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 املستوى الداللي لـ )فصل( ومشتقاتها يف القرآن الكريم

 مهند فاضل علي م.م.

22/10/2019 تأريخ القبول:       23/9/2019 تأريخ التقديم:     
 المقدمة:  

كتاٌب ختَم اهلُل تعالى به الُكتَب، أنزله على نبي ختَم به األنبياء، بديٍن القرآن الكريم     
لمعجزة الخالدة الكبرى، والحجة البالغة، أعزَّ اهلُل تعالى به ختَم به األديان، وهو ا

المسلمين، فهو المصدر األول للغة العربية، الذي يهرع إليه الدارسون لينهلوا من معينه 
الذي ال ينضب، فما زالت الجوانب الداللية في القرآن الكريم ميدانا فسيحا للبحث والدراسة 

 دراسات اللغوية عند الباحثين القدامى والمحدثين.مكانة واسعة من بين الإذ تحتل 
ويتناول هذا البحث المستوى الداللي للفظة )فصل( ومشتقاتها في السياق القرآني؛ ِلَما    

لهذه اللفظة من خصوصية ومكانة متأتية من صيغها المتعددة في النص القرآني، بين 
تبع داللة هذه اللفظة عند الفعلية واالسمية والمصدر وغيرها. فكان من الضروري ت

اللغويين وأصحاب المعاجم من جهة، ودالالتها في القرآن الكريم من جهة أخرى، فاللفظة 
تتغير على مستوى الداللة أو البنية، فضال عن السياق القرآني ي ستعمال القرآنالفي ا

 والذي يؤدي دورا فاعال في توجيه المعنى العام للنص واللفظة بشكل خاص. 
 .، وخاتمة)نظري وتطبيقي( يتألف البحُث من مقدمة وجانبينو     
داللة و  ،معنىالأثر السياق في توجيه اشتمل الجانب األول على مفهوم علم الداللة، و     

 فقد بسطنا الكالم فيه الجانب الثاني أمَّاالسياق القرآني في توجيه معنى المفردة اللغوية. 
 دالالتِ  عرض البحثُ تقاتها في القرآن الكريم، وقد المستوى الداللي لـ )فصل( ومشعلى 

 بحسب كثرة ورودها في السياق القرآني. مرتبة ومتسلسلة"فصل" 
والحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه   

 وسلم تسليمًا كثيرا.
 

                                                 

 وزارة التربية / مديرية تربية نينوى. 



 م.م.مهند فاضل علي                                                             املستوى الداللي لـ )فصل( ومشتقاتها يف القرآن الكريم       

 292 

  :مفهوم علم الداللةالجانب النظري، أوال:  
، قال ابن فارس: ))الدال والالم أصالِن: الدال     لة لغة: هي مصدر الفعل َدلَّ َيُدلُّ

أحدهما: إبانة الشيء بإمارٍة تتعلمها... نحو قولهم: اإلمارة في الشيء، وهو بيِّن الدَّاللة 
ُت بهذا َدَلل  ، َدلَّ َيدلُّ ِإذا َهَدىُيقال: و ، فالدَّاللة في اللغة: الهداية والتبيين، (1)والدِّاللة((

أصل الّداللة مصدر كالكتابة ، و (2)الطَّريق َداللًة، َأي: عرفُته، ودلل ُت ِبِه َأُدّل َداللة
ل به إلى معرفة الشيء، كداللة األلفاظ على المعنى، وداللة واإلمارة ، وهي ))ما ُيتوصَّ

ن ، وقد حدَّها السيد الجرجا(3)اإلشارات والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب(( ني بـ))َكو 
الشيء بحالٍة يلزم من العلم بِه، العلم بشيٍء آخر، والشيء األول: هو الدال، والثاني: هو 

. فالداللة تعني: ما يدل عليه اللفظ أو التركيب من معنًى، وذلك أنَّ ))داللة (4)المدلول((
 . (5)أي لفٍظ هي: ما ين صِرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنًى((

وم علم الداللة فهو)) ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في أّما مفه 
العلم الذي يبحث في معاني  أيضا هوو ، (6)الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى((

، ومن الموضوعات التي (7)الكلمات وأجزاء الجمل، ويعدُّ هذا العلم فرعا من فروع اللغة
اللية للمفردة اللغوية، والعالقة الداللية بين المفردات، يدرسها علم الداللة، هي البنية الد

كالترادف والتضاد، والمعنى الكامل للجملة، والعالقات القواعدية بينها، وعالقة األلفاظ 
                                                 

عبد هـ(، تحقيق: 395)تأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  أبو الحسين( مقاييس اللغة: 1)
 . 2/259: م1979هـ ــــ 1399، 1، دار الفكر، بيروت، طالسالم محمد هارون

هـ(، تحقيق: محمد 370بن األزهري الهروي )ت  تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد( ينظر: 2)
 . 14/48: م2001، 1عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت ، ط

هـ(، تحقيق: 502( المفردات في غريب القران: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفهاني )ت3)
 .317ــ  316: هــ1412، 1دار القلم، دمشق، ط، صفوان عدنان الداودي

هـ(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، 816( التعريفات: أبو الحسين علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت4)
 . 139هـ: 1405، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط

هـ ــ 1394، 1( األضداد في اللغة: محمد حسين آل ياسين ، مطبعة دار المعارف، بغداد، ط5)
 . 55م: 1974

 .11م: 1998، 5مختار عمر، عالم، الكتب، القاهرة، ط( علم الداللة: د. أحمد 6)
 . 28م: 1984، 5( ينظر: داللة األلفاظ: د. إبراهيم أنيس، الناشر: مكتبة األنجلوالمصرية، ط7)
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دراسة وظيفة الكلمات، وهذه الوظيفة ب يختصفعلم الداللة ، (1)اللغوية بالحقائق الخارجية
  .(2)الداللة هي السياق أو األسلوب وهناك من يرى أنَّ  تكمن في نقل المعنى.

وعلى الرغم من أن علم الداللة هو أحدث الدراسات اللغوية ظهوًرا، فإن دراسة       
الداللة أو المعنى ُتَعدُّ من الدراسات اللغوية القديمة التي جاءت مواكبة لتقدُّم الفكر 

فالسفة اليونان والهنود اإلنساني على َمرِّ العصور؛ إذ حظيت بالعناية عند كلٍّ من 
 إذواللغويين العرب الُقدامى، ثم غدت ذات مالمح خاصة محدَّدة في العصر الحديث؛ 

جنحت نحو العلم بمفهومه الخاص، له نظرياته وقضاياه، ومسائله التي ُتميزه عن سواه 
 .من العلوم اللغوية

 .أثر السياق في توجيه المعنىثانيا: 
سواق، ُقِلبت الواو ياًء لكسرة السين، وهما مصدران من  أصل لفظة "السياق" هي:    

ُو الشيء، ُيقاُل:  ساق يسوق، قال ابن فارس: )) السين والواو والقاف أصل واحد، وهو َحد 
، (4)، ويقال أيضا: تساوقت اإلبل تساوقا، إذا تتابعت وتقاودت(3)ساقه يسوقه سوقا((

، على ساٍق واحد، أي بعُضهم على إثر بعضَوَلَدت  فالنُة ثالثَة بنيَن  وكذلك ُيقال:
. وُسّمي النزُع سوقا؛ (5)والسياق: نزُع الروح، ُيقال: رأيت فالنا يسوق، أي: ينزع عند الموت

هو يسوق الحديث )) . ومن المجاز قولهم:(6)ألنَّ الروح كأنها ُتساق لتخرج من البدن
ى كذا، وجئتك بالحديث على أحسن سياق، و"إليك ُيساق الحديث" وهذا الكالم مساقة إل

                                                 

جديدة المتحدة، مقدمة في علَمي الداللة والتخاطب: محمد محمد يونس علي، دار الكتب ال( ينظر: 1)
 . 12: م2004، 1بيروت، ط

 ر: علم اللغة )مقدِّمة للقارئ العربي(: د. محمود السعران، دار الفكر العربي،  ( ينظ2)
 .  264م: 1997، 2القاهرة، ط

  .3/117( مقاييس اللغة: 3)
 . 9/185( ينظر: تهذيب اللغة: 4)
هـ(، تحقيق: أحمد 393( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حّماد الجوهري )ت5)

 .  1500ــــ  4/1499م: 1956، 1فور عّطار، دار العلم للماليين، ، طعبد الغ
( ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر: أبو السعادات المبارك مجد الدين بن محمد الجزري بن 6)

هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 606األثير )ت
  .2/424م: 1979ـ هـ ـ1399)د.ط(، 
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، وجاء في المعجم الوسيط: ))وسياق الكالم: تتابعه، وأسلوبه الذي (1)((سوقه: على سرده
. فمعنى السياق لغة: هو التتابع والتوالي والجمع واالتصال والتسلسل، (2)يجري عليه((

 وسياق الكالم من تواليه وتتابعه وتسلسله.
عالقة لغوية وخارج نطاق اللغة يظهر فيها الحدث أما السياق اصطالحا فهو ))     

، فهو المحيط اللغوي الذي يسبق وحدة معينة داخل اللغة وخارجها أو (3)الكالمي((
يلحقها، إذ يتعلق بتتابع الكالم مع مراعاة السابق والالحق عليه، كونه الغرض الذي ينتظم 

