبة مـ حقث سقاا الؼافقة.

إن الصوػا والؿووروة مووـ  268أية 

 شعائر ا ...

لطوووقا: وتـتفووول آيوووة تلوووذ موووـ حقوووث ا

بصوووووػتقـ موووووـ إوصووووواف اإللفقوووووة 
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 ثرجامت

(22) 

 الؿزدوجة.

أيووات مووـ 

إلووووووك  269

222 

إن الوووذيـ يؽتؿوووقن موووا 

 أكزلـا مـ البقـات...

صوووقرة تؼوووارن بوووقـ التوووائبقـ وغقووورهؿ: 

وتختتؿ بصوػتقـ موـ إوصواف اإللفقوة 

 الؿزدوجة.

إن يف خؾووؼ السووؿاوات   220أية 

 وإرض...

ة مـ حقث الطقا: وهول مسوتؼؾّ  آية تلذّ 

« أيوووات»مق ووقطق ا، إذ تتحووويث طووـ 

 )الؽقكقة(.

أيووات مووـ 

إلووووووك  226

289 

ومووـ الـوواس مووـ يتخووذ 

 مـ دون ا  أكياًدا...

ة مع بعضفا تػتوتم بتحوقا وحية مااّص 

وجقووز إلووك الؼافقووة )ص ا ص( وتختووتؿ 

باللروع يف الحييث طـ مق قع الؼتاا 

: وتـؼسوؿ 296إلوك  292يف أيات مـ 

 إساس إلك:يف 

226 

إلك 

227 

ومووـ الـوواس مووـ يتخووذ 

 مـ دون ا  أكياًدا ...

 .تحقا وجقز إلك الؼافقة )ص ا ص(

228 

إلك 

289 

يا أيفا الـاس كؾوقا مؿوا 

 ًٓ يف إرض حووووووووووو 

 صقبًا...

وتحتووقي يووا أيفووا الـوواس: تػتووتم بؼقلووف: 

يا أيفوا طؾك مجؿقطة مت حؼة مـ ققلف: 

 278و 272يف أيوووات الوووذيـ آمـوووقا، 



 

 

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

 ثرجامت

(20) 

والوذي الِبور، : وتختتؿ ببقوان طوـ 282و

 . 277يحاكل أية 

أيووات مووـ 

إلووووووك  292

296 

وقوووواتؾقا يف سووووبقؾ ا  

 الذيـ...

وحووية متصووؾة مق ووقطق ا تتحوويث طووـ 

الؼتوواا: وتػتووتم وتختووتؿ بنشووارة تـوواضر 

 .(سبقؾ ا طؽسل إلك )

أيوووووووووووات 

إلووووووك  292

222 

وأتؿووووووووووقا الحووووووووووج 

 والُعؿرة...

ا إلووك الؼافقووة )ص ا ص(: تػتووتم بتحووقّ 

وهووول وحوووية متصوووؾة مق وووقطق ا طوووـ 

 الحج: وتختتؿ بنشارة إلك يقم الييـ.

أيووات مووـ 

إلووووووك  220

229 

وموووووـ الـووووواس موووووـ 

 يعجبؽ ققلف...

ا إلووك الؼافقووة )ص ا ص(: تػتووتم بتحووقّ 

وتؼوووارن بوووقـ الطوووالحقـ والصوووالحقـ: 

فووا الووذيـ آمـووقا، يووا أي وتـتفوول بعبووارة:

تختووتؿ بصووػتقـ مووـ إوصوواف اإللفقووة 

 الؿزدوجة. 

أيووات مووـ 

إلووووووك  222

202 

ّٓ أن  هوووووؾ يـظووووورون إ

 يلتقفؿ ا ...

هوووؾ }وحوووية مااصوووة تػتوووتم بسوووماا: 

ا إلوووووك  وووووؿقر وتتحوووووقّ  {يـظووووورون

الؿخاصووب يف صووقغة الجؿووع: وتحتووقي 

ستة مـفوا -سؾسؾة مـ إحؽام اللرطقة 

: وتـتفوول بآيووة يسووللقكؽرة بؼقلووف: مصوويّ 
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 ثرجامت

(26) 

الؽقكقوة: وتـؼسوؿ « أيات»تتحيث طـ 

   يف إساس إلك:

222 

إلك 

220 

ّٓ أن  هوووووؾ يـظووووورون إ

 يلتقفؿ ا ...

ة تػتووتم يؿؽووـ الؼووقا بلهنووا فؼوورة مسووتؼؾّ 

ا إلووك وتتحووقّ  {هووؾ يـظوورون}بسووماا: 

 وووؿقر الؿخاصوووب يف صوووقغة الجؿوووع: 

ـ التووول تقاجوووف َحووووتصوووػ الػوووتـ والؿِ 

 اليكقا.الؿممـقـ يف هذه 

226 

إلك 

228 

يسوووووووووللقكؽ مووووووووواذا 

 يـػؼقن...

وتحوقي زوًجوا  يسوللقكؽ:تػتتم بؼقلف: 

موـ إحؽووام اللوورطقة: وتختووتؿ بنشووارة 

 إلك الثقاب الذي أطّي لؾؿفاجريـ. 

229 

إلك 

202 

يسوووووووووللقكؽ طووووووووووـ 

 الخؿر...

وتحقي سؾسوؾة  يسللقكؽ:تػتتم بؼقلف: 

موـ إحؽووام اللوورطقة: وتختووتؿ بنشووارة 

 إلك القحل. 

ألووووؿ توووور إلووووك الووووذيـ  202أية 

 خرجقا مـ ديارهؿ...

وهول آيوة تلوذ موـ  ألؿ تور:تػتتم بؼقلف: 

سووؼة مووـ حقووث الطووقا: وتعتوورب غقوور متّ 

 الـاحقة الؿق قطقة مع محقطفا.

أيووات مووـ 

إلووووووك  200

وقوووواتؾقا يف سووووبقؾ ا  

 أن...واطؾؿقا 

: وهل وحوية 292صيرها يحاكل أية 

 متصؾة مق قطق ا حقا الؼتاا.
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 ثرجامت

(22) 

206  

أيووات مووـ 

إلووووووك  202

262 

ان وهبوا آيتوان تلوذّ ألؿ تور،   تػتتم بؼقلف: ألؿ تر إلك الؿأل ...

)مـ حقث الطقا(: وهل وحوية متصوؾة 

مق ووووقطق ا حووووقا صووووالقت والرسووووؾ 

طـ غقرها موـ  السابؼة: وتختتؿ بآية تلذّ 

 حقث الطقا.

يوووا أيفوووا الوووذيـ آمـوووقا  260أية 

 أكػؼقا مؿا رزقـاكؿ...

: ويؿؽوـ يا أيفا الذيـ آمـقاتػتتم بؼقلف: 

الؼووقا بلهنووا آيووة غقوور متصووؾة مق ووقطق ا 

كقهنوووا تتحووويث طوووـ اإلكػووواا يف هوووذا 

الؿق ووع: وهوول قصووقرة كسووبق ا مؼاركووة 

 بأيات الؿجاورة.

أيووات مووـ 

إلووووووك  266

222 

ّٓ هق... موووـ حقوووث الطوووقا:  تػتوووتم بآيوووة تلوووذّ  ا  ٓ إلف إ

وتلؿؾ قصة إبراهقؿ، بقي أهنا تخؾوق موـ 

أّي اتساا مق قطل وا م: وأية قبؾ 

موووـ حقوووث الطوووقا طوووـ  إخقووورة تلوووذّ 

 محقطفا. 

أيووات مووـ 

إلووووووك  222

الذيـ يـػؼوقن أموقالفؿ 

 يف سبقؾ ا ...

وتضورب موثً  مثؾ الوذيـ، تػتتم بؼقلف: 

بعوووة بقاكوووات )لؾتق وووقم(: وتحتوووقي أر
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 ثرجامت

(27) 

: وأيووة قبووؾ يووا أيفووا الووذيـ آمـووقافقفووا:   282

كثقًرا مـ حقث الطوقا طوـ  إخقرة تلذّ 

محقطفووووا: وتختووووتؿ القحووووية بقصووووػ 

 طؾقؿ.متؽرر   بلكف: 

أيووات مووـ 

إلووووووك  280

282 

تختتؿ بوث ث آيوات لقسوت محويدة موـ    ما يف السؿاوات...

 حقث السقاا.

إلك أجزاس تعاقبقوة  البؼرة  يف التؼسقؿ الػرطل لسقرة وي حظ أن مـفج بازركان

، وهول أيوات قي امتاز بػصؾ طويٍد صوغقٍر موـ أيوات الؿػوردة طوـ بؼقوة الوـّص 

[260، و202، 220، 268]
(1)

وتؼووع جؿقعفووا يف الجووزس الثوواين مووـ السووقرة،  ،

                                                   

هـاك حالة ُتثار حقا فاصٍؾ  طـ مـاقلة بازركان لؾقحيات التل قسؿ إلقفا سقرة البؼرة، فننّ  ابعقي   (1)

ِحقؿٌ } 292تعاقبل طـي أية  ة يف داخؾ تحؾقؾف اإلحصائل لؾؽتؾ الـصقّ  {َفنِِن اكتََفْقا َفنِنَّ الؾَّوَف َغُػقٌر رَّ

كتؾة  يف أّي  -فقؿا يبيو-، بيون أن يضعفا 229، حقث أزاا هذه أية مـ تحؾقؾف اإلحصائل لؾؽتؾة السقرة

)اكظر:  296إلك  292الذي يبتيئ مـ  داخؾ الـّص  اتق قحق   اإدراًج  أخرى، حقث زطؿ أن هذه أية تعي  

مـ أيات التل تحقط هبا،  اأقصر كثقرً  292(. وطؾك الرغؿ مـ أن أية 2/6 ،بازركان، سقر تحقا الؼرآن

 ّٓ ا صقا أية مـ الؿؿؽـ أن يلقر إلك التسؾسؾ الزمـل فؼط يف الؽتؾ  أن فر قة بازركان بلن معيّ إ

الضخؿة تػرض وجقدها: ولقست هـاك فر قة تؼقا بلن أية إقصر قي كزلت قبؾ تؾؽ إصقا مـفا 

بساصة، فؼي أزالفا بازركان مـ تحؾقؾف اإلحصائل. ؾ إلك كتؾة أخرى. وبوالتل تؾقفا، كؿا أن أية لؿ ترّح 

= 
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 ثرجامت

(28) 

ا طوواٍا مووـ كسووج أيووات سووقي ا يف صبؼووات التسؾسووؾ الزمـوول حقووث يقجووي معوويّ 

 ة يف مخطط بازركان.الظاهر

طؾقفوا بازركوان وجفوة كظوره فقؿوا يتعؾوؼ هبوذا  كبـَووتقحل كويرة إمثؾوة التول 

اللذوذ داخؾ الطبؼات إسؾقبقة التل تلّؽؾ بـقة السقرة أن هذه الطريؼوة كاكوت 

اطتؿويه بازركووان بحوذر بووالغ، طؾووك الورغؿ مووـ أهنوا تثقوور احتؿالقووة  اتلويؾق وو امـفًجو

كووان يستؽلوػ فر ووقة أخورى حوقا صريؼووة جؿوع السووقر ضواهرة يف أن بازركوان 

. طـ طؿؾقة إطادة الاتقب التعاقبقة التل أجراها طؾك الـّص  ة الطقيؾة فضً  الؿيكقّ 

ويتضم موـ الـؿواذج التول سواقفا بازركوان وجوقد طويد موـ حوآت التوياخؾ يف 

                                                   
= 

ـَ } :267تؼققًؿا لمية  اكؿا أجرى بازركان أيًض  ِذي ُؾَؿاِت إَِلك الـ قِر َوالَّ ـَ الظ  ـَ آَمـُقا ُيْخِرُجُفؿ م  ِذي   الَّ
وُف َولِل الؾَّ

ـَ الـ قِر إَِلك ا ُؾَؿاِت ُأوَلوَكَػُروا َأْولَِقاُؤُهُؿ الطَّاُغقُت ُيْخِرُجقَكُفؿ م  . {َؽ َأْصَحاُب الـَّاِر ُهْؿ فِقَفا َخالُِيونَ  ِ لظ 

، 269و 268ويف كسخة الؼرآن التل طؿؾ طؾقفا بازركان، فنن هذه أية مؼسؿة إلك آيتقـ قصقرتقـ )أيتقـ 

تؾة كؿا هل كسخة فؾقجؾ(. وقي أشار بازركان أن هاتقـ أيتقـ تـحرفان طـ الؿـحـك اإلحصائل لؾؽ اتؿامً 

الذي  الحّؾ  طؾك التقالل. وطؾقف، فننّ  26و 9ة التل و عت الؿادة الؿحقطة بياخؾفا، طـي الؽؾؿتقـ الـصقّ 

تقصؾ إلقف بازركان يف هذه الحالة هق الجؿع بقـ هاتقـ أيتقـ لقؽقكا آية واحية. ورغؿ أكف لؿ يؼؾ بقجقد 

ّٓ سابؼة كصقّ  يؽقن غقر ميرك لحؼقؼة أن الـس  إخرى مـ   أكف ٓ يؿؽـ بحاا مـ إحقاا أنة مثؾ هذه، إ

ا كقليكف، (. أمّ 2/7بازركان، سقر تحقا الؼرآن،  :)اكظر .الؼرآن تسرد هاتقـ أيتقـ باطتبارهؿا آية واحية

مجؿقطة مـ إوامر تتعؾؼ جؿقعفا بؿـطؼة مؽة »ة مؼاحة تعرض ـ كتؾة كصقّ ؿْ ِ   292ـ أية فنكف قي  ؿَّ 

)اكظر: كقليكف، تاري   .{أو أشي ذكًرا}إلك ققلف:  ،أ222إلك  289ح أن تبيأ مـ أية ، والتل اقا«الؿؼيسة

 ، وأهنا  يف إلك استبيالفا.292تحؾ محؾ أية  292أية  (. ويرى بقؾ مـ جاكبف أنّ 207الؼرآن، ص
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 ثرجامت

(29) 

ؾوق ت مـ كقليكف وبقؾ: ط وة طؾك أمثؾة تتطابؼ موع التح البـقة التل اقاحفا كّؾ 

 ويجير أن كستؼصل كؾ مـفا طؾك حية.  ،التزامـقة لؿحتقى الـّص 

ِإنَّ } :مـ سقرة البؼرة [268]أوا إمثؾة البـققية التل طر فا بازركان هق أية 

ـْ َحجَّ اْلبَقَْت َأِو اْطَتَؿَر َفوَ  ُجـَواَح َطَؾقْوِف َأن  وف َفَؿ َػا َواْلَؿْرَوَة ِمـ َشَعاِئِر الؾَّ َف الصَّ وقَّ يَطَّ

ووفَ َشواِكٌر َطِؾوقؿٌ  َع َخقًْرا َفوِننَّ الؾَّ ، وقوي صوـػفا بازركوان باطتبارهوا آيوة {ِبِفَؿا َوَمـ َتَطقَّ

. وي حظ أن هذه أية أصقا مـ أيات التل تسبؼفا مباشورة. وباإل وافة (شرطقة)

ؾ حقووث تلووؽّ  :هووذه أيووة مقازيووة لؾؿحتووقى الؿحووقط إلووك ذلووؽ، يؿؽووـ الؼووقا أنّ 

آكؼسوووام الثـوووائل إلوووك  [222إلوووك  269وموووـ  267إلوووك  266موووـ ]ت أيوووا

درجووت يف مرحؾووة قووي أُ  [268]إيجابل/سووؾبل يؿؽووـ الؼووقا مووـ خ لووف أن أيووة 

يوؿ، طؾوك الورغؿ -وم/ -يوـ/ -ون/ –ٓحؼة. والؼافقة التل تختتؿ هبا أيات هل 

فونن ا  } :كػسفا تختتؿ بصػتقـ مـ إوصاف اإللفقوة الؿزدوجوة [268]مـ أية 

 طؾك وجقد فقاصؾ داخؾقة صغقرة. ، والتل يؿؽـ اتخاذها دلقً  {شاكر طؾقؿ

إلك ث ث مجؿقطوات، أوجوي  [222إلك  262مـ ]وبـاس طؾك تؼسقؿ أيات 

بازركان ث ث مجؿقطات طـؼقدية أخرى ذات آيوات متقسوطة الطوقا )مسوتػقًيا 

الؽؾؿات( مـ كظامف يف طيّ 
(1)

(، ثوؿ 9 -22 -22 -27 -22) 22.2 :ػ موـتتللّ  

طـ مجؿقطوة مقحوية مػوردة ذات  فضً   ،(8 -8 – 22- 22 -22) 22، ثؿ 20

                                                   

 Sadeghi, ‗The Chronology of theالؽؾؿات، اكظر:  لؿعؾقمات طـ صريؼة بازركان يف طيّ  (1)

Qurʾān "’222ص. 
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 ثرجامت

(02) 

كؾؿوة، وهوق موا أتواح لبازركوان م حظوة  22.9آيات متقسطة الطقا مؽقكوة موـ 

و ، وموـ ثوؿّ [268]الزيادة الؿػاج ة يف صقا أية الحاصؾ يف أية   اأّرخ لفوا كظري 

يف مؼابووؾ الؽتؾووة  220اة ٓحؼووة مووـ الووقحل )الؽتؾووة طؾووك أهنووا تعووقد إلووك فوو

ّٓ  القست صقيؾة جي   [268]وطؾك الرغؿ مـ أية   مؼاركة بأية التل تعؼبفوا، إ

ة والتطوابؼ يف الؿحتوقى الؿحوقط هبوا ن الجؿع بقـ وحي ا الؿق وقطقة الخاّصوأ

ذا الـحوق. وطو وة طؾوك إلفرادها طؾك ه ايؿؽـ الـظر إلقف طؾك اطتباره مربًرا كافقً 

أدكوواه(.  2مووـ كقليكووف وبقووؾ )اكظوور جوويوا  هووذه أيووة قووي طزلفووا كووّؾ  ذلووؽ، فووننّ 

، قوي [222إلوك  269موـ ]وذهب بقؾ إلك أن هوذه أيوة، باإل وافة إلوك أيوات 

موـ ]ـ، وأهنا كتبت بعؽوس أيوات ؾت قطعتقـ غقر متصؾتقـ لتاري  غقر معقَّ شؽّ 

موـ ]ػ موـ أيوات يتوللّ  امقجوقد مسوبؼً  يف كوّص درجت ، وأهنا أُ [267إلك  266

مـ ]. أما كقليكف، فؼي ذهب إلك أن أيات [222إلك  222ومـ  260إلك  262

 222موـ ]أيوات  ، وأنّ [267إلوك  262موـ ]صؾة بأيوات متّ  [222إلك  269

صوؾة هبوـ، كاهقوؽ غقور متّ  [268]قي كزلت يف وقت سوابؼ، وأن أيوة  [227إلك 

                                                   

ـة، ولقس أيات يف مجؿقطة معقّ  يجب أن كلخذ بعقـ آطتبار أن حسابات بازركان تجري طؾك كّؾ  (1)

غراض ألا متقسط صقا أية الؿلار إلقف أط ه، فنكف لطؾك أساس وحية بعقـفا كؿا هق قائؿ هـا. أمّ 

 التق قحقة فؼط. 
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 ثرجامت

(02) 

والؼوقا بلهنوا مـػصوؾة يف  [268]أيوة  وقت ٓحؼ. وفقؿوا يخوّص طـ كزولفا يف 

بـقتفا طؾك كحٍق ما ففق ققا لف وجاهتف
(1)

.   

