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الوصـل والػصـل فـي سـورة عبـس 

 معن توفيق دحام. د.م

 18/6/2008: تاروخ الؼبول 15/4/2008: تاروخ التؼدوم

املؼدمـــــة 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين 
: محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين أما بعد

يبقى القران الكريم مدار التأمل واإلعجاز، ومن ذلك اإلعجاز نظم الجممة 
وتركيبيا، إذ يبرز أسموب الوصل والفصل في إبراز ظاىرة تعانق المعاني عمى 

وفق جمالية المفردة والجممة، ومن بين السور القرآنية التي تتجمى فييا خصائص 
التعبير القرآني سورة عبس، إذ نجد ظاىرة الوصل والفصل تشكل لوحة موضوعية 

.  ونسيجًا بالغيًا في ترابط أىدافيا من مطمعيا إلى حسن االنتياء
جاء عنوان البحث ليتناول جانبًا من اإلعجاز البالغي في الجممة العربية 

، اعتمد عمى تمييد كمدخل لتحميل "الوصل والفصل في سورة عبس"تحت ظالل 
وضعف  (ابن أم مكتوم)سورة عبس بالغيًا، لقد بينت السورة كميا قوة الضعيف 

القوى من كفار مكة، ضعف األول في فقد بصره ولكن مع قوة العقيدة واإليمان 
الراسخ مقابل قوة العناد والكبرياء في ضعف اإلرادة وفي اعتناق اإلسالم، تناولت 

في التمييد نشأة مصطمح الفصل والوصل في الدرس المغوي بدء من الدرس 
المعجمي ومرورًا بالدرس النحوي ووقوفًا عند جيود البالغيين، وقد بينا سبب نزول 
مطمع السورة، ثم جاء الجانب التطبيقي لمواضع الفصل والوصل من خالل تحميل 

.  سورة عبس، انتيى مطاف البحث بعرض أىم ما توصمت إليو الدراسة

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية التربية لمبنات/ قسم المغة العربية .
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ختامًا نسال اهلل عز وجل أن يتقبل منا ما قدمنا وأن يجعمو خالصا لوجو 
الكريم وأن ال يحرمنا أجره في الدارين، فممو وحده المنة والفضل ومنو التوفيق 

.  والحمد هلل أواًل وأخراً 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم عمى المرسمين والحمد هلل رب 

.  العالمين

مصطلح الوصل والػصل يف الدرس اللغوي : التمهيد

قبل الولوج إلى تحديد مفيوم المصطمح عند البالغيين البد من الوقوف 
عند الداللة المغوية لبيان مفيوم األلفاظ في المعجم العربي، ويمكن أن نبدأ من 

: (1)الذي يدل عمى تمايز الشيء من الشيء، قال ابن فارس (الفصل)مصطمح 
بانتو " الفاء والصاد والالم كممة صحيحة تدل عمى تمييز الشيء من الشيء وا 

ولد الناقة إذا : الحكم، والفصيل: فصمت الشيء فصاًل، والفيصل: عنو، يقال
والمفاصل .. المسان ألنو بو تفصل األمور وتميز: افتصل عن ُأمو، والمفصل
، وقد ..."ما بين الجبمين والجمع مفاصل: (بفتح الميم)مفاصل العظام، والمفصل 

ليجمع بين الداللة  (فصل)توسع ابن منظور في المعاني الداللية الستعمال مادة 
الحسية والمعنوية أي معنى البون والحاجز ومعنى القضاء بين الحق والباطل، 

تدل عمى النخمة المنقولة المحمولة، ونجد  (بفتح الفاء وسكون الصاد)والفصمة 
: فصمو فصالً : الفصل"، و (2)داللة المعنى في التمايز بين شيئين إذا انفصال

إذا خرج من : فصل فالن عندي فصوالً : انفصل ويقال: ميزه، وفصل فصواًل َ 
وىو مصدر بمعنى الفاعل أو ". نفذتو إليو: عنده وفصل مني إليو كتاب

ىو كل تغيير اختص بالعروض ولم يجر : ، كما أنَّ الفصل في القوافي(3)المفعول
مثمو في حشو البيت، وىذا إنما يكون بإسقاط حرف متحرك فصاعدًا فسمي 

، وقد ذكر صاحب كتاب التعريفات مصطمح الفصل بما ىو اقرب إلى (4)"فصالً 
                                                 

 . 4/505: مقاييس المغة، البن فارس (1)

 . 523، 11/521: ينظر لسان العرب، البن منظور (2)

 ، 678/الكميات، لمكفوي (3)

 . 686/ن.م (4)
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والفصل في اصطالح أىل المعاني "الدرس البالغي ومصطمح أىل المعاني فقال 
قطعة من الباب مستقمة : ترك عطف بعض الجمل عمى بعض بحروفو، والفصل

.  (1)"بنفسيا منفصمة عما سواىا
أّما الوصل فيو عمى خالف الفصل، فإذا كانت داللة الفصل عمى البعد 
والتباين بين الشيئين فإنَّ الوصل يدل عمى الضم والجمع الذي ىو ضد اليجران، 

أصل واحد يدل عمى ضم شيء إلى شيء : الواو والصاد والالم: "(2)قال ابن فارس
ما بين : ضد اليجران، وموصل البعير: حتى يعمقو ووصمتو بو وصاًل، والوصل

ومنو الداللة " األرض الواسعة، كأنيا وصمت فال تنقطع: والوصيمة... عجزه وفخذه
... اتصل الشيء بالشيء لم ينقطع"و  (التوصل إلى معرفة الشيء)المعنوية 

ووصمو إليو .. انتيى إليو وبمغو: ووصل الشيء إلى الشيء وصواًل وتوصل إليو
.  (3)... "وأوصمو أنياه إليو وأبمغو إياه

في "ان الوصل يستعمل  (الوصل)ومن التوسع المغوي في استعمال 
ْمَنا َلُهْم وقولو عز وجل ... وصمت فالنًا : األعيان وفي المعاني، يقال َوَلَقْد َوصَّ

، أي أكثرنا ليم القول موصواًل بعضو ببعض، وموصل 51/سورة القصص اْلَقْولَ 
.  (4)"البعير لكل موضعين حصل بينيما وصمة نحو ما بين العجز والفخذ

، إذ نجد (5)عطف بعض الجمل عمى بعض: واما مصطمح الوصل فيو
، إذ (6)مفيوم مصطمح الوصل والفصل عند البالغيين يعني مجيء الواو وتركيا

المعيار في ذلك ىو العطف بالواو أو ترك الواو وذلك الغراض ومعاني بالغية 
والفصل والوصل وسيمة من وسائل إبراز الجمال مع غيره من "يقتضييا السياق، 

                                                 

 . 95/الجرجاني (1)

 . 6/115: مقاييس المغة (2)

 . 11/726: لسان العرب (3)

 . 525/المفردات، لمراغب االصفياني (4)

 . 137/التعريفات، لمجرجاني (5)

، ينظر مفتاح العموم، 241/ينظر دالئل االعجاز في عمم المعاني، لعبد القاىر الجرجاني (6)
 . 175/، والتمخيص في عموم البالغة، لمقزويني119/لمسكاكي
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األساليب ولو أدوات إْن فصاًل وأْن وصاًل وطرق ألداء وظيفتو فقد يفصل القران 
الكريم بين معنيين أو يربط بينيما متخذًا اإليضاح وسيمة إلبراز جمال المعنى 

والفصل والوصل في كل ىذا يراعي دائمًا ... فيعرضو جميًا ال شركة فيو وال لبس
ثارة أنفسيم بمختمف نزعاتيا  إثارة عقول المخاطبين بمختمف درجات استيعابيم وا 

.  (1).."وميوليا وكذا وجدانيم وأذواقيم
مع مراعاة التناسب بين الجممتين أي " الواو"فموضوع الفصل والوصل ىو 

الوصل جمع وربط بين جممتين بالواو خاصة "الترابط بين الصورة والمعنى ألنَّ 
لصمة بينيما في الصورة والمعنى أو لدفع المبس، والفصل ترك الربط بين الجممتين 

