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  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

: تاريخ التسجيل
 

1: المشاركات
 

يومياً 0: المعدل
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

النحوي والبالغي  التوجيه ~
الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى
منهج البقاعي في القراءات  ~

الدرر  القرآنية في كتابه نظم
 :الحواميم مثالً 

 والشعر بين القرآن ~

علم التناسب القرآني عند  ~
محمد الطاهر ابن عاشور  اإلمام

 (في تفسيره)حلقات

التناسب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور في  علم
  (تفسيره)حلقات

 
 

إن موضوع رسالتي هو: )التناسب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر 
لة : بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير(، وهذه األطروحة مسجَّ

األردنية الموقَّرة، في كلية  ن برنامج الدكتوراه في جامعة اليرموكضم
التطبيقية(، وقد  اآلداب تخصص اللغة العربية )اللغويات العربية

تطرقت فيها إلى موضوعات جديدة تخص التناسب القرآني لم يسبق 
طرقها؛ ومنها التناسب اللغوي بكافة مستوياتها: )النحوية  ألحد أن

والصوتية وتناسب المعنى ؛ وقد وقسمت األخير  الغيةوالصرفية والب
الزماني والتناسب المكاني  إلى أقسام جديدة كذلك منها: التناسب

صاحب  وتناسب العظمة )وهو ما يتعلق باألفعال التي تستخدم بحق
الجاللة سبحانه، وكيف أنها تتناسب مع ذاته العليَّة( وغير ذلك مما 

 .وضوع التناسب القرآني من بعد  للمجتهدين في م سيفتح بابا  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور )حلقات علم التناسب

 :التوطئة

الحمُد هلِل خالِق البشر أجمعين، جاعِل 
للعاَلمين،  اللسان دليًلا على الفهِم

ا إلى معرفِة لغِة الكتاِب الحكيم؛  وقائدا
ويعرَف من   الذكُر والتخاطُب،ليسُهَل بهِ 

خًلله البياُن في النظم والبًلغُة في 
اإللهية  التناسب، فتتجلى بذلك األسرارُ 

في القرآن الكريم، بأْن توضَع الكلماُت 
 .المستقيم والحروُف في مكانها المًلئم

وأصلِ ي وأسلِ م على النبيِ  العربيِ  األميِ  
ث أجمعين، المبعو  األمين، خير الورى 

رحمةا للعالمين، َمْن أناَر هدُيه الدنيا وال 
صرُح عظمته وما زال،  يزال، وما ُزلِزلَ 

صاحب المعجزات الباهرات، واآليات 
وإذا حاجج  البينات، مْن إذا نطَق أفهم،

أفَحم، مسيٌَّج حديُثه بالِحَكِم الجوامع، 
الموانع، ما هبَّْت  ومكلَّل ٌة بالَقبوِل كلماُته
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با النسا ئم؛ أو هدلْت على أيكها للصَّ
  .الحمائم

 

هذا الموضوع على  سوف أعرض
حلقات كلما تسنى لي ذلك، ورأيت أن 

الشريف،  أبدأ بتوطئة وتمهيد لهذا العلم
وقد رأيت من كتب في علم التناسب في 

هذا المنتدى المبارك، األخ شريف 
واألخت شجرة الطيب، وقد  ناجح،

 سبقاني في الفضل واختيار الموضوع،
 ولكن موضوعي سوف يكون عن

التناسب القرآني )المناسبة( عند اإلمام 
  .محمد الطاهر ابن عاشور

الكريَم هو كًلُم هللِا تعالى  إنَّ القرآنَ 
الذي صدر عنه، وِسمٌة من سماِت ديِنه 

لنفسه، وارتضاه  الذي اصطفاه
للمؤمنين، وبما أنه صادٌر من لدْن حكيٍم 

اإلعجاَز اللغويَّ  عليٍم، وأنَّ ِمن مقاصِدهِ 
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ى بفصاحِتِه العرَب؛ فًل بدَّ أْن  الذي تحدَّ
الفصاحِة كامَل البًلغة، يسفُر  يكوَن تامَّ 