أن أيووة  ا، ٓحووظ روبـسووقن أيًضوووطـوويما كووليت لؾتحؾووق ت التزامـقووة لؾووـّص 

إلوك اكػصوالفا  اطوـ محقطفوا، كؿوا أشوار زاهـقسور أيًضو امـعزلة مق قطق   [268]

القا م طـ أيات التل تسبؼفا أو تعؼبفوا مباشورة: حقوث ذهوب إلوك أن أيوات 

مووع البؼوورة   تعتوورب كؼطووة التؼوواس اكتؼالقووة تووربط شووؼل سووقرة [222إلووك  262مووـ ]

فوا يلار إلقفا مـ بقـ هوذه الؿجؿقطوة كؾّ  [268]، يف حقـ أن أية ابعًض بعضفؿا 

«آية مـعزلة»طؾك أهنا 
(2)

ة طؾوك قػقـ ر ا، فنهنوا قوي قورأت الويٓٓت الـصوقّ أما ك .

تعواف بقجوقد طويم اتسواٍا  افعؾك الرغؿ مـ أهنوا أيًضو :ما كحق مختؾػ إلك حي  

وأيوة  267إلوك  262مـ ]ة التل تلؿؾ أيات مق قطل بقـ الؿجؿقطة الـصقّ 

268] ّٓ طت الضووقس طؾووك وجووقد روابووط مػرداتقووة ومق ووقطقة بووقـ  إهنووا سووؾَّ ، إ

ذهبوت  )وهق كػس إمر الذي ٓحظف زاهـقسر(، ومـ ثوؿّ  [268و 262] أيات

ة تظفر ؾتف هاتقـ أيتقـ، ما كجؿ طـف وحية كصقّ إلك الؼقا بقجقد شبف إدراج شؽّ 

كتؿووان الؽتوواب... ». ثووؿ تووليت بعووي ذلووؽ فؽوورة [268إلووك  262مووـ ]يف أيووات 

. وقووي [222]بأيووات حتووك هنايووة أيووة  [268]لووابط أيووة  «الجحووقدصووقغة 

                                                   

  .Robinson, Discovering the Qur‘an, p. 211 اكظر: (1)
 .Zahniser, ‗Major Transitions and Thematic Borders‘, pp. 34–38, 46 اكظر: (2)
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 ثرجامت

(02) 

ٓحظت ر ا جقدة كؼطة آلتؼاس والربط يف أية، بقي أهنا مـ خ ا إ افة أيوة 

ة فر قة تؼقا بعزلتفواؾت مـ ققؿة أيّ داخؾ هذا الؼسؿ الػرطل، قي قؾّ  [262]
(1)

. 

 [268و 262]أهنا تعتؼي أن أيتوقـ  البؼرة  ويبيو مـ خ ا ففؿ ر ا لبـقة سقرة

. ومع ذلؽ، لؿ ببؼقة الـّص  [267إلك  262مـ ]بؿثابة الحؾؼة التل تصؾ أيات 

ر ووا طؾووك هووذا صووراحة، كؿووا أن الـظريووة الاكقبقووة التوول يجووب أن تعووزز  تووـّص 

 الػر قة البـققية بحاجة إلك تربيٍر وا ٍم. 

ة مػتاحقوكر هق بؿـزلة كؾؿوة إمر بالتذّ  وهـاك فر قة مؼابؾة تربز بؼقة ترى أنّ 

، 07، 02أيووات ]ث طووـ بـوول إسوورائقؾ يف السووقرة يف الجووزس الووذي يتحوويّ  بـققيووة

يف مػتاحقووة بـققيووة ، وكووذا الخطوواب الؿباشوور لؾؿووممـقـ هووق كؾؿووة [262، و222

، 278، 220، 260، 228، 282، 278، 272، 262أيوات ]الؼسؿ الذي يؾقف 

. [262و 262]ى إلووك إكلوواس فاصووؾ بـقووقي ثابووت بووقـ أيتووقـ مؿووا أدّ  :[282و

ؾ ربؿوا تلوؽّ  [268]ويبيو أن الػر قة الظاهرة التل يرى فقفوا بازركوان أن أيوة 

-ا ٓ توزاا يف صوقر التطوقر ـفومؽتؿؾة لؽيف سقرة شبف  اوحيوي   اإدراًجا مق قطق  

 هل كذلؽ فر قة لفا وجاهتفا. 

 

                                                   

 .Reda El-Tahry, ‗Textual Integrity and Coherence‘, pp. 94–97انظر:  (1)
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 ثرجامت

(02) 

 5جدول 

 اآليات المنعزلةيبون العديد من المقترحات إلعادة الترتوب التعاقبي الذي يتضمن 

 ىولدكه بول بازركان  

أيتان 

268 ،220 

 262أيات مـ  2الؼسؿ 

 ،267إلك

 269أيات مـ 

 222إلك 

 262أيات مـ 

ومـ  260إلك 

 222إلك  222

إلى  385اآليات من 

389 

ومـ > :37اآلية  2الؼسؿ 

 289إلك  226

 266أيات مـ 

 267إلك 

إلك  262أيات مـ 

 269، ومـ 267

 222إلك 

 :37اآلية  :37اآلية  386اآلية  2الؼسؿ 

 269أيات مـ  x 0الؼسؿ 

 222إلك 

X 

 385اآليات من  x 6الؼسؿ 

ومـ أ، 387إلى 

 272إلك  272

X 

 200أيات مـ  2الؼسؿ  

 206إلك 

، ومـ 222أية  202أية 

 206إلك  200

 207أيات مـ  476آية  2الؼسؿ  

 262إلك 

 465آية 



 

 

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

 ثرجامت

(00) 

 >465اآلية  2الؼسؿ  

 202وأيات مـ 

 :262إلك 

إلك  266ومـ 

222 

 >465اآلية 

وأيات مـ 

 222إلك  268

إلى  468اآليات من 

478(9)
(1)

 

إلك  268أيات مـ  200أية  x 0الؼسؿ  

222 

 x 206أية  x 6الؼسؿ  

 262أيات مـ  x 2الؼسؿ  

 262إلك 

x 

 x 476اآلية  x 7الؼسؿ  

، 266أية  x 8الؼسؿ  

وأيات مـ 

 267إلك  262

x 

 

                                                   

أكف لؿ يحذف أية  ، بقيَ 262إلك  202يصػ كقليكف هذه الؿجؿقطة طؾك أهنا تتؽقن مـ أيات مـ  (1)

إلك  278والقحية السابؼة مـ  282د لمية ، كؿا هق محيّ 267إلك  202مـ القحية إصغر مـ  267

 .202، مؼاركة بصػحة 262-209. اكظر: كقليكف، التاري ، ص286
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 ثرجامت

(06) 

أما أية الثاكقة التل طر فا بازركان طؾك أهنا كؿقذج بـققي يف أية رقؿ 

[220]: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 . چمث

ة بوذا ايؿؽـ الؼوقا مورة أخورى أن هوذه أيوة مسوتؼؾّ 
(1)

تؼوع مباشورة قبوؾ  ذْ إِ  :

، ويعؼبفوا أيوة )ص ا ص( مجؿقطة مؽقكة مـ ث ث آيات تـتفل خاتؿتفا بؼافقوة

َّٓ  ِإَلفَ  َٓ  َواِحيٌ  ِإَلفٌ  َوِإَلُفُؽؿْ } [222]رقؿ  ـُ  ُهقَ  ِإ ْحَؿ ِحقؿُ  الرَّ ، وهل أيوة التول {الرَّ

كوة مـ إكلاس وحوية مؽقّ  طؾك الختام. وطـ صريؼ فصؾ أية، تؿؽـ بازركان تيّا 

ط الضوقس أيوات الطقيؾوة التول تسوؾّ »، [292]مـ آية واحية وتـتسب إلك الؽتؾة 

ًٓ «طؾك أمقر العؼقية وأهؾ الؽتاب  -226أيوات موـ ]، ويعؼبفا قسؿ أكثور صوق

. ويورى «والتل تحقي مقاطظ وبلوارات: وتلوريعات»، [282]يف الؽتؾة  [296

و ةمتحويّ  [220]كقليكوف أن أيوة  موـ أيووة ]موع القحوية التول تبتويئ  ااتحواًدا تام 

-222ة ، يف حوقـ يورى بقوؾ أهنوا متحوية موع الؽتؾوة الـصوقّ [227إلك أيوة  222

                                                   

، سوقر تحوقا )اكظور: بازركوان« أمور طؼويي»هوذه أيوة طؾوك أهنوا  -طؾك سبقؾ الؿثاا- ػ بازركانصـّ  (1)

 (. 2/7الؼرآن، 
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 ثرجامت

(02) 

. بقوي [272إلك  272مـ ]أ، والتل يرى أهنا تؿتي يف إساس لتصؾ أيات 226

وإلفؽوؿ إلوف } [222]أن كؾقفؿا لؿ يتػؼ مع فر وقة بازركوان التول تورى أن أيوة 

ّٓ واحي ٓ إلف  حقوث يعتؼويان  :تتصوؾ بوالؿحتقى السوابؼ {ؿهق الرحؿـ الرحق إ

لوؿ  وطؾوك كحوٍق مؿاثوؾ،ة صغقرة، ولقسوت خاتؿوة وحوية. أهنا فاتحة لقحية كصقّ 

، [222/220/226]ة أهؿقوة بـققيوة يف أيوات يؾحظ روبـسقن ور ا وجقد أيّ 

 «ة محوويدة بق ووقحوحووية مق ووقطق»إٓ أن زاهـقسوور يوورى أن أيووة بؿثابووة بيايووة 

 262موـ ]يف أيوات  «فؼورة مػصوؾقة دققؼوة»، وتـلل موـ [272]تـتفل طـي أية 

[222إلووك 
(1)

 امـعزلووة مق ووقطق   [222]كؿووا أن زاهـقسوور لووؿ يؼووؾ بوولن أيووة  ،

تبويأ أيوة »تف: بـػسفا، كؿا أن الؼقا بلهنا فاتحة لؼسؿ بـققي أمر ملؽقك يف صحّ 

العوووادة ٓ تبووويأ إقسوووام الؽوووربى يف السوووقر ويف و(. )بحووورف العطوووػ  222

«بالروابط
(2)

. 

ؼ حقث يؿؽـ إثارة اطااض مؿاثؾ فقؿا يتعؾّ  :وما ذهب إلقف زاهـقسر أمر جقي

 226موـ أيوة ]، والتل رأى بازركان أهنا صوير القحوية التول تبويأ [226]بأية 

وطؾوك الورغؿ  ،{ـ...َمو ـ الـواسِ وِمو}(، وفاتحتفا هول: 282)الؽتؾة  [289إلك 

)الؽتؾوة  [229إلوك  220موـ ]مـ ذلؽ، ذهب بازركوان إلوك الؼوقا بولن أيوات 

                                                   

 .Zahniser, ‗Major Transitions and Thematic Borders‘, pp. 34 and 42 اكظر: (1)
 .07و 62كػس الؿرجع، ص (2)
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 ثرجامت

(07) 

تعترب وحية مق قطقة:  (1){...ـمَ  ـ الـاسِ ومِ } :بؼقلف ا(، والتل تػتتم أيًض 222

ٓ يؿؽووـ أن يتصووير وحووية  )و(الػر ووقة الؼائؾووة بوولن حوورف العطووػ  ويبوويو أنّ 

ة كبقرة ٓ جيوى لفوا يف القحويات الؿق وقطقة التعاقبقوة التول و وعفا مق قطقّ 

موـ أيوة ]القحية التل اقاحفا بازركوان بيايوة  بازركان. وط وة طؾك ذلؽ، فننّ 

ا مقجٍز إلك خوقاتقؿ )ص ا ص(، وهوق اللولس تؿتاز بتحقّ  [229إلك أية  220

 226موـ أيوة ]تبويأ ؼ بقحيتوف الؿؼاحوة، التول الذي يؿؽـ م حظتف فقؿا يتعّؾو

[289إلك 
(2)

طؾوك فاصوؾ  وفر قة بازركان حقا ما مـ شلكف أن يويّا أو ٓ يويّا  .

ل بـقووقي يف سووقرة البؼوورة تحظووك بيراسووة متلكقووة وهوول جووييرة بؿزيووي مووـ التؼّصوو

ر كقػقوة تحوّقا هوذه الؼطوع الؿـػصوؾة موـ والـظر، لؽـ الصوعقبة تؽؿوـ يف تصوقّ 

ولوؿ يوذكر  البؼرة.لك مقا عفا الحالقة يف سقرة حالة شبف آستؼ ا أو السققلة إ

ب طؾووك الؼووارئ أن يلخووذ بعووقـ آطتبووار الحوورف بازركووان إذا مووا كووان يتقّجوو

حسوب موا هوق طؾقوف  البؼورة  ما داخؾ سقرة طؾك أكف فاتحة لؼسؿٍ و( )آستف لل 

فقؿوا يتعؾوؼ  اأن، أو أكف لييف بعض إكؿاط الاكقبقوة إخورى، وكؿوا أشوركا آكًػو

                                                   

 هبذه الصقغة. اأيًض  227و 8أيتان  تستفّؾ  (1)

الرغؿ مـ : طؾك {ومـ الـاس...} :، والتل تحتقي أيًضا طؾك جؿؾة222جيير بالؿ حظة أن أية  (2)

ّٓ  أهنا ٓ تستفّؾ   أهنا تـتفل بالخاتؿة )ص ا ص(. ويـػرد هذا الؼسؿ مـ سقرة البؼرة يف الؿبالغة يف هبا إ

. ومـ القهؾة إولك، يبيو مـ الؿؿؽـ الؼقا والؿعاضؾةالتضؿقـ ( enjambment)استخيام أسؾقب 

 .222أ/222ؾقة بقجقد إدراج ٔياٍت تـتفل بخقاتقؿ )ص ا ص( التل تؼسؿ أية إص
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 ثرجامت

(08) 

بر ا، فنكف مـ الصعقبة البالغة تؼققؿ الؼقا بقجوقد مخطوط بـقوقي موا لوؿ تتضوم 

 زه بتؿامفا. الـظرية الاكقبقة التل تعزّ 

يف أيوة الثالثوة التول اختارهوا  طؾوك كحوٍق خواّص ضم هذا الؿلزا الؿحتؿوؾ يتّ 

 ًٓ ط الضقس طؾوك ، التل تسؾّ [202]لؾعزلة )الؿق قطقة(، وهل أية  بازركان مثا

ـَ َخَرُجوقا ِموـ ِديَواِرِهْؿ َوُهوْؿ ُأُلوقٌف َحوَذَر اْلَؿوْقِت َفَؼواَا }الجفاد:  ِذي َأَلْؿ َتَر ِإَلك الَّ

َٓ  وفُ ُمقُتقا ُثؿَّ َأْحقَاُهؿْ َلُفُؿ الؾَّ  َـّ َأْكَثوَر الـَّواِس  وفَ َلوُذو َفْضوٍؾ َطَؾوك الـَّواِس َوَلوو ِؽ ِإنَّ الؾَّ

ػ ٔية أصقا مـ أيات التل تؾقفا: ففول تتوللّ هذه ا ومرة أخرى، فننّ . {يَْلُؽُرونَ 

حقوث  ،[206إلوك  200ـ ق]أيتوكؾؿة مؼاركوة بآيوات الؿجؿقطوة التالقوة  29مـ 

وهوق موا  :(22(، والثاكقوة سوت طلورة كؾؿوة )9كؾؿات أيوة إولوك تسوع ) طيد

)التول  222أتاح لبازركان أن يتخذ مـ أوا صبؼة يف سقرة البؼرة مؿثؾوة يف الؽتؾوة 

 [206-200]لميتوقـ  اى إحصوائق  ث طوـ الجفواد( مولوً اإلكسان، وتتحويّ  تصػ

( 292)يف الؽتؾوة  [202]وأن يؿقط الؾثام طـ صبؼات إحصائقة أخرى بوقـ أيوة 

، والتول و وعفا بازركوان [202إلوك  222أيات موـ ]والؿحتقى الذي يسبؼفا 

تؾؽ السؿة الختامقة  [202]ز الؼقا باستؼ لقة أية (. ومؿا يعزّ 282يف الؽتؾة )

ـُ  َكَذِلَؽ } :[202]لمية  ُؽوؿْ  آيَاِتوِف  َلُؽوؿْ  ا ُ  يُبَق  ، كاهقوؽ طوـ وجوقد {َتْعِؼُؾوقنَ  َلَعؾَّ

 :موـ روبـسوقن وزاهـقسور( دها كوّؾ دلقؾ آخر، هق الصقغة آستف لقة )التل حويّ 

رة إلووك طوويم ، باإل ووافة إلووك اإلشووارة الؿتؽوورّ [202]أيووة  يف مسووتفّؾ  {ألووؿ توور}

آطااف بالجؿقؾ موـ اإلكسوان يف هنايتفوا. وقوي ذهوب بازركوان إلوك الؼوقا بولن 
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 ثرجامت

(09) 

، [200]يف أيووة  {ا ِ  َسووِبقؾِ  ِفوول َوَقوواِتُؾقا} :تؽوورار إموور بالؼتوواا يف سووبقؾ ا 

ة، يؼتضول التل اطتربها بازركان فاتحة لقحوية كصوقّ  [292]ر يف أية والذي يتؽرّ 

 ة مـػصؾة. بياية وحية كصقّ  [200]أن تؽقن أية 

ن لمـ كقليكف وبقؾ مرة أخرى إلوك الؼوقا بو وط وة طؾك ذلؽ، فؼي ذهب كّؾ 

[ مـػصؾة طـ أيات التل تسبؼفا وتؾؽ التل تؾقفا مباشرة. ويبويو أن 202أية ]

ا مسوبؼً  شورطل مقجوقدٍ  حصؾ يف وقت ٓحؼ طؾك أمورٍ  اكقليكف قي اطتربها إدراًج 

أطو ه(. أموا بقوؾ،  2[ )اكظور الجويوا 206و 200و 222أيات رقؿ ]ك يف تجؾَّ 

[، أ وقػت إلقفوا 202ػ مـ أية ]فؼي ذهب إلك الؼقا بقجقد وحية أصؾقة تتللّ 

[ مـ بقـ طويٍد 202ت أية ]، و ؿّ [ يف وقٍت ٓحٍؼ 262إلك  207أيات ]مـ 

ؾ قووي قوواا مووـ الػؼوورات غقوور الؿتصووؾة )اكظوور الؿؾحووؼ أ(، طؾووك الوورغؿ مووـ أن بقوو

[ )وهول 222إلوك  268[ وأيات ]مـ 202بقجقد اتصاا يف السقاا بقـ أية ]

ا آحتؿالقة التل أثارها كقليكف(أيًض 
(1)

وتتػؼ التحؾق ت التزامـقوة لبـقوة السوقرة  .