ما ألنو ال صمة  إما ألنيما متحدتان صورة ومعنى أو بمنزلة المتحدتين وا 
، وىذا مدخل إلى بيان جمالية مواضع الفصل والوصل في الدرس (2)"بينيما

العاطفة فيي  (الواو)البالغي، وقبل بيان تمك المواضع البد من الوقوف عند 
الواو لمجمع بين "لمطمق الجمع أي إن المعنى يتحمل ثالثة أمور، وذلك ألن 

قام زيد وعمرو، احتمل الكالم ثالثة : الشيئين من غير ترتيب وال ميمة فإْن قمت
أعني أْن يكون زيد قام قبل عمرو أو عمرو قبل زيد بميمة أو غير ميمة : معان

.  (3)"وأْن يكونا قاما معاً 
ىو حمل اسم عمى "وىذا ما يعرف في الدرس النحوي بعطف النسق و 

اسم أو فعل عمى فعل أو جممة عمى جممة بشرط توسط حرف من الحروف التي 
حمل اسم عمى اسم أو فعل عمى فعل أو جممة عمى : وضعتيا العرب لذلك، فقولنا

، وقد ذكر ابن ىشام االنصاري (4).."جممة ألنو ال يجوز العطف فيما عدا ذلك
ومعناىا مطمق الجمع فتعطف الشيء عمى مصاحبو : "نكتة نحوية أخرى فقال

َوَلَقْد َ ْرَلْمَنا ، وعمى سابقو نحو 15/العنكبوت َ َ نَنْ َناُا َوَ ْصَ اَب اللَِّ  َن ِ نحو 
                                                 

 . 193/منير سمطان. د: الفصل والوصل في القران الكريم (1)

 – 275/محمد موسى. ، ينظر دالالت التراكيب، د171/جواىر البالغة، الحمد الياشمي (2)
276 . 

، ينظر المعجم النحوي لمفردات المغة 1/93: شرح جمل الزجاجي، البن عصفور االشبيمي (3)
 . 208 – 207/العربية، لعبد الحميد ديوان

 1/91: شرح جمل الزجاجي (4)
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ْ رَاِا مَ  َلى الَِّذ َن ِمْن ، وعمى الحقو نحو 26/الحديد ُنوً ا َواِِإ َكَذِلَك ُ وِ ي ِإَلْ َك َواِِإ
ْ رَاِا َم َوُموَلى ، وقد اجتمع ىذان في 3/الشورى َ ْ ِمكَ  َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َواِِإ

، فعمى ىذا إذا قيل قام زيد وعمرو، احتمل ثالثة 7/االحزاب َوِ  َلى اْ ِن َمْرَ مَ 
ِإنَّا رَادُّوُا ِإَلْ ِك معاٍن، ويجوز أن يكون بين متعاطفييا تقارب أو تراخ نحو 

، فان الرد بعد إلقائو في اليم واإلرسال عمى 7/القصص َوَناِ ُموُا ِمْن اْلُمْرَلِم نَ 
.  (1)رأس أربعين سنة

وتقتضي وحدة المعنى الداللي "والجممة العربية ذات معنى داللي واحد 
ائتالف المعاني الجزئية داخل الجممة بطريقة العالقات النحوية السياقية وال تستوي 

العالقات النحوية فبعضيا وثيق كعالقة الشيء بنفسو وبعضيا واىن كعالقة 
الشيء بغيره، ومن ىنا كان سبيل االئتالف بين المعاني الجزئية ىو االرتباط 

عن  (الواو)، وتنفرد (2)"والربط وىذا االئتالف ىو أساس النظام التركيبي لمجممة
احتمال معطوفيا لممعاني الثالثة ): سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكمًا وىي

 –إْن سبقت بنفي ولم نقصد المعية  (ال) اقترانيا بـ – (أما) اقترانيا بـ –السابقة 
 – عطف المفرد السببي عمى االجنبي عند االحتياج إلى الربط –اقترانيا بمكن 

 عطف – عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتيا –عطف العقد عمى النيف 
 عطف العام عمى الخاص – عطف ماال يستغنى عنو –ما حقو التثنية أو الجمع 

 عطف عامل حذف معمولو عمى عامل آخر مذكور يجمعيا معنًى –أو بالعكس 
 – عطف المقدم عمى متبوعو لمضرورة – عطف الشيء عمى مرادفو –واحد 

، وكل ذلك عمى وفق ضوابط المغة وسالمة (3)عطف المخفوض عمى الجوار
محمد : التعبير أي ما يعرف بالمناسبة بين المعطوف والمعطوف عميو، فال تقول

كاتب وأخوك أعرج إذ ال جامع بين الجممتين، أو يكون الخبر في الثاني مما 

                                                 

، ينظر نيل االماني بشرح 1/463: مغني المبيب عن كتب االعاريب، البن ىشام االنصاري (1)
 . 109/جواىر البيان والبديع والمعاني

 . 195/مصطفى حميدة. نظام االرتباط والربط في تركيب الجممة العربية، د (2)

 . 565 –3/560: ، ينظر النحو الوافي، عباس حسن467 –1/464: ينظر مغني المبيب (3)
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زيد طويل القامة : يجري مجرى الشبيو والنظير أو النقيض لمخبر عن االول مثال
نما  وعمرو شاعر فال توجد مشاكمة وال تعمق بين طول القامة وبين الشعر، وا 

، وضابط (1)الواجب أْن يقال زيد كاتب وعمرو شاعر وزيد طويل وعمرو قصير
عطف الشيء عمى نفسو أو مرادفو بشرط زيادة فائدة في المعطوف ليست في 

َ اُلوا المعطوف عميو فإن لم تكن فائدة لم يصح العطف مثل ذلك قولو تعالى 
ْلَ اَق ِإَلًها َواِ ًدا ْلَماِ  َل َواِِإ َلَه آَ اِئَك ِإْ رَاِا َم َواِِإ ، 133/ سورة البقرةَنْعُ ُد ِإَلَهَك َواِِإ

وصح العطف ألن في الثاني زيادة فائدة  (إليا واحداً )فإلو آبائو ىو إليو ولذا قال 
، وحروف العطف في الدرس (2)ليست في األول والن الشيء ال يعطف عمى نفسو

.  الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وبل وال ولكن: ىي (تسعة)النحوي 
وبالغة أسموب الوصل ال تحقق إال بالواو العاطفة دون غيرىا من حروف 
العطف فيي كما بينا لمطمق الجمع، أما بقية حروف العطف فإن ليا معنى آخر 
إلى معنى العطف فالفاء لمترتيب والتعقيب، وثم لمترتيب والتراخي، وحتى لمغاية 

، والجمل التي ليا محل من اإلعراب فحكميا (3)والتدريج، ال لمترتيب وىكذا
التشريك والمناسبة والتي ال محل ليا من اإلعراب كحكم المفرد، وقد ذكر عبد 

: القاىر الجرجاني أّن الجمل عمى ثالثة أضرب
جممة حاليا مع التي قبميا حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع المؤكد،  .1

فال يكون فييا العطف البتة، لشبو العطف فييا لو عطفت بعطف الشيء عمى 
.  نفسو

وجممة حاليا مع التي قبميا حال االسم يكون غير الذي قبمو، إال أّنو يشاركو  .2
في حكم ويدخل معو في معنى مثل أْن يكون االسمان فاعاًل أو مفعواًل أو 

 . مضافًا إليو فيكون حقيا العطف

                                                 

 . 34 – 2/33: ، ينظر الطراز، لمعموي241/ينظر دالئل اإلعجاز (1)

 223، 3/218: فاضل السامرائي. ينظر معاني النحو، د (2)

، ينظر جامع الدروس العربية، 343 – 337/ينظر شرح قطر الندى، البن ىشام االنصاري (3)
، ينظر معجم قواعد المغة العربية في جداول ولوحات، انطوان 3/560: مصطفى الغالييني

 . 224/الدحداح
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وجممة ليست في شيء من الحالتين بل سبيميا مع التي قبميا سبيل االسم مع  .3
االسم ال يكون منو في شيء، فال يكون إياه وال مشاركًا لو في معنى بل ىو 
شيء إْن ذكر لم يذكر إال بامر ينفرد بو ويكون ذكر الذي قبمو وترك الذكر 