 به جميع ما يرتبط بالنص من القرائن اللفظية والحالية. 
ويمثل السياق المعنى من جاِنَبي ِه )الداخلي والخارجي( أو )المركزي والهامشي(،       

ويمثل الجانب الداخلي ــ ونقصد به اللغوي ـــ العناصر المقالية داخل النص، بينما يمثل 
الجانب الخارجي منه تلك األحداث والعناصر غير اللغوية التي تصاحب النص، فهو 

كلمة وهذه االستعماالت تخرج بها من محيط اللغة الساكن إلى محيط يحدد استعماالت ال
الكالم المتحرك، فالسياق اللغوي عند المحدثين هو ))النظم اللفظي للكلمة وموقعها من 
ذلك النظم، وهو يشمل عندهم الكلمات والجمل السابقة والالحقة للكلمة والنص الذي ترد 

وية ترتبط عناصرها فيما بينها فتشكل كل واحدة منها ، فمعنى ذلك أّن الوحدة اللغ(4)فيه((
معنى محددا يفهم من خالل أداء المقال، ومن ثم معرفة داللة األلفاظ على المعاني، فلهذه 
الوحدة اللغوية أو الكلمة معنى معجمي يتغير بتغيير السياق وفقا للتركيب الذي تتجاوز 

 فيه الكلمة مع مثيالتها فيغير معناها.
في هذا الشأن يقول فندريس: )) الذي ُيعين قيمة الكلمة في كل الحاالت إنما هو و      

السياق، إذ أّن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديدا مؤقتا، 
والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي 

                                                 

هـ( تحقيق: محمد باسل 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري )ت ( أساس البالغة: 1)
 .1/484: م 1998هـ ـــ  1419، 1عيون السود ، دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان ، ط

د علي النجار، مجمع ( المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، احمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محم2)
 .1/465، )د.ت(: 2اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، اسطنبول ــ تركيا، ط

 . 157: م2005، 1علم الداللة: فريد عوض حيدر، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط (3) 
 . 128: م2010الكلمة )دراسة في اللسانيات المقارنة(: محمد الهادي عيَّاد، مركز النشر العلمي، ( 4)  
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ها، والسياق أيضا هو الذي يخلص الكلمة من الدالالت الماضية في وسعها أن تدل علي
لسياق دور مهم . فل(1)((يةالتي تدعها الذاكرة تتراكم عليها وهو الذي يخلق لها قيمة حضور 
لذا تبوأ مكانا بارزا في  ؛في فهم النصوص، وتحديد مقصود األلفاظ وتوجيه معانيها

ردات أو العبارات بعيدة عن سياقها، فال بد من الدراسات اللغوية الحديثة. فال قيمة للمف
دراسة المفردات والعبارات التي يوجهها المتكلم داخل السياق، ومن خالل الظروف 
المحيطة به، ومن خالل زمان ومكان التخاطب، لكي تتضح مقاصد المتكلم والمعاني 

غموض  المطلوب إيصالها للمخاطب والتي يرمي إليها المتكلم؛ فالسياق يكشف عن
المعنى أو يوجهه؛ ألّن معنى المعجمي معنًى حاضر، وقد يقررُه السياق داخل التركيب، 

 أو يكون له معنى آخر بما يفرضه السياق.
 داللة السياق القرآني في توجيه معنى المفردة اللغوية.ثالثا: 
والسياق في القرآن الكريم يختلف عن السياق في كالم البشر، ليس من جهة        

التعريف، بل من حيث أطر التطبيق، بما ُتحيطه من قرائن وأحوال، وترابط تلك األطر 
بعضها ببعض. فترابط سياق األعظم هو سياق القرآن الكريم، بسياق كل سورة على حدة، 
وترابط كل سورة بسياقات مقاطعها كلها، وترابط سياق كل مقطع بسياقات اآليات التي 

 يضمنها. 
السياق في توجيه المعنى القرآني من خالل اتجاهات محددة، كالمناسبة  ويتجلى أثر      

والمقام وظروفه المصاحبة والقرائن؛ لما لها من أثر في توضيح المعنى وتعيين القصد، 
شُد إلى َتب يين فمن األمور التي ُتعين على المعنى عند اإلشكال )) داللة السياق فِإّنها ُتر 

َمل والقطع ِبعدم ا حتماِل غيِر الُمراد، وتخصيِص العاّم، وتق ييِد الُمطَلِق، وتنوُّع الدَّالَلِة الُمج 
ظم القرائِن الدَّالَِّة على ُمراد الُمتكلِّم، فَمن  َأهملُه َغِلَط في نظيره وَغالَط في  وهو من َأع 

                                                 

هـ(، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة 1380اللغة: جوزيف فندريس )ت( 1)
 .231: م1950األنجلو المصرية، القاهرة، )د.ط(، 
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، فوظيفة (2)؛ ألنَّ أكثَر لطائف كتاب اهلل تعالى مودعٌة في الترتيبات والروابط(1)((ُمناظراتهِ 
 السياق هي الكشف عن المعنى في النص بمراعاة ما قبله وما بعده.

نَّ لداللة السياق دورًا بارزا في الترجيح الداللي لمعنى آيات القرآن الكريم وكلماته،     وا 
))وأفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما ِسيق له من القول، واتفاقه مع 

، فداللة السياق القرآني (3)الفه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته((جملة المعنى، وائت
بيان المعنى من خالل تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية المترابطة، )) وتتفق 
اللسانيات المعاصرة في معظم اتجاهاتها على أنَّ عالقات الكلمة ضمن الخطاب مع 

. فالسياق ُيعيُن الكلمة في استعماالتها (4)الكلمة((الكلمات األخرى هي التي تحدد معنى 
كونها إبالغا عن معنى، وهذا المعنى ال يظهر إال إذا وقعت الكلمة في استعمالها المحدد، 
فداللة الكلمة هي داللة سياقها وموقعها فيه وهي بذلك تختلف عن معناها المعجمي الذي 

 يتعدد في المعجم.
 .لداللي لـ )فصل( ومشتقاتها في القرآن الكريمالمستوى االجانب التطبيقي: 

، (5)وأربعين مرة في القرآن الكريم ثالثاوردت لفظة "فصل" بجميع مشتقاتها وتصاريفها     
 ، وهي على النحو اآلتي:وبدالالت ومعاٍن مختلفة حددها السياق والنظم

 : داللة البيان والتوضيح.األولى

                                                 

هـ(، 794: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي )ت( البرهان في علوم القرآن1)
، 1، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ، ط تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم

 .2/200: م1957هـ ــ  1376
التفسير الكبير: أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب ( ينظر: 2)

 .10/110: هـ1420، 3هـ(،  دار إحياء التراث العربي ــ بيروت، ط606بفخر الدين الرازي )ت 
، 7هـ(، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1398التفسير والمفسرون: د. محمد السيد حسين الذهبي )ت  (3)

 . 1/193:م2000
 .157: م1992علم الداللة: بيير غيرو، ترجمة: منذر عياشي، دار طالس، دمشق، )د.ط(،  (4)
، 2ار الحديث، القاهرة، طالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، د( ينظر: 5)

 .661ــ  660: م1988هـ ــ 1408
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ـلٌ       ،(2)، والتَف صـيُل فـي اللغـة بمعنـى التبيـين(1)، أي بـيٌِّن ظـاهرٌ ُيقاُل فـي اللغـة: كـالٌم فص 
ـَل القــوَل، إذا بيََّنــهُ  لــه فصــواًل متمــايزة، (3)وفصَّ ومــن المجــاز  ،(4)وتفصــيل الشــيء: تبيينـه وجع 

 .(5)قولهم: فّصَل الشاة تفصيال، إذا قطعها عضوا عضوا
رين مرة في القرآن الكـريم، منهـا ووردت لفظة "فصل" بداللة البيان والتوضيح ثالثا وعش    

ــل َنا  ــِر َقــد  َفصَّ قولــه تعــالى: ))َوُهــَو الَّــِذي َجَعــَل َلُكــُم النُُّجــوَم ِلَته تَــُدوا  ِبَهــا ِفــي ُظُلَمــاِت ال َبــرِّ َوال َبح 
َلُمــوَن((، ا األنعــام:  ٍم َيع  ــل َنا"، أي: بيَّناهــا مفصــلة؛ لتكــون أبلــ  97اآلَيــاِت ِلَقــو  [. ومعنــى "َفصَّ

َلُمـــوَن(( مســـتأنفة ومســـوقة للتأكيـــد علـــى  ٍم َيع  يـــاِت ِلَقـــو  ـــل َنا اآل  فـــي االعتبـــار، وجملـــة ))َقـــد  َفصَّ
َلُمـوَن"؛ (6)وجوب إفراغ الجهـد فـي سـبيل التعلـيم والهدايـة ٍم َيع  ، وخـّص اهلل تعـالى اآليـات "ِلَقـو 

تنــب الباطــل، ألنهــم الــذين ينتفعــون بتفصــيلها وتبيينهــا، ويعملــون بموجبهــا، ِلُيتََّبــع  الحــق، وُيج 
 .(7)وأما غيرهم فُمعرضون عن اآليات وعن االستدالل بها