ة التل تؿتي حتوك أيوة [ فاتحة لؾقحية الـصقّ 202يف الققت ذاتف يف اختقار أية ]

                                                   

تؼووع يف بيايووة القحووية  202 مووـ كقليكووف وبقووؾ قووي افوواض أن أيووة كوو    جوويير بالؿ حظووة أيًضووا أنّ  (1)

ػ بقوؾ أيوات : يف حوقـ صوـّ 222إلوك  202الؿق قطقة. وقي افاض كقليكف وجقد وحية تؿتي مـ أيوة 

ػ طؾك الرغؿ مـ ذلوؽ، قوي صوـّ  صة لتق قم فريضة الؼتاا، لؽـف، طؿقًما، كػؼرة مخّص 267إلك  202مـ 

طؾك أهنا خالقة مـ آتصواا الوياخؾل،  (267-262و 266، 262إلك  262، 206، 200، 202) :أيات

 أو مـ و قح آتجاه. 
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 ثرجامت

(62) 

وزاهـقسوور([ )حسووب روبـسووقن 282]
(1)

[ )حسووب فوواريـ(، أو 280وأيووة ] ،

)حسووب ر ووا(. ٓ شووؽ يف وجاهووة الطوورح الووذي يوورى أن أيووة  [282] أيووة

إ وػاس  موا موع الؿحتوقى الؿحوقط هبوا، كؿوا أنّ  سوؼة إلوك حويّ تليت غقور متّ  [202]

 والحوؼ أن الؿققوَػ أهؿقة تعاقبقة طؾك طيم آتسواا هوذا ٓ يخؾوق موـ إشوؽاا. 

. [202و 202]الؿتلواهبة يف صوير أيوة  {ألؿ ترَ }اس وجقد صقغة جرّ  امعؼٌي جي  

ا آحتؿالقة التل أثارها بازركانأمّ 
(2)

يف ] البؼورةيف سوقرة  {ألوؿ تور}حوقا صوقغة  

وأن هووذه الصووقغ الووث ث تـبثووؼ مووـ كػووس الػوواة  ،[268و 202، 202أيووات 

الزمـقة ف  يؿؽـ الؼقا بلهنوا بعقوية آحتؿواا بطبقعتفوا
(3)

الؼوقا إكثور  غقور أنّ  ،

ـاريق هووق أن أيتووقـ الؾتووقـ تبوويآن بووـػس الػاتحووة قا يف مثووؾ هووذا السووترجقًحوو

وإشووارات تؽوواد تؽووقن متقازيووة إلووك مقا ووقع مثووؾ هجر/اإلخووراج مووـ البقووقت 

إلوك  200مـ ]قي تقسعتا يف وقٍت ٓحٍؼ مـ خ ا إ افة أيتقـ  [202و 202]

206] ًٓ الؾتووقـ تـتؿقووان إلووك الطبؼووة  [206و 200] مووـ الؼووقا بوولن أيتووقـ ، بووي

                                                   

مـ سقرة الـساس يف الػقاصؾ التل و عفا  00يف أية  {ألؿ تر}يلقر زاهـقسر إلك وجقد صقغة:  (1)

 (.22ص "،Major Transitions and Thematic Borders "، إص حل/مقر لؾسقرة )اكظر: زاهـقسر

أيات ذات إصقاا الؿتلاهبة قي تؽقن متحية يف إساس،  لؿعؾقمات حقا الػر قة الؼائؾة بلنّ  (2)

 .2، ص2ج، اكظر: بازركان، سقر تحقا الؼرآن

يا أيفا }( يف ققلف: 282، و229، 222)الؿجؿقطات « إقيم»ٓ يعؼؾ أن تؽقن الطبؼة إسؾقبقة  (3)

 ، مـ خ ا سؾسؾة مـ أيات التل تستفؾ بصقٍغ أمر تػقي الجؿع.امجسية، جزئق   {الذيـ آمـقا
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 ثرجامت

(62) 

ما بوقـ آيتوقـ متوياخؾتقـ متولخرتقـ  رة مـ السقرة قي جرى دمجفؿا بطريؼةٍ الؿبؽّ 

ا الػر ووقة التوول توورى أن . أّموو[202و 202]تتلوواهبان يف الؿػووردات وإسووؾقب 

 200موـ ]يف أيتوقـ  اطؾقفوا سوابؼً  امـصقًص  كصقةً  ت وحيةً قي  ؿَّ  [202]أية 

رة يف اكتظوار دمجفوا فتثقر التساؤا حقا سبب بؼاس هذه أيات الؿتلّخ  [206إلك 

، فؿوا الوذي حويث لؾػجوقة و أهنا ُكؼؾت مـ مؽوان آخورمع غقرها طؾك أية حاا، أ

ها؟ ولقس مـ الؿستبعي وجقد قيٍر كبقٍر مـ الؿروكة يف الجاكب سػتفا وراالتل خؾّ 

 اع الؽتوؾ الؿقجوقدة مسوبؼً ائوؾ بتقّسوالتحريري لبـاس السقرة، بقي أن السقـاريق الؼ

طـ صريؼ )إ افة( القحل الؿتـزا يف مرحؾٍة ٓحؼة أكثر م سموة يف إطوادة تصوقر 

ة جؿقعفوا كاكوت مـػتحوة طؾوك رجعول طوـ الوزطؿ بولن الؽتوؾ الـصوقّ  الق ع بولثرٍ 

 التعيي ت التحريرية بؼير متساٍو. 

ـ أيوات موـ خو ا يـلل مستقى آخر مـ التعؼقي البـققي يف هوذه السؾسوؾة مو

كؼاتوؾ يف } :[202]وأيوة  [200]يف أية  {ا ؾقا يف سبقؾ وقات} :تؽرار التعبقر

 :مووـ السووقرة ذا ووا [292]يف أيووة  ، وهووق التعبقوور الؿسووتخيم فعووً  {سووبقؾ ا 

(1){وقوواتؾقا يف سووبقؾ ا }
ر يتؽوورّ  )سووؿقٌع وطؾووقؿ(والحووؼ أن وصووػ ا  بلكووف  .

 227و 227]السووقرة، كؿووا أن هووذه الجؿؾووة مقجووقدة يف أيووات  باكتظووام يف كووّؾ 

                                                   

: أية 229يف الؽتؾة  292هذه أيات تؼع يف كتؾ مختؾػة. أية  كّؾ  وفؼ حسابات بازركان، فننّ  (1)

 . 292يف الؽتؾة  202: وأية 222يف الؽتؾة  200
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 ثرجامت

(62) 

ر التعبقر طوـ . كؿا يتؽرّ [200]باإل افة إلك أية  [262و 227و 220و 282و

 206]مووـ أيتووقـ  يف كووّؾ  {فقضوواطػف لووف أ ووعاًفا كثقوورة} :مضوواطػة ا  لؾثووقاب

(1){وا  يضوواطػ لؿووـ يلوواس}التوول ورد فقفووا  [222و
زمووة الؿت  والحووؼ أنّ  .

مووـ سووقرة  [28]مووـ سووقرة البؼوورة وأيووة  [206]الؾػظقووة الؿتطابؼووة يف أيووة 

(2){ض ا  قرً ا حسوـًاؼِر مـ ذا الذي يُ } :مـ سقرة التغابـ [27]الحييي وأية 
 

(3){فقضاطػف لف} :مع مػفقم الزيادة الـاتجة
ز آكطبواع حوقا شوؿقلقة هواتقـ يعزّ  

ةأيتقـ وصبقعتفؿا العاّمو
(4)

طت كقػوقـ ر وا الضوقس طؾوك التوياخ ت وقوي سوؾَّ  .

، يف (بالؼصوة) [202]الؿق قطقة يف هذا الؼسؿ مـ السقرة، حقث وصػت أية 

ػت وفقفؿا )حؽؿ بالؼتواا واإلكػواا(، يف حوقـ صوـّ  [200و 202]مؼابؾ أيتقـ 

لتؽقكووا مـاقضووتقـ  :(والؼتوواا ،ل الؿؿقووتقووالؿح)هوواتقـ أيتووقـ تحووت مسووؿك 

                                                   

 Klar, ‗Re-examining Textualلؿثوواا مؼووارن حووقا صبؼووات العـاصوور الؿقحوووية، اكظوور:  (1)

Boundaries‘. 

. وقووي ورد {اا حسووـً إن تؼر ووقا ا  قرً وو}مووـ سووقرة التغووابـ:  27ٓحووظ آخووت ف البسووقط يف أيووة  (2)

، وفؼوط يف السوقر الؿيكقوة: {يؼورض ا  قرً وا حسوـًا}يف سقاا التعبقر الؼرآين:  (أفعؾ)طؾك وزن  (أقرض)

موـ  28موـ سوقرة الحييوي، و 22موـ سوقرة الؿائوية، و 22موـ سوقرة البؼورة، و 206أيات  ومـ ثؿ، فننّ 

ة موـ سوقرة الؿزموؾ، تعتورب إدراجوات موـ الػوا 22باسوتثـاس أيوة  -مـ سقرة التغابـ 27سقرة الحييي، و

 الؿيكقة داخؾ السقر الؿؽقة.

 :موـ سوقرة التغوابـ ققلوف 27، بقـؿوا جواس يف أيوة {يضاطػ لفؿ} :مـ سقرة الحييي 28يف أية  وردَ  (3)

 . {لؽؿ فيضاطػ}

 .{وا  يؼبض ويبسط}غقر مـتظؿ، طؾك خ ف ققلف:  206إلك  200الؼسؿ مـ  (4)
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 ثرجامت

(62) 

(اإلكػواا)لؿق قع 
(1)

. وقوي ٓحظوت ر وا القحوية [206]الوذي ورد يف أيوة  

ة ، حقووث رأت إمؽاكقووة تربيرهووا بعوويّ [206إلووك  202مووـ ]إساسووقة يف أيووات 

هوق أن  ا، فنن السقـاريق إكثر رجحاكً وختاًمآ.  أو ابعًض ؾ بعضفا تؽؿّ صرٍا، قي 

رة، والعوقدة ثاكقوة ؽورّ موـ ال زموة الؿت اتؿث ن كقًطو [206و 200]هاتقـ أيتقـ 

إلوك الؿػواهقؿ والؿػوردات الؼرآكقوة، ولؽـفؿوا طؾوك الورغؿ موـ ذلوؽ معاصوورتقـ 

كوقع موـ  : كؿا أن الااجوع يف صوقا أيوة ٓ يعـول هـوا أّي [202و 202]لميتقـ 

، والتل ٓ يؿؽـ بحواا التلوؽقؽ [262]أية  الاتقب التعاقبل. ويف الـفاية، فننّ 

والتول قواا  [262إلوك  202مـ ]ؿـ مجؿقطة أيات يف وحي ا الؿق قطقة  

مـ تسع كؾؿات فؼط، ولقس هـاك سابؼة تؼوقا بحوذف  اػ أيًض هبا بازركان، تتللّ 

ٓ بوي موـ وجوقد طقاموؾ  ذْ إِ  :طؾوك تراجوع مػواجئ يف صوقا أيوات فؼوط بـواسً  آيةٍ 

أن هووذه العقامووؾ الؿسوواطية يف هووذا الؿثوواا تلووقر بؼووقٍة إلووك  والحووّؼ  ،مسوواطيةٍ 

وهـا ٓ بي موـ إتاحوة الػرصوة لؾؼورآن لتغققور كظاموف إسوؾقبل  ،لالـّص  التؿاسؽ

ًٓ مـ التطقّ   ر التعاقبل.والؿق قطل بـاس طؾك أسباب أخرى بي

يف  ، كجويه آيوة أقصور توليتوإذا كظركا إلك الـؿقذج الرابع الذي اقاحف بازركان

. وآيوة إحؽوام  ًٓ التول تؼوقا:  [260]مـتصػ مجؿقطة موـ أيوات إكثور صوق

وٌة  يَا} َٓ ُخؾَّ َّٓ بَقْوٌع ِفقوِف َو ا َرَزْقـَاُكؿ م ـ َقبْوِؾ َأن يَوْلِتَل يَوْقٌم  ـَ آمَـُقا َأكِػُؼقا ِمؿَّ ِذي َأي َفا الَّ

                                                   

 .Reda El-Tahry, ‗Textual Integrity and Coherence‘, p. 119 اكظر: (1)
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 ثرجامت

(60) 

وواِلُؿقن َٓ َشووَػاَطٌة َواْلَؽوواِفُروَن ُهووُؿ الظَّ مووـ  أقووّؾ  :: أي( كؾؿووة26)ػ مووـ تتووللّ  {َو

. وموـ خو ا فصوؾ عؼبفا مباشورة يف الوـّص كصػ صقا أية التل تسبؼفا والتل ت

ـ بازركان مـ التؿققوز بوقـ الطبؼوات إسوؾقبقة الؿـػصوؾة يف تؿؽّ  أية طـ الـّص 

 [222إلووك  266ومووـ  ،262إلووك  202مووـ ]هووذا الجووزس مووـ السووقرة: أيووات 

ػ ا بقؾ، فؼي صوـّ . أمّ (282)يف الؽتؾة  [260]: وأية (292)والقاقعة يف الؽتؾة 

يف حقـ ذهب فاريـ إلوك اطتبارهوا فاتحوة  .طؾك أهنا فؼرة غقر متصؾة [260]أية 

ا كقليكف فؾوؿ يوربز هوذه أيوة، . أمّ [280إلك  260مـ أيات ]لقحيتف التل تبيأ 

مـ الؿعالجات التعاقبقوة إخورى لؾسوقرة سوقى  وٓ تحظك بلهؿقة بـققية يف أّي 

وجووقد صووقغة خطوواب يف  معالجووة فوواريـ. ويف الققووت الووذي ٓحووظ فقووف زاهـقسوور

يف  فقاصوؾؾ هوذه الصوقغ ٓ تؿّثو نّ إ» ؼ طؾوك ذلوؽ قوائً :، حقث طؾّ [260]أية 

ف طؾووك الػوواات آكتؼالقووة بووقـ كؿووا أهنووا قووي تسوواطي يف التعوورّ  ،ؼ الخطووابتوويفّ 

ّٓ «القحوويات الؽبقوورة وحووية كبقوورة يف هووذه  وجووقدَ  شووؽؾٍ  كووف لووؿ يؼوواح بوولّي أ ، إ

الؿـطؼووة مووـ السووقرة بعقـفووا
(1)

يف  ا ر ووا، فؼووي اقاحووت يف الؼسووؿ الخوواّص أّموو .

 [260]س يف التغققور أن أيوة رسالتفا طـ التؼـقة التل اطتؿي طؾقفا الؽتاب الؿؼيّ 

تظفر درجة مـ آكػصاا الؿق قطل. ومع ذلؽ، صـػتف يف بادئ إمر طؾك أكوف 

ل قووا  هووق الؿح)يف إصووار الحووييث طووـ  (اإلكػوواا)آيووة واحووية تصووقغ مق ووقع 

                                                   

 .Zahniser, ‗Major Transitions and Thematic Borders‘, p. 31انظر:  (1)
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 ثرجامت

(66) 

، موا [282إلوك  202موـ ]الوذي يتضوم يف أيوات  (اإلكػاا)/ (الؼتاا ،ؿؿقتال

 [267إلوك  260موـ أيوات ]ة أكثور شوؿقلقة جعؾفا تػاض وجوقد وحوية كصوقّ 

الؼصوة وغقرهوا )يف إصوار تعاقوب  [(آية الؽرسل]اإليؿان  ،اإلكػاا)تحت مسؿك 

أياتلت فقفا تل تـزّ والتل تتضم خ ا كػس الػاة ال ،(مـ إفؽار
(1)

وط وة  .

لفووا يف تؼسووقؿفا إولوول البـقووقي  طؾووك ذلووؽ، صووـػت ر ووا أيووة بوويون ذكوورٍ 

لؾسقرة
(2)

تق قم ضاهرة التعاقب قوي يثبوت بطورا أخورى، كؿوا  ومع ذلؽ، فننّ  .