سواء في حالو لعدم التعمق بينو وبينو رأسًا، وحق ىذا ترك العطف البتة فترك 
العطف يكون إما لالتصال إلى الغاية أو االنفصال إلى الغاية والعطف لما 

نَّ األصل في الوصل (1)ىو واسطة بين االمرين وكان لو حال بين حالين ، وا 
الن اإلعراب في المفردات لوجود مقتضيو فييا "إنما يكون في المفردات 

عراب الجمل إنما ىو لقياميا مقام المفردات يعتمد معرفة اصوٍل "وىذا ( 2)"وا 
: أحدىا الموضع الصالح لو من حيث الوضع، وثانييا فائدتو وثالثيا: ثالثةٍ 

، وىذا ما يعرف بمحسنات الوصل لتناسب (3)"وجو كونو مقبواًل ال مردوداً 
واعمم أنو ما من عمم من عموم : "الجممتين والى ىذا أشار الجرجاني بقولو

البالغة أنت تقول إنو فيو خفي غامض ودقيق صعب إال وعمم ىذا الباب 
أغمض وأخفى وأدق وأصعب، وقد قنع الناس فيو بأن يقولوا إذا رأوا جممة قد 
ترك فييا العطف أن الكالم قد استؤنف وقطع عما قبمو ال تطمب انفسيم منو 

.  (4)"زيادة عمى ذلك ولقد غفموا غفمة شديدة
: (خمسة)وأما مواضع الفصل عند البالغيين فيي 

أن يكون بين الجممتين إتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنيما ُأفرغا في قالب  .1
واحد ويسمى ذلك كمال االتصال وىو بمنزلة البدل أو بيان الييام في الجممة 

.  االولى أو بالتوكيد

                                                 

 . 254/دالئل اإلعجاز (1)

عفت . ، ينظر بالغة العطف في القران الكريم، د373/شرح التمخيص، لمشيخ اكمل الدين (2)
 . 96/الشرقاوي

 . 120/مفتاح العموم (3)

 . 245/دالئل االعجاز (4)
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أن يكون بين الجممتين تباين تام بدون إييام خالف المراد ويسمى ذلك كمال  .2
 . عمي كاتب، الحمام طائر: االنقطاع، مثال

أن يكون بين الجممتين رابطة قوية ويسمى ذلك شبو كمال االتصال النيا  .3
َوَما ُ َ رُِّئ تكون جوابا عن سؤال يفيم من الجممة األولى كما في قولو تعالى 

إن : ، أي لماذا؟ والجواب53/سورة يوسف َنْ ِلي ِإنَّ النَّْ َس َ َمَّاَرٌة ِ اللُّووِ 
 . النفس ألمارة بالسوء، وىذا ما يسمى باالستئناف البياني

: أن يكون بين الجممة األولى والثانية جممة أخرى ثالثة متوسطة حائمة بينيما .4
 : ويسمى شبو كمال االنقطاع كقول الشاعر

    وتظـن سممـى أنني أبغي بيـا         بدال أراىـا في الضـالل تييـم

أن يكون بين الجممتين تناسب وارتباط لكن يمنع من عطفيا مانع وىو عدم  .5
قصد اشتراكيما في الحكم ويسمى ذلك التوسط بين الكمالين، كما في قولو 

َذا َ َمْوا ِإَلى َ َ اِا ِنِهْم َ اُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْ ُن ُمْلَ ْهِزُئونَ تعالى   (14) َواِِإ
15، 14/ سورة البقرةالمَُّه َ ْلَ ْهِزُئ ِ ِهْم 

(1)  .
:  (ثالثة)وأما مواضع الوصل فيي 

إذا اتحدت الجممتان في الخبرية واالنشائية لفظًا ومعنًى مثال الخبريتين قولو  .1
اَر َلِ ي َنِ  مٍ (13)ِإنَّ اْ َْ رَاَر َلِ ي َنِع مٍ : تعالى نَّ اْلُ نَّ / سورة االنفطار َواِِإ

سورة  َ اْدُ  َواْلَ ِقْم َكَما ُ ِمْرتَ : ، ومثال االنشائيتين قولو تعالى13-14
ِإنِّي ُ ْ ِهُد المََّه َواْ َهُدوا َ نِّي : ، ومن جمالية الوصل قولو تعالى15/الشورى

إني ُأشيد اهلل واشيدكم، : ، إذ التقدير54/سورة ىود َ ِريٌو ِممَّا ُ ْ ِرُكونَ 
فالمعيار الفاصل ىو . فالجممة الثانية انشائية لفظًا ولكنيا خبرية في المعنى

.  المعنى وليس ظاىر المفظ
دفع توىم غير المراد، وذلك إذا اختمفت الجممتان في الخبرية واالنشائية وكان  .2

ال شفاه اهلل، : الفصل يوىم خالف المقصود، كما تقول مجيبًا لشخص بالنفي
ىل َبِرئ عمي من المرض؟ فترك الواو يوىم السامع الدعاء عميو : لمن يسألك

                                                 

، ينظر معجم المصطمحات 146، 143/ينظر االيضاح في عموم البالغة، لمقزويني (1)
 . 124 – 3/119: احمد مطموب. البالغية وتطورىا، د
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وىو خالف المقصود ألنَّ الغرض الدعاء لو، وىذا ضابط بالغي يظير 
 . جمالية األداء المغوي التنغيمي

إذا كان لمجممة األولى محل من اإلعراب وقصد تشريك الجممة الثانية ليا في  .3
أن "، من ىذا يتبين لنا (1)عمي يقول ويفعل: اإلعراب حيث ال مانع نحو

طريقة القران تجري عمى استواء واحد في تركيب الحروف باعتبار من 
أصواتيا ومخارجيا، وفي التمكين لممعنى بحس الكممة وصفتيا ثم االفتنان فيو 
بوضعيا من الكالم وباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقاتو عمى حسب مواقع 

، وقد يترشح الدرس الصوتي في (2)..."الكممات ال يتفاوت ذلك وال يختل
 ُ َ اِدُ وَن المََّه َوُاَو َ اِدُ ُهمْ جمالية أسموب الوصل كما في قولو تعالى 

 َوَمَكُروا َوَمَكَر المَُّه َوالمَُّه َ ْ ُر اْلَماِكِر نَ  وقولو 142/النساء
الفائدة المعنوية " إذ نجد أسموب الوصل بالواو الذي يحقق 54/آل عمران

عطائو حكمو والفائدة الصوتية المتحققة بتكرار تمك  بمشاكمة المفظ باآلخر وا 
األلفاظ ما يمّكن تمك األلفاظ من سياقاتيا ويربط بين الجمل ربطا ال سبيل إلى 

.  (3)"الفكاك منو
وقبل البدء في الرحمة البالغية مع جماليات الوصل والفصل ومحسناتو في 

 َ َ َس َوَ َولَّى: السورة الكريمة نود بيان سبب نزول مطمع السورة وىو قولو تعالى
، والمقصود ىو ابن أم مكتوم، فقد أتى النبي 2-1/عبس َ ْن َناَوُا اْ َْ َمى{ 1}
() والرسول يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جيل بن ىشام وعباس بن عبد المطمب 

وأبيًا وأمية بن خمف، ويدعوىم إلى اهلل تعالى ويرجو إسالميم فقام ابن أم مكتوم، 
عممني مما عممك اهلل وجعل يناديو ويكرر النداء وال يدري أنو : وقال يا رسول اهلل

 لقطعو ()مشتغل مقبل عمى غيره حتى ظيرت الكراىية في وجو رسول اهلل 
يقول ىؤالء الصناديد إنما أتباعو العميان والسفمة والعبيد : كالمو، وقال في نفسو

                                                 

 . 126/، ينظر بالغة العطف في القران الكريم173/ينظر جواىر البالغة (1)

 . 206/إعجاز القران والبالغة النبوية، مصطفى الرافعي (2)

 . 193/عيود عبد الواحد. السور المدنية دراسة بالغية اسموبية، د (3)
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 وأعرض عنو وأقبل عمى القوم الذين يكمميم، فأنزل اهلل ()فعبس رسول اهلل 
ذا رآه يقول()تعالى ىذه االيات، فكان رسول اهلل  مرحبًا :  بعد ذلك يكرمو، وا 

