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 ص الدراسةممخ
 :الدراسة ىدف

التركيز ، ككذلؾ إثراء المكتبات العربية برسائؿ تيعنى بالببلغة القرآنيةىدفت الدراسة إلى 
ترسيخ جذكر قكٌية لمببلغة القرآنية في ، إضافة إلى عمى الدراسات المتعمقة بالببلغة القرآنية

 الدراسات العربية.
 عينة الدراسة:

 البديعية في السكر المكية في القرآف الكريـ.تناكؿ الباحث مكضكع األلكاف 
 منيج الدراسة:
المنيج الكصفٌي التحميمٌي، حيث تناكؿ مكضكع البحث دراسة المحٌسنات  الباحث اعتمد

 البديعٌية بنكعييا الٌمفظية كالمعنكٌية.
 نتائج الدراسة:

اإلعجاز القرآنٌي لقد مثمت ىذه الدراسة الخاصة بالسكر المكية دراسة ببلغية بديعية أبرزت  1
 كالببلغٌي، حيث تعدت فنكنيا كجماليا، كما أظيرت المَّمسات البديعية الجميمة فييا.

محاكلة استكشاؼ ىذه األلكاف البديعية التي تنُـّ عف اإلعجاز الببلغي كالبديعي باىتـ الباحث  2
قناع كاإلمتاع في السكر المكية كالتي عيرؼ عنيا أنيا تتسـ بالببلغة كبراعة التعبير كفف اإل

 كالتشكيؽ.
 ركَّز الباحث عمى التكصؿ إلى أبرز الًقيىـ الجمالية كالداللية، كالمجاالت التي تخمفيا ىذه الفنكف. 3
 حاكؿ الباحث مراعاة االعتناء كالتركيز عمى طرفي األلكاف البديعية مف حيث المفظ كالمعنى. 4
ُـّ  5 عف سيكلتيا كسبلستيا كدقة اختيارىا،  إفَّ السكر المكية امتؤلت جكانبيا باأللفاظ التي تن

 كما أظيرت المحسٌنات الصكتية كالتي تبرز عنصر الجماؿ كحسف اإليقاع.
 التوصيات:

تكصي ىذه الدراسة بتعميؽ البحث الببلغي كالتركيز عمى األلكاف البديعية كاستخراج القيـ  1
 الداللية كالجماليَّة.

سات القرآف الكريـ كاإلعجاز القرآني، السيما أنصح طمبة العمـ كالببلغة أف ييتمكا بدرا 2
 اإلعجاز الببلغي

 القرآني  اإلعجاز -3القيـ الجمالية كالداللية  -2السكر المكية -1: كممات مفتاحية
 العبلقات الببلغية-5اإلعجاز الببلغي     -4                 
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Abstract 

Study objective: 

This study aims at enriching the Arabic libraries with disserations that 

discuss the eloquence of the Quran,concentrating on dissertations which 

discuss the eloquence of the Quran ,and reinforcing the Arabic studies 

conducted on the eloquence of theQuran. 

Study  sample: 

The researcher focused on the figures of speech in Meccan Surahs of 

the Holy Quran. 

Study methodology : 

The researcher used the analytical descriptive approach . the research 

included examining the figures of speech , whether  the lexical embellishments 

or imagery. 

Study results : 

1-This study focused on Meccan Surahs and examined their eloquence .it 

showed the inimitability of the Quran and its eloquence .plus, the beauty 

of these Surahs varied .the study also highlighted the figures of speech of 

the Surahs. 

2- The researcher concentrated on exploring the figures of speech which prove 

the inimitability of eloquence and literariness in the Meccan Surahs ,which 

are known to be eloquent ,well- structed, convincing and exciting. 

3-The researcher focused on identifying the most prominent indicative and 

beautiful figures and the fields such beauty reflects. 

4-The researcher tried to pay more attention to and concentrate on the 

semantic and lexical aspects of the figures of speech. 

5-The Meccan Surahs were full of lexical embellishments that prove their 

simplicity and accuracy .the study also showed the auditory 

embellishments which add to the Surahs beauty and well-structing. 

Recommendations: 

1-This study recommends deeping the research conducted on the eloquence of 

the Quran, focusing on the figures of speech ,and identifying the indicative 

and beautiful aspects of the Surahs. 

2-The researcher recommends the students of  eloquence to pay  attention to 

studying the Quran and its inimitability, concentrating on its eloquence. 

Key Words: 

1-Imagery 2-lexical Embellishments 3- Inimitability of the quran  

4- Inimitabilty of Eloquence 5- Eloquence relationships. 
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 ة قرآنيةآي

 
 

 يمِحِالرَّ نِمَحْالرَّ اهللِ مِسْبِ

 ٌَّنَّ يَُسُٔن ََلُ َوََل
َ
رِْض أ

َ
اَواِت َواَ ٍَ ةَِديُم الصَّ

ٍء  ُ َغاِضَتٌث وََخيََق ُُكَّ ََشْ ًْ حَُسَ َلَّ َ  َول
ٍء َنيًًِ َٔ ةُِسّوِ ََشْ ُْ  و

 [101:اَُهام]                                                                             

 صـــدق اللـــه العظـــيم
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 اإِلىــــــــَدْاءُ 

  
  ابتغيت مف ىذا العمؿ مرضاة اهلل 
 أستاذ الببلغة كاإلعجاز القرآني.. إلى ذم العمـ الغزير كالعطاء العظيـ  

 أ.د. محمد شعباف عمكاف) أبكمصعب(
 .إلى كالدمَّ العزيزيف اعتزازنا كتقديرنا 
  زكجتي )أـ كليد( التي ساندتني في كؿ شيء مع التحية كالتقدير.إلى 
 .إلى أبنائي )كليد( ك)يامف( ك) رىؼ( حفظيـ اهلل مف كؿ سكء 
 .إلى الذيف سطركا بدمائيـ أركع كأنصع صفحات المجد كالفداء 
 .إلى إخكاني كأختي األعزاء 
 .  إلى كؿ مف لو حؽُّ عميَّ

 
أن يتقبمو مني خالًصا  -سبحانو وتعالى–مولى أىدي ىذا الجيد المتواضع سائاًل ال

 لوجيو الكريم، وأن يكون صواًبا عمى المنياج القويم، والصراط المستقيم، 
 ألن ينفع بو كاتبو ومن حولو، وأن ينفع بو أجياًل وأجياًل.
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 وتقديرٌ شكٌر 
جْهَ   :تعالى قال

َ
خََم اىَِِّت أ ٍَ ْطُهَر ُِْه

َ
ْن أ

َ
ْوزِْنِِن أ

َ
َو َغاِِلًا حَرَْؽاهُ رَّبِ أ ٍَ ْخ

َ
ْن أ

َ
يَّ َوأ َّ َولََعَ َواَِلَ ٍَْج لََعَ

اِِلنِي دِْخيِِْن ةِرَّّْمَخَِم ِِف ِنتَادَِك الػَّ
َ
 [19]النمؿ:َوأ

ا أرل لزامنا عمٌي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر ًلعىمىـ جميؿ أرشدني أثناء إعداد ىذه الرسالة إرشادن 
أستاذ الببلغة كاإلعجاز القرآني، األستاذ الدكتكر محمد  كىك -تعالى-ا لكجو اهلل ا خالصن كريمن 

بكؿ ما أكتي –فبلبد في ىذا المقاـ مف كقفة إجبلؿ كشرؼ لو فيك الذم ساعدني  ،شعباف عمكاف
كقد عممتو يبغض  ،مف عمـ غزير، كعقؿ ناضج كحمـ كاسع، في إكماؿ ىذا العمؿ البسيط

يف مف عكف كعمـ، يحتسبو عند اهلل تعالى فأحببت الثناء، كأفَّ كؿ ما يقدمو لمدارسيف كالباحث
 أف يجزيو خير الجزاء كالثكاب. -عز كجؿَّ -رضاه بأف أسكت عما يجب عمٌي، داعينا المكلى 

ككما أسجؿ جزيؿ الشكر كالعرفاف بالجميؿ لؤلستاذ الدكتكر )نعماف شعباف عمكاف( الذم 
التقدـ كالرقي، مشجعنا لي أف ال أتكاسؿ أمدني بالركح المعنكية في مستيؿ رسالتي، متمنينا لي 

، فبحؽ كاف لي مرشدان كنصكحان فمو كثير الشكر كالتقدير ا كعاجبلن حتى يككف اإلنجاز سريعن 
 كالتبجيؿ.

 كما أتقدـ بالشكر الخالص إلى عضكم لجنة المناقشة كؿٍّ مف:
 حفظو اهلل       محمد شحادة تيمالدكتكر الفاضؿ/ 
 حفظو اهلل    ن شعبان عمواننعمااألستاذ الدكتكر/ 

ثرائيا كتعديميا مف أجؿ  لتفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة، كتحٌمؿ عناء قراءتيا كتدبرىا كا 
أف ينفعني  -عز كجؿٌ -تقكيـ ما لـ أستدركو في كتابتي كتعزيز ما استقاـ، فأسأؿ المكلى 

 السديدة.. اكتكجيياتيما بمبلحظاتيم
ىذا المقاـ الشكر الجزيؿ إلى زكجتي )أـ كليد( التي كقبؿ أف ألقي القمـ ال أنسى في 

أبت إال أف تصبر كتسير كتحث كترشد، كما أشكر كؿ مف أمدني بالعكف كالمساعدة، ال سيَّما 
 ،  طارؽ العامكدم، أ.أيمف الشاعر، أ.مصطفى الشاعر، أ. جميؿ كبلبأ. زمبلئي المعمميف 

كغيرىـ ممف كضعكا بصمات الحث  أ. نصر أبك زرقةك  ماجد عابديفأ. ،محمد زعربأ.
 كاإلرشاد.

 والحمد هلل رب العالمين.
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 مقدمةال
 النفكس كفطر صنعان، شيءو  كؿٌ  أتقفالحمد هلل رب العالميف، بديع السماكات كاألرضيف، 

 ك إلييا، كترتاح بيا كتأنىسي  النفكس، إلييا تميؿي  ركائعى  بزيناتو  خمىؽى  ما كزٌيف الجماؿ، حبٌ  عمى
رادتو خالقيا إبداع عمى تدؿُّ  ىي  .كبكاطف ظكاىر مف خمؽ ما كؿٌ  في الحكيمة، كا 

 مف فيو ما إعجازه كمف عمىٍيو، تدؿُّ  عظيمةن  كآيةن  معجزان، القرآف كتابىوي  أنزؿ الذم ىك
 .الفصحاء جميعً  فصاحة كال البمغاء، جميع ببلغىةي  ًمٍثميا إلى ترقى ال رائعة كببلغةو  بيانيٌ  جماؿو 

ماميـ، كالمرسميف، النبٌييف خاتـ محٌمدو  رسيكًلنا عمى كالسبلـ كالصبلة  اهلل وخىصَّ  مىفٍ  كا 
 كالزيادة كالتبديؿ التغيير ًمفى  بحفظوً  ميتكىفّْبلن  عميو فأنزلىوي  المعجز، الخاتـ كالكتاب الخاتـ، بالٌديفً 

 .نسياف أك بقىٍصدو  كالنقصاف،
 أما بعد...

فإفَّ القرآف الكريـ قد جاء معجزنا لكؿ العرب، كقد تحدَّاىـ بأف يأتكا بآية مف مثمو فمـ 
الفصاحة كالبياف، فمـ تكد تجد آية إال كليا حٌظ مف بجكانبو  امتؤلتآف قد يستطيعكا، ذلؾ أف القر 

، كقد تـ التركيز في ىذه الرسالة عمى عمـ كجكه اإلعجاز األخرل عف اإلعجاز الببلغي، فضبلن 
البديع في السكر المكية، لما ليا مف سمات كخصائص تركز عمى جانب البديع كالفصاحة، 

قناعيـ، ال سيَّما أف السكر المكية تتحدث عف حياة البرزخ كاآلخرة قاصدةن بذلؾ مكاجية الكف ار كا 
كالصراط كغيرىا، فيي تحتاج إلى إقناع كحجج كأدلة، كىذا ما تكفر في فنكف عمـ البديع بشكؿ 

 كبير.
 أسباب اختيار البحث:

مماء لعؿ الببلغة القرآنية مف العمـك التي نتشرؼ بدراستيا، كقد تناكليا كثير مف الع  
 بالدراسة كالتحميؿ، األمر الذم دفعني الختيار ىذا المجاؿ في الدراسة.

 كمف الدكافع كاألسباب التي دفعتني الختيار ىذا البحث ىي:
 ـ.يرلكرآف القابيقية عمى طببلغية تت سادرابية برلعالمكتبة راء اثإ -
ه ذبيرآف لقاببلغة  سةفَّ دراأل؛ نيرآلقالببلغي درس الـ اعمى فيـ لعمب ابلدة طمساع -

 ك.  لنحذا اىكا لينحف لباحثيا ألنظارر كبيت لفرة، ككبيدة فاإيقة فييا طرلا
 رة.ميسكرة بصز لمعجاني رآلقكب األسمف اقة مرمشذج نمارض ع -
 رآف.لقز اعجاإلة عمى دَّاللسُّكر المكيَّة الط األلكاف البديعية ستنباا -
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ٌف أسمى عمكميا  ،العربية فإٌف مف أسمى العمـك عمـ -تعالى–ابتغاء األجر مف اهلل  - كا 
الببلغة العربية، كما أفضميا عندما تطرؽ باب القرآف لتنيؿ مف معينو كتسبح في بحر 

 الببلغة القرآنية؛ ليذا قررت أف تككف رسالتي مكسكمة بيذا العنكاف.

 منيج الدراسة:
ع اعتمدت في دراستي ليذا البحث عمى المنيج الكصفٌي التحميمٌي، حيث تناكلت مكضك 

 البحث دراسة المحٌسنات البديعٌية بنكعييا الٌمفظية كالمعنكٌية.

 أىداف الموضوع:
 إثراء المكتبات العربية برسائؿ تيعنى بالببلغة القرآنية. -
 التركيز عمى الدراسات المتعمقة بالببلغة القرآنية. -
 ترسيخ جذكر قكٌية لمببلغة القرآنية في الدراسات العربية. -

 الدراسات السابقة:
 عد الدراسة كالبحث حصمت عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ذات الصمة منيا:ب
البديع في القرآف: أنكاعو ككظائفو، إبراىيـ محمكد عبلف، الشارقة دار الثقافة كاإلعبلـ،  -

 .2112(، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األكلىة)رسالة دكتكرا
دخيؿ اهلل بف محمد الصحفي،  ،الدراسات السابقةخريف كأثره في أالبديع في القرآف عند المت -

 ـ جامعة أـ القرل،1991ىػ /1411براىيـ أحمد الحاردلك، )رسالة ماجستير(، إإشراؼ د.

 السعكدية.
 د. محمد بناء المعاني كعبلقاتيا في سكرة األعراؼ، عكاطؼ حمزة خياط، إشراؼ: أ. -

 قرل، السعكدية.ق، جامعة أـ ال1424(،ةمكسى، )رسالة دكتكرا محمد أبك
عبد العظيـ إبراىيـ محمد المطعني،)رسالة  خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية، د. -

 ـ، القاىرة، مصر. 1992 -ىػ  1413الطبعة األكلى،  مكتبة كىبة، (،ةدكتكرا
الطبعة األكلى، دار اآلفاؽ  محمد حسيف سبلمة، اإلعجاز الببلغي في القرآف الكريـ، -

 مصر. ـ، القاىرة،2112ػ ػػػػ ى1423العربية، 
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 آلّية الّدراسة:
 في السكر المكية  أما عف آلٌية الٌدراسة، فيي تتمثؿ في استقراء المٌحسنات كرصدىا

 كمف ثـ تصنيفيا حسب النكع كمناقشتيا كتطبيقيا، كىذا حسب ما سيأتي في خطة البحث.

 خطة البحث:
 خاتمة.ك ثة فصكؿ ثبلتمييد ك لقد اقتضت طبيعة البحث أف يتككف مف 

 :المقدمة

 :التمييد

في المحكر األكؿ عف مفيـك الببلغة لغة  –بشكؿ مكجز –تناكؿ التمييد الحديث 
ا إلى متطرقن  ،ا، كفي المحكر الثاني تحدث عف البديع كقيمتو في النظـ القرآنيكاصطبلحن 

مكية مف حيث اإلعجاز الببلغي في القرآف الكريـ، كفي المحكر الثالث تمحكر حكؿ السكر ال
ا لمسكر المختمؼ فييا. كضعناالتعريؼ كالحدكد كقد   ترجيحن

 :الفصل األول
 األلوان المعنوية وقيمتيا الدللية والجمالية

 مباحث مف األلكاف المعنكية، فكاف عمى النحك التالي: تسعةليذا الفصؿ  كضعناكقد 

 المبحث األكؿ: الطباؽ.

 المبحث الثاني: المقابمة.

 الث: الطٌي كالنشر.المبحث الث

 المبحث الرابع: التكرية.

 المبحث الخامس: حسف التعميؿ.

 المبحث السادس: حسف التقسيـ.

 المبحث السابع: براعة االستيبلؿ.

 : االستتباع )التعميؽ(.الثامفالمبحث 

 : سكؽ المعمـك مساؽ غيره )تجاىؿ العارؼ(.التاسعالمبحث 
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 :لفصل الثانيا
 ا الدللية والجماليةاأللوان المفظية وقيمتي

 كقد اشتمؿ عمى المباحث التالية: 

 كؿ: الجناس.المبحث األ

 المبحث الثاني: السجع كالفكاصؿ القرآنية.

 المبحث الثالث: رد العجز عمى الصدر)التصدير(.

 المبحث الرابع: إيغاؿ االحتياط. 

 )التكشيح(. المبحث الخامس: اإلرصاد المفظي

 فاظ )مراعاة النظير(.المبحث السادس: تآلؼ األل
  : الفصل الثالث

 األثر الجمالي لأللوان البديعية في السور المّكّية

 كىي عمى ما يمي: ،كقد درج تحتو ثبلثة مباحث

 المبحث األكؿ: المعنى كأثره عمى مفردات البديع.

 المبحث الثاني: المفظ كأثره عمى مفردات البديع.

 كتية في القرآف الكريـ.المبحث الثالث: التمكيف بالمحسنات الص
 قد أشرنا فييا إلى أبرز ما تكصمنا إليو مف نتائج كتكصيات ليذا البحث.: ك الخاتمة

 قائمة المصادر كالمراجع التي اعتيمد عمييا في البحث.: كىي المصادر والمراجع

ف إ، إذ مف العقباتكثيرنا كبذلؾ يكتمؿ النيج العاـ الذم سرنا عميو، بعد أف القينا 
مف ة الحصكؿ عمى بعض المصادر القديمة كتكظيؼ الصياغة البحثية كالمنيجية كانا صعكب

 حتى كصمنا إلى نياية المطاؼ بحمد مف اهلل كفضؿ.أثناء إعداد الرسالة  األمكر الصعبة

 

 ونسألو جل شأنو أن يجعل ىذه الدراسة سبًبا لنا في دخول الجنة، كما نسألو 
 العظيم.تعالى أن يستخدمنا ليذا القرآن 
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 تمييد
 البالغة لغًة واصطالًحا: -المحور األول

 في المغة:  -أولً 

بمغ: بميغ كقد بمغ ببلغةن كبمغ الشيء يبمغ  ،جاء في معجـ العيف في مادة بمغ رجؿ
كشيء كفي كذا ببلغ كتبميغ أم كفاية  ،ا في الرسالة كنحكىاغتو تبميغن ا كأبمغتو إببلغنا كبمٌ بمكغن 

 .   (1)كالمبالغة: أٍف تبمغ مف العمؿ جيدؾ ،بالغ أم جيّْد
 في الصطالح: -ثانًيا

ا إيَّاه عبر  ،لقد تطرؽ الجاحظ في كتابو )البياف كالتبييف( إلى مصطمح الببلغة مكضحن
"حدثني صديؽ لي قاؿ: قمت لمعتابي:  جممة مف األسئمة كاألمثمة. فقد جاء في البياف كالتبييف:

 .(2)غة  قاؿ: كؿ مف أفيمؾ حاجتو مف غير إعادة كال حبسة كال استعانة، فيك بميغ ما الببل

ه لفظو سابؽ معناالكبلـ يستحؽ اسـ الببلغة حتى ي كقاؿ في مكضع آخر ال يككف
 .(3)إلى سمعؾ أسبؽ مف معناه إلى قمبؾ وكلفظو معناه فبل يككف لفظ

الذيف تطرقكا إلى مفيـك  -د الجاحظبع–األكائؿ مف  عبد القاىر الجرجانيماـ كلعؿ اإل
"فينبغي أف  :كقد قاؿ ممثبلن  ،نو لـ يفرؽ بيف الببلغة كالفصاحة كالبيافأالببلغة االصطبلحي إال 

ا خبارن إلى الصكرة التي بيا يككف الكمـ إينظر إلى الكممة قبؿ دخكليا في التأليؼ كقبؿ أف تصير 
ال إلى إفادتيا إالجممة معنى مف المعاني التي ال سبيؿ  كتؤدم في ،اا كتعجبن ا كاستخبارن ا كنيين مرن أك 

"ىذه المفظة : ا يقكؿ"كىؿ تجد أحدن  :لى لفظة، ثـ يردؼ قائبلن إلى كممة كبناء لفظة إبضـ كممة 
مة معناىا لمعاني جاراتيا كفضؿ مؤانستيا ءمبلسف حال كىك يعتبر مكانيا مف النظـ ك إفصيحة 
 .(4)"ألخكاتيا 

فقاؿ: "كال شؾ  ،في كتابو )اإليضاح( عف البميغ كببلغة المتكمـ يالقزوينكقد أضاؼ 
في  -السكَّاكيأم –كقد عرفيا  ،أف معرفة البميغ مف حيث ىك بميغ متكقفة عمى معرفة الببلغة

ا لو اختصاص بتكفية خكاص ىي بمكغ المتكمـ في تأدية المعنى حدِّ  :الببلغة ،كتابو بقكلو

                                                           

 ( .4/424) العيف مادة بمغ( معجـ 1)
 (.44)ص البياف كالتبييف، الجاحظ (2)
 .47، صالسابؽ المرجع( 3)
 (.44)صعجاز دالئؿ اإلالجرجاني، ( 4)
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يراد أنكاع ا لتشبيو كالمجاز كالكناية عمى كجييا فإف أراد التراكيب في حد التراكيب حقيا كا 
ف أراد غيرىا فمـ يبينو عمى أف قكلو كغيره  ،الببلغة تراكيب البمغاء كىك الظاىر فقد جاء الدكر كا 

كمف الميـ  ،(1)مبيـ لـ يبيف مراده بو ثـ المقصكد مف عمـ المعاني منحصر في ثمانية أبكاب
كلعؿَّ أشير التعريفات التي  ،غمكض فيو لمصطمح الببلغة كضع تعريؼ ميسر كسيؿ ال

 .(2)""مطابقة الكبلـ لمقتضى حاؿ السامعيف مع فصاحتو كضعيا الببلغيكف:

 البديع وقيمتو في النظم القرآني -المحور الثاني
  :اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم -أولً 

شعر أف أسمكبو فكؽ طاقات لقد كاف العربي ييصاب بدىشة عندما يسمع القرآف، كي
 ف ىذه اآليات القرآنية جاءت سمسة كسيمة تتناسب كأفئدة البشر.إحيث  ،كقدرات البشر

"كمف عجيب أمر ىذا الكتاب نزكلو منجمان حسب أحداث سني نزكلو عمى المصطفى 
"(3)، كيأتي ترتيبو عمى غير ترتيب النزكؿ كمع ىذا لـ يكف أكلو نزكالن بأقؿ ببلغةن مف آخره. 

: "كجو اإلعجاز في القرآف مف كسراج األدباء في منياج البمغاء القرطاجي حازمكقاؿ 
ا ال يكجد لو فترة كال يقدر عميو حيث استمرت الفصاحة كالببلغة فيو مف جميع أنحائيا استمرارن 

، ككبلـ العرب كمف تكمـ بمغتيـ ال تستمر الفصاحة كالببلغة في جميع أنحائيا أحد مف البشر
 .(4)"العالي منو إال في الشيء اليسير المعدكد. في

ك"إف األمة مجتمعة عمى قميؿ القرآف ككثيره معجز، كأف اإلعجاز يقع بأقصر سكرة في 
القرآف، ككثير مف آيات القرآف كسكره تخمك مف أكثر كجكه اإلعجاز التي ذكرت، عدا النظـ 

 (5) كالبياف فإنو في كؿ آية في القرآف الكريـ".

 الخصائص المتعمقة بأسموب القرآن الكريم:  -اثانيً 

 كمف ىذه الخصائص ما يمي: ،يجرم القرآف الكريـ عمى كتيرة كنسؽ محدد كخاص في أسمكبو
                                                           

 (.41)ص اإليضاح في عمـك الببلغة، القزكيني( 1)
 –البيػػػػاف –)المعػػػػاني مػػػػف ببلغػػػة القػػػػرآف، عمػػػػكاف، (146)ص صشػػػػرح التخمػػػي كينظػػػػر ،(80)صااليضػػػاح  (2)

 .(14)صالبديع( 
 (.14 )ص ،عناية المسمميف بإبراز كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ، أحمد (3)
 المختمفػة األقػكاؿ بيػاف ، كينظػر: الزركشػي،(981 )ص منهاج  البغااجو واا ا  األءباجو أبك حاـز القرطاجي،( 4)

 ( .2/404 االعجاز) كجكه في
 .(94 )ص لمتقديـ كالتأخير في سكرة البقرةاألسرار الببلغية  العيثـ، (5)
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 نظمو البديع:  -

 فالقرآف يجرم عمى نسؽ بديع، خارج عف المألكؼ كما في قكافي الشعر كأسجاع النثر.  

 التجديد في األسموب: -

المعاني كتكرارىا بأشكاؿ فنية مختمفة عف التعبير كاألسمكب  ا لبعضفإنؾ تمحظ تصديقن 
ا مف التخييؿ ا جديدن جديدة بعد أف لبست ثكبن  يالبنائي، كحينيا تشعر بأنيا تحمؿ معان

 (1) كالتصكير غير الذم كانت تمبسو.

كقد أضاؼ محمد دراز بعضا مف خصائص القرآف البيانية حيث ذكرت مشركحة في 
 :(2) ظيـ( كقد رتبيا عمى أربعة مراتب كىيكتابو ) النبأ الع

 القرآف في سكرة سكرة منو. -2القرآف في قطعة قطعة منو.               -1

 القرآف في جممتو. -4     القرآف فيما بيف بعض السكر كبعض.-3

قائبلن: "كجكه إعجاز القرآف تظير  ،عف إعجاز القرآف انيأبو الحسن الرمّ كلقد تحدث 
قد ذكرىا مف الببلغة كقسميا إلى ثبلث طبقات، منيا ما ىك في أعمى طبقة مف سبع جيات، ك 

كمنيا ما ىك في أدنى طبقة، كمنيا ما ىك في الكسائط بيف أعمى طبقة كأدنى طبقة، فما كاف 
، كما كاف منيا دكف ذلؾ فيك ممكف كببلغة في أعبلىا طبقة فيك معجز كىك ببلغة القرآف

 . (3)" بلغة إفياـ المعنىالبمغاء مف الناس، كليست الب
 البديع وقيمتو في القرآن الكريم:   -ثالثًا

لقد برز االتجاه البديعي في القرآف الكريـ بشكؿ كاًضح كبيّْف، بؿ إفَّ آيات كثيرة قامت 
 عمى البناء البديعي كىذا ظاىر في السكر المكية فبعض اآليات تتعدد فييا الفنكف البديعية.

المكية تتسـ بالقصر كالقكة كالشدة كتكظيؼ الحركؼ الجيرية  كمف المعمكـ أف السكر
كالمدكد الثبلثة ككذلؾ الياء مثؿ سكرة الشمس كالضحى كالميؿ كغيرىا فيي تتناسب كتتكافؽ مع 
الكضع كالمضمكف في السكر المكية التي تدخؿ في صمب العقيدة كالحديث عف البرزخ كالصراط 

: الجناس التاـ فمثبلن  ،الفنكف البديعية تيكظؼ في السكر المكية كحياة اآلخرة كغيرىا، كقد كيجد أف
 المماثؿ، جناس االشتقاؽ، الفاصمة القرآنية، التصدير كاإلرصاد المفظي.

                                                           

 (.11)ص الكاضح في عمـك القرآف، مستكك البغا  (1)
 (.107)ص )نظرات جديدة في القرآف( ز، النبأ العظيـدرا (2)
 (.47)ص في إعجاز القرآف رسائؿثبلث  الجرجاني،ك لرمَّاني كالخطَّابي ا( 3)
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ا لبمغاء كفصحاء كفطاحؿ قريش؛ جاءت السكر المكية كألف القرآف الكريـ جاء متحدين 
د؛ ككانت النتيجة أف السكر المكية كقد احتاجت إلى قكة في المعنى كبراعة في التعبير كتأكي

يغاؿ االحتياط  التي تنُـّ عفأحاطت بفنكف الترصيع كاالستتباع كتآلؼ األ الببلغة الراقية  لفاظ كا 
  أمثمة ذلؾ ستتضح في المباحث القادمة.ك 

آية كاحدة مف  مفكلقد اشتمؿ القرآف عمى كثير مف ألكاف البديع، كقد استخرج العمماء 
ا انلَّاُس إِن  ننا بديعٌية متعددة تربك عمى عشرة فنكف، كما في قكلو تعالى:ألكابعض السكر  َٓ حُّ

َ
يَا أ

ٌُّؾْ   ٌَِ ًَّ َْ َنيََلٍث ُث ٌِ ًَّ ًَّ ٌَِ جُّْفَفٍث ُث َِ حَُراٍب ُث ٌّ ََ اْْلَْهِد فَإَُِّا َخيَْلَِاُزً  ِ ٌّ ًْ ِِف َريٍْب  َيََّلٍث ُنِخُ َغٍث ُّمُّ
ُبَ  ٔا وََدْْيِ ُُّمَيََّلٍث نّلِ ًَّ ِِلَتْيُُغ ْفالً ُث ـِ  ًْ ًَّ ُُنْرُِسُس َصًّمى ُث ٌُّ َسٍو 

َ
ا نََظاء إََِل أ ٌَ رَْضاِم 

َ
ًْ َوُُلِرُّ ِِف اَ َ ىَُس نّيِ

ًَ ٌَِ َبْهِد ِنيٍْم َطيْ  رِ ىَِهًاَْل َحْهيَ ٍُ رْذَِل اىُْه
َ
َ يَُردُّ إََِل أ ٌَّ ََّٔفَّ َوٌُِِسً  َ ُحخَ ٌَّ ًْ َوٌُِِسً  ُز ُطدَّ

َ
ئًا َوحََرى أ

ِ َزْوٍج ةًَِٓز
ُبَخَْج ٌَِ ُُكّ

َ
ََْْتَّْت َوَربَْج َوأ اء ا ٍَ ْ ا ال َٓ ْ َُزنْلَا َنيًَ

َ
اٌَِدةً فَإِذَا أ َْ رَْض 

َ
 [. 5]الحج:.اَ

 كثرة وجوده: -رابعاً 
"كمع ىذه الكثرة في بديع القرآف لـ تجد لو إال ببلغة كحيسنان، كلـ يجرؤ أحد مف العمماء 

رآف، كما رأيناىـ قد استحسنكا فيما سكاه ما كثر في القصيدة أك البيت كالنقاد بتقميؿ قيمة بديع الق
كىك فيو سمة مف سمات إعجازه كحسنو سكاء أكاف راجعان إلى المعنى أك راجعان إلى المفظ 
كحسنو ذاتي ال عرضي، كلك ذىبنا ننحى ما جاء مف بديع القرآف عف أصالة أسمكبو كركعة 

ا مف فنكف لقكة صكره كأصالة كركده فيو، كقد تقدـ لنا أف كثيرن  معانيو، لذىبنا بشطر الحيسف فيو
ألنو كثيران ما يقارف بيف أنكاع  -كالمطابقة  -البديع مف صميـ طرؽ التعبير في القرآف الكريـ 

 ( 1) متضادة أك كالمتضادة، كالمشاكمة كالسجع".

ف تشابيت- كمف ىنا يمكف القكؿ: إفَّ الفنكف البديعية بتنكيعاتيا كتفصيبلتيا أكدت  -كا 
كبينت ما اتسمت بيا السكر المكية مف تكرار كأجراس مكسيقية كنغمات رنَّانة تتكافؽ كالبناء 

فالفنكف البديعية كالتي سبؽ ذكرىا مثمت عمى  ،سمكبية كالمفظية فيياالمكي ككذلؾ الخصائص األ
 الكاقع المكجكد في السكر المكية.

في نظـ القرآف كما أف لو قيمة، حيث  ابارزن  انكاعو دكرن أبلمبديع  إفَّ  :كعميو يمكف القكؿ
تكمف ىذه القيمة في اآلثار الجمالية كالداللية التي خمفتيا ىذه الفنكف كما سيأتي في الفصميف 

 القادميف.

                                                           

 ( 2/440)خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية ، المطعني (1)



   10 

 المحور الثالث: السور المكية )تعريف وحدود(.
 تعريف السور المكية: -أولً 

المكية، كقد حددىا العمماء كالمحققكف كمنيـ ثمة تعريفات ثبلثة حكؿ ماىية السكر 
 :(1)حيث قاؿ ،السيكطي

عاـ  ،نزؿ بمكة أـ بالمدينةأ: أف المكي ما نزؿ قبؿ اليجرة كالمدني ما نزؿ بعدىا سكاء أشيرىا"
 سفار.الفتح أك عاـ حجة الكداع أـ بسفر مف األ

زؿ بالمدينة، كعمى ىذا تثبت : أف المىكّْي ما نزؿ بمكة كلك بعد اليجرة، كالمدني ما نالثاني
 الكاسطة، فما نزؿ باألسفار ال يطمؽ عميو مكي كال مدني.

 . ا ألىؿ المدينة: أفَّ المكي ما كقع خطابنا ألىؿ مكة كالمدني ما كقع خطابن الثالث 
فما كاف قبؿ  ،كقد اعتمد العمماء عمى أشير التعريفات كأرجحيا كىك التعريؼ األكؿ

 ا.ا بعد اليجرة سمي مدنيِّ ا كماليجرة سمي مكيِّ 
 ،كما أف سر االختبلؼ في التسميات راجع إلى كجكد سكر نزلت في غير مكة كالمدينة

 تيف كمنيا ما نزؿ في بيت المقدس كغيرىما.قفمنيا ما نزؿ بيف المنط
 حدود السور المكية: -ثانًيا

باتفاؽ العمماء أف المدني  ،كأقرب ما قيؿ في تعداد السكر المكية كالمدنية إلى الصحة
 التكبة -6األنفاؿ  -5المائدة  -4النساء  -3آؿ عمراف  -2  البقرة -1عشركف سكرة ىي: 

 الحشر -13المجادلة  -12الحديد  -11الفتح  -10محمد  -9األحزاب  -8النكر  -7 
 النصر -19التحريـ  -18الطبلؽ  -17المنافقكف  -16الجمعة  -15الممتحنة  -14 

 الحجرات. -20
الصؼ  -4الرحمف  -3الرعد  -2الفاتحة  -1المختمؼ فييا اثنتا عشرة سكرة ىي:  كأف

 اإلخبلص  -10إذا زلزلت  -9لـ يكف  -8القدر  -7التطفيؼ )المطففيف(  -6التغابف  -5
 المعكذتاف. -12ك 11

كأف ما سكل ذلؾ مكي باتفاؽ، كىك اثنتاف كثمانكف سكرة، فيككف مجمكع سكر القرآف 
 .(2)شرة سكرةمائة كأربع ع

                                                           

 (.32)ص اإلتقجن، ( السيكطي1)
 (.62-54 )ص مباحث في عمـك القرآف القطاف، (2)
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يعني أف جميع آياتيا مكية فمربما بعضيا  الكما ينكه مناع القطاف أف السكرة المكية 
 .(1)ا فييا، فتأخذ اسمياتككف مدنية، كلكف ألف اآليات المكية ىي األكثر كركدن 

 

 :(2)خصائص اآليات المكية -ثالثًا
 الخصائص المفظية. - أ

 كؿ سكرة فييا سجدة مكية. -1

 يا لفظ كبلَّ مكية. كؿ سكرة في -2

الحج عمى  ةال سكر إ "منكاآييا الذيف أيا "كليس فييا  "يأييا الناس"كؿ سكرة فييا  -3
 اختبلؼ.

 ،كنحك ذلؾ فيي مكية سكل الزىراكيف "لرآلـ  ك آكؿ سكرة تفتتح بحركؼ التيجي كػ" -4
 ىما سكرة البقرة كآؿ عمراف كفي سكرة الرعد خبلؼ. ك 

 رجح مكيَّتيا.كؿ سكرة فييا قسـ يت -5
 .الموضوعيةالخصائص  - ب

ثبات الرسالة كالبعث كالجزاء كالتفكر بآيات  هالدعكة إلى التكحيد، كعبادة اهلل كحد -1 كا 
اهلل الككنية كقطع دابر خصكمة المعانديف كالمشركيف بالبراىيف العقمية، كذكر 

 القيامة كىكليا كالنار كعذابيا كالجنة كنعيميا.

لمتشريع كالفضائؿ التي يقكـ عمييا المجتمع كفضح جريمة كضع األسس العامة  -2
المشركيف في سفؾ الدماء كأكؿ أمكاؿ اليتامى ككأد البنات كما كانكا عميو مف سكء 

 العادات.

ا لمكافريف، حتى يعتبركا بمصير المكذبيف ذكر قصص األنبياء كاألمـ السابقة زجرن  -3
 اىـ كيطمئف إلى االنتصار عمييـ. حتى يصبر عمى آذ قبميـ كتسمية لرسكؿ اهلل 

 

 

                                                           

 .62-54 ص، مباحث في عمـك القرآف قطاف،ال (1)
 .62-54 ص السابؽ، المرجع  (2)
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 :(1) لى خصائص موضوعية أخرى لمسور المكية تتمثل في التاليإكما يضيف البعض 

تأكيد كحدانية اهلل تعالى كقدرتو عمى بعث األجساد بعد المكت كالحساب كالسخرية مف  -1
 ليتيـ كتيديدىـ بالعذاب المقيـ في النار.كآالمشركيف 

بميس كي -2  ستثنى مف ذلؾ سكرة البقرة.ذكر قصة آدـ كا 
 .األسموبية الخصائص - ت

يجاز  األلفاظ قكة مع الفكاصؿ قصر -1  عمى قرعو كيشتد اآلذاف يصخُّ  بما العبارة كا 
 .القمكب كيصعؽ المسامع

 

 :الراجح واألقرب لمسور المختمف فييا -رابعاً 
 سيوطيلملقد قمنا بجمع بعض آراء العمماء كالمفسريف معتمديف عمى كتاب )اإلتقاف( 

كبناء  ،كتاب )في ظبلؿ القرآف( لسيد قطب لمعرفة الخصائص المكضكعية كالمفظيةباالستعانة ك 
 لمسكر المختمؼ فييا، كذلؾ عف  (نسبيالتصنيف ال) أسميناهما  عمييا قمنا بعممية

 طريؽ استخبلص الخصائص المكضكعية ليذه السكر، كمف ثـ حصر اآليات األكثر كركدنا
 إٍف غمبت اآليات التي تتسـ بيا الخصائص المكية، كيضعت في ليذه الخصائص؛ ف 

عمت في السكر المدنية ف كاف الغالب فييا مف سمات السكر المدنية، جي   ،السكر المكية، كا 
 مع األخذ بعيف االعتبار آراء بعض العمماء لئلشباع كتبييف األدلة، ككذلؾ تحديد السكر

ؼ القكة كالتكرار كالتأكيد، كمف ثـ ضمّْيا إلى السكر التي تتسـ باإليقاع الصكتي التي تخمّْ  
 المكية.

 سورة الفاتحة. -1

 ،(2)بؿ كرد أنيا أكؿ ما أنزؿ ؛"سكرة الفاتحة األكثركف عمى أنيا مكّْية قاؿ السيكطي:
فقاؿ تعالى:  ،نيا ذكرت في مكضع آخر باسـ مف أسمائياأكما  ،بمعنى أنيا نزلت قبؿ اليجرة

 َرَاَِّن َواىُْلْرآَن اىَْهِلًً َوىََلْد آحَيَِْاك ٍَ ْ ََ ال ِ ٌّ ىي سكرة مكية كسكرة الحجر  ،[87]الحجر:. َشتًْها 
 باتفاؽ. 

                                                           

 (.66 )ص ،الق آن عغوم فً الواضح مستك، ك( البغا 1)
  (.38)ص اإلتقجن  لسيكطي،ا( 2)
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حيث قاؿ سيد قطب: "إف ىذه  ،كلقد تحدثت سكرة الفاتحة عف أمكر عقدية كاضحة
السكرة مف كميات العقيدة اإلسبلمية، ككميات التصكر اإلسبلمي، ككميات المشاعر 

 كمعمكـ أف ىذه مف سمات السكر المكيَّة كما ذكر سابقنا. ،(1)كالتكجيات"

 كعمى ىذا مف الممكف أف تينسب إلى السكر المكية.
 سورة الرعد. -2

"يؤيد القكؿ بأنيا مدنية ما أخرجو الطبراني بأف اآليات مف اآلية الثامنة  :السُّيوطييقكؿ 
حيف  ،قيس كعامر بف الطفيؿ في قصة أربد بف تكحتى اآلية الثالثة عشرة مف سكرة الرعد نزل

  .(2)قدما المدينة عمى رسكؿ اهلل 

فمف الممكف أف تككف ىذه القصة ضمف اآليات  ،فينا ال يكجد كضكح بأنيا مدنية
المدنية كالغالب فييا مف سمات السكر المكية، كلكف الكاضح "قاؿ سعيد بف منصكر في سننو 

ًُ  بف جبير عف قكلو تعالىلت سعيد أس :قاؿ ،بي بشرأبك عكانة عف أحدثنا  َْ ِنَِدهُ ِنيْ ٌَ َو
 .(3) !كيؼ كىذه السكرة مكية  :فقاؿ ،أىك عبد اهلل بف سبلـ [43]الرعد: .اىِْهخَاب

قضية التكحيد  تركز عمى ةكمف ىنا نميؿ إلى مكّْيتيا ال سيما كأنو كجد أف غالبية السكر 
 التي ىي أيٌس البناء المكي.

"إف مكضكعيا الرئيس ككؿ مكضكع السكر  بقكلو: سيد قطبكيؤكد ىذا ما تطرؽ إليو 
كىك تكحيد األلكىية كتكحيد الربكبية،  ،ىك العقيدة كقضاياىا، المكية كميا عمى كجو التقريب

 .(4)ا كمف ثـ قضية الكحي كقضية البعثكتكحيد الدينكنة لٌمو كحده في الدنيا كاآلخرة جميعن 

 مكية.كعمى ىذا يمكف التكصؿ إلى أف السكرة 

 سورة الرحمن. -3

 .(5)""الجميكر عمى أنيا مكية كىك الصكاب :السيوطيقاؿ 

                                                           

 ( .1/12) في ظبلؿ القرآف، ( سيد قطب1)
 (.39)ص السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 2)
 39السابؽ،ص رجع( الم3)
 ( .4/2039) فً ظالل الق آن، ب( سيد قط4)
 (.19)صالسيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف ( 5)
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ا ما تتحدث عف آالء اهلل تعالى كتتسـ كمف الجدير بالذكر أف سكرة الرحمف غالبن  
"نسقيا تتضح فيو سمات  ألف ،ف مف مزايا السكر المكيةاف الصفتاكىات ،بتكرار بعض اآليات

  (1)شأف سكرة الرعد، كفييا االختبلؼ ذاتو". شأنيا في ىذا ،القرآف المكّْي

 فيمكف الترجيح إلى أفَّ السكرة مكية.
 سورة الصف. -4

 (.2)" لى الجميكر كرجحوإ"مدنية كنسبو ابف الفرس  أف المختار: السيوطييرل 

ََ  أف سكرة الصؼ تكثر فييا آيات الجياد، قاؿ تعالى: المبلحظكمف  ِي َ ُُيِبُّ اَّلَّ إِنَّ اَّللَّ
رُْغٔصُحلَ  ٌَّ ً ةُنًَاٌن  ُٓ جَّ

َ
ا َنأ ًَ حُْؤذُوَُِِن َوكَد *  احِئَُن ِِف َشبًِيِِّ َغفى ِ ِْٔم ل ٌِِّْٔ يَا كَ ِإَوذْ كَاَل ُمََٔس ىَِل

َْٔم  ِْٓدي اىَْل ُ اَل َح ًْ َواَّللَّ ُٓ ُ كُئُبَ َزاَغ اَّللَّ
َ
ٔا أ ا َزاُغ ٍَّ ًْ فَيَ ِ إََِلُْس َّّنِ رَُشُٔل اَّللَّ

َ
َٔن أ ٍُ    َفاِشلنِيَ اىْ تَّْهيَ
  [ 5-4]الصؼ: 

ِِْشاَلِم  : وقال في موضع آخر َٔ يُْدََع إََِل ا ُْ ِ اىَْهِذَب َو َِ اْذََتَى لََعَ اَّللَّ ٍَّ ًُ مِ ْكيَ
َ
َْ أ ٌَ َو

ٍِني ِ ال َْٔم اىلَّ ِْٓدي اىَْل ُ الَ َح ًُّ *   َواَّللَّ ِ خ ٌُ  ُ ًْ َواَّللَّ َٔآِِْ فْ
َ
ِ ةِأ ْٔ  يُرِيُدوَن َِلُْففُِؤوا َُُٔر اَّللَّ َ ِ َول  ُُٔرِه

َٔ  *  َنرِهَ اىََْكفُِرون ْٔ َنرِهَ  ُْ َ َِ ُكِِّّ َول َِ اِْلَّقِ َِلُْلَِٓرهُ لََعَ اَّلِي َدى َودِي ُٓ ْ رَْشَو رَُشََٔلُ ةِال
َ
ِي أ  اَّلَّ

ْْشُِكٔن ٍُ ْ َْ َنَذا  *  ال ِ ٌّ ًْ لََعَ ِِتَاَرةٍ حُِِشًُسً  ُدىُُّس
َ
ْو أ َْ ٔا  ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
َِلًيَا أ

َ
ِ  * ٍب أ ٌَُِِٔن ةِاَّللَّ حُْؤ

ٍُٔن ًْ َتْهيَ ًْ إِن ُنِخُ ًْ َخْْيٌ ىَُّس ًْ ذَىُِس ُُفِصُس
َ
ًْ َوأ َٔاىُِس ْم

َ
ِ ةِأ  .َورَُشَِٔلِ َوُِتَاُِْدوَن ِِف َشبًِِو اَّللَّ

 [11-7]الصؼ:

كذكرت  ،مف الخصائص المدنية كى الذملى عنصر الجياد إفغالب اآليات تطرقت  
ا–كىي مف سمات السكر المدنية  ،لذيف آمنكا مرتيففييا يا أييا ا كما أف الدعكة إلى  -أيضن

ا مف  -تعالى–اإلسبلـ كالحديث عف بني إسرائيؿ كالتكراة كدعكة النصارل إلى اهلل  ىي أيضن
 السمات المدنية.

سبلـ لى اإلإكبناءن عمى ما سبؽ؛ يمكف القكؿ: إف مخاطبة أىؿ الكتاب كدعكتيـ  
الحؽ ككذلؾ الحديث عف فضيمة الجياد كالكشؼ  مىه كما فعمكه مف تجفٍّ عكتكضيح ما حرفك 

   (3).فكؿ ىذا مف الخصائص المدنية ،عف سمكؾ المنافقيف
                                                           

 .( 6/3443) سيد قطب، في ظبلؿ القرآف( 1)
 (.40)ص السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 2)
 (.54-53)ص مبجحث فً عغوم الق آن( القطاف، 3)
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 بذلؾ ما يراه السُّيكطي كابف الفرس. يفترجيح السكرة إلى مدنيتيا مكافقكبالتالي يمكف 
 سورة التغابن. -5

مات كالخصائص المكية باستثناء اآليات ف جؿ سمات السكرة أشبو بالسإباإلمكاف القكؿ 
خيرة، كلكف مف المبلحظ أف ىذه السمات مثؿ )خطاب لمكفار( أف تككف مف السمات المدنية األ
ا– ا لمكفار "ليس ما يمنع أف تككف الفقرات األكلى فييا خطابن  كما يرل سيد قطب: ألنو -أيضن

كما أنو ليس ما يمنع أف  ،المدينة بعد اليجرة سكاء كانكا كفار مكة أـ الكفار القريبيف مف
يضاح التصكر اإلسبلمي"   (1).يستيدؼ القرآف المدني في بعض األحياف جبلء أسس العقيدة، كا 

كعمى ىذا يمكف ترجيح السكرة إلى المدنية، رغـ أف معظميا يتسـ بالخصائص 
الخصائص المدنية كاألساليب المكية، إال أف ترجيح ىذه السمات إلى السكر المكية كالمدنية، مع 

 المكجكدة في نياية السكرة؛ جعمنا نتكجو إلى ترجيح السكرة إلى مدنيتيا.

 سورة التطفيف )المطففين(. -6

( غير مرة، كمف المعمكـ أفَّ ذكرىا مف الخصائص لقد ذكرت سكرة المطففيف لفظة )كبٌل 
فيذا  ،(2)س فسادنا في الكيؿ"شد الناأالمكَّية، كأما مف نسبيا لممدنية بداعو أٌف "أىؿ المدينة كانكا 

في المدينتيف، كنؤيّْد ما  افحتى تمحؽ السكرة  السكر المكية، فالتطفيؼ كالفساد مكجكد يناليس كاف
ساطير فييا "قيؿ إنيا مكية لذكر األ: قاؿ ،ابن الفرسأف  لمسيوطيجاء في كتاب )اإلتقاف( 

 (3)".ال قصة التطفيؼإكقيؿ نزلت بمكة 

 :(4)لسكرة تتألؼ مف أربعة مقاطع كىيأف ا سيد قطبكيرل 

عف  المقطع الثانيكيتحدث  منيا بإعبلف الحرب عمى المطففيف. المقطع األوليبدأ 
الفجار في شدة كردع كزجر، كتيديد بالكيؿ كاليبلؾ، كدمغ باإلثـ كاالعتداء، كبياف سبب ىذا 

كالنعيـ المقرر  ،ة مقاميـكرفع ،صفحة األبرار ،يعرض الصفحة المقابمةوالمقطع الثالث  .العمى
يصؼ ما كاف األبرار يبلقكنو في عالـ الغركر الباطؿ مف الفجار مف  والمقطع األخير ليـ. 

 إيذاء كسخرية كسكء أدب.
                                                           

 .( 6/3583) ً ظالل الق آنف، ( سيد قطب1)
 (.41)ص في عمـك القرآفالسيكطي، اإلتقاف ( 2)
 .41السابؽ، ص المرجع( 3)
 (.3584)ص سيد قطب، في ظبلؿ القرآف( 4)
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كما تتحدث  ،ف معظـ سكرة المطففيف تركز عمى جانب الدعكة كأسمكبياأكمف الكاضح 
كعمى ىذا يمكف  ،الخصائص المكية نسانية التي ىي مفعما يفعمو الناس كعف كاقع النفس اإل

 .لى السكر المكيةإترجيح السكرة 
 سورة القدر. -7

 (1). : كاألكثر أنيا مكّْيةالسيوطيقاؿ 

كىي مف السمات  ،كيبدك أنيا مكّْية؛ ألفَّ مضمكف سكرة القدر يتحدث عف إثبات الرسالة
ليمة القدر( مف الخصائص  دراؾ ماأسمكب البياني التكرار )كما بؿ إف األ ،األبرز لمسكر المكية

لفاظ  عف  قصر اآليات كالفكاصؿ مع قكة األالمفظية كاألسمكبية الميمة في السكر المكية، فضبلن 
يقاع كالتناغـ تكفر فييا عنصر اإليالتي تؤكد عمى مكّْيتيا، كبالتالي ىي مف السكر التي 

 السكر المكية بكثرة. فيالصكتي الذم انتشر 

ىي الميمة التي جاء ذكرىا في سكرة  ،التي تتحدث عنيا السكرةكما أفَّ ىذه الميمة 
ِِذرِيَالدخاف:  ٌُ َِّا  َتاَرَكٍث إَُِّا ُن ٌُّ َُزنْلَاهُ ِِف ََلْيٍَث 

َ
 [3]الدخاف: .إَُِّا أ

 أنيا مكّْية. بكعميو يمكف ترجيح السكرة  ،سكرة الدخاف مكّْيةه باتفاؽ كمعمكـ أفٌ  

 )البينة(. سورة لم يكن -8

 .(2)في كتابو )اإلتقاف( أف ابف الفرس قاؿ "األشير أنَّيا مكية" سيوطيالذكر 

ككما ذكر في  ،إف االحتكاؾ مع أىؿ الكتاب كالحديث عنيـ مف الخصائص المدنية
"مخاطبة أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل  بعض الكتب أف مف خصائص السكر المدنية:
 (3) . كتجنييـ عمى الحٌؽ"كدعكتيـ إلى اإلسبلـ، كبياف تحريفيـ لكتب اهلل

ف جؿ السكرة تتحدث عف ذلؾ، كالحديث عف كفار إحيث  ،كىذا مكجكد في سكرة البينة
 جينـ في النار

ٔا كقكلو تعالى  اَلةَ َويُْؤحُ ٔا الػَّ ٍُ ََ ُضََِفاء َويُلًِ َ ُُّمْيِِػنَي ََلُ اَّلِي مُِروا إاِلَّ َِلَْهتُُدوا اَّللَّ
ُ
ا أ ٌَ َو

 ِ ََكةَ َوذَل ٍَثالزَّ ِ ًّ َُ اىَْل  [5]البينة:.َم دِي

                                                           

 (.41)ص السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 1)
  .41الاجبق، ص الم جع ( 2)

 (.54-53ص) مبجحث فً الق آن، ( القطاف3)
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السكرة أنيا  فيأم  بدعكتيـ إلى االسبلـ كىذه مف السمات المدنية، كما أف المبلحظ 
 كلك تـٌ  ،كما في جزء عـ؛ كعمى ىذا نميؿ إلى مدنيتيا ،أطكؿ بعض الشيء مف السكر المكية

 اإلطار.جد أف جميا داخؿ تحت ىذا قياس ىذه اآليات التي تتسـ بالمدنية؛ لكي 
 سورة إذا زلزلت. -9

"فييا قكالف كيستدؿ لككنيا مدنية بما أخرجو ابف أبي حاتـ عف أبي  :السيوطيقاؿ 
، ني لراءو عمميإقمت يا رسكؿ اهلل  ،ا يرهلما نزلت فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة خيرن  :قاؿ ،سعيد الخدرم

دإالحديث كأبك سعيد لـ يكف ف  . (1)ال بالمدينة كلـ يبمغ اال بعد أيحي

السكر المكية  ف في ختاـ السكرة كما أنو مف المعمكـ أفٌ امف المبلحظ أف ىاتيف آيتك 
لتككف السكرة مف تكابع السكر المدنية،  ينايككف فييا آيات مدنية كالعكس صحيح، فيذا ليس كاف

ىي كاضحة المعالـ بالنسبة  -خيرةباستثناء اآليات األ-مطمع السكرة كحتى نيايتيا  كما أفٌ 
 ،ىكاؿ يـك القيامةأمف الحديث عف  ،سمكبية لمسكر المكيةالمكضكعية كالمفظية كاأللمخصائص 

يقاع الصكتي الذم يأتي يا مف السكر التي تتسـ باإلحيث يكثر فييا األساليب البيانية، كما أنَّ 
بعنصر القكة كالعنؼ إثر ذكر يـك القيامة كما يتبعيا مف أىكاؿ، فينا يككف الترجيح لمسكر 

 المكية.

 سورة اإلخالص. -10

"فييا قكالف ثـ ظير لي بعدي ترجيح أنيا  فيقكؿ: ،بشأف ىذه السكرة قكليف السيوطييرل 
 (2)."مدنية

ا". سيد قطبيقكؿ ك   (3): "كىذه عقيدة في الضمير كتفسير لمكجكد أيضن

ثبات األ تركز عمىفالسكرة كميا  كمف السمات  ،لكىية كالتفرد بيا هلل تعالى كحدهالعقيدة كا 
  .ثبات الرسالةا  ك  هلخصائص المكية تأكيد كحدانية اهلل تعالى، كعبادة اهلل كحدكا

 مدنية. كليستفمف المرجح أف تككف السكرة مكّْيَّة  ،كىذا ينسجـ مع مضمكف السكرة

 
                                                           

 (.41)ص السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 1)
 .22ص ،السابؽ لمرجع( ا2)
 .( 6/4002) فً ظالل الق آن، ( سيد قطب3)
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 سورة الفمق والناس. )المعوذتان(  12 -11

 (1)".عصـفي قصة سحر لبيد بف األ ا"المختار أنيما مدنيتاف ألنيما نزلت :السيوطيقاؿ 

االستعاذة في القرآف في ثبلث سكر مكية كىي  تكقد كرد ،كما أف مكضكعيا االستعاذة
 فصمت كالمؤمنكف ككميا مكية.ك األعراؼ 

كمف المبلحظ أف السكر المكية الثبلثة سابقة الذكر، ىي مجرد االستعاذة عند نزغ 
لناس فيما عبلج مف السحر الشيطاف أك مسو أك عند تبلكة القرآف، بينما في سكرتي الفمؽ كا

نزلتا في قصة سحر لبيد  -اكما كرد سابقن -ىما كقاية لئلنساف المسمـ، كما أف السكرتيف ك كالعيف 
 بف األعصـ.

 كعميو، نعتقد أف األرجح كاألقرب لمسكرتيف أنيما مف السكر المدنية.

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                           

 (.42)ص السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 1)
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  الفصل األول:
 األلوان المعنوية وقيمتيا الدللية والجمالية

لقد قسـ الببلغيكف عمـ البديع إلى نكعيف اثنيف، ال سيما بعد أف كجدكا األسرار  
تارة  -بنكعيو الحقيقي كالمجازم -الببلغية كالًقيـ الدّْاللية  تقع في األلفاظ  تارة، كفي المعنى

الخطيب  قالونكعاف ىما األلكاف المعنكية كاأللكاف المفظية، كيؤكد ذلؾ ما أخرل، كىذاف ال
: "كىك عمـ يعرؼ بو كجكه تحسيف الكبلـ بعد رعاية تطبيقو  القزويني في كتابو )اإليضاح(، قائبلن

عمى مقتضى الحاؿ ككضكح الداللة كىذه الكجكه ضرباف: ضرب يرجع إلى المعنى؛ كضرب 
 (  1)يرجع إلى المفظ". 

كالمتأمؿ في تعريؼ عمـ البديع يجد أفَّ ىذا العمـ يشمؿ عمـك الببلغة كٌميا أك إٍف  
شئت فقؿ بينو كبيف عمكـ الببلغة األخرل صمة كثيقة، فقكليـ "عمـ يعرؼ بو كجكه تحسيف 

 الكبلـ" يعني ما ذكره القزكيني أفَّ البديع يشمؿ المحسنات المعنكية كالمحسنات المفظية.

: "بعد رعاية تطبيقو عمى مقتضى الحاؿ"، يعني ىذا تعريفنا شامبلن لمببلغة كأما قكليـ 
كمف ىنا يعني الببلغة بعمكميا الثبلثة )المعاني،  ،كىي مطابقة الكبلـ لمقتضى حاؿ السامعيف

 البياف كالبديع(.

كأما قكليـ: "ككضكح الداللة" فيذا يعني عمـ داللة التراكيب الذم يشتمؿ عمى مفردات  
كمف ىذا القكؿ نخمص إلى أٌف عمـ البديع عمـ دقيؽ شامؿ ذك صمة كثيقة بعمـك  عاني.الم

 الببلغة األخرل.