عن المراد من كًلم قائله سبحانه 
بالكمال في كلِ   وتعالى، المتَِّصفِ 

ى به أهَل اللساِن العربِي  شيء، وقد تحدَّ
الباطل من بين يديه  الُمبيِن: }ال يأتيه

 {خلفه تنزيل من حكيم حميدوال من 

 .[42فصلت:]

 وقد نزل القرآُن واكتمَل أواَن ذروِة فصيحِ 

ُد نطِق أحِدهم  العربيِة، حين كان مجرَّ
ِة، ودليًلا ُيحَتجُّ به حَّ ا على الصِ   شاهدا

لسًلمِة القاعدِة، وعربيَِّة اللفظ، 
واستقامِة التركيِب؛ فهو بحقٍ  زماُن 

 اللسانيِة، التي اللغويِة، والسليقةِ  الفطرةِ 
 لم ُيعهْد عنها اللَّحُن، ولم يؤَخْذ عليها

 .الل كن

لقد سلََّم أهُل الجاهليِة كلُّهم للقرآِن 
أْن يأتوا  بالبًلغِة المطلقِة، وعجزوا
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بمثِلِه أو بجزٍء منه، مع توافر الوسائِل 
عوِة إلى  ووجوِد اإلمكانات اللغويِة، والدَّ
ي، إال إنَّ سكوَتهم إ قراٌر لمحمٍد التحدِ 

بالبًلغة القرآنية،  صلى هللا عليه وسلم
ولْم يرْد نصٌّ صحيٌح على محاولِة أيٍ  

أسلوب القرآن  من شعرائهم أن يقلِ دَ 
العظيِم في نظِمِه البديع، أو ُمجازفِة 

  .الرفيع فصحائهم في التشبُِّه بنسجه

وعربيُّ الجاهليِة لم يأخْذ على القرآِن 
زلٍل؛ بل إنَّ  ُجنحةِ أدنى شبهِة خلٍل أو 

َة  قوََّة تأثيِر كلماِتِه في نفوسهم، وشدَّ
ينعتونه مرةا  وقعها في قلوبهم، جعلتهم

بالسحر وآونة بالكهانة، وحيناا بأنه 
فهي  أساطيُر األولين اكتتبها محمدٌ 

، إنَّ حيرتهم في  تملى عليه بكرةا وأصيًلا
 سرِ  البيان القرآني ومصدر إعجازه

لى براءته من النقائِص ألعظُم دليٍل ع
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اللغويِة، وأكبُر شاهٍد على بلوغه حدَّ 
 .في البًلغة وبديع النظم الكمال

إنَّ كتاباا كمثل القرآن الكريم في حجمه، 
شبهٌة في نظمه، رغم  لم تؤخذ عليه

دين له من أعدائه، ومن  كثرِة المترصِ 
لنقده، وتوافر  لديهم الوسائُل الصالحةُ 

كيد به وبمن جاء به، العوامل المواتية لل
د موضوعاته، وتغاير تنزُّالته،  على تعدُّ

والظروف النفسية التي ال تؤذن 
 بالتجليات لتأليفه ورصفه، لجديٌر بأنْ 

يكون الكتاب األول في القدسية 
واإلعجاز واللغة والبًلغة، وأهٌل أِلْن 

دستوراا وافياا في أمور الدين  ُيتََّخذَ 
 .والدنيا جميعاا

َر له؛  هللِا ذلك الفضَل الذي حاز كتابُ  ُقدِ 
لون اللَّحَن  اُد الجاهليِة يسجِ  أواَن كان نقَّ

واللغويين، ويحصون  على كبار الشعراء
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العيوب على فصحائهم؛ إْن َلْم تكن في 
َلم تكْن في  اللفِظ ففي المعنى، وإنْ 

 .واحدٍة منهما ففي عدم ائتًلفهما معاا

ايٌة في الكريم غ إنَّ تآلَف نظِم القرآن
اإلتقان، وانسجامه تامٌّ بالكلية، فهو 

األنموذج  أشبه شيء بجسد اإلنسان
في الكمال والجمال، وكذا التناسب في 
 القرآن منسجمة آياته بعضها مع بعض،