ووردت لفظة "فصل" بداللة البيان والتوضيح في قوله تعالى: ))َوُهَو الَِّذَي َأنَشَأُكم       
ٍم َيف قَ  ل َنا اآلَياِت ِلَقو  َدٌع َقد  َفصَّ َتو  َتَقرٌّ َوُمس  [. فقد 98ُهوَن((، ااألنعام: مِّن نَّف ٍس َواِحَدٍة َفُمس 

بيَّن اهلل تعالى الدالئل الدالة على التوحيد بالبراهين الواضحة والحجج القاطعة لقوم 

                                                 

هـ(، الناشر: 711( ينظر: لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت1)
 . 11/521م: 2000، 1دار صادر، بيروت، ط

 .5/1791( ينظر: الصحاح: 2)
لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد  بصائر ذوي التمييز في، و 12/136( ينظر: تهذيب اللغة:3)

(، تحقيق : محمد علي النجار، لجنة إحياء التراث، القاهرة ، ھ 817بن يعقوب الفيروزآبادي )ت
 . 4/195: م1965)د.ط(، 

المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم )مؤصَّل ببيان العالقات بين ألفاظ القرآن ( ينظر: 4)
: م2010، 1وبين معانيها(: د. محمد حسن جبل، مكتبة اآلداب ــــ القاهرة، طالكريم بأصواتها 

3/1678 . 
 .25( ينظر: أساس البالغة: 5)
دار اإلرشاد  ،هـ(1403إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت ( ينظر: 6)

 . 3/180: هـ1415، 4، طللشؤون الجامعية، حمص ــ سورية
البحر المحيط: أثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان األندلسي الغرناطي سير تف( ينظر: 7)

 . 4/596هـ: 1420، 1هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ط745)ت
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ن كان اإلرشاد (1)يفقهون؛ كونهم يفهمون دقائق أسرار القدرة ، وألنَّ الفائدة تعود إليهم وا 
ذلك ختم اهلل تعالى هذه عاما، فآيات األنفس أقرب إلى االعتبار، وأهون لدى االستبصار ل

اآلية بالفقه؛ و)الفقه( تدقيق النظر، فهو أليق باالستدالل باألنفس؛ لدقته بخالف 
َصت خاتمة اآلية األولى"لقوم يعلمون". قال  االستدالل باآلفاق، ففيه ظهور، لهذا ُخصِّ

َلُموَن" مع ذكر النجوم و"َيف َقُهونَ الزمخشري: )) " مع ذكر إنشاء بني فإن ُقل َت: ِلَم قيل: "َيع 
آدم ؟ ُقل ُت: كان إنشاء اإلنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق 

 ،(2)صنعة وتدبيرًا، فكان ذكر "الفقه" الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقًا له((
ت وطابقت مع فناسَب َخت ُم كلِّ جملٍة بما ُيناسُب ما ُصدَِّر بِه الكالُم، فكلُّ فاصلة وافق

 الحالة الداعية إليها في آيتها.
وكذلك وردت لفظة )فصل( بداللة البيان والتوضيح في قوله تعالى: ))َوَهـَذا ِصَراُط      

ٍم َيذَّكَُّروَن((، ااألنعام:  ل َنا اآلَياِت ِلَقو  َتِقيمًا َقد  َفصَّ ل َنا"، أي: 126َربَِّك ُمس  [. فمعنى " َفصَّ
حنا وبيَّنا؛ ألنَُّه ))مشتق من الَفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما يميزه، فصار  وضَّ

ٍم (3)كناية مشهورة عن البيان؛ لما فيه من فصل المعاني(( . والالم في قوله تعالى: "ِلَقو 
َيذَّكَُّروَن" الم التعليل، أي: فّصلنا اآليات ألجلهم؛ ألنَّهم اّلذين ينتفعون بتفصيلها، والمراد 

وم "المسلمون"؛ ألنَّهم اّلذين أفادتهم اآليات وتذّكروا بها، وكأنَّ اآليات كانت  شيًئا غائًبا بالق
لت تذكروها  . (4)عنهم لم يذكروها فلّما ُفصِّ

 
                                                 

عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر : أبو الحسن لباب التأويل في معاني التنزيل( ينظر: 1)
: ه1415، 1، طدار الكتب العلمية ـــ بيروت، ـ(، تحقيق: محمد علي شاهينهـ741الشيحي )ت 

2/164 . 
( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار اهلل محمود ابن عمر 2)

هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 538الزمخشري الخوارزمي )ت
 . 2/48هـ: 1407، 3ط

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الُمسمى بـ )التحرير والتنوير(:  (3)
: هـ1984هـ(، الدار التونسية للنشر ـــ  تونس، )د.ط(،1393محمد الطاهر بن عاشور )ت 

11/315 . 
 .4/641( ينظر: تفسير البحر المحيط: 4)
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 : داللة يوم القيامة.الثانية
ل: هو يوُم القيامةِ      ُكلٌّ يفصل اهلل تعالى فيِه بيَن الُمحِسِن والُمسيِء، وُيَجاَزى  يوُم الَفص 

ُل اللَُّه تعالى بِه على عب دِه الُمسلمِ  ، وكل "يوم الفصل" في القرآن الكريم (1)بعملِه وبما يتفضَّ
 . (2)هو يوم القضاء، أي: يوم القيامة

وردت لفظة "فصل" بداللة يوم القيامة في ستة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله و     
ِل الَّذِ  ُم ال َفص  يوُم القيامِة [، أي: وهذا 21ي ُكنُتم  ِبِه ُتَكذُِّبوَن((، االصافات: تعالى: ))َهَذا َيو 

وهذا غاية في  ،(3)فيه بيَن الخالئِق، َفُيَعذُِّب الكافريَن وُيِثيُب الُمؤمِنينَ  تعالى َيف ِصُل اللَّهُ 
ن الفصل ُهنا َتمييز الحّق م، فالمراد بيوم الفصل: يوم القيامة؛ ألنَّ (4)التحذير والوعيد

، )) وبينما هم في َبـه َتِتهم إذا صوٌت يحمل إليهم التقريع من حيث ال يتوقعون " (5)الباطلِ 
ِل الَِّذي ُكنُتم  ِبِه ُتَكذُِّبوَن"، وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب يوجه  ُم ال َفص  َهَذا َيو 

ن هي إال تقريعة واحدة حاسمة(( ووردت "فصل"  .(6)لمن كانوا يكذبون بيوم الدين وا 
وِر َفَتأ ُتوَن  َم ُينَفُخ ِفي الصُّ ِل َكاَن ِميَقاتًا َيو  َم ال َفص  بالداللة نفسها في قوله تعالى: ))ِإنَّ َيو 

[، فجاء يوم الفصل بداللة يوم القيامة بيانا للعباد أن ذلك اليوم 18ــ  17َأف َواجًا((، االنبأ: 

                                                 

تاج العروس من جواهر القاموس: أبو الفيض محب الدين محمد ، و 11/521ن العرب: ( ينظر: لسا1)
هـ(، تحقيق، عبد الستار احمد فراج، وعلي هاللي، وعبد الكريم الغرباوي، 1205مرتضى الزبيدي )ت

 . 30/170م: 1978طبعة حكومة الكويت، )د.ط(، وعبد الحليم الطحاوي، ومصطفى حجازي، م
ل: ( ينظر: المعجم ا2)  .3/1680الشتقاقي المؤصَّ
، بيروت، هـ(، دار الفكر774تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت( ينظر: 3)

ويوم القيامة ومشاهده في الكتاب والسنة )دراسة تحليلية موضوعية(: د. ، 7/259هـ: 1401)د.ط(،
 . 41: هــ1434يع، الطائف، )د.ط(، التوز دوخي بن زيد بن علي الحارثي، دار الطرفين للنشر و 

الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن شمس الدين القرطبي )ت ( ينظر: 4)
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط671  ،2هـ(، تحقيق: أحمد البردوني، وا 

 .   16/147: م 1964هـ ــــــ 1384
لوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر التفسير ا( ينظر: 5)

 . 15/253: م1998، 1، الفجالة ــ القاهرة، طوالتوزيع
م: 2006هـ ــ 1427، 16هرة ـ مصر، طمشاهد القيامة في القرآن: سيد قطب، دار الشروق، القا( 6)

156 . 
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ختلفون، وعلى ما كانوا يعملون، وأنَّ ذلك هو ميعادهم لفصل القضاء فيما كانوا فيه ي
فهو يوُم ميقاتهم إعالًما لهم بأنَّ يوَم ال َقَضاِء مؤقت بأجل معدود من اهلل تبارك وتعالى، 

( لردِّ ِإنكارهم.    هو أجُل الجزاِء، فهذا وعيٌد لهم، وتأِكيُد الخبر بــ )إنَّ
ات ما جحدوُه من البعِث والجزاِء إلثب ؛امة( بيوم الفصليوجاء الّتعبير عن )يوم الق   

تَدى بِه  وذلَك فصٌل بيَن الصدِق وكذبهم، والقضاء بيَن الناِس فيما اختلفوا فيه، وما اع 
ٌل في علِم اللَِّه تعالى ِلَما  قحاُم فعِل )كاَن( إلفادة أنَّ توقيَتُه ُمتَأصِّ بعضُهم على بعٍض، واِ 

