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Abstract 

Qur’anic comma is a logical part of speech context. Moreover، it provides additional meanings the 

context needs and requires them. It has many impacts in Qur’an’s interpretation، parsing، choice 

of the meanings، and many more. Therefore، Al-Farraa in his book called “Quran’s Meanings” ، 
contributed in demonstrating and clarifying these meanings so he is considered to be one of the 

first exegetists of Qur’an who were concerned about the impact of the Qur’anic comma in Quran’s 

context. This impact might be ignored by some exegetists، which is the research problem. 

Highlighting this impact which was created by Al-Farraa is widely significant to demonstrate his 

methodology and approach in applying it on the Qur’anic context، which reflects the importance 

of the topic. This research aims at demonstrating the role of the Qur’anic comma and detailing its 

uses in choosing the Qur’anic meanings، Qur;anic modes of recitation، parsing aspects and many 

more. I used the descriptive and analytical methodology for the samples which were mentioned by 

Al-Farraa about using the Qur’anic comma in modifying the Qur’anic texts. The results came as 

follows. The consideration of the Qur’anic commas has a big impact on the interpretation of the 

Holy Qur’an according to Al-farraa. In addition، Al-Farraa unprecedently demonstrated the impact 

of the Qur’anic commas in parsing and accordance with classic speech of Arabs، and the preference 

of a recitation to another. Al-Farraa confirms that the Qur’anic commas are reasons of implied 

omission at the end of verses. Moreover، considering the the Qur’anic commas in choice and 

preference of the Qur’anic context do not allow the imposition of improper interpretation to 

Allah’s Book. With all that، the Qur’anic commas’ impact can be seen in Tafsir according to Al-

Farraa.  

Keywords: commas، impact، Qur’an، Al-Farraa، Tafsir . 
 

 ملخص البحث 
 ، ياق إليها، بل هي مفصحة عن معان زائدة مرادة، يفتقر الس   حمكما    ة مرتبطة بسياق الكالم ارتباطا  الفاصلة القرآني  

للفراء يف كتابه "معاين وهلا آاثر متعد  د يف تفسري القرآن، وإعرابه، واالختيار بني املعاين، وغريها؛ لذا كان    ،بهاويتطل  
رين الذين اهتموا ببيان أثر الفاصلة القرآني ة يف  القرآن" إسهام يف إظهار هذه اآلاثر، وبياهنا، فهو يعترب من أوائل املفس  
ياق القرآين، وهذا األثر قد ال ينتبه إليه البعض، وهنا تكمن مشكلة البحث، كما أن  إبراز هذا األثر الذي ابتكره  الس  

ياق القرآين، وهنا تكمن أه  ي ة املوضوع، والذي يهدف ا لفراء له أه  ي ة ابلغة يف بيان منهجه وطريقته يف تنزيله على الس  
 إىل بيان املراد ابلفاصلة القرآني ة، مع تفصيل استعماهلا يف اختيار املعىن القرآين، والقراءات القرآني ة، والوجه اإلعرايب، وغري
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عت يف هذا البحث املنهج الوصفي الت حليلي للن ماذج اليت وردت عن الفراء يف استعماله الفاصلة القرآني ة ذلك، وات ب
تبني  يف هذا البحث أن  مراعاة الفواصل القرآني ة له أثر عند الفراء يف   لتوجيه الن ص القرآين، وقد ظهرت الن تائج الت الية:

أثر الفواصل القرآني ة يف اإلعراب، وموافقة كالم   - بطريقة مل ُيسبق إليها    -  الفراء أظهرتفسري كالم هللا تعاىل، كما أن  
العرب، وتقدمي قراءة على أخرى، وهي عنده سبب من أسباب احلذف املقد ر يف أواخر اآلايت، كما أن  مراعاة الفواصل 

ياق القرآين ال جتع جيح يف الس   ل ألحد أن يتكل ف معىن ال يليق أن ُُيمل عليه كتاب هللا تعاىل، القرآني ة يف االختيار والَّت 
 وهبذا يظهر أثر الفواصل القرآني ة يف التفسري عند الفراء. 