 ىذا ما سنشير إليو في بعض الشكاىد كنناقشو كفؽ قضية المشترؾ المفظي كالببلغة. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.317)ص القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة( 1)
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 المبحث األول
 الطباق 

 التعريف لغة واصطالًحا: -أولً 
 التعريف المغوي: -

الكسيط: "الطباؽ: المطابؽ، طابؽ الفرس في مشيو أك جريو، مطابقة جاء في المعجـ 
 .(1) كطباقنا، كضع رجميو مكضع يديو"

 التعريف البالغي: -
ا  عرفو عمماء الببلغة بقكليـ: "أمَّا المعنكم فمنو المطابقة كتسمى الطباؽ كالتضاد أيضن

ْحَلاًكا  تعالى:كىي الجمع بيف المتضاديف أم معنييف متقابميف في الجممة، كقكلو 
َ
ًْ أ ُٓ َوََتَْصُت

ًْ ُركُٔدٌ  ُْ ٍََّ تََظاء  كقكلو تعالى: ،فعغٌنأك  [18]الكيؼ: َو يَْم مِ ٍُ ْ ٌََ تََظاء َوحزَنُِع ال يَْم  ٍُ ْ حُْؤِِت ال
َ تََظاء ٌَ َ تََظاء َوحُِذلُّ  ٌَ كمج أنَّ الطبجق قء ٌقع بٌن ح فٌن كقوله  ،[26]آؿ عمراف:  َوحُهِزُّ 

َ  :تعجلى ا اْنتََصتَْج ل ٌَ ا  َٓ ا َنَصتَْج وََنيًَْ ٌَ ا  َٓ:كقكؿ الشاعر:  [286]البقرة 

 وأخمص منو، ل عميَّ ول ليا       عمى أنني راض بأن أحمل اليوى 
كقكلو  ،(2)كقد يككف خفيِّا نكع خفاء ،: كالطباؽ قد يككف ظاىرناقائبلن  القزوينيثـ أردؼ 

ْغرِكُ  :تعالى
ُ
ًْ أ ا َخِفًئَاحِِٓ ٍَّ َُػاًرامِ

َ
ِ أ َِ ُدوِن اَّللَّ ٌّ  ً ُٓ َ ًْ ََيُِدوا ل ٔا َُاًرا فَيَ دِْخيُ

ُ
  ،[25]نكح: ٔا فَأ

حيث أف الطباؽ كقع بيف لفظة) نارا( كمعنى  ا(،بيف كممتي) أغرقكا( ك)أدخمكا نارن فجلطبجق وقع  
كما أف  ،اكممة ) أغرقكا( كألف الغرؽ يحتاج إلى كجكد ماء، كالماء ضد النار فكاف الطباؽ معنكين 

كما يراه –ا كطرافة، باإلضافة إلى أف الطباؽ تقابؿ المعنييف كتخالفيما يزيد الكبلـ حسنن 
ينقسـ إلى طباؽ إيجاب كآخر سمب.  كقد تطرَّؽ بعض العمماء إلى ذكر نكع آخر  -القزويني

 .(3)مف الطباؽ كىك ما يسمى بػ"طباؽ الترديد"
: "فما كاف منو قائبلن  ،بو )تحرير التحبير(في كتا ابن أبي اإلصبع المصريكقد أضاؼ  

بمفظ الحقيقة سيمّْي طباقنا، كما كاف بمفظ المجاز سيمي تكافؤنا، كأما الطباؽ الذم يأتي بألفاظ 

                                                           

 (.2/1028) المعجـ الكسيط، مصطفى، الزيات، عبد القادر، النجار (1)
 (.317)ص القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة( 2)
 (.112)صتحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ، بف أبي اإلصبعا( 3)



   22 

كقد مثَّؿ  ،(1)طباؽ اإليجاب، كطباؽ السمب، كطباؽ الترديد الحقيقة فقد قسمكه إلى ثبلثة أقساـ:
 :(2)دعبل الخزاعيكؿ عمى طباؽ اإليجاب بق ابن أبي اإلصبع

 ضحك المشيب برأسو فبكى        ل تعجبي يا سمم من رجل     

إيياـ التضاد  فٌ إإذ  ،قصد بطباؽ اإليجاب إيياـ التضاد اإلصبع أبي أن ابنكيبدك  
أما طباؽ اإليجاب فيك ذكر لفظتيف متطابقتيف حقيقيتيف  ،ييذكر فيو لفظة مجازية كأخرل حقيقية

 عيده عف أمر الحقيقة كالمجاز.مكجبتيف، كىذا ب

كما أنو مف الممكف ربط ىذا النكع مف الطباؽ مع باب االستعارة عمى اعتبار كجكد ما  
 يسمى بػ)العىبلقات(. 

حيث إٌف االستعارة ىي: "تعميؽ  فحيف نقكؿ )ضحؾ المشيب(؛ ففي ىذه استعارة، 
 (3)إلبانة".العبارة عمى غير ما كضعت لو في أصؿ المغة عمى جية النقؿ كا

شبو المشيب بإنساف يضحؾ فذكر المشبو )المشيب( كحذؼ  كفي الشاىد السابؽ 
كىي لفظة )ضحؾ( عمى سبيؿ االستعارة  ،المشبو بو )اإلنساف( كأبقى الزمة مف لكاـز المشبو بو

حيث ذكرت لفظتيف إحداىما حقيقية  ،المكنية. كما يكجد في الشاىد السابؽ إيياـ التضاد
ازية. كىنا نقطة االلتقاء بيف االستعارة المعركؼ عنيا بالمجازية كيككف المجاز في كاألخرل مج

كما في المثاؿ السابؽ؛ لكنو ينبغي القكؿ: إفَّ االستعارة  ،المشبو إف كانت االستعارة مكنية
 يككف أحد طرفييا مجازيِّا كاآلخر يبقى حقيقيِّا فمفظة )المشيب( -المكنية كالتصريحية  –بنكعييا 

لفظة حقيقية في األصؿ؛ كلكنيا خرجت عف إطار الحقيقة عند تكظيؼ الفعؿ ضحؾ فيك مف 
-ا أك استعارة، أما المشبو بو سمات اإلنساف، كلك قمنا ظير المشيب برأسو، لما كاف ىناؾ مجازن 

كمف ىنا يمكف القكؿ: إٌف العبلقة بينيما ىي  ،)اإلنساف( فبقي في إطار الحقيقة -كىك المحذكؼ
د عنصرم الحقيقة كالمجاز في) ضحؾ المشيب( مف ناحية االستعارة المكنية، كلكفَّ الحقيقة كجك 

أم أفَّ االستعارة يككف فييا الحقيقة كالمجاز في  ،كمف في كممة )فبكى(تمف ناحية إيياـ التضاد 
مة ما الحقيقة فيي في جمأ ،ضحؾ المشيب(، بينما إيياـ التضاد ففييا المجاز فقط) ذات الشاىد

فالعبلقة ىي الحد األدنى المكجكد في االستعارة ، )ضحؾ المشيب( )بكى( كليست في جممة
يياـ التضاد كىك ذكر المفظة المجازية.   كا 

                                                           

 (.112)صتحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ، بف أبي اإلصبعا( 1)
 (.204)صاألشتر، شعر دعبؿ بف عمي الخزاعي  (2)
 (.115)ص القرآني أبك مكسى، اإلعجاز (3)
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)طباؽ الترديد( فقاؿ: "كىك أف يرد آخر الكبلـ المطابؽ  اإلصبع أبي ابنكقد عرؼ  
كقد قاؿ في مكضع  ،(1)"دكرعمى أكلو، فإف لـ يكف الكبلـ مطابقان فيك رد األعجاز عمى الص

"كىك أف يعمؽ المتكمـ لفظة مف الكبلـ بمعنى، ثـ يردىا بعينيا  آخر تحت باب )الترديد( فقاؿ:
ْزََثَ كقكلو سبحانو كتعالى:  (2)كيعمقيا بمعنى آخر"

َ
ََّ أ ُ وَْنَدهُ َوىَِس ِ اَل ُُيْيُِف اَّللَّ وَْنَد اَّللَّ

ٍُٔن َٔن *انلَّاِس اَل َحْهيَ ٍُ ًْ ََغفِئُنَحْهيَ ُْ ٌِخَرةِ  َِ ا ًْ َن ُْ جًَْا َو ََ اِْلًََاةِ اَلُّ ِ ٌّ  .[7-6]الركـ:َكاًِْرا 

قصد بفف )طباؽ الترديد( ىك  اإلصبع المصري أبي لعل ابنكمف ىنا يمكف القكؿ: 
كلكف أكثر الناس ال " :في قكلو تعالى ابن اإلصبعفَّ اآلية التي ذكرىا إإذ  ،طباؽ السمب

فييا طباؽ سمب كذلؾ بيف كممتي )ال يعممكف(،  ،ف ظاىران مف الحياة الدنيا، يعممك "يعممكف
أك  ،)يعممكف( ألف إحدل ىاتيف الكممتيف إف لـ يكف فييا طباؽ سمب فسننتقؿ إلى فف التصدير

 رد األعجاز عمى الصدكر. اإلصبع أبي ابن كما أطمؽ عميو 

 ثانًيا: أقسام الطباق:
 نحو التالي:مكن تقسيم الطباق عمى الي كما

 الطباق المجازي )التكافؤ(. -1

فمج كجن منه بغفظ الحقٌقة امًِّ طبجًقج، ومج كجن بغفظ " :ابن أبي اإلصبع المصريقاؿ 

 الطباؽ المجازم ىك ذكر لفظيف ليسا حقيقييف في المعنى.ف ( 3)."المججز اّمً تكجفًؤا
َْ  َقدْ قاؿ جؿ شأنو:  - ٍَ ًْ َذ ّبُِس َُاْ َساءُزً ةََػآنُِر ٌَِ رَّ

َ
ا أ ٌَ ا َو َٓ َْ َنًِّمَ َذَهيًَْ ٌَ ةََْصَ فَيَِِْفِصِّ َو

َ
أ

 [104]األنعاـ:.َنيًَُْسً ِِبَفًِق

: "فاستعير اإلبصار في قكلو: )أبصر( لمعمـ بالحؽ كالعمؿ بو ألف ابن عاشورقاؿ 
الميتدم بيذا اليدم الكارد مف اهلل بمنزلة الذم نكر لو الطريؽ بالبدر أك غيره، فأبصره 

فيو، كبيذا االعتبار يجكز أف يككف )أبصر( تمثيبلن مكجزنا ضمف فيو تشبيو ىيئة  كسار
 (4).إذا عمؿ بما أرشد بو، بييئة المبصر إذا انتفع ببصره" ،المرشد إلى الحؽ

                                                           

 (.115)ص التحبٌ  تح ٌ اإلصبع ،  أبي ( ابف1)
 (.253)ص المرجع السابؽ (2)
 .112ص، نفسوالمرجع ( 3)
 .(6/255)التحرير كالتنكير ،بف عاشكرا( 4)
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ْ :وكلَٔل حهاَل - ٔا ةُ ََ َنذَّ ِي َِا اَّلَّ ْغَرْر
َ
ُّ ِِف اىُْفيِْم َوأ َه ٌَ  ََ ِي َِاهُ َواَّلَّ جنًَْ

َ
ٔهُ فَأ ةُ ٔاْ  فََهذَّ ًْ ََكُُ ُٓ ةِآيَاحَِِا إِجَّ

ٍِني ٌْٔاً َن  .[64]األعراؼ: كَ

إذ كرد التضاد بيف أنجيناه  ،فالطباؽ حاصؿ بيف )أنجيناه( ك)أغرقنا( كىما لفظاف مجازياف
أم خٌمصناه، كبيف أغرقنا أم أىمكنا، كقد نجا المؤمف بفضؿ إيمانو، كىمؾ المشرؾ 

قابؿ بيف المعنييف المتضاديف أسيـ في تكضيح الفرؽ ىذا الت" أحد الباحثيف، كقاؿ (1)لكذبو
بيف ما يكسب المؤمف كما يصيب المشرؾ، كعميو أصبحت الصكرة جمية بفضؿ 

 (2)."التضاد

 وفيو:، الطباق الحقيقي -2

 .الطباق بين األسماء ( أ

ََّ َشتْ  :نلَٔل سو طأُّ - ُٓ ُزيُ
ْ
اٍن يَأ ٍَ َرى َشتَْم َبَلَراٍت ِش

َ
يُِم إَِّّنِ أ ٍَ ْ ٌم ِنَشاٌف وََشتَْم َوكَاَل ال

ْؤيَا َتْهُُبُون ًْ لِيرُّ ْذخُِِٔن ِِف ُرْؤيَاَي إِن ُنِخُ
َ
 أ

ُ
ٍَُ ْ ا ال َٓ حُّ

َ
َخَر يَابَِصاٍت يَا أ

ُ
 .ُشنتاَُلٍت ُخْْضٍ َوأ

 [43]يكسؼ:
يابسات( كفييما  –كبيف كممتي)خضر ،عجاؼ( –فالمكطف البديعي يكمف بيف كممتي )سماف

 طباؽ إيجاب بيف اسميف.

ًْ َضَصَِاٍت :سو طأُّوكال  - ُ َشيِّئَاحِِٓ ُل اَّللَّ ْوىَهَِم ُحتَّدِ
ُ
اًل َغاِِلًا فَأ ٍَ ٍَِو َخ ََ وََن ٌَ َ حَاَب َوآ ٌَ إاِلَّ 

ا ًٍ ُ َدُفًٔرا رَِّضً  .[70.]الفرقاف:َوََكَن اَّللَّ

 حسنات( كقد جاء الطباؽ بيف اسميف. -البديعي يكمف في لفظتي )سيئاتيـ  فالمكطف

َٔى لََعَ إِ  :وكال سو طأُّ - ًَّ اْشخَ يَّاٍم ثُ
َ
رَْض ِِف ِشخَّثِ أ

َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي َخيََق الصَّ ًُ اَّللُّ اَّلَّ نَّ َربَُّس

الَ 
َ
ِ أ ْمرِه

َ
َراٍت ةِأ َٔم ُمَصخَّ َر َوانلُُّش ٍَ ٍَْس َواىَْل ُّ َضرِيرًا َوالظَّ اَر َحْفيُُت َٓ َْو انلَّ ََلُ اْْلَيُْق  اىَْهرِْش ُحْغِِش اليًَّ

ْمُر 
َ
ٍِنيَواَ َ  [54]األعراؼ: َتتَاَرَك اَّللُّ رَبُّ اىَْهال

النيار( كبيف )الشمس(  )القمر(  –)األرض( )الميؿ ك فالطباؽ ىنا يقع بيف كممتي )السمكات(
 ا بيف اسميف.كعمى ىذا يككف الطباؽ طباقا إيجابين 

                                                           

 .(64ص) المعنى ظاىرة التضاد في سكرة األعراؼ كأثرىا في إيصاؿ ( ىادم محمد،1)
  .64السابؽ، صالمرجع ( 2)
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اَواٍت وَ :في قكلو تعالى حد الباحثيفأكقاؿ  ٍَ ِي َخيََق َشتَْم َش ُ اَّلَّ ََّ اَّللَّ ُٓ رِْض ٌِرْيَ
َ
ََ اَ ٌِ

َضاَط ةُِسّوِ ََشْ 
َ
َ كَْد أ نَّ اَّللَّ

َ
ٍء كَِديٌر َوأ ِ ََشْ

َ لََعَ ُُكّ نَّ اَّللَّ
َ
ٔا أ ٍُ ََّ ِِلَْهيَ ُٓ ْمُر ةَيَِْ

َ
ُل اَ ايَتزََنَّ ًٍ  ٍء ِنيْ
لمثقؿ في النطؽ،  ا لمتخفيؼ، كتجنبنااألرض طمبن لـ تجمع جمعت السماكات ك  كلقد" [12]الطبلؽ:

األرضيف( فيو ما تمحظو مف الثقؿ؛ لذا تجنب البياف القرآني ذكر األرض مجمكعة، ) الجمع فإفَّ 
ًمفى األىٍرًض ًمٍثمىييفَّ  كذكرىا مفردة. كعندما أريد الجمع قيؿ  .(1) "()كى

 :فعمينبين  الجمع ( ب

َُ :نلَٔل حهاَل - ا ََنْ ٌَ ُٔت َوََنًَْا َو ٍُ جًَْا َج َِا اَلُّ تُْهٔثنِيإِْن ِِهَ إاِلَّ َضًَاُت ٍَ ِ  [37]المؤمنكف:ة
يمكت بعض كيكلد  مأإلى الحديث عف الفعميف )نمكت( ك)نحيا(، فقاؿ: " الزمخشري تطرؽ

 (2)"قرف آخر يبعض، ينقرض قرف كيأت
ُٔت )فجلشجهء بٌن كغمتً  ٍُ ًَا)وَ  (َج  ( وهمج فعالن.ََنْ

رَ :وكلَٔل حهاَل - َٓ ا َك ٌَ َٔاِضَض  َ اىَْف ا َضرََّم َرّّبِ ٍَ ن  كُْو إِجَّ
َ
ًَ َواْْلَْْغَ ةَِغْْيِ اِْلَّقِ َوأ ثْ ِِ ََ َوا ا َبَف ٌَ ا َو َٓ ٌِِْ

ٍُٔن ا الَ َتْهيَ ٌَ ٔاْ لََعَ اَّلّلِ  ُ ن َتُلٔل
َ
ِْل ةِِّ ُشيَْفاًُا َوأ ًْ ُحزَنّ َ ا ل ٌَ ٔاْ ةِاَّلّلِ   [33]األعراؼ:تُْْشُِك

ء، كذىب حالتاف تستكفياف أقساـ ما جعمت لو مف األشيا (ظير كبطف: ")ابن عطيةقاؿ 
ما )بعض المفسريف إلى أف القصد بيذه اآلية أشياء مخصصات، فقاؿ السدم كابف عباس: 

فجلشجهء بٌن   (3)(.متخذات األخداف)ىك  (ما بطف)ىك زنا الحكانيت الشيير، ك (ظير

 ( وهمج فعالن.ةفَ)وَ  (كٓر)كغمتً 

خَّ  :وكلَٔل حهاَل -
َ
ْو َحخَأ

َ
َم أ ن َحخََلدَّ

َ
ًْ أ ٍََ َطاء ٌُِِس ِ  [37]المدثر: .رل

: " الرازيأشار  كمعناه التقدـ كالتأخر مطمقاف لمف إلى الفعميف )يتقدـ( ك)يتأخر( قائبلن
(4) ."شاءىما منكـ كالمراد بالتقدـ كالتأخر السبؽ إلى الخير كالتخمؼ عنو

 

 ( وهمج فعالن.يخأخر)وَ  (يخلدم)فجلشجهء بٌن كغمتً 

ْنيَُِج  :وكلَٔل حهاَل -
َ
ًَّ إَِّّنِ أ اًراُث ًْ إِْْسَ ُٓ َ رُْت ل ْْسَ

َ
ًْ َوأ ُٓ َ   [9]نكح: .ل

                                                           

  (.188قي( )صإبراىيـ،) تفسير ببلغي تطبي صابر، تأمبلت في سكرة (1)
 .( 3/187) الزمخشرم ، الكشاؼ( 2)
 .( 2/493الكجيز ) عطية، المحرر ابف( 3)
 .( 30/184)الغيب  الرازم، مفاتيح( 4)
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–أشار إلى السر كالحكمة مف فعمي اإلعبلف كالسر في دعكة نكح  الرازيجدير بالذكر أٌف 
فبدأ  ،كاعمـ أف ىذه اآليات تدؿ عمى أف مراتب دعكتو كانت ثبلثةفقاؿ: " -عميو السبلـ

نى بالمجاىرة فمما لـ يؤثر جمع بيف فعاممكه باألمكر األربعة ثـ ث ،بالمناصحة في السر
اإلعبلف كاإلسرار ككممة ثيَـّ دالة عمى تراخي بعض ىذه المراتب عف بعض إما بحسب 
الزماف أك بحسب الرتبة ألف الجيار أغمظ مف اإلسرار كالجمع بيف اإلسرار كالجيار أغمظ 

 .(1)"مف الجيار كحده

 .مجضٌجن ( وهمج فعالنرتأْس)وَ  (أنيِج)بٌن كغمتً  فً اآلٌة الشجهءو     

 بين مختمفين: الجمع ( ت

ًْ :نلَٔل حهاَل - ُٓ َ َِ فَْؾيِِّ َواىََْكفُِروَن ل ٌّ  ً ُْ اِِلَاِت َويَزِيُد ٔا الػَّ ٍِيُ ٔا وََن ُِ ٌَ ََ آ ِي َويَْصخَِشًُب اَّلَّ
 [26]الشكرل:َنَذاٌب َطِديد

ٔا)فجلشجهء بٌن كغمتً  ِ  اام. ىخ فعل واأل ى( فجألولالَكفرون)وَ  (ٌآ

ْربَهنَِي ََلْيًَث َوكَاَل :لَٔل حهاَلوك -
َ
ًَّ ًٌَِلاُت َرّبِِّ أ ا ةَِهْْشٍ َذخَ َْ ٍَِْا ٍَ تْ

َ
َوَواَنْدَُا ُمََٔس ذاََلثنَِي ََلْيًَث َوأ

ْفِصِديَ ٍُ ْ ْغيِْص َواَل حَتَّتِْم َشبًَِو ال
َ
ِِْٔم َوأ اُروَن اْخيُْفِِن ِِف كَ َْ ِخًِّ 

َ
 [142]األعراؼ:ُمََٔس َ

 اام. ةفعل والثجنٌ ى( فجألولاىٍفصديَ)وَ  (أغيص)غمتً فجلشجهء بٌن ك

ٍَئُن:كلَٔل حهاَلو - ٔاْ َحْه ا ََكُُ ٌَ ََٔرَم اِْلَقُّ َوبََفَو   [118]األعراؼ:فَ
 فعل. ةاام والثجنٌ ى( فجألولةفو)وَ  (اِلق)فجلطبجق بٌن كغمتً 

ِ:وكلَٔل حهاَل - ٌَ َِي آ واْ إَُِّا ةِاَّلَّ ََ اْشخَْهَُبُ ِي ًْ ةِِّ ََكفُِرونكَاَل اَّلَّ  [76]األعراؼ:خُ
ِخً)فجلطبجق بٌن كغمتً   اام. ةفعل، والثجنٌ ى( فجألولَكفرون)وَ  (ٌآ

 طباق السمب، وفيو: -3

 بين مثبت ومنفي: الجمع ( أ

 :نلَٔل حهاَل -
ُ
ْرَع ُُّمْخَيًِفا أ ْهُروَطاٍت َوانلَّْخَو َوالزَّ ٌَ ْهُروَطاٍت وََدْْيَ  ٌَّ َِّاٍت   َس

َ
نَظأ

َ
ِي أ َٔ اَّلَّ ُْ ُّ َو ُزيُ

َْٔم ضَ  ُّ يَ ْ َضلَّ ٔا َر َوآحُ ٍَ ثْ
َ
ِ إِذَا أ رِه ٍَ ْ ٌَِ َث ٔا ٍّ ُكُ ِ تََظاة ٌُ ا وََدْْيَ  ًٓ ِ تََظاة ٌُ اَن  ٌَّ يْخَُٔن َوالرُّ ِ َواَل َوالزَّ َػادِه

ٍُْْسِذنِي ْ ُّ اَل ُُيِبُّ ال ٔاْ إَُِّ  [141]األنعاـ:تُْْسِفُ
                                                           

 (.121 مفجتٌح الاٌب )صالرازم، ( 1)
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وكذلك بٌن  .ةمنفٌ ة، والثجنٌةثبتم ى( فجألولغْي ٌتظاةّ)و (ٌتظاةّ)فجلطبجق بٌن كغمتً 

 مع وشجت وغٌ  مع وشجت فجألولى مثبتة واألخ ى منفٌة.

 

ٍُٔن :وكلَٔل حهاَل - ًْ َحْليِ ُٓ ُُفَص
َ
ََّ انلَّاَس أ ًُ انلَّاَس َطيْئًا َوىَـِس  [44]يكنس:إِنَّ اَّللَّ اَل َحْليِ

ًُ )فجلطبجق بٌن كغمتً  ٍُٔن)و (اَل َحْليِ  .ةمثبت ةوالثجنٌ، ةمنفٌ ى( فجألولَحْليِ

ا :وكلَٔل حهاَل - ًٌ ا ٌَ َ ُّ َوٌَِ َرتْيِِّ نِخَاُب ُمََٔس إ ِِْ ٌّ ٔهُ َطاٌِْد  ّبِِّ َويَخْيُ َِ رَّ ٌّ ٍََ ََكَن لََعَ ةَيٍَِِّث  َذ
َ
أ

ِْٔنُدهُ فاََل حَُم ِِف مِ  ْضَزاِب فَانلَّاُر َم
َ
ََ اَ َ يَْسُفْر ةِِّ ٌِ ٌَ ٌَُِِٔن ةِِّ َو ْوىَـهَِم يُْؤ

ُ
ُّ َورَّّْمًَث أ ُّ إَُِّ ِِْ ٌّ ْريٍَث 

ْزََثَ انلَّاِس اَل يُْؤٌُِِٔن
َ
ََّ أ ّبَِم َوىَـِس  [17ىكد:]اِْلَقُّ ٌَِ رَّ

كما ييبلحظ أفَّ  ة،منفي ةكالثاني ةمثبت ىفاألكل( ال يؤٌِٔن)و (يؤٌِٔن)فجلشجهء بٌن كغمتً 
صبح أل –بيف مثبتيف كليس بيف مثبت كمنفيأم –ىذا الشاىد لك لـ يكف فيو طباؽ سمب 

شاىدنا عمى التصدير، ألفَّ إحدل ىاتيف الكممتيف في كسط اآلية كالثانية في نيايتيا، 
 كبالتالي يمتقي طباؽ السمب مع التصدير مف حيث تكرار المفظ.

ُرون :وكلَٔل حهاَل - فاَل حََذنَّ
َ
ٍََ الَّ َُيْيُُق أ ٍََ َُيْيُُق َن َذ

َ
 .[17]النحؿ:أ

وتجء  اإلشج ة إلى أن  .ةمنفٌ ةوالثجنٌ ةمثبت ى( فجألولال ُييق)وَ  (َُيْيُقُ )فجلشجهء بٌن كغمتً 

 فً هذه اآلٌة تشبًٌهج مقغوًبج، إذ إّن أصل اآلٌة أفمن ال ٌخغق كمن ٌخغق.

ا اٌيَاُت  :وكلَٔل حهاَل - ٍَ ا كُْو إِجَّ َٓ ِ ُْؤٌُُِنَّ ة ًْ آيٌَث َلَّ ُٓ ًْ ىَهَِ َساءتْ آُِِ ٍَ ْح
َ
َْٓد أ ْ ةِاَّلّلِ َس ٔا ٍُ كَْص

َ
ِنَِد  َوأ

ا إِذَا َساءْت اَل يُْؤٌُِِٔن َٓ جَّ
َ
ًْ أ ا يُْظهِرُُز ٌَ  [109]األنعاـ:اَّلّلِ َو
 .ةمنفٌ ةوالثجنٌ ةمثبت ى( فجألولال يؤٌِٔن)وَ  (َلؤٌُّنّ )فجلشجهء بٌن كغمتً 

 بين أمر ونيي.   الجمع ( ب

ًْ َواَل حَتَّتِ  :نلَٔل حهاَل - ّبُِس َِ رَّ ٌّ ُزَِل إََِلُْسً 
ُ
ا أ ٌَ  ْ ٔا ا احَّتُِه ٌَّ ْوَِلَاء كَيًِاًل 

َ
ْ ٌَِ ُدوُِِّ أ ٔا ُه

ُرون  [3]األعراؼ: حََذنَّ
ٔا)فجلشجهء بٌن كغمتً  ٔا)وَ  (احته فجاءت المفظة األكلى  .نهً ةأم  والثجنٌ ى( فجألولال حتته
 أمر كالثانية نيي.

 :طباق الموجب -4

 كفيو: كىك الجمع بيف معنييف مثبتيف أك منفييف،
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 .بين مثبتين الجمع ( أ

اًرا:هاَلنلَٔل ح - َٓ ِِْٔم ََلاًْل َوَج  [5]نكح:كَاَل رَّبِ إَِّّنِ َدَنُْٔت كَ
حٌث لم ٌابق إحءى الكغمتٌن ح ف نفً  ،جنت( وهمج مثبتَُٓاًرا)وَ  (ََلاْلً )فجلشجهء بٌن كغمتً 

 أو نهً.

ا إَُِّ :وكلَٔل حهاَل - ًٍ َ يََظاء َنلًِ ٌَ ًْ ذُْنَراًُا ِإَوَُاذًا َويَْشَهُو  ُٓ ْو يَُزوُِّس
َ
ًٌ كَِديرأ ُّ َنيًِ

 
 [50]الشكرل:

 جن أًٌضج.ت( وهمج مثبتإُاذًا)وَ  (ذنراًُا)فجلشجهء بٌن كغمتً 

ًْ اَل :وكلَٔل حهاَل - ُْ ارِ َو َٓ ََ ِنَِد َرّبَِم يَُصتُِّطَٔن ََلُ ةِاليًَِّْو َوانلَّ ِي وا فَاَّلَّ فَإِِن اْشخَْهَُبُ
ُمٔن

َ
 [38]فصمت:يَْصأ

 جن.ت( وهمج مثبتانلٓار)وَ  (ةاليًَّو)فجلشجهء بٌن كغمتً 

 بين منفيين: الجمع ( ب

ا َواَل َُيىْي:نلَٔل حهاَل - َٓ ٍُُٔت ذًِ ًَ اَل َح َِّ َٓ ا فَإِنَّ ََلُ َس ًٌ ُّ ُُمْرِ ِت َربَّ
ْ
َ يَأ ٌَ  ُّ  [74]طو:إَُِّ

 ( كىما منفيتاف، ألف الكممتيف سبقيما حرفا نيي.)ال يحيىك )ال يمكت(فالشاىد بيف كممتي 
اة ىنا ىي حياة الجحيـ كحياة بغير سعادة أك ىناءة، كيتضح ذلؾ في كمف الممفت أف الحي

تفسير أبي السعكد حيث قاؿ:")كال يحيى( حياة تنفعو كثـ لمتراخي في مراتب الشدة ألف 
ٍمي"  .(1) التردد بيف المكت كالحياة أفظع مف الصَّ

ا(، كمف المؤكد أنو ت كممة )مجرمن ءية السابقة مجازنا مرسبلن فقد جاكجدير بالذكر أف في اآل
ا في الدنيا، كعمى ىذا تككف العبلقة ال يتجرأ أحد أف يأتي يكـ القيامة مجرما، بؿ كاف مجرمن 

 اعتبار ما كاف. 

ا :نلَٔل حهاَل - ًْ ََضى ُُفِصِٓ
َ
ٍْيُِهَٔن َ ًْ ُُيْيَُلَٔن َواَل َح ُْ ًث الَّ َُيْيُُلَٔن َطيْئًا َو َٓ ِ َُذوا ٌَِ ُدوُِِّ آل َواَّتَّ

ْٔحًا َواَل َضًَاةً َواَل نُُظًٔراَواَل  ٍْيُِهَٔن َم  [3]الفرقاف:َجْفًها َواَل َح
ال يٍيهٔن )بٌن كغمتً و جن،ت( وهمج منفٌال ُفًها)وَ  (ال يٍيهٔن ًَضا)فجلشجهء بٌن كغمتً 

 جن.توهمج منفٌ (ال ضًاة( )مٔحًا

                                                           

 .(9/146) السعكد أبي تفسير السعكد، أبك (1)
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ا اَل يَِفَ :وكلَٔل حهاَل - ٌَ  ِ َذخَْهتُُدوَن ٌَِ ُدوِن اَّللَّ
َ
ًْ َطيْئًا َواَل يَُْضُُّزًكَاَل أ  [66]األنبياء:ُهُس
 جن.ت( وهمج منفٌال يْضكً)وَ  (ال يِفهسً)فجلشجهء بٌن كغمتً 

 الطباق الخفي )المعنوي(.  -5

 .(1)الشيء بضده في المعنى ال في المفظ  مقجبغةىك 
َٔ ِإَون:كال حهاَل - ُْ ٍ فاََل ََكِطَف ََلُ إاِلَّ  ٍَْصْصَم اَّللُّ ةُِْضّ ٍء  ِإَون َح ِ ََشْ

َٔ لََعَ ُُكّ ُٓ ٍَْصْصَم ِِبَْْيٍ َذ َح
 .[17]األنعاـ: كَُدير

ٍَْصْصَم ِِبَْْيٍ " :كممة الخير في قكلو تعالىمع  ضادت فييا فمفظة )بضر( " كالتي بمعنى ِإَون َح
كبالتالي يككف الطباؽ  ،كقع بيف لفظ األكلى كمعنى الثانية )بضر بخير( فجلطبجقالنفع، 
 خفيِّا.

ُّ رَّّْمًَث إِذَا فَرِيٌق :اَلوكال حه - ِِْ ٌّ  ً ُٓ ذَاَر
َ
ًَّ إِذَا أ ِِيتنَِي إََِلِّْ ُث ٌُّ  ً ُٓ ْٔا َربَّ ِإَوذَا َمسَّ انلَّاَس َُضٌّ َدَن

ًْ يُْْشُِكٔن ً ةَِرّبِِٓ ُٓ ِِْ ٌّ:  .[33]الرـك

الضٌر: الشٌدة مف ىيزاؿ أك مىرىض أك قحط أك غير ذلؾ. كالرحمة: " قاؿ صاحب الكشاؼ:
 (2). مف الشٌدة"الخبلص "

فالشاىد البديعي كاقع بيف المعنى المجازم )الضٌر( كالتي تعني الشدة كاإلعياء كبيف المفظة 
 )رحمة(. الحقيقية

اِضُر قوله تعالى:و - ٔا َنًُْد َشاِضٍر َواَل ُحْفيُِص الصَّ ا َغَُِه ٍَ ٔا إِجَّ ا َغَُِه ٌَ ًٍَِِِم حَيَْلْف  ا ِِف يَ ٌَ ىِْق 
َ
َوأ

َت 
َ
 [69:]طوَضًُْد أ

حيث إٌف الفعؿ)ألؽ( في قكلو تعالى ،)ألؽ( ك)تمقؼ( تيفالشاىد البديعي كاقع بيف كمم
ًٍَِِِم )و ا ِِف يَ ٌَ ىِْق 

َ
فصار فييا حركة فأصبحت  ( فيو جمكد، فالعصا جامدة، أما الفعؿ )تمقؼ(ََأ

ييا إذ التقدير: فألقاىا فدبت ف حيث يقكؿ ابف عاشكر:" ،العصا متحركة حينما أصبحت ثعباننا
ا فإذا ىي تمقؼ، دؿ عمى الجممة األكلى األمر باإللقاء، كعمى الجممة الثانية الحياة كانقمبت ثعبانن 

 .(3) ."ا بدكف تبديؿ شكؿالتمقؼ ألنو مف شأف الحيكاف، كالعصا إذا دبت فييا الحياة صارت ثعبانن 

                                                           

 ( .3/67) مطمكب، معجـ المصطمحات الببلغية (1)
 .( 3/480) شجفالك، ( الزمخشرم2)
 ( .8/253) التحرير كالتنكير،( ابف عاشكر 3)
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 كبالتالي أصبح لدينا طباؽ خفي حيث ذكرت المفظة األكلى كمعنى الثانية.
 ييام التضاد.إ -6

في كتابو عمـ البديع أف الببلغييف قد ألحقكا إيياـ التضاد  عبد الفتاح لشينذكر 
بالطباؽ كقد عرفو بقكلو: "كىك التعبير عف المعاني غير المتقابمة بألفاظ تتقابؿ معانييا 

 :(2)في كصؼ بركة المتككؿ البحتري، مثؿ قكؿ (1)الحقيقية"

 وريق الغيث أحياًنا يباكييا          فحاجب الشمس أحياًنا يضاحكيا 

"فالمراد بالمضاحكة: اإلشراؽ كالمَّمعاف، كالمراد بالمباكاة سقكط األمطار كىطكليا، 
كىذاف المعنياف المجازياف ال تقابؿ بينيما كلكف التقابؿ بيف المعنييف الحقيقييف لممضاحكة 

 .(3)كالمباكاة"

"كىك أف يؤتى بمفظيف يكىـ في ا إليياـ التضاد كقد ذكرت الكتب الببلغية تعريفنا متٌممن 
 (4).بينيما تضاد كىما خبلؼ ذلؾ لعدـ كجكد التضاد حقيقة بيف المعنييف" الظاىر أفٌ 

 القيم الجمالية والدللية لفن الطباق: -ثالثًا
لقد جمعنا جممة مف الشكاىد البديعية الطباقٌية المكجكدة في السكر المكيَّة، معتمديف 

التفاسير الببلغيَّة كقد تـ استخراج أبرز القيـ الداللية كالجمالية فييا، كىي عمى عمى بعض 
 النحك التالي:

 ون الكون.ئقدرة اهلل تعالى وتفرده بالبقاء والتصرف في ش بيان 

 ئمما ال شؾ فيو أف القرآف الكريـ قد أشبع آياتو بذكر األجؿ كالمكت، كأف كؿ امر 
سبحانو -قدرتو بعض اآليات اإلنساف، كلقد أكضحت  ك أجؿسيذكؽ ما ذاؽ مف قبمو كى

عمى إماتة البشر؛ بؿ إفَّ ىذا المكت محدد دكف استطاعة مف أم فرد تجاكزه بالسبؽ  -كتعالى
بالبقاء كالتصرؼ في شؤكف الككف، إضافة  -تعالى  –أك التأجيؿ، مما يدخؿ في مجاؿ تفرده 

كال سو  ،الستعداد ليكـ مقتبؿ كىك المكتعمى ما يفعمو كا -دكمنا  –إلى محاسبة اإلنساف 
ِخُروَن َشاَنًث َواَل يَْصخَْلِدُمٔن :طأُّ

ْ
ًْ اَل يَْصخَأ ُٓ َسيُ

َ
َسٌو فَإِذَا َساء أ

َ
ٍث أ ٌَّ ِ أُ

 . [34]األعراؼ:َوىُِِكّ

                                                           

 (.149)ص  البديع عمـ ،عبد الفتاح الشيف( 1)
 .(2418/ 4ذخائر العرب( ) البحترم ، ديكاف البحترم)( 2)
 .(4/2418الاجبق، )الم جع ( 3)

 (.247 )ص مف ببلغة القرآفعمكاف، ( 4)
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 .مجال التوجيو واإلرشاد لممؤمنين 

باإلساءة  -يفىميكردة فعؿ قـك جا -كذلؾ بأالَّ يسبُّكا آلية الكفار حتى ال يتسنى ليـ 
كالمناظرة مما فعمو المؤمنكف؛ ففي ىذا تربية ربانية كعقدية لعباده المتقيف؛ كما أنو بياف لمحؽ 

ٔاْ اَّللَّ  :فلد كال سوَّ طأُّ ،انحق سبحاَه وجعانى مف ََ يَْدُنَٔن ٌَِ ُدوِن اَّلّلِ فَيَُصتُّ ِي ٔاْ اَّلَّ َواَل تَُصتُّ
ٔاْ  َنْدًوا ةَِغْْيِ ِنيٍْم َنَذلَِم  ا ََكُُ ٍَ ِ ًُٓ ة ًْ َذًُنَّتِئُ ُٓ رِْسُه ٌَّ ًَّ إََِل َرّبًِِٓ  ًْ ُث ُٓ يَ ٍَ ٍث َخ ٌَّ ِ أُ

َِّا ىُِِكّ َزيَّ
ئُن ٍَ  . [108]األنعاـ:.َحْه

 وحكمتو في مخموقاتو. -تعالى -إبداع صنعو  بيان 
كيظير شٌؾ أفَّ كثيرنا مف اآليات القرآنية  تبرز قدرة اهلل تعالى في خمقو كبديع صنعو،  ال
اآلية  تكقد أعط ،بينيما طباؽ تميد( –ف )ركاسي اف الكممتاا عند ذكر الطباؽ، فياتىذا جميِّ 

داللة تؤكد عمى إراحة اإلنساف الذم خمقو تبارؾ كتعالى كاستخبلفو في ىذه األرض، كحتى 
رساء لؤلرض كىذا ما أبدعو اهلل تعالى منا ، مما يجعيتسنى لبني آدـ إعمارىا البد مف تسكية كا 

راحة البشر مف  نتكجو إلى أفَّ  الطباؽ في ىذه اآلية يركز عمى مجاؿ إبداع صنعو تعالى كا 
ا  :كال سو طأُّ ،اضطراب األرض كاىتزازىا َٓ ًْ وََسَهيَِْا ذًِ ًٍَِد ةِِٓ ن حَ

َ
رِْض َرَواَِسَ أ

َ
وََسَهيَِْا ِِف اَ

ْٓخَُدون ًْ َح ُٓ  [31]األنبياء:.فَِشاًسا ُشتاًُل ىََهيَّ

 تبيان الفرق بين التعالي والستكبار وبين اإليمان بيان. 
ٔاْ ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى: كيظير ََ اْشخُْؾهُِف ِي ٌِِّْٔ لَِّلَّ واْ ٌَِ كَ ََ اْشخَْهَُبُ ِي  اَّلَّ

ُ
ٍَُ ْ كَاَل ال

ا  ٍَ ِ ٔاْ إَُِّا ة
ُ بِِّّ كَال َِ رَّ ٌّ رَْشٌو  ٌُّ نَّ َغاِِلًا 

َ
َٔن أ ٍُ َتْهيَ

َ
ًْ أ ُٓ ْ ٌِِ ََ ٌَ َْ آ ٍَ ِ رِْشَو ةِِّ ُمْؤٌُِِٔنل

ُ
 . [75]األعراؼ:أ

 .حيث كقع الطباؽ بيف كممتي )استكبركا( ك)مؤمنكف(

  المذنبوننيوية بالصورة األخروية لما يفعمو الصورة الد دمج. 

كذلؾ مف خبلؿ كصؼ ما يرتكبو المجرمكف في الدنيا فيبلقكا ما يقابؿ أعماليـ مف  
اهلل أغرقيـ في اآلخرة   ذنكب كاآلثاـ، فإفَّ غرقكا أعماليـ بالعقاب كعذاب، فحيف أى 

اء أعماليـ في ا عمى أجسادىـ كجباىيـ فيغرقكا فييا، كذلؾ جرَّ صبَّ  بالعرؽ الذم يصبُّ 
ًْ ََيُِدوا  :تعالىالدنيا، كىذا يظير جميَّا في قكلو  ٔا َُاًرا فَيَ دِْخيُ

ُ
ٔا فَأ ْغرِكُ

ُ
ًْ أ ا َخِفًئَاحِِٓ ٍَّ مِ

 ِ َِ ُدوِن اَّللَّ ٌّ  ً ُٓ َ َُػاًرال
َ
 [.25]نكح:  أ
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 :اآلتينخمص مما تقدم ذكره إلى 
أف القرآف  الحظناة في القرآف الكريـ ال سيما المعنكية منيا؛ أللكاف البديعيَّ دراسة ابعد  -

العظيـ ارتكت آياتو باأللكاف البديعية، ال سيما السكر المكية التي اتسمت بالتكرار كالتكضيح 
ة األخرل، مما أضفى نتائج يحتؿ الصدارة مقارنة مع الفنكف البديعكالبياف، كما أف الطباؽ ي

 جيدة بشأف القيـ الداللية كالجمالية.
الطباؽ في السكر المكية جاء بشكؿ كاسع، فبل  إفَّ ما نممسو في ىذه الزاكية البديعية ىك أفَّ  -

لسمكات تكاد تمر سكرة مكية قصيرة أك طكيمة إال كليا نصيب مف الطباؽ ال سيما ذكر ا
كقد ذكرت بعض كاألرض التي أحصيناىا فكجدنا أف عددىا يصؿ إلى مئة كسبع آيات، 

مرة، كىذا 190معاجـ فيارس القرآف الكريـ أف ذكر السمكات كاألرض في القرآف الكريـ 
يعني أف ذكر السماكات كاألرض في السكر المكية ىي أكثر مف ذكرىا في السكر 

 .(1)المدنية
ثبات القدرة اإلإف الطباؽ يركز ع - ليية كالتممؾ كغيرىا، فيذكر رب مى اإليضاح كاإلقناع كا 

ضادات تنس كالدنيا كاآلخرة كغيرىا مف الالعزة السمكات كاألرض، الميؿ كالنيار، الجف كاإل
  .كتفرده في الممؾ -سبحانو كتعالى-التي تبرىف كتدلؿ عمى سيطرتو  

القرآنية في السكر المكية، يعتبر مف أىـ  كمف خبلؿ األمثمة -كما تبيف-كما أٌف الطباؽ  -
المحسنات البديعية؛ ألنو "في حقيقتو يخدـ ىدؼ التحسيف في المَّفظ كما يخدـ ىدؼ 

 (2)التحسيف في المعنى، فكعاؤه جاذب لما فيو مف تضاد الفت بغض الطرؼ عف نكعو".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.362قرآف الكريـ )صعبد الباقي، المعجـ المفيرس أللفاظ ال (1)
 (.229 )ص ، البديع في القرآف ،عبلف (2)
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  المبحُث الثاني
 المقابمة

 ا:التعريف اصطالحً  -أولً 
: "ىي أف تأتي بمعنييف متكافقيف أك معافو متكافقة ثـ يؤتى  القزوينيؼ عرَّ    المقابمة قائبلن

"كالمراد بالتكافؽ خبلؼ التقابؿ كقد  :، كأضاؼ قائبلن (1)بما يقابميما أك يقابميا عمى الترتيب 
ٔاْ فَيًَْؾْ  :قوله تعجلى ،(2)تتركب المقابمة مف طباؽ كممحؽ بو كمثاؿ مقابمة اثنيف باثنيف َطُه

ٔاْ َنرًِْيا    [82]التكبة: .كَيًِاًل َوَْلَتُْه

 أقسام المقابمة: -ثانًيا
 :(المباشرةالحقيقية)المقابمة  -1

 بشكؿ مباشر، كمثاؿ ذلؾ قكلو سبحانو كتعالى: تضاد بيف الجمؿككف فييا تكىي التي 
 ٍَُِِهر ْ َِ ال ًْ َن ُْ ا َٓ ْهُروِف َويَِْ ٍَ ْ ً ةِال ُْ ُمُر

ْ
 [157]األعراؼ: .يَأ

 فالمقابمة في اآلية بيف المقطعيف )يأمرىـ بالمعركؼ( ك)ينياىـ عف المنكر(.

ككما ىك كاضح في اآلية أف المقابمة بيف كممتيف ككممتيف، كىذا بخبلؼ الطباؽ الذم 
 يككف بيف كممتيف فحسب.

ثـ ركعي في المقابمة الترتيب بيف المعاني المتقابمة، فاألكؿ في المقطع األكؿ يقابؿ 
  .اجر  َـّ كالثاني في المقطع الثاني، كىم كؿ في المقطع الثانياأل

كمف خبلؿ استقرائنا لمسكر المكية كما جمعناه مف شكاىد رأينا أف نقسميا إلى ثبلثة 
 أقساـ كىي:

 :(بين كممتين وكممتين)مقابمة بين أربعة أضداد  - أ

ًْ فَإِِن اشْ :كال حهاَل - ُٓ ا ِِف ِإَون ََكَن َنُُبَ َنيًََْم إِْنَراُؽ ًٍ ْو ُشيَّ
َ
رِْض أ

َ
ن حَبْخَِْغَ َجَفًلا ِِف اَ

َ
خََفْهَج أ

اء  ٍَ  .[35]األنعاـ: .الصَّ

 فالمقابمة في اآلية بيف المقطعيف )نفقنا في األرض( ك) سمَّمنا في السماء(. 

                                                           

 (.322)ص ، القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة( 1)
 . 322الاجبق، صالم جع ( 2)
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 ككما ىك كاضح في اآلية أنيا بيف كممتيف ككممتيف كركعي في المقابمة الترتيب.
ِْو َخيََق :وكَٔل حهاَل - اَر لََعَ اليًَّ َٓ ُِر انلَّ ّٔ ارِ َويَُس َٓ َْو لََعَ انلَّ ُِر اليًَّ ّٔ رَْض ةِاِْلَّقِ يَُس

َ
اَواِت َواَ ٍَ الصَّ

ار َٔ اىَْهزِيُز اىَْغفَّ ُْ اَل 
َ
َسٍو ُمَصًّمى أ

َ
َر ُُكٌّ ََيْرِي َ ٍَ ٍَْس َواىَْل َر الظَّ  [5]الزمر:وََشخَّ

)النيار عمى الميؿ(. كالمقابمة جاءت ك عمى النيار( فالمقابمة في اآلية بيف المقطعيف )الميؿ
 بيف كممتيف ككممتيف مراعية الترتيب بيف المعاني المتقابمة.

 )بين ثالثة وثالثة(. مقابمة بين ستة أضداد - ب
ُ اَل ُُيِبُّ ُُكَّ  :كال حهاَل - ًْ َواَّللَّ ا آحَاُز ٍَ ِ ٔا ة ًْ َواَل َتْفرَُض ا فَاحَُس ٌَ ْٔا لََعَ  َش

ْ
ُُّمْخَاٍل  ىَِهًاَْل حَأ

 [23]الحديد: .فَُخٔر
 .آتاكـ( –بما –كـ( تقابميا بالترتيب )ال تفرحكاما فات –عمى –فاألضداد الثبلثة األيكؿ )التأسكا

 )بين أربعة وأربعة(. مقابمة بين ثمانية أضداد - ت
ْخَفى َواتََّق   :كال حهاَل -

َ
َ أ ٌَ ا  ٌَّ

َ
َق ةِاِْلُْصَِن *فَأ هُ لِيْ * وََغدَّ ُ ى فََصُِيَّْسِ َ َِبَِو * يُْْسَ ٌَ ا  ٌَّ

َ
َوأ

َب ةِاِْلُْصَِن * َواْشخَْغَِن  هُ لِيُْهْْسَى* َوَكذَّ ُ  [10-5]الميؿ: .فََصُِيَّْسِ
المقابمة بيف أربع كممات كيقابميف مثميف عمى الترتيب كقد ركعي في  فالكاضح في اآلية أفٌ 

 بميا في المجمكعة الثانية )بخؿ()أعطى( تقا المقابمة الترتيب بيف المعاني المتقابمة، فػاألكلى
الكممة الثانية )اتقى( تقابميا )استغنى( كالثالثة )صدؽ( تقابميا في المجمكعة الثانية )كذب(، ك 

 كالرابعة )لميسرل( تقابميا في المجمكعة الثانية كممة )لمعسرل(. 
ِِْضَصاِن ِإَويخَاء ذِ  :وكال حهاَل - ُمُر ةِاىَْهْدِل َوا

ْ
َِهرِ إِنَّ اَّللَّ يَأ ٍُ ْ َِ اىَْفْطَظاء َوال ي اىُْلْرَّب َويَََِْه َن

ُرون ًْ حََذنَّ ًْ ىََهيَُّس  [90]النحؿ: .َواْْلَْْغِ يَهُِلُس

يتاء ذم القربى( تق –كاإلحساف  –بالعدؿ  –يأمر ) فاألضداد األربعة األيكؿ بميا أضداد اكا 
 كالبغي(. –كالمنكر  –الفحشاء   –أربعة مرتبة لممجمكعة األكلى كىي) ينيى 

 :)غير المباشرة(المعنوية المقابمة  -2

مف المعمكـ أفَّ ىناؾ طباقنا ييعرؼ بالطباؽ )المعنكم( "كىك مقابمة الشيء بضده في 
َٔ ِإَون مثل قولو تعالى  ،(1)المعنى ال في المفظ"  ُْ ٍ فاََل ََكِطَف ََلُ إاِلَّ  ٍَْصْصَم اَّللُّ ةُِْضّ ِإَون َح

 ُٓ ٍَْصْصَم ِِبَْْيٍ َذ ٍء كَُديرَح ِ ََشْ
 [.17]األنعاـ: َٔ لََعَ ُُكّ

                                                           

 .( 32/ 2)نظر أنكار الربيع يك   (66 )ص (البءٌع – البٌجن) بالغٌة فنون، مطمكب (1)
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"كتقريره أف الضر اسـ لؤللـ كالحزف كالخكؼ كما يفضي إلييا أك إلى أحدىا  :الرازيقاؿ 
كالنفع اسـ لمذة كالسركر كما يفضي إلييما أك إلى أحدىما كالخير اسـ لمقدر المشترؾ بيف دفع 

د ثبت الحصر في أف اإلنساف إما أف يككف الضر كبيف حصكؿ النفع فإذا كاف األمر كذلؾ فق
 (1) ".في الضر أك في الخير ألف زكاؿ الضر خير سكاء حصؿ فيو المذة أك لـ تحصؿ

 :ت بمعنى )نفع( التي تطابؽ كممة )ضر( في قكلو تعالىءكعمى ىذا فمفظة )خير( جا
ٍَْصْصَم اَّللُّ ةُِْضٍّ "  ثانية )ضر كخير(.كالطباؽ كقع بيف لفظ األكلى كمعنى ال ،"ِإَون َح

كقد  ،بيف لفظة حقيقية مباشرة كأخرل مجازية غير مباشرة كنبلحظ أف الطباؽ ىنا كقع
طمح )المقابمة المعنكية أك كعميو أردت أف أطمؽ عمييا مصلحظت ىذه الظاىرة في المقابمة، 

 .كلكف بطريقة غير مباشرةألف التضاد كقع بيف المعاني  ؛(ة غير المباشرةمقابمال

كيمكف تعريفيا بأنيا مقابمة بيف جممتيف متقابمتيف في المعنى، كليس فييا أضداد   كما 
ً  :كما في قكلو تعالى ،أك ستة أضداد مباشرة كال يشترط فييا كجكد أربعة أضداد ُْ ُمُر

ْ
يَأ

ٍَُِهرِ  ْ َِ ال ًْ َن ُْ ا َٓ ْهُروِف َويَِْ ٍَ ْ َنراف]ةِال أضداد  ستةت بيف ءففي ىذه اآلية جا ،[151:ا
 حقيقية.

كقد عيرفت ىذه المقابمة بقكليـ ىي تقابؿ معنى بمعنى أك حالة بحالة كليس لفظة بمفظة 
ذا جاءت باألضداد يجب أف يككف فييا أربعة أضداد فأكثر كمثاؿ  ،كال يشترط فييا التضاد كا 

هلل كـر ا ،اإلمام عمي بن أبي طالب عمى تقابؿ معنى بمعنى أك حالة بحالة كما قاؿ إماـ البمغاء
 كجيو: 

 (2)ويغنى غني المال وىو ذليل        يعز غني النفس إن قل مالو     

ف قؿ مالو، كبيف غني الماؿ يحيا ذليبلن   فقد قابؿ بيف غني النفس الذم يظؿ عزيزنا كا 
فينا ال تستطيع أف تكفر أضدادنا أربعةن بشكؿ مباشر ككاضح؛ بؿ تستنبطو  ،رغـ ازدياد مالو

ما ىك مكجكد في )التشبيو الضمني( كالذم ال يأتي بشكؿ صريح كمباشر ك تستشفو كأا ضمنن 
 مثمما نجده في التشبيو المفرد كالتمثيمي المذيف يأتياف بشكؿ كاضح في جممة التشبيو.

أم الطباؽ المعنكم،  –ةكما أف العىبلقة المشتركة التي كقعت بيف ىذه األنكاع الثبلث
 ىي التمميح كالتضميف كاالستنباط. -المقابمة المعنكية كالتشبيو الضمني

                                                           

 .( 12/142) ،مفجتٌح الاٌب( الرازم،  1)
 (.118)صبي طالب ، ديكاف شعر إماـ البمغاء بف أ (2)
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"كالفرؽ بيف المقابمة كالمطابقة مف  لبن أبي اإلصبعكقد جاء في باب صحة المقاببلت 
ا بالجمع ال تككف إال بالجمع بيف ضديف فذَّيف، كالمقابمة تككف غالبن  الطباؽ أفى  أحدىماكجييف: 

ككف إال باألضداد، كالمقابمة تككف أف المطابقة ال ت والثاني" :ثـ قاؿ ،(1)بيف أربعة أضداد"
كما قصدناه في المقابمة المعنكية ىك الذم يجرم بغير األضداد،  ،(2)باألضداد كبغير األضداد"

؛ ألف األلفاظ فييا حقيقية كليست مجازية ةكمعمكم ةككف كاضحتذلؾ أفَّ المقابمة بيف األضداد 
المقابمة بغير  :بينما عند قكلنا ،أك بعضيا حقيقي كالبعض اآلخر مجازم أم بشكؿ مباشر

األضداد فنحف نتجو إلى أٌف الكممات فييا ليست بالمعاني أك األلفاظ الحقيقية بؿ بعضيا حقيقي 
 كالبعض اآلخر غير حقيقي.

ُدون :كال حهاَل - َٓ ٍْ ًْ َح ُُفِصِٓ
َ
ٍَِو َغاِِلًا فَُ َْ َن ٌَ ٌََ َزَفَر َذَهيًَِّْ ُزْفُرهُ َو

. :[44]الركـ 
ٌََ َزَفَر َذَهيًَِّْ ُزْفُرهُ  " : في قونه حعبنى:َكَّنكال الظٔ

 أم جزاء كفره، كىك النار   َْ ٌَ َو
ُدوَن  َٓ ٍْ ًْ َح ٍَِو غاِلا فَُُُِفِصِٓ  (.3)أم يكطئكف ألنفسيـ منازؿ في الجنة بالعمؿ الصالح" َن

مى  فالمقابمة ـٍ المعنكية تكمف في جممتي )مىف كىفىرى فىعىمىٍيًو كيٍفريهي( ك)كى ا فىؤلىنفيًسًي اًلحن ٍف عىًمؿى صى
 .يىٍميىديكف(

َْٔم :وكال حهاَل - ًْ يَ ُْ ْوَِلَاء ٌَِ ُدوُِِّ َوََنُْْشُ
َ
ًْ أ ُٓ َ َ يُْؾيِْو فَيََ َِتَِد ل ٌَ ْٓخَِد َو ٍُ ْ َٔ ال ُٓ ِْٓد اَّللُّ َذ َ َح ٌَ َو

 َِّ َٓ ًْ َس ُْ َوا
ْ
أ ٌَّ ا  ٍى ا وَُغ ًٍ ًًٍْا َوبُْس ًْ ُخ ِِْٓٔ ثِ لََعَ وُُس ٌَ ًْ َشهًِْيااىْلًَِا ُْ ا َختَْج زِدَُْا ٍَ ًُ ُكَّ

. 
 [97]اإلسراء:

ذكر  كفائدة اإلخبار عنو بأنو ميتد التكطئة إلى ،: "فكأنو قيؿ: فيك ميتدابن عاشورقاؿ 
ْوَِلَاءَ  كىك ،مقابمو

َ
ًْ أ ُٓ َ َْ َِتَِد ل َْ يُْؾيِْو فَيَ ٌَ كما يقاؿ: مف عرفني فقد عرفني كمف لـ  ،َو

."يعرفني فأنا فبلف
(4) 

: "فالمقصكد تسمية الرسكؿ كىك أف الذيف سبؽ ليـ حكـ اهلل باإليماف كاليداية الرازي وقال
كجب أف يصيركا مؤمنيف كمف سبؽ ليـ حكـ اهلل بالضبلؿ كالجيؿ استحاؿ أف ينقمبكا عف 

 .(5) ذلؾ الضبلؿ كاستحاؿ أف يكجد مف يصرفيـ عف ذلؾ الضبلؿ"

                                                           

 .( 1/179) تح ٌ  التحبٌ  اإلصبع ،أبي ( ابف 1)
 .(1/179المرجع  السابؽ، )( 2)
 .( 5/477) فتح القءٌ  ( الشككاني،3)
 .( 14/169) والتنوٌ  التح ٌ  ( ابف عاشكر،4)
 ( .21/51 ) الرازم، مفاتيح الغيب( 5)
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مىف ييٍضًمٍؿ فىمىف كبالتالي فإفَّ المقابمة المعنكية ت مىف يىٍيًد الٌموي فىييكى اٍلميٍيتىًد( ك)كى كمف في جممتي )كى
ـٍ أىٍكًليىاء(  .تىًجدى لىيي

 ثالثًا: القيم الجمالية والدللية.
التقابؿ المعنكم في غالبو مف السكر المكية ييدؼ إلى بضع  تجدر اإلشارة إليو أفٌ  كمما

الية التي يخمفيا فف المقابمة مف إعطاء جرس كمكسيقي  عف القيـ الجمفضبلن ، قيـ فنية كداللية
 .كيمنحو المَّفت االنتباىٌي كسرعة النتيجة

 كفي المقابؿ مدح كثناء -سبحانو–ف تيديد ككعيد لمف لـ يمتـز بما أمر تككٌ  كقد  
َ يُْؾيِوْ  :قكلو تعالى مثؿ ،لممؤمنيف الصابريف ٌَ ْٓخَِد َو ٍُ ْ َٔ ال ُٓ ِْٓد اَّللُّ َذ َ َح ٌَ ْوَِلَاء  َو

َ
ًْ أ ُٓ َ فَيََ َِتَِد ل

ا خَ  ٍَ ًُ ُكَّ َِّ َٓ ًْ َس ُْ َوا
ْ
أ ٌَّ ا  ٍى ا وَُغ ًٍ ًًٍْا َوبُْس ًْ ُخ ِِْٓٔ ثِ لََعَ وُُس ٌَ َْٔم اىْلًَِا ًْ يَ ُْ ًْ ٌَِ ُدوُِِّ َوََنُْْشُ ُْ تَْج زِدَُْا

 [97]اإلسراء: .َشهًِْيا
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 المبحُث الثالث
 الطيُّ والنَّْشر 

 التعريف لغة واصطالًحا: -أولً 
 الطي والنشر في المغة: -

ا، كيقاؿ طكيت الصحيفة الطٌي نقيض النشر طكيتو طيِّ جاء في معجـ لساف العرب: "
 .(1). "فالطٌي المصدر كطكيتيا طٌية كاحدة أم مرة كاحدة ،اأطكييا طيِّ 

ث خرج أـ النشر في المغة فيك كما قاؿ ابف منظكر" النشر الريح الطيبة، كفي الحدي
معاكية كنشره أمامو يعني ريح المسؾ النٍشر بالسككف الريح الطيبة أراد سطكع ريح 

 .(2)المسؾ منو كنشر اهلل الميت ينشره نشرا كنشكرا"
 المفيوم الصطالحي: -

ذكر " لعؿَّ التعريفات التي تحدثت عف الطٌي كالنشر ىي تعريفات متقاربة، كأبرزىا ىك
ثـ ذكر ما لكؿ كاحد مف غير تعييف ثقة بأف  ،جماؿمتعدد عمى جية التفصيؿ أك اإل

 ،(3)أك عمى غير ترتيبو فاألكؿ ضرباف ألف النشر إما عمى ترتيب المؼ ،السامع يرده إليو
اَر  :قكلو تعالىبعمى ىذا الفف  القزوينيكقد مثؿ  َٓ َْو َوانلَّ ًُ اليًَّ َوٌَِ رَّّّْمَخِِّ َسَهَو ىَُس

ٔا ذًِِّ َوِِلَبْخَ  ًْ تَْظُهُرونىِتَْصُهُِ ٔا ٌَِ فَْؾيِِّ َوىََهيَُّس  .[73القصص: ]ُغ
 (4) ابن الروميكقكؿ 

 في الحادثات إذا دجون نجوم   م ووجوىكم وسيوفكمـــآراؤك

 تجمو الدجى واألخريات رجوم   فييا معالم لميدى ومصابح

عالـ شر عمى ترتيب المؼ ) مسيكفكـ(، ككاف الن –كجكىكـ  –) آراؤكـ متمثؿ في فالمؼ 
 رجكـ( –مصابيح تجمك الدجى  –لميدل

                                                           

 لساف العرب:  مادة طكم. ( 1)
 .نشر مادة : المرجع السابؽ ( 2)
 (.333_332)ص  القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة  ( 3)
 ( 3/319) ينظر، ديكاف ابف الركمي أحمد حسف بسج( 4)
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 فإف(  نصارل أك ىكدا كاف مف إال الجنة يدخؿ لف كقالكا)  تعالى كقكلوعمى غير ترتيبو  كأما 
 إال الجنة يدخؿ لف الييكد كقالت كالمعنى كالنصارل الييكد مف الكتاب ألىؿ قالكا في الضمير

 السامع بأف ثقة القكليف بيف فمؼ نصارل كاف مف إال الجنة يدخؿ لف كالنصارل ىكدا كاف مف
(1)"قكلو فريؽ كؿ إلى يرد

. 