لت آيٌة  ومتناسقة سوره بحيث إذا بدِ 
مكان آية ظهر االختًلف، وإْن تغيَّرت 

الكلم منه اختلَّ التركيب المثالي،  مواقع
الذي يشبه السلسلة الوراثية لجسم 

والفرق بين السلسلتين؛ أنَّ  اإلنسان،
التي في جسم اإلنسان ينتج عن الخلل 

ا َخْلقيًّا؛ أما ترتيب  فيها طفرة وتشويها
اآليات وتسلسله فليس ثمة خلل في 

النظر خلًلا  تركيبها، وما يحسُبه قصيرُ 
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في النظم، إْن قيس على لغة العرب، 
 ٌد لذاته، وال ينتج عنهإنما هو مقصو 

تشويٌه في اللفظ أو المعنى أو الصوت 
أو الداللة؛ وإنما يكشف عن نوٍع جديد 

أنواع البًلغة واإلعجاز في  وفريد من
الخطاب القرآني، وكلها ضمن دائرة 

كفء له سواه،  التناسب التام الذي ال
 .وال صنو له غيره

وهذا عين ما أكَّده ابُن عاشور في 
القرآن الذي اشتطَّْت  ًلغةحديثه عن ب

ألفاُظه ومعانيه "على ما لو تدبَّره العقل 
من عند هللا تعالى؛  السليم لجزم بكونه

فإنه جاء على فصاحة وبًلغة ما 
وهم  عهدوا مثلهما من فحول بلغائهم،

فيهم متوافرون متكاثرون حتى لقد سجد 
بعُضهم لبًلغته، واعترف بعضهم بأنه 

شتمل من بكًلم بشر. وقد ا ليس
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المعاني على ما لم يطرقه شعراؤهم 
وعلى ما لم  وخطباؤهم وحكماؤهم؛ بل

يبلغ إلى بعضه علماء األمم. ولم يزل 
 العلم في طول الزمان يظهر خبايا

القرآن ويبرهن على صدق كونه من عند 
هللا؛ فهذه الصفات كافية لهم في إدراك 

أهل العقول الراجحة، والفطنة  ذلك وهم
تي دلت عليها أشعارهم الواضحة ال

ومناظرتهم، والتي  وأخبارهم وبداهتهم
شهد لهم بها األمم في كل زمان، فكيف 

فيه  يبقى بعد ذلك كله مسلك للريب
إليهم، فضًلا عن أْن يكونوا منغمسين 

 ."فيه

ماا  إنَّ القرآن الكريَم وإْن كان نزوُلُه منجَّ
بحسِب الوقائِع، ومرتَّباا وفَق الحكمِة 

ا ا، توقيفا إالَّ إنَّه مرتبٌط بعُضه  ال توفيقا
ببعٍض، آِخذٌة كلُّ آيٍة من آياته بناصية 
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المنتهى في  األخرى، حتى وصل
االنسجام، وبلغ الغايَة في الترابط 

 والوئام، وقد بالَغ بعُضهم في التكلف

إليجاد روابط لغوية بعيدة االحتمال، 
رُ  ا، ال تفسَّ ا واحدا  حتى عدَّ القرآن جزءا

ُة إال بربطها بما قبلها إْن كانت السور 
الحقةا، أو وصلها بما بعدها إْن كانت 

بل َرَبَط كلَّ آيٍة بما يسبقها وما  سابقة؛
يعقبها، بعد تقسيم اآلية الواحدة إلى 

وعُجز، حتى إنَّ تفسيره البسملَة  صدرٍ 
يختلف من سورة إلى أخرى، وذلك 

 .سورة بحسب مقاصد كل

لى أنَّ المبالغَة ويحسن التنبيُه ها هنا إ
هؤالء  في إيجاد الترابط والتناسب عند

ال تعني نفيهما في اآليات والسور؛ 
وإنما قد يكون الخطأ في اجتهادهم في 

إلى التناسب الذي يليق بمقام  الوصول
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اآلية الكريمة، هذا من ناحيٍة، أما من 
فإنَّ التكلَف في الوصول  ناحيٍة أخرى 