ؼ بالتؼسوقؿ أن درجة الؿق قطقة الظواهرة هـوا تجعؾفوا أداة غقور فاطؾوة فقؿوا يتعّؾو

 البـققي لؾسقرة. 

 202و 268]بازركان، فؾق افا ـا )كؿوا هوق الحواا يف أيوات وبالعقدة إلك 

هوذه الػر وقة إساسوقة تؼوقا بولن التغققورات  ، والتل كققلت أط ه( أنّ [206و

ة الؿػاج ة يف صقا أية قي تلقر إلك وجقد إدراجات اطاا قة يف وحويات كصوقّ 

لفووا طووـ صريووؼ صق- بطتوورت [260]مقجووقدة مسووبًؼا، فووقؿؽـ م حظووة أن أيووة 

ـَ } :[222]هبذا الؼسؿ مـ السقرة الذي يستفؾ بأيوة  -االؿؼارن كسبق   وِذي مَثوُؾ الَّ

وِف َكَؿَثِؾ َحبٍَّة َأكبَتَوْت َسوبَْع َسوـَاِبَؾ ِفول ُكوؾ  ُسوـبَُؾٍة م اَئوُة  يُـِػُؼقَن َأْمَقاَلُفْؿ ِفل َسِبقِؾ الؾَّ

موـ ]ؼ إدراج أيوات . ومـ الؿرجم أن هذا آرتباط قي اطُترض طوـ صريو{َحبٍَّة 

                                                   

  .Reda El-Tahry, ‗Textual Integrity and Coherence‘, p. 119 اكظر: (1)
 .220-97كػس الؿرجع، ص (2)
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 ثرجامت

(62) 

: حقووث إن [222إلووك  266 ـٍ . وربؿووا يبوويو هووذا إموور مؼـًعووا طؾووك مسووتقى معووق

  [222]وأية  [260]الاابط الؿق قطل والؿعجؿل بقـ أية 
ّ
ا. ومـ  جؾل جي 

الؿؿؽـ التغؾب بسفقلٍة طؾك طيٍد مـ آطاا ات التول أثقورت يف هوذا الصويد. 

، [268]يف أيوة  {ألؿ تر}قد الصقغة آستف لقة وج يّ عَ يُ  فعؾك سبقؾ الؿثاا، ٓ

، [222إلوك  266موـ ]ة التول تجؿوع أيوات والتل تصـػ  ؿـ القحية الـصوقّ 

: مؼاربات مق وقطقة 2بـقة السقرة )ميطاة لؾؼؾؼ. وكؿا ذكركا مـ قبؾ يف مبحث 

فنن ممشرات آستف ا والختام ٓ يؼصي هبا طؾوك اإلصو ا  (ؼاب ت طؽسقةتو

ة الجييووية طؾووك ممشووٍر يف التعؿووقؿ، وأكووف مووـ الؿؿؽووـ أن تلووتؿؾ القحووية الـصووقّ 

 ًٓ  مـ صيرها.  وسطفا بي

معـوا  ، لتؿتويّ [222إلوك  266موـ أيوات ]ة إكلواس وحويٍة كصوقّ  وبالؿثؾ، فوننّ 

ؼسوؿ موـ السوقرة، قوي يؼتضول  وؿـًا البـقة الـاجؿوة طوـ أكؿواط الؼافقوة يف هوذا ال

، تؿاًموا مثوؾ (269)طـي ختام أيوة  (الؼيير)ر بؿمّش  [222]إمؽاكقة إلحاا أية 

ت إلوك إصالوة القحوية السوابؼة الحييث طـفا واتضم أهنا أدّ  التل مرّ  [222]أية 

 .[226]يف خاتؿة أية  (بصقر)طؾقفا لتتجاوز ممشر 

إلووك  222مووـ ]وأيووات  [260]أن أيووة  ضووم لـوواوبؿزيووي مووـ آسووتؼراس يتّ 

، والتول [202إلوك  222موـ ]تؿتي مـ وحيٍة كصقٍة أ خؿ تلؿؾ أيات  [282

ا، [226]موـ أيوة  اامتيت هل كػسفا دون اكؼطاع كسوبق   . وبعبوارة فضػا وٍة جوي 
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 ثرجامت

(67) 

التول تتوللػ يف قسوؿفا  البؼورة  ( يبّقـ مخطًطوا لسوقرة2الجيوا ) يؿؽـ الؼقا أنّ 

ويعؼبفوا قسوؿ  ،[222إلوك  2موـ ]إوا مـ بـقة تعاقبقة )أو أسوؾقبقة( يف أيوات 

إلوك  226موـ ]وتلؿؾ أيوات  ،(282)آخر يتجؾك أساًسا يف كتؾة بازركان رقؿ 

)والتول تتجؾوك أساًسوا يف  [282إلك  202مـ ]، والتل ألحؼت هبا أيات [202

قػ بازركوان(. وطؾوك الورغؿ موـ أن هوذه الؿقا وع وفؼ تصـ (292)الؽتؾة رقؿ 

ل والتويققؼ قبوؾ القصوقا إلوك قوقا فصوؾ الؿؼاحة تستقجب مزيًيا موـ التؼّصو

 ّٓ  ان إمؽاكقووة التؼسووقؿ التؼريبوول لؾسووقرة إلووك هووذه إجووزاس يبوويو مثقوورً إ بلوولهنا، إ

 ل هتؿام. وهق كؿقذج جيير بؿزيي مـ الػحص والتؿحقص. 
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 ثرجامت

(68) 

  :استكشاف إمكانيت اجلمع بني األطروحاثبنيت السورة: . 4

الفيف مـ هذا الؿؼاا هق تسؾقط الضقس طؾك طيٍد مـ الؿػاتقم الصقتقة التول 

التغققورات التؼؾقييوة البؼرة: مـ حقوث   سقرةيف  تتقم الؼقا بنمؽاكقة تؼسقؿ الـّص 

رات التؼابؾ العؽسل ووجقد التؼوقيس والتغققورات يف كظوام يف الؿق قع، وممّش 

ا صوقا أيوة. وكؿوا ٓت يف إسؾقب ومعويّ فقة، وتلكقي بازركان طؾك التحقّ الؼا

دة الؿطروحوة هـاك درجوة موـ التوياخؾ بوقـ إكظؿوة الؿتعويّ  ، فننّ اأو حـا جؾق  

(0)اكظر الجيوا 
(1)

 ال فت لؾـظر هق مؼيار التبايـ.  بقي أنّ  :

وهول سوتة ة تحظوك بولكرب قوير موـ اتػواا أراس، سوثؿة فقاصؾ مق قطقة رئق

، 262/262، 222/222، 29/02، 22/22]فقاصوووووووؾ طـوووووووي أيوووووووات 

وجوقد صوقغة الخطواب يف خؿسوة مقا وع  ، كؿا أنّ [262/260، و202/202

سؿة ضاهرة. ولقس هذا بؿستغرب يف  قس الؿ حظوات التول  مـ هذه الستة يعيّ 

                                                   

أمر ٓ يـبغل القققف طـويه كثقوًرا يف أرى أن غالبقة فقاصؾ الؼافقة ٓ تليت طـي فقاصؾ بـققية رئقسة وهق  (1)

ا موـ خو ا إّمو، تيريجل طؾك فاات زمـقة مختؾػة غالبقة السقر تطقرت بلؽؾٍ  تصقري. كذلؽ الؼقا بلنّ 

قبقا واسع. وطؾك الرغؿ مـ أن السقر يف  هق محّؾ  :ج يف القحلوجقد العييي مـ الؿملػقـ أو بسبب التيرّ 

ّٓ شؽؾفا الـفائل أن تؿثؾ كؾقات وا ح كـل أزطؿ أن هذا ٓ يسوتؾزم بالضورورة القحوية الؿق وقطقة أ ة، إ

أن سوقرة البؼورة قوي اشوتؿؾت طؾوك موزيج موـ  -مـ وجفوة كظوري-الياخؾقة. فعؾك الـؼقض مـ ذلؽ، أرى 

السؿات الؿقحية والؿػّرقة. كؿا أن التياخؾ الؼائؿ بوقـ طويد موـ صبؼوات الؿمشورات البـققيوة ٓ يـبغول أن 

 ف.ة مخاويثقر أيّ 
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 ثرجامت

(69) 

2222يف مؼالووف الصووادر طووام  بقـفووا زاهـقسوور
(1)

والحووؼ أن الؿققووع الؿحتؿووؾ  .

 .  ااكتلاًفا مفؿ   ٓ يعيّ  لؾػقاصؾ البـققية لفذه الـؼاط السّت 

  6الجدول 

 البقرةيف  -الداخلوة والبنووية -يظهر الفواصل المقترحة

 بازركان

3;98/9 

الفواصل 

كما حددتها 

 الخاتمة

 رضا

4232 

 زاهنوسر

4222 

 فارين

4232 

 روبنسون

3;;8 

2-22 2-22 2-22 2-29 2-6 2-29 

2-22 

22-29 22-222 22-29 22-29 

22-29 22-29 

02-222 02-08 02-222 02-222 02-222 

09-70 

76-222 

220-

222 

222-222 220-222 

222-220 

220- 222-202 222-222 222-262 

                                                   

  .Zahniser, ‗Major Transitions and Thematic Borders‘, pp. 30–31 اكظر (1)
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 ثرجامت

(22) 

202 

226-208 220-

262 

   

202-

262 

209-220 202-262 220-202 

202-262 

262-

267 

262-267 262-277 262-222 

268 268 

269-

222 

269-222 

222-202 222-202 

220 

226-

289 

226-227 

228-272 

277-296 

278-202 

292-

292 

292 

292-
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 ثرجامت

(22) 

296 

292-

229 

292-297 

298-222 

222-222 

222 

220-227 

228-222 

222-

202 220-222 

222-227 

228-262 

202 202-

228 

202-282 202-262 202-282 

200-

206 

206-

262 

260 260-268 

266-

222 269-222 

222-
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 ثرجامت

(22) 

282 227-228 

229-272 

272 

272-286 

282-

282 

280-282 280-282 

282 286-282 

القضقػوة الؿحتؿؾوة ٕكؿواط الؼافقوة والتبوايـ يف متقسوط  ومـ وجفة كظري، فوننّ 

ولوذا  :تطوقًرا مؾؿقًسوا صقا أيات باطتبارها ممشًرا طؾك وجقد فاصؾ بـقوقي تعويّ 

يوا أيفوا } :لخطواباز باشوتؿالفا طؾوك أوا ضفوقر لصوقغة التول تتؿّقو [22]فنن أية 

ت مـوف وفوؼ أربعوة معوايقر أكقوًيا جورى التثّبو تؿثوؾ فاصوً  البؼرة،   يف سقرة {الـاس

 :بـظريوة الحؾؼوات لؾؿـطؼ الخاّص  اهـا صبؼً  ارئقًس  د فاريـ فاصً  مختؾػة. وقي حيّ 

)الحؾؼة ب(، والتل تخاصوب جؿاطوة غقور  [29إلك  22مـ ]حقث زطؿ أن أيات 

هـوا طؾوك  اصغقرً  ـة مـ البلر، تتؿايز بذكر الـار. كؿا أن ر ا قي و عت فاصً  معقّ 

الخطواب )إلوك  (تصـقػ البلر إلك ث ث مجؿقطات)ا مـ مق قع أساس التحقّ 

ا يف كؿووط الؼافقووة طـووي هووذا وطوو وة طؾووك ذلووؽ، هـوواك تحووقّ  .(1)(الؿباشوور لإلكسووان

-يوـ، وقم/ -ووقن، - ، يف مـتصوػ سؾسوؾة الؼافقوة[22]حقث تليت أية الؿق ع، 

بـقوة )وقوي كققلوت هوذه الـؼطوة يف مبحوث . )الؼويير( والتل تـتفول بوذكر كؾؿوةيؿ، 

                                                   

(1) Reda El-Tahry, ‗Textual Integrity and Coherence‘, p. 145. 
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 ثرجامت

(22) 

لبقان مقا وع خوتؿ أيوات. ويف الققوت ذاتوف، يضوع  :(: اطتبارات إيؼاطقة2السقرة 

يف الؽتؾوة  [22إلوك  2 موـ]كؿقذج الاتقب الزمـول الوذي اقاحوف بازركوان أيوات 

 .(220)يف الؽتؾة  [29إلك  22مـ ]، وأيات (222)

يوا } :، التول تلوتؿؾ طؾوك صوقغة الخطواب[29/02]أية  ويف هذه إثـاس، فننّ 

اليراسوات إربوع التول  زه الؼافقوة، بقوي أنّ تعوزّ  ؾ فاصوً  ، قي ٓ تلوؽّ {بـل إسرائقؾ

ػوؼ طؾوك البحوث الوذي بوقـ أيوييـا تتّ تـاولت السقرة باطتبارها وحوية واسوتعان هبوا 

 استـاًدا إلك وجقد صقغة الخطاب. كذلؽ فننّ  :تحييي هذا الؿق ع باطتباره فاصً  

روبـسقن وفواريـ وزاهـقسور يضوقػقن إلوك هوذه الؿعوايقر وجوقد وحوية مق وقطقة 

موـ - بقوي أن ر واز طؾك بـل إسرائقؾ وتلقر إلك وجقد فاصٍؾ يف الؼسؿ: كبقرة تركّ 

ؾ تؼقيًسووا مووع أيووة تلووؽّ  [02]زت هووذا الوورأي بووالؼقا بوولن أيووة ي طووزّ قوو -جاكبفووا

. [08و 07]ز بقجقد تؽرار إ ايف مركوزي يف أيتوقـ ، وهذا التؼقيس يتعزّ [222]

البؼورة   كؿقذج بازركان لػصؾ الطبؼوات التعاقبقوة يف سوقرة وط وة طؾك ذلؽ، فننّ 

 [262إلك  02مـ ]طـي هذا الؿق ع، وفقف تلّؽؾ أيات  ابـققي   فاصً   اد أيًض يحيّ 

التل افا فا بازركان (220)ة رقؿ الؽتؾة الـصقّ  ؾ كّؾ والتل تلؽّ 
(1)

 . 

                                                   

، كؿوا أن الـويرة الـسوبقة يف آيوات سوقرة 229والؽتؾة  220، فنن الػاصؾ قائؿ بقـ الؽتؾة مـ وجفة كظر بازركان (1)

آيوة )موـ  22مـ كحوق  229جييرة بالؿ حظة الػقرية. وتتؽقن الؽتؾة  229و 220البؼرة التل تؼع يف كتؾتل بازركان 

ا (. ويف الققت ذاتف، فنن الؽتؾة  )وتحقي أمًرا لؾؼتاا يف سبقؾ 296إلك  292( )قصة آدم(، وأيات مـ 29إلك  22

 فؼط. 262إلك  02تؼع يف سقرة البؼرة باطتبارها وحية مقحية، تتؽقن مـ أيات مـ  220
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 ثرجامت

(20) 

روبـسوقن وزاهـقسور  ويف وسط هذه الؽتؾة الؿقحية التل قاا هبوا بازركوان، فوننّ 

كعؿتول التول  روايا بـل إسرائقؾ اذكُ }، [222]ا وجقد فاصٍؾ يف بياية أية قي اقاَح 

يوا } :ؿوان إلوك أن وجوقد صوقغة الخطوابحقث ذهب هوذان العالِ : {طؾقؽؿ أكعؿُت 

والقحية الؿق قطقة الجؾقة يف الؿادة التل تؾقفا هؿوا ممشوران طؾوك  {بـل إسرائقؾ

طـي هوذا الؿق وع موـ السوقرة: ويضوقػ زاهـقسور إلوك  رئقس بـققّي  وجقد فاصؾٍ 

طؾك الختام القشوقؽ  مؿا ييّا  ،يات السابؼةهذه الؿعايقر وجقد وحية ختامقة يف أ

يف  {يووا بـوول إسوورائقؾ} :لؾؿؼطووع. غقوور أن كقػووقـ ر ووا توورى تؽوورار صووقغة الخطوواب

لر وا، فنكوف ٓ يؿؽوـ لميوة  اؾ كقًطا مـ التؼوقيس. ووفًؼويلؽّ  [222و 02] أيتقـ

و عت فاصؾفا لفوذا الؼسوؿ طـوي  ؿّ : ومـ ثَ أن تعترب فاتحة لؾقحية البـققية [222]

. وطؾك كحق مؿاثؾ، ذهب بازركان إلك الؼقا بقجقد فاصوؾ [222/220]أيتقـ 

، طؾك الرغؿ مـ أكف لوؿ يؾتػوت إلوك التؼوقيس [222/220]مق قطل طـي أيتقـ 

. ويووزداد التبووايـ بووقـ كؿووقذج [222و 02]الووذي أشووارت إلقووف ر ووا يف أيتووقـ 

التل  )كصقر(ؾؿة زاهـقسر ومخطط ر ا/بازركان تعؼقًيا بسبب وجقد كروبـسقن/

طؾوك  . وطؾقف، تقجوي ممشورات تويّا [222]ختام محتؿؾ طـي هناية أية  طؾك تيّا 

. بقووي أن تحييووي الؿق ووع الوويققؼ [222و 222، 222]الختووام طـووي هنايووة أيووات 

 كظر.  لؾػاصؾ البـققي هـا يبؼك محّؾ 

وحيدتف هذه اليراسوة  الباحثقـأكثر  تقافؼا الػاصؾ البـققي التالل الذي طؾقف أمّ 

مووـ  : حقووث و ووع كووّؾ [262]يف أيووة  {ايووا أيفووا الووذيـ آمـووق} :فقؼووع يف الخطوواب
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 ثرجامت

(26) 

طـي هوذه الـؼطوة: وهوق كػوس إمور الوذي  اكصق   روبـسقن وفاريـ وزاهـقسر فاصً  

( 222)والؽتؾووة  [262إلووك  02مووـ ]أيووات  (220)فعؾووف بازركووان بووقـ الؽتؾووة 

إذ ذهبووت إلووك  :بقووي أن ر ووا رفضووت هووذا إموور ،(1)[267إلووك  262مووـ ]أيووات 

 ، بـوواًس طؾووك وجووقدِ [262/262]طـووي أيتوقـ  بـقوقي رئووقس الؼوقا بقجووقد فاصووؾٍ 