 أقسام الطي والنشر: -ثانًيا
لـ يختمؼ البديعيكف في تقسيـ ىذا الفف كما في التجنيس كالتصدير كغيرىما، فقد اتفقكا 

 .عمى أنو ينقسـ إلى نكعيف اثنيف
 :وىو عمى نوعين األول: مفصل 

: أن يكوَن النَّشُر عمى -أ   ترتيِب الطيِّ

ًْ  تعالى: كقولو - ٔا ٌَِ فَْؾيِِّ َوىََهيَُّس ٔا ذًِِّ َوِِلَبْخَُغ اَر ىِتَْصُهُِ َٓ َْو َوانلَّ ًُ اليًَّ َوٌَِ رَّّّْمَخِِّ َسَهَو ىَُس
 .[73القصص] تَْظُهُرون

َـّ ذكر السُّككفى لميًؿ، كابتغاءى الرزًؽ لمنياًر،  عمى ء ذلؾ كقد جافقد جمعى بيف المَّيؿ كالنياًر ث
 ، فيككف النشر عمى ترتيب الطٌي.الترتيب

ا  :كال سو طأُّ - ًٌ ا ُُكَّ اىْبَْصِؿ َذخَْلُهَد َمئُ َٓ ْغئُىًَث إََِل ُخُِلَِم َواَل حَبُْصْف ٌَ َواَل َِتَْهْو يََدَك 
ُْصًٔرا   [29]اإلسراء: .َّمَّ
ا بينتاف لمف أنيمفالبعض يرل  "،اا محسكرن ممكمن "المفسركف في معنى قكلو تعالى اختمؼ 

أعطى معننى آخر جعمنا نتكجو إلى  يالشوكانكلكفَّ  ،سراؼ كالتبذيريبسط مالو بمعنى اإل
ا)فقاؿ: " ،كالنشر الطيكجكد فف  عند الناس بسبب ما أنت عميو مف الشح  (فىتىٍقعيدى مىميكمن

 (2)  .بسبب ما فعمتو مف اإلسراؼ"( مٍَّحسيكران )

 مكلة أم البخيؿ كالشحيح، كالحسرة لبسط اليد أم لمف أسرؼ. كبناء عميو فالمـك لميد المغ
ا فَآَوىوكال سو طأُّ  - ًٍ ًْ ََيِْدَك يَتًِ َ ل

َ
َدى   *   أ َٓ ْدَِن * وََسَدَك َؽاالى َذ

َ
ا * َووََسَدَك ََعناًِل فَأ ٌَّ

َ
فَأ

ر   َٓ ًَ فاََل َتْل ر  * اَْلَتًِ َٓ انَِو فاََل َتِْ ا الصَّ ٌَّ
َ
ٍَ * َوأ ا ةِِِْه ٌَّ

َ
 [11-6]الضحى:ثِ َربَِّم فََطّدِثَوأ

                                                           

 (.333_332)ص  القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة( 1)
 ( 4/302) الشككاني، فتح القدير( 2)
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أفَّ المراد منو مف يسأؿ العمـ " :في تفسير ىذه اآليات مسائؿ منيا فخر الدين الرازيذكر 
ََّٔلَّ  كنظيره مف كجو ْخًَّم  *َنبََس َوحَ

َ
ن َساءهُ اَ

َ
كحينئذ يحصؿ الترتيب  [،2- 1]عبس:أ

ًٍ  -أكالن ألنَّو تعالى قاؿ لو  ًْ ََيِْدَك يَتًِ َ ل
َ
َدى   *   ا فَآَوىأ َٓ َووََسَدَك ََعناِلً * وََسَدَك َؽاالى َذ

ْدَِن 
َ
ثـ اعتبر ىذا الترتيب فأكصاه برعاية حؽ اليتيـ ثـ برعاية حؽ مف  [8-6الضحى:]فَأ

(1)يسألو عف العمـ كاليداية ثـ أكصاه بشكر نعـ اهلل عميو.
ًَ وَ   وذنك فً قىنه جعانى. ا اَْلَتًِ ٌَّ

َ
أ

ر َٓ ر  *   فاََل َتْل َٓ انَِو فاَلَ َتِْ ا الصَّ ٌَّ
َ
ثِ َربَِّم فََطّدِث* َوأ ٍَ ا ةِِِْه ٌَّ

َ
وبرنك جاءت اٌَات يكًهة نًا  َوأ

 جقدو.

كعميو فيككف في ىذه اآليات طي كنشر مرتب، حيث ذكر الطي في اآليات السادسة 
 .ةحادية عشر كجاء النشر عمى الترتيب في اآليات التاسعة كالعاشرة كال ،كالسابعة كالثامنة

 
:  -ب   أْن يكوَن النَّْشر عمى خالِف ترتيِب الطيِّ

ْ قولو تعالى: ك - ٔا ةً ِِلَبْخَُغ تَِْصَ ٌُ ارِ  َٓ َِا آيََث انلَّ َُْٔا آيََث اليًَِّْو وََسَهيْ َط ٍَ اَر آيَتنَْيِ َذ َٓ َْو َوانلَّ َِا اليًَّ  وََسَهيْ
 ِ ن ٔاْ َنَدَد الّصِ ٍُ ًْ َوِِلَْهيَ بُِّس َِ رَّ ٌّ يَِْاهُ َتْفِػًاًل فَْؾاًل  ٍء فَػَّ  [12]اإلسراء: .نَي َواِْلَِصاَب َوُُكَّ ََشْ

ـى الحساًب لؤلكًؿ، عمى خبلًؼ الترتيب فقد  .ذكر ابتغاءى الفضًؿ لمثاني، كعم
َّظَ وكال سو طأُّ  - رِْض إِن ن

َ
ٍَاء َواَ ََ الصَّ ِ ٌّ  ً ُٓ ا َخيَْف ٌَ ًْ َو يِْديِٓ

َ
ا َبنْيَ أ ٌَ ًْ يََرْوا إََِل  فَيَ

َ
 َُنِْصْف أ

ْ
أ

ًِِب ٌُّ ِ َختٍْد 
اء إِنَّ ِِف ذَلَِم ٌيًَث ىُِِّكّ ٍَ ََ الصَّ ِ ٌّ ًْ نَِصًفا  ْو نُْصلِْؿ َنيًَِْٓ

َ
رَْض أ

َ
ًُ اَ   [9]سبأ: .ةِِٓ

: "أعمكا فمـ ينظركا إلى السماء كاألرض، كأنَّيـ حيثما كانكا كأينما ساركا الزمخشريقاؿ 
أٍف ينفيذكا مف أقطارىما كأف يخرجكا عمَّا ىـ فيو مف  أماميـ كخمفيـ محيطتاف بيـ، ال يقدركف

ممككت الٌمو عز كجٌؿ، كلـ يخافكا أف يخسؼ الٌمو بيـ أك يسقط عمييـ ًكسفنا، لتكذيبيـ اآليات 
 (2)كبما جاء بو". ككفرىـ بالرسكؿ 

رِْض ) فقد كاف المؼ في
َ
اء َواَ ٍَ ََ الصَّ ِ ٌّ  ً ُٓ ا َخيَْف ٌَ ًْ َو يِْديِٓ

َ
ا َبنْيَ أ ثـ جاء النشر بذكر  ،(ٌَ

  (3).ا بذلؾ الترتيب ثـ بذكر كسؼ مف السماء مخالفن خسؼ األرض أكالن 

                                                           

 .( 31/201 )مفاتيح الغيب ( الرازم،1)
 .( 3/570) الكشجف، ( الزمخشرم 2)
 (.393)صالبءٌع فً الق آن  عبلف، (3)
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َراَد ُطُهًٔراوكال سو طأُّ  -
َ
ْو أ

َ
َر أ نَّ ن يَذَّ

َ
َراَد أ

َ
َْ أ ٍَ ِ ّ اَر ِخيَْفًث ل َٓ َْو َوانلَّ ِي َسَهَو اليًَّ َٔ اَّلَّ ُْ  .َو

 [62]الفرقاف:

َراَد ُطُهًٔرا يف ثـ جاء النشرفالمؼ كاف في الميؿ كالنيار المتعاقب
َ
ْو أ

َ
َر أ نَّ ن يذَّ

َ
دكف تعييف أم  ،أ

كيبدك أف ىذا الرأم ىك األرجح؛ فيك يتناسب مع ما ذىب إليو الرازم في  ،منيما لميؿ كالنيار
 ليككنا كقتيف لممتذكريف كالشاكريف مف فاتو في أحدىما كرد  :(1)تفسيره لكممة يذكر قائبلن 

َوٌَِ  كما قاؿ تعالى ،ي اآلخر مف السككف بالميؿ كالتصرؼ بالنيارمف العبادة قاـ بو ف
ًْ تَْظُهُرون ٔا ٌَِ فَْؾيِِّ َوىََهيَُّس ٔا ذًِِّ َوِِلَبْخَُغ اَر ىِتَْصُهُِ َٓ َْو َوانلَّ ًُ اليًَّ  رَّّّْمَخِِّ َسَهَو ىَُس

 [73القصص:]

َٔ يُْدرُِك وكال سوَّ طأُّ  - ُْ ةَْػاُر َو
َ
ُّ اَ َٔ اليَِّفًُف اْْلَتِْيالَّ حُْدرُِك ُْ ةَْػاَر َو

َ
 [103]األنعاـ:اَ

:  "ككقكع الخبير بعد المطيؼ عمى المحمؿ األكؿ كقكع صفة أخرل ىي أعـ ابن عاشورقاؿ 
ةَْػارَ مف مضمكف 

َ
َٔ يُْدرُِك اَ ُْ ، فيكمؿ التذييؿ بذلؾ كيككف التذييؿ مشتمبلن عمى محسف َو

 (2).النشر بعد المَّؼ"

فَّ القرآف الكريـ عند ذكر االبتغاء يذكر معو الفضؿ بشكؿ مرتب أك غير مرتب لقد كجدنا أ
الرزؽ بكسبو كتعبو ك  مما ينتج فف الطي كالنشر كذلؾ ألف العبد ال ينبغي لو أف يرل االبتغاء

 .(3)الرازيبؿ بفضؿ ربو كىذا ما ييؤشّْر صكبو 

ُسً ةِاليًَِّْو وَ كال سو طأُّ و - ٌُ َِا ٌَ َْ آيَاحِِّ  َِ فَْؾيِِّ إِنَّ ِِف ذَلَِم ٌيَاٍت َوٌِ ٌّ ارِ َواةْخَِغاؤُُزً  َٓ انلَّ
ُهٔن ٍَ ٍْٔم يَْص :.ىَِّل  [23]الرـك

 ثـ أتبع قكلو: (4): أراد منامكـ بالميؿ كابتغاؤكـ بالنيار فمؼَّ البعض بالبعضالرازيقاؿ 
فأخر االبتغاء  ،"كيككف التقدير ىكذا كمف آياتو منامكـ كابتغاؤكـ بالميؿ كالنيار مف فضمو

                                                           

 .( 24/93 ) ( الرازم، مفاتيح الغيب1)
 .( 6/254) والتنوٌ  التح ٌ ، ( ابف عاشكر2)
 .( 35/93)، مفجتٌح الاٌب ، ( الرازم3)
 (.35/93)، الم جع الاجبق( 4)
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بؿ  ،و في المفظ بالفعؿ إشارة إلى أف العبد ينبغي أف ال يرل الرزؽ مف كسبو كبحذقونكقر 
 .(1)يرل كؿ ذلؾ مف فضؿ ربو

أٌف ىذا التخريج يضع لنا اآلية في قسـ المؼ كالنشر المتعدد  فخر الدين الرازينفيـ مف كبلـ 
يرتب أف النشر لـ قبؿ ذكر التقدير، كالمرتب، كعميو يككف تخريجو أٌف اآلية عمى كضعيا 

 كر. كأنو أصبح مرتبنا ترتيب المؼ بعد التقدير كما ذي  ،ترتيب المؼ

مف السكر المكيَّة، حيث ليكحظ  (الطٌي كالنشر)كقد حاكلنا أف نحصر اآليات التي ذكر فييا 
يتبع إلى النكع أف ىذا الفف قؿَّ ذكره فييا كأفَّ جؿ اآليات التي استخرجناىا مف السكر المكية 

.  الذم يككفى فيو النٍَّشر عمى خبلًؼ ترتيًب الطيّْ

 .القيم الدللية والجمالية لفن الطّي والنشر -ثالثًا
تاب كالبمغاء في كتاباتيـ كيبدك أفَّ ففَّ )الطي كالنشر( مف الفنكف التي قمَّما يتبناىا الكي 

ف كاف مف سر حكؿ ىذا الشأف فمربما يرجع إلى أنو يحتا ج إلى قدرة فائقة مف الببلغة كالربط كا 
فَّ ذكر  في القرآف الكريـ ليبرىف عمى قدرة اهلل تبارؾ كتعالى كمعجزتو الببلغية  هكالتركيب معنا، كا 

 الخالدة.

أف ببلغة المؼ كالنشر: "تكمف في أٌف ذكر المؼ مطكيِّا فيو  عبد الفتاح لشينكقد رأل 
دىا لتمقي ما يذكر بعد مف النشر العائد إلى المؼ، فإذا حكمو أك ما يتعمؽ بو، يييئ النفكس كيعي

ما ذكر النشر بعدئذ كقع في النفكس مكقعو، كتمت الفائدة أحسف تماـ كتحقؽ الغرض أبمغ 
  (2)تحقيؽ". 

 

 

 

 

                                                           

 .( 35/93)، مفجتٌح الاٌب ،الرازم (1)
 .(212)ص  البءٌع عغم الشيف، (2)
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  المبحُث الرابع
 التورية

 ا:التعريف لغة واصطالحً  -أوًل 
 التورية في المغة: -

ه: ار اف: نصره كدفع عنو، تكارل استتر، ك كرل، عف فبلجاء في المعجـ الكسيط: "
 .(1)أخفاه

 المفيوم الصطالحي: -

عمـ أف التكرية ىي أف تككف الكممة بمعنييف، فتريد أحدىما، فتكرم عنو ا: "ابن منقذقاؿ 
 باآلخر: مثؿ قكؿ بعض العرب: 

 .(2)تحت العجاِج وأخرى تعمك المُُّجما     خيٌل صيام، وخيل غير صائمٍة       

 (3)ؾ المجما.مىنا القياـ؛ فكرل عنو بقكلو: تعبالصياـ ىا أراد
ف يىذكر المتكمـ لفظ لو معنياف أحدىما قريب كداللة أبقكلو: " أحمد المراغيكيضيؼ 

المَّفظ عميو ظاىرة، كاآلخر بعيد كداللة المفظ عميو خفية، كيريد المعنى البعيد الميكرل عنو 
 .(4) ىمة أنو يريده، كىك ليس بمراد"بالمعنى القريب، فيتكىـ السامع ألكؿ ك 

 يبلئـ بما ترفتق لـ التي كىي( المجردة) باسـ التكرية سميت : "كقدبدوي طبانةكقاؿ 
 أخكة أراد أختي ىذه فقاؿ زكجتو عف الجبار سألو لما الخميؿ كقكؿ البعيد أك القريب المعنييف
 .(5)الديف"

 أقسام التورية: -ثانًيا
 فف التكرية ينقسـ باعتبار المبلئـ إلى ثبلثة أقساـ، كىي:اتفؽ البديعيكف عمى أف 

                                                           

 .( 2/4028) الع بٌة الغاة مجمع الواٌط، المعجم ،( مصطفى، الزيات، عبد القادر، النجار1)
 (.427)ص الخمسة الشعراء ديكاف نقبلن عف المشيكر، الجاىمي الذبياني، ديكانو، الشاعرالنابغة  (2)
 (.14)ص  البديع في البديع في نقد الشعر ،بف منقذا( 3)
  (. 298 )ص الببلغة البياف كالمعاني كالبديععمـك  ،راغيالم ( 4)
 (.424)ص العربية الببلغة ،معجـ طبانة( 5)
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 التورية المرشحة: –أ 

 .كىي التي يذكر فييا الـز مف لكاـز المعنى القريب )المكرل بو

ًْ ئَُح إََِلِّْ ََشْ  :كال شتطاُّ - َ وِِْحَ إََِلَّ َول
ُ
ْو كَاَل أ

َ
َِ اْذََتَى لََعَ اَّلّلِ َنِذةًا أ ٍَّ ًُ مِ ْكيَ

َ
َْ أ ٌَ ٌء َو

ٍٍَنَِهُث  ْ ِْٔت َوال ٍَ ْ َراِت ال ٍَ ٍَُٔن ِِف َد ِ ال ْٔ حََرى إِذِ اىلَّ َ َُزَل اَّللُّ َول
َ
ا أ ٌَ ُزُِل ٌِرَْو 

ُ
َ كَاَل َشأ ٌَ َو

ًْ َتُلٔلَُٔن لََعَ اَّلّلِ دَ  ا ُنِخُ ٍَ ِ ُِٓٔن ة ْ َْٔم ُِتَْزْوَن َنَذاَب ال ًُ اَْلَ ُُفَصُس
َ
ٔاْ أ ْخرُِس

َ
ًْ أ يِْديِٓ

َ
ٔاْ أ ْْيَ ةَاِشُف

َْ آيَاحِِّ تَْصخَْهُِبُوناِلَْ  ًْ َخ   [93]األنعاـ: ّقِ َوُكِخُ
ًْ ) فالشاىد البديعي المعنكم يكمف في قكلو تعالى يِْديِٓ

َ
ٔاْ أ ٍٍَنَِهُث ةَاِشُف ْ  (.َوال

فالمعمكـ أف لممبلئكة أجنحة كقد ذيكر ذلؾ في القرآف، كبناءن عميو؛ فالمعنى القريب كغير 
 أم اليد العادية الجارحة كالمراد البعيد ىي )األجنحة(.المراد ىك )بسط اليد كمدىا( 

ـي ): "كتككف جممة ابن عاشوركقاؿ  كا أىٍنفيسىكي حكاية قكؿ المبلئكة ليـ عند قبض  (أىٍخًرجي
كمعنى بسط اليد تمثيبلن  ،أركاحيـ. فيككف إطبلؽ الغمرات مجازنا مفردنا كيككف المكت حقيقة

كاألنفس بمعنى األركاح، أم أخرجكا أركاحكـ  ،ال أيدملمشدة في انتزاع أركاحيـ كال بسط ك 
 (1)مف أجسادكـ، أم ىاتكا أركاحكـ، كاألمر لئلىانة كاإلرىاؽ إغبلظنا في قبض أركاحيـ".

كقد تككف تكرية بمفيـك كتفسير آخر عمى اعتبار أفَّ اليد ال مجاز فييا؛ كبالتالي؛ فالمعنى 
الستعداد لقبض األركاح أك تجييز العذاب بإرادة اهلل القريب مد اليد كبسطيا كالبعيد المراد ا

  (2).في تفسيره القرطبيتعالى كما ذكر 

ـ كذكر المكرل بو أم المعنى القريب كىك ءكىذه تكرية مرشحة؛ ألف اليد الجارحة تتكا
  )البسط(. 

 
ا َسرَْضخًُ  وكال شتطاُّ - ٌَ  ًُ َٔفَّاُزً ةِاليًَِّْو َويَْهيَ ِي َحخَ َٔ اَّلَّ ُْ ًْ ذًِِّ َِلُْلََض َو ًَّ َحتَْهرُُس ارِ ُث َٓ ةِانلَّ

ٍَئُن ًْ َتْه ا ُنِخُ ٍَ ِ ًَّ يُنَّتِئُُسً ة ًْ ُث ًَّ إََِلِّْ َمرِْسُهُس َصًّمى ثُ ٌُّ َسٌو 
َ
 [60]األنعاـ:أ

                                                           

 .( 1/229) والتنوٌ  التح ٌ  ابف عاشكر،( 1)
 .( 4/44) تفسير القرطبي القرطبي،( 2)



   45 

عف المكت كىذا الذم يتبادر إلى الذىف في الكىمة األكلى، ثـ  -كما ىك معمـك-التكفّْي عبارة 
ذا ليس المقصد؛ ألفَّ اإلنساف يستيقظ بعد نكمو، كعميو؛ فالمعنى البعيد يكتشؼ السامع أفَّ ى
 .  كالمقصكد ىك النـك

أم يينيميكـ فيو عمى استعارة التكفّْي  (كىك الذم يتكفاكـ بالميؿ)في تفسيره: " أبو السعود ؿكقا
كأصمو  ،زمف اإلماتة لئلنامة لما بيف المكًت كالنكـً مف المشاركة في زكاؿ اإلحساس كالتميي

 (1). قبضي الشيء بتمامو"

أٌف ىناؾ صمة كثيقة بيف عمـ البديع  ، إذ يجعمنا نذكر ما قيؿألبي السعودكىذا تخريج قٌيـ 
كالعمكـ األخرل، كعميو فإف ثمة عبلقة بيف التكرية كاالستعارة بمعنى اشتراكيما في جزء مف 

ريد بو الـز معناه، كىذا ما يساكم األلفاظ في تعريفيما االصطبلحي، إذ إٌف االستعارة لفظ أ
تعريؼ التكرية لفظ لو معنياف قريب كبعيد كالمراد البعيد، فاالستعارة أكؿ ما يتبادر إلى الذىف 
المعنى القريب لكف ثمة قرينة مانعة مف إرادتو تجعمنا نقكؿ إٌف المراد المعنى البعيد كىك 

رية بأنو يكجد فييا عبلقة المشابية المجازم أك االستعارم، لكف االستعارة زادت عف التك 
كقرينة مانعة جعمتنا نقكؿ ىذه استعارة كتمؾ تكرية، كعميو فإٌف االستعارة أعـ كأشمؿ مف 

في اآلية  ابن عاشورالتكرية فكؿ استعارة تكرية كليس العكس، كىك ما يؤكد صحة ما قالو 
ا، إذ إٌف المجاز لفظ أريد بو الـز معناه مع عدـ  السابقة كىك عبلقة بيف المجاز كالتكرية أيضن

جكاز إرادة المعنى األصمي، كالتكرية لفظ أريد بيا المعنى البعيد كىك المجازم كليس القريب 
رىٍحتـي ًبالنَّيىاًر يريد ما كسبتـ الرازيكقاؿ األصمي كالمعركؼ لدل الناس.  ـي مىا جى يىٍعمى : " ثـ قاؿ كى

 (2). مف العمؿ بالنيار"

تـ( ليا معنياف: قريب ظاىر، كىك إحداث جرح في الجسـ، كبعيد مراد ككذلؾ كممة )جرح
  (3). كىك ارتكاب الذنكب

 ألنيا كاءمت المعنى القريب.  ؛كعمى ىذا فيي تكرية مرشحة
ا يَصْ  :وكال شتطاُّ - َٓ ِ ٔا ة ِ َوََكُُ ٔا ةِآيَاِت اَّللَّ ةُ ن َنذَّ

َ
ى أ

َ
ٔأ َشاُؤوا الصُّ

َ
ََ أ ِي ًَّ ََكَن ََعكِتََث اَّلَّ ْٓزُِؤونُث  .خَ

:   [10]الرـك

                                                           

 .( 9/449) دالاعو ًفاٌ  أبتالسعكد،  أبك( 1)
 ( .49/44) فجتٌح الاٌبم الرازم، ( 2)
 (.253)ص ن بالغة الق آنموان، عغ( 3)
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كقكلو تعالى )أىف كىذَّبيكٍا( قيؿ معناه بأف كذبكا أم كاف عاقبتيـ ذلؾ بسبب أنيـ كذبكا كقيؿ 
فالمعنى القريب )التكذيب المعركؼ(  ،(1)كا ككذبكا فكذبكا يككف تفسيران ألساؤكاؤ معناه أسا

ـ مف المكذبيف( فيي تكرية كالمعنى البعيد كالمراد ىك )نتيجة اإلساءة كىي عاقبتيـ أني
 .مرشحة

  [89]الصافات: .َذَلاَل إَِّّنِ َشلًًِ:كقاؿ تعالى 

"سقيـ" سأسقـ سقـ المكت، ألف مف كتب عميو  : معنىالضحاكقاؿ  ،في تفسيره القرطبيذكر 
كمف ىنا نستنتج أف ىذه تكرية  ،(2)المكت يسقـ في الغالب ثـ يمكت، كىذا تكرية كتعريض" 

 اسب القريب كىك المرض.مرشحة فقد ن

فثمة عبلقة تربط بيف التكرية كالتعريض، إذ تمتقياف في إرادة المعنى البعيد فالتعريض  ،كعميو
يا لفظة ليا معنياف قريب المعنى الحاصؿ عند المفظ ال بو، كىذا مكافؽ التكرية التي تقكؿ إنَّ 

عريض يقع في الجممة كال يقع في الت كبعيد، كالبعيد ىك المراد مع كجكد الفارؽ بينيما في أفَّ 
 المفرد كىذا خبلؼ التكرية، إذ إنيا تقع في المفرد فقط. 

ْضَزاب :وكَٔل حهاَل -
َ
ِْٔم اَ ِرَْو يَ ٌّ َخاُف َنيًَُْسً 

َ
ِْٔم إَِّّنِ أ ََ يَا كَ ٌَ ِي آ  [30]غافر: َوكَاَل اَّلَّ

( ىك المؤمف المذككر أكالن، كقيؿ: ىك مكسى  قىاؿى الذم آمىفى كىذا بعيد،  -يو السبلـعم-)كى
نما تكىمكا ذلؾ؛ ألنو صرح ىنا باإليماف، ككاف كبلـ المؤمف أكالن غير صريح، بؿ كاف فيو  كا 

فينا كممة آمف تكائـ المعنى القريب )المؤمف(  ،(3)تكرية كمبلطفة لقكمو، إذ كاف يكتـ إيمانو
 ية )مرشحة(.عميو السبلـ( فالتكر  كال تكائـ المعنى البعيد )شخص نبي اهلل مكسى

ْٔ َنرِهَ اىََْكفُِرون  :كال حهاَل - َ ًُّ ُُٔرِهِ َول خِ ٌُ  ُ ًْ َواَّللَّ َٔآِِْ فْ
َ
ِ ةِأ ٔا َُُٔر اَّللَّ  .[8]الصؼ:يُرِيُدوَن َِلُْففِئ

( تمثيؿ لحاليـ ئك في تفسيره )ركح المعاني(:" )يريديكفى ًلييٍطفً  األلوسيقاؿ  ـٍ ا نيكرى الَّمو ًبأىٍفكاًىًي
ا كسخرية بيـ ثـ ي إبطاؿ الحؽ بحالة مف ينفخ الشمس بفيو ليطفئيا تيكمن في اجتيادىـ ف

                                                           

 .( 27/81 ) ن بالغة الق آنمعغوان، (1)
 .( 47/12) تفاٌ  الق طبً القرطبي،( 2)
 .( 4/7) التسييؿ لعمـك التنزيؿ ،ابف جزم( 3)
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( تكريةيردؼ قائبلن  ـٍ : كفي قكلو تعالى: )ًبأىٍفكاًىًي
المعنى المراد محاكلة الكفار إيقاؼ  ألفَّ ، (1) 

 ىذا الديف الجديد كعميو فالتكرية مرشحة.

 التورية المبينة:-ب 

 .(2) المعنى البعيد )المكرل عنو(كىي التي يذكر فييا الـز مف لكاـز 
َْ كقكلو تعالى:  - ا َنيًََْم ٌِ ٌَ  ُّ َٓ ِ َواىَْهِِشِّ يُرِيُدوَن وَْس ًُٓ ةِاىَْغَداة ََ يَْدُنَٔن َربَّ ِي َواَل َتْفُردِ اَّلَّ

 ََ ًْ َذخَُهَٔن ٌِ ُْ ٍء َذخَْفُرَد َِ ََشْ ٌّ َْ ِضَصاةَِم َنيًًَِْٓ  ا ٌِ ٌَ ٍء َو َِ ََشْ ٌّ ِضَصاةًِِٓ 
ا ٍِنياىلَّ ِ   [52]األنعاـ:ل
: "قكلو ييًريديكفى كىٍجيىوي المعنى يريدكنو إالَّ أنيـ يذكركف لفظ الكجو لمتعظيـ"الرازيقاؿ 

، كقاؿ (3)
 (4).اهلل سبحانو" ا: أنَّيـ يريدكف بدعائيـ رض(ييًريديكفى كىٍجيىوي )كمعنى  : "الشوكاني

 ة )كجيو( ىك الكجو الحقيقي هلل مف كمم -لمكىمة األكلى–فالمعنى القريب المتبادر لمذىف 
مع أف ىذا ال يمكف؛ ألننا ال نعمـ الكيفية؛ بؿ السؤاؿ عنيا حراـ؛ بالتالي  -سبحانو كتعالى -

مب العقيدة؛ كلذلؾ فالمقصكد ىك المعنى البعيد كىك )رحمتو كرضاه جؿَّ في  ىذا يخالؼ صي
 عبله(.

ـ مع ما ذكر في اآلية ءلبعيد كالمراد يتكاكبناء عمى ما سمؼ فيذه تكرية مبينة؛ ألفَّ المعنى ا
 مف دعاء كقنكت كصبلة تقربيـ إلى ربيـ سبحانو كتعالى.

ْٓخَُدون :وكال شتطاُّ - ً مُّ ُْ َُ َو ٌْ ًُ اََ ُٓ َ ْوىَـهَِم ل
ُ
ً ةُِليٍْم أ ُٓ اَج ٍَ ْ إِي ٔا ًْ يَيْبُِص َ ْ َول ٔا ُِ ٌَ ََ آ ِي  اَّلَّ

 [82]األنعاـ:

كقاؿ الشككاني:  ،(5)ـ يخمطكا إيمانيـ بمعصية تفسقيـ": "في تفسير الكشاؼ لالزمخشريجاء 
ـٍ يىٍمًبسيكٍا إيمانيـ ًبظيٍمـو  "كمعنى    ( 6). : لـ يخمطكه بظمـ. كالمراد بالظمـ الشرؾ"لى

                                                           

 .( 987/ 4 ) ير القرآف العظيـ كالسبع المثانيركح المعاني في تفس ي،لكساأل( 1)
 (.210)ص مف ببلغة القرآفعمكاف، ( 2)
 .( 42/742) الرازم، مفاتيح الغيب( 3)
 (.4/984)  الشككاني، فتح القدير( 4)
 .( 43 /2) الكشجف ،الزمخش ي( 5)

 .( 2/439)  الشوكجنً، فتح القءٌ ( 6)
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مكطف التكركم يكمف في لفظة يمبسكـ، كالمعنى البعيد اختبلط االيماف الكبالتالي، ف
 البعيد.ك  ييف القريبسبت المعن؛ ألنَّيا نامجردةبالمعاصي كفييا تكرية 

ْو وكال شتطاُّ  -
َ
ًْ أ رُْسيُِس

َ
ْو ٌَِ ََتِْج أ

َ
ًْ أ ْٔكُِس َِ فَ ٌّ ًْ َنَذاةًا  ن َحتَْهَد َنيًَُْس

َ
َٔ اىَْلادُِر لََعَ أ ُْ كُْو 

 ًْ ُٓ َس َبْهٍؼ اُُلْر َنًَْف ََُُصُِّف اٌيَاِت ىََهيَّ
ْ
ًْ ِطًَهاً َويُِذيَق َبْهَؾُسً ةَأ  يَيْبَِصُس

ٔنَحفْ  ُٓ   [65]األنعاـ:َل

يياـ، كىي تعنى المباس الذم  المكقع البديعي في ىذه اآلية ىك كممة )يمبسكـ( كفييا تكرية كا 
كىك المعنى القريب؛ لكنَّو ليس المراد، كالمقصكد ىك -يستتر بو اإلنساف أك يتزيف بو 
قان متحزٌ أبو السعوداالختبلط كاالدماج كااللتحاـ، كقاؿ   ،بيف عمى أىكاءى شٌتى: أم يخمطىكـ ًفرى

 .(1)كؿُّ فرقةو مشايعةه إلماـو فينشىبي بينكـ القتاؿي فتختمطكا في المبلحـ

 كبناءن عمى ما سبؽ نستشؼ أنيا تكرية مبينة.

ُرون: وكال حهاَل - نَّ ٍْٔم يَذَّ يَِْا اٌيَاِت ىَِل ا كَْد فَػَّ ًٍ اُط َرّبَِم ُمْصخَلًِ ـَذا ِِصَ َْ  [126]األنعاـ: .َو

: ابن عاشوركقاؿ  ،(2)الدالئؿ" اآليات  معناه بينا كقسمنا ك( فصمنا ): "ن عطيةابقاؿ 
ٍمنىا اآليىاًت  كجممة: ىنا أفَّ  (اآليىاتً )كالمراد باآليات آيات القرآف. كمف رشاقة لفظ  قىٍد فىصَّ

 كعميو فيي تكرية مبينة. ،(3)فيو تكرية بآيات الطريؽ التي ييتدم بيا السائر

ْٓخَُدون:وكال حهاَل - ًْ َح ُْ  ًِ اٍت َوبِانلَّْش ٌَ  .[16]النحؿ:وََنال
ـٍ يىٍيتىديكفى ): "أبو السعودقاؿ   .(4)بالميؿ في البرارم كالبحاًر حيث ال عبلمة غيره" (كبالنجـ ىي

كىعىبلماتو معالـ يستدؿ بيا السابمة مف نحك جبؿ  ،: "تىٍيتىديكفى تكرية حينئذاأللوسيكقاؿ 
القريب )ىداية الرحمف لعباده( كالمعنى المراد )الطريؽ( فيي تكرية مبٌينة فالمعنى  ،(5)كمنيؿ"

 دالة عمى المعنى البعيد. (كعبلمات)لكجكد كممة 

                                                           

 ( .441/ 9) ( أبك السعكد )إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـتفسير أبك السعكد،  ( 1)
 ( .2/470) العزٌز الكتجب تفاٌ  فً الوجٌز المح  ، بف عطية ا( 2)
 .( 4/44) والتنوٌ  التح ٌ  ابف عاشكر،( 3)
 .( 5/104) أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ( 4)
 .( 7/385) المثجنً والابع العظٌم الق آن تفاٌ  فً المعجنً  وح ،األلكسي ( 5)
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َٔاِل : وكال حهاَل - ْم
َ
ًْ َوحََساذٌُر ِِف اَ ٌٔ َوزِيٌَِث َوَتَفاُخٌر ةَيَُِْس ْٓ َ جًَْا ىَهٌِب َول ا اِْلًََاةُ اَلُّ ٍَ جَّ

َ
ٔا أ ٍُ اْنيَ

ْوالَ 
َ
ٌِخَرةِ َواَ ا َوَِّف ا ًٌ ًَّ يَُسُٔن ُضَفا ا ُث ًَّ يًَُِٓز َذََتَاهُ ُمْػَفرى ُّ ُث اَر َجتَاحُ ْنَشَب اىُْهفَّ

َ
رَِو َدًٍْد أ ٍَ دِ َن

خَاُع اىُْغُرور ٌَ جًَْا إاِلَّ  ا اِْلًََاةُ اَلُّ ٌَ َٔاٌن َو ِ َورِْؽ ََ اَّللَّ ِ ٌّ ْغفَِرةٌ  ٌَ  .[20]الحديد:َنَذاٌب َطِديٌد َو
َـّ بٌيف نيالشوكاقاؿ  ثىًؿ غىٍيثو   فقاؿ: ،ليذه الحياة شبينا، كضربى ليا مثبلن  -سبحانو–: "ث كىمى

رَّاع ألنيـ  أىٍعجىبى الكفار نىبىاتيوي  أم: كمثؿ مطر أعجب الزراع نباتو، كالمراد بالكفار ىنا: الزُّ
 .(1)يكفركف البذر، أم: يغطكنو بالتراب"

فالكافر في المغة ىك الزارع، يكفر أم يحجب الحبة  ،: "كالكفار ىنا ىـ الزراعسيد قطبكقاؿ 
َـّ ذكره؛ ييبلحظ أف في  ،(2)كلكفَّ اختياره ىينا فيو تكرية" ،كيغطييا في التراب كبناء عمى ما ت

 يا تناسب الكممة التي تجاكرىا كىي )نباتو(.اآلية تكرية مبينة؛ ألنَّ 
ًَم ةِتََدَُِم ِِلَ :وكال حهاَل  - َْٔم ُجَِّشِ َْ آيَاحَِِا فَاَْلَ ََ انلَّاِس َخ ِ ٌّ َْ َخيَْفَم آيًَث ِإَونَّ َنرًِْيا  ٍَ ِ ُهَٔن ل

 .[92]يكنس: ىََغافِئُن
كىذا احتراس مف أف يظف المراد اإلنجاء مف  ،: "كالبدف: الجسـ بدكف ركحابن عاشورقاؿ 

ـ يكف كما يقاؿ: دخمت عميو فإذا ىك جثة، ألنَّو لك ل ،الغرؽ. كالمعنى: ننجيؾ كأنت جسـ
 .(3)المقصكد االقتصار عمى تمؾ الحالة لما كاف داعو لمبميغ أٍف يزيد ذلؾ القيد"

مف خبلؿ ما سبؽ ال يتضح كجكد تكرية في اآلية السابقة عمى اعتبار أفَّ لفظة )ببدنؾ( 
كبالتالي تكمف فييا التكرية،  ،ىي الجسـ كلكفَّ ىناؾ بعض التفاسير ترل بأف المعنى ىك الدرع

أما إذا فسر بالجسـ فيككف  ،أٌف "في اآلية تكرية إذا فسر البدف بالدرع الدين درويش ييمحفيرل 
ٌنما أنت بدف أك ببدنؾ كامبلن سكيِّا لـ ينقص منو  المعنى ننجيؾ في الحاؿ التي ال ركح فيؾ كا 

 كيبدك لنا أنو مف الممكف أف تككف ىناؾ تكرية عمى اعتبار أف المفظ  )ببدنؾ( يأتي ،(4)شيء" 
"ككانت لفرعكف درع مف ذىب يعرؼ  ذلؾ بقكلو: الدين درويش يمحيبمعنى )الدرع( كقد ذكر 

بيا، كعندئذو صحَّ في البدف التكرية كىي أف البدف في القريب الظاىر بمعنى الجسـ كفي البعيد 
 كمف ىنا يككف في اآلية تكرية مبينة. ،(5)الخفي بمعنى الدرع كمراده البعيد الخفي

                                                           

 .( 156/ 7) الشككاني، فتح القدير( 1)
 .( 1/9414) يد قطب، في ظبلؿ القرآفس( 2)
 ( .44/442) والتنوٌ  التح ٌ  ابف عاشكر،( 3)
 .( 219 -212 / 4 ) إعراب القراف الكريـ كبيانو ،محيي الديف دركيش( 4)
 .(219 -212)ص السابؽ، المرجع( 5)
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 ة المجردة:التوري -ج 

 .ـ أك التبلـز مع المعنييف القريب كالبعيدؤ التبل التي تخمك مفىي   
ٔا يَِِفُلٔن :شتطاُّكقولو  - ًْ إِن ََكُُ ُْ لُٔ

َ
َذا فَاْشأ َْ  ًْ ُْ ُّ َنتُِْي   [63]األنبياء:كَاَل ةَْو َذَهيَ

ُّ ) في قكلو تعالى": فخر الدين الرازييقكؿ  عمى رقبتو لكي يكرد  ( كقد عمَّؽ الفأسكَاَل ةَْو َذَهيَ
فيناؾ  ،(1)ىذا القكؿ فيظير جيميـ في عبادة األكثاف، فإف قيؿ قكلو: بؿ فعمو كبيرىـ كذب

 كمنيا: الرازيتأكيبلت كما ذكرىا 
نـ،  -عميو السبلـ-: أف قٍصد إبراىيـ أحدىا لـ يكف إلى أف ينسب الفعؿ الصادر عنو إلى الصَّ

ثباتو ل د تقريره لنفسو كا  نَّما قصى يا عمى أسمكب تعريضي يبمغ فيو غرضو مف إلزاميـ كا 
 الحجة كتبكيتيـ. 

كييركل عف  ،: أنو كناية عف غير مذككر، أم فعمو مف فعمو ككبيرىـ ىذا ابتداء الكبلـثانييا
 (2) الكسائي أنو كاف يقؼ عند قكلو بؿ فعمو ثـ يبتدئ كبيرىـ ىذا.

التأكيؿ األكؿ كتكرية مبينة عمى كبناء عمى ما سبؽ؛ فيناؾ تكرية مجردة عمى اعتبار 
 اعتبار التأكيؿ الثاني.

 القيم الجمالية والدللية لفن التورية: -ثالثًا
مُّبلن  ، ألنيا إٌف  ذكر فف التكرية مف األىميَّة بمكاف، فيي تزيد األسمكب الببلغي زينة كتىجى

اف بيا، فيي تظير ما تحمؿ معنييف مختمفيف، مما تمفت االنتباه، كلعميا مف األمكر التي ييستع
يسمى بػ)الحٌس األمنٌي أك الدينٌي( خشية المبلحقات كالتيديدات، كجاء في كتاب )مف ببلغة 

يا تمكف المتكمـ مف أف "إفَّ مف الجماؿ الببلغي لمتكرية أنَّ  البديع(: -البياف  –المعاني –القرآف 
تفيـ مف لفظ التكريَّة، كما أف يضفي المعاني التي يخشى التصريح بيا فيكرم عنيا بمعافو أخرل 

 . (3)في النفكس احسنن  اكأثرن  الو كٍقعن 

التكرية فييا تكاد تخمك مف النكع  كبعد عممية بحث كاستقصاء في السكر المكيَّة، كيجد أفَّ 
إف  –الثالث منيا كىك )التكرية المجردة( كالتي يككف المذككر فييا غير مكائـ لطرفي التكريَّة 

ما الميكرىل بو كالميكرىل عنو، كما ييمحظ أف )التكرية المرشحة( تأتي في المركز كى –جاز القكؿ 
                                                           

 ( .22/410) الرازم، مفاتيح الغيب (1)
 .(22/161) الم جع الاجبق (2)
 (.262)ص غة الق آنمن بالعمكاف، ( 3)
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األكؿ مف حيث كجكدىا في السكر المكية، كلعؿَّ السر يكمف في أف التكرية المرشحة ىي األكثر 
ا لفيميا؛ ذلؾ ا لفيـ القارئ؛ كفي المقابؿ؛ فإف التكرية المجردة تككف أكثر صعكبة كتعسيرن حضكرن 
فجاء القرآف مكظفنا األكضح كاألجكد  ،لتكرية المجردة خالية مف المعنييف القريب كالبعيدأف ا

 كاألفصح؛ فيك صاحب ببلغة ال تضاىييا ببلغة بشر.
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 المبحُث الخامس
 حسن التعميل

 التعريف اصطالًحا: -أوًل 
 التعميل في المغة: -

ٍنيي قاؿ ابف منظكر: " ؿَّ الضاربي  كالتٍَّعًميؿ سىٍقيه بعد سىٍقيو كجى الثَّمرة مىرَّةن بعد أيخرل كعى
 .(1)"المضركبى ًإذا تابىع عميو الضربى 

 المفيوم الصطالحي: -

"كىك أف يريد المتكمـ ذكر حكـ كاقع، أك متكقع فيقدـ قبؿ ذكره عمة كقكعو، لككف رتبة العمة أف 
 .(2)تقدـ عمى المعمكؿ"

ىك أف يدعي المتكمـ ًعمَّة لمشيء غير "ك  :فقيؿ ،ا كبشكؿ أكضحإضافيِّ  اكقد عرؼ تعريفن 
عمتو الحقيقية عمى جية االستطراؼ لتحقيقو كتقريره، كذلؾ ألف الشيء إذا كاف معمَّبل كاف آكدنا 

 .(3)"ا مف التعميؿفي النفس كأرسخ مف إثباتو مجردن 
خَ مثاؿ ذلؾ قكلو تعالى: ك 

َ
ا أ ٍَ ًْ ذًِ ُس ٍَصَّ َ ََ اَّلّلِ َشتََق ل ِ ٌّ ْٔاَل نَِخاٌب  ًْ َنَذاٌب ىَّ ْذُت

فقد تقدمت العمة  ،(4)" "فسبؽ الكتاب مف اهلل عمة في النجاة مف العذاب [68]األنفاؿ:َنِلًً
 )النجاة مف العذاب(.  كىي )الكتاب(عمى المعمكؿ

 أقسام حسن التعميل. -ثانًيا
ييقسَّـ إلى ثبلثة تقسيمات،  واختمؼ البديعيكف في تقسيـ ىذا الفف، فمنيـ مف رأل أن

نيـ مف يرل إمكانية تقسيمو إلى أربعة تقسيمات، كمنيـ مف لـ يتطرؽ إلى التقسيـ، كاكتفى كم
 ،بتعريفو، كقد ارتأينا أف ييقسـ ىذا الفف إلى ثبلث صكر، معتمديف عمى بعض الكتب الببلغية

 كىي ما يمي:

                                                           

 .لساف العرب، مادة عمؿ (1)
 (.901 )ص ابف أبي اإلصبع المصرم، تحرير التحبير( 2)
 (.247)ص البديع( –البياف  -عمكاف، مف ببلغة القراف )المعاني ( 3)
 (.901)ص ابف أبي اإلصبع ، تحرير التحبير( 4)
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أن يكون التعميل لشيء ثابت ل تظير لو عمة حقيقية أو ل يسأل الناس عادة عن  -1
(1)نحك )الزالزؿ كسقكط األمطار( ،وعمت

 وقىل انشاعر:.

 ما زلزلت مصر من كيد يراد بيا          لكنيا رقصت من عدلو فرًحا

ا  :نلَٔل شتطاُّ - ٍَ ُٓ َِّثِ يزَنُِع َخِْ ََ اْْلَ ِ ٌّ يُْسً  َٔ ةَ
َ
ْخَرَج أ

َ
ا أ ٍَ ًَْفاُن َن ًُ الظَّ َُِّس يَا ةَِِن آَدَم اَل َحْفخِنَ

ا ىُِْيِيَ  ٍَ ُٓ ْوَِلَاِْلَاَش
َ
ـِنَي أ ًَا ًْ إَُِّا َسَهيَِْا الظَّ ُٓ َْ َضًُْد اَل حََرْوَج ٌِ ُّ َٔ َوكَتًِيُ ُْ  ًْ ُّ يََراُز ا إَُِّ ٍَ َْٔءاحِِٓ ا َش ٍَ ء ُٓ

ََ اَل يُْؤٌُِِٔن ِي  .[27]األعراؼ:لَِّلَّ

أم أخرجيما نازعا لباسيما كأضاؼ نزع المباس  ،يىٍنًزعي عىٍنييما ًلباسىييما حاؿ :الرازيقاؿ 
ذلؾ ألنو كاف بسبب منو فأسند إليو كما تقكؿ أنت فعمت ىذا  لمف  ف لـ يتكؿى ا  إلى الشيطاف ك 

ٍف لـ يباشره ككذلؾ لما كاف نزع لباسيما بكسكسة الشيطاف  ،حصؿ منو ذلؾ الفعؿ بسبب كا 
 . (2)ليوإكغركره أسند 

 الحقيقي، عموفاغير حيث أسند الفعؿ إلى  ،(اعقميِّ  افإفَّ في اآلية )مجازن  ،ككما يبدك
ا في ما جرل مع آدـ عميو لى الفاعؿ )الشيطاف( الذم كاف سببن إفالفعؿ في اآلية )ينزع( نسب 

ا  فَّ )البلـ( في قكلو تعالى: إ" كيؤكد ذلؾ ابف عاشكر بقكلو: ،السبلـ ٍَ ِٓ ِ َْٔءاح ا َش ٍَ ُٓ "الـ  ىُِْيَِي
خراج كالنزع كاإلرادة إليو عمى كجو التعميؿ االدعائي، تبعنا لممجاز العقمي، ألنو لما أسند اإل
تيما، ناسب أف يجعؿ لو ءاراىما سك أالمجاز العقمي، فجعؿ كأنو فاعؿ اإلخراج كنزع لباسيما ك 

ا مف ذلؾ الشناعة كالفظاعة، فانتظـ اإلسناد مف تمؾ األفعاؿ المضرة، كككنو قاصدن  اغرضن 
كقد  ،(3)ا لو"سناد المجازم، كترشيحن االدعائي مع التعميؿ االدعائي، فكانت الـ العمة تقكية لئل

")ًلييًريىييما( فعؿ مضارع تعمؽ بو الجار  بشأف الـ التعميؿ فقاؿ: في إعرابو قاسم دعاسذكر 
كالمجركر كالفاعؿ ىك كالياء مفعكلو كالجممة في محؿ نصب حاؿ، كىك منصكب بأف المضمرة 

 .(4)بعد الـ التعميؿ"

مَّة )اإلخراج كالنزع كاإلرادة إليو( عمى المعمكؿ كىك كبناءن عميو؛ يمكف القكؿ: قدَّـ عً 
 )إراءتيما سكءاتيما(.

 
                                                           

 (.247)ص البديع( –البياف  -عمكاف، مف ببلغة القراف )المعاني  ( 1)
 .( 44/229) فخر الديف الرازم، مفاتيح الغيب( 2)
 .( 8/14) والتنوٌ  التح ٌ ابف عاشكر، ( 3)
 (.971 )ص إعراب القرآف الكريـ ،دعاس( 4)
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ْصخَلِر:وكال شتطاُّ - ٌُّ ْمٍر 
َ
ًْ َوُُكُّ أ ُْ َٔاء ْْ َ

ٔا أ تَُه ٔا َواتَّ ةُ   .[3]القمر:َوَكذَّ
( عطؼ العمة عمى المعميكؿ؛ ألفَّ تكذيبيـ ابن عاشورقاؿ  ـٍ : "إفَّ عطؼ )كىاتَّبىعيكا أىٍىكىاءىىي

 دافع ليـ إليو إال اتَّباع ما تيكاه أنفسيـ مف بقاء حاليـ عمى ما أىًلفيكه كعيدكه كاشتير ال
 .(1)دكامو"

 .العمةعمى  المعمكؿ ىنا كعمى ىذا نستشؼ أفَّ في ىذه اآلية حسف تعميؿ كقد تقدمت
اِخًَو ِإَو:وكال شتطاُّ - ٍَ َب َِل لََعَ اىِْهَُبِ إِْش َْ ِي َو ِ اَّلَّ ٍُْد َّلِلّ ََعءاِْلَ ًٍُِم اَلُّ  .ْشَطَق إِنَّ َرّّبِ لََص

 [39]إبراىيـ:

ٌبى( كمالؾى أمرم )لىسىًميعي الدعاء( لمجيبيو مف قكليـ سًمع الممؾي كبلمىو إذا اعتٌد بو   ")ًإفَّ رى
كىي مف أبنية المبالغًة العاممة عمىؿى الفعؿ أيضيؼ إلى مفعكًلو أك فاعًمو بإسناد السماًع إلى 

إذ ىك كصؼه لو تعالى بأف  ،ى مجازان كىك مع ككنو مف تتمة الحمًد كالشكردعاء اهلل تعال
كجاء في إعراب ، (2)ذلؾ الجميؿى سٌنتو المستمٌرةي تعميؿه عمى طريقة التذييؿ لميبة المذككرة "

 .(3)")البلـ( المزحمقة لمتككيد": البلـ فقالكا

اهلل ") المعمكؿلما قبميا كىي  عمةلدعاء( )لىسىًميعي ا: كبناء عميو، يتبيَّف في أفَّ قكلو تعالى  
 (. الذم كىب.. 

أن يكون التعميل لشيء ثابت تظير لو عمة حقيقية فيتغاضى الشاعر عنيا ويثبت لو  -2
 (4). عمة خيالية فييا جدة وطرافة وذلك لتقرير ىذا الشيء وتحقيقو

يَِْا:كال شتطاُّ - ا كَْد فَػَّ ًٍ اُط َرّبَِم ُمْصخَلًِ ـَذا ِِصَ َْ ُرون َو نَّ ٍْٔم يَذَّ  .[126]األنعاـ:اٌيَاِت ىَِل

( لمعمة، أم فصمنا اآليات ألجميـ ألنيـ الذيف ينتفعكف  "كالبلـ في: )ًلقىٍكـو يىذَّكَّركفى
 (5)". كالمراد بالقكـ )المسممكف(، ألنيـ الذيف أفادتيـ اآليات كتذكركا بيا ،بتفصيميا

 . ()ًلقىٍكـو يىذَّكَّركفى  العمة عمى المعمكؿ )فصمنا اآليات(كبالتالي تقدمت 

 
                                                           

 .( 24/414) والتنوٌ  التح ٌ ابف عاشكر، ( 1)
 .(4/55) (الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشادتفسير أبي السعكد)  السعكد، أبك (2)
 .( 13/202) عراب القرآف الكريـإالجدكؿ في  ،صافي( 3)
 (.241)ص البديع( –البياف  -عمكاف، مف ببلغة القراف )المعاني ( 4)
 .( 7/47) والتنوٌ  التح ٌ  ،ابف عاشكر( 5)
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ٍُٔن:وكال شتطاُّ - ًْ اَل ُحْليَ ُْ ًْ َو ُٓ َ ال ٍَ ْخ
َ
ًْ أ ُٓ َّٔذًَِ ٔا َوَِلُ ٍِيُ ا َن ٍَّ ٍ َدرََساٌت ّمِ

 [19]األحقاؼ:َوىُِِكّ
(: "كىذا تعميؿ معممو محذكؼ لداللة الكبلـ عميو  الرازيقاؿ  فّْيىييـٍ ًلييكى في قكلو تعالى )كى
عماليـ كال يظمميـ حقكقيـ، قدر جزاءىـ عمى مقادير أعماليـ فجعؿ الثكاب يـ أنكأنو كليكفي

ًْ كأكد ذلؾ الشككاني في تفسيره  ،(1)درجات كالعقاب دركات ُٓ َ ال ٍَ ْخ
َ
ًْ أ ُٓ ًَ َّٔذِ فقاؿ: "أم:  َوَِلُ

 ."(2)جزاء أعماليـ

ؿ فقدـ العمة كىي منح كتحديد الدرجات لكؿ إنساف عمى المعمكؿ كىك إيفاء األعما
 كجزاء عمى مقادير أعماؿ العباد.

يَِْا :وكال شتطاُّ - ِ َواْْلَْطرِ كَْد فَػَّ اِت اىَُْبّ ٍَ ا ِِف ُكيُ َٓ ِ  ة
ْ ْٓخَُدوا َٔم ِِلَ ًُ انلُُّش ِي َسَهَو ىَُس َٔ اَّلَّ ُْ َو

ٍُٔن ٍْٔم َحْهيَ  .[97]األنعاـ:اٌيَاِت ىَِل

ا، كقد  جعؿعمة ثانية لػ ًلتىٍيتىديكا ًبيىا"كقكلو:  :ابن عاشورقاؿ  فالبلـ لمعمة أيضن
كقاؿ في مكضع آخر: "كالبلـ الثانية دلت عمى حكمة الجعؿ  ،دلت األكلى عمى قصد االمتناف"

 .(3)كسبب االمتناف كىك ذلؾ النفع العظيـ"

فقدـ عمة كجكد النجكـ عمى المعمكؿ كىك معرفة الطرؽ ليبلن إذا ضممتـ بسبب الظممة 
 الشَّديدة في البر كالبحر.

ًُٓ :وكال شتطاُّ - ْ إِجَّ ٔا ٍُ ََ َكيَ ِي تِِْن ِِف اَّلَّ ـِ ْخًُنَِِا َووَْضًَِِا َواَل َُّتَا
َ
َواْغَِِم اىُْفيَْم ةِأ

ْغَركُٔن ٌُّ
:[37]ىكد. 

قيكف"، تعميؿ لمنيي عف المخاطبة أم الشوكانيقاؿ  نيـ أ: كجممة: "ًإنَّييـ مٍغرى
 .(4)يستحؽ الدعاء لومقضي عمييـ باإلغراؽ لظمميـ، كمف كاف ىكذا فيك ال 

في تفسيره: "تعميؿه لمنيي أك لما ينبئ عنو مف عدـ قبكؿ الدُّعاًء أم إنَّيـ  أبو السعودقاؿ 
مقضيّّ عمييـ باإلغراًؽ ال محالةى لظيمميـ باإلشراؾ كسائر المىعىاصي كمىف ىذا شأنيو ال ييشفعي لو 

")إََِّهُْى  وقال قاسى دعاس: ،(5)منيـ بيبلًكيـ كال ييشفَّعي فيو كيؼ ال كقد أيمر بالحمًد عمى النَّجاةً 

                                                           

 .( 28/17 ) م، مفاتيح الغيب( الراز 1)
 .( 459/ 6 )فتج القدير ، الشككاني( 2)
 .( 6/253) كالتنكير يرالتحر ، ابف عاشكر( 3)
 .( 474 /7)  الشككاني، فتح القدير( 4)
 .( 1/492) الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد السعكد، أبك (5)
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ٌَّ واسًها وخبرها وانجًهة جعهٍم ال يحم نها ( إ ٌَ "ُيْغَرقُى
(1)

كبالتالي نفيـ مف خبلؿ ما سبؽ  ،
 أف في اآلية حسف تعميؿ.

أن يكون انخعهيم نشيء غير ثببج يريد انمخكهم إثببحه وهو غير ممكه -3
 (2): 

ْٔ بََصَؿ :وكال شتطاُّ - َ ُّ َول ا يََظاء إَُِّ ٌَّ ُِل ةَِلَدٍر  رِْض َوىَِسَ ُحزَنّ
َ
ْٔا ِِف اَ ِ َْلََغ ُ الّرِْزَق ىِهِتَادِه اَّللَّ

 .[27]الشكرل:ةِهِتَادِهِ َختٌِْي ةَِػْي

في كشافو قكلو: )فيقٌدر ليـ ما ىك أصمح ليـ كأقرب إلى جمع شمميـ،  الزمخشريذكر 
ا كلك أغناىـ جميعن  ،ا تكجبو الحكمة الربانيةفيفقر كيغنى، كيمنع كيعطى، كيقبض كيبسط كم

 لبغكا، كلك أفقرىـ ليمككا(.