الفواصل، أثر، القرآن، الفراء، التفسري.   الكلمات املفتاحية:   
 

 املقدمة 
مبثله، أو ببعضه، وهو الكالم الذي انبهر به علماء القرآن الكرمي هو كتاب هللا الذي أعجز العرب والعجم عن أن أيتوا  

الفنون على خمتلف طرقهم وجماالهتم، فاستفادوا منه، وأظهروا دالئل عظمته، وإعجازه، وتشريعه، وأهل اللغة منهم وجدوا 
وإعرابه، وأساليبه فيه غذاء  ألساليب العربية، والنحو، ومنهم الفراء الذي ألف كتابه "معاين القرآن" يف بيان لغة القرآن،  

يف   - اليت معناها أواخر اآلايت، أو رؤوس اآلايت  - البالغية، ومما تطرق إليه بنحٍو مل يسبق إليه: أثر الفاصلة القرآنية 
 السياق القرآين. 

 التحديد املفاهيمي اللغوي يف املراد ابلفواصل القرآنية. 
لصاد والالم كلمة صحيحة تدل على متييز الشيء من الفاء وايرجع أصل الفواصل يف اللغة إىل كلمة )َفَصَل(، ف

 .(1)يقال: فصلت الشيء فصال    ؛الشيء وإابنته عنه
فواصل القرآن ، و حروف متشاكلة يف املقاطع توجب حسن إفهام املعاينالقرآنية هي    الفواصلوأما يف االصطالح؛ ف

ا طريق إىل إفهام املعاين اليت ُُيتاج إليها يف أحسن صورة يدل  هبا عليها،   الفواصل يف اآلايت و كل ها بالغة وحكمة؛ ألهن 
، وهذا (3)وقرينة السجع   ،كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وتكون    ،(2) ، أو حروف متقاربةعلى حرف واحدأتيت  ة  القرآني  

 . األلوان اليت ُوجد اهتمام إببرازها يف البالغة القرآني ة، ويدخل حتت علم البديع لون من  
 ؛ وهي الطريقة اليت يباين القرآن هبا سائر الكالم  ،لتحسني الكالم هبا  ؛ وتقع الفاصلة عند االسَّتاحة يف اخلطاب

ٞب  )، فآخر اآلية فاصل بينها وبني ما بعدها، وداللة ذلك من قوله تعاىل:  ومسيت هبذا ألن عندها ينفصل الكالمان  ِكت َٰ

تُهُۥ  اي َٰ ل ۡت ء  َلت:  (فُص ِ  . (4) [3]ُفص  
ن فيما مل أيلفه العرب يف البديعة إمتاع للشعور والعاطفة، وخطاب للعقل، وإثراء وتفن    القرآني ة   الفواصل ويف هذه  

إلمتام الكالم،  ا  لفظي    نا  حمس    فقافية الشعر كان يؤتى هبا غالبا    ؛الفاصلة القرآنية من قافية الشعرمتيزت  ، ومن هنا  خطاهبم
 ما يضطر الشاعر إىل ذلك.   ، وخرجت عن سياق الكالم، وكثريا  مت إقحاما  قح  حىت وإن أُ 
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عان زائدة مرادة، يفتقر ، بل هي مفصحة عن م حمكما    أما الفاصلة القرآنية فهي مرتبطة بسياق الكالم ارتباطا  
 .(5) ومن مث  مل تكن حلية لفظية فحسب كما هو احلال يف الشعر يف كثري من األحيان   ،بهاويتطل    ، السياق إليها

الفاصلة هي الكالم الت ام ه( بني الفاصلة ورأس اآلية، حيث ذكر أن  444وقد فرق اإلمام أبو عمرو الداين )ت  
فكل رأس آية  ،وغريها  ،رؤوس آي  وكذلك الفواصل يكن   ، وغريها،والكالم الت ام قد يكون رأس آية  ، املنفصل مم ا بعده

، واملقصود ابلفواصل القرآني ة يف هذا البحث (6)الن وعني وجتمع الضربني  فالفاصلة تعم    فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية،
 . هي رؤوس اآلايت

 

 املطلب األول: تعريف خمتصر ابإلمام الفراء رمحه هللا. 