 [229و 228]ن ا، وأيت[262و 262]ر والصؾقات يف أيتقـ كْ رة لؾذ  إشارٍة متؽرّ 

كووقع مووـ  . ومووع ذلووؽ فووالؼقا بوولن صووقغة الخطوواب ٓ تؿقووز أّي اتؼقيًسوو ن تلووؽّ 

، 6، 0]طؾك الرغؿ مـ أهنا تسوتخيم كػوقاتم لؾسوقرة يف أيوات  :صؾ البـققيةالػقا

وأن وحووويات الؼسوووؿ إكووورب موووـ  [70، و72، 22، 26، 26، 22، 09، 22، 22

موـ فوقاتم أيوات  الؿققػ الذي لؿ يحيث يف أي  » (و)الؿؿؽـ أن تستفؾ بحرف 

ا ؾفوا وتربيرهوا. أّمولقسوت فر وقة يسوفؾ طؾوك العؼوؾ تؼب (2)«يف السقرة داخؾ الـّص 

ن بّقـووت هووذه اليراسووة وجووقد درجووٍة مووـ اإلجؿوواع بووقـ ان الؾووذان الختامقووالػاصوو 

فؿووـ الؿ حووظ أهنؿووا يتزامـووان  -[206و 202]طـووي أيتووقـ - بلوولهنؿا البوواحثقـ

                                                   

مـ وجفوة - ة الؿبؽرة وتؾؽ الؿتلخرة يؼعيـبغل أن ك حظ أن الػاصؾ البـققي الرئقس بقـ الؿادة العامّ  (1)

 .222/220/226 :طـي أيات -كظر بازركان

يجب تق وقم الػوارا بوقـ فوقاتم إقسوام والطبؼوات التعاقبقوة هـوا. وموـ الؿؿؽوـ أن تلوقر الطبؼوات  (2)

، كؿوا أكوف ٓ يتقجوب تحييوي هوذه اة الؿقجوقدة سوابؼً التعاقبقة إلك وجوقد إدراجوات يف الؿجؿقطوات الـصوقّ 

 اإلدراجات طؾك أهنا فقاتم محتؿؾة لألقسام.
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 ثرجامت

(22) 

 ا)اكظور أيًضو {ألؿ تر}ا يف صقغة الخطاب إلك  ؿقر الؿخاصب، بالاتقب مع تحقّ 

 .(2){يا أيفا الذيـ آمـقا} :ومع وجقد صقغة الخطاب ،(1)مـ سقرة الػقؾ( 2أية 

ؾ طت كقػوقـ ر وا طؾقفوا الضوقس، فتؿّثوا إفؽار وحآت التقافوؼ التول سوؾَّ أمّ 

يف إصار طؿؾقة ففؿ بـقة السقرة، ولفوا ققؿوة مؾؿقسوة، بقوي أهنوا ٓ  ةقحؼقؼخطقات 

طويم اطوااف كقػوقـ ر وا بقجوقد صبؼواٍت تعاقبقوة يف  ؾ هناية الؿطاف. كؿا أنّ تؿثّ 

و اوالذي دفعفوا لؾتصوريم بلهنوا تتـواوا السوقرة باطتبارهوا مـتًجو- السقرة  اتحريري 

اهنائق  
(3)

قوي أوجوي موقاصـ قصوقر يف حجتفوا  -اأو بلوري   اسقاس أكاكت مـتًجوا إلفق و 

ووا تؼووق  هنووى أأرَ  والـتقجووة كبقوور.  يّ ؾت إلقفووا بالؽؾقووة إلووك حووض الـتووائج التوول تقصَّ

                                                   

 {هوؾ...}ومـ سوقرة الؿواطقن(،  2)أية  {أرأيت}اللرح(، ومـ سقرة  2)أية  {ألؿ كلرح}قارن  (1)

مـ سقرة الـبل(: موـ القا وم أن ابتوياس  2)أية  {طؿ يتساسلقن}مـ سقريت اإلكسان والغاشقة(، و 2)أية 

 ًٓ  .السقرة بسماا كان أمًرا مؼبق

مـ  2سقرة الحج، وأية مـ  2مـ سقرة الؿائية، وأية  2مـ سقرة الـساس، وأية  2قارن أية  (2)

مـ سقرة الط ا،  2مـ سقرة الؿؿتحـة، وأية  2مـ سقرة الحجرات، وأية  2سقرة إحزاب، وأية 

 مـ سقرة الؿيثر. 2مـ سقرة الؿزمؾ، وأية  2مـ سقرة التحريؿ، وأية  2وأية 

 Reda El-Tahry, ‗Textual) وحية تركقبقة كامؾة»ومـ ثؿ، فؼي درست سقرة البؼرة باطتبارها  (3)

Integrity and Coherence‘, p. i) كاتٍب »، إذ تؼقا أن السقرة قي جؿعت يف شؽؾفا الـفائل مـ قبؾ

-Reda El) «اة مسبؼً خطٍة معيّ »أو  «ٕحي الؿخططات الاكقبقة»وفًؼا  «واحٍي أو العييي مـ الؿحرريـ

Tahry, ‗Textual Integrity and Coherence‘, p. 3): ص مـ مسمولقة إقامة مراحؾ لذا تؿ التخؾّ و

 ة.رية أو تحييي الؿراحؾ التزاييية لفذه الخطّ هذه العؿؾقة التطقّ 
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 الؼضوقة الؿؾحوة يف أّي  ـ بجو س أنّ ة التل تقصوؾت إلقفوا هوذه اليراسوة تبوقّ الرئقس

تتؿثؾ يف الحاجة إلوك و وع تصوقر لعؿؾقوة تركقبقوة  البؼرة  كؼاش حقا بـقة سقرة

يتؿ خ لفا دمج سؾسوؾة موـ الؿجؿقطوات الؿعجؿقوة وإسوؾقبقة والؿق وقطقة 

الـحوق الوذي بوقـ أيوييـا أن. وطؾوك الورغؿ موـ أن طؾك البؼرة   الؿؿقزة يف سقرة

تحييووي الوويٓئؾ البـققيووة الؿؿؽـووة مووـ الؿؿؽووـ أن يلووقر إلووك فاتحووة أو هنايووة 

مووـ  ار مسوواًرا محوويدً ِفووظْ يُ  القحوويات الؿق ووقطقة يف السووقر الطقيؾووة، ومووـ ثووؿّ 

 ّٓ  غقور اأموًرا ذاتق و ن استخيام مثوؾ هوذه الويٓئؾ سوقف يظوّؾ أ التفذيب العؾؿل، إ

فر وقة فواريـ  مق قطل حتك يؼقم دلقؾ طؾك مثؾ هذه العؿؾقة الاكقبقة. كؿوا أنّ 

ية موـ حوآت آتػواا الصوغقرة التل ترى ترتقب أيات وفوؼ خطوة دائريوة معّؼو

الؿؿتووية طوورب م ووات أيووات تبوويو غقوور محتؿؾووة مووـ وجفووة كظووري: حقووث يوومثر 

هؿقووة الؼوورآن بالـسووبة الؿتضووؿـ يف هووذا الـظووام الاتقبوول طؾووك ففؿـووا ٕ (الػؼووي)

أجويين غقور مؼتـعوة يف الققوت  لؾؿجتؿع الـاشئ طؾك الؿستقى الحريف، وموـ ثوؿّ 

  هذا مسارٌ  الحا ر بلنّ 
 
يؿؽوـ موـ خ لوف استؽلواف البـقوة الاكقبقوة  مثؿورٌ  بحثل

الـؿوقذج الوذي  إوسع كطاًقا لؾسوقر الؿيكقوة الطقيؾوة. وطؾوك صوعقٍي آخور، فوننّ 

 بلوؽؾٍ  اؾ الػؼرات الؿـػصؾة سقي  ْص ؾ، الذي يؼتضل وَ مـ كقليكف وبق طر ف كّؾ 

 واٍه.  طلقائل، هق كؿقذٌج 

الـطاا الػر ل لؾـؿقذج الذي طر ف بازركان يبويو بالـسوبة لول  ، فننّ وختاًما

كؼطة اكط ٍا يؿؽـ مـ خ لفا استؽلاف ألقات الؿتاحوة لؽقػقوة جؿوع السوقر 
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يف طؿؾقووة و ووع الوويٓٓت ر  ووروري لؾلووروع الطقيؾووة يف الؼوورآن. وهووق تصووقّ 

موـ الذاتقوة الوذي صغوك طؾوك  إزالوة بعوضٍ  ؿّ الاكقبقة يف سقاقا ا الؿـاسبة، ومـ ثَ 

 هذا الجاكب مـ اليراسات الؼرآكقة. 

البقاكوات التول  أنّ  (: الؿحويدات الزمـقوة2بـقوة السوقرة )وقي مّر معـوا يف مبحوث 

تؼسؿفا إلك ث ثة  البؼرة  قيمفا بازركان قي افا ت وجقد فقاصؾ تؼريبقة يف سقرة

)والتول أ وقػ إلقفوا أيوة  [202إلوك  226، ومـ 222إلك  2مـ ]أجزاس: أيات 

. ومـ الؿؿؽـ صؼؾ هذه الػر قة [282إلك  202مـ ]ٓحٍؼ(، و يف وقٍت  [220]

 اقوي اكتؿؾوت تويريجق  البؼورة   سوقرة طؾك كحٍق آخر. ويف الحؼقؼوة، يؿؽوـ الؼوقا أنّ 

وٓهووا هوول هووذه الحؾؼووة التوول ضفوورت مووـ كقبقووة متػرقووة: أُ وفووؼ ثوو ث حؾؼوواٍت تر

: يف حوقـ أن الحؾؼوة [02]الخطاب إصؾل لبـول إسورائقؾ، والوذي يسوتفؾ بأيوة 

ا . أّمو[228]الثاكقة قي ضفرت مـ الخطاب إصؾل لبـل آدم، والذي يستفؾ بأيوة 

ا يف الؿسوؾؿقـ طؾوك الؼتوا فؼوي ضفورت موـ إمور الوذي حوّث  ثالثة هوذه الحؾؼوات

اسوتؼامة الػر وقة  ا. وإذا كان قوي ثبوت كسوبق  [202]ا ، والذي يستفؾ بأية  سبقؾ

ًٓ  خطًبواالتل تـظر إلك السقر الؼصقرة باطتبارها  إٓ إن هوذا  ،(1)أدائقوة فرديوة أو أفعوا

 الؿثاا فقؿا كؿك إلك طؾؿل لؿ يطبؼ إلك أن طؾك السقر الطقيؾة. 

                                                   

ؾقؽا كقيػرت وديػقـ ستققارت طؾك هذه إصروحة. اكظر طؾك قأكج :، مثؾالباحثقـاطاض العييي مـ  (1)

 ;Neuwirth, ‗Structural, Linguistic and Literary Features‘, esp. p. 111 سوبقؾ الؿثواا:

Stewart, ‗Wansbrough, Bultmann, and the Theory of Variant Traditions‘. 
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ـ مـ الاابط الخطوابل خو ا فواة طـصر معقّ ومع ذلؽ، يبيو افااض وجقد 

ب هبووا ع الؿجتؿووع أن يخاَصووالطريؼووة التوول تقّقوو إنّ  ذْ إِ  ا:بووييفق   اة محؿووي أموورً كبووقّ 

ة تعيي ت طؾك مقاد القحل التل سبؼ كزولفوا والؿيى الذي تققعقا فقف إدخاا أيّ 

بواع تغققر يف جغرافقوا الؿجتؿوع. ويجوب ات ت ثابتة طؾك الرغؿ مـ حيوث أّي ضؾّ 

 -بطريؼوة أو أخورى- لجزس الؿؽول موـ الؼورآنالؼقاطي الاكقبقة الؿعؿقا هبا يف ا

الؼوقا  -استـاًدا إلك صوقا السوقرة- مع السقر الؿيكقة. وإذا كان مـ غقر الؿؼبقا

لؾؿجتؿع كلل مـ العويم، فثؿوة كؿوقذج بوييؾ  اأصؾق   اؾ خطابً تؿثّ  البؼرة  بلن سقرة

عت وُربطووت فقؿووا بقـفووا تلوورة بالػعووؾ قووي ُوّسوومووـ الخطابووات الؿـ اطوويدً  يوورى أنّ 

هوذه العؿؾقوة قوي اسوتغرقت  رت لتؿـحـا هذا اللؽؾ الؽؾل الؿتجاكس، وأنّ رّ وُح 

ر يف السوقر الطقيؾووة ويبويو أن هوذا إموور قوي تؽوورّ  ،افواة قصوقرة مووـ الوزمـ كسووبق  

ف موـ الضوروري أن كضوع إخرى التل تؾت سوقرة البؼورة. ويف الققوت ذاتوف، فنّكو

ًٓ  كصب ر السقر إقيم سقف تؽوقن متياولوة أثـواس تطوقّ  وا ًحا بلنّ  أطقــا احتؿا

 :مع إخوذ يف آطتبوار أن وحوي ا إسوؾقبقة والؿق وقطقة قائؿوة البؼرة،  سقرة

طويد موـ السوقر الؿتياخؾوة لؽـفوا متؿقوزة موـ  ولذا يقجي لييـا أن داخؾ الـّص 

ت طر وووة لإل وووافات حقوووث اللوووؽؾ، بقوووي أن هوووذه السوووقر إقووويم قوووي ضّؾووو

  بعضفا قي ُصـّػ بلؽؾٍ  واإلدراجات، حتك إنّ 
ّ
طؾك يي طؾؿواس موـ أمثواا  مـفجل

سقـاي، طؾك كحق ما ورد يف فاتحة الجزس الثاين مـ هوذا الؿؼواا. وطؾقوف، يبويو أن 

ا يف الققت ذاتف الوقحل أن ُيبؼل ويعيّ  -ع مـفق  إن لؿ يؽـ ُتقُ -قي ُخّقا لف  امحؿيً 
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م موقاد أن يؼوي   -مـوف اموا لوؿ يؽوـ متققًعو-لف  ًٓ . فؼي كان مخقَّ اؼً الؿتـزا طؾقف ساب

 ر تؾووؽ الؼييؿووة، وهووق إمور الووذي يجووب التلكقووي طؾقووف طـووي أّي جييوية وأن يؽوورّ 

يعتؼوووي أن  ذْ إِ  :ر حقووواا كلووولة السوووقر الطقيؾوووة يف الؼووورآنمحاولوووة لق وووع تصوووقّ 

عت قّسوو، وتابعًضووت إلووك بعضووفا ؿّ قووي ُ وو اة مقجووقدة مسووبؼً مجؿقطووات كصووقّ 

حوقا  موـ اللوّؽ  لت مـ خ ا اإلدراجات، لؽوـ هوذا ٓ يؿـوع وجوقد قويرٍ وطيّ 

هوذه الؿجؿقطوات  ة. كوذلؽ، فوننّ ة إساسوقّ ميى الحػواظ طؾوك وحوي ا الـصوقّ 

ة ٓ بي أهنوا تجؿعوت بوبطٍس يف موادة قابؾوة لؾتحييوي، ويف هوذه الحالوة يؿؽوـ الـصقّ 

أيوواتيف  ووقس متقسووط صووقا - البؼوورة  الووزطؿ أن سووقرة
(1)

سووتتبع بسووقرة  -

حقووث إن السووقر الؿؽقووة قووي تجؿعووت يف  الـسوواس،  ومووـ بعوويها سووقرة ،الؿجادلووة

 شؽؾ مادة قرآكقة يؿؽـ تحيييها. 