يتضح لنا حسف التعميؿ، حيث تقدمت العمة كىك  ،مف خبلؿ ما تقدـ ذكره في اآلية السابقة
 بسط الرزؽ لعباده عمَّة المعمكؿ كىك البغي كالظمـ كاإلفساد في األرض.

ٌَ :وكال شتطاُّ - نَّ ِنِِدي 
َ
ْٔ أ ًُ كُو ىَّ ْنيَ

َ
ًْ َواَّللُّ أ ْمُر ةَيِِْن َوبَيَُِْس

َ
ا تَْصخَْهِشئَُن ةِِّ ىَُلَِضَ اَ

ٍِني ِ ال   [58]األنعاـ: .ةِاىلَّ

، فأجيب بقكلو: )لىٍك أىفَّ  : "فمك كاف بيدؾ إنزاؿ العذاب بيـ ماذا تصنعابن عاشورقاؿ 
ذا كاف قكلو: )لىٍك أىفَّ  ،ًعٍنًدم مىا تىٍستىٍعًجميكفى ًبًو( فاألمر بأف يقكلو  ،ًعٍنًدم( استئنافنا بيانيِّاكا 

، ثـ (3)في قكة االستئناؼ البياني ألف الكبلـ لما بني كمو عمى تمقيف الرسكؿ ما يقكلو ليـ"
كىذا كناية عف معنى  ،: "أم لك كاف في عممي حكمتو كفي قدرتي فعموابن عاشورقاؿ 

( جكاب )لك(كقكلو: ) ،كلكنني عبد أتبع ما يكحى إلي "الست إلين " ـٍ بىٍينىكي ، لىقيًضيى اأٍلىٍمري بىٍيًني كى
 (4). فمعنى )قضي( تـ كانتيى"

إنزاؿ العذاب الذم يستعجمو  -السبلـك  الصبلة عميو–عدـ امتبلؾ النبي  ،فقد قدـ العمة ىنا
نزاؿ العذاب. ك المشرك  ف عمى المعمكؿ كىك قضاء األمر كا 

                                                           

 .( 2/71) ف الكريـآعراب القر إ ،دعاس( 1)
 (.247 )ص البديع( –البياف  -عمكاف، مف ببلغة القراف )المعاني ( 2)
 .( 6/134) لتنوٌ وا التح ٌ ( ابف عاشكر، 3)
 .(494السابؽ، )صالمرجع ( 4)
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ْشَ :وكال شتطاُّ -
َ
ا أ ٌَ ْٔ َطاء اَّللُّ  َ َُج َنيًًَِْٓ َول

َ
ا أ ٌَ ًْ َضفًًِلا َو َِاَك َنيًَِْٓ ا َسَهيْ ٌَ ْ َو ٔا ُك

كًِو َٔ ِ    [107]األنعاـ:ة

 (1)إشراكيـ كغيره كقؼ عمى مشيئة اهلل عز كجٌؿ". و أفَّ : "كىي متضمني ابن عطيةقاؿ 
 (2)بقكلو: "أم لك شاء اهلل عدـ إشراكيـ ما أشرككا".  الشوكانيكأضاؼ 

 المشيئة اإلليية بأف ال يشرؾ ىؤالء المشرككف ىك عمة عدـ اإلشراؾ. كبالتالي، فعدـ كجكد

ًْ إََِل َبهٍْؼ :وكال شتطاُّ - ُٓ َِّ ئُِِح َبْهُؾ نِس َواْْلِ ِِ ـِنَي ا ا َطًَا ِ ُِِبٍّ َنُدوى
َِا ىُِِكّ َوَكَذلَِم َسَهيْ

 ًْ ُْ ٔهُ فََذْر ا َذَهيُ ٌَ ْٔ َطاء َربَُّم  َ ِْٔل ُغُروًرا َول ا َحْفََتُون زُْخُرَف اىَْل ٌَ  [112]األنعاـ:َو

كقاؿ الرازم:  ،(3): "أم لك شاء ربؾ عدـ كقكع ما تقٌدـ ذكره ما فعمكه كأكقعكه"الشوكانيقاؿ 
قالت  ،ف كؿ ما فعمو المشرككف فيك بمشيئة الٌمو تعالىأ"قاؿ أصحابنا: إنَّو يدؿ عمى 

 (4) .المعتزلة: إنو محمكؿ عمى مشيئة اإللجاء"

رادتو إ"... بأف لمعباد كسبنا في أفعاليـ االختيارية كأف اهلل تتعمؽ  :ورابن عاشكأضاؼ 
بخمؽ تمؾ األفعاؿ االختيارية عند تكجو كسب العبد نحكىا، فاهلل خالؽ ألفعاؿ العبد غير 

كالعبد مكتسب غير خالؽ، فإف الكسب عند األشعرم ىك االستطاعة المفسرة  ،مكتسب ليا
 (5)". تو، كىي كاسطة بيف القدرة كالجبرعنده بسبلمة أسباب الفعؿ كآال

عميو -إٌف عدـ كجكد اإلرادة كالمشيئة اإلليية المتمثمة في )منع االعتداء كالعداكة عمى النبي 
كعمى صحابتو رضكاف اهلل عمييـ( ىك عمة كجكدىا عمى األنبياء  -الصبلة كالسبلـ 

 ا عمييـ.السابقيف الذيف كقفكا مكقفا عىداًئيِّ 

 

 

                                                           

 .( 2/471) العزٌز الكتجب تفاٌ  فً الوجٌز المح   ابف عطية،( 1)
 .( 2/4414) فتح القءٌ  الشككاني، ( 2)
 .417صالم جع الاجبق،  (3)
 .( 49/471) مفجتٌح العٌبالرازم، ( 4)
 .( 49/21) والتنوٌ  التح ٌ ابف عاشكر،( 5)
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ٔاْ :طاُّوكال شت - ا ََكُُ ٌَّ  ً ُٓ ْ َِلَتَِؿ َخِْ ٔا ُك ْشَ
َ
ْٔ أ َ ِ َول َْ ِنتَادِه َ يََظاء ٌِ ٌَ ِْٓدي ةِِّ  َدى اَّلّلِ َح ُْ ذَلَِم 

ئُن ٍَ  [88]األنعاـ: َحْه
: "كالمعنى أف ىؤالء األنبياء لك أشرككا لحبط عنيـ طاعاتيـ كعباداتيـ. الرازيقاؿ 

بطاؿ طريق كأما الكبلـ في حقيقة اإلحباط فقد  ،ة الشرؾكالمقصكد منو تقرير التكحيد كا 
 (1)ذكرناه عمى سبيؿ االستقصاء.

 فقد قدـ عمَّة عدـ إمكانية إشراؾ األنبياء عمى المعمكؿ كىك إبطاؿ عمميـ.

 

 القيم الجمالية والدللية لفن حسن التعميل: -ثالثًا
ؾ مف خبلؿ كجكد إفَّ حسف التعميؿ مف األلكاف التي تظير جانب اإلقناع كالتعميؿ كذل

ف: "إف حسف التعميؿ ىك أف يأتي بتعميؿ لطيؼ سابؽ عمى  العمة كالمعمكؿ، كيقكؿ إبراىيـ عبلَّ
المعمكـ عمى أف يككف فيو طرافة كقد تبيف أف ىذا النكع لطيؼ في استخدامو كتكظيفو براعة 

 (2) إلى التفكير. وترغبو إلى النفس كتدفع

: "ذلؾ الخياؿ كالتماس العمؿ غير الحقيقية كما أف جماؿ حسف التعميؿ يتمثؿ في
 ."  (3)لؤلشياء كما فييا مف طرافة يزداد بيا الكبلـ جماالن

 

 

  

                                                           

 (.74)ص، مفاتيح الغيبالرازم،  (1)
ف، (2)  (.349 )ص البءٌع فً الق آن عبلَّ
 (.72)ص ألكاف البديع في شعر ابف الركمي أحمد، (3)
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  المبحُث السادس
 حسن التقسيم )صحة األقسام(

 التعريف اصطالًحا: -أوًل 
: "األقساـ عبارة عف استيفاء ( قائبلن صحة األقساماسـ ) ابن أبي اإلصبعأطمؽ عميو 

َٔ كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى:  ،اـ المعنى الذم ىك آخذه فيو، بحيث ال يغادر منو شيئناالمتكمـ أقس ُْ

ًها ٍَ ـَ ْٔفًا َو ًُ اىَُْبَْق َخ ِي يُرِيُس كليس في رؤية البرؽ إال الخكؼ مف الصكاعؽ، . [12]الرعد:اَّلَّ
(1)مف األمطار، كال ثالث ليذيف القسميف" كالطمع

. 

 حيث قاؿ: (وفساده التقسيم))المثؿ السائر( إلى باب  في كتابو ابن األثيركلقد تطرؽ 
نما نريد بالتقسيـ ى ىنا ما يقتضيو المعنى مما يمكف كجكده مف غير أف يترؾ منيا قسـ ا"كا 

ذا ذكرت قاـ كؿ قسـ منيا بنفسو كلـ يشارؾ غيره ،كاحد فتارة يككف التقسيـ بمفظة )إما( كتارة  ،كا 
كتارة )بأف يذكر  ،كتارة )منيـ( كقكلنا منيـ كذا كمنيـ كذا ،كقكلنا بيف كذا ككذا( بمفظة )بيف

ا كشعبة فشعبة ذىبت يمينن ا، ا أربعن  بالذكر ثـ يقسـ( كقكلنا فانشعب القـك شعبن العدد المراد أكالن 
 .(2) كشعبة كقفت بمكانيا كشعبة رجعت إلى كرائيا"ذىبت شماالن 
 ا فييا التقسيمات فقاؿ:مكضحن جممة مف الشكاىد القرآنية ب ابن األثيركقد استشيد 

َْ ِنتَادَُِا :فمما جاء مف ىذا القسـ قكلو تعالى" ََ اْغَفَفًَِْا ٌِ ِي َِا اىِْهخَاَب اَّلَّ ْوَرثْ
َ
ًَّ أ ُث

َٔ اىَْفْؾُو  ُْ ِ ذَلَِم  ًْ َشاةٌِق ةِاْْلَْْيَاِت بِإِذِْن اَّللَّ ُٓ ْلخَِػٌد َوٌِِْ ٌُّ  ً ُٓ َْفِصِّ َوٌِِْ ًٌ نّلِ ِ ًْ َكال ُٓ ٍِِْ  اىَْهتِْي فَ
ظالـ  فإما عاصو  ،خمك أقساـ العباد مف ىذه الثبلثةتفإنو ال  ،كىذه قسمة صحيحة  .[32]فاطر:

ما مقتصد بينيما ما مطيع مبادر إلى الخيرات كا   .لنفسو كا 
ْزَواًسا ذاَلَذَث :ا قكلو تعالىكمف ذلؾ أيضن 

َ
ًْ أ ْغَطاُب   * َوُكِخُ

َ
ا أ ٌَ َِثِ  ٍَ ًْ ٍَ ْ ْغَطاُب ال

َ
فَأ

 ٍَ ْ َِثال ٍَ ث * ًْ ٌَ ْظأَ ٍَ ْ ْغَطاُب ال
َ
ا أ ٌَ ثِ  ٌَ ْظأَ ٍَ ْ ْغَطاُب ال

َ
 .[9-7]الكاقعة: َوأ

حد األمكر الثبلثة مف عكارض الببلغة إذا أ"أنيا  العمويّ فيرل كأما عف تصنيؼ األقساـ 
 .(3")كقعت في الكبلـ فيحدث فييا الجمع كالتفريؽ كالتقسيـ

                                                           

 (.449ص ) ابف أبي اإلصبع ، تحرير التحبير( 1)
 .( 1/284) ثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعرالم ، ابف االثير ( 2)
 .(41ك9/48 ) الط از ،العمكمٌ ( 3)
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حيث جاء في  ، ؽ بالضاد، محمدكمف بديع )حسف التقسيـ( ما قالو أفصح مف نط
ل يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ل إلو إل اهلل وأني رسول ) :صحيح مسمـ، قاؿ رسكؿ اهلل 

 .(1")(اهلل إل بإحدى ثالث؛ الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينو المفارق لمجماعة

ذكرىا كىي الثيب  قسمنا مف أقساـ إحبلؿ الدـ إال -عميو الصبلة كالسبلـ–فمـ يترؾ 
 كالنفس بالنفس كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة. يالزان

ا:  كركل عنو  يدعو إل كان بين إحدى ثالث، إما أن يستجاب  )ما من داعٍ أيضن
ما أن يكفر عنو( ّما أن يدخر لو، وا   .(2)لو، وا 

 –انو سبح-فالدعاء لئلنساف ال تخمك نتائجو مف ثبلث كىي: االستجابة المباشرة منو 
 أك التأجيؿ أك التكفير عف سيئاتو. -أم التعجيؿ

 :(3)فيرل أف لمتقسيـ عيكبنا أبرزىا عبد العزيز عتيقكيضيؼ 

 عدـ استيفاء كؿ أقساـ المعنى. -1

 دخكؿ أحد القسميف في اآلخر. -2

ذا دققنا النظر في حسف التقسيـ كاألمثمة الدالة عميو؛ فإننا نجد أف عبلقة تربط بينو  كا 
ات متعددة في المعاني كالبياف كالبديع، فثمة عبلقة بينو كبيف التشكيؽ كغرض كبيف مكضكع

 ببلغي يخرج إليو التقديـ كالتأخير كما كرد في قكؿ الشاعر:

 (4)شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر       ثالثة تشرق الدنيا ببيجتيا   

ر بمفرديف كالتكشيع كصكرة مف صكر اإلطناب الممدكح، كىك أف يذكر مثنى ثـ يفس
صمى اهلل –كيعطؼ أحدىما عمى اآلخر، كمع المؼ كالنشر المجمؿ، كما كرد في قكؿ الرسكؿ 

المرء بين يومين، يوم قد مضى أحصى فيو عممو فختم عميو، ويوم قد بقي ل : "-عميو كسمـ
". كاإليضاح بعد اإلبياـ كصكرة مف صكر اإلطناب الممدكح، كىذا ما يدري لعمو ل يصل إليو

 كد لنا مكانة عمـ البديع بيف عمكـ الببلغة األخرل.يؤ 
                                                           

 (.106 /5 )الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ ، بكرم( النيسا1)
  .( 10/101) مشرح صحيح البخار ، ابف بطاؿ ( 2)
 .142ك141)ص البءٌع عغمالشيف  ( 3)
 .( 7/316)  مكسى، خصائص التراكيب ( 4)
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 أقسام حسن التقسيم: -ثانًيا
أنو مف  العمويكيظير مف خبلؿ البحث كاالستطبلع لفف )حسف التقسيـ(، كما أشار إليو 

 الممكف تصنيفو إلى ما يمي:
 :ما ُيحدث التفريق - أ

رقت الدراىـ إذا أعطيتيا كقاؿ: "كىك تفعيؿ مف قكلؾ ف ،كقد سماه العمكم التفريؽ المفرد
فتكقع  ،لساف عمماء الببلغة أف تعمد إلى نكعيف يندرجاف تحت جنس كاحد يعددنا عددنا، كىك ف

 :(1)المدح أك الذـ أك غيرىما، كمثالو قكؿ بعض الشعراء يا فبينيما تباينن 
 كنوال األمير يوم سخاء           وال الغمام يوم ربيعــا نـم

 ام قطرة ماءـــــونوال الغم           درة عينــــــفنوال األمير ب

ا تحت اسـ النكاؿ كالعطاء، ثـ ىما فالنكاالف مفترقاف كما ترل، لكنيما يندرجاف جميعن 
 .(2)العمك كالٌدنك، ففرؽ بينيما كما ترل ييفترقاف كما ذكر ف

ًْ  جل شأنو:قولو  ومثال ذلك - ٍَ ْ ْغَطاُب ال
َ
ا أ ٌَ َِثِ  ٍَ ًْ ٍَ ْ ْغَطاُب ال

َ
َِثفَأ ٍَ *  ٌَ

َ
ْظأ ٍَ ْ ْغَطاُب ال

َ
ا َوأ ٌَ ثِ 

ث ٌَ ْظأَ ٍَ ْ ْغَطاُب ال
َ
اةُِلٔن *أ اةُِلَٔن الصَّ  [.10-8]الكاقعةَوالصَّ

تدؿ عمى التقسيـ كبياف ما كرد عميو التقسيـ، كأنو قاؿ:  ،فالفاء في قكلو تعالى: )فأصحاب(
ا ثبلثة )أصحاب الميمنة( ك)أصحاب المشأمة( ك)السابقكف السابق كف(، ثـ بيف حاؿ أزكاجن

 ، كعمى ىذا فالتقسيـ ىنا يفيد التفريؽ.(3)كؿ قسـ
 :ما ُيحدث التقسيم  - ب

كقاؿ: "فيك أف تجمع أمكرنا مندرجة تحت حكـ  ،أطمؽ عميو العمكم الجمع مع التقسيـ
أف يقسـ ثـ يجمع، أك كاحد، ثـ تقٌسميا، ثـ ليس يخمك حالو إما أف يجمع ثـ يقسـ بعد ذلؾ، 

 .، كالحالة الثانية أف يقسـ أكالن ثـ يجمع ثانيناالحالة األكلى الجمع ثـ القسمة بعده فياتاف حالتاف،

 

                                                           

باسي،  البيتاف لرشيد الديف الكطكاط، كىما مف بحر الخفيؼ، ينظر: عبد الرحيـ بف أحمد ، أبك الفتح الع ( 1)
 .( 2/300التمخيص ) شكاىد عمى التنصيص معاىد

 .( 3/78اإلعجاز ) حقائؽ كعمـك الببلغة ألسرار الطراز ،لعمكما ( 2)
 ( .4/480)تفسير السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير  ، الشربيني( 3)



   62 

 :(1)كمثالو ما قالو حساف
 أشياعيم نفعوا يأو حاولوا الّنفع ف     قوم إذا حاربوا ضّروا عدّوىم

 م شّرىا البدعـــــق فاعمـــــإّن الخالئ  سجية تمك منيم غير محدثة

 يالبيت الثان ياألكؿ التقسيـ إلى ما ذكره مف خصاليـ، ثـ جمعيا ف فقد أعمؿ في البيت
 .(2)مف غير إشارة إلى تفصيؿ"

ًُٓ  جل شأنو: كقولو - ُّ َوٌِِْ َ كَََض ََنْتَ ٌَّ  ً ُٓ ٍِِْ َ َنيًَِّْ فَ ُدوا اَّللَّ َْ ا ََع ٌَ ٔا  ْؤٌِِنَِي رَِساٌل َغَدكُ ٍُ ْ ََ ال ٌِ
ٔا َتتِْدياًل  ُ ل ا ةَدَّ ٌَ َ يَنخَِلُر َو ٌَّ
:[23]األحزاب. 

كىما مف المدائح لمصادقيف  مف ينتظر.-2 .مف قضى نحبو-1 :فالتقسيـ ىنا يكمف في
 .الذيف عاىدكا اهلل تعالى

َِ اتََّق  وقال جل شأنو: - ٍَ ًْ آيَاِت َذ َٔن َنيًَُْس ًْ َحُلػُّ ُِِس ٌّ ًْ رُُشٌو  َُِّس حِيَ
ْ
ا يَأ ٌَّ ِ يَا ةَِِن آَدَم إ

ْغيََص فاََل َخٌْٔف َنيَ 
َ
ًْ َُيَْزُُٔنَوأ ُْ ًْ َواَل  ـَهَِم  * ًِْٓ ْوىَ

ُ
ا أ َٓ ْ َخِْ وا ْ ةِآيَاحَِِا َواْشخَْهَُبُ ٔا ةُ ََ َنذَّ ِي َواَّلَّ

ون ا َخاَِلُ َٓ ًْ ذًِ ُْ ْغَطاُب انلَّارِ 
َ
 [36-35]األعراؼ:أ

كالذيف )فجعؿ القسـ األكؿ، )فمف اتقى(، كالقسـ الثاني  ،ككأنو قصد بالكبلـ تقسيـ الناس
 .(3)(ناكذبكا بآيات

َرانَِق كَِدًدا وقال جّل شأنو: - ـَ َِّا  َِّا ُدوَن ذَلَِم ُن ٌِ اِِلَُٔن َو َِّا الػَّ َُّا ٌِ
َ
 [. 11]الجف:َوأ

فحذؼ المكصكؼ كقكلو:  ،أم كمنا قكـ دكف ذلؾ ،: "أم منا الصالحكف المتقكفالرازيقاؿ 
 ٌٔم ْهيُ ٌَ لاٌم  ٌَ َِّا إاِلَّ ََلُ  مراد بالذيف ىـ دكف الصالحيف مف  فيو ثـ ال ،[164]الصافات:  َوٌا ٌِ

كالثاني: أفَّ المراد  ،قكالف: األكؿ: أنيـ المقتصدكف الذيف يككنكف في الصبلح غير كامميف
 .(4)فيدخؿ فيو المقتصدكف كالكافركف"، مف ال يككف كامبلن في الصبلح

 

 

                                                           

 (.204)ص م ، ديكاف حساف بف ثابت األنصارماألنصار  ( 1)
 .( 79-3/78) الط از ،لعمكما( 2)
 ( .9/94) العزٌز الكتجب تفاٌ  فً الوجٌز المح   ابف عطية،( 3)
 .( 3/78) الط از،  لعمكما( 4)



   63 

 :ما ُيحدث الجمع  - ت

ئيف فصاعدنا مختمفيف في حكـ كقاؿ: "كىك أف تجمع بيف شي ،الجمع المفرد العمويّ سماه 
  .(1)"كاحد

َٔاةًا كلو تعالى: كق اِِلَاُت َخْْيٌ ِنَِد َربَِّم ذَ جًَْا َواْْلَارًَِاُت الػَّ ِ اَلُّ اُل َواْْلََُِٔن زِيَُِث اِْلًََاة ٍَ ْ ال
َماًل 

َ
ِْْو اىِْهخَاِب وَ : وقولو تعالى [46]الكيؼ:وََخْْيٌ أ َ

َْ أ ََ َزَفُروا ٌِ ِي ْْشِكنَِي ِِف َُارِ إِنَّ اَّلَّ ٍُ ْ ال
ًْ َشُّ اىَُْبِيَّث ُْ ْوىَهَِم 

ُ
ا أ َٓ ََ ذًِ ًَ َخاَِلِي َِّ َٓ  .[6]البينة:َس

 التصنيف العددي: -ثالثًا

 التقسيم الثنائي: -1

ن َحُلَٔل  جؿ شأنو: كقكلو -
َ
َتْلخُئَُن رَُساًل أ

َ
ُّ أ اَُ ٍَ ًُ إِي َْٔن يَْسخُ َْ آِل فِرَْن ِ ٌّ  ٌَ ْؤٌِ ٌُّ َ َوكَاَل رَُسٌو  َرّّبِ

ُّ ِإَون يَُم َغادِكًا يُِػتُْسً  ًْ ِإَون يَُم ََكذِةًا َذَهيًَِّْ َنِذةُ ّبُِس َِاِت ٌَِ رَّ ِ ُ َوكَْد َساءُزً ةِاْْلَيّ اَّللَّ
اب َٔ ُمْْسٌِف َنذَّ ُْ  َْ ٌَ ِْٓدي  َ اَل َح ًْ إِنَّ اَّللَّ ِي يَهُِدُز  . [28]غافر:َبْهُؼ اَّلَّ

ى طريقة التقسيـ، فقاؿ إف كاف ىذا الرجؿ كاذبنا كاف "كىي حجة مذككرة عم :الشوكانيكقاؿ 
ف كاف صادقنا يصبكـ بعض الذم يعدكـ، فثبت أف عمى  ،ا عميو فاترككهكباؿ كذبو عائدن  كا 

( ِإَون يَُم ََكذِةًا) ؛كعمى ىذا يكجد تقسيـ ثنائي كىما ،(2)ا"كبل التقديريف كاف األكلى إبقاؤه حيِّ 

 . (ِإَون يَُم َغادِكًاو)

ْفيُِطٔن جل شأنو: وكقول - ٍُ ْ ًُ ال ُْ ْوىَـهَِم 
ُ
ُّ فَأ َٔازِيُِ ٍََ ثَُليَْج َم هٍِذ اِْلَقُّ َذ ٌَ ْٔ ْزُن يَ َٔ ْ َْ  *َوال ٌَ َو

ٍُٔن ٔاْ ةِآيَاحَِِا يِْليِ ا ََكُُ ٍَ ِ ًُٓ ة ُُفَص
َ
واْ أ ََ َخِْسُ ِي ْوىَـهَِم اَّلَّ

ُ
ُّ فَأ َٔازِيُِ ْج َم  [.9-8]األعراؼ:َخفَّ

ُّ ) قسـ األكؿ المتمثؿ في قكلو تعالى:فالتقسيـ ىنا يكمف بيف ال ُِ َٔازِي َ َثُليَْج َم ٍَ كالقسـ  ،(َذ
ُّ ) الثاني المتمثؿ في قكلو تعالى: ُِ َٔازِي ْج َم َْ َخفَّ ٌَ  (.َو

 

 

                                                           

 .(3/78) الطراز،  العمكم (1)
 ( .24/701) الشككاني، فتح القدير( 2)
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 التقسيم الثالثي: -2

ْو يُ  وقال جل شأنو: -
َ
ْو ٌَِ َوَراء ِضَشاٍب أ

َ
ُ إاِلَّ وَْضًًا أ ُّ اَّللَّ ٍَ ِ ن يَُسيّ

َ
ا ََكَن ىِبََْشٍ أ ٌَ رِْشَو رَُشٔاًل َو
ٌّ َضِهًً ُّ لََعِ ا يََظاء إَُِّ ٌَ  [.51]الشكرل:َذًُِِٔحَ بِإِذُِِّْ 

ما كافى ًلبىشىرو كما صح ألحد مف البشر أىٍف ييكىمّْمىوي اهلل إال عمى أحد ثبلثة أكجو، إما عمى  كى
براىيـ ع الكحي كىك اإللياـ كالقذؼ في القمب، أك المناـ كما أكحى إلى أـٌ  ميو السبلـ مكسى كا 

ما عمى أف يرسؿ إليو رسكالن  (1)في ذبح كلده  مف المبلئكة فيبمغ ذلؾ الممؾ ذلؾ الكحي إلى كا 
 فالتقسيـ ىنا ثبلثي. ،الرسكؿ البشرم

كفي السكر –ا كلقد أظيرت الدراسة في ىذا الفف أف التقسيمات في القرآف الكريـ عمكمن 
كما كجد أف الفئة الغالبة مف ىذه  ،ماتثبلثة تقسي مىال تزيد ع -المكية عمى كجو الخصكص

 التصنيفات ىي فئة التقسيـ الثنائي.

ما ييممس في ىذه الزاكية البديعية ىك أفَّ حسف التقسيـ في السكر المكية جاء بكثرة، كما أف  إفٌ 
ا –التقسيـ غالبنا ما يككف مف ثبلثة أقساـ، كيبدك   أفَّ التقسيـ يتككف مف اثنيف أك ثبلث. -أيضن

 القيمة الدللية والجمالية لفن حسن التقسيم: -عاً راب
لعؿ السر الجمالي كالقيمة الداللية مف كراء حسف التقسيـ ىك إبراز الطابع الببلغي 

كساب صاحبيما الخبرة كاإلدراؾ لممعاني القيمةكالبديعي في الكبلـ  قيمة  العموي. كأضاؼ كا 
قىعىٍت في الكبلـ بمغت مبمغن أخرل فقاؿ: " ذا كى عطاء الفصاحة كا  ا عظيمنا في حسف التأليؼ كا 

 .(2)حقَّيا

 ويبدو أن فن حسن التقسيم يدخل في المجالت التالية وىي:

 .التكضيح كالبياف -1

 .التفريؽ كالتقسيـ -2

 .الترتيب كالتصنيؼ -3

 .الحصر  -4

 الجمع. -5
                                                           

 .( 24/144 ) مفجتٌح الاٌب ، الرازم( 1)
 .( 3/78) ازالط ،  العمكمٌ ( 2)
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 المبحُث السابع
 براعة الستيالل )حسن البتداء( 

 التعريف لغًة واصطالًحا: -أوًل 
 ة في المُّغة:البراع -

جاء في لساف العرب: ") برع( برع يبرع بركعنا كبراعة كبرع فيك بارع تـ في كؿ فضيمة 
كالبارع الذم فاؽ أصحابو في  ،كقد تكصؼ بو المرأة ،كجماؿ كفاؽ أصحابو في العمـ كغيره

 .(1)السؤدد"
 المفيوم الصطالحّي: -

مكاضع في الحبلقة حتى يككف أعذب األديب ينبغي أف يتأنؽ في ثبلثة  قاؿ الببلغيكف: إفٌ 
 كىذه المكاضع ىي: االبتداء، كالتخمص، كاالنتياء. لفظنا كأحسف سبكنا كأكضح معننى.

أكَّؿ ما يقرع السمع فيقبؿ أما االبتداء فيك أف يككف مطمع الكبلـ شعرنا أك نثرنا أنيقنا بديعنا ألنو 
ف كاف بخبلؼ ذلؾ أعرض عن  و كرفضو".السامع عمى الكبلـ كيقبمو كا 

أحسف االبتداءات ىك ما ناسب الغرض الذم قصد إليو الشاعر بقصيدتو كالمعنى ": كقالكا
 : (3)تمام أبيكقكؿ  .(2)"الذم تضمنتو ىذه القصيدة كيسمى )براعة االستيبلؿ(

 د بين الجد والمعبـده الحـــفي ح ب             ــــن الكتــــنباء مإالسيف أصدق 
 في متونين جالء الشك والريب   ود الصحائف           بيض الصفائح ل س

 أقسام براعة الستيالل: -ثانًيا
بعد عممية القراءة كاالستقصاء عف براعة االستيبلؿ كجدنا مف خبلؿ الشكاىد أف نقسمو 

 كىي:إلى أربعة أقساـ 
 :مناسبة مطمع اآلية لبداية السورة -1

مع  مةن منسججاز الببلغي، إذ جاءت تعٌد فكاتح سكر القرآف سرِّا مف أسرار اإلع
أنؾ "إذا نظرت إلى فكاتح  ابن أبي اإلصبعاألغراض المرادة في النص القرآني، ككما يرل 

                                                           

 .لساف العرب: مادة )برع( ابف منظكر، ( 1)
 (.279)صالببلغة الصافية في المعاني كالبياف كالبديع  ،عبد الرازؽ (2)
 (.32)صالتبريزم، شرح ديكاف أبي تماـ  ( 3)
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السكر الفرقانية جمميا كمفرداتيا رأيت مف الببلغة كالتفنف في الفصاحة ما ال تقدر العبارة عمى 
 .(1)حصر معناه"

ىك كجكد الحركؼ  –إف جاز القكؿ–ـ كمف اإلعجاز االستيبللي في القرآف الكري
المتقطعة، كقد اختمفت التفاسير كاآلراء في ماىيتيا، كأف بعض الباحثيف المعاصريف يميؿ إلى 

 .(2)ا إلى حساب الجمؿ""أنيا داللة عمى اآليات المكية في السكرة استنادن 
 [1]الرحمف:الرَّّّْمََ:كال حهاَل -

إذ  ،لجميع السامعيف إلى الخبر الذم يخبر بو عنو "كافتتح باسـ )الرحمف( فكاف فيو تشكيؽ
بكا ما سيرد مف الخبر كاف المشرككف ال يألفكف ىذا االسـ، فيـ إذا سمعكا ىذه الفاتحة ترقَّ 

عنو، كالمؤمنكف إذا طرؽ أسماعيـ ىذا االسـ استشرفكا لما سيرد مف الخبر المناسب 
 .(3)لكصفو ىذا مما ىـ متشكقكف إليو مف آثار رحمتو"

يْخُٔن :وكال حهاَل -   [1]التيف:َواِلّنِِي َوالزَّ
ففي "ابتداء السكرة بالقىسىـ بما يشمؿ إرادة ميابط أشير األدياف اإلليية براعةي استيبلؿو 
لغرض السكرة، كىك أف اهلل خمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ، أم خمقو عمى الفطرة السميمة 

فعكىس االبتداء عمى الغرض المكجكد في النص  .(4)مدركنا ألدلة كجكد الخالؽ ككحدانيتو"
 القرآني.

َضد :وكال حهاَل -
َ
ُ أ َٔ اَّللَّ ُْ   [1]اإلخبلص:كُْو 

افتتاح ىذه السكرة باألمر بالقكؿ إلظيار العناية بما بعد فعؿ ": ابن عاشورحيث قاؿ 
هلل  ، فجاءت اآلية مبرزة الغرض المرجٌك، كىك األمر باإلخبلص مف خبلؿ التكحيد(5)القكؿ
 ."تعالى

يِْم :كال حهاَل - ٍُ ْ ُ َشِيٌم ِِف ال ًْ يَُسَ َلَّ َ ا َول ًْ َحخَِّخْذ َوََلً َ رِْض َول
َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي ََلُ ُميُْم الصَّ اَّلَّ

َرهُ َتْلِديًرا ٍء َذَلدَّ   [2]الفرقاف:وََخيََق ُُكَّ ََشْ

                                                           

  (.162)ص  تح ٌ  التحبٌ  اإلصبع ،  أبي ( ابف1)
 (.922)ص البءٌع فً الق آن ،إبراىيـ عبلف ( 2)
 .( 27/536) والتنوٌ  التح ٌ  ،ف عاشكر( اب3)
 .( 2/479) لتقريب لتفسير التحرير كالتنكير ،( ابف عاشكر4)
  .(27/536) كالتنكير التحرير، ( ابف عاشكر5)
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 .(1)لكتاب أك الرسالة: ىنا براعة استيبلؿ بأغراضيا كقد نىزؿ منزلة خطبة اابن عاشورقاؿ 

ِشًد :وكال شتطاُّ - ٍَ ْ  .[1]ؽ:ق َواىُْلْرآِن ال

فيذه مف الفكاتح التي تدلؿ عمى براعة االستيبلؿ كعمى قدرة إعجاز اهلل تعالى لفصحاء 
 قريش.

وِس اىَْهزِيزِ  :كال حهاَل - يِِم اىُْلدُّ ٍَ ْ رِْض ال
َ
ا ِِف اَ ٌَ اَواِت َو ٍَ ا ِِف الصَّ ٌَ  ِ  يَُصّتُِص َّلِلَّ

 .[1]الجمعة:اِْلَِهًً

فيك خالؽ السمكات كاألرض كلو الممؾ  -جؿ شأنو-رائع؛ حيث بدأ بالتسبيح لو  استيبلؿ
 في كؿ شيء.

َفّفِفنِي:وكال حهاَل - ٍُ ْ  .[1]المطففيف:َويٌْو ىِّي

ا فكاف مبرزن  -كىك كاد في جينـ-بتيديد المطففيف بأف ليـ كيؿ  -سبحانو–حيث بدأ 
 زاء لمف يطفؼ أك يخسر في الميزاف.الغرض المقصكد كىك ج

 .[1]مريـ:نًٓهع:وكال حهاَل -

في ىذا  سبحانو كتعالىتو كتدلؿ عمى صنع كقدر  -تعالى – ال اهللإفيي حركؼ ال يعمميا 
 .القرآف المعجز

ًَٔسا :كال حهاَل - ُ ِن ًْ ََيَْهو َلَّ َ َُزَل لََعَ َختِْدهِ اىِْهخَاَب َول
َ
ِي أ ِ اَّلَّ ٍُْد َّلِلَّ   [1]الكيؼ:اِْلَ

 عمىفإنو يتعيَّف عمى المسمـ أف يحمد اهلل تعالى في كؿ حيف عمى ىذا القرآف الذم أينزؿ 
ىذا القرآف الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف  –عميو الصبلة كالسبلـ–فؤاد النبي 

 خمفو.

 :مناسبة مطمع اآلية لختام السورة -2

َٔاَِلَ  :نلَٔل حهاَل - ِ ْؤٌَِِاِت َواَل حَزِدِ رَّبِ اْغفِْر َِل َول ٍُ ْ ٌِِنَِي َوال ْؤ ٍُ ْ ًِا َولِي ٌِ ٍََ َدَخَو ةَيِِْتَ ُمْؤ ِ يَّ َول
ٍِنَي إاِلَّ َتتَاًرا ِ ال  .[28]نكح: اىلَّ

(. ابتداءحسف   جاذب لمقارئ حيث بدأ بدعاء كبمفظة )ربّْ
                                                           

 .(27/536) كالتنكير التحرير، عاشكر ابف (1)
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- ٍِني َ ِ رَّبِ اىَْهال ٍُْد َّلِلَّ  [181]الصافات:َواِْلَ
 ففييا الحمد كالشكر عمى نعمو سبحانو كتعالى. ،السكرةكانت ىذه آخر آية في 

 :مناسبة مطمع اآلية لمقطع السورة -3

ًُ  :نلَٔل حهاَل - ْنيَ
َ
َٔ أ ُْ َ يََظاء َو ٌَ ِْٓدي  َ َح ََّ اَّللَّ ْضتَتَْج َوىَِس

َ
َْ أ ٌَ ِْٓدي  إََُِّم اَل َت

ْٓخَِديَ ٍُ ْ  [.56]القصص:ةِال
ف الحـر كما ييسره مف أمف كأسباب رزؽ كرغد ت اآلية تطميننا ببقاء كاستمرار أمكى "لقد حى 

مما يمكف أف يعد براعة استيبلؿ لما أقرَّ بقاءه القرآف فيما بعد مف تمؾ التقاليد بعد تجريدىا 
 .(1)مف شكائب الشرؾ كالكثنية كال سيما أنيا كانت شديدة الرسكخ"

ِ  :كال حهاَل - اذَا َخيََق اَّلَّ ٌَ ُروِِن 
َ
ِ فَأ َذا َخيُْق اَّللَّ َٔن ِِف َؽاَلٍل َْ ٍُ ِ ال ََ ٌَِ ُدوُِِّ ةَِو اىلَّ ي

تنِي ٌُّ
:[11]لقماف. 

ا–مف االستيبلؿ  ذكر مخمكقاتو سبحانو كقد ذكر اسـ اإلشارة )ىذا( لمقريب فاإلنساف  -أيضن
 قدرتو سبحانو. عفيرل كؿ يكـ ببصيرتو ىذه النعـ الجمة التي تنـ 

رِْض : كال حهاَل -
َ
اَواِت َواَ ٍَ ٍء ةَِديُم الصَّ ُ َغاِضتٌَث وََخيََق ُُكَّ ََشْ ًْ حَُسَ َلَّ َ َّنَّ يَُسُٔن ََلُ َوََلٌ َول

َ
أ

ٍء َنيًًِ َٔ ةُِسّوِ ََشْ ُْ  .[101]األنعاـ:و

كقد  ،فيك األكؿ كاآلخر كال يعجزه شيء ،بدأ سبحانو بكممة )بديع( كالتي تعني الجديد
قدرتو التي ال تضاىييا عطت الغرض المرجٌك كىك أنو الذم خمؽ ىذه السمكات كاألرض بأ

 قدرة.
 مناسبة مطمع اآلية لذاتيا: -4

  [2]لقماف:حِيَْم آيَاُت اىِْهخَاِب اِْلَِهًً:كال حهاَل -
 .(2)"بيذا الكصؼ براعة استيبلؿ لمغرض مف ذكر حكمة لقماف آيَاُت اىِْهَخاِب كفي كصؼ "

َٔ  :كال حهاَل - كْ
َ
ِْٓدي لِيَِِّت ِِهَ أ ِ ـَذا اىُْلْرآَن ي َْ نَّ إِنَّ 

َ
اِِلَاِت أ ئَُن الػَّ ٍَ ََ َحْه ِي ٌِِنَِي اَّلَّ ْؤ ٍُ ْ ُ ال ُم َويُبَّْشِ

ْسًرا َنتًِْيا
َ
ًْ أ ُٓ َ  .[9]اإلسراء:ل

                                                           

 .( 331 /3 )التفسير الحديث ترتيب السكر حكؿ النزكؿ، محمد عزة دركزة  ( 1)
 .( 21/89) والتنوٌ  التح ٌ ، عاشكر ( ابف2)
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( ثـ تخصيص )ىذا( ثـ ذكر كممة )القرآف( اآليةبدأت  ما أعطى االفتتاح  ،بتككيد )إفَّ
 .ا انتباىيَّا كتشكيقنا رائعناكاالستيبلؿ لفتن 

اُر َتَتاَرَك ا :كال حهاَل - َٓ جْ
َ
ا اَ َٓ ِ َِّاٍت َِتْرِي ٌَِ ََتْخ َِ ذَلَِم َس ٌّ ِي إِن َطاء َسَهَو لََم َخْْيًا  َّلَّ

 .[10]الفرقاف:َويَْشَهو ىََّم كُُػًٔرا

فكاف ثمة عبلقة بيف بداية  ،كتمجيد عمى آالئو العظيمة كنعمو الكفيرة -سبحانو–مدحه لو 
فكاف االستيبلؿ لو عبلقة بيذا الخير اآلية كبيف نيايتيا، حيث أعطت الغرض المقصكد، 

 الكثير.

 القيم الدللية والجمالية لفن براعة الستيالل: -ثالثًا
كقد  ،ف الكريـ اتسـ بالببلغة الفائقة التي ال تضاىييا ببلغةآشؾ فيو، أف القر  مما ال

كلعؿ مف  ،تحدل عظماء الببلغة في التاريخ لكنيـ كقفكا عاجزيف أماـ ىذا القرآف العظيـ كبديعو
)براعة االستيبلؿ( أك كما  الحظناىا عند تجكلنا في األلكاف البديعية ىك فف يالفنكف األبرز الت

كأف السكر المكية كما اتضحت لنا قد استيمت بمفاتيح جذابة؛  ،يسميو البعض )حسف االبتداء(
تجدىا تقمقؿ  كمرة ،كتارة أخرل تنزؿ كالسيؼ كبداية سكرة براءة ،فتارة تدخؿ الفؤاد مباشرة

كأخرل تدلؿ عمى قمة الركعة الببلغية عند افتتاح السكرة  ،ف كاف مف العاصيفإنساف كتزجره اإل
السكر المكية  -إف لـ يكف كؿ-أك بعض اآليات. كعند حصر السكر المكية لكحظ أف جٌؿ 

اآلية تكافؽ مع ىذا األمر، أم أف تكما أف خكاتيميا  ،قصيرىا كطكيميا قد التحقت بيذا الفف
سف عبد الرازؽ ح كلى مف السكرة كاألخيرة منيا بيا )براعة استيبلؿ( كىذا ما ييؤشر نحكه د.األ

 .(1)أكممياك "كجميع فكاتح السكر كخكاتيميا كاردة عمى أحسف كجكه الببلغة  :بقكلو

أف االستيبلؿ في الكبلـ ىك مف الضركرات الممحة لممتكمـ؛ ألفَّ لو  -يقيننا-مف المعمـك 
بعده مف جذب لمقارئ أك المستمع كليذا تصدَّر القرآف الحكيـ ىذه الخاصيَّة الببلغيَّة في كؿ ما 

كقد تبيَّف أف ىذا االستيبلؿ الحسف يعكس عمى صاحبو البراعة كاإلبداع، كما  ،مكقع في القرآف
و ، فقد أبكمت فصاحتكفصحائيـ ا ألقحاح العربإال متحدين  أٌنو معمكـ أفَّ القرآف لـ يأتً 

 الفصحاء كأذىمت ركعتو الخطباء.

 

                                                           

 .(281ص ) كالبديع كالبياف المعاني في الصافية الببلغة ،عبد الرازؽ ( 1)
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 الثامنالمبحُث 
 الستتباع )التعميق( 

 التعريف لغة واصطالًحا: -أوًل 
 في المغة: الستتباع -

في األىفعاؿ  عناكتىبا"تىبعى الشيءى تىبىعا  :في معجمو )لساف العرب(الخميل بن أحمد قاؿ 
 .(1)و، كاٍستىٍتبىعىو طمىب ًإليو أىف يىتبعو كالتاًبعي التَّاليأىٍتبىعى و ك ت في ًإثًره كاتَّبىعى رٍ سً  اتي الشيءى تيبكعن كتىًبعٍ 
 التعريف الصطالحي: -

فقد أدرجيا ابف منقذ في كتابو  ،"الستتباعيبدك أف أسماءن عدة ألحقت بمصطمح "
: ")التعميق واإلدماج)البديع( تحت باب  ا يمدح أك ىجكنا ييجك، كمعنى  ( قائبلن ىك أف تعمؽ مدحن

 .(2)"ىبمعن

"ىك أف  (، حيث عرفو بقكلو:المضاعفةمصطمح ) أبو ىالل العسكريكلقد أطمؽ عميو 
 .(3)ليو"إيتضمف الكبلـ معنييف معنى مصرح بو كمعنى كالمشار 

كىك المدح بشيء عمى كجو يستتبع المدح بشيء ( الستتباعكقد قاؿ القزكيني: "كمنو ) 
 كقكؿ أبي الطيب: (4)آخر" 

 .لينئت الدنيا بأنك خالدما حويتو....  نيبت من األعمار 

فإنو مدحة ببمكغو النياية في الشجاعة إذ كثر قتبله بحيث لك كرث أعمارىـ لخمد في 
 .(5)الدنيا عمى كجو استتبع بككنو سببا لصبلح الدنيا كنظاميا حيث جعؿ الجنيا مينأة بخمكده

 ر.كقد سماه رشيد الديف الكاطكاط المدح المكجو في حدائؽ السح
تأكيد المدح بما يشبو كما تجدر اإلشارة إلى أٌف بعض الببلغييف أطمقكا عميو فف )

: "كمنو تأكيد المدح بما يشبو الذـ كىك ضرباف القزوينيحيث يقكؿ  ،(الستثناء( أك )الذم

                                                           

 لساف العرب: مادة )تبع( . ٌنظ : ( 1)
 (.90)ص الشع  نقء فً البءٌع فً البءٌع أسامة بف منقذ،( 2)
 (.444)ص الصناعتيف )الكتابة كالشعر(  ،العسكرم( 3)
 .(948ي، اإليضاح في عمـك الببلغة )صالقزكين (4)
 .948المرجع السابؽ، ص( 5)
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كقكؿ  ،أفضميما أف يستثني مف صفة ذـ منفية عف الشيء صفة مدح بتقدير دخكليا فييا
 (1)النابغة الذبياني

 بين فمول من قراع الكتائب        ول عيب فييم غير أن سيوفيم

ا مف العيب عمى أم إف كاف فمكؿ السيؼ مف قراع الكتائب مف قبيؿ العيب فأثبت شيئن 
فيك في المعنى تعميؽ بالمحاؿ كقكليـ حتى يبيض  ،تقدير أف فمكؿ السيؼ منو كذلؾ محاؿ

األصؿ في االستثناء  كالثاني أفَّ  ،كدعكل الشيء ببينةفالتأكيد فيو مف كجييف أحدىما أنو  ،القار
فإذا نطؽ المتكمـ بأال أك نحكىا تكىـ السامع قبؿ أف ينطؽ بما بعدىا أف ما  ،أف يككف متصبلن 

فإذا أتت بعدىا صفة  ،يأتي بعدىا مخرج مما قبميا فيككف شيء مف صفة الذـ ثابتنا، كىذا ذـ
ف كاف فيو نكع مف الخبلبة، كالثاني أٍف يثبت لشيء  ،ا عمى مدحمدح تأكد المدح لككنو مدحن  كا 

 .(2)صفة مدح كيعقب بأداة استثناء تمييا صفة مدح أخرل لو

التعميؽ( ىك كجكد معنييف في بداية ( ك )بلقة بيف مصطمحي )االستتباعكيبدك أف العى 
كاف آخرىا  كنياية الشاىد كليما عبلقة مف حيث المدح أك الذـ فإف كاف في مطمع اآلية مدحا

 مدحا كذلؾ، كالعكس صحيح.
اًراكَاَل رَّبِ إَِّّنِ َدنَ  :نلَٔل حهاَل َٓ ِِْٔم ََلاًْل َوَج ًْ ُدََعنِى إاِلَّ فَِراًرا * ُْٔت كَ ُْ ًْ يَزِدْ  [6]نكح:فَيَ

-مف التكحيد كأتبع ذلؾ قكلو  -عميو السبلـ-فقد ذكر الفرار المستمر مف قبؿ قكـ نكح 
فيذا استتباع  ،ا""لـ يزدىـ دعائي إال فرارن  -عميو السبلـ-ا نكح عمى لساف سيدن -تعالى

 كنتيجة لما جاء في المعنى األكؿ كىك فرار قكـ نكح عميو السبلـ مف دعكتو.
كاستثناء الفرار مف عمكـ الزيادات استثناء منقطع. كالتقدير: فمـ " :ابن عاشوركقد قاؿ 

ا، كىذا مف األسمكب المسمى في عمـ البديع ا مف اليدل لكف زادىـ فرارن يزدىـ دعائي قربن 
تأكيد المدح بما يشبو الذـ، أك تأكيد الشيء بما يشبو ضده، كىك ىنا تأكيد إعراضيـ المشبو 
باالبتعاد بصكرة تشبو ضد اإلعراض. كلما كاف فرارىـ مف التكحيد ثابتنا ليـ مف قبؿ كاف 

ًْ ُدََعنِى إاِلَّ فَِراًراقكلو:  ُْ ًْ يَزِدْ  .(3)"مف تأكيد الشيء بما يشبو ضده[ 6]نكح: فَيَ

                                                           

 (.49)صالذبٌجنً النجباة ءٌوانالنابغة الذبياني،  (1)
 (.941)ص القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة( 2)
 .( 21/480) التحرير كالتنكير، ابف عاشكر( 3)
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َِا لََعَ :وكال حهاَل - َت ٔاْ يَا َضْْسَ ُ اَنُث َبْغخًَث كَال ًُ الصَّ ُٓ ٔاْ ةِيَِلاء اَّلّلِ َضِتَّ إِذَا َساءتْ ةُ ََ َنذَّ ِي كَْد َخِْسَ اَّلَّ
الَ 

َ
ًْ أ ٔرِِْ ُٓ ًْ لََعَ ُك ُْ ْوَزاَر

َ
ٍِئَُن أ ًْ َُيْ ُْ ا َو َٓ َِا ذًِ ـْ ا فَرَّ ا يَزُِرون ٌَ ٌَ  [31]األنعاـ: َشاء 

ا يَزُِرونفالمكطف البديعي في قكلو تعالى ) ٌَ ال َشاء 
َ
( كفييا كما يرل أبك السعكد في تفسيره أ

كنو ًكٍزريىـ" ا قبمىوي كتكممةه لو أم بئس شيئنا يىًزري ره لمى "تذييؿه مقرّْ
(1). 

ائو تعالى سكء ما سيحصمكف كبالتالي استتبع رب العزة في ىذه اآلية خسارة المكذبيف بمق
ثـ عظيميف،  فقد ذميـ في المعنى األ كؿ ثـ ذميـ في المعنى الثاني كنتيجة عميو مف كزر كا 

 بدىية كمعقكلة.
ًُٓ :وكال حهاَل - َ ال ٍَ ْخ

َ
ْضتََؿ أ

َ
ُّ فَأ َٔاَُ ٔا رِْؽ ُْ َ َوَكرِ ْشَخَؿ اَّللَّ

َ
ا أ ٌَ ٔا  ًُ اتَّتَُه ُٓ جَّ

َ
 [28]محمد:ذَلَِم ةِأ

ثـ جاء االستتباع كىك كرىيـ  –سبحانو–األكؿ كىك اتباع ما أسخط اهلل فكاف المعنى 
 لما أفاده المعنى األكؿ.بشكؿ آلي  افصار المعنى الثاني متكلدن  -تعالى-لرضكاف اهلل 

ََ  :وكال حهاَل - ٌِ ْ َُا
َ
ا أ ٌَ رَْض َضًًِِفا َو

َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي َذَفَر الصَّ ُْٓج وَْسَِهَ لَِّلَّ إَِّّنِ وَسَّ

 ٍُ ْ  [.79]األنعاـ:ْْشِكنِيال
 يككف مف المشركيف فمك في العبادة هلل عز كجؿ أالٌ  -عميو السبلـ- إبراىيماستتبع تكجو 

 ما كجو كجيو لعبادة اهلل تعالى. -عمى سبيؿ االفتراض-أشرؾ 

 القيم الدللية والجمالية لفن )الستتباع(: -ثانًيا
مع  يمف الفنكف البديعية األخرل التي تمتقمف المبلحظ أفَّ )ففَّ االستتباع( مىثيؿ غيره 

 .بعضيا البعض

كيتبيف أف فف )االستتباع( يعمؿ عمى عممية تنشيط لئلدراؾ؛ ألنَّو يتككف مف محكريف، 
كالثاني يككف تبعنا لؤلكؿ كنتيجة لو؛ مما ينبو الذىف كيكقظو كما يعمؿ عمى نكع مف التشكيؽ 

مف  افيك بذلؾ يمنح نكعن  ،قناع كالنتيجة كالبراىيفإلا يركز عمىكاإلثارة، كبما أف االستتباع 
المصداقية بؿ المصداقية كميا؛ ألفَّ ىذا كبلـ رب العالميف الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو 

 كال مف خمفو.

 

                                                           

 .( 3/125) يـأبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكر ( 1)
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 التاسعالمبحُث 
 سوق المعموم مساق غيره )تجاىل العارف( 

 التعريف اصطالًحا: -أوًل 
-ا الفف )سكؽ المعمكـ مساؽ غيره( كذلؾ تأدبنا مع اهلل لقد اطمؽ السٌكاكي عمى ىذ

 لكقكعو في القرآف الكريـ. -سبحانو كتعالى

: "سؤاؿ المتكمـ عما يعممو حقيقة تجاىبلن منو بو ليخرج بقكليـتجاىؿ العارؼ كقد عيرؼ 
رير، كبلمو مخرج المدح أك الذـ، أك ليدؿ عمى شدة التدلُّو في الحب، أك لقصد التعجب، أك التق

 . (1)أك التكبيخ"

كمعمكـ أفَّ تجاىؿ العارؼ ىك ذات األسمكب اإلنشائي )االستفياـ(، كلكف ليس الغرض 
 : نما يخرج عف إطار الحقيقة، كقد ذكر السبكي ذلؾ في تعريفو )لبلستفياـ( قائبلن الحقيقي منو، كا 

 . (2)لتقرير أك غيره" و"ىك طمب الفيـ كقد يخرج عن

 العارف: أقسام تجاىل -ثانًيا
"كىك عمى قسميف: قسـ يككف االستفياـ فيو عف شيئيف أحدىما كاقع كاآلخر غير كاقع، 
كقد ينطؽ بأحد الشيئيف كيسكت عف اآلخر لداللة الحاؿ عميو. كىك عمى قسميف: مكجب، 

 كىك عمى التالي: (3)كمنفي"
 من حيث ذكر الشيئين أو أحدىما: -أوًل  

 :مما ُنطق فيو بأحد األمرين -1

ا ِِف اىُْلتُٔر :ل سو طأُّكا - ٌَ ًُ إِذَا ُبْهَِثَ  فاََل َحْهيَ
َ
 [9]العاديات:أ

أم: يفعؿ ما  ـ،: "االستفياـ لئلنكار، كالفاء لمعطؼ عمى مقٌدر يقتضيو المقاالرازيقاؿ 
 .(4)يفعؿ مف القبائح، فبل يعمـ"

 فقد جاء االستفياـ مستخدمنا حرؼ استفياـ كاحد كىك ىمزة االستفياـ.

                                                           

 (.135ص) ،ح ٌ  التحبٌ ت ، اإلصبع أبي ( ابف1)
 .( 1/423) المفتاح تمخيص شرح في األفراح السبكي، عركس الديف بياء( 2)
 .135ص ،السابؽ المرجع( 3)
  .(8/47) مفجتٌح الاٌب  الرازم،( 4)
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 :انطق فيو باألمرين معً مما  -2

ىنِي :نلَٔل سو طأُّ - وَّ
َ
ًُ اَ ُْ ِت آةَاء

ْ
ًْ يَأ َ ا ل ٌَّ  ً ُْ ْم َساء

َ
َْٔل أ ةَُّروا اىَْل ًْ يَدَّ فَيَ

َ
 [68]المؤمنكف:أ

فاالستفياـ األكؿ عف عدـ تدبرىـ فيما يتمى عمييـ مف القرآف كىك : "ابن عاشوريقكؿ 
كفى اٍلقيٍرآفى أىفى )المقصكد بالقكؿ أم الكبلـ، قاؿ تعالى:  كالتدبر: إعماؿ النظر  .(بل يىتىدىبَّري

كقكلو:  (أـ)االستفياـ الثاني ىك المقدر بعد  العقمي في دالالت الدالئؿ عمى ما نصت لو،
ـٍ يىٍعًرفيكا رىسيكلىييـٍ ) ـٍ لى  (أـ)كىي  ،حرؼ إضراب انتقالي مف استفياـ إلى غيره (أـػ). ف(أى

 .(1)دير استفياـ بعدىا ال محالةكيمزميا تق ،المنقطعة بمعنى بؿ
 كىما اليمزة كأـ االستفيامية. -أم حرفي استفياـ-فينا استخدـ األمريف معنا 

ةَْػار :جل شأنو–وكقولو  -
َ
ًُ اَ ُٓ ْم َزاَغْج َخِْ

َ
ًْ ِشْخرِيىا أ ُْ َْذَُا َّتَّ

َ
 .[63]ص:أ

نفسيـ عمى ىذا بألؼ االستفياـ، كمعناىا: تقرير أ (أتخذناىـ سخرينا: ")ابن عطيةيقكؿ 
عمى جية التكبيخ ليا كاألسؼ، أم أتخذناىـ سخرينا كلـ يككنكا كذلؾ، كالتقدير في ىذه 

رنا ااآلية: أمفقكدكف ىـ أـ زاغت  كمعنى ىذا الكبلـ: أليسكا معنا أـ ىـ معنا  كلكف أبص
 .(2)تميؿ عنيـ فبل تراىـ

ا–فينا   امية.استخدـ اليمزة االستفيامية ككذلؾ أـ االستفي -أيضن
 من حيث الموجب والمنفي: -ثانًيا
 :امما ذكر الستفيام موجبً  -1
اَن ِطيتًا :كال سو طأُّ - ا ََيَْهُو الَِْْٔلَ ًٌ ْٔ ًْ يَ  [.17]المزمؿ: فََهًَْف َتخَُّلَٔن إِن َزَفْرُت

ألف تقكل  ؛فكيؼ تتقكف الٌمو كتخشكنو إف جحدتـ يكـ القيامة كالجزاء مأ: "الزمخشرييقكؿ 
 .(3)"مثؿ في الشدة يقاؿ في اليـك الشديد ،عقابو يىٍجعىؿي اٍلًكٍلدافى ًشيبناخكؼ ك  اهلل

ٍِْطَراب :وكال سو طأُّ - ْ ُروا ال َّٔ ًِ إِذْ تََص  اْْلَْػ
ُ
حَاَك َجتَأ

َ
ْو أ َْ  [.21]ص: َو

لى جبللة القصة المستفيـ عنيا ليككف داعينا إكفائدة ىذا االستفياـ التنبيو : "الرازييقكؿ 
 .(4)"ليا كاالعتبار بيا إلى اإلصغاء

                                                           

 .( 18/78) والتنوٌ  التح ٌ  عاشكر، ابف( 1)
 .( 5/485)العزٌز الكتجب تفاٌ  فً الوجٌز المح    عطية، ابف( 2)
 .( 4/641)الكشجفالزمخشرم، ( 3)
 .( 26/165) مفجتٌح الاٌبالرازم ، ( 4)
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فينا لـ يكف الغرض المقصكد بالنفي بؿ باإليجاب، أم السؤاؿ بكيؼ كلـ يكف المعنى نفي 
 الكبلـ.

 يِّا:مما ذكر الستفيام منف -2
ٔا َتْهلِئُن سبحبوه:كال  - ًْ حَُسُُٔ فَيَ

َ
ًْ ِستاًِل َنرًِْيا أ َؽوَّ ٌُِِس

َ
 [.62]يس:َوىََلْد أ

ـٍ تىكيكنيكٍا تىٍعًقميكفى في قكلو:  كاليمزة: "الشوكانييقكؿ  لمتقريع، كالتكبيخ، كالفاء لمعطؼ  أىفىمى
عمى مقٌدر يقتضيو المقاـ كما تقٌدـ في نظائره أم: أتشاىدكف آثار العقكبات  أفمـ تككنكا 

 .(1)"تعقمكف  أك أفمـ تككنكا تعقمكف عداكة الشيطاف لكـ  أك أفمـ تككنكا تعقمكف شيئنا أصبلن 
فاالستفياـ إنكارم عف عدـ ككنيـ يعقمكف، أم يدرككف، إذ لك كانكا : "بن عاشوراكيقكؿ 

يعقمكف لتفطنكا إلى إيقاع الشيطاف بيـ في مياكم اليبلؾ. كزيادة فعؿ الككف لئليماء إلى 
(2) "فييـ كال ىـ كائنكف بو يتككفأف العقؿ لـ 

 . 