. فيوم (1)ا وأّن استعجالهم به ال ُيقّدُمُه على ميقاتهِ اق تضت ُه حكمُتُه تعالى الِتي هو أعلُم به
 ألنه ُيفصل فيه الحق من الباطل.الفصل هو من أسماء يوم القيامة؛ 

 : داللة الحكم.الثالثة
ُل في اللغة: القضاُء بين الَحقِّ والباطلِ       ٌم ، من ذلك ُيقال: الَفص  ُم، وُحك  قد َفَصَل الُحك 
، ومُنه ُيقاُل: فصل بيَن الخصمين، إذا َحَكَم وميََّز بين الُمحق حاكم، والفيصل: ال(2)فاِصلٌ 

 .(4)الَفاِصل: ِصَفٌة من ِصفاِت اللَِّه ـــ َعزَّ َوَجلَّ ـــ يفِصل القضاَء بيَن الخل قِ ، و (3)والُمبطل
ــ      ــي  ةووردت لفظــة "فصــل" بدالل ــل  ِإنِّ ــه تعــالى: ))ُق الحكــم فــي ثالثــة مواضــع، منهــا قول
ُم ِإالَّ ِلّلِه َيقُـصُّ ال َحـقَّ َعلَ  َتع ِجُلوَن ِبِه ِإِن ال ُحك  بِّي َوَكذَّب تُم ِبِه َما ِعنِدي َما َتس  َوُهـَو ى َبيَِّنٍة مِّن رَّ

[. والفاصلين: جمع الفاصل، اسم فاعل مـن فصـل الثالثـي، 57َخي ُر ال َفاِصِليَن((، ااألنعام: 
الحكـم فيـه، والفاصـل فـي القضـية: الحـاكم فيهـا ووزنه فاعل. والفصل في الشـيء: القضـاء و 

. وتركيب )َخي ُر ال َفاِصِليَن( اعتراض تذييلي مقرر لمضـمون مـا قبلـه، ويـدل علـى (5)ومنهيها

                                                 

 .29/  30( ينظر: التحرير والتنوير: 1)
هـ(، تحقيق: عبد الحميد 485المحكم والمحيط األعظم: علي بن إسماعيل بن سيده )ت( ينظر: 2)

 .  8/329م: 2000، 1الكتب العلمية، بيروت، طهنداوي، دار 
 .4/505، ومقاييس اللغة: 5/1791( ينظر: الصحاح: 3)
عرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج )ت ( ينظر: 4) ـ(، تحقيق: ه311معاني القرآن وا 

، وتاج العروس: 5/152م: 1988هـ ــ  1408، 1ــ بيروت، ط عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب
30/170. 

قاموس القرآن أو)إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم(: الحسين بن محمد الدامغاني، ( ينظر: 5)
 .  361: م1980، 3بنان، طيين، بيروت ــ لتحقيق: عبد العزيز سيد األهل، دار العلم للمال
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معنــى القضــاِء الــذي هــو الحكــم؛ ألنَّ اهلل تعــالى هــو المطلــع علــى الســرائر، فــال يحتــاج إلــى 
، فمعنـى العـام لةيـة (1)حقَّ والقضـاء العـدل((بينة وشهود، و))خيُر الفاصليَن َيشمُل القوَل ال

المباركـــة: إذا أراد اهلل تعـــالى أن يحكـــم بينـــي وبيـــنكم، فإنـــه نعـــم الحكـــم والعـــدل وهـــو خيـــر 
الحاكمين، فليس من شأ ني وال في حكمي هذا العـذاب الـذي تتعجلونـه، وتتخـذون مـن تـَأخره 

دِّ عن اإِلسالم. فم ا الحكم في شأ نه تعجـيال وتـأ جيال، وفـي ذريعة لتكذيب القرآن الكريم والصَّ
جميع الشؤون ِإال هلل تعالى على مقتضى الِحكمة فـي ُحكمـه وقضـائه، وهـو خيـر الفاصـلين 

 .(2)في قضايا خلقه، وهو يرى الحكمة في إمهالكم فَأمهلكم
ـــُر ال فا     ـــُم ِإالَّ ِللَّـــِه َيُقـــصُّ ال َحـــقَّ َوُهـــَو َخي  ِصـــِليَن(( كـــالم مســـتأنف فقولـــه تعـــالى: ))ِإِن ال ُحك 

مسـوق لبيــان أن الحكـم هــو هلل تعـالى، أي: مــا الحكـم فــي هـذا وفــي غيـره مــن التصـرف فــي 
شــؤون األمــم إال هلل تعــالى وحــده، ولــه فــي ذلــك ســنن حكيمــة تجــرى عليهــا أفعالــه وأحكامــه، 

َز بـيَن . قال الطبري: ))وهو خيـر َمـن  بـّيَن ومّيـ(3)فال يتقدم شيء منها عن ميقاته وال يتأخر
الُمحّق والُمب طل وأعدلُهم، ألّنُه ال يقُع في ُحكمِه وقضائِه حيٌف إلـى أحـٍد لوسـيلٍة لـُه إليـه وال 
ٌر ألنُه ال يأخُذ الرِّشـَوَة فـي األحكـاِم فيجـوُر، فهـو أعـدُل  لقرابٍة وال ُمناسبٍة، وال في قضائِه َجو 

لقصـص الحـق فـي وعـده ووعيـده وجميـع ، واهلل تعالى يقصُّ على رسـوله الكـريم ا(4)الُحّكاِم((
 أخباره، وهو خير الحاكمين بكل أمر وشأن. 

ووردت لفظة "فصل" بالداللة نفسها في قوله تعالى: ))ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا    
َرُكوا ِإنَّ اللََّه َيف ِصُل  اِبِئيَن َوالنََّصاَرى َوال َمُجوَس َوالَِّذيَن َأش  َم ال ِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َوالصَّ َنُهم  َيو  َبي 

ٍء َشِهيٌد((، االحج:  بإظهار [. فاهلل ــ سبحانه وتعالى ــ يحكم بين هؤالء 17َعَلى ُكلِّ َشي 
المحق منهم على المبطل فيجازي كال بما يليق به ويدخله المحل المعد له، فيدخل من 

                                                 

 .269ـــــــ  7/268( التحرير والتنوير: 1)
التفسير الوسيط للقرآن الكريم: مجموعة من العلماء، بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية ( ينظر: 2)

 . 3/1253م: 1973هـ ـــ  1393، 1باألزهر، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، ط
هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1371أحمد بن مصطفى المراغي )ت  تفسير المراغي:( ينظر: 3)

 .  7/142م: 1946هـ ــــــ  1365، 1البابى الحلبي وأوالده بمصر، ط
جامع البيان في تأويل القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي الطبري  (4)

 . 9/279م: 2000هـ ــ 1420، 1لرسالة، بيروت، طهـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة ا310)ت 
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س القرار، واهلل تعالى الشهيد على أعمالهم، آمن به الجنة، وُيلقي َمن  كفر به في جهنم وبئ
، فالُمراد بــ ))الفصل: الُحكم، أي: (1)الحفيظ ألفعالهم، العليم بسرائرهم، وما تكّنه ضمائرهم

يحكُم بينهم فيما اختلُفوا فيه من تصحيِح الّديانِة، وجملُة إّن اللََّه على كل شيٍء شهيٌد 
الم بإحاطة علم اللَِّه بأحوالهم واختالفهم والّصحيح من ُمستأَنفٌة استئناًفا ابتدائيًّا لإلع

 ، فيحكم بينهم ويجازي كال على حسب عقيدته وعمله.(2)أقوالهم((
 : داللة ِفطام الصبي.الرابعة
فَصل ُت ))ُيقاُل: منُه ، و (3)))الَفصيُل: وَلُد الّناقِة إذا اف ُتِصَل عن ُأّمِه((جاء في اللغة:     

 الرضيَع 
الِفصاَل: هو ))التّفريق بين وذكر الراغب بأنَّ ، (4)((ِفصااًل واف َتَصل ُتُه، إذا فطمته عن أّمه

 . (5)الّصبّي والّرضاع((
ووردت لفظــة "فصــل" بداللــة ِفطــام الصــبي عــن الرضــاعة فــي القــرآن الكــريم فــي ثالثــة     

ــَراٍض مِّ  ن ُهَمــا َوَتَشــاُوٍر َفــاَل ُجَنــاَح مواضــع، منهــا فــي قولــه تعــالى: ))َفــِإن  َأَراَدا ِفَصــااًل َعــن َت
ـتُم ِبـال   ـا آتَي  تُم مَّ ِضـُعوا  َأو اَلَدُكـم  َفـاَل ُجَنـاَح َعَلـي ُكم  ِإَذا َسـلَّم  َتر  ن  َأَردتُّم  َأن َتس  َمع ُروِف((، َعَلي ِهَما َواِ 

ية والجملــة اســتئناف[. فالفــاء فــي قولــه تعــالى: ))َفــِإن  َأَراَدا ِفَصــااًل(( 233االبقــرة، مــن اآليــة: 
مســتأنفة مســوقة الستقصــاء الحكــم فــي هــذه المســألة االجتماعيــة، والّضــميُر فــي" َأرادا" يعــوُد 
للوالديِن، فمعنى اآلية ))ِفصال ولِدهما من الَلبِن ويعني بالِفصاِل: الِفطام، وهـو مصـدٌر مـن 