العالمة، صاحب ،  األسدي موالهم، الكويف، النحوي  ، أبو زكراي الفراء،ُيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظورهو  
 ه(.189، وهو صاحب اإلمام الكسائي املقرئ النحوي )ت  التصانيف

عيها »لوال الفراء، ملا كانت عربية، ولسقطت؛ ألنه خلصها، وألهنا كانت تتنازع ويد    : أنه قال: (7)ورد عن ثعلب
 .(8)  كل أحد«

وحده،   ا  نحو فشاهدته نسيج، وعن ال: »رأيت الفراء، ففاتشته عن اللغة، فوجدته حبرا  قال  (9)وعن مثامة بن أشرس
، وأبايم العرب والشعر والنجوم، فأعلمت به أمري املؤمنني، ابختالف القوم، وابلطب خبريا    وعن الفقه فوجدته عارفا  

 . (10) فطلبه«
منها   تصانيف كثرية  الفراء  القرآن«  ألف  »معاىن  الدراسة    - كتاب  موضع  »البهو   ،-وهو  كتاب و   ،«ي  كتاب 

القرآن«و   ، »الل غات« القرآن«و   ،كتاب »املصادر يف  والتثنية يف  كتاب و   ، كتاب »الوقف واالبتداء«و   ، كتاب »اجلمع 
 .(11)، وغريهاكتاب »النوادر«و   ، كتاب »آلة الكاتب«و   ،»الفاخر«

 .(12)-رمحه هللا -بطريق احلج، سنة سبع ومائتني، وله ثالث وستون سنة تويف الفراء  
 

 الثاين: نبذة خمتصرة عن منهج الفراء يف كتابه معاين القرآن. املطلب  

حنى الفراء يف كتابه )معاين القرآن( إىل املنحى النحوي، حيث أكثر فيه من اإلعراب، وأظهر معامل الن حو الكويف 
ومصطلحاته، واالستشهاد على القواعد الن حوي ة آبايت القرآن، وما قالته العرب من شعر، أو نثر، وما شاع على األلسن 

 من كالمهم، ولغاهتم. 
الن صوص العربي ة، وأصدقها، واالحتجاج به أوىل من أي كالٍم غريه، فهو يعتقد اعتقادا  جازما  والقرآن عنده أوثق 

، وأن  االستشهاد آبايت القرآن على ما ُيتاج إليه من اللغة واإلعراب (13) عرة من الش   ج  الكتاب أعرب وأقوى يف احل  أن   
وُيتج  كثريا  ابلقراءات الواردة عن الص حابة رضي هللا عنهم، وخاص ة قراءة ابن مسعود ،  (14) أصدق مم ا نُقل عن الش عراء
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بل قد يكون معاين القرآن للفراء هو أوسع كتاب يف القراءات يف القرون الث الثة األوىل، حىت إن ه ال تكاد رضي هللا عنه،  
عنده أصل من أصول   –أي: القراءات    –، وهي  ملقروء هبامتر  آية إال ويذكر ما فيها من القراءات املقروء هبا، وغري ا

الن حو العريب، إذا كان هلا وجه يف العربي ة، ووافقت املعىن، فيذكرها ويوجهها مبا حتتاج إليه من توجيه لغوي، أو إعرايب، 
الكالَم العريب، مع االستشهاد على ذلك بكالم العرب وأشعارهم، وهو يفَّتض جواز القراءة ببعض الوجوه اليت توافق  

، وهذا االفَّتاض هو من ابب ما جيوز لغة ، وال جيوز قراءة ، على أن  -بناء  على املذهب الكويف    –والقواعَد الن حوية  
هذه الوجوه واألساليب اليت افَّتضها جتوز يف غري القرآن، وهي موافقة ألصول الن حو؛ ليبني  بذلك سعة العربي ة، مع 

عندك   ة، فال يقبحن  ما جيوز يف  العربي    اء ال تقرأ بكل   والقر  قرأ بكل ما جيوز يف العربية، حيث يقول: "تصرُيه أبن ه ال يُ 
، ومثل هذه االفَّتاضات سبقه إليها أبو عبيدة يف جماز القرآن، وقطرب، (15) "ا جيوزا مل يقرأه القر اء مم  ع مم  تشنيع مشن  