 .النفي بمعنى السؤاؿ استخدـ فينا

 تجاىل العارف:دواعي وأسباب  -ثالثًا
كما -إف القرآف الكريـ قد استعمؿ فف )تجاىؿ العارؼ( أك سكؽ المعمـك مساؽ غيره 

فقد أحاط بالسكر القرآنية ال سيما المكية  ،بشكؿ كبير –ا مع القرآف الكريـيفضمو البعض تمطفن 
عنيا أنيا  منيا، كعند البحث عف األسرار الكامنة كراء ذلؾ، لكحظ أفَّ السكر المكية كالتي عيرؼ

تختص بالعقيدة كاليكـ اآلخر كتيديد الكافريف ككذلؾ الحديث عف حياة البرزخ كالصراط 
يحتاج إلى تكظيؼ استفيامات كأسئمة تقنع  ،لؾ مف أىكاؿ يكـ القيامةكاألعراؼ كما شابو ذ

 ر.األلباب كاألبصا يرز الحجج المقنعة ألكلالمخاطب كتزجر الظالـ كتنصح المؤمف كتب
 األغراض البالغية التي يفيدىا ىذا الفن: -رابعاً 

 التوبيخ: -1
نَّ اَّلل يرى سبحبوه:نلَٔل  -

َ
ًْ َحْهيًَ ةِأ َ ل

َ
 [.14]العمؽ: أ

أم: يطمع عمى أحكالو فيجازيو بيا، فكيؼ اجترأ عمى ما اجترأ عميو  كاالستفياـ لمتقريع 
 .(3)كالتكبيخ

                                                           

 .( 6/175 )الشككاني، فتح القدير( 1)
 .( 22/255) كالتنكير عاشكر، التحرير ابف( 2)
 ( .8/30) فتح القءٌ  ( الشككاني،3)
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ٔاْ لََعَ رَ  بحبوه:سويلٔل  - ْٔ حََرى إِذْ ُوكُِف َ ٔاْ َول ٔاْ ةَََل َوَرّبَِِا كَاَل فَُذوكُ ُ َذا ةِاِْلَّقِ كَال َْ ىَيَْس 
َ
ًْ كَاَل أ ّبِِٓ

ًْ حَْسُفُرون ا ُنِخُ ٍَ ِ  [.30]األنعاـ:اىَهَذاَب ة
ـٍ مجاز عف الحبس لمتكبيخ كالسؤاؿك " :الزمخشريقاؿ    بًّْي مى رى  .(1)"ًقفيكا عى

 النفي: -2

ٍَ  سبحبوه: نلَٔل - ًِا َن ٍََ ََكَن ُمْؤٌِ َذ
َ
ونأ ُٔ  [.18]السجدة:َ ََكَن فَاِشًلا الَّ يَْصخَ

 تبارؾ كتعالى استكاء المؤمف كالكافر. فينفي 
 اإلىانة والتحقير: -3

َهَم  سبحبوه:نلَٔل  - ٌَ  ْ ٔا ُِ ٌَ ََ آ ِي ََِّم يَا ُطَهًُْب َواَّلَّ ٌِِّْٔ نَلُْخرَِس واْ ٌَِ كَ ََ اْشخَْهَُبُ ِي  اَّلَّ
ُ
ٍَُ ْ كَاَل ال

ْو َِلَ 
َ
َِّا ََكرِْنِيٌَِ كَْريَتَِِا أ ْٔ ُن َ َول

َ
َِا كَاَل أ  [.88]األعراؼ:ُهُٔدنَّ ِِف مِيَّخِ

أتعيدكننا في ممتكـ في حاؿ كراىتنا، كمع ككننا كتقديره  اليمزة لبلستفياـ،": الزمخشريقاؿ 
 ففي ىذا تحقير ليـ. .(2)كما يككف لنا، كما ينبغي لنا" ،كارىيف

بًِِّ َوكَ  سبحبوه:وكال  -
َ
ا ََعنُِفٔنإِذْ كَاَل َ َٓ َ ًْ ل ُخُ

َ
اثًُِو اىَِِّت أ ٍَ ِذهِ اِلَّ َْ ا  ٌَ  ٌِِّْٔ:[.52]األنبياء 

ا لتخطئتيـ بعد أف يسمع "كىذا مف باب تجاىؿ العارؼ استعممو تمييدن  قاؿ ابف عاشكر:
. "نا ليا عابديفءكجدنا آبا"كلذلؾ أجابكا سؤالو بقكليـ:  ، مستعمبلن فيـ يظنكنو سائبلن  ،جكابيـ

 .(3)ا ليـالسؤاؿ إىانة كتحقيرن فكاف ىذا 

 التيكم والسخرية: -4

ًَ  سبحبوه:وكلَٔل  - َِّ َٓ ْخخَْدَُا َس
َ
ْوَِلَاء إَُِّا أ

َ
ن َحخَِّخُذوا ِنَتادِي ٌَِ ُدوِِن أ

َ
ََ َزَفُروا أ ِي فََطِصَب اَّلَّ

َ
أ

ََ ُُُزاًل   [.102]الكيؼ:لِيََْكفِرِي

 كؽ قدرة كتحكـ ليـ.ففي ىذا تيكـ كسخرية لمف يعبد غير اهلل فميس ألم مخم 

                                                           

 ( .2/16) الكشجف ( الزمخشرم،1)
 .( 2/130) ابؽ،المرجع الس( 2)
 ( 17/69) والتنوٌ  لتح ٌ ا ( ابف عاشكر،3)
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ُّ الَ  :سو طأُّ وقال - َُّ
َ
ًْ يََرْواْ أ َ ل

َ
َٔاٌر أ ُ ُخ ًْ ِنْشاًل َسَصًدا َلَّ ًِِّٓ َْ ُضيِ ُْٔم ُمََٔس ٌَِ َبْهِدهِ ٌِ ََذ كَ َواَّتَّ

ٍِني ِ ٔاْ َكال َُذوهُ َوََكُُ ًْ َشبًِاًل اَّتَّ ِْٓديِٓ ًْ َواَل َح ُٓ ٍُ ِ  [.148]األعراؼ:يَُسيّ

 ا كال يرزقيـ.العجؿ الذم ال ينطؽ كال يخاطب أحدن استيزاء كسخرية بيذا 
 الوعيد والتيديد: -5

ْن َنََس  كقولو تعالى: -
َ
ٍء َوأ ا َخيََق اَّللُّ ٌَِ ََشْ ٌَ رِْض َو

َ
اَواِت َواَ ٍَ ًْ يَُِلُرواْ ِِف َميَُهِٔت الصَّ َ َول

َ
أ

ّيِ َضِديٍد َبْهَدهُ يُْؤٌُِِٔن
َ
ًْ فَتِأ ُٓ َسيُ

َ
ن يَُسَٔن كَِد اْرََتََب أ

َ
 [.185]األعراؼ:أ

(1)ففي اآلية "قكة التيديد": "ابن عطيةقاؿ 
. 

ٍُٔر سبحبوه: وكال - رَْض فَإِذَا ِِهَ َت
َ
ًُ اَ ن َُيِْصَف ةُِس

َ
اء أ ٍَ َ ِِف الصَّ ٌَّ ٌِِخًُ 

َ
أ
َ
 [.16]الممؾ:أ

 في ىذه اآلية تيديد ككعيد. 
 :التشويق -6

ا ََلْيَُث اىَْلْدر :كال سو طأُّ - ٌَ دَْراَك 
َ
ا أ ٌَ  [.2در:]القَو

 األجكر العظيمة. فتحفيز كتشكيؽ لممؤمف بأف يستغؿ ىذه المية ذات
 التسوية:  -7

ُّ  :كال سو طأُّ - اذَا يَْصخَْهِشُو ٌِِْ ٌَّ اًرا  َٓ ْو َج
َ
ُّ َبًَاحًا أ ًْ َنَذاةُ حَاُز

َ
ًْ إِْن أ ْحخُ

َ
َرأ

َ
كُْو أ

ْشرُِمٔن ٍُ ْ  [.50]يكنس:ال

 كقت يشاء.فمف يككف إال قدر اهلل تعالى في العذاب كفي أم 
 اإلنكار: -8

رِْؽَِا بِِصْطرَِك يَا ُمََٔس  :كال سو طأُّ -
َ
َْ أ ِسئْتََِا ِِلُْخرَِسَِا ٌِ

َ
 [.57]طو:كَاَل أ

 .(2)إنكارم أىًجٍئتىنىاقاؿ ابف عاشكر: كاالستفياـ في 

َُٓدى :كال سو طأُّ - ْ يَْج إِن ََكَن لََعَ ال
َ
رَأ

َ
َٔى *أ َمَر ةِاِلَّْل

َ
ْو أ

َ
 [.12]العمؽ:أ

                                                           

 .( 6/97) العزٌز الكتجب تفاٌ  فً الوجٌز المح   ( ابف عطية، 1)
 .( 61/138) والتنوٌ  التح ٌ  ( ابف عاشكر،2)
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أبى جهم، وانًراد بانعبد يحًد، وفٍه جقبٍح نصُعه، وجشٍُع  ىانري ٌُه": الشوكاني قاؿ

نفعهه"
(1)

 ففي ىذه اآلية أسمكب استفياـ نكعو إنكارم.   .
ن:كال سو طأُّ - آىُّٔ َ َحْلَُِؿ ٌَِ رَّّّْمَثِ َرّبِِّ إاِلَّ الؾَّ ٌَ  [.56]الحجر:كَاَل َو

نط مف رحمة اهلل إال المخطئكف طريؽ المعرفة : استفياـ إنكارم، أم ال يقالصابونيقاؿ 
 .(2)كالصكاب، الجاىمكف برب العالميف

ُ  :كال حهاَل - ََّ اَّللَّ َر ََلَُلٔىُ ٍَ ٍَْس َواىَْل َر الظَّ رَْض وََشخَّ
َ
اَواِت َواَ ٍَ َْ َخيََق الصَّ ٌَّ  ً ُٓ ِْلَ

َ
َوىَهَِ َشأ

َّنَّ يُْؤفَُهٔن
َ
 [.61]العنكبكت:فَأ

إنكاره  فأنى ييٍؤفىكيكفى لى التردد فيو إ سبيؿى ليـ إلى إنكاًره كال إذ ال" :أبو السعودقاؿ 
كاستبعاده مف جيًتو تعالى لترًكيـ العمؿى بمكجًبو أم فكيؼى ييصرفكف عف اإلقراًر بتفرًُّده 

 .(3)تعالى في اإلليية مع إقراًرىـ بتفرًُّده تعالى فيما ذكر مف الخمؽ كالتَّسخير
فكيؼ يصرفكف عف اإلقرار بتفٌرده باإلليية  كأنو كحده ال شريؾ : أم الشوكانيكقاؿ     

 .(4)لو، كاالستفياـ لئلنكار كاالستبعاد

ا يُْْشُِكٔنَ :كال سو طأُّ - ٍَّ ِ َخ ِ ُشتَْطاَن اَّللَّ ًْ إََِلٌ َدْْيُ اَّللَّ ُٓ َ ْم ل
َ
 [.43]الطكر:أ

 .(5)"كظاىر أف االستفياـ المقدر بعٍد )أـ( استفياـ إنكارم"
 :التعجب -9

- َِي يَُسّذُِب ةِاَّلِي يَْج اَّلَّ
َ
رَأ

َ
 [.1]الماعكف:أ

االستفياـ مستعمؿ في التعجيب مف حاؿ المكذبيف بالجزاء، كما أكرثيـ التكذيب مف سكء 
(6)الصنيع

. 
 

                                                           

 .( 8/29) فتح القءٌ  ( الشككاني،1)
 (.604)ص الصابكني صفكة التفاسير ( 2)
 ( .7/46)السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  أبك السعكد، إرشاد العقؿ( 3)
 .( 5/463) فتح القءٌ  ( الشككاني،4)
 .( 27/88)  والتنوٌ  التح ٌ  ( ابف عاشكر،5)
 .( 30/495) المرجع السابؽ ( 6)
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 :التقرير -10

 :(1)تقرير كىك االستفياـ مذىب عمى الكبلـ يأتي أف كمنو : "تيبةابن ققاؿ 

ا حِيَْم بًَِ  :سبحانو كقولو - ٌَ  [17]طو:ًٍَِِِم يَاُمََٔس َو

ًْ َنَ ذِْنرِ َرّبًِِٓ :وكَٔل حهاَل - ُْ َِ ةَْو  ََ الرَّّّْمَ ارِ ٌِ َٓ َ يَْسيَؤُُزً ةِاليًَِّْو َوانلَّ ٌَ كُْو 
ْهرُِؽٔن ٌُّ
:[.42]األنبياء 

اذَ : وقولو تعالى ٌَ ُروِِن 
َ
ِ أ ََ حَْدُنَٔن ٌَِ ُدوِن اَّللَّ ِي ًُ اَّلَّ ََكءُز ًْ ُشَ ْحخُ

َ
َرأ

َ
ْم كُْو أ

َ
رِْض أ

َ
ََ اَ ٔا ٌِ ا َخيَُل

َٔن َبْهؾُ  ٍُ ِ ال ُّ ةَْو إِن يَهُِد اىلَّ ِِْ ٌّ ًْ لََعَ ةَيٍَِِّث  ُٓ ًْ نِخَاةًا َذ ُْ ْم آحَيَِْا
َ
اَواِت أ ٍَ ًْ ِشٌْك ِِف الصَّ ُٓ َ ً َبْهًؾا إاِلَّ ل ُٓ

 [40:فاـر{]ُغُروًرا

مىقيكا ًمفى اأٍلى )كاألمر في قاؿ ابف عاشكر:" اذىا خى كًني مى مستعمؿ في التسخير كالتعجيز  (ٍرضً أىري
ا خمقكه في األرض، أف تركني شيئن  فا فبل تستطيعك كناية عف النفي إف لـ يخمقكا مف األرض شيئن 

 .(2)كىذا مف رؤكس مسائؿ المناظرة، كىك مطالبة المدعي بالدَّليؿ عمى إثبات دعكاه

ًْ كَ  :كال سو طأُّ - ْ لََعَ َرّبِِٓ ٔا ْٔ حََرى إِذْ ُوكُِف َ ْ َول ٔا ْ ةَََل َوَرّبَِِا كَاَل فَُذوكُ ٔا ُ َذا ةِاِْلَّقِ كَال َْ ىَيَْس 
َ
 اَل أ

ًْ حَْسُفُرون ا ُنِخُ ٍَ ِ  [.30]األنعاـ:اىَهَذاَب ة
"كاإلشارة إلى البعث الذم عاينكه كشاىدكه. كاالستفياـ تقريرم دخؿ عمى نفي األمر المقرر 

ما ىك كاقع ألنو إف كاف لو مطمع  كؿ، فمذلؾ يسأؿ عف نفيئبو الختبار مقدار إقرار المس
 .(3)في اإلنكار تذرع إليو بالنفي الكاقع في سؤاؿ المقرر

ْشرٌِنَِي  :وكال سو طأُّ - ٍُ ْ ََ ال ا إَُِّا ٌِ َٓ ْنَرَض َخِْ
َ
ًَّ أ ٍََّ ذُّنَِر ةِآيَاِت َرّبِِّ ثُ ًُ مِ ْكيَ

َ
َْ أ ٌَ َو

ٍُٔن ِخَلِ ٌُ
:[.22]السجدة 

الخارج مف -اىؿ العارؼ( ىك ذات باب االستفياـ مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أفَّ فف )تج
كالمندرج تحت سقؼ عمـ المعاني، لذا ليس ثمة  -المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازم

فرؽ بيف األغراض الببلغية الحاصمة مف كراء االستفياـ مثؿ التكبيخ كالتعجب كالتيكـ 
 مجيكؿ كذلؾ بالسؤاؿ.كغيرىا، كبيف فف التجاىؿ العارؼ الذم يسيكؽ المعمكـ إلى ال

                                                           

 (.171)ص القرآف مشكؿ تأكيؿ قتيبة، ابف( 1)
 .( 26/8)  والتنوٌ  التح ٌ  ( ابف عاشكر،2)
 .( 6/64) ،السابؽ المرجع( 3)
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 :القيم الجمالية والدللية لفن تجاىل العارف -خامساً 
 ا عف القيـ الداللية كالجمالية التي يمكف استنباطيا فيي:أمَّ 
 بيان حد الضالل الذي وصل إليو الكفار والظالمون. - أ

ْو َنذَّ  :كال سو طأُّ
َ
ِ َنِذةًا أ َِ اْذََتَى لََعَ اَّللَّ ٍَّ ًُ مِ ْكيَ

َ
َْ أ ٌَ ىَيَْس ِِف َو

َ
ا َساءهُ أ ٍَّ َ َب ةِاِْلَّقِ ل

ًٔى ىِّيََْكفِرِيَ رْ ٌَ  ًَ َِّ َٓ  [68]العنكبكت:َس
 .توفير الفرص السانحة أمام المؤمن لحفظ دينو وعقيدتو - ب

ن حََزّكَّ  :كال سو طأُّ
َ
َْو ىََّم إََِل أ  [.18]النازعات:َذُلْو 

 .إظيار القدرة الربانية أمام البشرية - ت

ْو ٌَِ وَ  :كال سو طأُّ َْ ٔا ِِف اْْلاِلَدِ  تُ ً َبْفًظا َذَِلَّ ُٓ َطدُّ ٌِِْ
َ
ًْ أ ُْ َِ كَْرٍن  ٌّ  ً ُٓ ْْيَْهَِا َرتْيَ َ

ًْ أ َك
ًِع  [.36]ؽ:َّمَّ

 .و الصالحينئمنح الثواب الرباني ألوليا - ث

ا ََلْيَُث اىَْلْدرقال جل شأنو:  ٌَ دَْراَك 
َ
ا أ ٌَ  [.2]القدر:َو

، وذلك بذكر قدرتو تعالى من خالل خمقو الستدلل بأسموب المناظرة والحتجاج - ج
 .ومخموقاتو

ََكنُِسً  :كال سو طأُّ ْو ٌَِ ُشَ َْ  ًْ ًَّ ُُيًًُِْس ًْ ُث ًٍِخُُس ًَّ يُ ًْ ثُ ًَّ َرزَكَُس ًْ ُث ِي َخيََلُس ُ اَّلَّ اَّللَّ
ا يُْْشُِكٔن ٍَّ ُّ َوَتَهاََل َخ ٍء ُشتَْطاَُ َِ ََشْ ٌّ َ َحْفَهُو ٌَِ ذَىُِسً  ٌَّ
:[.40]الركـ 

يماَنو دومً م - ح  .احاسبة المؤمُن قمَبو وا 

ا :كال سو طأُّ َٓ ُ ْرَفال
َ
ْم لََعَ كُئٍُب أ

َ
فاََل َحخََدةَُّروَن اىُْلْرآَن أ

َ
 [.24]محمد:أ

 إبراز العجز اإلنساني أمام كبريائو وتفرده سبحانو وتعالى. - خ

ْ َنَذاَب اْْلُْلِ  :كال سو طأُّ ٔا ْ ذُوكُ ٔا ٍُ ََ َكيَ ِي ًَّ رًَِو لَِّلَّ ًْ  ُث ا ُنِخُ ٍَ ِ  ة
ْو ُِتَْزْوَن إاِلَّ َْ

 [.52]يكنس:حَْسِصتُٔن



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
 األلــــوان المفــظيــة وقيمتيــا 
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  المبحث األول
 اس )التجنيس(فن الجنَ 

 ة واصطالًحا:غالتعريف ل -أوًل 
 المُّغوّي: المفيوم -
ٍحدث كمشتؽ، كلعؿ المعاجـ المشيكرة  تفتقد إلى إٌف مصطمح الجناس ىك مصطمح مي  

كالتٍَّجنيسي تىفًعيؿه مف : ذكر في معجمو لفظ التجنيس قائبل الزبيدي لكفٌ ، ىذه المادة بعينيا
مىةه منو ، كجاء في المعجـ الكسيط :" جنس األشياء: شاكؿ بيف (1)الجنًس ككذلؾ الميجانىسىةي ميفاعى

 . (2)تجانسا: اٌتحدا في الجنسأفرادىا كنسبيا إلى أجناسيا، ك 
 المفيوم الصطالحي : -
ككما نمحظ؛ فإف العمماء اختمفكا في ، لقد قٌسـ الببلغٌيكف فٌف الجناس إلى بضعة أنكاع 

" التجنيس أف يكرد  (3)كقد عرؼ صاحب الصناعتيف الجناس قائبل .تسمية فركع ىذا الفف
فمنو ما تككف الكممة  ،في تأليؼ حركفياالمتكمـ كممتيف تجانس كٌؿ كاحدة منيما صاحبتيا 

 .(5)، كمنو ما يجانسو في تأليؼ الحركؼ دكف المعنى(4)ا كاشتقاؽ معنىتجانس األخرل لفظن 
 أنواع الجناس: -ثانًيا

 الجناس التام  -1
 كىك أف يتفؽ المفظاف في أنكاع الحركؼ، كعددىا، كىيآتيا، كترتيبيا، كينقسـ إلى:

 الجناس المماثل:  -
: "التجنيس التاـ، كىك أف ال يتفاكت في السكَّاكيقاؿ اف لفظاه مف نكع كاحد، ك ما ككىك 

ىك تكافؽ في مبنى  جناس التام المماثل. مف ىنا ييفيـ أفَّ (6)فظ كقكلؾ: رحبة رحبة"المَّ 
 الكممة تكافقنا تامنا مع االختبلؼ في المعنى.

 

                                                           

 (.3886 )صتاج العركس مف جكاىر القامكس  لزبيدم،( ا1)
 .( 120/ 1)مادة)جنس(  معجـ الكسيط، مجمع المغة العربية( ال2)
 (.979)ص كتاب الصناعتيف أبك ىبلؿ العسكرم،( 3)
 .14ص ،السابؽ المرجع( 4)
 .14ص ،نفسوالم جع ( 5)
 (.294)ص السكَّاكي، مفتاح العمـك ( 6)
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 وينقسم إلى:  

 جناس تام بين اسمين: 
ُْ تعالى: كقكلو - َضدكُْو 

َ
ُ أ َضدكقاؿ: [1]اإلخبلص: َٔ اَّللَّ

َ
ًٔا أ ُ ُنُف ًْ يَُسَ َلَّ َ  [4]اإلخبلص: َول

و منفرد بالحقيقة التي لكحظت في اسمو :" أنَّ ابن عاشورمعناىا كما يرل  فػ)أحد( األكلى
ده( فالمراد أنو منفرد باإلليية. ك)أحد() ، فإذا قيؿ(1)العمـ كىي اإلليية المعركفة  المَّوي أىحى

 .(2)الثانية بمعنى إنساف أك مكجكد، كىك مف األسماء النكرات
َضد: كبيذا حصؿ جناس تاـ مع قكلو     

َ
ُ أ َٔ اَّللَّ ُْ  .[1]اإلخبلص: كُْو 

ٔا : فلال سوَّ ونال - ٔا َدْْيَ َشاَنٍث َنَذلَِم ََكُُ ا َْلِرُ ٌَ ْشرُِمَٔن  ٍُ ْ ًُ ال اَنُث ُحْلِص ُٔم الصَّ َْٔم َتُل َويَ
: يُْؤفَُهٔن  [55]الرـك

فالجناس بيف لفظتي )الساعة( ك)ساعة( فاألكلى بمعنى) يكـ القيامة( كالثانية بمعنى)الزمف 
 في الدنيا(.

ُّ اَل ُُيِبُّ  :وكال سو ونال - ِ إَُِّ ْسُرهُ لََعَ اَّللَّ
َ
ْغيََص فَأ

َ
َْ َخَفا َوأ ٍَ ا َذ َٓ ِرْيُ ٌّ وََسَزاء َشيِّئٍَث َشيِّئٌَث 

ٍِني ِ ال  [40]الشكرل:اىلَّ
: "جناس المزاكجة المفظي: فإفَّ )السيئة( في )كجزاء سيئة سيئة( محيي الدين درويشقاؿ 

نىما ىي مجازاة عف  مثميا )جناس المزاكجة(: كفي قكلو )سيئة( الثانية ليست بسيئة، كا 
 ، كبالتالي؛ فينا جناس تاـ مماثؿ بيف الكممتيف.( 3)سميت باسميا لقصد المزاكجة، السيئة

ا مف جاءت"سميت باسميا لقصد المزاكجة" أم أف الكممتيف  ي الدين درويشمحيكما قالو  
باب التكالي كالتزاكج، كما يمتقي ىذا النكع مع جناس التاـ المماثؿ كمع المشاكمة التحقيقية، أما 

 ؤلفٌ ف)جناس المزاكجة المفظي(  محيي الدين درويشعف إطبلؽ لفظة )المفظٌي(، في قكؿ 
اه )جناس المزاكجة المفظي(، كما تجدر لجناس يقع بيف األلفاظ لذا سمَّ كا متكررتافالمفظتيف 

ىذا النكع مف الجناس يعكس قمة اإلعجاز الببلغي في القرآف الكريـ كذلؾ  اإلشارة إلى أفَّ 
، كما أنو مف الممكف أف يمتقي ىذا ةمجازي كاألخرل ةحقيقي إحداىمالكجكد كممتيف متجاكرتيف 

                                                           

 .( 90/91) والتنوٌ  التح ٌ  ،ابف عاشكر( 1)
 .49صالمرجع السابؽ، ( 2)
 (. 740 )ص  وبٌجنه الك ٌم الق ان إع اب، دركيش (3)
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نقطة التبلقي بينيما ىك التجاكر كالتكالي الذم يعطي  إفَّ  لفاظ( حيثالفٌف مع فف )تآلؼ األ
 النغمات كاالنسجامات الصكتية.

يكضح مدل عبلقة الجناس مع مكضكعات  محيي الدين درويشكبلـ الشيخ  كلعؿَّ  
 ألفَّ  ؛ف معنكمالببلغة بيانيا كمعانييا كبديعيا كذلؾ، إذ إفَّ العبلقة بيف الجناس كالمشاكمة لمحسّْ 

 المشاكمة ذكر الشيء بمفظ غيره، لكقكعو في صحبتو تحقيقنا كتقديرنا.
و يككف مشترؾ لفظي بيف المحسنيف كالجناس: كممتاف تشابيتا لفظنا كاختمفتا معننى، كعمي

تكمف المشاكمة   أفى إالٌ  ،يتفقاف في أفَّ كمييما لفظاف مختمفتاف في المعنى رغـ تشابيما في المفظ
ا ِِف   :المعنى، كقكؿ الحؽ  المعنى كالثاني مجازمٌ  دىما حقيقيٌ حف أيالمفظفي أف  ٌَ  ًُ َتْهيَ

َُج َنالَُّم اىُْغًُٔب
َ
ا ِِف َجْفِصَم إََُِّم أ ٌَ  ًُ ْنيَ

َ
فاألكؿ بمعنى النفس  ،[116]المائدة:َجْفَِس َواَل أ

اختمفتا في  فيكمف في أفَّ المفظتيالبشرية، كالثانية بمعنى ما عندؾ في عمـ الغيب، كالجناس 
ف حقيقياف كما في قكلو يالمعنيؿ لفظ تحمؿ المعنى الحقيقي ليا، كبالتالي فإٌف  أفَّ كإالٌ  ،المعنى
 :ٔا يُْؤفَُهٔن ٔا َدْْيَ َشاَنٍث َنَذلَِم ََكُُ ا َْلِرُ ٌَ ْشرُِمَٔن  ٍُ ْ ًُ ال اَنُث ُحْلِص ُٔم الصَّ َْٔم َتُل :َويَ  ،[55]الرـك

الثانية بمعنى الساعة الزمنية، كعميو نستطيع القكؿ: إٌف بينيما عمـك فاألكلى بمعنى يكـ القيامة ك 
لذا يصح أف نقكؿ: كؿ مشاكمة  ،كخصكص فالمشاكمة أعـ كأشمؿ مف الجناس ألنو أخٌص 

 ستطيعؿ مشاكمة تحقيقية. كمف جانب آخر نكؿ جناس تاـ مماث ستحقيقية جناس تاـ مماثؿ كلي
، كمشترؾ عبلقة العبلقة السببية منو كبيف المجاز المرسؿ ذالقكؿ: إٌف الجناس التاـ المماثؿ بي

ف أحدىما يحمؿ معناه الحقيقي حاصؿ في أٌف المفظي بلقة السببيةالعى  االمجاز المرسؿ ذ إال أفَّ 
( وََسَزاء َشّيِئٍَث َشّيَِئثٌ كما في قكلو:  (مسبب)كاآلخر يحمؿ المعنى المجازم كىك  (سبب)كىك 

المعاني   أفَّ إالَّ ى، معنن  فا كمختمفتيلفظن  فالكممتاف متشابيتيماثؿ، تككف لكف الجناس التاـ الم
 مجاز مرسؿ عبلقتو السببية جناس تاـ مماثؿ كليس العكس. ، كعميو، فإٌف كؿٌ حقيقية

 ينجناس تام بين مختمف: 
َٔى :كال حهاَل - َْ ًِ إِذَا  َٔى  *   َوانلَّْش ا َغ ٌَ ًْ َو ا َؽوَّ َغاِضتُُس ا   *   ٌَ ٌَ َٔى َو َٓ ْ َِ ال  يَِِفُق َن

 [3-1]النجـ:
يقاؿي ىىكىل ىىًكيا بكزف ، كقاؿ أبك السعكد: "( 1)نزكلو" (ىىكىل)كيعني بقكلو :: "ابن عاشورقاؿ 

 (2)قبكؿ إذا غربى كىيًكٌيا بكزًف دخكؿ إذا عبل كصًعد"

                                                           

 . ( 24/11) والتنوٌ  التح ٌ  ابف عاشكر،( 1)
 . ( 8/474) أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ( 2)
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فمكطف البديع  ( 1)" ما يصدري نطقيو بالقرآًف عف ىىكىاهي كرأيًو أصبلن أما )اليكل( الثانية فتعني 
 اليكل(.) ىكل( كاالسـ) فييا بيف الفعؿ

 جناس تام بين حرفين: 
ُّ َضاِسزِيَنلَٔل حهاَل - َضٍد َخِْ

َ
َْ أ ِ ٌّ ا ٌُِِسً  ٍَ  .[47]الحاقة:َذ

: "ال يستطيع أحد منكـ أك مف غيركـ أف يحجز عنو ذلؾ العقاب، ابن عاشورقاؿ 
( لممشركيف، كالمعن ـٍ  .(2) ى: ما منكـ أناس يستطيعكف الحجز عنو"كالخطاب في قكلو: )ًمٍنكي

نكيضيؼ  ( مجركر لفظنا بمف الزائدة مرفكع محبل مبتدأ  إبراىيم عالَّ دو بقكلو: ")ًمٍف أىحى
 ىنا جناسفالكبالتالي،  .(3)مؤخر. فمف األكلى في منكـ تبعيضيَّة كالثانية زائدة أك لمصمة

 ك)مف( الثانية. في قكلو ")منكـ( بيف حرفي )مف(

َراِت : َٔل حهاَلك - ٍَ ََ اثلَّ ْخَرَج ةِِّ ٌِ
َ
اء فَأ ٌَ ٍَاء  ََ الصَّ َُزَل ٌِ

َ
رَْض َوأ

َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي َخيََق الصَّ اَّللُّ اَّلَّ

ار َٓ جْ
َ
ًُ اَ َر ىَُس ْمرِهِ وََشخَّ

َ
ًُ اىُْفيَْم ِِلَْشرَِي ِِف اْْلَْطرِ ةِأ َر ىَُس ًْ وََشخَّ  [32]إبراىيـ:رِزْكًا ىَُّس

أما الحرؼ الثاني فيك اسـ في محؿ المفعكؿ لما قالو  ،األكلى حرؼ جر )مف( فَّ إحيث 
كيجكز أف يككف مف الثمرات مفعكؿ أخرج كرزقنا حاؿ مف المفعكؿ أك  "صاحب الكشاؼ:

كرزؽ مف الثمرات رزقا : كالتقدير، نصبنا عمى المصدر مف أخرج؛ ألنَّو في معنى رزؽ
 ( 4) لكـ".

ذا أمعنَّا النظر إلى اآلي  و يتَّضح لنا اشتماليا عمى مجمكعة مف األلكاف ة السابقة فإنَّ كا 
 البديعيَّة تتمثؿ في التالي:

 براعة االستيبلؿ حيث بدأت اآلية بمفظ الكريـ سبحانو كتعالى )اهلل(. -

 (.) ماء( كالسماء) جناس ناقص بيف كممتي -

كلكف انسجاما مع  ماء(، فمـ يقؿ تبارؾ كتعالى مطرا،(  )السماء) تآلؼ األلفاظ بيف كممتي -
 ما يجاكرىا اختيرت ىذه المفظة.

 )كسخر لكـ الفمؾ لتجرم في البحر بأمره(.  حسف التعميؿ في قكلو -
                                                           

  (.477)ص الكريـ الكتاب ايامز  إلى السميـ العقؿ إرشاد السعكد، أبك(  1)
 .( 21/491) والتنوٌ  التح ٌ  ابف عاشكر،( 2)
ف،( 3)  . 444)ص البءٌع فً الق آن إبراىيـ عبلَّ
 . ( 19/97) فخر الديف الرازم، مفاتيح الغيب( 4)
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(: "البلـ الـ التعميؿ كمضارع منصكب بأف مضمرة بعد الـ  دعَّاسقاؿ  في إعراب )ًلتىٍجًرمى
)رزقا لكـ(.  قكلو حسف التعميؿ فيأٌف حيث  كبالتالي يككف فييا حسف تعميؿ. ( 1)التعميؿ"

كبالتالي يككف فييا  .( 2)"المراد أنو تعالى إنما أخرج ىذه الثمرات ألجؿ أف تككف رزقا لناك"
 حسف تعميؿ.

يغاالن في  - إيغاؿ االحتياط: حيث ذكر )لكـ( ثبلث مرات ككانت الثانية كالثالثة تأكيدنا كا 
 المعنى.

في ىذه اآلية المباركة إلى خمؽ  –لى حسف التقسيـ كالترتيب: فقد قسـ البارئ سبحانو كتعا -
 ثـ تسخير األنيار.، السمكات كاألرض، ثـ إنزاؿ المطر، ثـ إخراج النبات، ثـ تسخير الفمؾ

الطباؽ المكجب بيف السمكات كاألرض، كلعؿَّ ذكرىا أكثر اآليات كركدنا كانتشارا في السكر  -
 جؿ شأنو. –فيي مف أعظـ مخمكقاتو  -خصكصا-المكية 

: كىك رد الصدر عمى العجر، كقد جاء الشاىد في النكع الثاني مف التصدير كىك التصدير -
  ابن المعتز كما قسميا كنيايتيا أف تأتي الكممة مكررة في كسط الجممة

جناس مستكفي بيف )مف( األكلى التي بمعنى حرؼ الجر ك)مف( الثانية اسـ في محؿ  -
 ( 3)المفعكؿ

ٍَْس :اآلية التي تمييا في قكلو تعالىالسجع( كذلؾ مع ) الفاصمة القرآنية - ًُ الظَّ ر ىَُس وََشخَّ
ار َٓ ًُ اليًََّْو َوانلَّ َر ىَُس َر َدآنِتَنَي وََشخَّ ٍَ  (األنيار)فالفاصمة بيف كممتي  [33]إبراىيـ:َواىَْل

 جناس ناقص. -أيضا –كبينيما  (نيار)ك
 الجناس التام المستوفي: -

 ، كينقسـ إلى:ما كاف لفظاه مف نكعيف مختمفيف كىك

 جناس مستوفي بين اسم وحرف : 

ًْ كقولو تعالى: - ُْ ًْ إِذَا  يِْديِٓ
َ
ْج أ ٌَ ا كَدَّ ٍَ ِ ًْ َشيِّئٌَث ة ُٓ ا ِإَون حُِػتْ َٓ ِ ٔا ة ذَْرَِا انلَّاَس رَّّْمًَث فَرُِض

َ
ِإَوذَا أ

: َحْلَُِفٔن  .[36]الرـك

                                                           

  .( 2/123) الك ٌم الق آن إع ابدعَّاس،  (1)
 الاجبق.الم جع ( 2)

 . ( 41/14) الرازم، مفاتيح الغيب( 3)
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نٌي في محٌؿ نصب إذا األكلى( "ظرؼ لمزمف المستقبؿ متضٌمف معنى الشرط مب) "فإعراب
 .(1)متعٌمؽ بمضمكف الجكاب )أذقنا(" 

ظرؼ لمزماف الشرطية "أداة شرط غير جازمة ) إذا() كجاء في كتب النحاة "تعرب 
 .(2)المستقبؿ(" 

إذا( الثانية "حرؼ فجائي" كجدير بالذكر أفَّ ) في شرحو: "أما إعراب ابن عقيلكقاؿ  
كأضاؼ ابف عقيؿ بشأف إذا  (3)ة بالفاء كيمكف حذفيا"نقتر إذا الفجائية عرفيا النحاة بأنيا تأتي م

 الفجائية:
 كإن تجد إذا لنا مكافأة           "وتخمف الفاء إذا المفاجأة

أم إذا كاف الجكاب جممة اسميَّة كجب اقترانو بالفاء كيجكز إقامة إذا الفجائية مقاـ  
ف تصبيـ سيئة بما قدمت أيديي) الفاء" كمنو قكلو تعالى  .(4)"( ـ إذا ىـ يقنطكفكا 

فكممة )إذا( األكلى شرطية ك)إذا( الثانية فجائية، فيككف لدينا جناس بيف اسـ ، كبالتالي 
 إذا( الثانية.) كىي إذا األكلى كحرؼ كىي

 الجناس الناقص ويضم: -2

 الجناس الناقص )الجناس العددي(: .أ 

تكمف في أكؿ أك كسط الزيادة  إالَّ أفَّ  (5)كىك اختبلؼ المفظيف في عدد الحركؼ 
 :الكممة. كمثاؿ عمى شرح ىذا النكع مف الجناس

اق قولو تعالى: - اُق ةِالصَّ ِج الصَّ ٍََصاق * َواِْلَفَّ ْ هٍِذ ال ٌَ ْٔ  [30-29القيامة: ] إََِل َرّبَِم يَ

حيث زادت الثانية عف األكلى بحرؼ في صدر الكممة،  ،)المساؽ(( كفالجناس بيف )الساؽ 
 . (6)ا مطرفنادة في آخرىا ألصبح النكع جناسن كلك  كانت الزيا

                                                           

 .( 11/100)الجدكؿ في إعراب القرآف ، عبد الرحيـ (1)
 (.148)ص ( جرادة، الجامع في اإلعراب2)
 .( 4/38) ج،شرح ابف عقيؿ ، اليمذانيابف عقيؿ ( 3)
 .(4/38) ج،الاجبقالم جع ( 4)

 (.247 )ص البديع( –البياف  -راف )المعاني مف ببلغة الق ،عمكاف( 5)
 .275ص  ( المرجع السابؽ،6)
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ََ ةِِّ : كال سوَّ طأُّو - ٌَ َْ آ ٌَ وَن َنَ َشبًِِو اَّلّلِ  ِٔنُدوَن َوحَُػدُّ اٍط حُ ْ ةُِسّوِ ِِصَ َواَل َتْلُهُدوا
ْ َنًَْف ََكَن ََعكِتَ  ًْ َواُُلُروا ُك َ ًْ كَيًِاًل فََهَثَّ ْ إِذْ ُنِخُ ًَٔسا َواذُْنُروا ا ِن َٓ ْفِصِديََوَتتُْغَٔج ٍُ ْ  ُث ال

 .[86]األعراؼ:
ككما ىك معمـك أفَّ  ،حيث زادت الثانية عف األكلى بحرؼ مد ،)آمف(ك فالجناس بيف )مف(

كىما اليمزتاف؛ فأصؿ الكممة ىك  ،عبارة عف حرفيف مثميف متحرؾ فساكف( اليمزة في )آمف
يد مدَّ بدؿ حيث ذكر في )أأمف( فأبدلت الثانية ألفنا تخفيفنا، كسمي ىذا المد في كتب التجك 

كتاب الكاضح في أحكاـ التجكيد مد البدؿ ىك: "إذا اجتمعت ىمزتاف أكليما متحركة كالثانية 
ساكنة، كجب إبداؿ الثانية حرؼ مد مف جنس حركة ما قبميا، فإف كانت اليمزة األكلى 

 .(1)مفتكحة، أبدلت الثانية ألفنا"

كلكف في مطمع إحدل  ،ف حيث العددكعمى ىذا، يككف بيف الكممتيف جناس ناقص م
 فنا.الكممتيف؛ ألنو إذا كاف في نياية الكممة لكاف الجناس مذيبلن أك مطرَّ 

 الجناس المطرَّف: .ب 

شريطة أف تككف الزيادة في طرؼ إحدل  ،كىك اختبلؼ المَّفظيف في عدد الحركؼ 
ال كاف النكع جناسا مذيبل  .(2)الكممتيف كبحرؼ كاحد فحسب، كا 

ََ َتخْئُ َلحهانلَٔل  - ْدَح ٌَ ِْْو  َ
ا ُنَِج ذَاوِيًا ِِف أ ٌَ ُر َو ٍُ ًُ اىُْه َُا كُُروًُا َذخََفاَوَل َنيًَِْٓ

ْ
نَظأ

َ
َِّا أ َوىَِه

َِّا ُمرِْشينِي َِّا ُن ًْ آيَاحَِِا َوىَِه  [45]القصص:َنيًَِْٓ
 حيث زادت األكلى عف الثانية  بحرؼ الـ مشبعة بمد في( ) كنَّا( كفالجناس بيف )لكٌنا

 صدر الكممة.
 الجناس المذيل .ج 

عف )الجناس المذيؿ(: ىك "الذم يكجد في إحدل   أبي اإلصبع المصريقاؿ ابف  
  .(3)كممتيو حرؼ، ال يكجد في األخرل كجميع الحركؼ األخرل مكجكد في األكلى 

  

                                                           

 (.81)ص الكاضح في أحكاـ التجكيد القضاة، ( 1)
 (.247 )ص البديع( –البياف  -عمكاف، مف ببلغة القراف )المعاني ( 2)

 (.404)ص ابف أبي اإلصبع ، تحرير التحبير (3)
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كسمى بعضيـ  ،:" المذٌيؿ بأف يزيد أحدىما أكثر مف حرؼ في اآلخر أك األكؿالسيوطيكقاؿ 
لمتكىج(بػ)ا

(1). 
في الجناس  ابن أبي اإلصبع المصريمع ما ذىب بو  السيوطيكبالتالي يختمؼ  

مف العاًلمىيف الجميميف يختمؼ عما كرد في الكتب  ما ينبغي القكؿ: إفَّ تعريؼ كؿٍّ المذيؿ، ك
 . في اآلخر كليس في األكؿ وكلكن ،فَّ المذيَّؿ ىك أف يزيد أحدىما أكثر مف حرؼإإذ  الببلغية،

ُّ َواُُلْر إََِل :حعبنى قال َْ َُّتْيََف ِْٔنًدا ىَّ ن َتُلَٔل الَ مَِصاَس ِإَونَّ لََم َم
َ
ْب فَإِنَّ لََم ِِف اِْلًََاةِ أ َْ كَاَل فَاذْ

ًِّ نَْصًفا ُّ ِِف اَْلَ َِّ ًَّ نَلَنِصَف ُّ ُث َِّ َُطّرَِر ِي َكيَْج َنيًَِّْ ََعنًِفا نلَّ  [97]طو:إِلََِٓم اَّلَّ

 حيث زادت الثانية عف األكلى  بحرفيف في نياية الكممة. ،) إليؾ (( ك)إلى فالجناس بيف
ََ اىَْلاىنِيوقال تعالى: - ِ ٌّ يُِسً  ٍَ  .[168]الشعراء:كَاَل إَِّّنِ ىَِه

" كذلؾ أكمؿ في الجناس؛ ألنو يككف جناسنا تامنا فقد حصؿ بيف )قاؿ( ابن عاشوريقكؿ 
  (2)القاليف( جناس مذيؿكبيف )

أراد بو الجانب المُّغكم لمفظة  (مطرَّؼك  جناس مذيَّؿ)حينما قاؿ عنو بأنو  اشورابن عكلعؿ 
بأف الزيادة كقعت في طرؼ الكممة، كألف المطرؼ ىك الجناس الذم يزيد في طرفو بحرؼ 

شريطة أف تككف الزيادة في  ،كاحد. أما المذيؿ فيك اختبلؼ المَّفظيف في عدد الحركؼ
 .(3)مف حرؼكبأكثر طرؼ إحدل الكممتيف 

 الجناس المختمف في أنواع الحروف )جناس الختالف(، ويشمل: .د 

  :الجناس المضارع 

، (4)"كىك أف يختمفا بحرؼ مقارب في المخرج، سكاء أكاف في األكؿ أك الكسط أك اآلخر
 :كمثاؿ عمى ىذا النكع

ْٓيُِهٔنَ قولو تعالى:  - ُّ ِإَون ُح ْوَن َخِْ
َ
ُّ َويَِْأ َْٔن َخِْ َٓ ًْ َحِْ ُْ ا  َو ٌَ ًْ َو ُٓ ُُفَص

َ
إاِلَّ أ

 .[26]األنعاـ:يَْظُهُرون

                                                           

 (.711)صالسيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف  (1)
 .( 41/481 )والتنوٌ  التح ٌ  ابف عاشكر،( 2)
 (.247 )ص غة الق آنمن بال، عمكاف( 3)

 (.711)ص اإلتقجن فً عغوم الق آن ،لسيكطيا( 4)



   90 

ف ىما الياء يف المختمفيالحرفأٌف ك  ،) ينأكف(( ك)ينيكفىما ف يف المتجانستيالكممتنمحظ أفَّ 
اتفاقيما في فإفَّ ف مف مخرج كاحد كىك حمقي، كعميو، يكالحرف ػفي األكلى كاليمزة في الثانية

 فو العمماء.عرَّ المخرج جعؿ الجناس مضارعنا كما 
ٍْرَُضٔنقال تعالى و  - ًْ َت ا ُنِخُ ٍَ ِ رِْض ةَِغْْيِ اِْلَّقِ َوب

َ
ًْ َتْفرَُضَٔن ِِف اَ ا ُنِخُ ٍَ ِ  [75]غافر:ذَىُِسً ة

حيث أف الفاء كالميـ حرفاف مخرجيما ، ) تمرحكف(( كتفرحكف ) فالمكقع البديعي بيف كممتي
 كاحد كىك الشفتيف.

 حق )جناس التص  ريف(:الجناس الالِّ

ٍف كانىا غير متقاربيف سيمّْي الحقنا كيككناف " لخطيب القزوينيقاؿ ا ا–كا  إمَّا في  -أيضن
َزة :األكؿ كقكلو تعالى ٍَ ُّ َزةٍ ل ٍَ ُْ  ِ

، كقكؿ بعضيـ )رب كضٌي غير رضٌي(، [1]اليمزة:َويٌْو ىُِِّكّ
مَّا في اآلخر كقكلو تعالى َِ  :كا  ٌْ ََ اََ ِ ٌّ ْمٌر 

َ
ًْ أ ُْ وِ اْْلَِْٔف ِإَوذَا َساء

َ
 .[83]النساء:أ

َِ  قكلو تعالى:حؽ كأمثمة أخرل عمى الجناس البٌل  - ٌّ  ً ُْ ُسُٔج َو
ْ
أ ٌَ ُسُٔج َو

ْ
َضِتَّ إِذَا فُخَِطْج يَأ

ِ َضَدٍب يَنِصئُن
 [96]األنبياء:ُُكّ

بحرفيف مختمفيف في  بدأتاجناس الحؽ ألنيما  )مأجكج(( يأجكج) فالشاىد بيف كممتي
 .الجناس المضارع نقيضالمخرج كىك 

ًْ َُتِْؿ ةِِّ وَِسئْخَُم ٌَِ َشتٍَإ ةِنََتٍإ :وكال حهاَل - َ ا ل ٍَ ِ َضفُج ة
َ
َهَد َدْْيَ ةَهًٍِد َذَلاَل أ ٍَ َذ

 .[22]النمؿ:يَلنِي

نَّيما غير متقاربي إختبلؼ بيف حرفي السيف كالنكف إذ ) نبأ( كاالك سبأ() فالشاىد بيف
 المخرج.

:"الجناس ال) ففٌ  ابن عاشوركقد أطمؽ عميو   (َشَتإٍ )وبني  مزدكج( أك )جناس الخطَّ( قائبلن

ا جناس الخط (ةِنََتإٍ )و كىك أف تككف صكرة الكممتيف كاحدة في  ،جناس مزدكج. كفيو أيضن
ٌنما تختمفاف في النطؽ  .(1)الخط كا 

في إطبلقيما لفظ )جناس مزدكج( أك  محيي الدين درويشيكافؽ رأم  ابن عاشوركيبدك أٌف 
تعالى: كجزاء سيئة  مثَّؿ عمى ىذا النكع بقكلو درويشحيث أف  ، س المزاكجة المفظي()جنا

 سيئة مثميا.
                                                           

 (.948 )ص والتنوٌ  التح ٌ ، بف عاشكرا( 1)
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فيما يشتركاف في أفَّ )جناس  ،كلعؿ كجية النظر تتقارب بينيما في تجاكر ىاتيف الكممتيف
ما  ، كىذامتتاليتيف)الجناس المزدكج( كمييما يككف التجانس بيف كممتيف ك المزاكجة المَّفظٌي(

 سابقنا. محيي الدين درويشأشار إليو 

 
 :)جناس القمب )جناس العكس 

 .(1)كىك أف " يختمفا في ترتيب الحركؼ     
ن َتُلَٔل فَرَّكَْج َبنْيَ ةَِِن تعالى:  كقولو -

َ
َِس إَِّّنِ َخِظًُج أ

ْ
ُخْذ ةِيِْطًَِِت َواَل ةَِرأ

ْ
مَّ اَل حَأ

ُ
ََ أ كَاَل يَاابْ

ًْ حَرْ  َ انًَِو َول َِّْٔل إِْْسَ  .[94]طو:كُْب كَ

ىاتيف الكممتيف اختمؼ فييما ترتيب الحركؼ أٌف )بني(، ك ك فالشاىد بيف كممتي) بيف(
 الثبلث.

َر ُُكٌّ ِِف فَيٍَم يَْصتَُطٔنوقبل حعبنى: - ٍَ ٍَْس َواىَْل اَر َوالظَّ َٓ ِي َخيََق اليًََّْو َوانلَّ َٔ اَّلَّ ُْ  َو
 .[33]األنبياء:

 ؼاختمؼ فييما ترتيب الحرفيف الكا )فمؾ(، كىاتيف الكممتيفك فالشاىد بيف كممتي) كؿ(
ـ. ، كذلؾ لعدـ كجكد الفاء في ىاتيف الكممتيف ناقص كليس كامبلن كما أفَّ جناس القمب  كالبلى

 في الكممة األكلى. 
 .[3]المدثر:َوَربََّم فَهُّبِ وقال تعالى: -

، الراء)فييما ترتيب الحركؼ  )فكبر(، كىاتيف الكممتيف اختمؼك فالشاىد بيف كممتي) ربؾ(
 .(الباء كالكاؼ

 :)جناس التصحيف) جناس الخط 
: "أف يككف النقٍ  ابن أبي اإلصبع المصري"لقد عرَّؼ  ط فارقا بيف جناس التصحيؼ قائبلن
ك  : "السيوطي. كقاؿ (2)الكممتيف ري طّْ ًبأىٍف تىٍختىًمؼى اٍلحي ييسىمَّى ًجنىاسى اٍلخى : كى حَّؼي ًمٍنيىا اٍلميصى ؼي ًفي كى

ِِن َويَْصلنِيكىقىٍكًلًو:   (3)النٍَّقطً  ٍُ َٔ ُحْفهِ ُْ ِي  َٔ يَْظفنِي* َواَّلَّ ُٓ  [01- 19:الظهراء] ِإَوذَا َمرِْؽُج َذ

                                                           

 (.599)ص السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 1)
 (. 105 )ص ابف أبي اإلصبع المصرم، تحرير التحبير( 2)
 ( .3/311) السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 3)
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َلاِِم وََخاَف :وٌرو كَٔل حهاَل - ٌَ َْ َخاَف  ٍَ ِ ًْ ذَلَِم ل رَْض ٌَِ َبْهِدِْ
َ
ًُ اَ َِّـُس َوىَنُْصِهَِ

ٔاْ وََخاَب ُُكُّ *وَِخًد   [15-14]إبراىيـ: َستَّاٍر َنًِِدَواْشخَْفخَُط
ِِن َويَْصلنِيومنو قولو تعالى - ٍُ َٔ ُحْفهِ ُْ ِي  ِإَوذَا َمرِْؽُج ، كقكلو تعالى: [79]الشعراء:َواَّلَّ

َٔ يَْظفنِي ُٓ  [ 80]الشعراء: َذ
 .يف( ك)يشفيف( مف حيث الخط كالنطؽفالجناس بيف )يسق

 :جناس الشتقاق 

اعمـ أنو يمحؽ بالجناس شيئاف: أحدىما أف يجمع المفظيف ك :" الخطيب القزوينيقاؿ  
ؼ أيضا تجنيس االشتقاؽ: "بأف يجتمعا في أصؿ االشتقاؽ كيسمى كعيرٌ   ،(1)االشتقاؽ

َُِّث َُهًًِ نحك .(2))المقتضب(  [89]الكاقعة:فََرْوٌح َوَريَْطاٌن وََس

: الثالث، الراحة: انيالث، ىك الرحمة: : "في معنى الركح كفيو كجكه األكؿالرازيقاؿ 
ما الزىر : كأصؿ الركح السَّعة، كمنيـ مف قاؿ، الفرح المراد ىاىنا ما ىك المراد ثمة، إما الكرؽ كا 

ما النبات"   .(3)كا 

كىحى (.) ) ريحاف( فيما مف منبع اشتقاقي كاحد كىك الفعؿ(  كركح) كبالتالي، فالشاىد بيف  رى

َم لِّلِي :كقاؿ تعالى - َٓ ًْ وَْس ِ ك
َ
ِ فَأ ا اَل َتتِْديَو ِْلَيِْق اَّللَّ َٓ ِ اىَِِّت َذَفَر انلَّاَس َنيًَْ َِ َضًًِِفا فِْفَرةَ اَّللَّ

ٍُٔن ْزََثَ انلَّاِس اَل َحْهيَ
َ
ََّ أ ًُ َوىَِس ِ ًّ َُ اىَْل : ذَلَِم اَّلِي  [30]الرـك

ـ(( ) القيـ ( كأقـ ) فالشاىد بيف  ككبلىما مف الفعؿ المشتؽ  )قكى

ََ إَِّّنِ : وكال حهاَل - ٌِ ْ َُا
َ
ا أ ٌَ رَْض َضًًِِفا َو

َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي َذَفَر الصَّ ُْٓج وَْسَِهَ لَِّلَّ  وَسَّ

ٍُْْشِكنِي ْ   [79]األنعاـ:ال

. كالًجية النٍحك. كالًكٍجية الًقبمة"الصاحب بن عبادقاؿ  : "كالكىٍجوي مستقبىؿي كؿ شيءو
(4). 

وى ( ككجيت ) فالشاىد بيف  () كجيي( ككبلىما مف الفعؿ )كجى
                                                           

 (.971)ص ي، اإليضاح في عمـك الببلغةالقزكين( 1)
 (.711)ص  السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 2)

 .(21/494) فخر الديف الرازم، مفاتيح الغيب( 3)
 ( 4/23) المحيط في المغة  بف عباد،ا( 4)
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ٍُْشرُِمٔن :وَّف كَٔل - ْ ْٔ َنرِهَ ال َ َو َول ـِ  (1) جناس االشتقاؽ[ 8]األنفاؿ:َِلُِطقَّ اِْلَقَّ َويُتِْفَو اْْلَا
 ككبلىما مف الفعؿ )حقىؽى(.( الحؽ (  )ليحؽ) فالشاىد بيف

 

 القيم الدللية والجمالية في فن الجناس -ثالثًا
ا مف اآليات التي - كيبدك أف  ،تحتكم عمى جناس بيف الحركؼ لقد ذكرت السكر المكية بعضن

كلك تتبع القارئ ىذا النكع مف الجناس لكجد أنو يعطي نغمات ، مطرؼ جناسه  ىذا الفف جؿَّ 
باإلضافة إلى ككنو ببلغة قرآنية مف  –إف جاز القكؿ  -إال أنو  نغمات خاطفة  ،مكسيقية

كا بمثمو إف استطاعكا فمـ الرحمف الرحيـ، فمقد كظفيا تبارؾ كتعالى ضد كفار قريش ليأت
يستطيعكا فعؿ ذلؾ، فمقد انتشرت الببلغة في جميع السكر القرآنية بؿ بيف اآليات نفسيا، 
كفي المقابؿ ىناؾ بعض فركع ىذا الفف لـ يذكر في السكر المكية مثؿ الجناس الممفؽ 

ف بميجة ا ما تخاطب المشركيالسكر المكية كثيرن  كربما عمة ذلؾ أفٌ  ،كالمفركؽ كغيرىما
 الزجر كالتيديد كالكعيد.

إفَّ الجناس التاـ بأنكاعو المختمفة يثرم اآلية نكع مف الجماؿ الببلغي كالبديعي، فإف  -
يدلؿ عمى قدرة المبدع عمى انتقاء  –ا ا مستكفين إف كاف جناسن  –تكظيؼ اسـ مجانس لفعؿ 
 كتكظيؼ مثؿ ىذا التجنيس.

ََ  عالى:كقكلو تإنَّ تججو  لفظتً )الامجو ومجو(  - َُزَل ٌِ
َ
رَْض َوأ

َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي َخيََق الصَّ اَّللُّ اَّلَّ

ْمرِ 
َ
ًُ اىُْفيَْم ِِلَْشرَِي ِِف اْْلَْطرِ ةِأ َر ىَُس ًْ وََشخَّ َراِت رِزْكًا ىَُّس ٍَ ََ اثلَّ ْخَرَج ةِِّ ٌِ

َ
اء فَأ ٌَ اء  ٍَ هِ الصَّ

ار َٓ جْ
َ
ًُ اَ َر ىَُس قد أعطى  –ا في السُّكر المكية كقد تكررت كثيرن  –[ 32]إبراىيـ: وََشخَّ

كتبعث النشكة كتشعر بإراحة في ، مات مكسيقية رائعة تمفت االنتباها بنغا ممزكجن تجانسن 
ا كقد استخدمت كممة ماء بدال ا صكتيِّ ا كانسجامن ا لفظيِّ  عف ككنو تآلفن النفس كالفؤاد، فضبلن 

 ا كببلغة.مطر( ليمنح اآلية تآلفا كانسجامن ) مف

َواَل حَزُِر ت ٌكون فٌهج  تك ا  لغفعل مثل الفعل )وز ( مثل قوله تعجلى: فً بعض اآلٌج -
ا ٍَ ْٔ ََكَن ذَا كُْرَّب إِجَّ َ ٌء َول ُّ ََشْ ْو ٌِِْ ٍَ ا اَل ُُيْ َٓ ِ رَْليٌَث إََِل ِّّمْي ٌُ ْخَرى ِإَون حَْدُع 

ُ
ََ  َوازَِرةٌ وِْزَر أ ِي حُِِذُر اَّلَّ

كَاُمٔ
َ
ً ةِاىَغًِْب َوأ ُٓ َْٔن َربَّ ِ َُيَْظ ا َحََتَّكَّ نِلَْفِصِّ ِإَوََل اَّللَّ ٍَ َ حََزّكَّ فَإِجَّ ٌَ اَلةَ َو ا الػَّ

ٍَِػْي ْ  [.18]فاطر:ال

                                                           

 .( 21/ 1) والتنوٌ  التح ٌ ابف عاشكر، ( 1)
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ا كلعؿ ا مكسيقين مما أضفى تناغمن  ،فذكر الفعؿ )كزر( عبر مشتقاتو بيف ثنايا ىذه اآلية
طٌؿ ىذا النكع مف الجناس ي جناس االشتقاؽ قد ذكر في السكر المكية بشكؿ متسع كما أفَّ 

عمى جممة مف الفنكف البديعية األخرل فيك يمتقي مع فف التصدير كفف اإلرصاد المفظي كما 
مع طباؽ السمب حيف تكظيؼ كممة مثبتة ثـ تكرارىا في آخر  -إلى حد ما  –أنو يتكافؽ 

 اآلية منفية أك العكس.