ــِل: فاصــل ُت ُفالًنــا ُأفاِصــلُه ُمفاَصــلًة وِفصــااًل: إذا فارقــُه  مــن ِخل طــٍة كانــت بينُهمــا، قــوِل القاِئ
َي ُأّمــِه إاَل ااِلغِتـــذاء  فكــذلَك ِفصــاُل الَفطـــيِم، إّنمــا هـــو َمنُعــُه الّلـــبَن وَقطعــُه ُشـــرَبُه، وِفراقــُه ثَـــد 

، ومنــُه ُســّمي الفصــيُل؛ ألّنــُه مفصــوٌل عــن (6)بــاألق واِت التــي يغ تــذي بهــا البــالُ  مــن الِرجــال((

                                                 

 .17/99ينظر: تفسير المراغي: ( 1)
 .17/225التحرير والتنوير: ( 2)
 .4/505مقاييس اللغة: ( 3)
 5/1790الصحاح: ( 4)
 .638المفردات في غريب القرآن: ( 5)
 .236ـــ  4/235جامع البيان في تأويل القرآن: ( 6)
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لولدهما قبل الحولين، وكانت هذه اإلرادة عن تـراض منهمـا  ،  فإن أراد األبوان فطاًما(1)ُأمِّهِ 
ــا أن هــذا الفطــام قبــل بلوغــه الحــولين لــن  وتشــاور فــي شــأن الصــبي وتفحــص ألحوالــه، وَرَأَي

 يضره فال إثم عليهما في ذلك.
ــِه َحمَ     نَســاَن ِبَواِلَدي  ــي َنا اإل ِ َلت ــُه ووردت لفظــة "فصــل" بالداللــة نفســها فــي قولــه تعــالى: ))َوَوصَّ

ــَدي َك ِإَلــيَّ ال َمِصــيُر((، القمــان:  ــُكر  ِلــي َوِلَواِل ــٍن َوِفَصــاُلُه ِفــي َعــاَمي ِن َأِن اش  نــًا َعَلــى َوه  ــُه َوه  ُأمُّ
[، فهـــذا كـــالم معتـــرض علـــى ســـبيل االســـتطراد فـــي أثنـــاء وصـــية لقمـــان )ع( مؤكـــٌد ِلَمـــا 14

هــي مـن الجمـل التــي ال اشـتملت عليـه الوصـية مــن النهـي عـن الشــرك، والجملـة المعترضـة 
محــّل لهــا مــن اإلعــراب، وهــي تعتــرض بــين شــيئين متالزمــين، إلفــادة الكــالم تقويــة وتســديدا 

، والمقصــود مــن قولــه تعــالى "َوِفَصــاُلُه ِفــي َعــاَمي ِن" هــو أن )) ُيفصــل الولــد عــن (2)وتحســينا
مين، أن األم كي ال يرضع، وهو ابتداء وخبره في الظرف على تقدير: وفصـاله يقـع فـي عـا

، (3)فــي انقضــاء عــامين، والمعنــى: ذكــر مشــقة الوالــدة بإرضــاع الولــد بعــد الوضــع عــامين((
فجـــاء قولـــه تعـــالى "َوِفَصـــاُلُه ِفـــي َعـــاَمي ِن" تخصيًصـــا لـــصم بزيـــادة التأكيـــد فـــي الوصـــية، لمـــا 
ر تكابــده وتعانيــه مــن المتاعــب والَمشــاق، وهــذا أيضــًا ممــا يــدعو الولــد  لِبــرِّ والديــه، فيتــذك

ِلـِه، ومـا قاسـت مـن وجـع الطلـق عنـد خروجـه،  قده في بطن أمه، وتعَبها معه في مـدة َحم  َمر 
 وما عالجته في أيام رضاعه. 

 : داللة القول الحاسم.الخامسة

                                                 

 .3/171القرآن: ينظر: الجامع ألحكام ( 1)
 .7/537ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ( 2)
الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، ( 3)

هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، د. 468الشافعي )ت 
عبد الغني الجمل، د.عبد الرحمن عويس، قدمه: د.عبد الحي الفرماوي، دار أحمد محمد صيرة، د. أحمد 

 . 3/443م: 1994هـ ــ 1415، 1الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط
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ــَرمفــي اللغــة الفصــلُ     ، (2)، ومنــُه فصــُل الُخصــوماِت، وهــو قطُعهــا بــالُحكمِ (1): القطــُع الُمب 
، وفصــل الخطــاب: (3)((ر َفي َصــٌل، أي: ُمق ِطــٌع للخصــوماتهــذا األمــومــن المجــاز قــولهم: ))

 .(4)ما كان الحكم فيِه قاطعا ال رادَّ لهُ 
ـــة "القـــول الحاســـم" مـــرتين، منهـــا قولـــه       ووردت لفظـــة )فصـــل( فـــي القـــرآن الكـــريم بدالل

ـَل ال ِخَطـاِب((، اص:  َمـَة َوَفص  َنا ُمل َكـُه َوآتَي َنـاُه ال ِحك  يـة الكريمـة اآل[. فهـذه 20تعالى: ))َوَشـَدد 
مــن عــدة آيــات تحــدثت عــن مقــام نبــي اهلل تعــالى داود )ع( أحــد أنبيــاء بنــي إســرائيل، فكــان 
)ع( رجــال ذا قــدرة وقــوة فــي الحــروب والعبــادات والعلــم والمعرفــة والسياســة، وقــد منحــه اهلل 

حسـب، بـل تعالى منطقا قوّيا يدّلل على عمق تفكيره وسموِه، ولم يكن هذا خاصا بالقضـاء ف
 في كل أحاديثه.

ــَل ال ِخَطــاِب(( تعنــي القطــع والفصــل، أي: القــول      فلفظــة "فصــل" فــي قولــه تعــالى: ))َفص 
، والــــذي يســــتطيع مــــن خاللــــه أن (5)الحاســــم ألنَّ )) كــــالَم الُخصــــوِم َينقطــــُع وينفِصــــُل بــــِه((

ل فيـه العلـم يوّضح األمـور، ويحـدد المعنـى، ويـتقن التعبيـر عنـه إلـى أقصـى الغايـات، ويـدخ
بالقضاء بين المتخاصـمين فـي خصـوماتهم علـى أسـاس العـدل؛ ألنَّ كلمـة "الخطـاب" تعنـي 

، وذهــب فخــر (6)أقــوال طرفــي النــزاع، فهــو اأَلمــر الَّــِذي تََقــع ِفيــِه المخاَطبــة، والشــأ ُن والحــالُ 
ــل الِخَطــاِب" ))ِعبــارة عــن كونــِه قــادًرا علــى الّتعبيــ ِر عــن ُكــل مــا الــدين الــرازي أنَّ معنــى "َفص 

يخُطُر بالباِل ويحضر في الخيال، بحيُث ال يختلُط شيٌء بشـيٍء، وبحيـُث ينفِصـُل كـلُّ َمقـاٍم 
َنـــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــامٌّ يتنـــــــــــــــــــــــــــــــاول جميـــــــــــــــــــــــــــــــع   عـــــــــــــــــــــــــــــــن َمقـــــــــــــــــــــــــــــــاٍم، وهـــــــــــــــــــــــــــــــذا مع 

                                                 

تبي الُصحاري، تحقيق: د. عبد الكريم خليفة، د. ( 1) ِلم الَعو  ينظر: اإلبانة في اللغة العربية: َسَلمة بن ُمس 
ح جرار، د. محمد حسن عواد، د. جاسر أبو صفية، وزارة التراث القومي نصرت عبد الرحمن، د. صال

 .  3/665م: 1999هـ ــــ 1420، 1والثقافة ــــ مسقط ــــ سلطنة عمان، ط
( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 2)

 . 2/474: د.ت(هـ(، المكتبة العلمية، بيروت، )د.ط(، )770)ت
 .2/25( أساس البالغة: 3)
 .2/691، والمعجم الوسيط: 11/522ينظر: لسان العرب: ( 4)
 . 172/  21جامع البيان في تأويل القرآن:  (5)
 . 1/360لسان العرب: ( ينظر: 6)
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، (2)، ومنهــا اإلصــابة فــي األمــور والســداد فيهــا، وحســن القضــاء والبصــيرة فيــه(1)األقســام((
لصــحيح والفاســد، والحــق والباطــل، ويشــمل أيضــا فالفاصــل مــن الخطــاب الــذي يفصــل بــين ا

، وقد ذكـر (3)بالغة الكالِم وجمعه للمعَنى المقُصوِد بحيُث ال يحتاُج ساِمُعُه إلى زيادِة ِتبيان
ــــل الِخَطـــاِب"الـــدكتور محمــــد محمــــد داود أنَّ معنــــى  هــــو )) القــــول أو الفعــــل الفاصــــل  "َفص 

ذلــك فــي التعبيــر القرآنــي بهــذه الداللــة فــي  ، وقــد ورد(4)الحاســم الــذي ُين هــي قضــيًة مهمــة((
 سياق االمتنان على نبي اهلل داود)ع(.