.  (1)بمن عاتبني فيو ربي

:  سورة عبس

{ 3}َوَما ُ ْدِر َك َلَعمَُّه َ زَّكَّى  {2} َ ن َناوُا ا ْ َمى {1}َ َ َس َوَ َولَّى قال تعالى 
( 1-4  ) و َ ذَّكَُّر َ َ نَ َعُه الذِّْكَرى

بعد بيان مناسبة نزول اآليات الكريمة، يمكن الوقوف عند أىم المعاني 
السموبي الوصل والفصل الستجالء أىم الدروس والعبر التي يقرىا الخطاب 

القرآني إذ تشكل الوحدة الموضوعية لعنوان السورة من مطمعيا في جمالية الوصل 
، َوَما ُ ْدِر َك َلَعمَُّه َ زَّكَّى َ َ َس َوَ َولَّى َ ن َناوُا ا ْ َمىوالفصل في قولو تعالى 
َوُاَو  {8}َوَ مَّا َمن َناوَك َ ْلَعى  {7}َوَما َ َمْ َك َ ال َ زَّكَّى تواشجًا مع قولو تعالى 

.  / 7-10َ َ نَت َ ْنُه َ َمهَّى {9}َ ْ َ ى 
ألن بؤرة الحديث  (تولى)و (عبس)فنجد الوصل في مطمعيا بين الفعمين 

عتاب الرسول الكريم عميو الصالة والسالم وبيان مكانة األعمى ابن أم مكتوم 
() ومن جمالية االقتران بين الفعمين أْن برزا في فن الوصل ويمكن أن نجد ،

:  نكت بالغية (ثالث)في ذلك 
المناسبة الجامعة بين العبوس والتولي إذ يكشفان عن موقف الرسول عميو : ا ولى

الصالة والسالم وىو منشغل بدعوة كفار مكة وصناديدىا، والجامع بين الفعمين أّن 
ومنو قيل يوم .. العبوس قطوب الوجو من ضيق الصدر)العبوس متعمق بالوجو و

، (3)، وأما التولي ففيو معنى اإلعراض ويكون بالجسم أو بترك اإلصغاء(2)"عبوس
وقد عده ابن عاشور من جمالية االستعارة لعدم االشتغال بسؤال سائل ولعدم 

.  (4)االقبال عمى الزائر
                                                 

 . 252/أسباب النزول لمواحدي (1)

.  320/المفردات (2)
.  534/ن.م (3)
.  30/104: التحرير والتنوير، البن عاشور (4)
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ومنو نجد جمالية الترابط المعنوي الذي يرسم لنا ابعاد التصوير البميغ 
وينفرد "لحال رسول اهلل عميو الصالة والسالم وىو منشغل يدعو إلى اهلل عز وجل 

األسموب القراني بالقدرة عمى عرضيا في ىذه الصورة في لمسات سريعة وفي 
عبس )عبارات متقطعة وفي تعبيرات كأنيا انفعاالت ونبرات وسمات ولمحات حية 

... بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب (وتولى أن جاءه األعمى
"(1)  .

من جمالية الوصل بالغة االلتفات في خطاب النبي عميو الصالة والسالم : الثان  
عبست وتوليت، وذلك : بضمير الغائب بدل الخطاب المباشر، إذ لم يقل مثال

( 2)"() الييام أّن من صدر عنو ذلك غيره ألنو ال يصدر عنو ()إجالاًل لو "

إْن األىم مقدم عمى الميم وىو كان : "تكريمًا لو، وقد ذكر الرازي نكتة ُأخرى فقال
قد أسمم وتعمم ما كان يحتاج إليو من أمر الدين أما أولئك الكفار فما كانوا قد 

.  (3).. "أسمموا
 فقد أخرج الطبري بسنده الصحيح عن َ ن َناوُا ا ْ َمىقولو تعالى : الثالث 

، وجاء بالفصل تعمياًل (4)رجل من بني فير يقال لو ابن ام مكتوم: مجاىد قولو
في موضع نصب ألنو " أن"لفاتحة الخطاب وبيان سبب ىذا العتاب الرباني فـ 

، ومن جمالية (5)"مفعول لو والمعنى ألن جاءه األعمى أي الذي ال يبصر بعينيو
ذكره "النظم معنى التأنيس المفاد من الجممة الخبرية فقد ذكره بصفة العمى ألن 

إنو بسبب عماه استحق مزيد الرفق : بمفظ األعمى ليس لتحقير شأنو بل كأنو قيل
كما تبدو لنا رقة العتب "، ومن جمالية التقديم والتأخير الدرس الصوتي (6)"والرأفة

جاءك األعمى : بدل الكاف كان يقال.. (الياء)صوتيًا باستعمال ضمير الغائب 
                                                 

.  8/458: في ظالل القران، لسيد قطب (1)
.  14/332: روح المعاني، لاللوسي (2)
.  31/55: التفسير الكبير، لمرازي (3)
.  4/591: د حكمت بشير. التفسير الصحيح موسوعة الصحيح الميسور، أ (4)
.  19/138: الجامع ألحكام القران، لمقرطبي (5)
.  31/56: التفسير الكبير (6)
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فالياء ميموس رخو خفي، أما الكاف فميوس شديد انفجاري يعبر عن المواجية 
، ولما وقع اإلعراض عنو من الرسول عميو الصالة والسالم (1)"ألنو ضمير خطاب

جاء الفصل كاشفًا ليذا المعنى، وألجل المناسبة في بيان حرص األعمى عمى 
استماع القران الكريم والتعمم من النبي عميو الصالة والسالم أعقبو بأسموب الوصل 

لالنتفاع من مجالسة الرسول عميو الصالة والسالم فقال تعالى  ()تكرمًا لو 
َوَما ُ ْدِر َك َلَعمَُّه َ زَّكَّى  و َ ذَّكَُّر َ َ نَ َعُه الذِّْكَرى  .

إذ يرشح السياق الوصل مع أسموب االستفيام التركيبي مع الفعل المضارع 
المعنى أي شيء يجعمك داريًا وانما يستعمل مثمو لقصد "لنكتة بالغية إذ  (يدريك)

الذي تمثل باألسموب الخبري االبتدائي تمييدًا لما بعده . (2)"اإلجمال ثم التفصيل
وكرامة لو لصدقو في اإلقبال إلى مجمس الرسول عميو  ()ورفعة لشان األعمى 

ذلك لما فيو من اإليناس بعد اإليحاش واإلقبال بعد "الصالة والسالم و
، لذا خصو بصفة التزكية واالنتفاع من عوائد الذكرى كما قال (3)"اإلعراض

موعظتك وتكون لو لطفًا في بعض الطاعات، والمعنى أنك "أي  (فتنفعو الذكرى)
، (4)"ال تدري ما ىو مترقب منو من ترك أو تذكر ولو دريت لما فرط ذلك منك

ومنو تظير مكانة الذكرى وأثرىا في اليداية والتزكية واالرتقاء في منازل اإليمان 
باعتبار حال السامع، وىذا يظير أيضا مكانة التوجيو النبوي وأثره في نفوس 

.  المخاطبين باعتبار المتكمم
، االنتفاع منيما أو من أحدىما (التزكية والذكرى)والجامع بين األمرين 

أي تحصل الذكرى في نفسو باإلرشاد لما لم يكن يعممو أو تذكر لما كان في "
.  (5)"غفمة عنو

                                                 

رسالة دكتوراه مقدمة )عزة عدنان احمد ( عم يتساءلون)بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء  (1)
.  80( /2005/جامعة الموصل/إلى كمية اآلداب

.  30/106: التحرير والتنوير (2)
.  14/332: روح المعاني (3)
.  4/544: الكشاف، لمزمخشري (4)
.  30/107: التحرير والتنوير (5)
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ومن جمالية التعبير القرآني الكشف عن نية المعرضين عن الدعوة 
واالستجابة لرسالة التوحيد فجاء فن الفصل كاشفًا ليذا المعنى الذي يصف حاليم 