 . ، وكثري من القراءات االفَّتاضية عنده هي مما قرئ به شاذا  (16) واألخفش؛ لكن الفر اء أكثر منهما يف ذلك 
غالبا  بطرح الت ساؤل فيما ُيتاج إىل إجابة، كأن   ويعاجل الفر اء اإلشكاالت أثناء تفسريه لآلايت، ويكون استشكاله

 يقول: "فإن قال قائل: كذا وكذا"، أو"يقول القائل: كذا وكذا"، وحنوه، مث  أييت ابإلشكال، وجييب عليه. 
املعاين، واألساليب، واإلعراب؛ فاإلشكاالت عنده يصل عددها إىل أكثر من  واإلشكاالت عنده متنو عة بني 

 مثانني إشكاال . 
والقراءات، وأسباب  متنو عة، منها: حل  اإلشكال ابلقرآن،  دْفع اإلشكاالت وحل ها على طرق  وكان حاله يف 

 الن زول، وأقوال الت ابعني، واإلسرائيلي ات، والقياس العريب واإلعراب، وبعض األساليب البالغي ة.
عنده   فإن  ابللغة  القرآنية  املعاين  بيان  يعتمد  ووالفراء كما  املعاين،  ببيان  وترجيحها   ،وتقويتها  ها، أتييداهتماما  

 ، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعني. ابلقرآن
البياني ة كالت شبيه،  الص ور  إىل بعض  القرآن، حيث أشار يف كتابه  ملعاين  بيانه  البالغية يف  يهتم ابألساليب  وهو 

 إلضمار، وأسلوب االستفهام، وغري ذلك.والكناية، واالستعارة، والت قدمي والت أخري، واحلذف، وا
 

 املطلب الثالث: أثر الفواصل القرآنّية يف التفسري عند الفراء.
أتتى الفاصلة يف القرآن مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف موضعها، غري انفرة وال قلقة، يتعلق معناها مبعىن اآلية كلها 
تعلقا اتما ، حبيث لو طُر حت الختل  املعىن واضطرب الفهم، فهي تؤد ى يف مكاهنا جزءا  من معىن اآلية، ينقص وخيتل  

 . (17) بنقصاهنا
الفواصل يف التفسري، فتناوهلا بنحو مل يسبق إليه، وكان من أكثر املفس رين اهتماما  مبراعاهتا وقد عرف الفراء أثر هذه  

يف الن ص  القرآين، وبناء املعىن واإلعراب عليها أحياان ، فمن ذلك استدالله برؤوس اآلايت لتقوية اإلعراب ابلر فع كما يف 
اَبَر مُث  اَل يُ قوله تعاىل: ) َدأ مرفوع على (،  مُث  اَل يُنَصُرونَ ، حيث بني  أن قوله: ) [111(   ]آل عمران:نَصُرونَ يُ َول وُكُم ٱألأ

َتذ ُرونَ ) االئتناف، وألن  رؤوس اآلايت ابلنون، فذلك مما يقو ى الر فع، كما قال:   َذُن هَلُمأ فَ يَ عأ ، [36(   ]املرسالت:َواَل يُ ؤأ
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 .(18)فرفع 
الفواصل، وأن القرآن نزل مبا عند العرب من األساليب وانظر إىل هذا املثال الذي بني  فيه الفر اء أه ية الت وافق بني  

 ( تعاىل:  قوله  الوزن، حيث بني  يف  أواخر اجلمل متوافقة يف  ب َشَرراليت منها: مراعاة أن تكون  م ي  تَ رأ َا  ر    ٖ  إ هن  َقصأ (  َكٱلأ
ُع )  يده ومجعه عربيان، قال اَّلل  تبارك وتعاىل: أن  القصر من قصور مياه العرب، وتوح،  [32]املرسالت: َمأ َزُم ٱجلأ َسيُ هأ

بُ رَ  ، معناه: األدابر، وكأن  القرآن نزل على ما يستحب  العرب من موافقة املقاطع، أال ترى أَن ُه [45( ]القمر:َويُ َول وَن ٱلد 
ء)قال:   ََّتََبت  )، فثق ل يف  [6( ]القمر:ن ُكرٍ   ٖ  إ ىَلٰ َشيأ َساب  )؛ ألن  آايهتا مثق لة، قال:[1( ]القمر:ٱقأ نََٰها ح   ا ٖ  َفَحاَسب أ