ِض       َر  ــِع َواأل  ــَماء َذاِت الرَّج  ووردت لفظــة "فصــل" بالداللــة نفســها فــي قولــه تعــالى: ))َوالسَّ
ِل((، االطــارق:  ــٌل َوَمــا ُهــَو ِبــال َهز  ٌل َفص  ِع ِإنَّــُه َلَقــو  ــد  [. فــنالحظ 14 ،13، 12، 11َذاِت الصَّ

ــاُل فــي  ــٌل(( قــد تمركــزت حــول المحــور اللغــوي نفســه، فُيَق ٌل َفص  ــو  ــُه َلَق أنَّ اآليــة الكريمــة ))ِإنَّ
اللغــة: هــذا َفصــٌل، َأي: قــاطٌع ِللِمــراِء والّنــزاِع، فبينــت اآليــة المباركــة أن القــرآن الكــريم حــقٌّ، 

َه علـيهم مـن أنَّ أخبـاره غيـُر صـادقة، وأنَّ الذي فيه "قول فصل" فكان وروُدها إبطاال ِلَما ُمـوِّ 
، وتحقيقــا لصــدق القــرآن الكــريم، تصــدَّرت اآليــة (5)م الباليــةيفــأخبرهم اهلل تعــالى بإحيــاء الــرم

" المؤكــدة، فقولـــه تعــالى قـــوٌل جــازٌم  ــٌل(( بـــــ "إنَّ ٌل َفص  حاســـٌم حينمــا ُيخبـــر العبـــاد و ))ِإنَّــُه َلَقـــو 
ل(( في اآلية الكريمـة مصـدٌر، بالبعث وفي غيره مما يشتمل عليه من ال هدى، ولفظة ))َفص 

ووقـــع اإلخبـــار بـــه؛ إلضـــفاء القـــوة فـــي المعنـــى، أي: ِإّنـــُه لقـــوٌل فاِصـــٌل، والمصـــدر إذا وقـــع 
 وصفا فإنه يالزم حالة اإلفراد والتذكير دائما.

                                                 

 . 377ــــ  376/  26التفسير الكبير: ( 1)
جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر الجزائري،  ينظر: أيسر التفاسير لكالم العلي القدير: أبو بكر( 2)

 4/440م: 2003هـ  ـــ 1424، 5مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط
 .441ــــ
 . 229/  23ينظر: التحرير والتنوير: ( 3)
ر غريب للطباعة والنشر ( معجم التعبير االصطالحي في العربية المعاصرة: د. محمد محمد داود، دا4)

 . 480م: 2003والتوزيع، القاهرة، )د.ط(، 
ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل ( 5)

هـ(، ُعني بطبعِه وقّدم له وراجعه: َعبد اهلل بن إبراهيم األنَصاري، 1307الحسيني البخاري الِقنَّوجي )ت 
 .181/ 15م: 1992هـ ــ  1412َبيروت، )د.ط(،  –بة العصريَّة للطَباعة والّنش ر، َصيَدا الَمكت
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 ونستشفُّ فـي الـنص الكـريم مقابلـة الفصـل بـالهزل، أي أنَّ القـرآن الكـريم قـوٌل مقطـوٌع بـه،  
شـائبة هـزل بـل كلـه جـد خـالص فمـن حقـه أن يهتـدي وما هو بالهزل، فليس فـي شـيء منـه 

 .(1)به الغواة، وتخضع له رقاب العتاة
 : داللة ُمفارقة المكان.السادسة

ــــهُ      ــــُه وفارَق ــــِد إذا خــــرَج عن ــــي اللغــــة: َفَصــــَل مــــن البل ــــُة (2)ُيقــــاُل ف ، ))واالنِفصــــاُل مطاَوَع
ن كــان  ، و"َفَصــَل" يكــون(3)َفصــٍل(( الزمــًا، ومتعــديًّا، فــإن كــان الزمــًا فمصــدره "فصــواًل"، وا 

، قــال الزمخشــري: ))َفَصـــَل عــن موضــع كـــذا: إذا انفصــل عنـــه (4)متعــديًا فمصــدره "فصـــاًل"
وجاوزه، وأصله: فصل نفسه، ثم كثر محذوف المفعول حتـى صـار فـي حكـم غيـر المتعـدي 

 .(6)، ويستعمل ذلك في األفعال واألقوال(5)كانفصل((
ووردت لفظــة "فصــل" بداللــة مفارقــة المكــان فـــي القــرآن الكــريم مــرتين، منهــا فــي قولـــه     

ـُه َفَلـي َس ِمنِّـي  تعالى: ))َفَلمَّا َفَصَل َطـاُلوُت ِبـال ُجُنوِد َقـاَل ِإنَّ الّلـَه ُمب َتِلـيُكم ِبَنَهـٍر َفَمـن َشـِرَب ِمن 
ـُه َفِإنَّـُه ِمنِّـي ِإالَّ َمـنِ  ((، االبقــرة،  َوَمـن لَّـم  َيط َعم  ـن ُهم  ـُه ِإالَّ َقِلـياًل مِّ َفـًة ِبَيـِدِه َفَشـِرُبوا  ِمن  تَــَرَف ُغر  اغ 

ــال ُجُنوِد((، أي: َفــاَرَق بهــم حــدَّ بلــدِه 249مــن اآليــة:  ــا َفَصــَل َطــاُلوُت ِب [. فقولــه تعــالى: ))َفَلمَّ
طــالوُت مــن بيــِت  ، ))فخــرجَ (7)وانقطــَع عنــُه، وتجــاوُزوا مســاكنُهم وقُــراُهم اّلتــي خرُجــوا منهــا

                                                 

 . 30/117ينظر: تفسير المراغي: ( 1)
هـ(، تحقيق: رمزي منير 321جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )تينظر: ( 2)

 .3/380والمحكم والمحيط األعظم:  ،2/891: م1987، 1لعلم للماليين، بيروت، طبعلبكي، دار ا
هـ(، تحقيق: د.مهدي المخزومي، 175( كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت3)

 . 7/126: م1988هـ ــ 1408، 1ود. إبراهيم السامرائي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، ط
 . 11/522لسان العرب: ينظر: ( 4)
 .1/294الكشاف: ينظر: ( 5)
 .638المفردات في غريب القرآن: ينظر: ( 6)
ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد ( 7)

 هـ(، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، )د.ط(،756الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت 
 .  6/279)د.ت(:  
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ـــدِس بـــالُجنوِد وهـــم يومئـــٍذ ســـبعوَن ألـــَف ُمقاِتـــل(( ّنمـــا ُســـّمي طـــالوَت بهـــذا االســـِم (1) المق ، واِ 
 .  (2)ِلُطوِلهِ 
ــا َفَصــَلِت ال ِعيــُر َقــاَل َأُبــوُهم       ووردت لفظــة "فصــل" بالداللــة نفســها فــي قولــه تعــالى: ))َوَلمَّ

ـــي أَلَِجـــُد ِريـــَح ُيوُســـَف َلـــو اَل َأن تَُفنِّـــُدوِن((، ايوســـف:  ـــا َفَصـــَلِت 94ِإنِّ [. فقولـــه تعـــالى: ))َوَلمَّ
ن غــادرت قافلــة بنــي يعقــوب ، فحــي(3)ال ِعيــر((، أي: فارقــت مكانهــا ومركزهــا الــذي كــان فيهــا

حدود مصر، وأخذت طريقها إلى األرض التي يسكنها يعقوب وبنوه، ))هاجت  ريـٌح فحملـت  
، فعندئــذ قــال يعقــوب (4)ريــح القمــيص إلــى يعقــوب مــع ُطــول المســافة، فــأخبرهم بمــا وَجــَد((

ــي أَلَِجــُد ِريــحَ  ُيوُســَف((، أي:  )عليــه الســالم( ِلَمــن  كــان جالســا معــه مــن أهلــه وأقاربــه: )) ِإنِّ
ــُه  ــاّلِم"؛ ألن ــَد هــذا الخبــر بـــ" إّن وال رائحتــه التــي تــدل عليــه، وتشــير إلــى قــرب لقــائي بــه، وأّك
مظّنُة اإلنكـاِر ولـذلَك أعقبـُه ِبــ )) َلـو ال َأن  تَُفنِّـُدوِن((، وجـواُب لـوال َمحـذوٌف دّل عليـِه التّأكيـُد، 

ِلَمـا َعِبـَق بـالقميص  )عليـه السـالم( ك، فكان  وجدان يعقـوبأي: لواَل أن  تَُفنُِّدوِني َلَتَحقَّق تُم ذل
ِه  من ريح يوسف )عليه السالم( إلهاما خارقا للعادِة جعلـُه اللَّـُه تعـالى ِبشـارة لـُه إذ  ذّكـرُه بَشـمِّ
الــِريح الــذي ضــّمَخ ِبــه ُيوُســَف )عليــه الســالم( حــين ُخُروجــِه مــع ِإخوتــِه، وهــذا مــن ِصــن ِف 

 . (5)َمَلٍك ُمرَسلٍ دون كالم من الوحي 
 
 
 

                                                 

محمد عبد هـ(، تحقيق: 510تنزيل في تفسير القرآن: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت( معالم ال1)
 ، 4اهلل النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 . 1/366: م1997هـ ـــ  1417
 .6/505ينظر: التفسير الكبير: ( 2)
رف األلفاظ: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أش( 3)