عراضيم بقولو   ثم يعاضده فن / 5-6َ َ نَت َلُه َ َصدَّى {5}َ مَّا َمِن اْلَ ْغَنى وا 
َوُاَو  {8}َوَ مَّا َمن َناوَك َ ْلَعى الوصل في جمالية التقابل السياقي، بقولو 

.  / 8-10َ َ نَت َ ْنُه َ َمهَّى {9}َ ْ َ ى 
فنجد جمالية الوصف في تشكيل أبعاد الصورة القرآنية من خالل المفردة 

توحي لمقارئ بحال السوء  (استغنى)القرآنية الجامعة لممعاني الفياضة فكممة 
االستغناء عد الشخص "والظمم لمنفس، فالصيغة تجمع معاني الذم والتكبر ألّن 

نفسو غنيًا في أمر يدل عميو السياق، قول أو فعل أو عمم، فالسين والتاء لمحسبان 
.  (1)"أي حسب نفسو غنيًا وأكثر ما يستعمل االستغناء في التكبر واالعتزاز بالقوة

وعبر عن حرص الرسول عميو الصالة والسالم عمى إيمان ىؤالء الكافرين 
، فيم (2)"تعرض، يقال فالن يتصدى لفالن إذا تعرض لو ليراه"أي  (تصدى)بقولو 

بعيدون عن اإليمان وسماع القران الكريم مستغنين بقوتيم وطغيانيم فيم معزولون 
.  عنك يا محمد، وىذا يظير لنا جمالية الفصل في مطمع اآلية

وأما حال المؤمنين المقبمين إليك ألجل االنتفاع وسماع القران الكريم فيم 
أىل خير وبركة، فكشف لنا النظم القرآني، بالغة الوصل إظيار مقام األعمى 

()  فقال تعالى نَت َ ْنُه  {9}َوُاَو َ ْ َ ى  {8}َوَ مَّا َمن َناوَك َ ْلَعى َ َ
، وقد ذكر الرازي نكتة بالغية من خالل سؤالو عن كيفية اتصال ىذه اآلية َ َمهَّى

:  بما قبميا؟ وأجاب من وجيتين
ىذا التأديب الذي أوجبتو إليك وعرفتو لك في إجالل الفقراء : كأنو قيل: ا ولى

.  وعدم االلتفات إلى أىل الدنيا

                                                 

.  الصفحة نفسيا: المصدر نفسو (1)
.  514/تفسير غريب القران، البن قتيبة (2)
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ىذا القران قد بمغ في العظمة إلى ىذا الحد العظيم فأيُّ حاجة : كانو قيل: الثان  
بو إلى أْن يقبمو ىؤالء الكفار سواء قبموه أو لم يقبموه فال تمتفت الييم وال تشغل 

ياك أْن تعرض عمن آمن بو تطيبًا لقمب أرباب الدنيا .  (1)"قمبك بيم وا 
: ويمكن أن نمحظ في السياق نكتتين بالغيتين أيضا

جمالية الوصل مع التفصيل في مقام الخطاب تمييدًا لبيان مراتب المدح : ا ولى
 –( يسعى)، من خالل استشعار داللة األفعال المضارعة ()البن ام مكتوم 

ألنَّ الفعل يفيد التجدد  ( يذكر–يزكى )وقد سبقو الحديث كذلك بالفعمين  (يخشى)
والحدوث ويعطي لمسامع استحضار الصورة الحركية التي تثير المتمقي ويتصوره 
في استمرار أنو يسعى ويخشى، وليس ذلك مما يثيره الفعل الماضي ألنَّ سامعو 

.  (2)قد يكتفي بأْن يتخيل فعاًل قد مضى، وربما ال يستحضر صورتو أو تكرره
السعي المشي السريع وىو "و (يسعى)فبدأ بالمدح الظاىري الحركي بقولو 

، وىو تعبير عن ىمتو (3)"دون العدو ويستعمل لمجد في األمر خيرًا كان أو شراً 
أي وأما من جاءك يسرع ويمشي في طمب العمم "العالية في اإلقبال إلى اإلسالم 
وما عميك )، ومن بديع التقابل في المدح أنَّ قولو (4)"هلل ويحرص عمى طمب الخير

في محل ( وىو يخشى)وقولو ( تصدى)في محل نصب حال من فاعل  (أال يزكى
.  (5)نصب حال من فاعل يسعى

الذي يدل عمى وجود االستعداد  (يخشى)وقد ناسبو المدح الباطني بقولو 
الخشية خوف يشوبو تعظيم )فـ  ()الفطري اإليماني عند الصحابي الجميل 

وأكثر ما يكون ذلك عن عمم بما يخشى منو ولذلك خص العمماء بيا في قولو 
.  (6)"واما من جاءك يسعى وىو يخشى"وقال " إّنما يخشى اهلل من عباده العمماء"

                                                 

.  31/58: التفسير الكبير (1)
عم )، ينظر بنية السورة القرانية الواحدة في جزء 111/احمد بدوي. من بالغة القران، د (2)

.  82 /(يتساءلون
.  233/المفردات (3)
.  3/458: صفوة التفاسير، لمصابوني (4)
.  15/244: ينظر الجدول في اعراب القران وصرفو وبيانو، محمود صافي (5)
.  149/المفردات (6)
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فأنت )في قولو  ( تصدى–تميى )جمالية الخطاب المتمثل في فن الطباق : الثان  
( فأنت لو تصدى)، مقابل الخطاب في قولو ()مع ابن ام مكتوم  (عنو تميى

إنكار التصدي "مع حال المستغني عن الدعوة، واألسموب الخبري مستعمل في 
والتميي عميو، أي مثمك خصوصًا ال ينبغي لو أن يتصدى لمغني ويتميى عن 

، وليس ىذا فحسب انو ميزان التقوى واإليمان، وفي ذلك إشراقة في حياة (1)"الفقير
العبرة من ىذه اآليات أنَّ اهلل تعالى زاد "الداعية الرسول عميو الصالة والسالم إذ 

 عممًا عظيمًا من الحكمة النبوية، ورفع درجة عممو إلى أسمى ما تبمغ ()نبيو 
إليو عقول الحكماء رعاة االمم، فنبيو إلى أن معظم األحوال أو جميعيا نواحي 

صالح ونفع قد تخفى لقمة اطرادىا وال ينبغي ترك استقرائيا عند االشتغال بغيرىا 
.  (2)"ولو ظنو األىم

 أنَّ ذلك ()أن اهلل تعالى أعمَم رسولو "ومن جية الدعوة واإلصالح نجد 
المشرك الذي محضو نصحو وال يرجى منو صالح وأّن ذلك المؤمن الذي استبقى 
العناية بو إلى وقت آخر يزداد صالحًا تفيد المبادرة بو، ألنو في حالة تميفو عمى 

.  (3)" أشد استعدادًا منو في حين اخر()التمقي من رسول اهلل 
وال يفوت أنَّ جمالية فني الفصل والوصل اشتركا في بيان المعاني 

اإلرشادية في حياة الداعية الرسول عميو الصالة والسالم في بالغة المقابمة بين 
الجممتين ثم جاء الجواب الشافي لما تقدم من الصورتين متمثاًل في بالغة الفصل 

 مَّْرُ وَ ٍ  مَُّاهََّرٍة * ِ ي ُصُ ٍف مَُّكرََّمٍ  * َ َمن َ او َذَكَرُا *َكال ِإنََّها َ ْذِكَرٌة * 
.  / 11-15 ِكرَاٍم َ َرَرةٍ *ِ َ ْ ِدي َلَ َرٍة 

أي ال تفعل بعدىا مثميا "وىو استئناف بياني المراد منو البيان والتوضيح 
عراضك عن المؤمن الفقير والذي جرى من النبي   ()من إقبالك عمى الغني وا 

                                                 

.  4/545: الكشاف (1)
.  30/109: التحرير والتنوير (2)
، وىناك تفصيل جميل ليذا االجتياد النبوي ومسوغات لمناط العتاب القرآني 30/111: ن.م (3)

.  114 – 30/112: لمرسول الكريم وحكمتو، ينظر المصدر نفسو
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: كأنو قيل"، إنيا الموعظة القرآنية والذكرى الخالدة (1)"كان ترك األولى كما تقدم
ىذا التأديب الذي أوجبتو اليك وعرفتو لك في إجالل الفقراء وعدم االلتفات إلى 

