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الحمد لله رّب العالمين، والصالة والسالم على سّيد األنام أبي القاسم 
محّمد بن عبد الله، وعلى آله المطّهرين.





إلى صاحب األمر





مقّدمة
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أفضل  وآله  محمٍد  وعلى  اآليات،  مفّصل  لله  الحمد 
الصلوات، وبعد:

فإّن القرآن الكريمـ  بما هو نصٌّ أدبّيـ  ميداٌن للدراسات 
في  ظهرت  التي  الدراسات  حتى  العربّية،  اللغوّية 
العصور المتأّخرة، كالدراسات الصوتّية والموسيقّية. 

إذ  البالغّية؛  الدراسات  في  حضوًرا  أكثر  الكريم  القرآن  ولعّل 
فيها يظهر إعجازه، بل إّن علوم البالغة ظهرت وتطّورت في أحضان 
عنه،  الشبهات  ودفع  الكريم،  القرآن  تفسير  من  القرآنّية،  المباحث 
وإثبات إعجازه، وغير ذلك. يظهر ذلك بأدنى مراجعة لكتب البالغة 

والنّظر في ِسَيِر مصنِّفيها)1).

في  ـ  الّسابقة  العصور  في  البالغة  علوم  في  التصنيف  كان  وقد 
ا، فكانت تصنيفات في علم المعاني، أو في علم البيان،  األغلب ـ عامًّ
أو في علم البديع، أو في العلوم الثالثة جميًعا. ثّم تبلورت هذه العلوم، 

الذي  القاهر الجرجاني  دالئل اإلعجاز للشيخ عبد  ـ :  المثال  ))) راجع ـ على سبيل 
يعتبر أهّم مصدر من مصادر علم البالغة. 
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فظهرت الدراسات التخّصصّية في فروعها.

المتخصصة في  اللغوية  الدراسات  القرن األخير  وقد كُثرت في 
القرآن الكريم، مثل: التضمين النحوّي في القرآن الكريم)1)، والّسجع 
الكريم)))،  القرآن  في  والوصل  والفصل  أسلوبّية)2)،  دراسة  القرآني 
التصوير الفنّي في القرآن الكريم)))، إلى ما هنالك من دراسات تكاد 

تفوق الحصر والتعداد. 

المتأّخرين:  من  جملة  بها  اهتّم  التي  اللغوّية  الدراسات  ومن 
جهة  من  الفاصلة  تتناول  هذه  ورسالتنا  الكريم،  القرآن  في  الفاصلة 
مراعاتها في القرآن وحدود هذه المراعاة، التي لها أثر كبير في صناعة 

التفسير.

توّكلت، وإليه  بالله عليه  إّل  توفيقي  يوّفقني؛ فما  أن  واللَه أسأل 
أنيب. 

عّباس عبد النّبي درويش
29 ـ شهر رمضان ـ 1439هـ / 2018م
جرجوع ـ لبنان

))) لمحّمد نديم فاضل.
))) إعداد: هدى عطية عبد الغّفار.

))) لمنير سلطان.
))) لسّيد قطب.