، 1هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط756الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت 
 .3/233م: 1996هـ ــــ  1417

ن كثير، هـ(، دار اب1250فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت  (4)
  .3/63هـ:  1414،  1دمشق، بيروت، ط -دار الكلم الطيب 

  .13/52ينظر: التحرير والتنوير: ( 5)
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 : داللة العشيرة.السابعة
من  والفصيلة: َفِخُذ الرُجل))، (1)ُيقاُل في اللغة: جاء القوم بَفِصيَلتهم، َأي: بَأجمعهم     

ِم الَفِخذ(3)، وهي ُدون القبيلة(2)قومه الذين هو منهم(( ، (4)، وأصل الفصيلة: ِقطعٌة من َلح 
وفصيلة الرُجل أيضا: عشيرته وره طه  ،(5)الجمع: فصائلوفصيلة الرجل: َبنو َأِبيه، و 

  .(6)األدنون
وردت لفظة )فصل( بداللة العشيرة في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: و       

ِمِئٍذ ِبَبِنيِه َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه  ِرُم َلو  َيف َتِدي ِمن  َعَذاِب َيو  ُروَنُهم  َيَودُّ ال ُمج  َوَفِصيَلِتِه الَِّتي ))ُيَبصَّ
ِض َجِميعًا ثُمَّ ُينِجيِه((، االمعارج:  َر  ويِه َوَمن ِفي األ  [. فالمقصود من 14، 13، 12، 11ُتؤ 

 ،الذين َيُضّمونُه في النسب أو عند الشدائد ويأوي إليهم ،(7)))َفِصيَلِتِه((، أي: عشيرته
، (8)نُه؛ فهو ــ أي الرجل ــ واحٌد منهموُسمِّيت  عشيرُة الرجِل َفِصيلًة تشبيًها لها بالبعض م

يوم  في قد جرت العادة في دار الدنيا أن تتناصر العشيرة، ويعين بعضها بعضا، وأماو 
، (9)القيامة فيتمنى الكافر لو كانت عشيرته في قبضِة يده ليبذلهم فدية عن نفسه، ثم تُنجيه

تَِّبِت األقرباُء على حَسِب ِشّدة وهيهات أن ُيقبل منه شيء من ذلك، وفي اآليات الكريمة رُ 
َل الطبيعي َين َشُأ عن الُمالزمِة وكث رة الُمخالطِة،  ف الغالب؛ ألّن الَمي  الميل الطبيِعي في الُعر 

ًدا ِلإليجاز ، (1)ولم ُيذكر األبوان في سياق هذه اآليات الكريمة لدخولهما في الَفصيلة، وَقص 

                                                 

 .11/522لسان العرب: ينظر: ( 1)
  .7/126كتاب العين: ( 2)
 .164/  30تاج العروس:  ينظر:( 3)
 .3/451النهاية في غريب الحديث واألثر:  ينظر:( 4)
 .2/891جمهرة اللغة:  ينظر:( 5)
 .135/  12تهذيب اللغة:  ينظر:( 6)
 .286/ 18، والجامع ألحكام القرآن: 23/260جامع البيان في تأويل القرآن:  ينظر:( 7)
 .5/347فتح القدير:  ينظر:( 8)
 .29/68تفسير المراغي:  ينظر:( 9)
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معاٍن ودالالٍت تدلُّ على صعوبة الحال، ، فهذه اآليات المباركة وما تحملها من (1)ِلإليجاز
  .(2)وِعَظِم هول الموقف في يوم القيامة

 : داللة األجل الُمَسمَّى.الثامنة
َمر َفي َصٌل، (3)ُيَقال في اللغة: فَصل ُت الشيَء فانفصَل، أي: قطعُتُه فانقطعَ       ، وَهَذا األ 

َق أبو هالل العسكري بين ، (5)، والفصُل: القضاء بين الحق والباطل(4)َأي: منقِطع وقد فرَّ
َل هو القطع الظاهر، ولهذا ُيقالالفصل والقطع بقوله: )) فصل الثوب، والقطع : أنَّ الَفص 

يكون ظاهرا وخافيا كالقطع في الشيء الملزق الُمَمّوه. وال يقال لذلك: فصل حتى َيِبي َن أحُد 
إذا ظهر الحق على أحدهما  المفصولين عن اآلخر، ومن ثم يقال: فصل بين الَخصمين
 .(6)فزال تعلق أحدهما بصاحبه فتباينا، وال يقال في ذلك: قطع((

في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله  "ووردت لفظة )فصل( بداللة "األجل الُمسمَّى   
َن الدِّيِن َما َلم  َيأ َذن ِبِه اللَُّه وَ  ِل َلُقِضَي تعالى: ))َأم  َلُهم  ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُهم مِّ َلو اَل َكِلَمُة ال َفص 

نَّ الظَّاِلِميَن َلُهم  َعَذاٌب َأِليٌم((، االشورى:  في اآلية الكريمة تساؤل استنكاري [. ف21َبي َنُهم  َواِ 
نذار  عما إذا كان للمشركين شركاء شرعوا لهم دينا لم يشرعه اهلل تعالى، ولم يأذن به. وا 

 تعالى المتمردين على عبادته وحده بالعذاب األليم على للظالمين المنحرفين عن حدود اهلل
ما بدا منهم من الجرأة والزعم، وتعليل لتأخر هذا العذاب بالحكمة الربانية التي اقتضت 

 .(7)تأجيل الفصل بين الناس إلى يوم القيامة

                                                 

 .29/161التحرير والتنوير:  ينظر:( 1)
 .218مشاهد القيامة في القرآن:  ينظر:( 2)
 .11/521 لسان العرب: ينظر: (3)
 . 2/891جمهرة اللغة:  ينظر:( 4)
 .7/126كتاب العين:  ينظر:( 5)
أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت ( الفروق اللغوية: 6)

لقاهرة ــــ مصر، هـ(، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، ا395
 .151م: 1997هــ ــــــ 1418)د.ط(، 

ينظر: التفسير الحديث امرتب حسب ترتيب النزول[: دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية ــ ( 7)
 .4/456هـ: 1383القاهرة، )د.ط(،
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ِل((، أي:      ربه اهلل تعالى لوال األجل المسمى الذي ضفقوله تعالى: ))َوَلو اَل َكِلَمُة ال َفص 
فاصال بين الطوائف المختلفة، وأنه سيؤخرهم إليه، لقضي بينهم في الوقت الحاضر 
هالك المبطل، ألن المقتضي لإلهالك موجود، ولكن أمامهم العذاب  بسعادة المحق وا 

، والغرض من ذلك كلِه تحقيُق إمهالهم إلى أجٍل ُمَسمًّى ال ُيفِلتهم من (1)األليم في اآلخرة
ِل(( هو الُمدة المقررة المعطاة من (2)اخذِة بما ظلُمواالُمؤ  ، فالمقصود من عبارة ))َكِلَمُة ال َفص 

قبل الخالق ــ عزَّ وجلَّ ـــ لمثل هؤالء األفراد، كي تكون لهم حرية العمل، وتتّم الحجة 
نهم عليهم، وفي اآلية الكريمة إشارة إلى الكلمة التي سبقت منه ـــ سبحانه وتعالى ــــ أ

  .(3)إكبار لجرمهم ومعصيتهم ا أيضايعيشون في األرض إلى أجل ُمَسمَّى، وفيه
 : داللة التفريق.التاسعة
قَ       اًل إذا فرَّ و))الَمف َصل: َمفرق َما َبين الَجَبل ، (4)هُيقاُل في اللغة: َفَصَل الّشيَء َفص 

ُُموُر َوُتَميَُّز((وأما الِمف َصُل فهو))اللَِّساُن، أِلَنَّ بِ ، (5)والسَّهل(( َق أبو (6)ِه تُف َصُل األ  ، وقد فرَّ
ل يكون ِفي جمَلة َواِحَدة، َوِلَهَذا ُيَقال:  هالل العسكري بين الفصل والفرق بقوله: ))أن ال َفص 
ب، َوَهَذا فصل ِفي ال كتاب، أَلن ال كتاب جمَلة َواِحَدة َوِلَهَذا ثمَّ كثر َحتَّى سمي َما  فصل الثَّو 

َمر أِلَنَُّه َواِحد، َواَل يقال: فرق يَتضَ  مَّن جمَلة من ال َكاَلم فصال، َوِلَهَذا َأي ضا ُيَقال: فصل األ 
َمري ِن، َكَما ُيَقال: جمع َبين  َمر أِلَن ال فرق خالف ال جمع، َفُيَقال فرق َبين األ  األ 

َمري ِن(( ل: هو الحاجُز بين الشيئين، وقد فَصل بيَنهُ (7)األ  اًل ، والَفص  ما َيف ِصل فص 

                                                 

السعدي )ت  ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل( 1)
: م2000هـ ــــــــ1420، 1هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1376
757. 