وىم ( 2)"أىل الدنيا ُأْثِبَت في الموح المحفوظ الذي قد وكل بحفظو أكابر المالئكة
الكتبة الكرام المطيعون كما وصفو القران، ولما حصل االلتفات البشري في 

.  اإلعراض عن ابن ام مكتوم ناسبو في الخطاب فن االلتفات بالغيًا كما ذكرنا
{ 18}ِمْن َ يِّ َ ْيٍو َ َمَقُه  {17} َما َ ْكَ َرُا اإلنلانُ ِ َل : ثم جاء قولو تعالى

ُثمَّ إذا  {21}ُثمَّ َ َماَ ُه َ َ ْ َ َرُا  {20}ُثمَّ اللَِّ  َل َ لََّرُا  {19}ِمن نُّْاَ ٍ  َ َمَقُه َ َقدََّرُا 
، متجمياًل ببالغة الفصل تشنيعًا ألسوء الصفات ومحور / 17 – 22َ او َ نَ َراُ 

ىالك اإلنسان في الدنيا واآلخرة أال وىي صفة الكفر والجحود، ونجد التناسب 
ألنَّ كمتا الجممتين ال محل ليا من  (كال إنيا تذكره)المعنوي بينيا وبين قولو 

، ونكتة ىذا *أيضًا أّنو استئناف بياني (ما أكفره)، وسر قولو (3)االعراب استئنافية
واي سبب في ىذا العجب والترفع مع : فكأّنو قيل"الفصل أنيا جاءت بعد سؤال 

فال جرم ذكر تعالى ما يصمح أْن يكون ... أنَّ أولو نطفة قذرة وآخرة جيفة مذرة
عالجًا لعجبيم وما يصمح أْن يكون عالجًا لكفرىم فإنَّ خمقة اإلنسان تصمح ألْن 

يستدل بيا عمى وجود الصانع وألْن يستدل بيا عمى القول بالبعث والحشر 
وىي من "، وىو من باب الدعاء عميو بالمعن والبعد عن رحمة اهلل تعالى (4)"والنشر

تعجب من  (ما أكفره)أشنع دعواتيم الن القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعيا 
إفراطو في كفران نعمة اهلل وال ترى ًأسموبًا أْغمظ منو وال اخشن مسًا وال أدلَّ عمى 
سخط وال أبَعَد شوطًا في المذمة مع تقارب طرفيو وال اجمع لالئمة عمى قصر 

ما الذي أكفره؟، "، وقد يرشح التعبير القرآني جمالية االستفيام، والتقدير (5)"متنو
                                                 

.  19/140: الجامع ألحكام القران (1)
.  31/58: التفسير الكبير (2)
.  246 – 15/245: ينظر الجدول في إعراب القران وصرفو وبيانو (3)

كفرت برب النجم، ينظر لباب النقول، : ان اآلية نزلت في عتبة بن ابي ليب حين قال* 
 . 227/لمسيوطي

.  31/60: التفسير الكبير (4)
.  4/546: الكشاف (5)
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، وىو من المعاني المجازية الذي يفيد معنى االستفيام (1)"أّي شيٍء أكفره؟: أي
.  (2)التوبيخي كما ذكره اآللوسي في تفسيره

ثم ترتب عمى ىذا التذكير بأصل خمق االنسان وىي النطفة بيان فضل اهلل 
وقدرتو عمى ايجاد االنسان من ماء ميين ثم ذكر السبيل ثم ذكر نيايتو بالموت 

التي تفيد العطف مع التراخي أي الفترة الزمنية  (ثم)والفناء في جمالية العطف بـ 
بين المعطوف والمعطوف فيو فكيف يكفر االنسان بمن خمقو، ومن المناسبة 
لسياق اآلية فن الفصل ألنَّ موضوع اآلية في قضية حاسمة وفاصمة لحياة 

اإلنسان أال وىي العقيدة وكذلك المنازل الفاصمة في حياتو وىي الخمق والموت 
.  والنشور، لذا ناسبو في أسموب الفصل بعده أيضا

َكال َلمَّا : إذ إنَّ المقصود من ىذا التفصيل واإلطناب تقرير قولو تعالى
أي ليرتدع وينزجر ىذا الكافر عن تكبره وتجبره فإّنو لم يؤِد "، / 23َ ْقِ  َما َ َمَراُ 

.  (3)"ما فرض عميو ولم يفعل ما كمفو بو ربو من اإليمان والطاعة
بعدىا انتقل التعبير القرآني إلى مخاطبة اإلنسان بما يدوم بو عيشو وبقاؤه 
وحاجتو إليو أال وىو طعامو وشرابو في مقام التذكير بالمنعم سبحانو تعالى وما 

تفضل بو عمييم تأكيدًا لعبرة الحياة والموت من خالل النظر والتأمل كما في قولو 
ألصق " وقد خص ذكر الطعام ألّنو / 24 إلى َاَعاِمهِ اإلنلانَ ْمَ نُظِر تعالى 

، والعبرة من األمر بالنظر إلى الطعام (4)"شيء بو وأقرب شيء إليو وألزم شيء لو
َ نَّا َصَ ْ َنا اْلَماو ليست مجردة عن اإليمان وتحريك األحاسيس لذا قال بعدىا 

َوِ َنً ا َوَ ْضً ا  {27}َ َ نَ ْ َنا ِ  َها َ  ِّا  {26}ُثمَّ َ َقْقَنا ا ْرَ  َ قِّا  {25}َص ِّا 
.   /25 – 31َوَ اِكَهً  َوَ  ِّا {30}َوَ َداِئَق ُغْمً ا  {29}َوَزْ ُ وًنا َوَنْ اًل  {28}

                                                 

عرابو، لمزجاج16/58: جامع البيان في تفسير القران، لمطبري (1) : ، ينظر معاني القرآن وا 
5/221  .

.  14/338: روح المعاني (2)
.  3/459: صفوة التفاسير (3)
.  8/469: في ظالل القران (4)
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إذ نمحظ أسموبي الفصل والوصل في اآليات، يحرك المتمقي والسامع إلى 
أحداث ىذه المشاركة الذىنية التصويرية الستجالء المعاني واستحضارىا ألنَّ 

صورة الطبيعة المتحركة أمامو، إذ تعمل المفردات القرانية عمى إيجاد الحضور 
الفكري التي يستظل اإلنسان بو نعم العطاء والكرم من اهلل تعالى، وقد ناسب 

مجيء أسموب الفصل أسموب اإلطناب بالتفصيل بعد اإلجمال الن االمر حاسم 
إقرارا عمى المخاطبين وتنبيو الغافمين ألنو يتعمق بالوحدانية هلل تعالى فقد جاء 

، فذكر الماء ألنو سبب في إيجاد الموجودات إذ لوال الماء (إن)الخبر مؤكدًا بـ 
ليمكت األحياء بعد اليواء، وفيو إيماء إلى خمق اإلنسان من ماء، فمينظر إليو 

ىو بدل اشتمال من ذكر الطعام  (أنَّا صببنا الماء)نظر االعتبار والتأمل وقولو 
، ويمكن أْن ُندرك معنى (1)"ألنَّ ىذه األشياء تشتمل عمى كون الطعام وحدوثو"

البداية والنياية في ذكر الطعام وداللة االنتياء التي تدل عمى ضعف المخموق 
.  وحاجتو إلى الطعام وىذا يؤمئ إلى وحدانية اهلل تعالى الفرد الصمد

ويأتي أسموب اإلطناب بيانًا لنعم اهلل تعالى عمى خمقو متواشجًا مع بالغة 
وىي تفيد  (ثم)الوصل في تعداد ما تنبت األرض، تمثل في جمالية العطف بـ 

التي تفيد  (َ َ نَ ْ َنا)في قولو  (الفاء)الترتيب والتراخي من باب بيان داللة القدرة، و
الترتيب مع التعقيب من باب بيان داللة الفضل والتكريم عمى عباده، إذ نجد 

إذ المجانسة  (حبًا وعنباً )االقتران الثنائي بين ذكر النعم، فبدأ التعبير القراني بقولو 
المراد بالحب جنس الحبوب التي "بينيما أنَّ الحب ىو قوت اإلنسان والحيوان و