وجقد العييي مـ الروابط الؿعجؿقة والؿق قطقة التل تربط مطؾع السقرة  إنّ 

هوووذه بوووالجزس الؿتبؼووول يوووقحل أن  [282-280]وخاتؿتفوووا  [29-2أيوووات م]

مـ العؿؾقة الاكقبقة إلك السقرة أخذة  ا قػت يف وقٍت متلخر كسبق  م قي أُ إقسا

  [262إلوك  02موـ ]يف التؽقيـ حقـ وذ: كؿوا يلوقر آكسوجام الـسوبل يف أيوات 

إلوك احتؿالقوة وجوقد فاصوؾ بوقـ فاتحوة  -وفؼ تصـقػ بازركان (220)الؽتؾة -

 قف أوا خطبٍة يف مجؿقطة الخطب.السقرة وما أسؿّ 

                                                   

 .‘Sinai, ‗Inner-Qur‘anic Chronology :اكظر (1)
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َٓ مزيووي تػؽقووروباإل ووافة إلووك ذلووؽ، هـوواك مسووللة تسووتقجب   وهوول كقػقووة ، أ

الؼوقا بولن  ر. وموع ذلوؽ، فوننّ إ افة الؿادة اللرطقة إلك السقرة أخذة يف التطقّ 

تقب الذي تسقر ما مع الا سؼ إلك حي  صبقعل يف اتجاه يتّ  ت بلؽؾٍ سقرة البؼرة كؿَ 

أو الؽتؾوة  222-02أيوات ]ر ّؽوؿ طوـ الجوزس الؿبحقث كجَ - طؾقف السقرة أن

طـوي  292أو الؽتؾوة  202-226 وؿ أيوات ]متولخر  جزسٌ  [وفؼ بازركان 220

ًٓ  -[بازركووان يف الققووت الحووالل مووـ حقووث الـاحقووة الاكقبقووة. وثؿووة  يبوويو مؼبووق

مووا يف إموور أن آيووات سووقرة البؼوورة تؿقووؾ ٕن  ّؾ فر ووقة أكثوور وجاهووة توورى أن ُجوو

 ًٓ   بلؽؾٍ  تصبم أكثر صق
ّ
 ؿا تؼيمـا يف السقرة.كؾّ  كسبل

طؾوك صوحة هوذه الػر وقة الؼائؾوة بوالـؿق التويريجل  ومـ الؿؿؽـ أن كسوتيّا 

ط الضقس طؾقفا خ ا هذه اليراسوة. ؾ  لؾسقرة مـ خ ا طيٍد مـ الػؼرات التل ُس 

رة بق ووقح يف أيتووقـ وأولووك هووذه الػؼوورات هووق تجؾوول الؿووادة إسووؾقبقة الؿبّؽوو

إلووك أن الؼووقا بوولن وجووقد روابووط  البوواحثقـجؿاطووة مووـ  ، وذهووب[206و 200]

ي فر وقة بازركوان التول تؼوقا بولن هوذه مق قطقة ومعجؿقة بالؿادة الؿحقطة يػـّ 

 ؿّ الؿحقطوة هبوا. وموـ َثو رة داخوؾ وحوية الوـّص ؾ صبؼة تعاقبقة مبّؽوأيات قي تؿثّ 

لتفوذيب مت هول أن هوذه أيوات تعتورب كقًطوا موـ اكاكت الػر قة البييؾة التل قيّ 

تثبقوت الوقحل الجييوي يف  والصؼؾ، وأهنوا تسوتخيم لغوة قرآكقوة أكثور شوققًطا بغقوةَ 

اللعقر بالفقية الؿتلؽؾة يف الؿجتؿع يف ذلؽ الققت. وأرى أن هوذا الؿوزج بوقـ 

 ة تتجؾك يف السقر ال حؼة. تؼـقة تركقبقة مفؿّ  ما هق شائع وغقر شائع يعي  
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تويريجل،  ربؿوا تؽوقن قوي تؽقكوت بلوؽؾٍ السوقرة  ا الؿمشور الثواين طؾوك أنّ أمّ 

مستػقية يف ذلؽ مـ الخطابات الؿتياولة مـ قبوؾ والؿقجفوة لؾؿجتؿوع، فقتؿثوؾ 

. [222، و222، 222]يف مجؿقطوووة الػوووقاتم البـققيوووة والخوووقاتقؿ يف أيوووات 

ويؿؽـ الجؿع بقـ الػر قة البـققية التل قالوت هبوا ر وا والـؿوقذج الؿق وقطل 

طتبووارات الؼافقووة طووـ صريووؼ الػر ووقة الؿضووادة الؼائؾووة الووذي و ووعف بازركووان وا

، تعؼبووف [222و 222]د الؼافقووة بووقـ أيتووقـ بقجووقد فاصووٍؾ بـقووقي صووغقر محوويّ 

 وموع ذلوؽ. [222إلك  222مـ ]وحية ختامقة لفذا الؿؼطع مـ السقرة: أيات 

 فرب وو إبووراهقؿَ إذ ابتؾووك و} :اسووتف ا الخطوواب إصووؾل لؾؿجتؿووع بؼقلووف فووننّ 

ر يجعؾ مـ الصعب و وع تصوقّ  -[220]لقة يف أية الؽؾؿات إوّ - {بؽؾؿاٍت 

إٓ حقـؿوا الوقاو،   موا بحورف ٓ تقجي سابؼة بويأت فقفوا سوقرةٌ  ذْ إِ  :يف هذا الصيد

لؾؿجتؿع طوـ  الخطاب الؿستؼّؾ  لتخؾر سبب ًؿا: وٓ يقجي سبب يػّس َس تسبؼ قَ 

ـؿق التويريجل أكثور رجحاًكوا. الـؿقذج السائي. مؿوا يجعوؾ آفوااض الؼائوؾ بوال

موـ ]وطؾقف، يؽقن الخطاب الجييي الذي يحتقي طؾوك قصوة إبوراهقؿ يف أيوات 

 [262إلوك  202مـ ]يف أيات  بؾةالِؼ والؿادة التل تتحيث طـ  [202إلك  220

ة يف ، موا كوتج طـوف وحوية كصوقّ قي أ وقػت إلوك خاتؿوة الخطواب الؿقجوقد أصوً  

كر وتؿوزج بوقـ موا التل تستفؾ وتختتؿ بولمر لؾتوذّ ، و[262إلك  222مـ ]أيات 

أطو ه.  [206و 200]هق شائع وما هق غقر شائٍع: تؿاًما كؿوا حويث موع أيتوقـ 

 222ن اأيتو]وطـي تيويـ الـسخة إخقرة مـ السقرة لؿ تؽـ الؿادة الؿتياخؾة 
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رت. وسووقف يتووقم هووذا الـؿووقذج البـقووقي لؾعؾؿوواس إبووراز أهؿقووة قووي كوورّ  [222و

الؼافقة باطتبارها أداة ختامقة، ط وة طؾك إقرار وضقػوة صوقغة الخطواب باطتبارهوا 

 أداة استف ا، ثبتت يف طيٍد مـ سقر الؼرآن. 

وطوو وة طؾووك ذلووؽ، هـوواك العييووي مووـ إدلووة طؾووك اطتبووار صووقغة الخطوواب 

الؼووورآين، وأن وضقػتفوووا ٓ تؼتصووور طؾوووك الووويور  الوووـّص رة أداة ختوووام يف الؿتؽووورّ 

سوقرة الؿؿتحـوة تػتوتم وتختوتؿ  ة. ويف الـفايوة، فوننّ آستف لل يف الؽتوؾ الـصوقّ 

حقوث بويأت  :يجوب طؾوقفؿ اتخواذهؿ أولقواس ـْ بخطاٍب لؾؿممـقـ يف إشارة إلك مَ 

 ،يوة إولوكٔيف ا {كؿ أولقواسي وطيوَّ ا أيفا الذيـ آمـقا ٓ تتخذوا طيو  ي} :بعبارة

 . [22]يف أية  {... قاتتقلَّ يا أيفا الذيـ آمـقا ٓ } :واختتؿت بعبارة

وهـاك دلقؾ آخر طؾوك الحؾؼوة البـققيوة يتجؾوك يف إمور بتؼوقى ا  يف مسوتفؾ 

 {ا  اتوِؼ  يا أيفا الـبل  } :سقرة إحزاب وقبؾ هنايتفا، حقث تستفؾ السقرة بؼقلف

[ 72]يف أيووة  {ا يووا أيفووا الووذيـ آمـووقا اتؼووقا } :يف أيووة إولووك مـفووا لتصووبم

مـفووا
(1)

يقجووي  [222إلووك  222مووـ ]بقووي أن تطبقووؼ هووذا الـؿووقذج طؾووك أيووات  ،

                                                   

ر يف مـ سقرة إحزاب، قي تؽرّ  2السماا طـ الؿـافؼقـ، والذي صرح يف أية  وطؾك كحق مؿاثؾ، فننّ  (1)

بقجقد حؾؼة تركقبقة يف سقرة الؼؾؿ، والتل تػتتم وتختؿ  االسقرة. كؿا يؼقا البعض أيًض أية إخقرة مـ 

مجـقن: وكذا يف سقرة الحلر التل تػتتم وتختتؿ ببقان أن ا  طزيز  ملسو هيلع هللا ىلصبنشارة إلك دطقى الؽػار أن الـبل 

باإلشارة  اوأيًض ويف سقرة اللقرى التل تػتتم وتختتؿ ببقان أن ا  لف مؾؽ السؿاوات وإرض:  :حؽقؿ

مؿاثٍؾ، يلقر مصقر همٓس الذيـ يؽذبقن  يف مستفؾ وخاتؿة سقرة الصافات. وطؾك كحقٍ  إلك الرّب 

= 
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ـَ آَتقْـَواُهُؿ اْلِؽتَواَب يَتُْؾقكَوفُ َحوؼَّ }: [222]إشؽالقة بـققية مـ كقٍع موا يف أيوة  وِذي الَّ

فونن  وبوالطبع .{َؽ ُهوُؿ اْلَخاِسوُرونَ  ِ ِ َؽ يُْمِمـُقَن ِبِف َوَمـ يَْؽُػْر ِبوِف َفُلوَلووِتَ َوِتِف ُأوَلو

آيوة ختامقوة. وطؾوك الورغؿ  تعوي   -حقـ تؼابؾ بقـ الؿممـقـ والؽافريـ-هذه أية 

 وصقغة الخطواب التول تويّا  [222]مـ ذلؽ، فنهنا تؼع بقـ ممشر الختام يف أية 

يف  [227]. كؿا أن تؽرار خاتؿوة أيوة [222]طؾك آستف ا أو الختام يف أية 

موـ  ما لوؽ} :قي أصبم {وٓ كصقر للّ ـ وَ وما لؽؿ مـ دون ا  مِ } :[222]أية 

مـ اللعقر بقجقد فاصؾ افاا ل طـي هوذه  ايضػل كقطً  {ا  مـ ولل وٓ كصقر

موـ طويم آتسواا والوذي يتطؾوب  اكقًطو فنكـوا كقاجوف ؿّ الـؼطة مـ السقرة. ومـ َثو

ا يف الـؿقذج الؿطروح.  اتػسقرً   مؾح 

ود طؾك هذا اللوذوذ البـقوقي الظواهر محاولوة الؽلوػ طوـ أثور دومـ بقـ الر

لؾتعاقبقة طـي هذا الؿق ع مـ السقرة، ووجقد إدراٍج محتؿؾ طـي أية الػاصوؾة 

العبارة التل تؼارن بوقـ سوؾقك الؿوممـقـ ومصوقر الؽوافريـ قوي  ولذا فننّ  :[222]

ٓحًؼوا، طؾًؿوا  ار باطتبارها كص   قػت إلك بـقة الخطبة أو السقرة أخذة يف التطقّ أُ 

، [222]بوولن هووذه اإل ووافة قووي جوواست بعووي الػاصووؾ الؿؼػك/التؽوورار يف أيووة 

                                                   
= 

)الؽاذبقـ... كذًبا... كاذبة( إلك فاتحة وخاتؿة سقرة العـؽبقت: كؿا تؿقز كؾؿة الؽتاب فاتحة وخاتؿة 

السقاد إطظؿ مـ سقر  ومع ذلؽ، فننّ  سقرة الرطي: كؿا يؿقز إمر بالعبادة فاتحة وخاتؿة سقرة هقد.

 طؾك رسالة صقلقة. الؼرآن يبيو ملتؿً  
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[222]واإلشارة اليائرية إلك بـل إسرائقؾ يف أية 
(1)

مع إخوذ يف آطتبوار أهنوا  ،

 لـ تزيؾ الؿادة اللائعة ولؽـ تظفر مقازية لفا. 

العـصر التعاقبل الؿحتؿؾ حقا كقػقة إضفوار سوقرة  نّ إ :وبالطبع يؿؽـ الؼقا

لفووذه الؿمشورات البـققيووة القا وحة لووؿ يحوظ بـصووقب وافور مووـ اليراسووة  البؼورة

ذي أشارت إلقف كقػقـ ر وا يف ومـ أمثؾة ذكر ما سبؼ ذكره يف التؼقيس ال :الـؼيية

. فؿووـ كاحقووة، يؿؽووـ أن يؽووقن [229و 228]، وأيتووقـ [262و 262]أيتووقـ 

ومق وعف  ،{يوا أيفوا الوذيـ آمـوقا} :الخطاب إصؾل لؾؿجتؿع والؿستفؾ بؼقلف

ر طـوي جؿوع السوقرة التول كْ مـ السقرة، قي سبؼ فؼط بإمر بالوذ   [262]يف أية 

مسوللة  [229و 262] يف أيتقـ رر الؿتؽرّ كْ بالذ  بقـ أيييـا أن، مؿا يجعؾ إمر 

 مغووزى بـقووقي طؾووك اإلصوو ا. وطؾووك صووعقٍي آخوور، فووننّ  طار ووة، تخؾووق مووـ أّي 

)ص ا  الػقاصوؾالػر قة الؿثارة يف الجزس إوا مـ هذا الؿؼاا أن الغورض موـ 

                                                   

-رحوقؿ-الػقاصؾ طـوي هنايوة سوقرة الؿؿتحـوة تسوقر كوأيت: مممـوقن يـبغل أن كلخذ بعقـ آطتبار أنّ  (1)

 وٓ يقجووي فاصووؾة غقوور مؼػوواة قبووؾ صووقغة الخطوواب يف ذلووؽ الؿثوواا. كؿووا أن إموور يف هنايووة سووقرة :الؼبووقر

يف هنايووة  إحووزاب أكثوور تعؼقووًيا، حقووث إن هنايووة الحؾؼووة الؿطروحووة جووراس تؽوورار إموور بتؼووقى ا  لووؿ توولِت 

: كؿوا أن جؿقوع هنايوات {يا أيفا الذيـ آمـوقا} :بصقغة خطاب تستفّؾ  االسقرة: كاهقؽ طـ أية السابؼة أيًض 

)ص أ ص و/ي  أو CaCū/īCā  ؽؾيف صقغة جؿع الؿوذكر، ولؽوـ يف شو اطؿقمً  أيات يف السقرة لؿ تلِت 

ومـ جاكبل، سقف أتردد يف  قس هذه إسباب، يف الؼقا بتـاضر سقرة إحوزاب موع سوقرة البؼورة . ص أ(

 يف هذا الللن.
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، وأن هذا التلكقي قي يؽقن ذا تسؾسؾ زمـول يف صبقعتوفاربؿا يؽقن تلكقيي   ص(
(1)

، 

موـ قبقوؾ اإلدراج ال حوؼ.  [227إلك  226مـ ]وهق إمر الذي يجعؾ أيات 

فنن الخطبوة التول سوبؼت جؿوع الؼورآن وتلوؽؾ إسواس الضوؿـل لفوذا  ؿومـ ثَ 

سوقف تسوتفؾ إذن  -وفوؼ تصوـقػ بازركوان (292)الؽتؾوة -الجزس موـ السوقرة 

، ولووقس بالػاتحووة [228]يف أيووة  {يووا أيفووا الـوواس} :بخطوواب شووامٍؾ لبـوول آدم

 [220]ـوا الحوييث طوـ أيوة ك معَ وبالطبع مَضو، {...ـمَ  ـ الـاسِ ومِ } :الـؿطقة

: (: الؿحوويدات الزمـقووة2بـقووة السووقرة )باطتبارهووا إ ووافة ٓحؼووة  ووؿـ مبحووث 

 لفا طووـ الؿحتووقى السووابؼ طؾقفووا قووي ومسووتؼؾة يف رأي بازركووان، كؿووا أن اسووتؼ

 ٓحظف زاهـقسر. 

 ّٓ  أن اليراسووات وطؾووك الوورغؿ مووـ اإِلشووارات الؼرآكقووة لؾـووقاحل التعاقبقووة إ

إدبقة وإسؾقبقة لؾسقر الؿيكقة ٓ تتعواصك موع العؿؾقوة التول يحتؿوؾ أن تؽوقن 

، كؽوّؾ  حوي موع الوـّص لعويد موـ آيوات الوقحل الؿـػصوؾة لتتّ  ت طؿؾقوة  وؿّ شفيَ 

الػلووؾ يف تؿققووز  كبقوورة يف تحييووي فقاصووؾفا. كؿووا أنّ  اجفووقدً  البوواحثقنويبووذا 

يضووع سوو مة الػقاصووؾ البـققيووة  البؼوورة  الطبؼووات التعاقبقووة الؿؿؽـووة يف سووقرة

دراسوٍة  . وأزطوؿ أن الخطوقة التالقوة ّٕي كبقورٍ  يف السقرة يف خطورٍ  االؿقجقدة حالقً 

ة ر التؼقوقؿ الويققؼ لؾػقاصوؾ الـصوقّ حقا بـقة سقرة البؼرة يجب أن تؽوقن يف إصوا

                                                   

 : اطتبارات إيؼاطقة( أط ه. 2)بـقة السقرة  :اكظر (1)
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الياخؾقووة يف السووقرة. وباإل ووافة إلووك ذلووؽ، يجووب أن يؽووقن هـوواك تؼقووقؿ دققووؼ 

ؾ لتؼـقا ووا التحريريووة. وطوو وة طؾووك ذلووؽ، مػّصوو لإلدراجووات الؿؿؽـووة، وتحوور  

ل لؾجووزس صووؾ بالوويلقؾ الـّصووهووذا يف كؿووقذج بـقووقي معؼووقا متّ  يجووب ربووط كووّؾ 

م حؼقؼول  كؿا هق بقـ أيييـا أن. ويف حواا إحوراز تؼويّ الؼرآين الؿتبؼل مـ الـّص 

يف ففؿ بـقة السقرة الؿيكقة الطقيؾة، طـيها سوـحتاج إلوك الجؿوع بوقـ الؿؼاربوات 

 التعاقبقة والتزامـقة.
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 يوضح الفواصل التعاقبوة يف سورة البقرة من منظور ريتشارد بول (أ)الملحق 

أيات مـ 

 29إلك  2

 )الؿؼيمة(

 2أيووات مووـ 

 2إلك 

 0أيووات مووـ 

 6إلك 

 2أية 

مؽررتووان، مووع إخووذ  0و 2أيتووان  الؿممـقن

هوول إخقوورة  2يف آطتبووار أن أيووة 

يف هوووذا الوووزوج. )وموووـ َثوووؿ، فؼوووي 

كوان الفويف  2افاض بقؾ أن أيوة 

 (. 0مـفا أن تؽقن بييً  لمية 

 2أيووات مووـ 

 7إلك 

  الؽافرون

 8أيووات مووـ 

 9إلك 

مووووـ أيووووات 

 26إلك  20

 22أية 

أيووووات مووووـ 

 28إلك  22

 22أية 

 

 

يوووزطؿ بقوووؾ أن هوووذا الِؼسوووؿ حوووقا  الؿـافؼقن

الؿـووافؼقـ يبتووويئ يف إسووواس موووـ 

 20مباشرة إلك أيتوقـ  9هناية أية 

كان يؼصي مـفوا  22أية : وأن 26و

: وأن 26و 20اسوووووتبياا أيتوووووقـ 

ربؿوا تؽوقن  28إلوك  22أيات مـ 

 20هل آستؿرار إصؾل لميتوقـ 

تـتؿل إلك كػس  22: وأن أية 26و

 .27الػاة الزمـقة لمية 
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.............. 

أيووووات مووووـ 

 22إلك  22

أيووووات مووووـ 

 22إلك  29

 27أية 

 

.............. 

 26أية 

................................... 

إدراجووات  22إلووك  22أيووات مووـ 

 9ٔيتووقـ ٓحؼووة، قصووي هبووا إزاحووة ا

 29: وقووووي ُأ ووووقػت أيتووووان 22و

يف كػووس الػوواة الزمـقووة. ومووـ  22و

قوي  27الؿؿؽـ أيًضا أن تؽقن أية 

 ُأ قػت يف كػس التقققت.