كنو كدينو، التأكيد عمى إحقاؽ الحؽ مف الحؽ تبارؾ كتعالى كيبيف العدؿ كاإلنصاؼ في شؤ  -
ْٔ َنرِهَ :كال حهاَل كما أنو زجر لممجرميف كالكافريف، َ َو َول ـِ َِلُِطقَّ اِْلَقَّ َويُتِْفَو اْْلَا

ْشرُِمٔن ٍُ ْ  .[8]األنفاؿ:ال

شعار المجرميف بقمة المدة التي مكثيا المجرمكف في دنياىـ فيذا استحقار  - لفتي انتباه كا 
  .اح بعكضةلمحياة الدنيا فيي ال تساكم عند اهلل جن

إضفاء نكع مف اإليماف باهلل تعالى في مقدرتو عمى التعرؼ في متطمبات البشر  -
َٔ يَْظفنِي كاحتياجاتيـ. قاؿ تعالى: ُٓ ٍُِِن َويَْصلنِي ِإَوذَا َمرِْؽُج َذ َٔ ُحْفهِ ُْ ِي   َواَّلَّ

 [80]الشعراء:

جازاة مثؿ قكلو لفت االنتباه لمقارئ لؤلىمية كتككف مف باب ربط العقكبة بالفعؿ كالم -
ُّ الَ ُُيِبُّ :تعالى ِ إَُِّ ْسُرهُ لََعَ اَّللَّ

َ
ْغيََص فَأ

َ
َْ َخَفا َوأ ٍَ ا َذ َٓ ِرْيُ ٌّ وََسَزاء َشيِّئٍَث َشيِّئٌَث 

ٍِني ِ ال  [40]الشكرل:اىلَّ
الجناس االشتقاقي قد كثر في السكر المكية بشكؿ كبير إلى أّن مج تقءم ذك ه نخغص م 

خالية الشكاىد مف السكر المكية، ال  األخرل ليذا الفف، كما أف ثمة فنكنن جدا مقارنة مع الفركع ا
ف كاف مف سر ؛ فيك  سيما الجناس التاـ المركب الذم قمت شكاىده في الشعر العربي كذلؾ، كا 

باإلضافة إلى أنو جمع بيف  أف جناس االشتقاؽ يتسـ بالتكرار، كقريب مف الجناس التاـ المماثؿ
، كالتكرار مف سمات السكر المكية الغالبة التي تحتاج إلى تأكيد ي كالدالليالجانبييف اإليقاع

لمكفار كالمشركيف كمنكرم البعث كالقيامة، أما الجناس التاـ المركب فإنو أحيانا ال يتناسؽ مع 
جك السكرة كمقصدىا التي تتجو نحك الزجر كالتيديد كالكعيد، ذلؾ أف جناس التاـ المركب فيو 

 كجمالية قد ال تتكافؽ مع مثؿ ىذه المشاىد كاألمكر.حمية لفظية 

كبشأف تكظيؼ الجناس في القرآف الكريـ؛ أجاب بعض العمماء بأف مراعاة المعاني  
 أكلى مف مراعاة األلفاظ 
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 : (1)وأرجع األستاذ عمي الجندي جمال الجناس إلى ثالثة أسباب

 ما يطمئف إليو الذكؽ كترتاح لو.األكؿ: تناسب األلفاظ في الصكرة كميا أك بعضيا، كىك م

الثاني: التجاكب المكسيقي الصادر مف تماثؿ الكممات تماثبل كامبل أك ناقصا فيطرب األذف 
 كيكنؽ النفس كييز أكتار القمكب. 

 اذ الذم يمجأ إليو المجنس الختبلؼ األذىاف كاختداع األفكار.الثالث: التبلعب األخَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.236)ص البديع( –فنكف ببلغية ) البياف  أحمد مطمكب،( 1)
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 المبحُث الثاني
 الفاصمة القرآنية )السجع( 

 -التعريف لغة واصطالًحا: -أوًل 
 في المُّغة: -

الكبلـي الميقىفَّى أك ميكاالةي الكبلـً عمى : :" السجعلمفيروز أباديجاء في القامكس المحيط 
، ًكمٍّ مامةي ك  رى ٍكتىيا فيي ساًجعةه كسىجكعه : الحى رىدَّدىٍت صى

(1). 

لرجؿ مف باب قطع، كسجعت الحمامة سجع( ا) كجاء في مختار الصحاح: "كقد
 (2)ىدرت.

 المفيوم الصطالحي: -

كما  .(3)السجع بقكلو: "كىك تكاطؤ الفاصمتيف مف النثر عمى حرؼ كاحد القزوينيعرؼ 
الفاصمة القرآنية بقكلو"  نعني  مناع القطانأنو يسمى الفاصمة القرآنية في القرآف الكريـ، كيعرؼ 

َضد:" كمثؿ ذلؾ: قاؿ تعالى (4)ي تيذيؿ اآليات القرآنية"بتمؾ الفاصمة تمؾ النياية الت
َ
ُ أ َٔ اَّللَّ ُْ  كُْو 

ٍَد * ُ الػَّ ًْ ئََُل   *  اَّللَّ َ ًْ يَِلْ َول َ َضد * ل
َ
ًٔا أ ُ ُنُف ًْ يَُسَ َلَّ َ  [4 - 1]اإلخبلص: َول

فالذي ىي عميو ، وعمى رجل وزر، ولرجل ستر، لرجل أجر: الخيل لثالثة) :كقاؿ
 .(5)( ربطيا فخرًا ورياًء ونواًء ألىل اإلسالموزر فرجل 

كراىة إطبلؽ كممة السجع عمى القرآف  وابن األثير الباقالنيكيرل بعض العمماء كمنيـ 
 .(6)ألنو نكع مف الكبلـ يعتمد عمى الصنعة"

: ىناؾ " فرؽ في الكزف كفي نكع قافية الشعر عف الفكاصؿ تحسين عباسكما يقكؿ 
كحد الحرؼ في الفكاصؿ مثؿ ما جميع فكاصؿ آياتيا بإيقاع متكازف كمي  في القرآف فمف السكر

فالفاصمة ، كثر فكاصؿ حركفيا مثؿ سكرة النجـأسكرة القمر، الشمس، األعمى كالميؿ كمنيا ما 
                                                           

 (.939)ص الفيركز آبادم، القامكس المحيط (1)
 .مختار الصحاح ،مز ( الرا2)
 (.362)ص ،اإلٌضجح قزكيني،ال( 3)
 (209)ص مناع القطاف، مباحث في عمـك القرآف( 4)
 .( 10/106)شرح صحيح البخارم  ،( القرطبي5)
 (129)ص( تحسيف عباس، االنسجاـ الصكتي في النص القرآني 6)
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القرآنية مرتبطة بعبلقة مكسيقية ذات قيمة كبرل بفكاتح السكر كالمضمكف فقامت مقاـ القافية في 
 .(1)لنثر كالفرؽ ىك حرؼ الركمالشعر كالسجعة في ا

ا لكبلـ المسجع أفصح كأبمغ مف غير المسجع، فإتياف ما ليس مسجكعن ا: "العموي"كيقكؿ 
فى القرآف يؤذف مع ككنو غير مسجكع أنو في غاية اإلعجاز مع عدـ السجع كفى ىذه داللة 

 .(2)تكسط"عمى إعجازه مف كؿ الكجكه، كقد كرد فيو التسجيع في الطكيؿ، كالقصير، كالم

كنخمص مف خبلؿ ما تقدـ ذكره إلى أفَّ السجع مكجكد في القرآف الكريـ مع األخذ بعيف 
االعتبار أف مف السمات الفاصمة بيف السجع في النثر كالفاصمة في القرآف ىك أف األخيرة تركز 

 حيث قاؿ: تحسين عباسكيؤكد ذلؾ ما قالو ، عمى المعنى كالتناغـ كالعبلقة بمضمكف اآلية
 .(3)المبنى كالمعنى": "كىك يعني أف الفاصمة تحمؿ أمريف

 :شروط السجع -ثانًيا
 : (4)في كتابو )الطراز( الشركط األربعة الكاجب تكفرىا في السجع كىي العمويّ ذكر يحيى 

 الشرط األول: يرجع إلى المفردات:

ع حمكة كىى أف تككف األلفاظ المسجكعة حمكة المذاؽ رطبة طنانة، صافية عمى السما
سماعيا عمى اآلذاف، مجنبة عف الغثاثة كالرداءة،  طيبة رنانة، تشتاؽ إلى سماعيا األنفس، كيمذُّ 

 فيذه الشريطة البد مف مراعاتيا.
 راجع إلى التركيب: الشرط الثاني

كىى أف تككف األلفاظ المسجكعة فى ترٌكبيا تابعة لمعناىا، كال يككف المعنى فييا تابعا 
 اىرة التمكيو كباطنة التشكيو.لؤللفاظ فتككف ظ

 الشرط الثالث: راجع إلى المعاني

أف تككف تمؾ المعانى الحاصمة عف التركيب مألكفة غير غريبة كال مستنكرة كال ركيكة 
 مستبشعة.

                                                           

التقابؿ الجمالي في النص القرآني ، كينظر: 130)ص ـ الصكتي في النص القرآنيباس، االنسجاتحسيف ع (1)
 (134)ص

 .( 3/17)  الط از ،العمكم (2)

 (.129)ص الق آنً النص فً الصوتً االناججم، عباس (3)

 .( 14ك3/13)  الط ازالعمكم،  (4)
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 الشرط الرابع:

أف تككف كؿ كاحدة مف السجعتيف دالة عمى معنى مغاير لممعنى الذل دلت عميو 
اآليات القرآنية لـ تأًت دكف قيمة صكتية أك داللية كما أنيا تركز  كعميو فإفَّ فكاصؿ األخرل.

"إفَّ الفاصمة القرآنية ترد كىي تحمؿ   منَّاع قطَّانعمى الجانب المعنكم في اآلية ذاتيا كيقكؿ 
 .(1)أمريف المبنى كالمعنى فكبلىما يطمب اآلخر"

 أقسام السجع: -ثالثًا
 السَّجُع المطرَُّف: -1

كقكلو تعالى  (2)"ألف الفاصمتيف إف اختمفتا في الكزف فيك السجع المطرؼقاؿ القزكيني: "
َوكَاًرا ِ ًْ اَل حَرُْسَٔن َّلِلَّ ا ىَُس َٔاًرا *  ٌَّ ـْ َ ًْ أ  .[14 -13: حُٔ]َوكَْد َخيََلُس
ِ َوكَاًرا  قولو تعالى: ك - ًْ اَل حَرُْسَٔن َّلِلَّ ا ىَُس َٔارً  *ٌَّ ـْ َ ًْ أ  [14-13]نكح: اَوكَْد َخيََلُس

ذا نظرنا إلى كزنييما فإف ا( في اآليات تمثبلف الفاصمتا)كقارنا( ك)أطكارن  إٌف الكممتيف ف، كا 
فاألكلى عمى كزف )فىعاال( كالثانية عمى كزف )أفعاال( كاتفاؽ في  ،ىناؾ اختبلفا بينيما

 الحرؼ األخير كما ترل.
اًدا :وكال حهاَل - َٓ رَْض مِ

َ
ًْ جَنَْهِو اَ َ ل

َ
تَاَل  *أ ْوحَاًدا   َواْْلِ

َ
 .[7-6]النبأ:أ

ذا نظرنا إلى كزينييما فإف ىناؾ  فكممتي )ميادنا( ك)أكتادنا( في اآليات تمثبلف الفاصمتيف، كا 
 ( كاتفاؽ في األخير.اختبلفا بينيما فاألكلى عمى كزف )ًفعاال( كالثانية عمى كزف )أفعاالن 

 

 السَّجُع المتوازي:  -2

القرينتيف مف األلفاظ أك أكثر ما فييا مثؿ ما : " فإف كاف ما في إحدل القزوينيقاؿ 
ال فيك السجع المتكازم ا ، (3)يقابمو مف األخرل في الكزف كالتقفية فيك الترصيع، كا  كقد عيرؼ أيضن

 (4)بقكليـ: "كىك ما اتفقت فيو الفقرتاف كزننا كتقفينة"

                                                           

 (. 129)ص الق آنً النص فً الصوتً االناججم  عباس، (1)
 (.362 )ص القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة (2)
 (.362 )ص المرجع السابؽ القزكيني، (3)
 (.288)ص البديع( –البياف  -( عمكاف، مف ببلغة القراف )المعاني 4)
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اظ اآليات كبالتالي يككف السجع المتكازم في آخر كممتيف مف الفاصمتيف كليس بيف ألف
 جميعيا كما في السجع المرصع.

َٔنث  نحو قولو تعالى: - ْرفُ ٌَّ ٌر  ا ُْسُ َٓ َٔنث* ذًِ ُْٔؽ ٌَّ َٔاٌب  ْز
َ
 [14-13]الغاشية:َوأ

 التفاؽ )مرفكعة( ك) مكضكعة( كزنا كتقفية.

حْر*َوََلَاٍل َنْْش *َواىَْفْشركقكلو تعالى  َٔ ْ ْفِم َوال  [3-1:اىفشر] َوالظَّ

 الكتر -عشر –كزف كالتقفية بيف الفجرفيناؾ اتفاؽ في ال
 السجع المتفاوت  -3

ثـ السجع إما قصير كقكلو  : "(1) )السجع الطكيؿ أك المتكسط( حيث قاؿ القزوينيأطمؽ عميو 
رَْشاَلِت ُنْرفًا  :تعالى ٍُ ْ  :أك طكيؿ كقكلو تعالى  [2-1]المرسبلت: فَاىَْهاِغَفاِت َنْػًفا * َوال
 ُّاَّلل ًُ ُٓ ًَ  إِذْ يُرِيَس ََّ اَّللَّ َشيَّ ْمرِ َوىَـِس

َ
ًْ ِِف اَ َِازَْخخُ ًْ َوَِلَ ًْ َنرًِْيا ىََّفِظيْخُ ُٓ َراَن

َ
ْٔ أ َ َِامَِم كَيًِاًل َول ٌَ ِِف 

ُدور ًٌ ةَِذاِت الػُّ ُّ َنيًِ ٍَر :أك متكسط كقكلو تعالى [43:اَُفال] إَُِّ اَنُث َوانَظقَّ اىَْل بَِج الصَّ *  اْرََتَ

ٍِرِإَون يََرْوا آيَ  ْصخَ ٌُّ ٔا ِشْطٌر  ُ ٔا َويَُلٔل كقد عرفو بعض الباحثيف بػقكليـ: "كىك  [2-1:اىلٍر{]ًث ُحْهرُِؽ
 :(2")ما اختمؼ فيو طكؿ جممة فاصمة عف أخرل

ًًٍِ:كال حهاَل - اء ةَِِ ظَّ ٌَّ اٍز  ٍَّ َْ
ثًًِ*  

َ
ْهخٍَد أ ٌُ َِّاٍع ىِّيَْخْْيِ  ٌَ  :[12-11]القمـ. 

بينما في اآلية األخيرة أربع كممات مع مراعاة كجكد  ،ث كمماتفنمحظ أفَّ في اآلية األكلى ثبل
 التقفية في الفكاصؿ.

َشُر يَْصُشَدان :وكال حهاَل - ًُ َوالظَّ ٍِزَيان* َوانلَّْش ْ ا َووََؽَم ال َٓ اء رََذَه ٍَ  [7-6]الرحمف:َوالصَّ
ع مراعاة كجكد فنمحظ أفَّ في اآلية األكلى ثبلث كممات بينما في اآلية األخيرة أربع كممات م

 التقفية في الفاصمتيف )يسجداف( )الميزاف(.

نَصاَن ىَِِف ُخْْس *   َواىَْهَْص : كال حهاَل - ِِ  .[2-1]العصر:إِنَّ ا

                                                           

 (.364،363)ص القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة( 1)

 (.172 )ص البءٌع فً الق آن ( إبراىيـ عبٌلف،2)
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بينما في اآلية األخيرة أربع كممات مع مراعاة كجكد  ،فنمحظ أفَّ في اآلية األكلى كممة كاحدة
 )العصر( ك) خسر(.كىك حرؼ الراء في كممتي  ،التقفية في الفاصمتيف

ع. -4  السْجع الُمرصَّ

: "فإف كاف ما في إحدل القرينتيف مف األلفاظ أك أكثر ما فييا مثؿ ما القزوينيقاؿ 
فيك يطبع األسجاع بجكاىر  الحريريفيك الترصيع كقكؿ  ،يقابمو مف األخرل في الكزف كالتقفية
إفَّ بعد الكدر صفكا كبعد ) أبي الفضل اليمذانيككقكؿ  ،لفظو كيقرع األسماع بزكاجر كعظو

 .(1) المطر صحكا(.

 وىما: (2)ينقسم الترصيع إلى قسمينو 
 توازن األلفاظ مع توافق األعجاز: .أ 

ةَْراَر ىَِِف َُهًًِ :كال حهاَل -
َ
اَر ىَِِف َسِطًً* إِنَّ اَ  [14]االنفطار:ِإَونَّ اىُْفشَّ

كفي الحرؼ األخير، ففي الفقرة فالتقابؿ في كممات الفقرتيف يبلحظ فيو االتفاؽ في األكزاف 
ارى  –نىًعيـ( ك)ًإفَّ  -لىًفي  -األىٍبرىارى  –األكلى)ًإفَّ  ًحيـ(، أما حرؼ )ك( فيي  -اٍلفيجَّ لىًفي جى

 بمثابة المشترؾ كالرابط بيف الجممتيف.
ًُٓ:وكال حهاَل - ًُٓ  * إِنَّ إََِلَِْا إِيَاَب َِا ِضَصاَب ًَّ إِنَّ َنيًَْ  [26 -25]الغاشية:ُث

فالتقابؿ في كممات الفقرتيف يبلحظ فيو االتفاؽ في األكزاف كفي الحرؼ األخير، ففي الفقرة 
بمثابة المشترؾ  ك"ثـ" في حرؼأما  حسابيـ(. –عمينا  -إيابيـ( ثـ)إف  –إلينا  -األكلى)إف 

 كالرابط بيف الجممتيف.

ذَْرَن ةِِّ َجْلًها :وكال حهاَل -
َ
ََ ةِِّ َِّمًْها  *فَأ ََٔشْف  [5-4]العاديات:فَ

ذَْرنَ )فكممتي 
َ
ََ )و (فَأ ََٔشْف  اتفقتا كزنا كتقفية. (فَ

ٍمعنا(.  ككذلؾ المفظتاف )نىٍقعنا( ك)جى

ًْ ِِف :وكال حهاَل - ُٓ ْسيِْب َنيًًَِْٓ ِِبًَْيَِم َورَِسيَِم وََطارِْك
َ
ْٔحَِم َوأ ًْ ةَِػ ُٓ ْ َِ اْشخََفْهَج ٌِِ ٌَ َواْشخَْفزِْز 

ْوالدِ وَ 
َ
َٔاِل َواَ ْم

َ
ًَْفاُن إاِلَّ ُغُروًرااَ ًُ الظَّ ُْ ا يَهُِد ٌَ ًْ َو ُْ  [64]اإلسراء:ِنْد

                                                           

 (.362)ص يضاح في عمـك الببلغةالقزكيني، اإل(  1)

ف، (2)  (.406 )ص البءٌع فً الق آن عبلَّ
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فالتقابؿ في كممات الفقرتيف يبلحظ فيو تكازف في األلفاظ كتكافؽ في الحرؼ األخير، ففي 
ـٍ  مىٍيًيـ  -الفقرة األكلى)ًمٍنيي ( ك)عى ٍكًتؾى (. -ًبصى ٍيًمؾى  ًبخى

 :وكال حهاَل -
َ
َذا فَأ َْ َْب ةِِّسخَاِِب  اذَا يَرِْسُهٔناذْ ٌَ ًْ فَاُُلْر  ُٓ لَّ َخِْ َٔ ًَّ حَ ًْ ُث ّْ إََِلِْٓ  [28]النمؿ:ىْلِ

فالتقابؿ في كممات الفقرتيف يبلحظ فيو التقارب في األكزاف كالتكافؽ في الحرؼ األخير، ففي 
ؿَّ  -الفقرة األكلى)فىأىٍلًقٍو  ( ثـ)تىكى ـٍ (. -ًإلىٍيًي ٍنييـٍ  عى

ِسئْتَ  :وكال حهاَل -
َ
ٔا أ ُ ادِرنِيكَال ََ الػَّ ا حَهُِدَُا إِن ُنَِج ٌِ ٍَ ِ حَِِا ة

ْ
خَِِا فَأ َٓ ِ َْ آل فَِهَِا َخ

ْ
 َِا ِِلَأ

 [22]األحقاؼ:

فالتقابؿ في كممات الفقرتيف يبلحظ فيو التقارب في األكزاف كالتكافؽ في الحرؼ األخير، ففي 
اتىًعدي  -ًلتىٍأًفكىنىا( ك)فىٍأًتنىا -الفقرة األكلى)أىًجٍئتىنىا   نىا(.ًبمى

ا ِإَوَُّا لََػادِكُٔن: كال حهاَل - َٓ َِا ذًِ ْ ْرتَي
َ
ا َواىْهِْْيَ اىَِِّت أ َٓ َِّا ذًِ ِل اىَْلْريََث اىَِِّت ُن

َ
 [82]يكسؼ:َواْشأ

فالتقابؿ في كممات الفقرتيف يبلحظ فيو التقارب في األكزاف كفي الحرؼ األخير، ففي الفقرة 
 ًفييىا(. -أىٍقبىٍمنىا  –ًتي الَّ  –ًفييىا( ك) -كينَّا –)الًَّتي األكلى

وا:وكال حهاَل - َِصُّ
َ
ًْ َوأ ُٓ ْٔا ثًَِاَب ًْ َواْشخَْغَظ ًْ ِِف آذَآُِِ ُٓ َغاةَِه

َ
ٔا أ ًْ َسَهيُ ُٓ َ ًْ ِِلَْغفَِر ل ُٓ ُت ْٔ ا َدَن ٍَ  ِإَوَّّنِ ُكَّ

وا اْشخِْهتَاًرا  .[7]نكح:َواْشخَْهَُبُ

( ًلتىٍغًفرى لى  )كيمَّمىا دىعىٍكتيييـٍ  بيف فالتقابؿ ـٍ (.ك يي ـٍ اًبعىييـٍ ًفي آذىاًنًي عىميكا أىصى  )جى

َِهرِ :وكال حهاَل - ٍُ ْ َِ اىَْفْطَظاء َوال اَلةَ َتََِْه َن اَلةَ إِنَّ الػَّ ًِ الػَّ ِ ك
َ
ََ اىِْهخَاِب َوأ وِِحَ إََِلَْم ٌِ

ُ
ا أ ٌَ احُْو 

ا حَْػَُِهٔن ٌَ  ًُ ُ َحْهيَ ْزَُبُ َواَّللَّ
َ
ِ أ  [45]العنكبكت:َوََّلِْكُر اَّللَّ

ًف اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىرً بيف ) فالتقابؿ لىًذٍكري المًَّو أىٍكبىري ( كبيف )... عى  (.كى

ًْ :وكال حهاَل - ُُفِصِٓ
َ
ٍُْهُروَن إاِلَّ ةِأ ا َح ٌَ ا َو َٓ ٍُْهُرواْ ذًِ ا َِلَ َٓ َزاةَِر ُُمَرًٌِِ

َ
ِ كَْريٍَث أ

َوَكَذلَِم َسَهيَِْا ِِف ُُكّ
ا يَْظُهُرون ٌَ  .[123]األنعاـ: َو

ًرًمييىابيف) تقابؿفال كٍا ًفييىا( كبيف)أىكىاًبرى ميجى  (.ًليىٍمكيري

َِ :وكال حهاَل - ا َرَواَِسَ وََسَهَو َبنْيَ اْْلَْطَريْ َٓ َ اًرا وََسَهَو ل َٓ جْ
َ
ا أ َٓ َ رَْض كََراًرا وََسَهَو ِخاَلل

َ
َ َسَهَو اَ ٌَّ أَ

ٍُٔن ًْ اَل َحْهيَ ُْ ْزََثُ
َ
ِ ةَْو أ َم اَّللَّ ٌَّ إََِلٌ 

َ
 .[61]النمؿ:َضاِسًزا أ
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عىؿى األىٍرضى قىرىارنابيف ) فالتقابؿ عىؿى ًخبلىلىيىا أىٍنيىارنا( كبيف )أىمَّف جى  (.كىجى

َْ :وكال حهاَل - ْرَُا ٌَّ ُْٔل فََد ا اىَْل َٓ ا فََطقَّ َنيًَْ َٓ ْ ذًِ ٔا ا َذَفَصُل َٓ َْتَذًِ ٌُ َمْرَُا 
َ
ْٓيَِم كَْريًَث أ ن جُّ

َ
َردَُْا أ

َ
ا ِإَوذَا أ

 [16اء:]اإلسر  حَْدًٌِْيا

في االلفاظ كتكافؽ في الحرؼ األخير، ففي  تقاربفالتقابؿ في كممات الفقرتيف يبلحظ فيو 
ٍرنىا  ًفييىا( ك)فىفىسىقيكٍا  -الفقرة األكلى)أىمى  ًفييىا(. -ميٍترى

 توازن األلفاظ مع تقارب األعجاز: .ب 

ْصتَتنِي:نلَٔل حهاَل - ٍُ ْ ا اىِْهخَاَب ال ٍَ ُْ ا* َوآحَيَِْا ٍَ ُْ َدْحَِا َْ ْصخَلًًِ ََ ٍُ ْ اَط ال  [118]الصافات: الَّصِ

فالتقابؿ في كممات الفقرتيف يبلحظ فيو تكازف في األلفاظ كتقارب في الحرؼ األخير، ففي 
ىىدىٍينىاىيمىا  -اٍلًكتىابى  -الفقرة األكلى )كىآتىٍينىاىيمىا راطى  –اٍلميٍستىًبيف( ك)ى  اٍلميٍستىًقيـ(. -الصّْ

 السجع اإلعناتي:  -5

( كقاؿ:" كىك أف يجيء قبؿ حرؼ الركم كما في معناه  نيالقزويسماه  )لزكـ ما ال يمـز
في باب  ي اإلصبع المصريبابن أكضمو  (1")مف الفاصمة ما ليس ببلـز في مذىب السجع

:" باب االلتزاـ: ىك أف يمتـز الناثر في نثره، أك الشاعر في شعره، قبؿ ركم البيت  االلتزاـ قائبلن
كقد جاء مف  ،ان عمى قدر قكتو، كبحسب طاقتو، مشركطان بعدـ الكمفةمف الشعر حرفان فصاعد

 .(2")ذلؾ في الكتاب العزيز مكاضع رائعة الحسف، كقكلو تعالى: " كالطكر ككتاب مسطكر "

تَِْصُ كقولو تعالى  - ٌُّ  ًُْ ْ فَإِذَا  ُروا ًَْفاِن حََذنَّ ََ الظَّ ِ ٌّ انٌِف  ـَ  ًْ ُٓ ْ إِذَا َمصَّ ٔا َل ََ اتَّ ِي  *ون إِنَّ اَّلَّ
ون  ًَّ اَل ُحْلَِصُ ِ ثُ ًْ ِِف اىَْْغّ ُٓ وَج دُّ ٍُ ًْ َح ُٓ َٔاُج  [202-201]األعراؼ:ِإَوْخ

بيف الفاصمتيف المسجكعتيف )مبصركف(  -أم حركة الحرؼ األخير –فقد جاء قبؿ الركم 
 كىي )الصاد، الراء، الكاك( فضبلن  –أم بنفس القافية  –ك)يقصركف( ثبلث أحرؼ متماثمة 

 النكف. عف قافية

ف كانت بعض األمثمة تتكرر في أبكاب أخرل مف أبكاب السجع فيي تختمؼ مف حيث  كا 
المراد منو ىك عدد الحركؼ  نرل أفٌ  -أم السجع اإلعناتي –النكع كالمقصكد ففي ىذا الباب 

 اة قبؿ الركم كليس االكتفاء بالتكافؽ في الكزف كالتقفية مثبلن السجع المتكازم كغيره.قفَّ المي 
                                                           

 (.367)ص اإلٌضجح، لقزكينيا( 1)
 (.517)ص تح ٌ  التحبٌ  اإلصبع ،أبي ( ابف 2)
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ر :ال حهاَلوك - َٓ ًَ فاََل َتْل ا اَْلَتًِ ٌَّ
َ
َٓر* فَأ انَِو فاََل َتِْ ا الصَّ ٌَّ

َ
 .[10-9]الضحى:َوأ

فقد جاء قبؿ الركم بيف الفاصمتيف المسجكعتيف )تقير( ك)تنير( حرؼ كاحد بنفس القافية  
 غير حرؼ الراء كىك حرؼ الياء.

ٔر :وكال حهاَل - ْصُفٔر * َواىفُّ ٌَّ  [2-1]الطكر:َوكَِخاٍب 

( حرفاف مثبلف أم بنفس مسطكر( ك)الطكرفقد جاء قبؿ الركم بيف الفاصمتيف المسجكعتيف )
 كىما )الطاء كالكاء( غير حرؼ الراء. –القافية 

ًُ ةِاْْلُنَّس :وكال حهاَل - كِْص
ُ
َٔارِ اىُْهنَّس* فاََل أ  [16-15]التككير: اْْلَ

خنس( ك)الكٌنس( حرؼ كاحد أم بنفس فقد جاء قبؿ الركٌم بيف الفاصمتيف المسجكعتيف )ال
 كىك حرؼ النكف غير حرؼ الراء. –القافية 

ا وََشق:وكال حهاَل - ٌَ ِْو َو ََّصق* َواليًَّ رِ إِذَا ات ٍَ  [18-17]االنشقاؽ: َواىَْل

فقد جاء قبؿ الركم بيف الفاصمتيف المسجكعتيف )كسؽ( ك)اٌتسؽ( حرؼ كاحد أم بنفس 
 رؼ القاؼ.كىك حرؼ السيف غير ح –القافية 

اق :وكال حهاَل - اُق ةِالصَّ ِج الصَّ َصاق* َواِْلَفَّ ٍَ ْ هٍِذ ال ٌَ ْٔ  .[30-29]القيامة: إََِل َربَِّم يَ

أم بنفس  –فقد جاء قبؿ الركم بيف الفاصمتيف المسجكعتيف )ساؽ( ك)مساؽ( حرفاف مثبلف 
 كىما )السيف كاأللؼ( غير قافية القاؼ. –القافية 

 

 ية والدللية لفن السجع.القيم الجمال -رابعاً 
، مف القيـ الداللية كالجمالية لفف السجع أك الفاصمة القرآنية أنو يجعؿ المعنى مكتمبلن  إفٌ 

الذم تخمفو ىذه الفاصمة مما يمنح الشعكر بالحركة كالتنفس   عف األثر المكسيقيفضبلن 
" الف اصمة ذات قيمة صكتية كاالرتياح ال سيما إف ختمت الفاصمة بحركؼ المد الثبلث. كما أفَّ

 .(1)جمالية ترتبط أشد االرتباط بمكسيقى النص القرآني"

 كما أف السجع يقكـ بتحريؾ المعنى كنقمو مف حالة الجمكد النظرم إلى حالة تفاعمية.
                                                           

 (.134)ص التحبير تحرير ، اإلصبع أبي ابف (1)
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قمقة أك مضطربة فثمة  تكمف الكاضح أف انتقاء خكاتـ اآليات تككف مريحة لمنفس كليس
الفاصمة مختمفة إلى حد ما ثـ تجد السر يكمف في عبلقة  لكنؾ تجد ،لفاظآيات متكررة األ

 الفاصمة بذات اآلية أك ما يسبقيا.
يا لـ تأت نَّ أػليثبت  القرآفق( الكقكؼ بيف أػسرار الفكاصؿ في 583)تالزمخشريكيطيؿ 
 .(1) حمية كال زركشة،

فيو تأثير ككما ىك معمكـ فإٌف "الفكاصؿ القرآنية في سكر كثيرة متحدة النغـ الصكتي، ك 
 .(2)عميؽ في نفس قارئو كسامعو ما ال يخفى"

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .1/183)الببلغة تأصيؿ كتجديد  ،سمطاف (1)
 (.190ريف كأثره في الدراسات الببلغية )صند المتأخالصحفي، البديع في القرآف ع( 2)
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 المبحُث الثالث
 التصدير) رد األعجاز عمى الصدور(

 التعريف لغة واصطالحا: -أولً 
 التصدير لغة: -

قاؿ صاحب العيف: "كالتصدير حبؿ يصدر بو البعير إذا جرَّ حممو الى خمؼ فالحبؿ 
ر، كالتصدر نصب الصدر في الجمكس، كيقاؿ صدر فبلف فبلننا اسمو التصدير كالفعؿ التصدي

 .(1) ذا أصاب صدره بشيءإ
 التصدير في الصطالح البالغي: -

إلى ففّْ التصدير قائبلن " كىك الذم سمَّاه المتأخركف  اإلصبع المصري ابن أبيتطرؽ 
البيت آخر كممة  : ما كافؽ آخر كممة فياألولثبلثة أقساـ  إلىابن المعتزالتصدير، كقد قسمو 

: ما كافؽ آخر كممة مف البيت أكؿ كممة منو، والثانيفي صدره، أك كانت مجانسة ليا، 
:" ابن المعتزكقاؿ   (2"): ما كافؽ آخر كممة مف البيت بعض كمماتو في أٌم مكضع كاف.والثالث

 (3")كىك رد أعجاز الكبلـ عمى ما تقدميا" 
: ىك في النثر جعؿ أحد مف التقس شيئنا أحمد المراغيكقد أضاؼ  يـ كالتنكيع قائبلى

المفظيف المكرريف أك المتجانسيف أك الممحقيف بيما اشتقاقا أك شبو اشتقاؽ في أكؿ الفقرة  
 .(4) كاألخرل في آخرىا 

 أقسام التصدير: -ثانًيا
 :(5)بتقسيـ ىذا الفٌف إلى ثبلثة أقساـ كىي ابن المعتزقد قاـ ل

 .أخر كممة في نصفو األول تالبي ما يوافق آخر كممة في -1

 .أول كممة في نصفو األول البيت ما يوافق آخر كممة من -2

                                                           

 .( 7/94)العيف، مادة )صدر(  كتجب ( 1)
 (.441)ص تح ٌ  التحبٌ ، اإلصبعأبي  ابف ( 2)
 (.49)ص البديع، ابف المعتز( 3)
 (.940 )صالبياف كالمعاني كالبديع –عمـك الببلغة  المراغي، (4)
 (.49)ص ، البديعابف المعتز( 5)



   106 

 .بعض ما فيو البيت ما يوافق آخر كممة في -3

 كيمكف التمثيؿ عمى ىذه األنكاع الثبلثة فيما يمي:

 األول: أن يوافق آخر الفاصمة آخر كممة ِفي الصدر نحو:

َٓ :كال حتارك وحهاَل َِ اَّللُّ يَْظ ِس ُدوَن َوَكَِف ىَـّ َٓ ٍٍَنَِهُث يَْظ ْ ٍِِّ َوال ْ َُزََلُ ةِهِي
َ
َُزَل إََِلَْم أ

َ
ا أ ٍَ ِ ُد ة

 .[166]النساء: ةِاَّلّلِ َطًًِٓدا

َُج :كال حتارك وحهاَلو
َ
َُم رَّّْمًَث إََُِّم أ ُ ْب نَلَا ٌَِ َلَّ َْ َديْتََِا َو َْ َربََِّا اَل حُزِغْ كُئُبََِا َبْهَد إِذْ 

اب َّْ َٔ ْ   [8مراف:]آؿ ع ال

 والثاني: أن يوافق أول كممة منو نحو:

َِ اْذََتَىكال حهاَل  ٌَ ًْ ةَِهَذاٍب َوكَْد َخاَب  ِ َنِذةًا فَيُْصِطخَُس وا لََعَ اَّللَّ  [61]طو:اَل َتْفََتُ

 الثالث: أن يوافق بعض كمماتو نحو:

َِ َرتْيَِم فََطاَق :وكال حتارك وحهاَل ٌّ ْٓزَِئ ةِرُُشٍو  ٔا ةِِّ  َوىََلِد اْشخُ ا ََكُُ ٌَّ  ً ُٓ ََ َشِخُروا ٌِِْ ِي ةِاَّلَّ
ْٓزُِؤون  [41]األنبياء:يَْصخَ

 كبناءن عمى ما سبؽ، كبالتركيز عمى السكر المكية، قمنا بتفريع ىذا الفف إلى جانبيف كىما:

 الموقع، ويمكن تقسيمو إلى اآلتي: .1

 ما يوافق نياية العجز بداية الصدر: .أ 

رَْض َبْهَد  ُُيْرِجُ :حتارك وحهاَل نلَٔل -
َ
ََ اىََْحِّ َويُْطىِي اَ ًَِّج ٌِ ٍَ ْ ًِِّج َويُْخرُِج ال ٍَ ْ ََ ال اىََْحَّ ٌِ

ا َوَكَذلَِم َُّتْرَُسٔن َٓ ِ ح ْٔ : َم   [19]الرـك
األكلى في مطمع اآلية كالثانية في  جاءتحيث ( )  تخرجكف( كيخرج) فالشاىد البديعي بيف

 آخرىا.
 ما يوافق نياية العجز نياية الصدر: .ب 

ٔا :ال حتارك وحهاَلك - ِي ََكُُ َِ اَّلَّ ْضَص
َ
ً ةِأ ُْ ْسَر

َ
ًْ أ ُٓ ٔا َويَْشزِيَ ٍِيُ ِي َن  اَّلَّ

َ
َٔأ ْش

َ
ًْ أ ُٓ ُ َخِْ َِلَُسّفَِر اَّللَّ

ئُن ٍَ   [35]الزمر:َحْه
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األكلى في نياية المقطع األكؿ  جاءت، حيث )  يعممكف (( كعممكا) فالشاىد البديعي بيف
 مف اآلية الثانية في آخرىا.

ا :َٔل حتارك وحهاَلوك - َٓ ِ ًٌَّث َِتْرِي ٌَِ ََتْخ ِ تْن ٌَّ ا ُغَرٌف  َٓ ِ ْٔك َِ فَ ٌّ ًْ ُغَرٌف  ُٓ َ ًْ ل ُٓ ْٔا َربَّ َل ََ اتَّ ِي َِ اَّلَّ ىَِس
ًٍَِهاد ْ ُ ال ِ اَل ُُيْيُِف اَّللَّ اُر وَْنَد اَّللَّ َٓ جْ

َ
 .[20]الزمر:اَ

اية المقطع األكؿ مف األكلى في ني جاءت، حيث )الميعاد(( ككعد) فالشاىد البديعي بيف
 اآلية الثانية في آخرىا.

 ما يوافق نياية العجز بعض ما في الحشو: .ج 

ا :حتارك وحهاَل نلَٔل - َٓ َ اَر ِخالل َٓ جْ
َ
َر اَ ًٍِو وَِنٍَِب َذخَُفّشِ َِ ُنَّ ٌّ ٌَِّث  ْو حَُسَٔن لََم َس

َ
أ

 .[91]اإلسراء:َتْفِشًْيا

األكلى في حشك اآلية كالثانية في  جاءت، حيث )  تفجيرا (( كفتفجر) فالشاىد البديعي بيف
 آخرىا.

ٍَاُت َرّّبِ :وكَٔل حتارك وحهاَل - ِ ن حََِفَد َك
َ
اِت َرّّبِ نَلَفَِد اْْلَْطُر َرتَْو أ ٍَ ِ ْٔ ََكَن اْْلَْطُر ٌَِداًدا ىََِّك كُو ىَّ

َدًدا ٌَ ٍِرْيِِّ  ِ ْٔ ِسئَِْا ة َ  .[109]الكيؼ:َول

األكلى في حشك اآلية كالثانية في  جاءت، حيث ددنا ()  مى ( كدادنامً ) فالشاىد البديعي بيف
 آخرىا.

 النوع والكيف، ويمكن تقسيمو إلى اآلتي: .2

 ما كان في طرفي اآلية  ترديدا: .أ 

َِّا ََغوِيَ:كال حتارك وحهاَل - ًْ إَُِّا ُن يَِْاُز َٔ ْغ
َ
 .[32]الصافات:فَأ

 )  غاكيف (( كفأغكيناكـ) فالشاىد البديعي بيف
 ا:اآلية  جناسً ما كان في طرفي  .ب 

ََ اىَْلاىنِي:حتارك وحهاَل نلَٔل - ِ ٌّ يُِسً  ٍَ  .[168]الشعراء:كَاَل إَِّّنِ ىَِه

 )  القاليف (( كقاؿ) حيث أف الشاىد بيف
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 ما كان في طرفي اآلية  ُممحًقا بالجناس: .ج 

ََ الصَّ :كال حتارك وحهاَل - ِ ٌّ َْ ُسٍِد  ٌِ ِ ٌِِّْٔ ٌَِ َبْهِده َُزنْلَا لََعَ كَ
َ
ا أ ٌَ زنِىنِيَو ٌُ َِّا  ا ُن ٌَ اء َو ٍَ 

 .[28]يس:

 ، كىما مف منبع اشتقاقي كاحد.()منزليف( كأنزلنا) حيث أف الشاىد بيف

ٌء َنِشًب:وكال حتارك وحهاَل - َذا ََشْ َْ ًْ َذَلاَل اىََْكفُِروَن  ُٓ ْ ِِ ٌّ ِِذٌر  ٌُ  ًْ ُْ ن َساء
َ
ٔا أ  ةَْو َنِشتُ

  [2]ؽ:

 )  عجيب (( كعجبكا ) حيث أف الشاىد بيف
ا ََعمِئُن:كال حتارك وحهاَلو - َٓ َ ًْ ل ُْ اٌل ٌَِ ُدوِن ذَلَِم  ٍَ ْخ

َ
ًْ أ ُٓ َ َذا َول َْ  َْ ِ ٌّ ٍَْرةٍ  ًْ ِِف َد ُٓ  ةَْو كُئُبُ

  [63]المؤمنكف:

 ) عاممكف (.( كأعماؿ) حيث أف الشاىد بيف

مف خبلؿ ما تقدـ ذكره يتضح لنا ثمة تشابو في األمثمة المستدؿ بيا في التصدير مع 
 ذكرىا بمزيد مف التفصيؿ في مكضعيا الحقنا. نالمفظي مع كجكد احتكاكات س رصاداإل

 : وقد حدد أحد الباحثين المعاصرين الفروق بن اإلرصاد والتصدير بثالثة فروق وىي

  .بينما التصدير ينتمي إلى المحسنات المفظية، اإلرصاد ينتمي إلى المحسنات المعنكية (1

 أما التصدير فإلى عجزه. ينظر في اإلرصاد إلى صدر الكبلـ، (2

بينما أساس النظر في ، أساس النظر في اإلرصاد إلى صدر الكبلـ أساس معنكم (3
 (1) .التصدير إلى عجز الكبلـ لفظي

تطرؽ في تفسيره إلى فف التصدير؛ لكنو يربط  ابن عاشوركتجدر اإلشارة إلى أٌف 
االمفظة األكلى بالثانية كىما في آيتيف مختمفتيف،  مثمنا في اآليات  اآية كاحدة كمفي  كأيضن

السابقة، حيث يككف إحدل المفظتيف في آية كاألخرل في آية ثانية، كقد تككف المَّفظة الثانية بعد 
حيث أم مف -عدة آيات مف المفظة األكلى، كقد يككف التصدير مف كجية نظره إشاريِّا كدالليِّا 

ى ةَِهتِْدهِ  :كلو تعالىفي ق ابن عاشورالمعنى كليس المفظ. كنظائر ذلؾ قكؿ  ْْسَ
َ
ِي أ ُشتَْطاَن اَّلَّ
 ُّ َْ آيَاحَِِا إَُِّ ٌِ ُّ ََْٔلُ ىُُِنِيَ َِا َض ِي ةَاَرْك كََْص اَّلَّ

َ
ْصِشِد اَ ٍَ ْ ْصِشِد اِْلََراِم إََِل ال ٍَ ْ ََ ال ِ ٌّ ًٍُِم ََلاًْل  َٔ الصَّ ُْ  

  [1]اإلسراء: اْلَِػْي
                                                           

 .( 8/150 ) والتنوٌ  التح ٌ  عاشكر،( ابف 1)
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الحراـ كتفرعت في المسجد األقصى. ثـ : قدرت الحنيفية مف المسجد ابن عاشورقاؿ   
عادت إلى المسجد الحراـ كما عاد اإلسراء إلى مكة ألف كؿ سرل يعقبو تأكيب. كبذلؾ حصؿ 

 .(1)رد العجز عمى الصدر

ٍََ َكَ :وكال حتارك وحهاَل ًْ إََِلٌ َواِضٌد َذ ُس ُٓ َ ا إِل ٍَ جَّ
َ
ًْ ئَُِح إََِلَّ أ ِرْيُُس ٌّ َُا بََْشٌ 

َ
ا أ ٍَ َن يَرُْسٔ كُْو إِجَّ

َضًدا
َ
اًل َغاِِلًا َواَل يُْْشِْك ةِهَِتاَدةِ َربِِّّ أ ٍَ ْو َخ ٍَ   [110]الكيؼ:ىَِلاء َرّبِِّ فَيًَْْه

أم ما أنا إال بشر ال أتجاكز البشرية إلى العمـ بالمغيبات. كأدمج في ىذا أىـ ما يكحى 
قاء اهلل تعالى. كىذا مف رد إليو كما بعث ألجمو كىك تكحيد اهلل كالسعي لما فيو السبلمة عند ل

ْؤٌِِنَِي  (2)العجز عمى الصدر مف قكلو في أكؿ السكرة ٍُ ْ َ ال ُّ َويُبَّْشِ ْ ُ ُ ًشا َطِديًدا ٌَِ َلَّ
ْ
ُِِذَر ةَأ ا َّلِ ًٍ ِ ًّ َر

ْسًرا َضَصًِا
َ
ًْ أ ُٓ َ نَّ ل

َ
اِِلَاِت أ ئَُن الػَّ ٍَ ََ َحْه ِي َْ نِ إلى قولو:  [2]الكيؼ:اَّلَّ ً ةِِّ ٌِ ُٓ َ ا ل يٍْم َوالَ ٌَّ

ًْ إِن َحُلٔلَُٔن إاِلَّ َنِذةًا َٔآِِْ فْ
َ
َْ أ ًث ََّتُْرُج ٌِ ٍَ ِ ًْ َنُُبَْت َك  .[5]الكيؼ:ٌةَانِِٓ

 التصدير: القيم الدللية والجمالية لفنّ  -ثانًيا
مما يمفت االنتباه أٌف األىمثاؿ القرآنية في بعض األحياف تحتكم عمى فف التصدير كمثاؿ 

ا َوَكَذلَِم ُُيْ :ذلؾ قكلو تعالى َٓ ِ ح ْٔ رَْض َبْهَد َم
َ
ََ اىََْحِّ َويُْطىِي اَ ًَِّج ٌِ ٍَ ْ ًِِّج َويُْخرُِج ال ٍَ ْ ََ ال رُِج اىََْحَّ ٌِ

 .[19]الركـ:َُّتْرَُسٔن

كما أٌف )التصدير( يطؿُّ عمى بعض الفنكف األخرل، كمف المعمكـ أٌف التصدير ىك 
ؽ، بمعنى أٌف التصدير قد ييذكر فيو كممتيف تكرار الكممة بالترديد أك التجنيس أك االشتقا

متكررتيف بنفس المفظ، كقد يحتكل عمى كممتيف متجانستيف، كيقصد ىنا الجناس الناقص، كقد 
 يككف التصدير بيف كممتيف مف منبع اشتقاقي كاحد كما اتضح ذلؾ سابقنا.

في مطمع  تكررافتكعميو؛ فإف ففَّ التصدير سيمنح مكسيقا جميمة ال سيما كأفَّ الكممتيف 
 اآلية كنيايتيا.

نكقد قاؿ  ، :" التصدير ييضفي جماالن مكسيقيان يقٌرب مف مكسيقى الغناءإبراىيم عالَّ
أف لو سمات كمزايا ذكر  عاّلنكقد رأل ( 3)كالمكسيقى كما ىك معمكـ تحمك عمى الترديد كالتكرار.

 منيا:
                                                           

 .( 13 / 14 ) ابف عاشكر، التحرير كالتنكير(  1)
 .( 148ك  147 / 15 ) المرجع السابؽ(  2)
 (.470-441 )ص ،البءٌع فً الق آنعؤٌلف،  (3)
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 بو تقريب كبياف كتدليؿ  ( أ

 بو نكع مف زيادة المعنى  ( ب

  .ذكير أك رابط مف ركابط التذكربو ت ( ت

  (1)بو مكسيقى كتكرار". ( ث
في أطركحتو البديعية في القرآف الكريـ،  إبراىيم عاّلنكلعمنا ال نتَّفؽ مع ما ذىب إليو 

كالذم ذىب إلى أنو ال اختبلؼ بيف التصدير كاإلرصاد كما أنَّو ال يكجد في القرآف الكريـ فف 
أم معنى الصدر –ى مقدمة اآلية يتطمب معنى نيايتيا اإلرصاد المفظي، فاإلرصاد ىك معن

 .كىذا مكجكد في القرآف الكريـ -جزيتطمب معنى الع

ٍُٔن  كمثاؿ ذلؾ قكلو سبحانو:- ًْ َحْليِ ُٓ ُُفَص
َ
ٔاْ أ ًُ اَّللُّ َوىـِسَ ََكُُ ُٓ ٍَ ا َكيَ ٌَ  .[ 33]النحؿ:َو

ًُ انلَّاَس َطيْئًا وَ وكال حهاَل - ٍُٔنإِنَّ اَّللَّ اَل َحْليِ ًْ َحْليِ ُٓ ُُفَص
َ
ََّ انلَّاَس أ  .[44]يكنس: ىَـِس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .150ص ،البديع في القرآف عؤٌلف،(1)
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 المبحُث الرابع
 إيغال الحتياط 

  -ا:التعريف اصطالحً  -أوًل 
)اإليغاؿ( بقكلو: "كمعنى ذلؾ أف المتكمـ أك الشاعر إذا انتيى  عرف ابن حجة الحمويّ 

زائدا أك كبلِّ منيما فكأٌف المتكمـ أك إلى آخر القرينة أك البيت استخرج سجعة أك قافية يريد معنى 
ذي كبمغ مراده فيو إلى زيادة عف الحد كقكؿ  ،الشاعر قد تجاكز حٌد المعنى الذم ىك آخذ فيو

 : (1)الرمة

 دموًعا كتبديد الجمان المفصل   أظنُّ التي يجدي عميك سؤاليا

ا كلك لـ يفيد معنى زائدن فإنو تـ كبلمو بقكلو كتبديد الجماف كاحتاج إلى القافية فأتى بما   
 .(2)يأت بيا لـ يحصؿ"

 .(3) ا بأنو: "ختـ الكبلـ بما يفيد نكتة يتـ المعنى بدكنياآخر مختصرن  اكقد عيٌرؼ تعريفن 
َِب :كال شتطاُّ -

َ
َب َوأ ا فََهذَّ َٓ َِا ُكَّ ِ َريَِْاهُ آيَاح

َ
 [56]طو:َوىََلْد أ

لعتكه كاستكباره كقيؿ كذب باآليات كأبى( اإليماف كالطاعة ) في تفسيره أبو السعودقاؿ 
 (4) جميعا كأبى أف يقبؿ شيئا منيا.

كلما جاء بكممة )كأبىى( أكغؿ في التعبير بالكذب  ، فكٌذب() كعمى ىذا فقد تـ المعنى بكممة
 فكاف أبمغ كأشٌد.

ًْ يَ :وكال شتطاُّ - َ ل
َ
ِْٔم أ ِشًفا كَاَل يَا كَ

َ
ٌِِّْٔ َغْؾتَاَن أ ًْ وَْنًدا َضَصًِا فَرََسَم ُمََٔس إََِل كَ ًْ َربُُّس هِْدُز

ْخيَْفخًُ 
َ
ًْ فَأ ّبُِس َِ رَّ ٌّ ًْ َغَؾٌب  ن َُيِوَّ َنيًَُْس

َ
ًْ أ َردتُّ

َ
ْم أ

َ
ُْٓد أ ًُ اىَْه َذَفاَل َنيًَُْس

َ
أ

ِْٔنِدي ٌَّ
:[86]طو 

                                                           

 (.226بسج، ديكاف ذم الرُّمَّة )ص( 1)
 ( 2/27)ب كغاية األرب ، خزانة األدابف حجة( 2)
 (.81)صنشأة الفنكف الببلغية ، ( حمزة الدرمرداش3)
  .( 6/23)الكريـ  الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد السعكد، أبك (4)
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كال بد ، مـ أنو مكضع عقكبة مأمكلة فدفعياا مف حيث عا( أم حزينن )أسفن  ابن عطيةقاؿ 
كبلـ العرب متى كاف مف ذكم قدرة عمى مف دكنو فيك غضب كمتى  كاألسؼ في ،منيا

    (1) كاف مف األقؿ عمى األقكل فيك حزف.

  .مكغمة في التعبير بالغضب جاءت كمف ىنا ييستشؼُّ أفَّ كممة )أسفنا(
ِ َنخََب لََعَ َجْفِصِّ ال:وكال شتطاُّ - رِْض كُو َّلِلّ

َ
اَواِت َواَ ٍَ ا ِِف الصَّ ٌَّ  ٍََ ِ ّ ًْ كُو ل َُِّس َه ٍَ رَّّّْمََث ََلَْش

ًْ اَل يُْؤٌُِِٔن ُٓ ًْ َذ ُٓ ُُفَص
َ
واْ أ ََ َخِْسُ ِي ثِ اَل َريَْب ذًِِّ اَّلَّ ٌَ ِْٔم اىْلًَِا  .[12]األنعاـ:إََِل يَ

الختيارىـ الكفر. فيـ ال  ؛"الذيف خسركا أنفسيـ في عمـ الٌمو :الزمخشريقاؿ        
)إيغاؿ احتياط(، ألف اآلية اتضح معالميا  ، كبالتالي يككف في ىذه اآلية(2)يؤمنكف.

ألنو بطبيعة  ؛كختاميا عند كممة خسركا أنفسيـ، كقد جاءت جممة )فيـ ال يعممكف( تأكيد
 الحاؿ الذم يظمـ أك يخسر نفسو يككف غير مؤمف.

ٌث َشتََلْج :كال شتطاُّ - ٍَ ِ ْٔاَل َك َ بَِّم ىَُلَِضَ  َوىََلْد آحَيَِْا ُمََٔس اىِْهخَاَب فَاْخخُيَِف ذًِِّ َول ٌَِ رَّ
ُّ ُمرِيب ِِْ ٌّ ًْ ىَِِف َطّمٍ  ُٓ ًْ ِإَوجَّ ُٓ  [110]ىكد:ةَيَِْ

 .(3): "كالمريب: المكقع في المريبة الشوكانيقاؿ 

 كممة) مريب( كاف إيغاالن في المعنى. جاءتفقد تـ المعنى بكممة شؾ فمما 

َٔ يُْدرُِك ا:كال شتطاُّ - ُْ ةَْػاُر َو
َ
ُّ اَ َٔ اليَِّفًُف اْْلَتِْيالَّ حُْدرُِك ُْ ةَْػاَر َو

َ
َ:[103]األنعاـ 

ا لتكىـ أف مف ال تدركو األبصار ال يعمـ : "ىي تذييؿ لبلحتراس دفعن ابن عاشورقاؿ عنيا 
ةَْػارُ )اآلية تامة المعنى بقكلو تعالى  جاءت. (4)أحكاؿ مف ال يدرككنو

َ
ُّ اَ ( كلكف الَّ حُْدرُِك

َٔ جممة) جاءتتى ال تككف ىناؾ مبلبسات كتكىمات اإلعجاز الببلغي كالبديعي كح ُْ َو
ةَْػارَ 

َ
 ( مكغمة في المعنى كمؤكدة بأنو تعالى يدرؾ كؿ شيء كال يدركو أحد.يُْدرُِك اَ

 

                                                           

 .( 4/418)المحرر الكجيز  ، عطية( ابف 1)
 .( 2/9)  الكشاؼ، ( الزمخشرم2)
 .( 4/244)السعكد  تفسير أبيالسعكد،  كأبكينظر: ، ك ( 3/489) فتح القءٌ  ( الشككاني، 3)
 .( 253/ 6)كالتنكير  التحرير عاشكر، ابف (4)
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ٌء َنِشًب:كال شتطاُّ - َذا ََشْ َْ ًْ َذَلاَل اىََْكفُِروَن  ُٓ ْ ِِ ٌّ ِِذٌر  ٌُ  ًْ ُْ ن َساء
َ
ٔا أ  [2]ؽ:ةَْو َنِشتُ

ا لغاية االنكار مع زيادة تفصيؿ لمحؿ فسير لتعجيبيـ كبياف لككنو مقارنن ت :"قاؿ أبك السعكد
 (1) ."التعجب

كعميو فكممة ، كقاؿ البعض بؿ الضمير في عجبكا لمكافريف ككرر الكبلـ تأكيدا كمبالغة
 .(2) عجيب جاءت مكغمة في المعنى كمؤكدة.

 القيم الجمالية والدللية لفن إيغال الحتياط. -ثانًيا
أت أمُّ كممة مكررة في القرآف الحكيـ خبط عشكاء دكف أف يىٍخميفيا جماؿ صكتي أك لـ ت

ك التكضيح أسر ببلغي أك إضفاء ركنؽ بديعي فكؿ كممة جاءت مكررة تكف مف باب اإليغاؿ 
كقد تعطي قيمة داللية كذلؾ حسب اآلية، كمف الممكف كجكد االيغاؿ إلبراز أىمية المكقؼ كما 

 .في اآلية السابقة
 ويمكن وضع المقاصد التي يطرحيا فن اإليغال في مجالت كثيرة أبرزىا:

 إبراز الحزف كاألسؼ كالتمزؽ النفسي. -1

 تكضيح أىمية المكقؼ مف قبؿ المؤمنيف بإيمانيـ كالمشركيف بشركيـ كعنادىـ كتعجبيـ. -2

 أمف المبس كالتكىيـ. -3

 عميو الصبلة كالسبلـ. –تسمية النبي  -4

 ؿ كبير بحؽ الظالميف كالكفار.إظيار الريب كالشؾ بشك -5

 التأكيد عمى كفر الكافريف كمجازاتيـ يـك القيامة. -6

 كعمى الخمؽ. -تعالى–اهلل ف كتعالييـ عمى ك تكضيح الصكرة التي كصؿ إلييا المستكبر  -7

 إجبلء الصراحة الدائمة غير المؤقتة. -8

 إظيار الخسارة كاإلغاظة لمكافريف.  -9

كذلؾ لكجكد التأكيد  ،ة لفف اإليغاؿ تكمف في ترسيخ المعنىالقيمة الجمالية كالدالليَّ  كلعؿَّ 
 في الجممة فبدكنو يتـ المعنى كيكتمؿ؛ لكف كجكده منح المفت االنتباىي كتأكيد المعنى.