لقرآن يوقف إلى كلِ  جزئية من جزئيات ا
ا في علم التناسب  االجتهاد الحقا

 .القرآني

د سور القرآن وآيه من جهة  ومع تعدُّ
التباعد الزمني  العدد والموضوع، ورغم

الذي امتدَّ ثًلثةا وعشرين عاماا؛ طيلة 
ماا؛ إال إنه نصٌّ متماسك  فترة نزوله منجَّ

ا  البنية، متيُن اللحمة، سواٌء أُعدَّ نصًّ
ا، أم ُعدَّ  ا  ْت كلُّ واحدا سورٍة منه نصًّ

، فإنَّ أدواِت اللغِة، بمستوياتها  مستقًلا
التماسك في  جميعاا، تتضافر في قضية

نسٍج بديع؛ ال يعدُم أيُّ حرٍف من 
حروف القرآن في موضعه الذي هو فيه 

يحتمل نكتةا بًلغيةا، أو لمحةا  أنْ 
إعرابيةا مميزة، أو لطيفةا معجميةا، أو 
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و إشارةا دالليةا، ولربما نْحويةا، أ إيماءةا 
كان هذا السبب وراء عجز أهل اللسان 

الجاهليين أْن يأتوا بمثل هذا  العربي من
 .القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراا

 

د تشبيهات  ليست البًلغة القرآنية مجرَّ
بديعة أو استعارات ومجاز وغيرها مما 

لغتهم؛ وإنما تكمن  َأِلَفُه العرب في
ي االنسجام الكامن بين بًلغة القرآن ف

المتِ سق غاية  أجزاء الكًلم، والترتيب
االتساق، وتًلؤم الجمل التي تتشكل 

 منها اآليات الكريمة في نطاق

مستويات اللغة، بحيث تكون على رتابة 
موحدة من القوة، وتنتفي فيه الطبقية؛ 

وجود تفاوت فيه مهما رجعت  فيتعذَّر
 .البصر ارتد خاسئاا وهو حسير

القرآن وسرُّ  ا مكمن رصانة لغةوهذ
ى العرب لم يكن  قوته؛ فعندما تحدَّ
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 تحديه لهم على أساس التشبيهات

واالستعارات، وال بالتفنن باأللفاظ 
والتًلعب باألوزان؛ وإنما بأْن يأتوا بكًلم 

للقرآن العظيم في حسن سبكه  مثيل
وقوة ترابطه، وانتفاء الوهن فيه، 

الرتابة، من  ومجيئه على درجة واحدة
وانسجام معانيه مع فصيح ألفاظه، 

وجمال موسيقاه، وروعة إعرابه، 
المعنى بسيرورة فائقة دون  ووصول

تكلُّف أو تعسف، بسهولة تمسُّ الطِ باع، 
يعيي البليَغ فًل يستطيع  وُتفِصُح عما

مجاراته، كل  ذلك بأسلوٍب محبٍَّب إلى 
الجِبلَّة، يسيٍر على  النفس، قريٍب من

، سهٍل على الحافظة، متعاٍل اللسان
متفلِ ٍت من صدِر  على الزَّاهِد فيه،

اظه لَغَلَبته ورفعته   .حفَّ

 ولقد َطرَق موضوَع التناسب مفسرون 
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كثٌر؛ قدماُء ومحَدثون، وإذا ما ُصنِ َف 
رون في نظرتهم إلى التناسب فإنَّ   المفسِ 

محمد الطاهر بن عاشور يعدُّ من 
ال يتكلف المعتدلين في ذلك؛ إذ إنه 

يتوصل إليها بإمكاناته  المناسبة إْن لم
اللغوية التي تؤهله الجتًلبها من 

مبنيٌّ على  مظانِ ها؛ فالتناسب لديه
ها  البًلغة ومتكٌئ على قواعد مردُّ

 اإلعجاز، ولم يكن ناشئاا عن اعتباط،

أو ناجماا عن طول تأمٍُّل مسلوب الدليل، 
 اهرُ وال زعماا واهَي الحجة؛ ولقد كان الط