................................... 

 تعترب إ افة ٓحؼة.  26أية 

أيووووات مووووـ 

 22إلك  22

أيووووات مووووـ 

 29إلك  28

قطع 

 صغقرة

غقوووور متصووووؾتقـ  22و 22أيتووووان 

بالؿادة الؿحقطة: حقث كتبتا خؾوػ 

. وقووي اسووتؿرتا يف 22و 29أيتووقـ 

 . 29و 28إساس يف أيتقـ 

أيووووات مووووـ 

 20إلك  22

قطع 

 صغقرة

غقوووور متصووووؾتقـ  20و 22أيتووووان 

بالؿادة الؿحقطة: حقث كتبتوا طؼوب 

 . 26أية 

أيات مـ 

إلوووووووك  22

أيووووات مووووـ 

  28إلك  22

يرى بقؾ أن هذه الػؼرة مركبة، وأهنوا  آدم

قوووي ُأ وووقػت إلوووك السوووقرة بالػعوووؾ 
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(82) 

باطتبارها قطعة تاموة التؽوقيـ. وموـ  29أية  29

قوووي  29الؿحتؿوووؾ أن تؽوووقن أيوووة 

 ُأ قػت إلك الؼصة يف هذا الزمان.

أيات مـ 

إلك  02

229 

أ، 02أيووووات 

 02و 02و

 ب(02)أية 

أيووووات مووووـ 

 00إلك  02

 

 

 

 

 

 

.............. 

أيووووات مووووـ 

 62إلك  07

أيووووات مووووـ 

بـل 

 إسرائقؾ

 02إلوك  02يرى بقؾ أن أيات مـ 

تعترب فؼرة أخرى مركبة متولخرة طوـ 

الؿووادة التوول تؾقفووا، بووؾ ربؿووا كووان 

يؼصووي هبووا اسووتبيالفا. وقووي افوواض 

أ 02وجووقد وحووية أصووؾقة مووـ أيووة 

تؿتووي إلووك  {التوول أكعؿووُت طؾووقؽؿ}

 02: وأن بؼقة أية 02و 02أيتقـ 

ًٓ لفوذه  {وأوفقا}مِـ  كاكوت اسوتبيا

قوووي  00و 02وأن أيتوووقـ  الػؼووورة:

ُأ قػتا يف وقت ٓحٍؼ خؾػ أيتقـ 

 . 02و 06

................................... 

مـ الؿحتؿؾ أن تؽوقن سوابؼة طؾوك 

بسوووبب  00إلوووك  02أيوووات موووـ 

إقرارهوووا بالؿؽاكوووة الؿتؿقوووزة لبـووول 
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 ثرجامت

(82) 

 22إلك  22

 

.............. 

 60أيوووة موووـ 

 أ22إلك 

 27أيوووة موووـ 

 70إلك 

مباشورة  62إسرائقؾ: وتتصوؾ أيوة 

 .22بأية 

................................... 

مووـ الؿؿؽووـ أن تؽووقن أيووات مووـ 

قصي هبوا أن تؽوقن  يْ قَ   أ 22إلك  60

ًٓ لميووات مووـ  : 62إلووك  62اسووتبيا

طـووووي  22وقوووي فصوووؾ بقووووؾ أيوووة 

طؾوك الورغؿ  {سللتُؿ // وُ ِربَت}

سووؼ مووع الؼافقووة مووـ أن هووذا غقوور متّ 

السائية، كؿا ذهب أيًضا إلوك الؼوقا 

 27بلهنا استؿرار أصؾل لميات موـ 

ًٓ 70إلك  ، والتل يورى أيًضوا اسوتبيا

 . 62وتعبقًرا طـ أية 

، مووـ 22ذهووب بقووؾ أن هنايووة أيووة   ب22أية 

، تعتوورب إ ووافة طيائقووة {وُ ووِربَت}

 متلخرة.

 76أيوووة موووـ 

 82إلك 

افاض بقؾ وجوقد وحوية أولقوة، يف 

، والتووول 82إلوووك  76أيوووات موووـ 
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 ثرجامت

(82) 

أيووووات مووووـ 

 92إلك  88

 98أية 

 97)أيتوووووان 

 (99و

إلووك  88اسووتؿرت إلووك أيووات مووـ 

، وأن أيتوقـ 98، ثؿ إلوك أيوة 92

)التوول توويور حووقا تثبقووت  99و 97

ًٓ ٓحًؼا لمية  الرسقا( تعترب استبيا

98 . 

 222أيتووووان 

 222و

 (222)أية 

تتبووع يف  222بقووؾ أن أيووة يػوواض  

ِػل ، والتول ُأْ وو222إسواس أيوة 

طؾقفا الؽثقر مـ التعييؾ واسوُتبيلت 

. وقووي 222يف وقووت ٓحووؼ بأيووة 

 222بقوووؾ طؾوووك أن أيوووة  اسوووتيّا 

ًٓ طووـ صريووؼ الػاصووؾة  تعتوورب اسووتبيا

يف خاتؿووووة  {يعؾؿووووقن}الؿتؽووووررة 

 كؾتا أيتقـ. 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  220

229 

 222يف أيوة  )الزكواة(اإلشارة إلك  

طؾوووك أن هوووذه اإل وووافة  قوووي تووويّا 

متووولخرة، وهوووق موووا تيطؿوووف جؿؾوووة 

 .229الخاتؿة يف هناية أية 

يوورى بقووؾ أن هووذه أيووات تخاصووب قطع أيووووات مووووـ 
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 ثرجامت

(82) 

الؿممـقـ: وموـ ثوؿ فؼوي ذهوب إلوك  صغقرة 02إلك  06

أكووف ٓ يقجووي إشووارة وا ووحة إلووك 

رأيوف بولن  وخوتؿ ،{وإهنا}يف  )الفاس(

 هذه أية قي أخرجت مـ سقاقفا.

قطع  22أية 

 صغقرة

ب: وٓ تورتبط 22كتبت طؼب أية 

 بالسقاا.

أ 226أيتوووان 

 229و

 أ202أية 

 202أية 

 

 

.............. 

 222)أيتووان 

 (228و

.............. 

 227أية 

)أيوووووووووووووووووة 

استؼ ا 

 الؿسؾؿقـ

إلووك  226يوورى بقووؾ أن بيايووة أيووة 

تـتؿوول إلووك سووقاا أيووة  { توويوا}

سووؼ بالؿصووادفة مووع ، وأهنووا تتّ 222

أ )والتووول 202وأيوووة  229أيوووة 

( وأيوة كصر // قؾقسؿفا بقؾ إلك 

202 . 

................................... 

تعتووووووووربان  228و 222أيتووووووووان 

 ًٓ  .229 متلخًرا لمية استبيا

................................... 

تعتورب إ وافة  227يرى بقؾ أن أية 

متلخرة، والتل قي صرحت بعي ذلوؽ 

قطع 

 صغقرة
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 ثرجامت

(80) 

ب، 226

وأيوووات موووـ 

إلووووووووووك  222

220) 

.............. 

)أيوووووووووووووووووة 

 ب(202

إلوووك  222موووـ أجوووؾ أيوووات موووـ 

قوووووي  226، وأن بؼقوووووة أيوووووة 220

 "قوؾ"ُأ قػت يف الققوت ذاتوف )مِوـ 

 فؿا يؾقف(.

................................... 

قؾ أن الؿوادة التول تؾول كؾؿوة: يرى ب

غقوور  202الؿركزيووة يف أيووة  {قووؾ}

 متصؾة ببؼقة أية أو الػؼرة.

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  202

202 

 

 

 

 

.............. 

 208أية 

 

تحقيؾ 

 الؼبؾة

يػووواض بقوووؾ أن كووو   موووـ الجوووزس 

أ )وحتوك 202آستف لل مـ أية 

: والتوول يعتربهووا فؾقجقووؾ "شووفقًيا"

 آيووووووة مسووووووتؼؾة( وهنايووووووة أيووووووة:

 {وموووا كوووان ا  لقضوووقع إيؿووواكؽؿ} 

تؿّث ن إ افات ٓحؼة، بقوي أكوف لوؿ 

 يحذففؿا.

................................... 

 208مووـ الؿوورجم أن تؽووقن أيووة 

طؾووك الوورغؿ مووـ  202مزامـووة لميووة 
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 ثرجامت

(86) 

 

.............. 

 أ200أية 

  209أية 

 206أية 

 

 

.............. 

)أيوووات موووـ 

إلووووووووووك  262

262) 

 

 

.............. 

)أيوووووووووووووووووة 

 ب(200

 أن بقؾ لؿ يؼؾ باتصالفؿا.

................................... 

 200قاا بقؾ بقجقد فاصؾ يف أية 

، كؿا {تر اها // فقا  }طـي ققلف: 

هق  209أن الؿق ع إساس لمية 

ؿؽووان، طؾووك أن َتْتبعفووا أيووة هووذا ال

206 . 

................................... 

قصي هبوا  262إلك  262أيات مـ 

، ٓ سوقؿا 209محوؾ أيوة  أن تحّؾ 

إذا أخوووووذكا يف آطتبوووووار الجؿؾوووووة 

مووـ  آسووتف لقة الؿتطابؼووة يف كووّؾ 

 .262و 209أيتقـ 

................................... 

فوقا }الؿادة موـ ققلوف:  زطؿ بقؾ أن

فؿووووا بعوووويها اسووووتبياا  {وجفووووؽ

 . 262إلك  262لميات مـ 

يصػ بقؾ هاتقـ أيتقـ طؾوك أهنؿوا قطع أيووووات مووووـ  
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 ثرجامت

(82) 

إلووووووووووك  202

207 

غقووور مّتسوووؼتل السوووقاا موووع الؿوووادة  صغقرة

 الؿحقطة هبؿا.

أيات مـ 

إلووووك  262

227 ،

 272ومووـ 

 272إلك 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  262

260 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  222

222 

.............. 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  266

267 

.............. 

أيووووات مووووـ 

ب إلوووووك 226

227 

الذيـ قتؾقا 

 يف بير

 ،يووزطؿ بقووؾ أن هووذه الػؼوورة أصووؾقة

ط الضوووقس طؾوووك هووومٓس وأهنوووا تسوووؾّ 

الذيـ قتؾقا يف بير، وذهب إلوك أهنوا 

، 260، 262تتؽوووقن موووـ أيوووات: 

 . 222، و222

 

................................... 

 امتياد ُأ قػ بعي غزوة أحي.

 

 

................................... 

د، امتياد ُأ قػ يف تاريٍ  غقر محيّ 

وقي ذهب بقؾ إلك وجقد فاصؾ 

  // ولق }طـي  226طـي أية 

: كؿا ذهب إلك أن الخاتؿة {يرى

 متـاقضة يف هذه أيات الث ث. 
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 ثرجامت

(87) 

 :268أية 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  269

222 

قطع 

 صغقرة

 269و 268يووورى بقوووؾ أن أيتوووقـ 

أجووزاس مـػصووؾة ُأ ووقػت يف توواري  

غقوور معووقَّـ، وأهنووا قووي ُكتبووت طؽووس 

 .267إلك  266أيات مـ 

 222أية مـ 

 أ226إلك 

قطع 

 صغقرة

إلووك  222يوورى بقووؾ أن أيووات مووـ 

أ قي ُكتبت طؾك طؽس أيوات 226

، وأهنووا تووربط 227ب إلووك 226مووـ 

، كؿوا 29و 28هذه الػؼورة بوأيتقـ 

يف  {أكووياًدا}أشووار إلووك تؽوورار كؾؿووة 

 أ.226و 22أيتقـ 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  272

272 

قطع 

 صغقرة

إلووك  272يوورى بقووؾ أن أيووات مووـ 

ميووة هوول آمتووياد إصووؾل ل 272

 أ. 226

أيووووات مووووـ  

إلووووووووووك  228

229 

 

 

التلريع: 

 الطعام

إلووك  228ػ بقووؾ أيووات مووـ صووـّ 

طؾك أهنوا  272إلك  272ومـ  229

أقسووام فرطقووة تسووّؾط الضووقس طؾووك 

الطعام، حقث قّيم الحؽؿ التلريعل 

إلووك  228إصووؾل يف أيووات مووـ 
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 ثرجامت

(88) 

 

.............. 

)أيوووات موووـ 

إلووووووووووك  272

270) 

 

 

.............. 

 272أية 

229. 

................................... 

إلوووك  228روجعوووت أيوووات موووـ 

 محوّؾ  ، حقث قصي هبا أن تحّؾ 229

، طؾووك 270إلووك  272أيووات مووـ 

 276الوورغؿ مووـ أن اتصووالفا بأيووة 

 أدكاه( 276غقر ممكي )اكظر أية 

................................... 

إ ووووافة  272يوووورى بقووووؾ أن أيووووة 

 ٓحؼة. 

قطع  276أية  

 صغقرة

يووورى بقوووؾ أن هوووذه أيوووة الؿـتفقوووة 

طوووـ الؼافقوووة، كؿوووا  تلوووذّ )الـوووار( بوووو

اطووواف بنمؽاكقوووة وجوووقد اتصوووواٍا 

بالؿوووادة السوووابؼة موووـ خووو ا ففوووؿ 

باطتبارهوووووا  270)إخػووووواس( أيوووووة 

تـوووواقش بعووووض الؼقووووقد الؿتعؾؼووووة 

 بالطعام.

يربطفوا  277كسخة أصؾقة مـ أيوة التلريع:  277أية  
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 ثرجامت

(89) 

موع الؿوادة مووـ الِؼبؾووة، بقوؾ بتحقيوؾ  الِؼبؾة

 ،{وابووـ السووبقؾ... وحووقـ البوولس}

باطتبارهؿوووووا تلوووووّؽ ن اإل وووووافة 

 ال حؼة.

 أ،278أية  

 279أية 

 

 

 

 

 

.............. 

)أية 

 ب(278

التلريع: 

 الؼصاص

 279إلووك  278قصووي بأيووات مووـ 

أن تؽقَكا قسًؿا فرطق وا يسوّؾط الضوقس 

طؾك مق قع الؼصاص، وقي ذهوب 

 278بقؾ إلك وجقد فاصوؾ يف أيوة 

ُٕكثك // }طـي ققلف:  كؿوا  ،{فَؿـبا

اطترب أن القحية إصؾقة تتللػ موـ 

 . 279أ و278أيتقـ 

................................... 

ب إذن أن تحووؾ 278قصووي بأيووة  

 .279محؾ أية 

أيووووات مووووـ  

إلووووووووووك  282

282 

.............. 

التلريع: 

 القصايا

تحوووقا مق وووقطل يف أيوووات موووـ 

 القصايا. 282إلك  282

 

................................... 
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 ثرجامت

(92) 

كاكوووت إ وووافة ٓحؼوووة،  282أيوووة  282أية 

 تعّيا ما قي سبؼ.

أيووووات مووووـ  

إلووووووووووك  282

280 

 

 

 

 

 

 

.............. 

 (286)أية 

 

 

 

.............. 

 287أية 

التلريع: 

 الصقام

 282ذهب بقؾ إلوك أن أيوات موـ 

 ،تـوواقش مق ووقع الصووقام 289إلووك 

طؾك الرغؿ موـ أكوف قوي أزاا أيوات 

باطتبارهووووووووووووا  282و 288و 282

أجزاس غقور متسوؼة موع السوقاا. كؿوا 

 282ذهوب إلوك اطتبووار أيوات مووـ 

الؿق ووووقع، مووووع  ُلووووّب  280إلووووك 

إمؽاكقوووة حوووذف جؿؾوووة الخاتؿوووة يف 

 .282أية 

................................... 

يػقوووي التلوووابف يف الصوووقغة والتؽووورار 

يف فؼوورات معّقـووة أن هووذه الحووادث 

 محووّؾ  أيووة قووي قصووي هبووا أن تحووّؾ 

 .280أية 

................................... 

يرى بقؾ أن هذه أية إدراج ُأ وقػ 
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 ثرجامت

(92) 

يف وقووت ٓحووؼ، وأهنووا ُكتبووت طؼووب 

، وربؿووا أيًضووا 289و 288أيووات 

292 . 

قطع  282أية  

 صغقرة

ذهووب بقووؾ إلووك أن هووذه أيووة غقوور 

مرتبطووة بؿووا يسووبؼفا، وأهنووا ُكتبووت 

 . 286خؾػ أية 

قطع  288أية  

 صغقرة

 آية أخرى غقر متصؾة.

قطع  289أية  

 صغقرة

 آية أخرى غقر متصؾة.

 ،292أية  

 290أية 

التلريع: 

 الؼتاا

 290إلووك  292تسووؾط أيووات مووـ 

الضقس طؾك الؼتاا. وموـ الؿػواض 

هوول إسواس، حقووث  292أن أيوة 

يرى بقؾ أن تاريخفا يعقد إلك صؾم 

الحييبقوووة، وموووـ الؿؿؽوووـ أن توووليت 

 292مباشوورة بعووي أيووة  290أيووة 

 طـي هذه الـؼطة.

م أهنوووا إ وووافة ٓحؼوووة موووـ الؿووورّج  296أية  
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 ثرجامت

(92) 

 

.............. 

 292أية 

 292أية 

 تـتؿل إلك الػاة بقـ بير وأُحي. 

................................... 

يرى بقؾ أن اإل افة التل حَيَثت يف  

 292وقوووت ٓحوووٍؼ طؾوووك أيتوووقـ 

 تعقد إلك فتم مؽة. 292و

................................... 

 قووي قصووي هبووا أن تحووّؾ  292أيووة 

، حقووث يوورى بقووؾ 292أيووة  محووّؾ 

 290أهنووا ُكتبووت طؼووب أيووات مووـ 

 . 296إلك 

 أ292أية  

 222أية 

 

 

 

 

 

 

التلريع: 

 الحج

إلووك  292صووـػ بقووؾ أيووات مووـ 

طؾك أهنا تسوّؾط الضوقس بصوػٍة  227

طامٍة طؾك الحج، وقوي وصوػ هوذه 

أيات أيًضوا بلهنوا فؼورة مؿتزجوة يف 

مق وووووقطفا وقافقتفوووووا ليرجوووووة أن 

ترتقبفا إصؾل )غقر مـػصؿ(. ومع 

ذلؽ، فؼي قاا بقجقد وحويٍة أصوؾقٍة 

تتؽووقن مووـ الجووزس آسووتف لل مووـ 
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 ثرجامت

(92) 

 

 

 

.............. 