، وكذلك ذكر الرازي عمة (2)"يتقوت بيا وُتدََّخُر كالحنطة والشعير والذرة وغيرىا
، ثم ذكر ما يتمذ بو اإلنسان من الشراب مع (3)التقديم أنَّو كاألصل في األغذية

طعامو أال وىو العنب سواء أ كان فاكية تؤكل أم عصيرًا يشرب؟، ألنو غذاء من 
يقال سمي بذلك ألنو  "(قضباً )، ثم ذكر طعام البيائم (4)وجو وفاكية من وجو

                                                 

.  15/248: ، ينظر الجدول في اعراب القران31/63: التفسير الكبير (1)
.  14/342: روح المعاني (2)
.  31/63: ينظر التفسير الكبير (3)
.  الصفحة نفسيا: ن.م (4)
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، ثم ذكر ما تدوم حياتيا بالخضرة التي ىي (1)"يقضب مرة بعد مرة أي يقطع
الزيتون )عنوان استمرار الحياة والعطاء وىما من القوت ايضًا فناسب الجمع بين 

، ثم زاد في بيان العطاء الذي (وزيتونًا ونخالً )في بالغة الوصل بقولو  (والنخيل
وحدائق غمبًا وفاكية )يبيج النفوس وتنشرح لو الصدور أال وىو ذكر الحدائق فقال 

أي ما يجمع دوام حياة اإلنسان والحيوان، ومن بديع االقتران في محسنات  (وأباً 
الوصل ذكر الفاكية بعد الحدائق إذ الجامع بينيما البيجة والنظرة التي يتوصل 
بيا إلى األُنس والراحة النفسية داللة عمى حاجة اإلنسان إلييا، فإما أْن يكون 
ما أْن  االنس معنويًا باعتبار ما يرى الناظر ويبيج نفسو فيذه ىي الحدائق، وا 
يكون االنس حسيًا تستشعره النفوس باعتبار التذوق وما يجد طعمو ولذة شربو 

الذي ىو  (األبَّ )فيذه الفاكية فيذا وجو الجمع بينيما في جمالية الوصل، وذكر 
طعام الحيوان موازنة وتمييدًا في تقرير ما بعده تمثل في بالغة الفصل بقولو 

، إال أنَّ االعتبار بااليمان والتكاليف وانتظار البعث ألجل (متاعًا لكم وألنعامكم)
الجزاء، فميعتبر اإلنسان من حياتو قبل فوات الوقت وانقطاع األجل، ألنَّ المتاع 
زائل والطعام زائل واإلنسان فإن وىناك يوم الفصل لذا ناسبو في بالغة الفصل، 

استعدادًا  (متاعاً )فقد أوجز التعبير القراني في حسن ختام ذكر النعم بكممة 
، فقال تعالى (2)لالنتقال إلى دار البقاء والجزاء لذا اعقبيا بذكر مشاىد يوم القيامة

ُ  عن ذلك اليوم العصيب  ا َّ َ ْوَم َ ِ رُّ اْلَمْرُو ِمْن َ ِ  ِه  {33}َ ِإَذا َناوِت الصَّ
ِه َوَ ِ  ِه  {34} ْنُهْم َ ْوَمِئٍذ َ ْ ٌن  {36}َوَصاِ َ ِ ِه َوَ ِن ِه  {35}َوُ مِّ ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ

.  / 33 – 37{37}ُ ْغِن ِه 
شدة صوت ذي المنطق يقال "والصاخة كما ذكرىا صاحب المفردات ىي 

وىي عبارة عن القيامة  (فإذا جاءت الصاخة)صخ يصخ صخًا فيو صاخ، قال 

                                                 

.  514:/تفسير غريب القران (1)
التوحيد وبيان القدرة عمى المعاد وذكر اإلحسان عمى : وقد فصميا الرازي بأنَّ العبرة ىي (2)

العباد والمسارعة إلى الطاعة وتجنب الكبر، وأكدَّ ىذه المعاني بذكر أىوال القيامة، ينظر 
.  31/64: التفسير الكبير
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، وىو لفظ لو داللتو الصوتية (1)(يوم ينفخ في الصور)حسب المشار إليو بقولو 
لفظ ذو جرس عنيف ناقد يكاد يخرق صماخ األذن وىو يشق اليواء شقًا "فيو 

.  (2)"حتى يصل إلى األذن صاخًا ممحاً 
ونجد جمالية الفصل في بالغة التفصيل والتحديث عن ذلك اليوم حتى 

، ثم جاء الترتيب المفظي (يوم يفر المرء)يكون مشيدًا حاضرًا أمام األعيان، فقال 
-  الزوجة – األب – األم –األخ : متمثاًل بذكر ألفاظ األسرة عمى النحو اآلتي

والبنين، مع دقة االستعمال بأسموب االقتران الثنائي أواًل بذكر الوالدين ثم عطف 
: عمييا الزوجة واالبن وذلك يرشح نكتتين بالغيتين

تعظيم أىوال يوم القيامة وشدة الموقف إذ يفر اإلنسان من أقرب الناس : االولى
المراد إنَّ الذين كان المرء في دار الدنيا يفر إلييم "إليو آصرة وقرابة والمعنى 

، ونجد داللة اليروب في (3)..."ويستجير بيم فإنو يفر منيم في دار اآلخرة
فكون أقرب الناس لإلنسان يفر منيم يقتضي ىول ذلك اليوم "استجالء المعنى 

بحيث إذا رأى ما يحل من العذاب بأقرب الناس إليو توىم أنَّ الفرار منو ينجيو من 
.  (4)... "الوقوع في مثمو

فبدأ باألخ ثم باألبوين ألنيما أقرب منو ثم "بالغة الوصل بين أفراد األسرة : الثان  
يفر من أخيو بل من أبويو بل من : بالصاحبة والبنين ألنيم أقرب وأحب كأنو قال

.  (5)"صاحبتو وبنيو
يبدأ باألخ "ومن محسنات الوصل أن الفرار يكون من العزيز فاألعز، أي 

وىو عزيز عمى النفس ولكنو دون األم واألب، ثم يحممو األمر عمى أْن يضحي 
مرة ًأخرى فيضحي باألم واألب وىما عزيزان عمى نفسو كذلك ولكنيما دون الزوج 

واالبن ثم يحممو األمر عمى أْن يضحي مرة أخرى فيضحي بالزوج وقد سماىا 

                                                 

.  275/الراغب (1)
.  8/472: في ظالل القران (2)
.  31/65: التفسير الكبير (3)
.  30/135: التحرير والتنوير (4)
.  4/548: الكشاف (5)
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، والذي (1).."القران الصاحبة وىي بيذه التسمية أقرب إلى الرجل من أبيو وأمو
يبدو في سياق الوصل أنَّ اإلنسان أول ما ييرب من األخ ألنو يعد العضد والسند 
في الشدائد، ثم ان اإلنسان بطبعو عند المصائب يعود إلى أقرب الناس مودة إليو 

أال وىم الوالدان والى أكثرىما حنانًا ومودة أال وىي األم لذا قدميا عمى األب، 
وبعدىا إلى شريكة الحياة ومن تقاسمو الكد فييا إلى من يجد عندىا المودة 

والرحمة، ولكن ال سبيل إال الفرار منيم جميعًا وحتى األبناء يفر منيم اآلباء فال 
وحيث كان "رجاء إال لمعمل الصالح وال حياة يوميا إال ألىل التقوى واإليمان، 

فرار المرء من األقرباء الخمسة يقتضي فرار كل قريب من أولئك من مثمو كان 
لكل امرئ منيم يومئٍذ )االستئناف جامعًا لمجميع تصريحًا بذلك المقتضى فقال 

، وىذا من رائعة التناسب (2)أي عن االشتغال بغيره من المذكورات (شأٌن يغنيو
البالغي إذ يعد من باب ذكر السبب وحسن التعميل لما سبق، ثم ذكر المصير في 

ختام السورة في حسن المقابمة التي مطمعيا أسموب الفصل تمثل في االستئناف 
 / 38{39}َضاِ َكٌ  مُّْلَ ْ ِ َرٌة  {38}ُوُنوٌا َ ْوَمِئٍذ مُّْلِ َرٌة البياني بقولو تعالى 

– 39  .
تقابميا صورة لسوء حال الكافرين تمثمت في أسموب الوصل في قولو 

 ْوَلِئَك ُاُم اْلَكَ َرُة اْلَ َنَرُة  {41}َ ْرَاُقَها َ َ َرٌة  {40}َوُوُنوٌا َ ْوَمِئٍذ َ َمْ َها َغَ َرٌة ُ
{42}/ 40 – 42  .