يعيب على بعض المفسرين مبالغتهم 
في القول في التناسب إذا لم يكن ثمَّة 

سافر، أو انسجاٌم لفظيٌّ  رابٌط لغوي 
بيِ ن، أو اتِ ساٌق معنويٌّ ال يمكن تجاهله 

 .عنه أو التغاضي

ومما يكشف النقاب عن قيمة التناسب 
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لدى ابن عاشور في تفسيره اطِ ًلُعه 
ابذة ممن تفاسير غيره من الجه على

يهتمون بقضية التناسب، ثم رصده 
ده  لآليات التي أغفلها أولئك، وتفرُّ

بكشف أوجه التناسب فيها، وهذا باٍد 
تعالى:}إن  من خًلل تفسيره لقول هللا

إلى  [18المطففين:] {كتاب األبرار لفي عليين
قوله سبحانه: }إن الذين أجرموا كانوا 

 [29المطففين:] {الذين آمنوا يضحكون  من

تجده، رحمه هللا، يطيُل عنَقه ويمدُّ  حيث
 صوَته، ويقول في ثقة: "وقد اتَّضح، بما

قررناه، تناسُب نظِم هذه اآلياِت 
)المذكورة( مزيَد اتضاٍح، وذلك مما 

العنايَة بتوضيحه،  أغفل المفسرون 
سوى أنَّ ابَن عطية أورَد كلمةا مجملةا 

المتقدمة قد  فقال: "ولما كانت اآليات
بيوم القيامة، وأنَّ الويَل يومئٍذ  نيطت
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فاليوم( على ) :للمكذبين ساَغ أْن يقول
 ."حكاية ما يقال

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى
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  شجرةالطيب

 مشرفة ملتقى حسان
  بيانات شخصية

1: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

: تاريخ التسجيل
 

1: المشاركات
 

يومياً 3: المعدل
 

السعودية: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

سعد العجمي  األخ األديب ~
  ..بحاجة لدعائكم

 !..مالكا لست ~
 !..ـراق دمـ ـ ـ ـوع العـ ـ ~
 ..البياني نفحات من اإلعجاز ~
 ..البياني نفحات من اإلعجاز ~

علم التناسب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور  :رد
  في تفسيره)حلق

 

مرحبا بعودتكم د. خالد مع هذا 
 ..الموضوع القيم

 ..تكون أمور رسالتكم ميسرة جو أنأر 

حْجز للمقعد األول.. ومتاَبعة لهذا 
 ..المميز الطرح

 ..الحلقات بانتظار بقية

 ..بوركتم
    

 

 شجرةالطيب

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى شجرةالطيب
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 لالمفض زيارة موقع شجرةالطيب

 البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة
 شجرةالطيب

 قائمة األصدقاء أضف شجرةالطيب إلى
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  البيدق فريد

 مشرف أكاديمية رواء
  بيانات شخصية

4: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

: تاريخ التسجيل
 

1: المشاركات
 

يومياً 1: المعدل
 

مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 تساوي مرضا  ..اللغة الزائفة ~
 المتعدي ل الالزمالفع ~
 المفعول به ~
 النسب ~
مقدمات النحو .. من  ~

 للمطرزي "غرب"الم

علم التناسب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور  :رد
  في تفسيره)حلق

 
 الكريم "خالد"؛ السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،

 !منتظر عود حميد

 !ثبيت تقديراإلى الت

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى فريد البيدق

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 البيدق بواسطة فريد

 قائمة األصدقاء أضف فريد البيدق إلى
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  عذوبة الكلمة

 قلٌم متميز
  بيانات شخصية

2: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

: تاريخ التسجيل
 

علم التناسب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور  :رد
  في تفسيره)حلق

 
 

 خالد العزام / حياكم هللا أ ستاذنا القدير ، ، د
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3: المشاركات
 