                                                           

 ( 8/125) أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ( 1)

 .( 6/178)العزٌز  الكتجب تفاٌ  فً الوجٌز المح   ( ابف عطية،2)
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إنو مف الممكف إلحاؽ ىذا الفف البديعي إلى باب )اإلطناب( في عمـ : كنستطيع القكؿ
ف ذلؾ أف اإلطناب ىك كبلـ ميسيب كفيو زيادة ، (1)المعاني كما يرل بذلؾ الباحث إبراىيـ عبلَّ

كتفصيؿ كىذا ىك عيف اإليغاؿ الذم فيو زيادة، كيراد مف كراء ىذه الزيادة  التأكيد كالتكضيح 
 كالبياف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ف، 1)  (.627)ص البءٌع فً الق آن(  عبلَّ



   115 

 لمبحُث الخامسا
 (إلرصاد الّمفظي )التوشيحا 

 -التعريف لغة واصطالحا: -أوًل 
 اإلرصاد في المغة: -

"رصد: الراصد بالشيء الراقب لو  لساف العرب(:) في معجمو ل ابن أحمدالخميقاؿ 
، كالترصد الترقب ،دا يرقبو كرصده بالمكافأة كذلؾكرصى  ،دارصده بالخير كغيره يرصده رصٍ 

 .(1).كاإلرصاد االنتظار كقاؿ غيره اإلرصاد اإلعداد

 التكشيح فيك مف الكشاح كىك حمي المرأة. اأم

 المفيوم الصطالحي: -

 اإلرصاد:-

ا–في كتابو )اإليضاح(: "كمنو اإلرصاد كيسمى )التسييـ(  القزوينيقاؿ   كىك  -أيضن
 .(2)أف يجعؿ قبؿ العجز مف الفقرة أك البيت ما يدؿ عمى العجز إذا عرؼ الركم

 : زىير بن أبي ُسممىكقكؿ 

 .(3)ثمانين حول ل أبا لك يسأم       شسئمت تكاليف الحياة ومن يع

 التوشيح: -

 وابن أبي العسكريالتكشيح ىك اإلرصاد كالتسييـ عند معظـ الببلغييف كما قاؿ 
في حسف التكسؿ كقد عرفو  وشياب الدين الحميفي تحرير التحبير كبديع القرآف  اإلصبع
ف  في كتابو البديع في نقد الشعر ىك "أػف تريد الشيء فتعبر عنو عبارة حسنة بن منقذ أسامة كا 

 : ابن المعتزكقكؿ ، (4)كانت أطكؿ منو"

 كالمسك في ريحو وفي عبقو    و     ـــــــــاك في طبقـــــــون، أتـــــآذري

 م عمى ورقوـــــر بألوانيـــىج قد نفض العاشقون ما صنع ال   
                                                           

 .( 3/177)لعرب: مادة رصد( لساف ا1)
 (.326)ص  القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة( 2)
  (.34)ص سممى أبي بف زىير فاعكر، ديكاف (3)
  .(51ابف منقذ، البديع في نقد الشعر )ص ( 4)
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في المثؿ السائر:" ىك أف يبني الشاعر أبيات قصيدتو عمى  أسامة بن منقذكقد عرفو 
ف كقؼ عمى القافية الثانية كاف شعرنا". بحريف مختمفيف فإف كقؼ عمى الق افية األكؿ كاف شعرنا كا 

ا.  كىذا يختمؼ عما ذكره الببلغيكف كسمي بالتشريع كذك القافيتيف كسمى العمكم التضميف تكشيحن

ٍُٔن  :كقكلو تعالىك  ًْ َحْليِ ُٓ ُُفَص
َ
ٔا أ ًْ َوىَِسَ ََكُُ ُٓ ٍَ ُ َِلَْليِ ا ََكَن اَّللَّ ٌَ  .[40]العنكبكت:َو

ا ذًِِّ َُيْخَيُِفٔن  تعالى لووقو  ٍَ ًْ ذًِ ُٓ بَِّم ىَُلَِضَ ةَيَِْ ٌث َشتََلْج ٌَِ رَّ ٍَ ِ ْٔاَل َك َ  .[19]يكنس: َول

لُٔن:سوَّ طأُّ كلَٔلو
َ
ًْ يُْصأ ُْ ا َحْفَهُو َو ٍَّ ُل َخ

َ
 .[23]األنبياء:اَل يُْصأ

 ية كعجزىا.في صدر اآل الكممتاف جاءت) يسألكف (. كقد ( كفالشاىد بيف كممتي )يسأؿ

َهُسً :كال سوَّ طأُّ - ٌَ ِ فَاجْخَِلُرواْ إَِّّنِ  ا اىَْغًُْب َّلِلّ ٍَ ّبِِّ َذُلْو إِجَّ َِ رَّ ٌّ ُزَِل َنيًَِّْ آيٌَث 
ُ
ْٔالَ أ َ َويَُلٔلَُٔن ل

ِخَِلرِيَ ٍُ ْ ََ ال ِ ٌّ :[20]يكنس. 

في كسط اآلية  الكممتاف جاءتكقد  ، () المنتظريف( كفالشاىد بيف كممتي )فانتظركا
 كعجزىا.

ٍُزنِىنِي:كال سو طأُّ - ْ َُج َخْْيُ ال
َ
تَاَرًَك َوأ ٌُّ زَناًل  ٌُ ُزِىِِْن 

َ
 .[29]المؤمنكف:َوكُو رَّّبِ أ

 في كسط اآلية كعجزىا  الكممتاف جاءتكقد  ) المنزليف (،( كفالشاىد بيف كممتي )أنزلني
ًِّخُٔن: كَٔل حهاَل - ٌَّ  ً ُٓ ًٌِّج ِإَوجَّ ٌَ  .[30]الزمر:إََُِّم 

 فً وسط اٌَة وعجزها.. انكهًحاٌ جاءتوقد ( ) يٍحىٌ( وشاهد بٍٍ كهًحً )يٍثفان

مف الميبلحظ أفَّ البعض قد اختمؼ بآرائو في اتصاؿ أك انفصاؿ فٌني التصدير 
كاإلرصاد،  فمنيـ مف يميؿ إال أٌنو ال اختبلؼ بيف ىذيف الفنييف كأنو ال يكجد في القرآف الكريـ 

الكممة المذككرة في صدر الجممة ىي مكررة في  ذاىبيف إلى أفٌ  -سابقاكما ذيكر  -إال التصدير 
عجزىا، كمنيـ مف يرل أف التصدير مختمؼ عف اإلرصاد مف نكاحو ثبلثة كما يراىا بعض 

 المعاصريف كقد ذكرت سابقا.

ف تشابيا في بعض الشيء إال أٌنيما ا حاصبلن كنعتقد أف اختبلفن   بيف ىذيف الفنيف كا 
فأنت ، مر مفارؽ، فضبلن عف االختبلفات الثبلثة التي ذكرىا الباحثكف المعاصركفيختمفاف في أ

ْو :تتكقع إجابة نياية الجممة قبؿ ذكرىا. فحيف قكلو تعالى
َ
ٍَالنَِهُث أ ْ ًُ ال ُٓ تًَِ

ْ
ن حَأ

َ
ْو يَُِلُروَن إاِلَّ أ َْ

ا ٌَ ًْ َو ََ ٌَِ َرتْيِِٓ ِي ْمُر َربَِّم َنَذلَِم َذَهَو اَّلَّ
َ
ِتَ أ

ْ
ٍُٔن يَأ ًْ َحْليِ ُٓ ُُفَص

َ
ْ أ ٔا ًُ اَّللُّ َوىـِسَ ََكُُ ُٓ ٍَ  َكيَ

 [33]النحؿ:
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(ففي قكلو تعالى ) لػًكف كىانيكٍا أىنفيسىييـٍ مىا ظىمىمىييـي الٌموي كى تتكقع اإلجابة كىي كممة  فينا، كى
 فإنؾ تتكقع تكرار ىذه الكممة أك اإلجابة عمييا. ،)يظممكف(

 ية لفن اإلرصاد المفظّي.القيم الدللية والجمال -ثانًيا
ٌَّن أنَّه ال ف ق بٌن القٌم الءاللٌة فً كال الفنٌن  التصءٌ  ) من خالل مج ابق ٌتب

كبير بينيما، لكنو مف الممكف إضافة قيمة أخرل كىي منح إشعار  واإل صجء( لوجوء تشجبه
شعرا المشاركة في ميسبَّؽ لدل القارئ بالنتيجة أك اإلجابة، مما يضفي أثرا رائعنا في النفس مست

 .التحاكر كالنقاش

 بعد استخراج الشكاىد مف السكر المكية  ييبلحظ أف اإلرصاد يركز عمى جكانب عدة منيا:ك  
ٍِني:كال حهاَل جانب المعاتبة كالزجر لمظالميف  -1 ِ ال ًُ اىلَّ ُْ ٔا  ًْ َوىَِسَ ََكُُ ُْ ٍَِْا ا َكيَ ٌَ  َو

 .[76]الزخرؼ:

ا َواَل  :نساني كقكلو تعالىالتركيز كاإلشعار عمى الضعؼ اإل -2 ًْ ََُْصً ُٓ َ َواَل يَْصخَِفًُهَٔن ل
ون ًْ يََُِصُ ُٓ ُُفَص

َ
  [192]األعراؼ: أ

ّبِِػني :كال سو طأُّ التيديد كالكعيد: -3 ََتَ ٍُ ْ ََ ال ِ ٌّ َهُسً  ٌَ ٔا فَإَِّّنِ    [31الطكر:]كُْو حََربَُّػ

وََخْلَج :كال سو طأُّ :التسكية -4
َ
َِا أ َٔاء َنيًَْ ٔا َش ُ َٔاِنِلني كَال ْ ََ ال ِ ٌّ ًْ حَُسَ  َ ْم ل

َ
 أ

  [136]الشعراء:

َْٔم حُنََس :بالمثؿ، قاؿ جؿ شأنوعقكبة ال -5 ا َوَكَذلَِم اَْلَ َٓ َتخَْم آيَاُتَِا فَنَِصيخَ
َ
 كَاَل َنَذلَِم أ

  [126]طو:
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  المبحُث السادس
 تآلف األلفاظ

 -)تآلف األلفاظ( لغة واصطالًحا: -أول
 :يالتعريف المغو  -

ٍكًضعى أيكًلفيوي ًإيبلى : "لمزبيديجاء في تاج العركس  فان تآلؼ األلفاظ في المغة: لىٍفتي اٍلمى
ؤىالىفىةن ككذلؾ آلىٍفتي المكضع أىؤالف "تىأىلَّؼى اٍلقىٍكـي تىأىلُّفان: اٍجتىمىعيكا كجاء في مكضع آخر، ( 1)، وي مي

ـٍ تى   .(2)ٍأًليفان كاٍئتىمىفيكا اٍئًتبلفان كىما ميطىاًكعا أىلَّفىيي

 التعريف الصطالحي: -

يبدك أف )تآلؼ األلفاظ( ىك ذات مصطمح )ائتبلؼ المفظ مع المفظ( كعمى ىذا، فإف ىذا 
الفف يركز عمى لفظيف، متجاكريف، مراعينا التناسؽ بينيما، كىك مختمؼ عف ائتبلؼ المَّفظ مع 

"ىك ككف ألفاظ العبارة مف  ـ:المعنى أك ائتبلؼ المعنى مع المعنى. كلقد عرفو الببلغيكف بقكلي
ُٔشَف َضِتَّ حَُسَٔن َضرًَؽا  كادو كاحد، في الغرابة كالتأمؿ مثؿ قكلو تعالى:  حَْذُنُر يُ

ُ
ْ حَاَّلل َتْفخَأ ٔا ُ كَال

اىِِهني َٓ ْ ََ ال ْو حَُسَٔن ٌِ
َ
  .[85]يكسؼ:أ

 :(3)فقاؿ مأبي تماكىك لمشاعر  شاىدنا شعريِّا عمى تآلؼ األلفاظ ابن أبي اإلصبعكقد ذكر 

 قنا الخط إّل أن تمك ذوابل  ميا الوحش إل أن ىاتا أوانس   

فمككف ألفاظو مف كاد كاحد متكسطة بيف  ،: " كأما االئتبلؼابن أبي اإلصبعثـ قاؿ 
 . (4)الغرابة كاالستعماؿ ككؿ لفظة منيا الئقة بمعناىا ال تكاد يصمح مكضعيا غيرىا

تى بالتاء التي ىي أغرب حركؼ القسـ أتى بتفتأ :" لما أالسيد أحمد الياشميكيقكؿ 
 .(5)بيف ىاتيف الكممتيف المتجاكرتيف فعاؿ االستمرار. فأصبح ىناؾ تآلؼه لفظيّّ التي ىي أغرب أ

.  كسبب غرابتيا أنيا أقؿ أفعاؿ االستمرار استعماالن
 

                                                           

بيدم،1)  (.45)صمادة ألؼ،  ،القجموس جواه  من الع وس تج  ( الزَّ
 .45الاجبق، صالم جع ( 2)
 (.55)ص رح ديكاف أبي تماـالتبريزم، ش( 3)
 (.369)ص ابف أبي اإلصبع ، تحرير التحبير( 4)
 (.409 )ص ( الياشمي، جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع5)
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يرت في التي اخت -ال سيما  –مما لفت االنتباه أف ىناؾ تعانيقا بيف الفنكف البديعية 
متجاكرة األفكار كالمكضكعات كمتصمة الحيثيات كالمضمكنات. فعمى  االرسالة، كأف ثمة فنكنن 
 قكلو)فف الجناس الناقص(  مثؿ ك اتصاال قريبنا بيف فني )تآلؼ األلفاظ( سبيؿ المثاؿ كيجد أفٌ 

ًْ َُتِْؿ ةِِّ وَِسئْ :جؿ شأنو َ ا ل ٍَ ِ َضفُج ة
َ
َهَد َدْْيَ ةَهًٍِد َذَلاَل أ ٍَ   [22]النمؿ:خَُم ٌَِ َشتٍَإ ةِنَتٍَإ يَلنِيَذ
أف يككف ذا ألفاظ مطبكعة، رقراقة كسمسة   -مف باب أكلى -كعمى ىذا؛ فالقرآف الكريـ 
: "كلقد جاء ىنا زائدنا عمى الٌصحة فحسف محمد أبو موسىبعيدنا عف التكمُّؼ كالتصنُّع كيقكؿ 

نبأ بخبر لكاف المعنى صحيحا  كىك كما جاء كبدع لفظنا كمعنى، أال ترل أنَّو لك كضع مكاف ب
 . (1)أصح لما في النبأ مف الزيادة التي يطابقيا كصؼ الحاؿ

ف كانت تركز عمى الجانب المفظي، لكف المبلحظ أف القرآف  كنعتقد أف األلكاف المفظية كا 
فيما أمراف الكريـ كمف خبلؿ تبحرنا في السكر المكية يعتمد عمى الجانبيف كىما )المفظ كالمعنى( 

 متبلزماف في القرآف الكريـ.

كممات معينة بما يجاكرىا، يككف ليا دكر في  كانتقاءكبشأف تآلؼ األلفاظ فإف التقاء 
 زيادة اإليضاح كالتطابؽ كالتآلؼ، كىذا ما سماه البديعيكف )تآلؼ األلفاظ(.

 أقسام تآلف األلفاظ. -ثانًيا
 ( إلى األنكاع الستة التالية:تآلؼ االلفاظ) كما أنو مف الممكف تقسيـ فف

 ما كان موائًما لمتجانس. - أ

اٍب ةِِّ  :كال حتارك وحهاَل َْ رِْض ِإَوَُّا لََعَ ذَ
َ
َِّاهُ ِِف اَ ْشَه

َ
اء ةَِلَدٍر فَأ ٌَ اء  ٍَ ََ الصَّ َُزنْلَا ٌِ

َ
َوأ

  [18]المؤمنكف:ىََلادُِرون
رنا، فيك الذم ينزؿ مف )ماءن( كلكف ذكر القرآف كممة ماءن كلـ يقؿ مطىنا كممة فالشاىد

أف بينيما  ىك المبلحظف)ماء(، ك السماء() السماء، كبالتالي أعطت انسجامنا كتآلفنا بيف كممتي
ا، كبالتالي تداخمت الفنكف البديعية عمى بعضيا البعض مبرزة االلتقاء الجمالي  جناسنا ناقصن

 كالببلغي معنا.
 

                                                           

 (.574)ص أبك مكسى، الببلغة القرآنية في تفسير الزمخشرم كأثرىا في الدراسات الببلغية (1)
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ِ  :وكال حتارك وحهاَل - ُّ الَ ُُيِبُّ وََسَزاء َشيِّئٍَث َشيّ ِ إَُِّ ْسُرهُ لََعَ اَّللَّ
َ
ْغيََص فَأ

َ
َْ َخَفا َوأ ٍَ ا َذ َٓ ِرْيُ ٌّ ئٌَث 

ٍِني ِ ال  .[40]الشكرل: اىلَّ

اج سمَّى "العقكبة باسـ الذنب" أفَّ ليذه اآلية معنييف كىما: إف  ابن عطيةكيرل  ،قاؿ الزجَّ
أف المجازاة منو تعالى  في حقو تعالى بمعنى المعصية كذلؾ -أم الثانية –كانت السيئة 
ف كانت بمعنى المعصية في حؽ العبادليست سيئة  أم ، إال أف سميت باسـ مكجبتيا، كا 

يسكء ىذا ىذا كيسكء اآلخر، فمسنا نحتاج إلى أف نسمي العقكبة باسـ الذنب بؿ لفعؿ األكؿ 
ألفاظ( في العقكبة( سيككف ىناؾ )تآلؼ ) كيبدك أنو إذا كاف المقصكد ىك (1)سيئة( ) كاآلخر

ال فبل، لكنو يرل أف المعنى ليس كذلؾ حيث  ،كلكنيا تحمؿ معنى األكلى ،ىاتيف الكممتيف، كا 
بقكلو: " كمتا الفعمتيف االكلى كجزاؤىا سيئة ألنيا تسكء مف  الزمخشرييؤكد ذلؾ ما ذىب إليو 

ف تصبيـ سيئة يقكلكا ىذه مف عندؾ: يريد ما يسك  صائب ىـ مف المؤ تنزؿ بو. قاؿ تعالى كا 
 .(تآلؼ ألفاظ). كعمى ىذا نميؿ إلى أنو ال يكجد فييا (2)كالببليا"

 ما كان موائًما لمتطابق. - ب

ًْ :نلَٔل حتارك وحهاَل  - ُٓ اء ىََهيَّ َّ َشاء َوالْضَّ
ْ
ًْ ةِاْْلَأ ُْ َخْذَُا

َ
َِ َرتْيَِم فَأ ٌّ َمٍم 

ُ
َِآ إََِل أ رَْشي

َ
َوىََلْد أ

  [42]األنعاـ: َحخََْضَُّنٔن
ىك الضر  ضادتكمعمكـ أف  (البأساء)مجاكرة لمفظة  (الضرَّاء)آف الكريـ لفظة لقد ذكر القر 

النفع لكف االنسجاـ الصكتي كالتآلؼ المفظي كاف األبرز في اآليات القرآنية مكيّْيا كمدنيّْيا، 
 كممة البأساء بحانب الضراء مف باب التآلؼ كحسف الجكار.  جاءتف

ٔا نَلَا َخاِطهنِيَويَْدُنَٔجَِا رََدتً : وقال تعالى - تًا َوََكُُ َْ  [90]األنبياء:ا َوَر
الشاىد بيف كممتي )رغبنا( ك)رىبنا( المتجاكرتيف قد منحت اآلية الكريمة تآلفا كانسجاما ف

صكتيِّا كلفظيِّا ال سيما أٌنيا عمى كزف كاحد فضبلن عف أٌنيما متجانستاف كما نمحظ أفَّ تآلؼ 
 .اكثيرن األلفاظ لـ يتطرؽ إليو المفسركف 

 ما كان موائًما لمحروف. - ت

رِيز:نلَٔل حتارك وحهاَل  - ٌَّ ْمٍر 
َ
ًْ ِِف أ ُٓ ًْ َذ ُْ ا َساء ٍَّ َ ٔا ةِاِْلَّقِ ل ةُ   [5]ؽ:ةَْو َنذَّ

                                                           

 .( 6/56) العزٌز كتجبال تفاٌ  فً الوجٌز المح   ( ابف عطية، 1)

 .( 229 /4) الكشجف لزمخشرم،ا( 2)
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قاؿ الرازم :" كقكليـ فيـ في أمر مريج أم مختمط مختمؼ، قاؿ الزجاج: ألنيـ تارة يقكلكف 
 .(1)ساحر كاخرل يقكلكف، مجنكف

الممتبس كالمريج : كقاؿ مجاىد .ؿ ابف عباس المريج: المنكر: قاابن عطيةكقاؿ 
  ، أمر ()مريج() المضطرب أيضا. كعمى ىذا نميؿ إلى أف في اآلية تآلفا لفظيا بيف كممتي

تتكافؽ مع بعض حركؼ الكممة التي تجاكرىا  يفي اختيار ىذه الكممة الت حاصؿالتآلؼ ف
 كىي )الميـ كالراء (.

ْشرٌِنِي:وكال حتارك وحهاَل  - ٍُ ْ ُو اٌيَاِت َوىِتَْصتَتنَِي َشبًُِو ال   [55]األنعاـ:َوَكَذلَِم َُفّػِ

 فالشاىد بيف كممتي لتستبيف سبيؿ بسبب اشتراؾ السيف كالباء كالياء بينيما
ًْ :وكال حتارك وحهاَل  - ُٓ َ ا اَل ُتَفخَُّص ل َٓ ْ َخِْ وا ْ ةِآيَاحَِِا َواْشخَْهَُبُ ٔا ةُ ََ َنذَّ ِي اء َوالَ إِنَّ اَّلَّ ٍَ َٔاُب الصَّ ْ ة

َ
أ

ٍُْشرٌِنِي ْ ًِّ اْْلًَِاِط َوَكَذلَِم جَنْزِي ال ُو ِِف َش ٍَ ََِّث َضِتَّ يَيَِز اْْلَ   [40]األعراؼ:يَْدُخئَُن اْْلَ
أم حتى يدخؿ ما ىك مثؿ في ًعظىـ الجـر في ما عمـ في "في تفسيره:  أبو السعودقاؿ 

في  –أم الدخكؿ  –ؿ مما ليس مف شأنو الكلج ضيؽ الممؾ كىك بقية اإلبرة كفي ككف الجم
 .(2)"سـ اإلبرة مبالغة في االستبعاد

تآلؼ ) كبناء عمى ما سبؽ؛ يمكف القكؿ: إفَّ كممة )يمج( المجاكرة لكممة )الجمؿ( بينيما
ألفاظ( فكاف باإلمكاف انتقاء كممة يدخؿ فيي تحمؿ نفس المعنى كرديفة ليا لكف التآلؼ المفظٌي 

 ختار.كاف ىك الم
 ما كان موائًما لالشتقاق. - ث

َِ :نلَٔل حتارك وحهاَل  - ٌّ ا آحَيْخًُ  ٌَ ِ َو َٔاِل انلَّاِس فاََل يَْربُٔ ِنَِد اَّللَّ ْم
َ
َٔ ِِف أ َِ ّرِبًا ىَِّْيْبُ ٌّ ا آحَيْخًُ  ٌَ َو

ْؾهُِفٔن ٍُ ْ ًُ ال ُْ ْوىَهَِم 
ُ
ِ فَأ َّ اَّللَّ :َزََكةٍ حُرِيُدوَن وَْس   [39]الرـك

 ليربكا( كىما مف منبع اشتقاقي كاحد.) با( مكائمة لمفظةفقد جاءت كممة )ر 
ـَِو : كال حهاَل - ُ اْْلَا ٍُْص اَّللَّ ًْ لََعَ كَيْتَِم َويَ ِ ُ َُيْخ ِ اَّللَّ ِ َنِذةًا فَإِن يََظأ ْم َحُلٔلَُٔن اْذََتَى لََعَ اَّللَّ

َ
أ

ُدور ًٌ ةَِذاِت الػُّ ُّ َنيًِ احِِّ إَُِّ ٍَ  [24كرل:]الشَويُِطقُّ اِْلَقَّ ةَِسيِ

                                                           

 .( 28/133) الرازم، مفاتيح الغيب( 1)
 .( 2/2)الكريـ  الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد السعكد، أبك (2)
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 ،فقد اختار كممة يحؽ مناسبة لمكممة التي تجاكرىا ،ثمة تآلؼ لفظي بيف كممتي يحؽ الحؽ
 كىي مشتقة منيا كمف ذات الكادم.

 ما كان موائًما لمتفخيم أو الترقيق. - ج

ِ :نلَٔل حتارك وحهاَل  - ََ َضاَش َّلِلّ ْ ُٔشَف َنَ جَّْفِصِّ كُي ََّ يُ ََّ إِذْ َراَودتُّ ا َخْفتُُس ٌَ ٍَِْا  كَاَل  ا َنيِ ٌَ

 ََ ٍِ َ ُّ ل ُّ َنَ جَّْفِصِّ ِإَوَُّ ْ َراَودحُّ َُا
َ
ةُ اىَْهزِيزِ اٌَن َضْػَطَع اِْلَقُّ أ

َ
ٍٔء كَاىَِج اْمَرأ َنيًَِّْ ٌَِ ُش

ادِرنِي   [51]يكسؼ:الػَّ

فثمة تآلؼ بيف لفظتي )حصحص(ك)الحؽ(، الشتراؾ الحاء بينيما، ككجكد حرفيف مفخميف 
يحتاج  –كما ىك معمكـ  –كما أف القاؼ مف الحركؼ القكية، كالحؽ  كىما الصاد كالقاؼ،

 إلى قكة كعزيمة كشدة كيأتي بعد محنة كمعاناة.

ًَْطُث ُمْػتِِطني:و كال حتارك وحهاَل  - ًُ الػَّ ُٓ َخَذتْ
َ
 [83]الحجر:فَأ

 ) مصبحيف(.ك الصيحة() فالتآلؼ كاقع بيف كممة

 التداول. ما كان موائًما لمغرابة أو - ح

ًْ تعالى:  لوكقو  - آُِِ ٍَ ْح
َ
َْٓد أ ِ َس ٔا ةِاَّللَّ ٍُ كَْص

َ
 [53]النكر:َوأ

ىذه  أفٌ ك  -تألؼ المفظ عمى المفظ() كما يسميو -أف في مطمع اآلية  السيوطيفكما يرل 
كأقسمكا باهلل جيد أيمانيـ( ىي كممات ليست بغريبة بؿ )" في قكلو تعالى: الكممات
 بيف كممتيف مكائمتيف  في  التداكؿ.  لفظيّّ  لؼه ، تابينياكعمى ىذا يككف ( 1)متداكلة

َُك لِيْيُْْسَى:كال حتارك وحهاَل و -   [8]األعمى:َوُُيَّْسِ
يرل المفسركف أف معنى كنيسرؾ  " كنكفقؾ لمطريقة التي ىي أيسر كأسيؿ، كقيؿ: نكفقؾ 

 .(2)لعمؿ الجنة

فظ في اآلية الكريمة الم يف متشاكمتيف متجاكرتيال شؾ أف القرآف العظيـ قد كظؼ كممت
مكجكدة  في الكممتيف  كلـ يقؿ نكفقؾ   ياءكالراء كال السيففيجد أف  (كنيسرؾ لميسرل)

                                                           

 (.593)ص  السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 1)

 .( 4/739) الكشجف ( الزمخشرم،2)
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فضبل عف ككف الكممتيف مف ، لمطريقة أك لمعمؿ  عمى سبيؿ المثاؿ فيذا مف تآلؼ االلفاظ
 جذر اشتقاقي كاحد فالكممة االكلى كالثانية بمعنى األسيؿ كاأليسر.

ا :هاَل وكال حتارك وح - َٓ ِ ٔا ة ِ َوََكُُ ٔا ةِآيَاِت اَّللَّ ةُ ن َنذَّ
َ
ى أ

َ
ٔأ َشاُؤوا الصُّ

َ
ََ أ ِي ًَّ ََكَن ََعكِتََث اَّلَّ ُث

ْٓزُِؤون :يَْصخَ  [10]الرـك
أساؤكا السكآل( بمعنى اقترفكا الخطيئة التي ىي أسكأ ) كىك أف يككف": الزمخشريقاؿ 

 ".الخطايا

عاقبتيـ السكأل كىذا إنذار بعد المكعظة كنص  كأصؿ الكبلـ: ثـ كاف": ابن عاشوركقاؿ 
بعد القياس فإف اهلل كعظ المكذبيف لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بعكاقب االمـ التي كذبت 

 (1)"رسميا ليككنكا عمى حذر مف مثؿ تمؾ العاقبة بحكـ قياس التمثيؿ

تكظيؼ كممتيف تآلفا لفظينا كذلؾ ل ،كبناء عميو؛ نعتقد أف في كممتي " أساؤكا السكأل" 
 متشاكمتيف متجانستيف باالشتقاؽ.

                                                           

 (.21/22) التنكيرك  التحريرابف عاشكر، ( 1)



 
  

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
األثر الجمالي لأللوان البديعية 

 في السور المكّية
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  المبحث األول

 المَّفظ وأثره في مفردات البديع
إفَّ األلكاف البديعية المفظٌية تعد مف أبرز األلكاف كالمحسّْنات الميمة، كالتي كيظفت 

القرآف الكريـ ميعجزا كمتحدينا لما امتاز بو العرب مف  كقد جاءكبير في السكر المكية.  بشكؿ
براعة كببلغة في الشعر كالنثر، لذا كثرت ىذه األلكاف في القرآف الكريـ ال سيَّما السكر المكٌية، 

كبلـ مف كقد كضع الببلغيكف  مفيكمنا لؤللكاف الجمالية المفظية فقالكا: "ىي ما يشتمؿ عميو ال
 .(1)زينات جمالٌية لفظٌية، قد يككف بيا تحسيف كتزييف في المعنى أيضان، كلكف تبعان ال أصالة

كقد أكَّد الببلغيكف كباحثك اإلعجاز القرآني أفَّ التكرار مف السمات المييمَّة في السكر 
كر المكية يعكس الكثير عمى كقائعيا كمضامينيا، ال سيما أٌف الس -أم التكرار –المكية فيك 

تركز في مكضكعاتيا عمى مخاطبة الكفار كزجرىـ كتيديدىـ، كما أف الكثير مف آياتيا تتمحكر 
حكؿ يكـ القيامة كأىكاليا، فيك بذلؾ يحتاج إلى تكرار لؤلىمية كالتركيز، فالتكرار فييا يصنع 

ك ظاىرة تعبيرية ال بؿ ى، المعنى، كيمنح الداللة كالقيـ ك"ليس ترفنا أسمكبينا يمكف االستغناء عنو
كحضكرىا ليس ، حيث إفَّ أغمب التكرارات تحمؿ داللة، غنى عنيا، كليس ىناؾ تكرار ببل داللة

 .(2)بؿ ىك مقصكد"، عابران 

كليا عبلقة في الجانب  ،إفَّ ىذه األلفاظ كالمعاني المكجكدة في القرآف الكريـ متبلزمات
 ،عمـ المعاني ال سٌيما عند طرؽ باب السكر المكٌية البديعي بعيدنا عف األلكاف البيانيَّة كمفردات

خاصة بالجانب  أدل ذلؾ إلى صدكر فنكفو كقد كالتي انتشر التكرار فييا بشكؿ كاضح كبيّْف، 
 المفظٌي كالمعنكٌم.

كأخرل يغمب عمييا جانب  ،"ىناؾ خصائص يغمب عمييا جانب األلفاظ كما أفٌ 
ثبلن فكاتح السكر كالتكرار المحكـ كالفكاصؿ بيف المعاني، أما ما يتعمؽ بجانب األلفاظ فم

  ؽ إلى نكعيف اثنيف ميميف كىما فنَّا الفاصمة القرآنية )السجع( كالجناس.. فينا تطرٌ (3)اآلم"

 -كيمكف الحديث عف أثر المَّفظ عمى مفردات البديع عمى النحك التالي:

 

 
                                                           

 ( 444/ 2) الببلغة العربية أساسيا كفنكنيا ،( الميداني1)
 .( بحث عمى االنترنت) الداللة القرآنيةالصكتية في ات التمكينأثر جاب اهلل، ( 2)
 .(414-419)صخصائص التعبير القرآني  المطعني، ( 3)
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 الجناس. -أوًل 
ألف  ؛ما يعكسو ىذا الفف عمى صانعو كقائمو لػ)فٌف الجناس( ىك الجماليةإفَّ القيمة  

الجناس البد أف يككف حسنا كأاٌل يككف مستكره كمستضعؼ، كبالتالي يمنح ىذا الفف اإلبداع 
فٌ كالجماؿ األسمكبي بيف تجانس األلفاظ ال سيما جناس التاـ بأنكاعو الثبلث.  مف سمات  كا 

الذم  عبد القاىر الجرجانيذلؾ االماـ الجناس الحسف ىك ما ناسب الكجداف كالعقؿ، كما يرل ب
نؾ ال تستحسف تجانس المفظيف إال إذا كاف كقع معنييما مف العقؿ حميدنا إقاؿ: "أما التجنيس ف

 .(1)كلـ يكٍف مرمى الجامع بينيما بعيدا"

 السجع والفواصل القرآنية. -ثانًيا
 ذلؾ جميِّا في السجع.بعض الفنكف البديعية تركز عمى جانبي المعنى كالمَّفظ كيظير  إفٌ 

ف كانت تختص في إحدل الجانبيف، فمثبلن نمحظ أٌف فٌف الفاصمة القرآنية يركز عمى التناغـ  كا 
 المكسيقي  ككذلؾ تككف المفظة األخيرة في اآلية متممة لممعنى.

ا–كيبدك  أٌف  ببلغة السجع تتمثؿ في" أثره الذم يتركو عمى النفكس كبما ييحدثو  -أيضن
 .(2)تطرب ليا األذف كتستريح ليا النفس"مف مكسيقى 

مف القيـ الجمالية لمسجع أك الفاصمة القرآنية ىك التناغـ كااليقاع المكسيقي  كبالتالي؛ إفِّ 
ىك "نغـ مكسيقي  منير سمطانمف تركيح لمنفس كطرب لآلذاف. فالسجع كما يراه  وكما يتكلد عن

 .(3)متماثؿ"

 (.رد العجز عمى الصدر)التصدير -ثالثًا

يبدك أفَّ تكرار الكممة في التصدير في النثر ىك مف الجماؿ البديعي الذم يبتعد عف 
؛ لكنٌ  ،التكمُّؼ كالتصنُّع بدليؿ تكرار الكممة ذاتيا في القرآف فضبلن  وفأصبح التعبير سمسنا كسيبلن

 كىك أٌف التكرار لو داللة كمعنى. ،و يكجد أمر ميـعف السبلسة كعدـ التكمؼ إال أنٌ 

قكؿ أحد الباحثيف بشأف التصدير: "يتمثؿ في تأكيده لممعاني كتثبيتيا فالكبلـ الذم كي
تتردد ألفاظو كيرجع بعضيا الى بعض فيو تقرير كتذييؿ كزيادة في المعنى كما أف فيو ربط آخر 
الكبلـ بأكلو مما يجعؿ السامع يدرؾ آخر البيت إذا سمع أكلو كمنو كذلؾ إيقاع مكسيقي تطرب 

                                                           

 (. 4الجرجاني، أسرار الببلغة ) ص( 1)
 .(444)صال ومً ابن شع  فً البءٌع ألوانأحمد،  (2)
 .(411)ص تأصيؿ كتجديدالببلغة  ،سمطاف (3)
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.كىذا مكجكد في القرآف الكريـ بشكؿ كبير كقد جاء (1)س كيحدثو ىذا التكرار كالترديد"لو النف
 منسجما مع السكر المكية بشكؿ خاص.

كذلؾ لكجكد التأكيد في  ،كمف في ترسيخ المعنىتأفَّ القيمة مف فف )اإليغاؿ(  اكم
كرار فالتكرار في القرآف مف خبلؿ الت تأكيدناالجممة فبدكنو يتـ المعنى كيكتمؿ؛ لكف كجكده يعطي 

مزجر كالترىيب، ال سيما أفَّ السكر المكيَّة تركز عمى للـ يأت مف فراغ ببل لمتأكيد كالتنبيو كلربما 
 ىذا الجانب. 

 اإلرصاد المَّفظي)التوشيح(. -رابعاً 
يظير مف خبلؿ  الشكاىد المكيَّة لفٌف اإلرصاد أٌنو يركز عمى مجاالت معينة تعالج 

يف كالمفسديف في األرض كتقكـ بمعاتبتيـ، كما أنو يبيف لئلنساف أنو خمؽ ضعيفنا، قضية الظالم
باإلضافة إلى أٌف كثيرا مف اآليات التي ، ينفع تجاه البشر فبل يضر كال شيئافمـ يستطع أف يفعؿ 

بيا ىذا الفف تظير التيديد كالترىيب كالكعيد لمف تكبر كتجبَّر، كأف كؿُّ فعؿ يصدر مف اإلنساف 
 ىذه المجاالت. ىمحاسب عميو كسيناؿ بالمثؿ، كقد ذكرت أمثمة سابقة عم

 .تآلف األلفاظ  -خامساً 
مف المؤكد أفَّ الببلغة بكؿ عمكميا كفركعيا أحاطت بالقرآف الكريـ، كفي كؿ ناحية مف 
نكاحيو ترل الببلغة الراقية في القرآف كالتي أعجزت ببلغتو البمغاء. فتجدىا في مستيؿ اآليات 

 كجكفيا كخكاتميا كما بينيا كما بيف سكرىا كأجزائيا.
كؿ شيء في القرآف معجز مف حيث قكة المكسيقى في حركفو كتآخييا في كمماتو  إفَّ 

كتبلفي الكممات في عباراتو كنظمو المحكـ في رنينو كما كصؿ إليو مف تأليؼ بيف الكممات 
طعة كاحدة قطعة منو تكمؿ صكرتو كككف كؿ كممة لفظا مع أختيا، ككأنما نسيج كؿ كاحدة ق

ككأف  ،مؤاخية لؤللفاظ جاءتكتكحد غايتو كمعانيو يجدىا مؤتمفة مع ألفاظو ككأف المعاني 
يت عمى حجميا  .(2)األلفاظ قيٌطعت ليا كسيكّْ

يحاء  أفَّ  د. سيد الجميميكيرل  "إعجاز القرآف يتمثؿ في قكة أسمكبو كرصانة عباراتو كا 
 . (3)ككضع الكممة في المكضع البلئؽ بيا كىك أسمكب سيؿ ممتنع"لفاظو كجزالة كمماتو أ

                                                           

 .(444)ص ال ومً ابن شع  فً البءٌع ألوان، أحمد (1)
 .(42)ص المعجزة الكبرل" القرآف" نزكلو كتابتو جمعو إعجازه جدلو عمكمو تفسيره محكـ الغناء بو ،أبك زىرة( 2)
 .(24)ص القرآف في الطبي اإلعجاز ،د. السيد الجميمي( 3)
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أم –:" ال ترل نظما أحسف تأليفا كأشد تبلؤما كتشاكبل، مف نظمو الرمانيكيقكؿ 
بؿ  ، تككف بينيا نفرة في المخارج كال نفرة في النغـلفاظ بأالٌ ثـ إٌف "التآلؼ في األ .(1)"-القرآف

بؿ تتآلؼ كتتآخي. في نسؽ  ،تككف كاحدة نابية عف أختيا يتبلقى نغميا كتسيؿ مخارجيا فبل
 .(2)كاحد بحيث ال تبدك كاحدة تنطؽ غير مؤتمؼ مع نطؽ تاليتيا

إف التقاء كاختيار كممات معينة بما يجاكرىا، يككف ليا دكر في زيادة اإليضاح 
 كاالنسجاـ كالتآلؼ، لذا سمي ىذا الفٌف بػ)تآلؼ األلفاظ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(24)صالقرآنيَّة  الدراسات في القرآف، إعجاز في سائؿر  ثبلثالرماني كالخطابي، كالجرجاني. ( 1)
 .24السابؽ، صالمرجع  ( 2)
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  المبحث الثاني
 المعنى وأثره عمى مفردات البديع

مف المعمكـ أٌف المعنى في القرآف الكريـ يثرم المَّفظ ركنقىا جماليِّا كأسمكبينا، كما يمنحو 
زركشة كزينة فضبلن عف أنو ييبرز الجماؿ اإليقاعي كالمكسيقي، كلقد عيرفت المحسنات الجمالية 

يو الكبلـ مف زينات جمالية مىعنكية قد يككف بيا أحيانان المعنكٌية بقكليـ: "ىي ما يشتمؿ عم
 .(1) كلكف تبعان ال أصالة" -أيضان –تحسيفه كتزييف في المَّفظ 

كيبدك أٌف المعنى لو أثر كبير في القرآف الكريـ؛ فمقد أنتجت بعض األلفاظ التي تتمتع 
لكاف البديعية المعنكية كقد اكتشفيا بالحمية كالزينة كالمكجكدة في القرآف الكريـ فنكننا كثيرة مف األ

 ا.تسعيف فنِّ  عمىالببلغيكف في دراساتيـ كالتي تربك 

ذا قيؿ ىذه األلكاف ما ىي إال زيادات كتكرارات ال قيمة ليا في األثر الداللي  إفٌ : كا 
كالسر الجمالي فمف الممكف القكؿ: إفَّ ىذا الكبلـ كىـه كغير دقيؽ، كليس لو صحة؛ بدليؿ أنو 

ترد أم لفظة في القرآف الكريـ إال كليا مكقع مناسب مف الببلغة الراقية، مما أنتجت فنكننا لـ 
تيظير اإلعجاز الببلغي في القرآف الكريـ، كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة، حيث نراىا مثبل في جانب 

 براعة االستيبلؿ ككذلؾ حسف التعميؿ كحسف التقسيـ كغيرىا.

لداللية كالجمالية لكؿ فف معنكم مختص بيذه الرسالة كمف الممكف تحديد ىذه اآلثار ا
 عمى ىذا النحك:

 الطباق. -أوًل 
إف الطباؽ ىك الفف األكؿ مف بيف الفنكف البديعية مجتمعة قد كثر في القرآف الكريـ 
كخاصة في السكر المكية التي تحتاج إلى بياف كتكضيح إلى المشركيف الذيف ال يؤمنكف بالبعث 

 -كافؽ عبد العظيـ إبراىيـ  المطعني الذم نص قائبل "كربما كاف نقيامة. كبذلؾ كالجزاء يكـ ال
ثـ أتبع حديثو معمبل "كذلؾ أف القرآف كثيران ما  (2)أكثر ألكاف البديع كركدان فيو -أم الطباؽ

يتحدث عف اإليماف كالكفر في سياؽ كاحد أك ما يشبو السياؽ الكاحد، كالطاعات كالمعاصي، 
 ". (3) لنكر، كالنفع كالضر....كالظممات كا

                                                           

 .(747)ص وفنونهج أاجاهج الع بٌة البالغة ( الميداني،1)
 .( 2/216)  البالغٌة وامجته الق آنً التعبٌ  خصجئص ،( المطعني 2)
 .(2/216)،السابؽ المرجع( 3)
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مئة مرة قد  مىذكر لفظتي السمكات كاألرض في السكر المكية كالتي يربك ذكرىا ع  إفَّ 
ذا كاف ثمة  تدقيؽ لآليات التي احتكت عمى ىاتيف  أضفى شيئا مف القيمة الداللية كالجمالية، كا 

ؽ كؿ شيء؛ فإف أمره كف الكممتيف فإنو مف الممكف مبلحظة  بياف  القدرة اإلليية عمى خم
(، )المٍَّيؿى  –فيككف، كقد ذكرت ىذه اآلية ثبلث طباقات )السَّمىاكىاًت  (، -األىٍرضى الشٍَّمسى ) النَّيىارى

كىي  تبرىف عمى مطمؽ قدرة اهلل تعالى في خمقو، كىذا بياف لممشركيف الذيف يكفركف ( اٍلقىمىرى  -
ًُ اَّللُّ كال سو طأُّ  قدرتو جؿ في عبله. بالبعث، كما أنو تأكيد كتذكير لممؤمنيف عمى إِنَّ َربَُّس

اَر َحفْ  َٓ َْو انلَّ َٔى لََعَ اىَْهرِْش ُحْغِِش اليًَّ ًَّ اْشخَ يَّاٍم ثُ
َ
رَْض ِِف ِشخَّثِ أ

َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي َخيََق الصَّ ُّ َضرِيرًا اَّلَّ يُتُ

 ِ ْمرِه
َ
َراٍت ةِأ َٔم ُمَصخَّ َر َوانلُُّش ٍَ ٍَْس َواىَْل ْمُر َتتَارََك اَّللُّ رَبُّ  َوالظَّ

َ
اَل ََلُ اْْلَيُْق َواَ

َ
أ

ٍِني َ  [54]األعراؼ:اىَْهال
طباؽ ف إكتجدر اإلشارة إلى أفَّ ثمة نقطة التقاء بيف فنيف مف عمميف مختمفيف؛ إذ 

السمب مف الفنكف البديعية التي تطؿ عمى بعض أساليب عمـ المعاني، كىنا القصد متجو نحك 
قونه انري نه غرض بالغً كًا فً  األمر(غير الحقيقي، أم المجازم) ياألسمكب اإلنشائ

ٍَئُنحعبنى ًْ َتْه ا ُنِخُ ٌَ ا ُِتَْزْوَن  ٍَ ًْ إِجَّ َٔاء َنيًَُْس وا َش ْو اَل حَْػُِبُ
َ
وا أ ا فَاْغُِبُ َْ ْٔ  [16]الطكر:اْغيَ

كٍا أىٍك قك : "الرازيففي ىذا الشاىد أسمكب إنشائي نكعو أمر كغرضو التسكية كما قاؿ    لو )فىاٍصًبري
كٍا( كأنو يقكؿ الصبر كعدمو سكاء  .(1)"الى تىٍصًبري

 المقابمة. -ثانًيا
قميبلن مع فف اإلرصاد المفظي في األسرار الجمالية كالداللية ألفَّ  يمتقيلعؿ فف المقابمة  

قاؿ  ا يمنح نتيجة كاحدة كىي استشراؼ جممة تالية كختامية، فاإلرصاد المفظي كمامكبلِّ مني
الجاحظ:" كليكف في صدر كبلمؾ دليؿ حاجتؾ كما أفَّ خير أبيات الشعر اذا سمعت صدره 

 .(2)عرفت قافيتو".

أف يتكقع عجز اآلية القرآنية كما في  -بعد شيء مف التركيز كالتمعف-فيمكف لمسامع 
ٍُٔن قكلو تعالى  ًْ َحْليِ ُٓ ُُفَص

َ
ٔاْ أ ًْ َوىَـِسَ ََكُُ ُْ ٍَِْا ا َكيَ ٌَ فأنت تتكقع كجكد كممة  [118حؿ:]النَو

َـّ جرَّا.  يظممكف، كىم

                                                           

 ( .28/212) مفاتيح الغيب( الرازل،  1)
 .(76)ص ( الجاحظ، البياف كالتبييف2)
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ٌََ  فالمقابمة تشعر القارئ بتكقع معيف ثـ بيعيد قميؿ يتحقؽ، كما في قكلو تعالى: ا  ٌَّ
َ
فَأ

ْخَفى َواتََّق 
َ
َق ةِاِْلُْصَِن *  أ ى * وََغدَّ هُ لِيْيُْْسَ ُ  [7 -5]الميؿ: فََصُِيَّْسِ

َ َِبَِو َواْشَخْغَِن :كَٔل حهاَل اظر كمقابؿتكقع تكممة لآليات بشكؿ منفينا ن ٌَ ا  ٌَّ
َ
َب * َوأ َوَكذَّ

هُ لِيُْهْْسَى* ةِاِْلُْصَِن  ُ  [10-8]الميؿ:فََصُِيَّْسِ
األضداد فييا تمنح الجرس  المقابمة مف الفنكف التي تكقظ االنتباه كما أفٌ  إف ففَّ 

الغكص في عالـ المقاببلت يضعنا " أفَّ كالنغمات المكسيقية. ككما يرل الباحث إبراىيـ عبلف، 
في دائرة المراقب لمسكر المتتابعة أمامنا كلشدة اكتماؿ تقابميا تجعؿ المتمقي معجبان كمشدكدان 
كمتيقظان لممتابعة كاالنتباه لمنتائج السريعة التي يستخرجيا مف الشريط المعركض ،فبيذا فيي 

  .(1)الدالالت كاألبعاد" كتخمؽ دكائر متعددة مف، تجمب المتعة كال تتعب الذىف

 :الطّي والنشر -ثالثًا
لعؿ فف الطي كالنشر مف الفنكف التي لـ يكظفيا القرآف الكريـ بشكؿ كاسع كما في فنكف 

ف الطي كالنشر في القرآف الكريـ يككف فيو أمحظ نالطباؽ كالجناس كتجاىؿ العارؼ كغيرىا، كما 
كثر مف ذلؾ إال نادرا كما في سكرة الضحى، أد مف جزئيف كالنشر كذلؾ، فبل يتعد االمؼ مككنن 

 إضافة إلى أنو قد يأتي المَّؼ مجمبل كقد يأتي مفصبل.

ليذا الفف أنو يعطى بيعدا جماليا كبديعيِّا كيبقى الذىف مركزا  القراءةكيظير لنا مف خبلؿ 
 ال سيَّما عندما يككف النشر خبلفنا لما في المؼ.

نو أالمتعة كالتشكيؽ كالتمذذ ذلؾ  مف او يصنع نكعن إف ما ينتجو فف الطي كالنشر أن
كترؾ فراغا لو لمقراءة كالتمعف كىذا قبؿ  ،كضع القارئ أك المستمع في صكرة التحميؿ كالتفسير

عممية النشر ثـ ما يمبث إال كقد اكتشؼ العبلقة بيف عناصر الطي كالعناصر المكجكدة في 
 النشر بشكؿ مرتب أك غير مرتب.

 ورية:الت -رابعاً 
ال ترل بابا في البياف أدؽ كال ألطؼ مف :"قاؿ الزمخشريفي كتابو أف  السيوطيكذكر "

 .(2)التكرية كال أنفع كال أعكف عمى تعاطي تأكيؿ المتشابيات في كبلـ اهلل كرسكلو"

                                                           

 .(229 )ص البءٌع فً الق آن عبٌلف، (1)
 .(164)ص  السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف( 2)
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كثيرا ما تكظؼ التكرية مف باب االحتياط كأخذ الحذر فيك نكع مف التمكيو كالتضميؿ  
مسمـ أف يتطرؽ إليو حاؿ الخشية عمى نفسو أك دينو كعقيدتو متجنبا بذلؾ آفة كما ينبغي عمى ال

الكذب كىي طريؽ سميـ لتخميص المتكمـ مف عكاقب التصريح كبالتالي ال يبلـ عمى مف 
 استخدميا.

 حسن التعميل. -خامساً 

ى مف األىمية بمكاف القكؿ: إف القرآف الكريـ بمجممو يركز عمى إعماؿ العقؿ كالدفع إل
التفكير، فيك معجزة معنكية يجعؿ العقؿ كالفؤاد متأثرنا بآياتو باحثنا عف مضامينو كمقاصده، 
كلعؿ فف )حسف التعميؿ( مف الفنكف التي تركز عمى ىذا الجانب، فيك نكع طريؼ يدعك إلى 

 فيككف -ثـ االستنتاج كالتعميؿ كىذا كاقع عند المعمكؿ -ذكر العمة دنكذلؾ ع، التأمؿ كالتفكير
القرآف قد منح اإلنساف المكىكب بالعقؿ كالحمـ بشيء مف المشاركة كالتفاعؿ عند كجكد ريكني 

 ىذا الفف )العمة كالمعمكؿ(، كذلؾ عند الربط بينيما.

 حسن التقسيم. -سادًسا
لعؿ السر الجمالي كالقيمة الداللية مف كراء حسف التقسيـ ىك إبراز الطابع الببلغي 

دراؾو ينـ عف خبرة إلضافة إلى أنَّ كالبديعي في الكبلـ با   .كا 

 براعة الستيالل. -سابًعا
ف يكظفيا في أمما يمفت االنتباه أفَّ مف الفرائض التي يتعيف عمى المتكمـ أك الشاعر 

ك ما يسمى حسف االبتداء كعمة ذلؾ أف صدر القصيدة أك أشعاره ىك براعة االستيبلؿ أتعبيراتو 
 حيا كمنيا تنجذب القمكب نحكىا كمف خبلليا يعرؼ الغرض منيا ك المكضكع ىك عنكانيا كمفتاأ

 ،فنجده قد ابتدأ قصيدتو بكبلـ جاذب كسمس كرقراؽ ال غمكض فيو كال لبس يصيبو
ف بيف صدر اآلية كجكفيا كعجزىا آف كاف ىناؾ تعانؽ في القر ا  نو مستقؿ عما بعده ك أكتشعر ب

لمقاـ الغرض المكجكد بحيث كىناؾ مناسبة ، ما  إلى حدٌ ا الشعر كالنثر يككف مختمفن  إال أٌنو في
 .كؿ ما يقرع االذفأليو ألنو إيجذب السامع قتنجذب األفئدة كالعقكؿ 

كمعمـك أف فكاتح السكر ىي مف خصائص السكر المكية كالفكاصؿ كالتكرار ىي مف 
 السمات البديعية في القرآف الكريـ أما ما يتعمؽ بجانب المعاني فيك مثؿ: 

 عاني المفظ في القرآف.ثراء م -

 دقة النظـ بيف تراكيبو  -
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بالمعاني  مميئةكالسكر المكية عمى التحديد سنجد أنيا  القرآفكلك أمعنا النظر إلى آم 
 كالتكرار مثؿ الجناس كالطباؽ كالترصيع كتآلؼ كما شاكؿ ذلؾ.

 الستتباع )التعميق(. -اثامنً 
ال يسير عمى سجية معينة،  االستتباع إفٌ بعد تكضيح لماىية )االستتباع( يمكف القكؿ: 

فتارة تيكظَّؼ اآلية عمى شكؿ تكرار لمتركيز كالتأكيد، كأخرل يككف التكرار فييا عمى شكؿ تذييؿ 
إذ إنو يخدـ التأكيد، فضبلن عف أنو عممية  ، كزيادة في المعنى، كىذا ما يسمى بػ)فف االستتباع(

ز عمى ىذا الجانب أماـ المخاطبيف مف كفار تكضيح كبياف لممعاني؛ ألف السكر المكية ترك
قريش بشكؿ خاص، كما أنو يمفت االنتباه كيظير عنصر التشكيؽ، ال سيما إف كانت اآليات 
طكيمة الى حد ما، فيككف ىذا الفف قد قاـ بعممية تذكير كمراجعة لما تـ ذكره في مطمع اآلية، 

كلربما عمة ذلؾ  ،ه في السكر المكيةإف )االستتباع( قؿ ذكر : كعمى ىذا، مف الممكف الحديث
تكمف في أف السكر المكية متسمة بالقصر كاإليجاز كالحذؼ فمف الصعب ذكر ىذا الفف الذم 
يحتاج إلى تذييؿ كامتداد لما ذكر في بداية اآلية ؛ لكنو مف الممكف أف يتكفر بشكؿ كاسع ككبير 

 في السكر المدنية المتسمة باإلسياب كاإلطناب.

 سوق المعموم مساق غيره )تجاىل العارف(. -تاسًعا

إفَّ القيمة الداللية التي يخمفيا فف تجاىؿ العارؼ تتمثؿ في االعتياد عمى التأدب مع 
نت ال تجب ألف السؤاؿ معنكم كليس أالنفس كالغير فحيف يسألؾ فبلف عف شيء ىك يعرفو ك 

 (1)لمغيرمسؤكؿ أف يجب فيذا يمنح االدب كاالستماع الىناؾ داع مف قبؿ  

دب أىؿ العارؼ يتمثؿ في التنبيو عمى كيقكؿ أحد الباحثيف: كسر جماؿ تجا 
 (2)سف المعاشرةحنت تعممو سمفا كىذا فيو كثير مف المطؼ ك أاالستماع كذلؾ بتجاىمؾ ألمر 

 

 

 

                                                           

 (.81 )ص القرآف عمـك في اإلتقاف السيكطي، (1)
 (.81 )ص ال ومً ابن شع  فً البءٌع ألوان ،أحمد (2)
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 المبحث الثالث
 التموين بالمحسِّنات الصوتيَّة في القرآن الكريم 

لقرآف العظيـ مكسيقى يىحس بيا المستمع، كتتمثؿ في مقاطعو أثبت الببلغيكف أفَّ في ا        
كفكاصمو، كما رأل البعض أف زيادة حرؼ أك كممة أك تكراراىا أك تجانسيا ييدؼ إلى المحافظة 

كيقكؿ د. ، (1)عمى المكسيقى فميست خبط عشكاء أك تكرار زائد ال يخمفو قيمة أك سر أك غرض
ًضعى في :"في البأسامة عبد العزيز جاب اهلل دء يجب أف نقر بأف كؿ لفظ في النص القرآني قد كي

ترتيب في ذاتو سرِّ إعجازم فكؽ بقية كىذا ال، تعالى مكضعو المناسب تمامان كما أراد المكلى
بؿ القصد كؿ القصد ، أك تكظؼ عبثان ببل قصد، األسرار. كىذه األلفاظ القرآنية لـ تيٍختىٍر اعتباطان 

 .(2)المناسبة في ضكء ما ييدؼ مف كرائيا مف مقاصد"ىك تكظيفيا في أماكنيا 

فمثبلن )إيغاؿ االحتياط( مف أبرز تعريفاتو كمقاصده ىك أف المعنى بدكف ىذه الكممة 
يككف ميكتمبل، كلكنؾ تستشؼ مف كجكدىا بعض األغراض كاألسرار كالتأكيد، اإليغاؿ في 

 المعنى كتقكية التعبير. 

يقاع الصكتي في القرآف الكريـ يأتي مف جكانب عديدة أفَّ اإل حكمت صالح د.كما يرل 
كذكر منيا ما يختص بػ)الفكاصؿ القرآنية( حيث يقكؿ :"كاإليقاع في القرآف الكريـ يتأتَّى مف 
ركافد متعددة منيا ما يتعمؽ بالتبلكة باعتبارىا مظيران صكتيا؛ فالتناسؽ بطكؿ اآليات كقصرىا 

ئبلن :" أف اإليقاع الصكتي المباشر يتجٌمى في فكاصؿ ثـ يضيؼ قا، (3)في الكصؿ كالقطع"
اآليات فضبلن عف مفاصميا، كيقكـ اإليقاع عمى النظاـ كالتغير كالتساكم كالتكازم كالتكازف 

التصدير، اإلرصاد، السجع، الجناس ، . كىذا كاضح في فنكف الترصيع(4)كالتبلـز كالتكرار"
 كغيرىا.

جمٌية كبيَّنة بشأف ىذه  صفاتو المكية، ستجد أفَّ ليا كلك تـ التدقيؽ كالنظر في السكر 
 التمكينات الصكتية التي أضفت جماالن مكسيقيان عمييا. 