ومن بديع االستعمال القرآني تقديم ذكر حال المؤمنين عمى حال الكافرين 
ألن ىذه السورة أقيمت عمى عماد التنويو بشأن "مناسبة لبؤرة السورة الموضوعية 

رجل من أفاضل المؤمنين والتحقير لشأن عظيم من صناديد المشركين فكان حظ 
، (3)"الفريقين مقصودًا مسوقا إليو الكالم وكان حظ المؤمنين ىو المتمفت إليو ابتداءً 
وىذا من بديع النظم في ترابط حسن مطمع السورة وحسن ختاميا في أسموب 

                                                 

.  222 – 221/عبد الفتاح الشين. صفاء الكممة، د (1)
.  30/136: التحرير والتنوير (2)
.  30/137: ن.م (3)
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الفصل والوصل، وقد خص مدح المؤمنين في ذكر إسفار وجوىيم أي إشراق 
.  ، قد عالىا السرور والفرح(1)لونيا ألنَّ اإلسفار يختص بالمون

ثم ذكر سوء حال وجوه الكافرين قد عالىا الدخان والغبار تمثمت في 
تشنيعًا بحاليم ألنَّ الوجو محل إظيار  (عمييا غبرة)بالغة التقديم والتأخير بقولو 

ليو ينظر الناس لذا خصو بالذكر، وليس ىذا فحسب  النعمة كما سبق أو النقمة وا 
بتقديم المفعول بو عمى الفاعل لتأكيد سوء المصير ليم أي سواد  (ترىقيا قترة)بل 

، فحقق أسموب (2)كالدخان وال ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجو
ما شقاء .  الوصل نكتة بالغية تفيد تنبيو المخاطبين عمى ىذا المصير إما سعادة وا 
ثم ختمت اآلية بذكر أسوء صفاتيم وىي الكفر والفجور برزت في بالغة 
الفصل دون العطف داللة عمى أن الصفتين قد اجتمعتا فييم، فقد ذكر الرازي 

وكأن اهلل تعالى جمع في وجوىيم بين السواد والغبرة لما جمعوا "نكتة ذلك فقال 
.  (3)"بين الكفر والفجور واهلل اعمم

مع أنَّ  "(الكفر)بعد  (الفجور)وىناك تناسب معنوي آخر في ذكر صفة 
وصف الكفر أعظم من وصف الفجور لما في معنى الفجور من خساسة العمل 

.  وىو قول بميغ( 4)"فذكر وصفييم الدالين عمى مجموع فساد االعتقاد وفساد العمل
فقد تدرج اسموب الوصل والفصل مع موضوعات السورة المتعددة من 

نكار "مطمعيا في  بيان حال األعمى وذكر شرف القرآن والشكاية من أبي جيل وا 
حياء الموتى وشغل  قامة البرىان من حال النبات عمى البعث وا  البعث والقيامة وا 

إلى  (وجوه)الخمق في العرصات وتفاوت حال أىل الدرجات والدركات في قولو 
.  (5)"آخرىا

فنجد جمالية تناوب الوصل والفصل في إبراز الوحدة الموضوعية لسورة 
الوصل دورًا ميمًا في تصوير أحداث القصة وفي ربط عناصرىا "عبس وقد أدى 

                                                 

.  233/ينظر المفردات (1)
.  4/548: الكشاف (2)
.  31/66: التفسير الكبير (3)
.  30/138: التحرير والتنوير (4)
.  1/501: بصائر ذوي التمييز في كتاب اهلل العزيز، لمفيروزآبادي (5)
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والفصل والوصل في كل ميادينو يراعي الجانب ... بعد تحويميا إلى مشاىد قصيرة
 . (1)"المنطقي ويراعي مقتضى حال المخاطب نفسًا وعممًا وذوقاً 

نتائـج البحـث 

برز أسموب الفصل والوصل من مطمع سورة عبس لتجسيد موضوع تزكية 
، وختمت السورة بأسموبي الفصل والوصل تأكيدا ليذا المعنى، ومن ()األعمى 

: النكت البالغية التي تم رصدىا ما ىو أتٍ 
في مطمع السورة نجد جمالية التناسب المفظي مع موضوعيا فقد حصل  .1

االلتفات البشري من الرسول الكريم قابمو جمالية بالغة االلتفات، ومن 
التناسب أيضًا أنَّ حرص األعمى عمى استماع القران الكريم قد برز في 

أسموب الوصل تعبيرًا عن إقبالو وحالو مع الرسول عميو الصالة والسالم كما 
، وجاء التعبير بأسموب الفصل كاشفًا عن (وأما من جاءك يسعى)في قولو 

أما من ) مناسبة ليم كما في قولو اإلسالمحال المعرضين عن دعوة 
.  (استغنى

حسان اهلل عمى خمقو  .2 تجمى أسموب الفصل والوصل في مجال التذكير بالنعم وا 
باسموبي الوصل واإلطناب وىذا يناسب ما غمر اهلل عباده من النعم، إذ إنَّ 

 . شكرىا يحتاج إلى ىذا االستغراق المفظي من أجل االعتبار

ومن جمالية الفصل والوصل في وحدة البناء المغوي التقابل في خاطب  .3
فأنت عنو )وقولو  (فأنت لو تصدى)الرسول عميو الصالة والسالم في قولو 

بين حال المقبل إلى اإلسالم والمعرض عنو، وكذلك بين مدح ابن  (تميى
وبين ذم المستغني، أي تقابل بين اإلقبال واإلدبار،  (بالسعي والخشية)مكتوم 

 . وكذلك التقابل في حسن عاقبة المؤمنين وسوء مقام الكافرين

برز الفصل والوصل في مشاىد يوم القيامة إذ جاء المعنى بأسموب الفصل  .4
تعبيرًا عن حالة الفرار وىو يناسب معنى االنفصال عمن حولو تمثل في قولو 

                                                 

.  135/الفصل والوصل في القران الكريم (1)
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ولتجسيد ىول المشيد حيث يفر الكافر من العزيز إلى األعز  (يوم يفر)تعالى 
 . تجمت في أسموب الفصل

ختمت سورة عبس في إقرار مبدأ الثواب والعقاب من خالل ذكر حسن وجوه  .5
المؤمنين وردت بأسموب الفصل تميزًا ليم من غيرىم وتعظيمًا ألجرىم، 

وتعاضد أسموبي الوصل والفصل في إقرار سوء وجوه الكافرين الذين ارتضوا 
.  أسوء الصفات وىي الكفر والفجور

 وىذا يناسب مطمع السورة من باب ربط أسباب اإلقبال إلى اإلسالم بنتائج 
.  وعوائد اإليمان بالنجاة واألمان يوم القيامة
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Conjunction and Disjunction in Surat Abas in the 

Glorious Qurān 

Dr. Ma’an Tawfiq Daham

 

Abstract 
 
The Glorious Qurān remains the focus of reflection and 

I’jaz (inimitability). One aspect of this I’jaz is the structuring 

of words and sentences. This is reflected by conjunction and 

disjunction style that highlights the correlative meanings 

between words and sentences to give a highly stylistic image 

of Qurānic expression. One of the suras that reflects this style 

evidently is surat Abas. In this sura, conjunction and 

disjunction style represents an eloquent texture in its 

coherence from the outset up to the end of the sura. The 

present study deals with a significant aspect of eloquent I’jaz 

in the Arabic sentence. The study introduce an introduction 

that analyses the sura rhetorically. It also explains 

“conjunction and disjunction” from linguistic viewpoint. 

Then, the study reviews the practical examples of this style in 

the sura. Finally, the main conclusions were stated.  
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