يومياً 1: المعدل
 

السعودية: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

متصل األن
 

 
  من مواضيعى

،، بعنوان )  محاولة شعرية ~
 (فساءلتها والقلب يرجف

 البطولة دور ~
ماذا تفعل إن حدث لك مثل  ~

 ؟ ؟ هذا ؟
 ورحلت الحبيبة ~
 وأخيراً رن هاتفي الجوال ~

 

 ( من أطال الغيبة جاء بالغنائم ) اا ، ، ،حق

 
 

بجانب شجرة الطيب المباركة ، ،  أرجو أن تسمحوا لي أن آخذ مقعدي
،  

 
 

 التناسب ( من قبل ، ، ، التي أتحفتنا بـ ) نبذة عن علم -

 
 

 ! ! ! ! ! مع قلة زادي

 

 درسكم ، ، ، وانتفع بعلمكم ألستزيد من قيم

 

 نفع هللا بكم وبعلمكم

 

  يري تقد

 

 الكلمة عذوبة

    

 

 عذوبة الكلمة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى عذوبة الكلمة

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة 
 الكلمة عذوبة

 قائمة األصدقاء أضف عذوبة الكلمة إلى

 

11-06-2007, 06:37 PM   5#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

: تاريخ التسجيل
 

1: المشاركات
 

علم التناسب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور  :رد

  في تفسيره)حلق

 
 وبركاته السًلم عليكم ورحمة هللا

 

وعظيم االمتنان على  لك جزيل الشكر :شجرة الطيب األخت المباركة
 الحضور الكريم
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يومياً 0: المعدل
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

 والشعر بين القرآن ~
 منهج البقاعي في القراءات ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 
 :الحواميم مثالً 

التوجيه النحوي والبالغي  ~
 الحلقة -للقراءات القرآنية 

  -األولى
 علم التناسب القرآني عند ~

اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 
 (في تفسيره)حلقات

.... 

.... 

 وكرِمه كل األمور، وال تنسونا من الدعاء ر هللا تعالى بمنِ هلقد يسَّ 

.... 

.... 

أكرمك هللا وثبتك على الصراط، وألهمك  :فريد البيدق األستاذ الكريم
 ..والسداد الرشد

.... 

.... 

 اليسار أرجو أن تكونوا في غاية السعادة ومنتهى

.... 

.... 

بر حياك هللا تع :عذوبة الكلمة األخت الفاضلة الى على هذا الَجَلد والصَّ
 العلم في السعي وراء

.... 

.... 

ا أغبطك على ذلك،،، وأتمنى أن يحرمك هللا كلَّ شر،، ويمنحك  حقًّ
 !!!!الفضائل والحبور

.... 

.... 

 !!ألماس،،، َمن يأتيني بخبٍر عنه؟؟ وأودُّ أْن أسأل الروائيين عن أخي

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 ى خالد العزامإرسال رسالة خاصة إل

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 العزام بواسطة خالد

 ة األصدقاءقائم أضف خالد العزام إلى
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  جلنار

 قلٌم رائد
  بيانات شخصية

3: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

: تاريخ التسجيل
 

ب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور علم التناس :رد
  في تفسيره)حلق

 
 ( و أنا أريد مقعدا  بجانب أختّي )شجرة الطيب وعذوبة كلمة

 ... قد فاتني الكثير وإن كان

 ... لكن بإذن هللا لن يفوتني شيء من هذه الحلقات المباركة
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5: المشاركات
 

يومياً 5: المعدل
 

السعودية: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 غرناطة ثورة ~
مشروع دورة تدريبية لدراسة  ~

 الكامل في األدب للمبرد كتاب
في القرآن  اإلعجاز البالغي ~

 الكريم
 تدريب بالغي ~
  (كتب أسست فن ) البالغة ~

 ... بورك قلمك

    

 

 جلنار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى جلنار

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 بواسطة جلنار

 األصدقاء أضف جلنار إلى قائمة
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  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