نََٰها   اٖ  يد َشد   ب أ ر  اٖ  َعَذاب  َوَعذ  ُس )   ، فاجتمع القراء على تثقيل األو ل، وختفيف هذا، ومثله:[8( ]الطالق:اٖ  ن كأ ٱلش مأ
َبان  ُسأ َقَمُر حب  َساب  َعطَٓاء    ر ب  كَ   م  ن   ٖ  َجزَآء)، وقال:  [5(   ]الرمحن: ٖ  َوٱلأ ، فأجريت رؤوس اآلايت [36(   ]النبأ:اٖ  ح 

 .(19) على هذه اجملاري، وهو أكثر من أن يضبطه الكتاب، ولكنك تكتفي هبذا منه إن شاء هللا
املقاطع على وزن واحد؛ ملا يف ذلك من جذب األمساع، فالعرب ُيبون يف بعض كالمهم أن يكون متوافقا  يف  

وإاثرة االنتباه، والقرآن نزل بلغة العرب، وفيه مما يف لغة العرب من كمال البيان، ومجال األساليب، فبني الفراء أن هذه 
 الفواصل القرآنية أجريت على هذه األساليب العربية، مع كمال املعىن، وروعة األسلوب. 

ر  )ءة على أخرى ملوافقتها رؤوس اآلايت، كما يف قوله تعاىل:  وقد يقد م قرا ل  إ َذا َيسأ ، حيث [4(   ]الفجر:َوٱل يأ
أن ه   الياء، وبني   القر اء: »َيسري« إبثبات  قرأ  ر  )قد  قال: "وحذفها أحب  إيل  ملشاكلتها رؤوس (20) ، حبذفها(َيسأ ، مث  

 . (21) اآلايت"؛ وألن  العرب َقْد حتذف الياء، وتكتفي بكسر ما قبلها منها"
فاختار الفراء قراءة احلذف، مع أن القراءتني صحيحتان متواتراتن؛ ملوافقتها رؤوس اآلايت اليت جاءت يف سياقها، 

ابلكسر يف احلرف   وهذا احلذف موجود عند العرب، فقد ُيذفون الياء يف أواخر بعض الكلمات، ويكتفون من ذلك 
 قبلها؛ ملراعاة مقاطع الكالم، وموافقة الوزن فيه. 

تعاىل:   قوله  يف  املقد ر  احلذف  أسباب  من  سببا   اآلايت  رؤوس  مراعاة  حل ُب   )وجعل   َوإ ن ُهۥ 
َريأ  َلَشد يد  

، واخلري: املال، وكأن  الكلمة ملا تقدم فيها [8( ]العادايت: ٱخلأ ، حيث بني  أن  املعىن: َوإ ن ُه ل ْلخري لشديد احلب 
 . (22) احلب، وكان موضعه أن يضاف إ لَْيه شديد، حذف احلب  من آخره، ملا جرى ذكره يف  أو له، ولرؤوس اآلايت

اجلملة كان جيوز فيه أن يضاف احلب إىل شديد يف اللغة، فبني الفراء املعىن أبن اإلنسان للمال لشديد احلب، وأن  
فتكون: وإنه حلب اخلري لشديد احلب؛ إال أن احلب الثانية حذفت ألهنا ذكرت يف أول اجلملة فأغىن عن ذكرها مرة 

 أخرى؛ لداللة األوىل عليها؛ وملراعاة رؤوس اآلايت اليت هي يف سياقها، وتنتهي حبرف الدال على وزن شديد. 
َن م نأ َعَلقٍ  قوله تعاىل: )ويف نسَٰ ( ، وإمنا ه َي علقة ؛ ألن  اإلنسان م نأ َعَلقٍ ، بني  أنه قيل: )[2(   ]العلق:َخَلَق ٱإلأ 