 .25/77التحرير والتنوير: ينظر: ( 2)
هـ(، مؤسسة األعلمي، بيروت، 1402الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي )تينظر: ( 3)
  .18/191: م1977، 3ط
 .11/522ينظر: لسان العرب: ( 4)
 .12/136تهذيب اللغة: ( 5)
 .4/505مقاييس اللغة: ( 6)
 .149الفروق اللغوية: ( 7)
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اًل إذا َفَرَق بينُهما فهو فاِصلٌ ، (1)فان َفصل ، وانفصل (2)وَفصَل الَحدُّ بين اأَلرَضي ِن فص 
 .(3)الشيُء، إذا انفرقَ 

وردت لفظة )فصل( بداللة التفريق في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ))َلن و     
َحاُمُكم  َواَل َأو الَ  َمُلوَن َبِصيٌر((، االممتحنة: تَنَفَعُكم  َأر  َنُكم  َواللَُّه ِبَما َتع  َم ال ِقَياَمِة َيف ِصُل َبي  ُدُكم  َيو 

[. فاآلية الكريمة خطاب للمؤمنين في ذوي أرحامهم من المشركين، قال ابن عاشور: 3
وبين  الفصُل هنا: التّفريُق، وليس المراد به القضاء. والمعَنى: يوم القيامة ُيفَرُق بينكم))

، إذ ستُقطع األواصر بصورة (4)((ذوي أرحامكم وأوالدكم فريق في الجّنِة وفِريق في الّسعيرِ 
تامة بين األرحام بلحاظ طبيعة اإليمان والكفر الذي هم عليه، ولن يغني أحد عن اآلخر 

َم َيِفرُّ ال َمر ُء ِمن  َأخِ  ِه َوَأِبيِه شيئا، وهذا المعنى مشابه ِلَما ورد في قوله تعالى: ))َيو  يِه َوُأمِّ
" ُمسَتأَنفٌة [. 36،  35،  34َوَصاِحَبِتِه َوَبِنيِه((، اعبس:  َنُكم  َم ال ِقياَمِة َيف ِصُل َبي  وُجملة "يو 

والكفر باهلل تعالى يقطع اأَلنساب، ويورث  ،(5)ِلبياِن عدِم نفِع اأَلرحاِم واألوالِد في ذلك اليومِ 
واأَلصحاب، فِإذا كان يوم القيامة يفرق اهلل تعالى األقارب  العداوة بين اأَلهل واأَلقارب

َمِئٍذ َواَل َيَتَساءُلوَن((، واألوالد،  وِر َفاَل َأنَساَب َبي َنُهم  َيو  قال تعالى: ))َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّ
النافع [. فتتقطع رابطة األنساب، وال ينفع ذو قرابة من قرابته شيئا، و 101االمؤمنون: 

 .ن هو اإليمان والعمل الصالحلإلنسا
 داللة البينونة.العاشرة: 

ُن ما بيَن الّشيئينيأتي "الفصل" في اللغة بمعنى ال     َبو 
الفاء والصاد والاّلم ؛ ألّن ))(6)

ييز الّشيء من الّشيء بانته عنُه(( كلمٌة صحيحٌة تدلُّ على َتم  ل ت ، من ذلك (1)وا  ُيَقاُل: فصَّ

                                                 

 . 8/329ينظر: المحكم والمحيط األعظم: ( 1)
 .2/474ينظر: المصباح المنير: ( 2)
تحقيق:  هـ(،817)ت مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى أبو طاهرالقاموس المحيط: ينظر: ( 3)

مؤسسة الرسالة للطباعة ، محمد نعيم العرقُسوسيمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: 
 .  918م:  2005هـ ــــ  1426، 8والنشر والتوزيع، بيروت ــ لبنان، ط

 . 28/141التحرير والتنوير: ( 4)
 .5/251فتح القدير: ينظر: ( 5)
 .135/ 12ينظر: تهذيب اللغة: ( 6)
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عَل بين ُكّل ُلؤُلؤتين َمر جانة أو َشذ رة أو جوهرًة الِوشاح إذا كان َنظ مُ  ُه ُمفّصاًل بأن َيج 
 .(2)َتف ِصُل بين كّل اثنتين من لوٍن واحدٍ 

ووردت لفظة "فصل" بداللة البينونة في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى:    
َسل َنا َعَلي ِهُم الطُّوَفاَن َوال َجَراَد َوال ُقمَّلَ  َبُروا  َوَكاُنوا   ))َفَأر  َتك  اَلٍت َفاس  َفاِدَع َوالدََّم آَياٍت مَُّفصَّ َوالضَّ

ِرِميَن((، ااألعراف:  مًا مُّج  الٍت((، أي: بائنات [. 133َقو  فقولُه ـــ عّز وجّل ـــ: ))آياٍت ُمَفصَّ
ٌل وُمدَّة(((3)بعضها عن بعض تي ، بأن  َتم ِضي هذه وتأ(4)، فكان)) بين اآلية واآلية َفص 

هذه؛ ألنَّ التفصيل ُهنا بمعنى اإلبانة وتعني "فصل" أحد الشيئين من األخر بحيث يكون 
بينهما فرجة، فكان عذاب بني إسرائيل مميزا بعضه عن بعض، ومنفصال بالزمان 

 .  (5)المتحان أحوالهم
 الخاتمة

 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها:   
الكريم بجميع تصاريفها ومشتقاتها ثالثا وأربعين مرة،  ـ وردت لفظة )فصل( في القرآن1

 وبمعاٍن ودالالٍت متنوعة حددها السياق القرآني ونظمه.
ـ ُتستعمل لفظة )فصل( في األفعال واألقوال، نحو قوله تعالى: ))َوَلمَّا َفَصَلِت ال ِعيُر((، 2

َمِعينَ  ِل ِميَقاُتُهم  َأج  َم ال َفص   ((.وقوله تعالى: ))ِإنَّ َيو 
ن كان متعديًا فمصدره 3 ـ يأتي "َفَصَل" الزمًا ومتعديًّا، فإن كان الزمًا فمصدره "فصواًل"، وا 

 "فصاًل".

                                                                                                                         

 .4/505مقاييس اللغة:  (1)
 .  11/523، ولسان العرب: 1791/ 5ينظر: الصحاح: ( 2)
 .360ينظر: قاموس القرآن أو )إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم(: ( 3)
دار هـ(، تحقيق: د. أحمد صقر، 276غريب القرآن: عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )تينظر: ( 4)

 .  1/171: م1978هـ ـــ  1398رة، )د.ط(، ، القاهالكتب العلمية
عرابه، الزجاج: ( 5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  ، و2/370ينظر: معاني القرآن وا 

هـ(، علي عبد الباري عطية،  دار الكتب 1270المثاني: شهـاب الديـن السيد محمـود اآللوسي البغدادي )ت
  .5/34: هـ1415، 1العلمية، بيروت، ط
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المعنى المحوري لـ )فصل( هو تمييز الشيء عن غيره، نحو: تفصيل الشيء، أي: ـ 4
اَد الفاَء والصَّ كما ذكره ابن فارس في المقاييس من أنَّ تمييز أجزائه وتوضيح جزئياته، 

بانتِه عنُه. ُيقاُل: فصل ُت الشَّيَء  َم كلمٌة صحيحٌة تُدلُّ على تمييِز الشَّيِء من الشَّيء واِ  والالَّ
 .فصاًل 

فــي القــرآن الكــريم، إذ  ورودا " البيــان والتوضــيح" مــن أكثــر دالالت )فصــل( ت داللــةـــ كانــ5
اهين الواضـــحة، بلغـــت ثالثـــا وعشـــرين مـــرة، ولعـــل ذلـــك يرجـــع للداللـــة علـــى التوحيـــد بـــالبر 

 ا فيه من فصل المعاني. مَ والحجج القاطعة، حتى صارت كناية مشهورة عن البيان؛ لِ 
ــ 6  داللــة )فصــل(فــي تحديــد  مهــمٌّ  ومناســبته التــي قيــل فيهــا أثــرٌ  القــرآن الكــريمكــان لســياق ـ

، فالســياق اللغــوي القرآنــي تضــمََّن الــنص بعمومــه، وكــل مــا يحــيط بــه كالســوابق واســتعمالها
   واحق لةية، وغيرها. والل
ـــ إنَّ مجــيء )فصــل( بمعنــى قطــع أو فــرَّق أو َفَطــَم أو غيــر ذلــك، ال يعنــي التســاوي التــام 7

نمــا ذلــك مــن بــاب تقــارب الداللــة، أي أنــُه وجــه مــن وجــوه تقــارب  بــين معنــى المفــردتين، وا 
كمـا هـو المعنى، فليس في اللغة لفظ ينوب عن آخر أو يقوم مقامه عند الدقة فـي التعبيـر، 

 الحال في عموم المفردات القرآنية الكريمة.
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The Grade of the reference of fasal" and its derivations 

 in AL Quran AL Kareem  
Mohanned Fadhl Ali 

Abstract 

   The research aims to backtrace, references "fasal" AL Quran AL 

kareem and out most it’s language position so Arabic lanquage has 

the right Scales and Pedagogics ramify it’s branches then explain 

trace context to redirect Selecting it’s meaning and how references 

different according to sigmatic and position in each entrance in 

denotation "fasal" we offer meaning of lanquage meanings which 

agrees with references whose used in Quran. It varieties the 

Pronunciations "fasal" and language texture in area of Morphology. 

It calls in actual face and in other hand it calls according to the 

context of Quran.     

 
 