: تاريخ التسجيل
 

1: المشاركات
 

يومياً 0: المعدل
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

القرآني عند  علم التناسب ~
اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 

 (في تفسيره)حلقات

 بين القرآن والشعر ~
التوجيه النحوي والبالغي  ~

 الحلقة -للقراءات القرآنية 

علم التناسب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور  :رد
  في تفسيره)حلق

 
 
 

 حيَّاِك هللُا أخت ُجلَّنار

.. 
 الصفحات،،، دك وصاحبتيك نوَّروجو

.. 
 أكرم بكن من ضيفات
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  -األولى
 القراءات منهج البقاعي في ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 
 :الحواميم مثالً 

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

   PM   8# 07:15يوم أمس, 

  عذوبة الكلمة

 قلٌم متميز
  بيانات شخصية

2: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

: تاريخ التسجيل
 

3: المشاركات
 

يومياً 1: المعدل
 

السعودية: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

متصل األن
 

 
  من مواضيعى

 (هللا قريب إن رحمة ~)
 الجوال وأخيراً رن هاتفي ~
 ورحلت الحبيبة ~
 ماهو السر ؟ ~
ما شاء هللا الشاعرة رشأ  ~

 تتألق كردي

علم التناسب القرآني عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور  :رد
  في تفسيره)حلق

 
 
 
 

 الحلقات ما زلنا في قاعة المحاضرات ، ، ، نرقب بقية

 
 

 دمتم بخير ، ، ،

 
 

 تقديري ، ،

 
 

 عذوبة الكلمة

    

 

 عذوبة الكلمة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 اصة إلى عذوبة الكلمةإرسال رسالة خ

 البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة عذوبة
 الكلمة

 قائمة األصدقاء إلى أضف عذوبة الكلمة
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  « الموضوع التالي|  الموضوع السابق »
 
 

 

 

  الرد السريع

  

  

  

 :الرسالة

      
 

 
 

 

         
 

 

 
 

  خيارات

  إقتباس المشاركة في الرد؟

ع سري رد ال ضف ال قّدما ت م ضع ال و ال
 

 

 

 
 

 

 

  (0والزوار  1األعضاء  ) 1الذين يشاهدون محتوى الموضوع اآلن : 

  أحمد أبوالحسن

 
 
 

 أدوات الموضوع

 الموضوع مشاهدة صفحة طباعة

 إلى صديق أرسل هذا الموضوع

  الموضوع اشترك في هذا

 طرق مشاهدة الموضوع

 العرض العادي
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 المتطور النتقال إلى العرض

 الشجري النتقال إلى العرض

 إبحث في الموضوع

إذهب
 

 المتقـــدم البحـــث

 تقييم هذا الموضوع

 مميز

 رائع

 جيد

 

  تعليمات المشاركة

 كتابة مواضيع تستطيع
 كتابة ردود تستطيع
 إرفاق ملفات تستطيع
 تعديل مشاركاتك تستطيع

 
 متاحة أكواد المنتدى

 متاحة البتسامات
 متاحة ]IMG[ كود
 معطلة HTML كود

 

 االنتقال السريع

إذهبالبالغـة
 

 
 

 
 

 

  المواضيع المتشابهه

 آخر مشاركة مشاركات المنتدى كاتب الموضوع الموضوع

لغوية من مجلة جامعة عناوين األبحاث ال
 01:17 2007-23-01 2 فضـاُء الّلغـة فريد البيدق سعود اإلمام محمد بن

PM 

عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جام
ــان رشا الزيد  !!,,, وبدا النشيد  04:15 2007-18-01 15 ملتقى حسَّ

AM 

 01:19 2006-22-08 2 خيـُر جليـس أسامة أمين التعريف بكتاب مسائل اإلمام أحمد

PM 

 
 

 .PM 01:40الساعة اآلن 
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ورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط و ل تسرنا صحبة الحرف معكم ونحيطكم علماً أن جميع المشاركات المنش

 تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع 
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(الكنور الذهبية ) رواء الذهبية  -- 
 

  - صفحة البداية - إتصل بنا
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