 . (23)يف معىن مجع، فذهب ابلعلق إىل اجلمع ملشاكلة رؤوس اآلايت
، وتعليلها، إال أن  اهتمام الفر اء وتوس عه يف جعل (24) الت ناسق بني أواخر اآلايتواألمثلة عنده كثرية يف مراعاة  
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مراعاة الت وافق يف رؤوس اآلايت مؤث را  يف الس ياق، واملعىن، جعله يتكل ف معىن ال يليق أن يكون مم ا ُيتمله كالم هللا 
، حيث [46(   ]الرمحن: َتان  َول َمنأ َخاَف َمَقاَم َرب  ه ۦ َجن   )تعاىل، وجعل قياسه على أشعار العرب، وذلك يف قوله تعاىل:  

العرب يف   تثن يها  العربي ة: جن ة  أنه قد يكون يف  ما بستاانن من بساتني اجلنة، مث  أجاز معىن آخر وهو  الفر اء أهن  بني  
قواف يقيمها الزايدة والنقصان، فيحتمل أشعارها، مث  استشهد على ذلك أبشعار العرب، مث قال: "وذلك أن  الش عر لَُه  

 .  (25) ما ال ُيتمله الكالم" 
وقد فن د ابن قتيبة هذا املعىن الذي ذهب إليه الفر اء، حيث يقول ابن قتيبة: "وهذا من أعجب ما مُحل عليه كتاب   

يَز على هللا   الز ايدة والن قص يف الكالم لرأس آية؛   -جل  ثناؤه   - هللا، وحنن نعوذ ابهلل من أن نَ َتعس َف هذا التعس َف، وُنُ 
َيهأ وَ )يزيد هاء  للس كت؛ كقوله:   وإمنا جيوز يف رؤوس اآلي: أن َرٰىَك َما ه  َوَتظُن وَن ) ، وألف ا؛ كقوله: [10( ]القارعة:َمآ أَدأ

ل  إ َذا )، أو ايء ؛ كقوله:  [74( ]مرمي:ايَور ءأ   أَثَٰثا  ) ، أو ُيذف هزة  من احلرف؛ كقوله:  [10( ]األحزاب:ب ٱَّلل   ٱلظ ُنواَنا  َوٱل يأ
ر   على مذاهب العرب يف الكالم إذا مت ، فآَذَنْت ابنقطاعه وابتداء غريه؛ ألن  هذا   لتستوَي رؤوس اآلي   ؛[4( ]الفجر: َيسأ

ال يُزيل معىن  عن جهته، وال يَزيد وال يَنُقص؛ فأم ا أن يكون هللا عز وجل َوَعد جن  َتنْي، فيجعَلها جن ة واحدة من أجل 
 : فمعاذ هللا!. -رؤوس اآلي  

َنان )يصُفهما بصفات االثنني، فقال:    - تبارك امسه    - وكيف يكون هذا: وهو   ، مث  قال: [48(   ]الرمحن:َذَوااَتٓ أَف أ
  ؟! (   ف يه َما)،  (ف يه َما)

ا جعلهم تسعَة عشَر لرأس اآلية  م عشرون، وإمن   ما قال الشاعر: ك  -ولو أن  قائال  قال يف َخَزنة الن ار: إهن 
 (26) حنُن بَ ُنو أُم   الَبن نَي اأَلْربَعة 

ا هم مخسة فجعلهم للقافية أربعة، ما كان يف هذا القول إال كالفر اء"  .(27) وإمن 
 

 اخلامتة. •
 من خالل احلديث عن أثر الفواصل القرآنية عند الفراء يف تفسريه ظهرت يف هذا البحث النتائج اآلتية:

 تبني يف هذا البحث أن مراعاة الفواصل القرآنية له أثر عند الفراء يف تفسري كالم هللا تعاىل.  -1

أثر الفواصل القرآنية يف اإلعراب، وموافقة كالم العرب، وتقدمي قراءة على  - بطريقة مل ُيسبق إليها   - أظهر الفراء   -2
 أخرى، وهي عنده سبب من أسباب احلذف املقدر يف أواخر اآلايت. 

ال يليق أن ُيمل   مراعاة الفواصل القرآنية يف االختيار والَّتجيح يف السياق القرآين ال جتعل ألحد أن يتكلف معىن  -3
 عليه كتاب هللا تعاىل. 
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