)أيوووات موووـ 

إلووووووووووك  298

299 ) 

 

.............. 

 ، 297أية 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  222

222 

 

.............. 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  220

227 

طوؿ أهنوا تحوقي )والتل ز 292أية 

( وأيوة "  // فوِننْ "  فاصً  طـوي:

222. 

................................... 

 299إلووك  298حّؾووت أيووات مووـ 

)وربؿوا  222بعي ذلوؽ محوؾ أيوة 

يؽقَكوووا قوووي أ وووقَػا ٓحًؼوووا، بووويون 

 استبياا مـ إساس(. 

................................... 

ة طووـ تَؾووت غووزوة بووير، وهوول طبووار

 297قسووووٍؿ يتووووللػ مووووـ أيووووات 

، 222إلوووووك  222وأيوووووات موووووـ 

وجؿقعفووووا يـتفوووول بخاتؿووووة )ص ا 

 .  ص(، وقي ُأدرجت يف الـّص 

................................... 

 220مووـ الؿحتؿووؾ أن أيووات مووـ 

قووي ُكتبووت طؼووب أيووات  227إلووك 

، ويؿؽـ تحييوي 222إلك  222مـ 
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 ثرجامت

(90) 

 ي. تاريخفا يف الػاة بقـ بير وأُح 

 أ228أية  

 ، 222أية 

 228أية 

 

 

 

 

 

.............. 

)أيوووات موووـ 

ب إلوووووك 228

229 

 (220أية 

 

.............. 

 222أية 

.............. 

التلريع: 

إمر 

 بالقحية

 

 

 

 

 

........... 

قطع 

 صغقرة

 

 

 

........... 

 قطع صغقرة

........... 

ػ يػاض بقؾ أن الؼسؿ التوالل يتوللّ 

، 220إلوووك  228موووـ أيوووات موووـ 

، باإل افة إلوك 222إلك  226ومـ 

، حقث يصـػفا طؾوك أهنوا 228أية 

)أموور بالقحووية(. كؿووا ذهووب إلووك أن 

الػؼوووورة إصووووؾقة هوووول الخطوووواب 

، وأيوة 228آستف لل موـ أيوة 

 . 228، وربؿا أيًضا أية 222

................................... 

، 228يووووة أ الجووووزس إكوووورب مووووـ

و)ربؿوا( ، 229باإل افة إلوك أيوة 

طبووووارة طووووـ اسووووتبياا  220أيووووة 

 ،222حوويث يف وقووت ٓحووؼ لميووة 

 . 228و)ربؿا( أية 

................................... 

 إ افة ٓحؼة.

................................... 
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 ثرجامت

(96) 

 222أية 

 

 

 

 

.............. 

 222أية 

 

.............. 

 222أية 

 

.............. 

أ، 229أية 

 ب، جو

قطع 

 صغقرة

 

 

 

........... 

 التلريع:

اإلجابة 

طؾك أس ؾة 

 السائؾقـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓ تؿووّت لؾسووقاا، وتلووّذ يف الؼافقووة 

بؽؾؿوووة:  طوووـ محقطفوووا، )إذ تـتفووول

(، وموووووـ ثوووووؿ ٓ يؿؽوووووـ "أموووووقر"

 تصـقػفا.

...................................

...................................

........... 

ٓ تؿّت لؾسقاا، وتلّذ يف قافقتفا 

طـ محقطفا، )إذ تـتفل بذكر 

(، ومـ ثؿ ٓ يؿؽـ "العؼاب"

تصـقػفا. ويعقد تاريخفا لؿا قبؾ 

 ؾقفقد.الؿؼاصعة التامة ل

...................................

...................................

........... 

ٓ تؿووت لؾسووقاا، وتلووذ يف قافقتفووا 

طووووـ محقطفووووا، )إذ تـتفوووول بووووذكر 

(، ومـ الؿؿؽـ أهنا تـتؿل الحساب
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 ثرجامت

(92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........... 

التلريع: 

الجؿاع، 

الط ا 

 وإرامؾ

 إلك الػاة الؿؽقة.

................................... 

مووـ  ، وأيووات227، 226أيووات 

طبووارة طووـ سؾسووؾة  222إلووك  229

مـ اإلجابوات طوـ أسو ؾة لوؿ يؼصوي 

بؿعظؿفا أن يؽقن جزًسا مـ الؼرآن، 

بقي أهنوا أن تظفور طبوارات إيؼاطقوة 

قووي أ ووقػت ٓحًؼووا. يتؽووقن الجووزس 

ر مـ هذا الؼسؿ مـ الؿحتقى الؿبؽّ 

ا ، مصوووووحقبً 229الووووورئقس لميوووووة 

فؿا كذلؽ بجؿؾة الخاتؿة )مـ ققلف 

 لتل تعترب إ افة ٓحؼة.بعيها(، وا

 

 

 

 (226)أية  

 

 

)ب، ج( و )مـ  229استبيلت أية 

( كوذلؽالثاكقوة إلوك يسوللقكؽ كؾؿة 

، موووع حوووذف العبوووارة 226بأيوووة 
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 ثرجامت

(97) 

 

 

.............. 

أ،  227)أيووة 

 جو

 أ(222أية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............. 

 ب222أية 

ـّ  أهنوووا أ وووقػت  الؿؼػووواة التووول يظووو

 ٓحًؼا. 

................................... 

 227ؾ الجزس )أ، ج( مـ أيوة يلؽّ 

)يزطؿ بقوؾ أن الػؼورة الرئقسوة بيايوة 

 ،{مـووووف}إلووووك  {والؿسووووجي}مووووـ 

ٓحًؼوا(  وجؿؾة الخاتؿوة قوي أ وقػَتا

أيووة الرئقسووة التوول تـتفوول يف الجووزس 

يف } 222آسووووتف لل مووووـ أيووووة 

. وهوق إمور الوذي {اليكقا وأخورة

. ولوقس 229قصي بف استبياا أيوة 

مـ القا م يف كظرية بقؾ إذا ما كوان 

قووي قصووي هبووا أيًضووا اسووتبياا أيووة 

غؿ موووـ أهنوووا تعوووي  ، طؾوووك الووور226

ًٓ لؾجزأيـ )ب، ج( مـ أية  استبيا

229 . 

................................... 

الووذي يبتوويئ مووـ  222جووزس أيووة 
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 ثرجامت

(98) 

 

 

 

 

.............. 

 222أية 

 

 

 

.............. 

 222أية 

 

 

 

.............. 

 222أية 

 

 

 {ٕطـوتؽؿ}إلك  {يسللقكؽ}ققلف: 

كووان إ ووافة أخوورى ٓحؼووة )كؿووا أن 

جؿؾووة الخاتؿووة تعتوورب أيًضووا إ ووافة 

 ٓحؼة(.

................................... 

، 222مـ الؿؿؽـ أن تصوـػ أيوة 

بعوووووي حوووووذف جؿؾوووووة الخاتؿوووووة 

{... ، طؾك أهنا تـتؿول لوـػس {ويبقـ 

 الػاة الزمـقة. 

................................... 

افاض بقوؾ يف تعؾقؼوف أن هوذه أيوة 

ربؿووووا تؽووووقن جووووزًسا مووووـ كػووووس 

ة مثووووؾ أيووووة الؿجؿقطووووة الـصووووقّ 

 السابؼة.

................................... 

 222يػوواض بقووؾ أن أيووات مووـ 

ؾ قسووًؿا فضػاً وووا تلووؽّ  202إلووك 

كسووبق ا، والووذي يسووّؾط الضووقس طؾووك 
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 ثرجامت

(99) 

 

 

 

 

 

 

.............. 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  222

227 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  202

202 

الجؿاع والطو ا وإراموؾ، حقوث 

ًٓ بوذكر أيوة  باطتبارهوا  222بيأ أو

ة ومـعزلوة طوـ محقطفوا، كؿوا مستؼؾّ 

ر قبوؾ زطؿ أهنوا كزلوت يف وقوت مبّؽو

ـِ  222أية   أّيوة بيطقى أهنا لؿ تستث

 احتؿالقة لؾجؿاع.

................................... 

إلووك  222يوورى بقووؾ أن أيووات مووـ 

تـوووواقض يف إسوووواس أيووووة  227

 . 202أية  -وربؿا-، بؾ 202

 

أيووووات مووووـ  

إلووووووووووك  220

226 

مـ أيات يربطف بقوؾ،  زوج مستؼّؾ  

 222بطريؼووة غامضووة، بأيووات مووـ 

، بووويطقى تلوووابف جؿؾوووة 227إلوووك 

 الخاتؿة.
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 ثرجامت

(222) 

 (، 228)أية  

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  229

227 

 

 

 

.............. 

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  228

229 

تحوؾ محوؾ  228يرى بقوؾ أن أيوة  

، بقوَي أكوف 227إلوك  222أيات مـ 

لووؿ يؼووؾ بقجووقد أّيووة إطووادة تركقووب 

 228تعاقبل فقؿا يتعؾؼ بأيات مـ 

. وموع ذلوؽ، يورى بقوؾ أن 226إلك 

قي ُكتبت  227إلك  222أيات مـ 

 طؾك ضفر قطٍع تؿ التخؾص مـفا.

قطع 

 صغقرة

إلوك  228أطؾـ بقوؾ أن أيوات موـ 

ٓ تؿووووووت لؾسووووووقاا، ومووووووـ  229

 الؿرجم أن تعترب قطًعا صغقرة.

التلريع:  202أية  

فريضة 

 الؼتاا

إلووك  202بقووؾ أيووات مووـ صووـػ 

طؾووك أهنووا صقيؾووة و وويف إلووك  267

تق قم فريضة الؼتاا، كؿوا يورى أن 

، 202ؾ يف أيوة الؼسؿ إقيم يتؿّثو

والتوول ربؿووا تؽووقن قووي كتبووت طؼووب 

الؼطووع غقوور الؿتصووؾة والؿؽقكووة مووـ 

 . 206، و200، 202أيات: 
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 ثرجامت

(222) 

أيووووات مووووـ  

إلووووووووووك  207

262 

مووـ الؿؿؽووـ أن تؽووقن أيووات مووـ 

قوووي ُأوحقوووت قبوووؾ  262إلوووك  207

ُحي، وأهنا قوي ُكتبوت مباشورة طؼوب أُ 

الؼطع إقيم غقر الؿتصؾة: أيات: 

، وأيات 266، 260، 262، 262

 . 267إلك  262مـ 

قطع  202أية  

 صغقرة

قطعوووة غقووور متصوووؾة وغقووور معؾقموووة 

الؿرجع، بقَي أهنوا متصوؾة يف السوقاا 

 .222إلك  268بأيات مـ 

 قطع 200أية  

 صغقرة

قطعووة غقوور متصووؾة تعووقد إلووك الػوواة 

 الؿيكقة.

قطع  206أية  

 صغقرة

قطعة غقر متصؾة تعقد إلك الػاة 

 الؿيكقة.

 ، 262أية  

 ؟262أية 

قطع 

 ؟صغقرة

مـ الؿؿؽـ أن تؽقن هاتقـ أيتوقـ 

يف إسوواس آيووة واحووية بووـػس هووذا 

 الاتقب.

قطع  260أية  

 صغقرة؟

ة يف كػسووفا: ولؽووـ ربؿووا تؽووقن تاّموو

هـاك اطااض موـ بقوؾ طؾوك أصوالة 
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 ثرجامت

(222) 

 جؿؾة الخاتؿة. 

 ، 266أية  

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  262

 ؟267

قطع 

 صغقرة؟

تاموووة يف  266يووورى بقوووؾ أن أيوووة 

إلووك  262كػسووفا، وأن أيووات مووـ 

قووي تتصووؾ هبووا، بقووَي أهنووا مووـ  267

الؿووورجم أن تؽوووقن مـػصوووؾة طوووـ 

 بعضفا بعًضا. 

أيووووات مووووـ  

إلووووووووووك  268

222 

قطع 

 صغقرة

يؾحووؼ بقووؾ هووذه الؼطعووة الصووغقرة 

بالؽتؾووووة التالقووووة، ولؽـووووف يوووورى أن 

 . 202سقاقفؿا مؿاثؾ لسقاا أية 

أيووووات مووووـ  

إلووووووووووك  222

222  

إلك  220ومـ 

226 ، 

 ،222أية 

 ن 222أية 

 227أية 

 التلريع:

 الـػؼات

تضؿ الؽتؾة التالقة وفؼ تصـقػ بقوؾ 

أ، طؾووك 272إلووك  228أيووات مووـ 

الوورغؿ مووـ أن بقووؾ قووي قسووؿ أيووات 

إلووك أجووزاس صووغقرة، مووزيً  بووذلؽ 

جؿووؾ الخووقاتقؿ وأيووات الؿتلووعبة 

، يؾحؼ 228إلك قسؿقـ. ومـ أية 

ممقًتوا، مؿوا  {وا  واسع طؾقؿ}بقؾ 

يووومدي إلوووك إيجووواد آيتوووقـ تـتفقوووان 

، {وفضوووً   حلووواس //بالػ} بؼقلوووف:
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 ثرجامت

(222) 

والتل مـ الؿؿؽـ قراس ا بعي ذلوؽ 

الؿؼسؿة إلك قسوؿقـ  229مع أية 

. وقووي ُكتبووت {مووـ يلوواس}مووـ بعووي 

. وقوي 227هذه أيات طؼوب أيوة 

قووواا بقوووؾ أيًضوووا بقجوووقد فاصوووؾ يف 

أيوووات الؿقحوووية التووول و ووووعفا 

تؿاًمووا  272إلووك  272فؾقجقووؾ مووـ 

كؿوووا فعؾوووت كسوووخة الؼووواهرة، طـوووي 

   .{أكصار}

وا  واسوووٌع }يووورى بقوووؾ أن ققلوووف:  جو228أية  

 إ افة ٓحؼة.  {طؾقؿ

 ، 272أية  

 ب272أية 

طؾوك الجاكوب  272يضع بقوؾ أيوة 

العؽسل موـ الؼطعوة الصوغقرة التول 

، كؿووا ذهووب 272دون طؾقفووا أيووة 

إلووك أن الجؿؾووة آسووتف لقة لميووة 

مـ يلواس // })الؿؼسؿة طـي  272

كاكوووت يف إسووواس  {وموووا ُتـِػؼوووقا

. ويوربط 272الجزس الختامل لميوة 
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 ثرجامت

(220) 

وأيووة  272بقووؾ أيًضووا بووقـ أيووة 

، مع الؼقا بقجوقد فواة زمـقوة 227

 مجفقلة. 

 ب، 272أية  

 ، 270أية 

 (272)أية 

افاض بقؾ أن الجزس الثاين مـ أية 

فؿوا  {وموا ُتـِػؼوقا}، مـ ققلف: 272

 ، ثوؿ270بعيها، يتؿاشك موع أيوة 

موورة ثاكقووة،  272إكووف قووي قسووؿ أيووة 

، كؿا {مـ خقر // فألكػسؽؿ} طـي

اسووووووتؿرار  272زطووووووؿ أن أيووووووة 

ل ستبياا لؾجوزس إخقور موـ أيوة 

272 . 

 أ، 276أية  

أيووووات مووووـ 

إلووووووووووك  272

277 

 التلريع:

اإلقراض 

وكتابة 

 الييقن

إلووك  276يوورى بقووؾ أن أيووات مووـ 

ط الضووقس بصووػة هنايووة السووقرة تسووؾّ 

طامة طؾك اإلقراض وكتابة الوييقن، 

وموـ ثوؿ قسووؿ الؿوادة إلووك طويٍد مووـ 

إقسووووام الػرطقووووة، حقووووث توووومدي 

أ، إلووك 276القحووية إصووؾقة لميووة 

 272إلوووك أيتوووقـ  {ِموووـ الؿوووّس }
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 ثرجامت
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 ، وفؼ رؤية بقؾ. 277و

ذلووؽ }، مووـ ققلووف: 276بؼقووة أيووة  ب276أية  

قي ُكتبوت طؼوب أيوات موـ  {بلهنؿ

 .277إلك  272

أيووووات مووووـ  

إلووووووووووك  278

282 

مـ الصعب تحييي تاريخفا، ولؽوـ 

مووـ الؿحتؿووؾ أن تؽووقن بعووي أيووة 

 ب.276

أ، 282أيوووووة  

 جو

 282أية 

هل إخرى آيوات متولخرة، ويؼوقا 

َّٓ أن }بقؾ باستثـاس جؿؾوة الخاتؿوة  إ

 282يف أيوة  {تؽقن... إذا تبوايعتؿ

 باطتبارها كقع مـ اإلدراج ال حؼ. 

جزس  280يبيو أن بقؾ يرى أن أية  280أية  

يعووقد إلووك الػوواة الؿيكقووة،  مسووتؼّؾ 

 وإلك سقاٍا غقر محيٍد. 

 أ 286أية  

 ب 282وأية 

 ، حتوك286يرى بقؾ أن بيايوة أيوة 

مرتبطووة بـفايووة أيووة  {ِمووـ رسووِؾف}

ا}، مـ أوا ذكر لؽؾؿة 282 َـّ  .  {رب

إدراج ٓحؼ أ قػ يف كػوس الػواة  ب282أية  
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 أ. 282ب و268الزمـقة لمية 

ُأدخؾت إلك السقرة يف كػس الققوت  ب286أية  

مثوووؾ الجؿؾوووة آسوووتثـائقة يف أيوووة 

، ويوووري بقوووؾ أهنوووا قوووي تؽوووقن 282

 . 22الـفاية إصؾقة لمية 

أدخؾت إلك السقرة يف كػس الققوت  أ282أية  

مثوووؾ الجؿؾوووة آسوووتثـائقة يف أيوووة 

 ، وهل غقر محيدة السقاا. 282
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