كمف الممكف تكرار بعض األلفاظ مف تراكيب مختمفة مما ينتج نكعنا مف التنكيع كالتمكيف 
قكؿ العبد المكسيقي كالصكتي، كلعؿَّ سكرة الكيؼ خير دليؿ عمى ذلؾ حيث يقكؿ تعالى عمى 

                                                           

 (.116 )صالعممي( -البياني-التشريعي-إعجاز القرآف)الغيبي عباس، (1)
 .)مكقع الكتركني(رسالة دكتكراه ،أثر التمكينات الصكتية في الداللة القرآنية، جاب اهلل ( 2)
  (.19 )ص ،الحركة جماليات تصكير، صالح (3)
 .19الاجبق، صالم جع ( 4)
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ُخُذ ُُكَّ َشفًٍَِِث َغْػتًا الصالح 
ْ
يٌِم يَأ ٌَّ  ً ُْ ا َوََكَن َوَراء َٓ ِخًتَ

َ
ْن أ

َ
َردتُّ أ

َ
وكَٔل [ 79]الكيؼ: فَأ

كَْرَب رُّّْمًا:حهاَل
َ
ُّ َزََكةً َوأ ِِْ ٌّ ا َخْْيًا  ٍَ ُٓ ا َربُّ ٍَ ُٓ َ ن ُحتِْدل

َ
َردَُْا أ

َ
َراَد َربُّمَ  :وكَٔل حهاَل[ 81]الكيؼ:فَأ

َ
 فَأ

ْمرِي
َ
َْ أ ُّ َخ ا َذَهيْخُ ٌَ ّبَِم َو َِ رَّ ٌّ ا رَّّْمًَث  ٍَ ُْ ا َويَْصخَْخرَِسا َنزَن ٍَ ُْ ُطدَّ

َ
ْن َحتْيَُغا أ

َ
فإف [ 82]الكيؼ: أ

يعتبر تمكينان صكتينا ينبأ عف دقة التعبير ( فأراد ربؾ –أردنا  –استخداـ فعؿ اإلرادة )أردت 
 .(1")بحيث ال يمكف إحبلؿ كممة كممة غيرىا كاختيار الصيغة كتكظيفيا في التعبير كالتنسيؽ

:" كنممس مف التمكينات الصكتية ما يتعمؽ بجانب محمود أحمد األطرشكيقكؿ د. 
، الفاصمة كما تثيره مف استنطاقات جمالية في ختاـ اآليات كفؽ مقتضى السياؽ السابؽ عمييا

تزيف مفرؽ تاج اآلية كتقكم أما الفاصمة ال تأتي مجردة مف الجمالية أك تككف جمالية بذاتيا 
عند  احتمين  اداللتيا عمى نحك فريد يجعؿ مف لمح االتساؽ الحادث بيف اآلية كفاصمتيا أمرن 

 .(2)معالجة مثؿ ىذا التمكيف" 
كلقد أسيمت التمكينات الصكتية بشكؿ كاضح في عممية اختيار المفردة القرآنية في 

يذه المفردة في ائتبلؼ أصكاتيا كأداء داللتيا، السياؽ، كذلؾ مف حيث إظيار القيمة الصكتية ل
كىذا االختيار الدقيؽ ييراعي فيو فنية التعادؿ الصكتي لممفردة كتعاضدىا بشكؿ دقيؽ مع 

كما أف تكظيؼ الكممات المككنة مف ، نظائرىا السابقة كالبلحقة في إطار السياؽ المكظفة فيو
يراتو، ثـ تكظيفيا بشكؿ فريد حيف عانقت أحرؼ كثيرة مما يستثقمو اإلنساف في نصكصو كتعب

التمكيف الصكتي في السياؽ القرآني فبرزت ىذه الكممات القرآنية الطكيمة عمى أحسف ما يككف 
مف التكظيؼ كأجمؿ ما يككف مف النظـ الداللي كالسياقٌي. كما أفَّ النَّص القرآني لديو المثاؿ 

اإليجاز الببلغي في مخاطبة العرب أىؿ  فيك يعتمد، األبرز في تكظيؼ التكرار كاستعمالو
 . (3)الفصاحة

ا يختمؼ يِّ غمنا مكسيقإفَّ ىذا المكف مف التكرار المَّطيؼ لؤلصكات التي تحدث إيقاعنا كتنا
كىذا ما جعؿ الكثير  (4)كالقائـ عمى تكرار التفعيمة، عف اإليقاع الناتج عف األكزاف الشعرية

 .غير ذلؾالقرآف الكريـ أـ كجكد في م عما إذا كاف السجعيختمؼ 

: "حيف تحدَّث عف تعميؿ كتفضيؿ لفظ عمى آخر: "كمف عجيب ذلؾ ابن األثيركقاؿ 
ف عمى معنى كاحد كعدة ، كىما عمى كزف كاحد، ككبلىما حسف االستعماؿ، أنَّؾ ترل لفظيف تدالَّ

                                                           

 (.112)ص ف الكريـ،فصكؿ في بياف القرآ  ،األطرش (1)
 .112الاجبق، صالم جع ( 2)
 )مكقع إلكتركني( الق آنٌة الءاللة فً الصوتٌة التغوٌنجت أث ، ( جاب اهلل3)
 .الاجبقالم جع ( 4)
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بينيما في بؿ يفرؽ ، إال أنَّو ال يحسف استعماؿ ىذه في كؿ مكضع تستعمؿ فيو ىذه، كاحدة
ا َسَهَو : فمف ذلؾ قكلو تعالى .كجؿَّ نظره، كىذا ال يدركو إال مف دؽَّ فيمو .مكاضع السبؾ ٌَّ

 ٌَ ًْ َو احُِس َٓ مَّ
ُ
ََّ أ ُٓ ْ ًُ الالَّنِى ُتَلاُِْروَن ٌِِ ْزَواَسُس

َ
ا َسَهَو أ ٌَ ْٔفِِّ َو َِ كَيْتنَْيِ ِِف َس ٌّ ُ لِرَُسٍو  ا َسَهَو اَّللَّ

بَِْا
َ
ًْ أ دِْخًَاءُز

َ
بًِوأ ِْٓدي الصَّ َٔ َح ُْ ُ َحُلُٔل اِْلَقَّ َو ًْ َواَّللَّ َٔاُِْس فْ

َ
ْٔىُُسً ةِأ ًْ كَ ًْ ذَىُِس  ءُز

كلـ يستعمؿ الجكؼ مكضع ، فاستعمؿ )الجكؼ( في األكلى ك)البطف( في الثانية  [4]األحزاب:
، دكىما ثبلثيتاف في عدد كاح، كالمفظتاف سكاء في الداللة، كال البطف مكضع الجكؼ، البطف

 .(1)فانظر إلى سبؾ األلفاظ كيؼ تفعؿ  !"، ككزنيما كاحد أيضان 
فالتكرار مف  .كزاكية المعاني، زاكية األلفاظ: كذلؾ ينظر إلى التكرار مف زاكيتيف ىما

كذلؾ إذا كاف قائمان عمى كحدات متساكية مف ، الناحية المفظية يحقؽ إيقاعان مكسيقيان متناغمان 
أما إذا قاـ عمى أصكات أك ألفاظ ثقيمة أك غريبة فإنيا تؤدم  .فاألصكات التي اتصفت بالحس

إلى نتائج عكسية كىي التنافر كالقبح السمعٌي. كلربَّما ىذا ال ينسجـ مع ما ىك مكجكد في القرآف 
الكريـ؛ فثمة ألفاظ غريبة بعض الشيء كتجاكرىا كممة بنفس الغرابة أك تتسـ باالستثقاؿ، كىذا ما 

بؿ الببلغييف في فف تآلؼ األلفاظ، فالغرابة أك ذات األلفاظ الثقيمة جاءت تـ مبلحظتو مف ق
فإنىو يرتبط باإليجاز  ،أمَّا الٌتكرار مف الناحٌية المعنكٌية ،منسجمة في مكقعيا في اآلية القرآنية

فقد يحسف في ، كيرتبط بصكرة أكضح بمقاـ التمقّْي كأقدار المستمعيف، كاإلطناب كالمساكاة
  (2) قبح في غيرىا.مقامات ي

ييطؿُّ عمى فنكف البديع   -كما تبيَّف في الفصكؿ السَّابقة –كمف الكاضح أف التكرار 
المفظيَّة كالمعنكيَّة فضبلن عف كجكده في مفردات عمـ المعاني، فمثبلن ىناؾ طباؽ السَّمب كجناس 

 التاـ المماثؿ كالتصدير كاإلرصاد كغيرىا.

بة في القرآف الكريـ لييى خير دليؿ عمى أنَّو معجز كبديع إفَّ ىذه االستيبلالت العجي
أينما حمَّت الكممة أك اآلية بؿ كفي حركفو كحركاتو كسكناتو. كما أنَّيا تحمك لآلذاف سماعيا 

ا تعبيريِّا  ،كسماع ترانيـ تكرارىا ٍف كانت مقطَّعة الحركؼ غريبة المعنى؛ إال أنَّؾ تمحظ انسجامن كا 
 رسات مكسيقية.كتآلفنا لفظيِّا كج

 

 
                                                           

 (.150 )ص( ابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر 1)
 .)مكقع إلكتركني(القرآنية الداللة في الصكتية التمكينات أثر( جاب اهلل، 2)
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 :منابع التموينات الصوتية
 : (1)من الممكن تقسيم التكرار إلى نوعين اثنين يعتبران من منابع التموينات الصوتية  وىما

 تكرار المفظ والمعنى معا.: األول

كقد تـ ذكر ىذا المكف البديعي عند الببلغييف عمى أساس مبدأ )داللة المفظ عمى المعنى 
اةُِلٔن: تعالى بشكؿ مردد( كقكلو اةُِلَٔن الصَّ ( السابقكف) فقد تكررت كممة [10]الكاقعة:َوالصَّ

فقاؿ: "كلمتكرار مكاضع  ابن رشيق القيروانيكىذا التكرار المفظي تحدث عنو  .لفظان كمعنى
يحسف فييا، كمكاضع يقبح فييا، فأكثر ما يقع التكرار في األلفاظ دكف المعاني، كىك في 

فذلؾ الخذالف بعينو، كال يجب  ،لفاظ أقؿ، فإذا تكرر المفظ كالمعنى جميعان المعاني دكف األ
 .(2)لمشاعر أف يكرر اسمان إال عمى جية التشكؽ كاالستعذاب، إذا كاف في تغزؿ."

في القرآف الكريـ لـ يكف إال كقد  -أم مكٌرر المَّفظ مع المعنى –تكفر ىذا النكع  كلكفٌ 
فضبلن عف التناغـ المكسيقي الذم يتعسر عمى الشاعر أك ، كالتأكيدمنح مزيدنا مف القكة كالمتانة 

 .الناثر أف يأتي بو مع التكرار في آف كاحد
 .تكرار المفظ دون المعنى: والثاني

 الفاصمة القرآنية:  -

لقد مالت العرب في سجعيا كقكافييا الى استعماؿ حركؼ المد كالميف كالغنة كالنكف 
الحركؼ الصعبة كقد كثر في الفكاصؿ القرآنية ختميا بالنكف مسبكقة كالميـ كغيرىا كابتعدكا عف 

 .(3)بالمد، كقاؿ السيكطي: كحكمتو كجكد التمكف مف التطريب بذلؾ"
 الجناس: -

ف بكثرة كبأنكاعو المختمفة: "إنما مقصده اإللماـ بمعطيات ىذا آكجكد الجناس في القر  إفٌ               
 .(4)في السياؽ"دالالت  المكف صكتيان كما يتبع ذلؾ مف

 

                                                           

 .)مكقع إلكتركني( الق آنٌة الءاللة فً الصوتٌة التغوٌنجت أث  هللا، جبج (1)
 .( 2/73)بو( القيركاني، العمدة في محاسف الشعر كآدا2)
 .(16،15)ص ( السيد خضر، فكاصؿ اآليات القرآنية3)
  .)مكقع إلكتركني(الق آنٌة الءاللة فً الصوتٌة التغوٌنجت أث  ،( جاب اهلل4)
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 تجاىل العارف: -

تجاىؿ العارؼ ىك سكؽ المعمكـ مساؽ غيره كما عرفو الببلغيكف،  مف المعمكـ أفٌ 
ممت إجابتو ميسبقنا، مما ينتج أغراضا  كعمى ىذا فإف إجابةن كاستجابةن تنتظر ىذا السؤاؿ الذم عي

ليب االنشائية التي في مفردات ببلغية عديدة كما في األغراض الببلغية التي تصدر عف األسا
 عمـ المعاني. 
الكقكؼ عمى نيايات األسئمة بما تحممو مف شحنات  أفٌ  يرى د.أسامة جاب اهللككما 

داللية يظؿ متصاعدان في سياؽ نغمي ألف اإلجابات عمى ىذه السياقات االستفيامية لـ يتـ 
ف تـ ىذا الرصد في سياؽ الحؽ عمى ىذه األسئمة، رصدىا ، ف ثـ يظؿ المعنى مفتكحان كم، كا 

 .(1)كقاببلن لممارسة فعؿ التمقي في إطار ىذا السياؽ

القرآف الكريـ أكثرى مف التكرار بنكعيو )الذم يصاحب المعنى كالذم  ؛ فإفٌ كأخيرا
الزيادة، كلكنو كاف مكافقنا لما بيف أجزاء اآلية ك يخالفو(، كقد كاف التكرار فيو بعيدنا عف الفضمة 

ما أف التكرار كثيرا ما كيظؼ في السكر المكية التي ركزت عمى جانب العقيدة كزجر كمعانييا، ك
 الكافريف كالمعانديف.

:"إفَّ دراستنا لمفكاصؿ في ىذا اإلطار كسط أخكاتيا مف الظكاىر د. السيد خضر  كيقكؿ
قد اإليقاعية في نيايات الجمؿ العربية مع ما لمفكاصؿ مف إعجاز خاص ىي إثبات أف القراف 

استعمؿ أرقى ما تكصؿ إليو العرب مف صكر البياف مف إعجاز خاص في استعماؿ المغة، 
ثبات أف القرآف خطاب فطرة اإلنساف المجبكلة عمى حب اإليقاع كالجماؿ الصكتي فكانت  كا 

 .(2) االستجابة الكبرل التي لـ تعدليا استجابة في التاريخ لكتاب مف كتب السماء.

بالقرآف الكريـ، كالذم منحت لمقارئ أك  تلصكتية التي أحاطىي التمكينات ا تمؾ  
المستمع كبلما حسنا سمسا كأنغاما ترتاح ليا النفس. كذلؾ ىك اإلعجاز الببلغي الذم امتد في 

ختاـ سكرة  أم مكقع في مطمع أك كسط أك عمى، فبل تكاد تقع عينؾ كأرجائو أنحاء القرآف الكريـ
 حسنات المفظية كالتمكينات الصكتية كاإلعجاز الببلغي.أك آية؛ إال كليا نصيب مف الم

 

 

 

                                                           

 .)مكقع إلكتركني( الق آنٌة الءاللة فً الصوتٌة التغوٌنجت أث ، هللا ججب (1)
  (.16،15)ص بالغٌة ء ااة الق آنٌة اآلٌجت فواصل ( السيد خضر،2)
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 النتائج
فنكف مف الفنكف الراقية مف  تسعةقد تـ التركيز عمى األلكاف المعنكية، حيث تـ اعتماد ل

إلى عظمة  تشيرفنكف أخرل مف األلكاف المفظية التي  ستةاأللكاف المعنكية، ككذلؾ تـ اختيار 
 الكريـ ال سيما السكر المكية.اإلعجاز الببلغي في القرآف 

لقد حاكؿ الباحث التعامؿ بمكضكعية : كقبؿ البدء بعرض ىذه النتائج مف الممكف القكؿ
في كتابة ىذا البحث، كما أنو حاكؿ أف يجتيد لكضع بصماتو في أنحاء الرسالة كالتي زيينت 

إليو الباحث، كقد بتنقيحات كتجكيدات مشرفو الذم لـ يأؿ جيدا في تكضيح السبيؿ الذم سار 
 تـ التكصؿ إلى ما يأتي :

 يعتبر فف الطباؽ أكثر فنكف البديع تكفرا في القرآف الكريـ ال سيما السكر المكية. -

طريؽ )التصنيؼ النسبي(، كقد كاف كضع آلية معينة لمسألة السكر المختمؼ فييا عف  -
إلى المكية، بينما  خبلص(ترجيح سكر)الفاتحة كالرعد كالرحمف كالمطففيف كالقدر كالزلزلة كاإل

 كاف الترجيح لمسكر)الصؼ كالبينة كالفمؽ كالناس( لصالح السكر المدنية.

 االستشياد بثبلثمئة كعشر آيات مف السكر المكية كاستخراج الفنكف البديعية منيا كالتطبيؽ عمييا. -

لداللية ألف كبل فف  المقابمة يرتبط قميبلن مع فف اإلرصاد المفظي في األسرار الجمالية كا إفٌ  -
 منيا يمنح نتيجة كاحدة كىي استشراؼ جممة تالية كختامية.

و كضع القارئ أك نٌ أذلؾ  ،المتعة كالتشكيؽ كالتمذذمف فف الطي كالنشر يصنع نكعا  إفٌ  -
 ،كىذا قبؿ عممية النشر ،كترؾ فراغا لو لمقراءة كالتمعف ،المستمع في صكرة التحميؿ كالتفسير

اكتشؼ العبلقة بيف عناصر الطي كالعناصر المكجكدة في النشر بشكؿ ثـ ما يمبث إال كقد 
 مرتب أك غير مرتب

مُّبل، ألنيا  إفٌ  - ذكر فف التكرية مف األىمية بمكاف، فيي تزيد األسمكب الببلغي زينة كتىجى
 تحمؿ معنييف مختمفيف، مما تمفت االنتباه.

 .ليؿيحتاج إلى عمة كمعمكؿ لمتكضيح كالتد فف حسف التعميؿ إفٌ  -
 .القيمة الداللية مف كراء حسف التقسيـ ىك إبراز الطابع الببلغي كالبديعي في الكبلـ إفٌ  -
  ،السكر المكية كما اتضحت لمباحث قد استيمت بمفاتيح جذابة فتارة تدخؿ الفؤاد مباشرة إفٌ  -

ف ف كاف مإكمرة تجدىا تقمقؿ االنساف كتزجره  ،كتارة أخرل حادة كمرعبة كبداية سكرة براءة
 كأخرل تدلؿ عمى قمة الركعة الببلغية عند افتتاح السكرة أك بعض اآليات. ،العاصيف



   140 

كلربما عمة ذلؾ تكمف في أف السكر المكية  ،)االستتباع( قؿ ذكره في السكر المكية إفٌ  -
 متسمة بالقصر كاإليجاز كالحذؼ.

 المفظيف شكميان. ككسر أفؽ التكقع الناتج عف اتحاد( المخادعة) يعتمد فف الجناس عمى فكرة -
،  إفٌ  - مف القيـ الداللية كالجمالية لفف )السجع( أك )الفاصمة القرآنية( يجعؿ المعنى مكتمبلن

كثمة ارتباط كثيؽ بيف ىذه الفاصمة كما تحتكييا ىذه اآلية، فضبل عف األثر المكسيقي  الذم 
إف ختمت الفاصمة  تخمفو ىذه الفاصمة مما يمنح الشعكر بالحركة كالتنفس كاالرتياح ال سيما

 بحركؼ المد الثبلث. 
خرل، كمف المعمكـ أف عمى بعض الفنكف األ -كغيره مف الفنكف –)التصدير( يطؿ إفٌ  -

التصدير ىك تكرار الكممة بالترديد أك التجنيس أك االشتقاؽ اك ما شابو، كعميو؛ فإنو سيمنح 
ر في مطمع كختاـ اآلية القر  آنية، كيبدك أفَّ التصدير يقترب مكسيقا جميمة ال سيما كأنيا تيكرَّ

أم زيادة في  –كذلؾ مف فف )إيغاؿ االحتياط( فاإليغاؿ مف خصائصو يبرز التككيد المعنكم 
كقد يككف التأكيد بالتكرار كىذا ىك ذات التصدير إال أف االختبلؼ ىك أف اإليغاؿ  -المعنى 

 يككف بيف كممتيف متجاكرتيف بعكس التصدير.
ة كالداللية لفف اإليغاؿ تكمف في ترسيخ المعنى كذلؾ لكجكد التأكيد في القيمة الجمالي إفٌ  -

 الجممة فبدكنو يتـ المعنى كيكتمؿ؛ لكفَّ كجكده منح المفت االنتباىي كتأكيد المعنى.
التقاء كاختيار كممات معينة بما يجاكرىا، يككف ليا دكر في زيادة اإليضاح كالتطابؽ  إفٌ  -

 يعيكف )تآلؼ األلفاظ(.كالتآلؼ، كىذا ما سماه البد
يا مف مشتقات طابع الزركشة كالحمية المفظية كيرل البعض أنَّ ( الترصيع يغمب عمى )ففَّ  -

الترصيع يشعر باألجراس المكسيقية كما غيرىا مف  فٌ إف ،السجع كالفاصمة القرآنية كعمى كؿٍّ 
 فظية.الفنكف المٌ 

 الة ككانت عبر الجدكؿ التالي:قمنا بعمؿ جدكؿ إحصائي لععد الشكاىد القرآنية في الرس -
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 جدول إحصائي لعدد الشواهد القرآنية

 ٌء والفصل الثجلث والذي بغغ عءءهج هذا بجإلضجفة إلى شواهء أخ ى لغتمه

 آٌة(.317آٌة( لٌكون إجمجلً عءء اآلٌجت هً )23)

  نالحظ من خالل الجءول الاجبق أن الغون البءٌعً الذي شكل أكب  نابة بٌن

%، ومن ثم الجنجس بنابة 12.93مجموع اآلٌجت هو الطبجق بنابة 

%، وهً 1.71 %، فً حٌن أن أقل نابة لأللوان البءٌعٌة كجنت بنابة12،59

 %.2.38لغون االاتتبجع وتابقهج إٌاجل االحتٌجط بنابة

نما ىي كجية  وأخيراً  ال أزعـ في بحثي ىذا بأني بمغت ذركة الكماؿ أك نمت مف الحقيقة كا 
 نظر مبنية عمى الدراسة كالبحث كالتي تكصمت بيا ليذه الخاتمة. 

 الباحث                             .والحمد هلل رب العالمين         

 نوع  المون البديعي #
 المون

عدد 
 شواىده

 ممحوظات النسبة%

يعتبر ىذا الفف أكثر الفنكف كركدا في  %12.39 38 معنكم الطباق -1
 الرسالة كىك مف األلكاف المعنكية

  %5.44 16 معنكم المقابمة -2
  %4.76 14 معنكم الطي والنشر -3
  %6.46 19 نكممع التورية -4
  %4.42 13 معنكم حسن التعميل -5
  %5.78 13 معنكم حسن التقسيم -6
  %5.78 17 معنكم براعة اإلستيالل -7
  %1.70 5 معنكم الستتباع -8
  %11.90 35 معنكم تجاىل العارف -9
يأتي في المركز الثاني مف حيث عدد  %12.59 37 لفظي الجناس -10

 كاف المفظيةشكاىده، كىك مف األل
  %10.54 31 لفظي السجع -11
  %6.80 20 لفظي التصدير -12
  %2.38 7 لفظي إيغال الحتياط -13
  %4.8 12 لفظي اإلرصاد المفظي -14
  %5.78 17 لفظي تآلف األلفاظ -15

  %100 294 المجموع



   142 

 المراجعالمصادر و 

المثؿ  (ـ1995)الفتح ضياء الديف نصراهلل بف محمد بف محمد بف عبدالكريـ.  أبك، األثير ابف
بيركت: المكتبة  .حقيؽ: محمد محيي الديف عبدالحميدت .السائر في أدب الكاتب كالشاعر

 العصرية.

تحقيؽ: مكتبة  .لقامكس المحيطا ـ(.1987) آبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز.
 .ؤسسة الرسالة، دار الرياف لمتراث. بيركت: م2تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة. ط

لطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ ا )د.ت(.إبراىيـ، يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ.
 .العنصرية المكتبة :. بيركت1ط .اإلعجاز

تحرير التحبير في  )د.ت(.بد العظيـ بف الكاحد بف ظافر.العدكاني، عابف أبي اإلصبع المصرم 
الجميكرية  .الدكتكر حفني محمد شرؼ: تحقيؽ .صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف

 المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي.: العربية المتحدة

تحقيؽ: محمد عبد المنعـ  .ر إماـ البمغاءديكاف اإلماـ، ديكاف شع  )د.ت(.، عمي.ابف أبي طالب
 دار بف زيدكف، مكتبة الكميات األزىرية. .مصر:خفاجي

 .(د. ف) (.د. ط) .البديع  (.د. ت ) ابف المعتز، عبد اهلل.

يركت، لبناف: دار . ب2ط .التسييؿ لعمـك التنزيؿ.  ـ(1973.)الكمبي، محمد بف أحمد جزم ابف
 .الكتاب العربي

خزانة األدب  ـ(.1987) األزرارم، تقي الديف أبي بكر عمي بف عبد اهلل. كمالحم ابف حجة 
 . . بيركت: دار كمكتبة اليبلؿ1ك. طتحقيؽ: عصاـ شعيت .كغاية األرب

. 1ط التحرير كالتنكير. ـ(.2000).، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىرابف عاشكر
 .مؤسسة التاريخ العربي: بيركت، لبناف

تحقيؽ: محمد حسف  .كافي الكفاة الصاحب، المحيط في المغة ـ(.1994)سماعيؿ.عباد، إابف 
 .. بيركت: عالـ الكتب1ط .ؿ ياسيفآ
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المحرر الكجيز في  ـ(.2001) األندلسي، لقاضي أبي محمد عبد الحؽ بف غالب.بف عطية ا
الكتب  دار. بيركت، لبناف: 1ط .قيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمدتح.تفسير الكتاب العزيز

 .العممية

تحقيؽ: . شرح ابف عقيؿ  ـ(.1985) ، بياء الديف عبد اهلل العقيمي المصرم.ابف عقيؿ اليمذاني
 .. دمشؽ: دار الفكر2بد الحميد. طمحمد محيي الديف ع

تحقيؽ: إبراىيـ  .تأكيؿ مشكؿ القرآف(. تػد. أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ ) ابف قتيبة الدينكرم،
 .دار الكتب العممية .لبناف :بيركت .(د.ط) .شمس الديف

.ظكر االفريقي المصرمنابف م لساف  (ـ1990) ، أبك فضؿ جماؿ الديف بـ محمد بف مكـر
 .ربيركت: دار الفكر، دار صاد .1ط .العرب

 .ف(د. ) (.د. ط) .البديع في البديع في نقد الشعر. ت(د. )ابف منقذ، أسامة 

. معاىد التنصيص عمى )د.ت( .د الرحمف بف أحمدعبد الرحيـ بف عبأبك الفتح العباسي، 
 )د.ط (. بيركت:عالـ الكتب. الحميد. حقيؽ: محمد محيي الديف عبد. تشكاىد التمخيص

المعجزة الكبرل" القرآف" نزكلو كتابتو جمعو إعجازه جدلو عمكمو  (.ـ1998) أبك زىرة، محمد.
 بمصر. كديةعمطبعة المدني المؤسسة الس مصر: .تفسيره محكـ الغناء بو

الببلغة القرآنية في تفسير الزمخشرم كأثرىا في الدراسات . (د.ت) أبك مكسى، محمد محمد.
 .مكتبة كىبة :.)د.ـ(الببلغية

مجمع ، عناية المسمميف بإبراز كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ )د.ت(.أحمد، حسف عبد الفتاح.
 (.د.ف) (.د.طؼ.)طباعة المصحؼ الشريالممؾ فيد ل

 .(ه غير منشكرة)رسالة دكتكرا ألكاف البديع في شعر ابف الركميد، ياسر الطيب محمد. أحم
 .،السكدافجامعة أـ درماف اإلسبلمية

مطبكعات مجمع . دمشؽ: 2ط (.ـ1983).شعر دعبؿ بف عمي الخزاعي األشتر، عبد الكريـ.
 .المغة العربية

 .. الككيت: مكقع  ركافد1ط.ريـفصكؿ في بياف القرآف الك (.ـ2014) .األطرش، محمكد أحمد
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ركح المعاني في تفسير القرآف . .)د.ت(اآللكسي، شياب الديف محمكد ابف عبد اهلل الحسيني
 تحقيؽ: عمى عبد البارم عطية. بيركت: دار الكتب العممية.  .العظيـ كالسبع المثاني

مطبعة مصر:  .شرح ضابط بالحربية ديكاف حساف بف ثابت. (د. ت)األنصارم، حساف بف ثابت
 .(د. ط).السعادة

. مصر: 4. طتحقيؽ: حسف كامؿ الصيرفي .(ديكاف البحترم )ذخائر العرب .)د.ت(.البحترم
 . دار العارؼ

 .دار الكتب العممية.بيركت، لبناف: 1ط .ديكاف ذم الرُّمَّة (.ـ1995) بسج، أحمد حسف.

 .ارالكتاب العربي. بيركت: د2ط .شرح ديكاف أبي تماـ. ـ(1994)لخطيباالتبريزم، 

تاريخ أثر التمكينات الصكتية في الداللة القرآنية. (. ـ2009) .جاب اهلل، أسامة عبد العزيز
 (.http://majles.alukah.net/t125181/)ـ، مكقع:2016فبراير1: االطبلع

تحقيؽ: المحامي فكزم  ..  البياف كالتبييف(ـ1968) .الجاحظ، أبك عثماف عمرك بف بحر
 .عببيركت: دار ص. 1ط .عطكم

فمسطيف: دار آفاؽ، دار  .1ط الجامع في اإلعراب. (ـ1998.)جرادة، عز الديف صبلح
 .المستقبؿ

 .(د.ط) .شاكر تعميؽ:محمكد محمد. عجازإلدالئؿ ا. د.ت().لنحكم، عبد القاىرالجرجاني ا
  (.د.ف)

ي الدراسات القرآنيَّة سائؿ في إعجاز القرآف، فر ثبلث .  .)د.ت(الجرجاني، الرمَّاني كالخطَّابي
 . مصر: دار المعارؼ3تحقيؽ: محمد خمؼ اهلل أحمد، كأخريف. ط .كالنَّقد األدبي

 .لبناف: دار كمكتبة اليبلؿ .اإلعجاز الطبي في القرآف (.ـ1992 )الجميمي، السيد.

 .القاىرة: مكتبة األداب. 1ط .فكاصؿ اآليات القرآنية دراسة ببلغية (.ـ2009 )خضر، السيد.

دار  القاىرة:.2طؿ. التفسير الحديث ترتيب السكر حكؿ النزك  ـ(.1984 )ركزة، محمد عزة.د
 .الغرب اإلسبلمي
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. بيركت: اليمامة لمطباعة 3. طإعراب القراف الكريـ كبيانو (.ـ1992 )دركيش، محيي الديف.
 كالنشر كالتكزيع دمشؽ، كدار ابف كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 .: دار المنير، دار الفارابيدمشؽ)د.ط(.  .إعراب القرآف الكريـ )د.ت(.ف.دعاس، قاسـ حميدا

مصر: مطبعة اليبلؿ  .،الشاعر الجاىمي المشيكرديكاف (.ـ1911 )الذبياني، النابغة. 
 .بالفحالة

مصر: دار  .القاىرة مختار الصحاح،. .)د.ت(الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر
 .ديث ، د. طالح

بيركت: دار إحياء التراث  .مفاتيح الغيب. .)د.ت(محمد بف عمر المعركؼ بفخر الديفالرازم، 
 .العربي

 .(تأمبلت في سكرة إبراىيـ)تفسير ببلغي تطبيقيٌ  (.ـ2013 )الركيني، د.عادؿ أحمد صابر.
 )د.ف(. :اإلمارات.1ط

شكرات دار لبناف: منبيركت،  .. تاج العركس مف جكاىر القامكسى)د.ت(الزبيدم، محمد مرتض
 .مكتبة الحياة

 .ط(.)د.ف(د.. )نشأة الفنكف الببلغية (.ـ1981 )زغمكؿ، حمزة الدرمرداش.

الكشاؼ عف حقائؽ  (.ـ2009 )الخكارزمي، أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر.الزمخشرم 
 .بيركت، لبناف: دار المعرفة .3ط .التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ

د. عبد  :، تحقيؽعركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح(.ـ2003)ديف. السبكي، بياء ال
 ة.. بيركت: المكتبة العصري1ط .اكمالحميد ىند

. مصر: شركة 2ط .مفتاح العمكـ. )د.ت(السكَّاكي، أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر محمد عمي
 .كمطبعة مصطفى الحمبي

 :)د.ف(.. القاىرة1ط .الكريـ اإلعجاز الببلغي في القرآف. (ـ2002 )سبلـ، محمد حسف.

 .اإلسكندرية: منشأة المعارؼ .الببلغة تأصيؿ كتجديد (.ـ1986 )سمطاف، منير.
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 .. القاىرة: دار الشركؽ17، طفي ظبلؿ القرآف. .)د.ت(الشاربي إبراىيـ حسيف ،سيد قطب 

 . بيركت، لبناف: مؤسسة1ط .اإلتقاف في عمكـ القرآف (.ـ2008 )السيكطي، جبلؿ الديف.
 .لرسالة ناشركفا

. تفسير السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ب.)د.ت(الشربيني، الخطي
 .(د. ف (.)د. ط .)ربنا الحكيـ الخبير

فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف  (.ـ1997 )الشككاني، محمد بف عمي بف محمد.
 الكفاء. .  المنصكرة: دار2ط عبد الرحمف عميرة. تحقيؽ:. عمـ التفسير

 . المكتبة العصرية: صيدا، بيركت )د.ط(..التفاسيرصفكة  (.ـ2009 )الصابكني، محمد عمي.

دار . دمشؽ: 4ط .الجدكؿ في اعراب القرآف الكريـ ..)د.ت(محمكد بف عبد الرحيـصافي، 
 .الرشيد مؤسسة اإليماف

 .(د. ف )(.د. ط) ة.جماليات تصكير الحرك. .)د.ت(صالح، حكمت

البديع في القرآف عند المتأخريف كأثره في الدراسات  (.ـ1990 )الصحفي، دخيؿ اهلل بف محمد.
 .السعكدية ،جامعة أـ القرل. (غير منشكرة ر)رسالة ماجستي الببلغية

 .دار الرفاعي :جدة ة،منار . دارال1ط .معجـ الببلغة العربية. .)د.ت(طبانة، بدكم

ماف: دار الرضكاف . ع1ط .نسجاـ الصكتي في النص القرآنياال (.ـ2012 )عباس، تحسيف.
 مؤسسة دار الصادؽ الثقافية.، ك لمنشر كالتكزيع

المكتبة  :عماف. العممي(-البياني-التشريعي-إعجاز القرآف )الغيبي. .)د.ت(عباس، فضؿ
 .)د.ط(رات جامعة القدس المفتكحة، الكطنية، منشك 

. 1ط .لببلغة الصافية في المعاني كالبياف كالبديعا (.ـ2006 )حسف إسماعيؿ. عبد الرازؽ،
 .زىرية لمتراثلقاىرة: المكتبة األا

 .، لبناف: دار النيضة الحديثةبيركت ..)د.ط(ععمـ البدي. .)د.ت(عتيؽ، عبد العزيز
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كتاب  ..)د.ت(العسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف
 . .)د.ف(كالشعر(الصناعتيف) الكتابة 

. 6ط .البديع( –البياف  -مف ببلغة القراف )المعاني .  .)د.ت(عمكاف، محمد. كعمكاف، نعماف
 .ة: الدار العربية لمنشر كالتكزيعالقاىر 

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا  (.ـ1998 )العمادم، أبك السعكد محمد بف محمد بف مصطفى.
 ء التراث العربي.بيركت: دار إحيا )د.ط(..الكتاب الكريـ

 .)د.ط(.األسرار الببلغية لمتقديـ كالتأخير في سكرة البقرة (.ـ1998 )العيثـ، خالد بف محمد.
 .أـ القرل :السعكدية

دار الكتب . بيركت، لبناف: 1ط .ديكاف زىير بف أبي سممى (.ـ1988 )فاعكر، عمي حسف.
 .العممية

 .دار الكتب العمميةلبناف:  . بيركت،1، طديكاف الفرزدؽ (.ـ1987 )فاعكر، عمي.

يدم تحقيؽ: م .كتاب العيف .(ـ1988) .الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد
 .  منشكرات مؤسسة األعمى لممطبكعات لبناف: .. بيركت1المخزكمي، كآخريف. ط

كتحقيؽ: محمد تقديـ  .منياج البمغاء كسراج األدباء. .)د.ت(قرطاجي، أبك الحسف حاـزال
 دار العرب االسبلمي.. .)د.ط( يب ابف الخكجةالحب

شرح  .(ـ2003).، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبيالقرطبي
 .. الرياض، السعكدية: مكتبة الرشد2تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ. ط .ابف عقيؿ

. تحقيؽ: سالـ ير القرطبتفسي (.ـ2004 )القرطبي، أبك عبداهلل محمد بف أحمد األنصارم.
 .بيركت، لبناف: دار الكتب العممية. 2مصطفى البدرم، ط

اإليضاح في عمـك  .(ـ1998 ).القزكيني، جبلؿ الديف أبك عبداهلل محمد بف سعدالديف بف عمر
 .دار إحياء العمكـ: . بيركت4ط .الببلغة

 .األردف: دار النفائس. .)د.ط(يدالكاضح في أحكاـ التجك . .)د.ت(القضاة، محمد عصاـ مفمح
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 ؼ.مكتبة العار الرياض:.1. ط.)د.ت(. مباحث في عمـك القرآفالقطاف، مناع

 .. العمدة في محاسف الشعر كآدابو(ـ1972.)األزدم، أبك عمي الحسف بف رشيؽالقيركاني 
 .الحميد. بيركت، لبناف: دار الجيؿتحقيؽ: محمد محيي الديف عبد 

ـ البديع، دراسة تاريخية كفنية ألصكؿ الببلغة كمسائؿ عم (.ـ1998 )الشيف، عبد الفتاح.
 .دار المعالـ الثقافية. السعكدية: 2، طالبديع

ظاىرة التضاد في سكرة األعراؼ كأثرىا في إيصاؿ  (.ـ2013 )محمد، ىادم حسف.
 .(د.ف)المعنى

دار  .بيركت:6، طعمكـ الببلغة البياف كالمعاني كالبديع (.ـ1972 )المراغي، أحمد مصطفى.
 .الكتب

. 2ط .الكاضح في عمكـ القرآف (.ـ1998 )محيي الديف ديب. ،االبغى  ،مستك، مصطفى ديب
 .دار العمـك االنسانية ،كمـ الطيبدمشؽ: دار ال

المعجـ  )د.ت(.النجار، محمد محمد.ك  ؛عبد القادر، حامدك  ؛الزيات، أحمدك  ؛مصطفى، إبراىيـ
 .المكتبة اإلسبلمية . تركيا:الكسيط

 خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية (.ـ1992 )ي، عبد العظيـ إبراىيـ محمد.المطعن
 بة.مكتبة كى .)د.ـ(:1". ط رسالة دكتكراه"

  .حكث العممية. الككيت: دار الب1ط .(البديع –فنكف ببلغية )البياف  (.ـ1987 )مطمكب، أحمد.

مطبعة المجمع العممي  :العراؽ. .)د.ط(معجـ المصطمحات الببلغي. .)د.ت(مطمكب، أحمد
 .العراقي

. 7ط .خصائص التراكيب، دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني. .)د.ت(مكسى، محمد محمد
 .ةمكتبة كىب)د.ـ(: 

. دمشؽ: 1ط .الببلغة العربية أساسيا كفنكنيا (.ـ1996 ).عبد الرحمف حسف حبنكةالميداني، 
 .ر القمـدا
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الجامع الصحيح المسمى . .)د.ت(اج بف مسمـ القشيرمالنيسابكرم، أبك الحسيف مسمـ بف الحج
 .بيركت: دار األفاؽ الجديدة. .)د.ط(صحيح مسمـ

. بيركت، لبناف: دار 12ط.جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع. .)د.ت(الياشمي، أحمد
 إحياء التراث العربي. 
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 فيرس اآليات القرآنية -أولً 
 

 الصفحة رقميا طرف اآلية

 البقرة

 ا اْنتََصتَْج ٌَ ا  َٓ ا َنَصتَْج وََنيًَْ ٌَ ا  َٓ َ    286 21ل

 آل عمران

 َُم رَّّْمًَث إََُِّم ُ ْب نَلَا ٌَِ َلَّ َْ َديْتََِا َو َْ َِا اَل حُزِغْ كُئُبََِا َبْهَد إِذْ      8 106...َربَّ

 تََظاء َ ٌَ ٍََّ تََظاء َوحُهِزُّ  يَْم مِ ٍُ ْ َ تََظاء َوحزَنُِع ال ٌَ يَْم  ٍُ ْ     26 21...حُْؤِِت ال

 النساء

 وِ اْْلَِْٔف
َ
َِ أ ٌْ ََ اََ ِ ٌّ ْمٌر 

َ
ًْ أ ُْ    83 90 ِإَوذَا َساء

 ٍٍَنَِهُث ْ ٍِِّ َوال ْ َُزََلُ ةِهِي
َ
َُزَل إََِلَْم أ

َ
ا أ ٍَ ِ ُد ة َٓ َِ اَّللُّ يَْظ ِس     166 106...ىَـّ

 المائدة

 َُج َنالَُّم اىُْغًُٔب
َ
ا ِِف َجْفِصَم إََُِّم أ ٌَ  ًُ ْنيَ

َ
ا ِِف َجْفَِس َواَل أ ٌَ  ًُ    116 84َتْهيَ

 األنعام

 ٍْْي
ٍَْصْصَم ِِبَ َٔ ِإَون َح ُْ ٍ فاََل ََكِطَف ََلُ إاِلَّ  ٍَْصْصَم اَّللُّ ةُِْضّ     17 29  ،34...ِإَون َح

 
َ
ُّ َويَِْأ َْٔن َخِْ َٓ ًْ َحِْ ُْ ا يَْظُهُرونَو ٌَ ًْ َو ُٓ ُُفَص

َ
ْٓيُِهَٔن إاِلَّ أ ُّ ِإَون ُح    26 89ْوَن َخِْ

 ٔاْ ةَََل َوَرّبَِِا ُ َذا ةِاِْلَّقِ كَال َْ ىَيَْس 
َ
ًْ كَاَل أ ٔاْ لََعَ َرّبِِٓ ْٔ حََرى إِذْ ُوكُِف َ     30 76 ،79...َول

 اَنُث َبْغخًَث ًُ الصَّ ُٓ ٔاْ ةِيَِلاء اَّلّلِ َضِتَّ إِذَا َساءتْ ةُ ََ َنذَّ ِي     31 72...كَْد َخِْسَ اَّلَّ
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 ًن حَبْخَِْغَ َجَفل
َ
ًْ فَإِِن اْشخََفْهَج أ ُٓ     35 33...ا ِِف ِإَون ََكَن َنُُبَ َنيًََْم إِْنَراُؽ

 اء َّ َشاء َوالْضَّ
ْ
ًْ ةِاْْلَأ ُْ َخْذَُا

َ
َِ َرتْيَِم فَأ ٌّ َمٍم 

ُ
رَْشيَِآ إََِل أ

َ
    42 120...َوىََلْد أ

 ِّةِاىَْغَداةِ َواىَْهِِش ًُٓ ََ يَْدُنَٔن َربَّ ِي     52 47...يُرِيُدوَن  َواَل َتْفُردِ اَّلَّ

ٍُْشرٌِنِي ْ ُو اٌيَاِت َوىِتَْصتَتنَِي َشبًُِو ال    55 121َوَكَذلَِم َُفّػِ

 ًْ ْمُر ةَيِِْن َوبَيَُِْس
َ
ا تَْصخَْهِشئَُن ةِِّ ىَُلَِضَ اَ ٌَ نَّ ِنِِدي 

َ
ْٔ أ     58 56...كُو ىَّ

 ًْ ًَّ َحتَْهرُُس ارِ ُث َٓ ا َسرَْضخًُ ةِانلَّ ٌَ  ًُ ِْو َويَْهيَ َٔفَّاُزً ةِاليًَّ ِي َحخَ َٔ اَّلَّ ُْ     60 44...َو

 َف َِ ٌّ ًْ َنَذاةًا  ن َحتَْهَد َنيًَُْس
َ
َٔ اىَْلادُِر لََعَ أ ُْ ْو ٌَِ كُْو 

َ
ًْ أ     65 48...ْٔكُِس

 َُْا
َ
ا أ ٌَ رَْض َضًًِِفا َو

َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي َذَفَر الصَّ ُْٓج وَْسَِهَ لَِّلَّ     79 72 ،92...إَِّّنِ وَسَّ

 َٔاْ و ُِ ٌَ ََ آ ِي َُ اَّلَّ ٌْ ًُ اََ ُٓ َ ْوىَـهَِم ل
ُ
ً ةُِليٍْم أ ُٓ اَج ٍَ ٔاْ إِي ًْ يَيْبُِص َ     82 47...ل

 ٔاْ َِلَتَِؿ ُك ْشَ
َ
ْٔ أ َ َْ ِنتَادِهِ َول ٌََ يََظاء ٌِ ِْٓدي ةِِّ  َدى اَّلّلِ َح ُْ     88 58...ذَلَِم 

 ْك
َ
َْ أ ٌَ ًْ ئَُح َو َ وِِْحَ إََِلَّ َول

ُ
ْو كَاَل أ

َ
َِ اْذََتَى لََعَ اَّلّلِ َنِذةًا أ ٍَّ ًُ مِ     93 44...يَ

 َِواْْلَْطر ِ اِت اىَُْبّ ٍَ ا ِِف ُكيُ َٓ ِ ْٓخَُدواْ ة َٔم ِِلَ ًُ انلُُّش ِي َسَهَو ىَُس َٔ اَّلَّ ُْ     97 55...َو

 ًْ َ َّنَّ يَُسُٔن ََلُ َوََلٌ َول
َ
رِْض أ

َ
اَواِت َواَ ٍَ  68،  ث    101...ةَِديُم الصَّ

اليَِّفًُف اْْلَتِْي َٔ ُْ ةَْػاَر َو
َ
َٔ يُْدرُِك اَ ُْ ةَْػاُر َو

َ
ُّ اَ    103 41 ،112الَّ حُْدرُِك

  َْنًِّمَ  َقد َْ ٌَ ةََْصَ فَيَِِْفِصِّ َو
َ
َْ أ ٍَ ًْ َذ بُِّس     104 23...َساءُزً ةََػآنُِر ٌَِ رَّ

 َِْا َسَهي ٌَ ٔاْ َو ُك ْشَ
َ
ا أ ٌَ ْٔ َطاء اَّللُّ  َ َُج َول

َ
ا أ ٌَ ًْ َضفًًِلا َو     107 57...اَك َنيًَِْٓ

 ِٔاْ اَّللَّ َنْدًوا ةَِغْْي ََ يَْدُنَٔن ٌَِ ُدوِن اَّلّلِ فَيَُصتُّ ِي ٔاْ اَّلَّ     108 31...َواَل تَُصتُّ
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 ْح
َ
َْٓد أ ٔاْ ةِاَّلّلِ َس ٍُ كَْص

َ
ا كُْو َوأ َٓ ِ ُْؤٌُُِنَّ ة ًْ آيٌَث َلَّ ُٓ ًْ ىَهَِ َساءتْ آُِِ ٍَ...   109 27 

 ًْ ُٓ َِّ ئُِِح َبْهُؾ نِس َواْْلِ ِِ نَي ا ـِ ا َطًَا ِ ُِِبٍّ َنُدوى
    112 57...َوَكَذلَِم َسَهيَِْا ىُِِكّ

 َا َوَكذ َٓ ٍُْهُرواْ ذًِ ا َِلَ َٓ َزاةَِر ُُمَرًٌِِ
َ
ِ كَْريٍَث أ

    123 101...لَِم َسَهيَِْا ِِف ُُكّ

ُرون نَّ ٍْٔم يَذَّ يَِْا اٌيَاِت ىَِل ا كَْد فَػَّ ًٍ اُط َربَِّم ُمْصخَلًِ ـَذا ِِصَ َْ  .   126 48 ،54َو

 ْهُروَطاٍت َوانلَّْخَو ٌَ ْهُروَطاٍت وََدْْيَ  ٌَّ َِّاٍت   َس
َ
نَظأ

َ
ِي أ َٔ اَّلَّ ُْ     141 26...َو

 األعراف

 ُِِّٔاْ ٌَِ ُدو ًْ َواَل حَتَّتُِه ّبُِس َِ رَّ ٌّ ُزَِل إََِلُْسً 
ُ
ا أ ٌَ ٔاْ  ْوَِلَاءاحَّتُِه

َ
    3 27...أ

 ًُ ُْ ْوىَـهَِم 
ُ
ُّ فَأ َٔازِيُِ ٍََ ثَُليَْج َم هٍِذ اِْلَقُّ َذ ٌَ ْٔ ْزُن يَ َٔ ْ     8-9 63...َوال

ًَٔيُْس ةَ
َ
ْخَرَج أ

َ
ا أ ٍَ ًَْفاُن َن ًُ الظَّ َُِّس َِّثِ  يَا ةَِِن آَدَم اَل َحْفخِنَ ََ اْْلَ ِ ٌّ...   27 53 

 ََواْْلَْْغ ًَ ثْ ِِ ََ َوا ا َبَف ٌَ ا َو َٓ َر ٌِِْ َٓ ا َك ٌَ َٔاِضَض  َ اىَْف ا َضرََّم َرّّبِ ٍَ     33 25...كُْو إِجَّ

 ًْ ُٓ َسيُ
َ
َسٌو فَإِذَا َساء أ

َ
ٍث أ ٌَّ ِ أُ

ِخُروَن َشاَنًث  َوىُِِكّ
ْ
    34 30...اَل يَْصخَأ

 آيَاِت ًْ َٔن َنيًَُْس ًْ َحُلػُّ ُِِس ٌّ ًْ رُُشٌو  َُِّس حِيَ
ْ
ا يَأ ٌَّ ِ     35 62...يَا ةَِِن آَدَم إ

 ُٔاْ ةِآيَاحَِِا َواْشخَْهَُب ةُ ََ َنذَّ ِي ًْ إِنَّ اَّلَّ ُٓ َ ا اَل ُتَفخَُّص ل َٓ     40 121...واْ َخِْ

  ًَّ يَّاٍم ُث
َ
رَْض ِِف ِشخَّثِ أ

َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي َخيََق الصَّ ًُ اَّللُّ اَّلَّ     54 24 ،130...إِنَّ َربَُّس

 ْٔا ةُ ََ َنذَّ ِي ْغَرْرَِا اَّلَّ
َ
ُّ ِِف اىُْفيِْم َوأ َه ٌَ  ََ ِي جنًََِْاهُ َواَّلَّ

َ
ٔهُ فَأ ةُ     64 24...فََهذَّ

 ََ ٌَ َْ آ ٍَ ِ ٔاْ ل ََ اْشخُْؾهُِف ِي ٌِِّْٔ لَِّلَّ واْ ٌَِ كَ ََ اْشخَْهَُبُ ِي  اَّلَّ
ُ
ٍَُ ْ     75 31...كَاَل ال

ةِِّ ََكفُِرون ًْ ِخُ ٌَ َِي آ واْ إَُِّا ةِاَّلَّ ََ اْشخَْهَُبُ ِي    76 26كَاَل اَّلَّ
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 َْ ٌَ وَن َنَ َشبًِِو اَّلّلِ  ِٔنُدوَن َوحَُػدُّ اٍط حُ     86 88...َواَل َتْلُهُدواْ ةُِسّوِ ِِصَ

 ََ ِي ََِّم يَا ُطَهًُْب َواَّلَّ ٌِِّْٔ نَلُْخرَِس واْ ٌَِ كَ ََ اْشخَْهَُبُ ِي  اَّلَّ
ُ
ٍَُ ْ     88 76...كَاَل ال

ٍَئُن ٔاْ َحْه ا ََكُُ ٌَ ََٔرَم اِْلَقُّ َوبََفَو     118 26فَ

 ًٌََُِلاُت َرّبِِّ َوَواَنْد ًَّ ا ةَِهْْشٍ َذخَ َْ ٍَِْا ٍَ تْ
َ
    142 26...ا ُمََٔس ذاََلثنَِي ََلْيًَث َوأ

 ًْ َ ل
َ
َٔاٌر أ ُ ُخ ًْ ِنْشاًل َسَصًدا َلَّ ًِِّٓ َْ ُضيِ ُْٔم ُمََٔس ٌَِ َبْهِدهِ ٌِ ََذ كَ     148 77...َواَّتَّ

ٍَُِهرِ ) ْ َِ ال ًْ َن ُْ ا َٓ ْهُروِف َويَِْ ٍَ ْ ً ةِال ُْ ُمُر
ْ
 35، 33 157   (.يَأ

 ٌَِ ُّا َخيََق اَّلل ٌَ رِْض َو
َ
اَواِت َواَ ٍَ ًْ يَُِلُرواْ ِِف َميَُهِٔت الصَّ َ َول

َ
    185 77...أ

ون ًْ يََُِصُ ُٓ ُُفَص
َ
ا َواَل أ ًْ ََُْصً ُٓ َ    192 117َواَل يَْصخَِفًُهَٔن ل

 ُرواْ فَإِذَا ًَْفاِن حََذنَّ ََ الظَّ ِ ٌّ انٌِف  ـَ  ًْ ُٓ ٔاْ إِذَا َمصَّ ََ اتََّل ِي     201 102...إِنَّ اَّلَّ

 األنفال

 ْشرُِمٔن ٍُ ْ ْٔ َنرِهَ ال َ َو َول ـِ    8 93 ،94َِلُِطقَّ اِْلَقَّ َويُتِْفَو اْْلَا

ًًَنَذاٌب َنِل ًْ َخْذُت
َ
ا أ ٍَ ًْ ذًِ ُس ٍَصَّ َ ََ اَّلّلِ َشتََق ل ِ ٌّ ْٔاَل نَِخاٌب     68 52ىَّ

 التوبة

ٔاْ َنرًِْيا ٔاْ كَيًِاًل َوَْلَتُْه  .   82 33فَيًَْْؾَطُه

 يونس

 ٌَِ ٌث َشتََلْج ٍَ ِ ْٔاَل َك َ ٔاْ َول ًث َواِضَدةً فَاْخخَيَُف ٌَّ ا ََكَن انلَّاُس إاِلَّ أُ ٌَ     19 116...َو

 ْفَاجْخَِلُروا ِ ا اىَْغًُْب َّلِلّ ٍَ ّبِِّ َذُلْو إِجَّ َِ رَّ ٌّ ُزَِل َنيًَِّْ آيٌَث 
ُ
ْٔاَل أ َ     20 116...َويَُلٔلَُٔن ل
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 َِحْلي ًْ ُٓ ُُفَص
َ
ََّ انلَّاَس أ ًُ انلَّاَس َطيْئًا َوىَـِس ٍُٔنإِنَّ اَّللَّ اَل َحْليِ

   44 27 ،110 

 اذَا يَْصخَْهِشُو ٌَّ اًرا  َٓ ْو َج
َ
ُّ َبًَاحًا أ ًْ َنَذاةُ حَاُز

َ
ًْ إِْن أ ْحخُ

َ
رَأ

َ
    50 77...كُْو أ

 ٔاْ َنَذاَب ٔاْ ذُوكُ ٍُ ََ َكيَ ِي ًَّ رًَِو لَِّلَّ ا  ُث ٍَ ِ  ة
ْو ُِتَْزْوَن إاِلَّ َْ     52 80...اْْلُْلِ 

 ََ ِ ٌّ َْ َخيَْفَم آيًَث ِإَونَّ َنرًِْيا  ٍَ ِ ًَم ةِتََدَُِم ِِلَُهَٔن ل َْٔم ُجَِّشِ     92 49...فَاَْلَ

 ىود

 َِ ٌّ ٍََ ََكَن لََعَ ةَيٍَِِّث  َذ
َ
ُّ َوٌَِ َرتْيِِّ نَِخاُب أ ِِْ ٌّ ٔهُ َطاٌِْد  ّبِِّ َويَخْيُ     17 27...رَّ

 ْٔا ٍُ ََ َكيَ ِي تِِْن ِِف اَّلَّ ـِ َِا َواَل َُّتَا ْخًُنَِِا َووَْضًِ
َ
    37 55...َواْغَِِم اىُْفيَْم ةِأ

 يوسف

 ُيِم ٍَ ْ ََّ َشتٌْم ِنَشاٌف  َوكَاَل ال ُٓ ُزيُ
ْ
اٍن يَأ ٍَ َرى َشتَْم َبَلَراٍت ِش

َ
    43 24...إَِّّنِ أ

 ِ ََ َضاَش َّلِلّ ْ ُٔشَف َنَ جَّْفِصِّ كُي ََّ يُ ََّ إِذْ َراَودتُّ ا َخْفتُُس ٌَ     51 122...كَاَل 

 َِل اىَْلْري
َ
ا ِإَوَُّا لََػادِكُٔنَواْشأ َٓ َِا ذًِ ْ ْرتَي

َ
ا َواىْهِْْيَ اىَِِّت أ َٓ َِّا ذًِ    82 101َث اىَِِّت ُن

 ْو حَُسَٔن
َ
ُٔشَف َضِتَّ حَُسَٔن َضرًَؽا أ  حَْذُنُر يُ

ُ
ٔاْ حَاَّلل َتْفخَأ ُ     85 118...كَال

 الرعد

 َٔ ًها ُْ ٍَ ـَ ْٔفًا َو ًُ اىَُْبَْق َخ ِي يُرِيُس    12 59اَّلَّ

اىِْهخَاب ًُ َْ ِنَِدهُ ِنيْ ٌَ  .  43 13َو

 إبراىيم

 
ٔاْ وََخاَب ُُكُّ َستَّاٍر َنًِِد    15 92َواْشخَْفخَُط
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ار َٓ َْو َوانلَّ ًُ اليًَّ َر ىَُس َر َدآنِتنََي وََشخَّ ٍَ ٍَْس َواىَْل ًُ الظَّ ر ىَُس    33 86وََشخَّ

 ِاِخًَو ِإَوْشَطَق إِنَّ َرّّب ٍَ َب َِل لََعَ اىِْهَُبِ إِْش َْ ِي َو ِ اَّلَّ ٍُْد َّلِلّ     39 54...اِْلَ

 الحجر

ن آىُّٔ َ َحْلَُِؿ ٌَِ رَّّّْمَثِ َربِِّّ إاِلَّ الؾَّ ٌَ    56 78كَاَل َو

ًَْطُث ُمْػتِِطني ًُ الػَّ ُٓ َخَذتْ
َ
   83 122فَأ

 ْرَاَِّن َواىُْلْرآَن اى ٍَ ْ ََ ال ِ ٌّ   .  87 12َهِلًًَوىََلْد آحَيَِْاَك َشتًْها 

 النحل

ْٓخَُدون ًْ َح ُْ  ًِ اٍت َوبِانلَّْش ٌَ    16 48وََنال

ُرون فاَل حََذنَّ
َ
ٍََ الَّ َُيْيُُق أ ٍََ َُيْيُُق َن َذ

َ
   17 27أ

 
َ
ْو يَُِلُروَن إاِلَّ أ ْمُر َرّبَِم َنَذلَِم َْ

َ
ِتَ أ

ْ
ْو يَأ

َ
ٍَالنَِهُث أ ْ ًُ ال ُٓ تًَِ

ْ
    33 110 ،116...ن حَأ

 َِ ِِْضَصاِن ِإَويخَاء ذِي اىُْلْرَّب َويَََِْه َن ُمُر ةِاىَْهْدِل َوا
ْ
    90 34...إِنَّ اَّللَّ يَأ

ٍُٔن ًْ َحْليِ ُٓ ُُفَص
َ
ٔاْ أ ًْ َوىَـِسَ ََكُُ ُْ ٍَِْا ا َكيَ ٌَ    118 130َو

 اإلسراء

 ْصِشِد اِْلََراِم إََِل ٍَ ْ ََ ال ِ ٌّ ى ةَِهتِْدهِ ََلاًْل  ْْسَ
َ
ِي أ     1 108...ُشتَْطاَن اَّلَّ

 ََ ِي ْؤٌِِنَِي اَّلَّ ٍُ ْ ُ ال َُٔم َويُبَّْشِ كْ
َ
ِْٓدي لِيَِِّت ِِهَ أ ِ ـَذا اىُْلْرآَن ي َْ     9 68...إِنَّ 

 ِْو وََسَهيَِْا آيََث َُْٔا آيََث اليًَّ َط ٍَ اَر آيَتنَْيِ َذ َٓ َْو َوانلَّ َِا اليًَّ     12 40...وََسَهيْ

 َّا فََطق َٓ ٔاْ ذًِ ا َذَفَصُل َٓ َْتَذًِ ٌُ َمْرَُا 
َ
ْٓيَِم كَْريًَث أ ن جُّ

َ
َردَُْا أ

َ
    16 102...ِإَوذَا أ
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 ا ُُكَّ اىْبَْصِؿ َٓ ْغئُىًَث إََِل ُخُِلَِم َواَل حَبُْصْف ٌَ     29 39...َواَل َِتَْهْو يََدَك 

 ْسيِْب َنيًًَِْٓ ِِبًَْيَِم
َ
ْٔحَِم َوأ ًْ ةَِػ ُٓ ْ َِ اْشخََفْهَج ٌِِ ٌَ     64 100...َواْشخَْفزِْز 

ا َتْفِشًْيا َٓ َ اَر ِخالل َٓ جْ
َ
َر اَ ًٍِو وَِنٍَِب َذخَُفّشِ َِ ُنَّ ٌّ ٌَِّث  ْو حَُسَٔن لََم َس

َ
   91 107أ

 ٌَِ ْوَِلَاء
َ
ًْ أ ُٓ َ َ يُْؾيِْو فَيََ َِتَِد ل ٌَ ْٓخَِد َو ٍُ ْ َٔ ال ُٓ ِْٓد اَّللُّ َذ َ َح ٌَ     97 36 ،37...َو

 الكيف

 ََُزَل لََع
َ
ِي أ ِ اَّلَّ ٍُْد َّلِلَّ ًَٔسااِْلَ ُ ِن ًْ ََيَْهو َلَّ َ    1 67 َختِْدهِ اىِْهخَاَب َول

 ََ ِي ٌِِنَِي اَّلَّ ْؤ ٍُ ْ َ ال ُّ َويُبَّْشِ ْ ُ ُ ًشا َطِديًدا ٌَِ َلَّ
ْ
ُِِذَر ةَأ ا َّلِ ًٍ ِ ًّ     2 109...َر

  ٍِنيْم َْ ً ةِِّ ٌِ ُٓ َ ا ل ٌَّ  ًْ َٔآِِْ فْ
َ
َْ أ ًث ََّتُْرُج ٌِ ٍَ ِ ًْ َنُُبَْت َك     5 109...َواَل ٌةَانِِٓ

 ٌُركُٔد ًْ ُْ ْحَلاًكا َو
َ
ًْ أ ُٓ    18 21 َوََتَْصتُ

 َجًَْا َواْْل اُل َواْْلََُِٔن زِيَُِث اِْلًََاةِ اَلُّ ٍَ ْ اِِلَاُت َخْْيٌ ِنَِد ال     46 63...ارًَِاُت الػَّ

 ُخُذ ُُكَّ َشفًٍَِِث َغْػتًا
ْ
يٌِم يَأ ٌَّ  ً ُْ ا َوََكَن َوَراء َٓ ِخًتَ

َ
ْن أ

َ
َردتُّ أ

َ
   79 135فَأ

 ا َخْْيًا ٍَ ُٓ ا َربُّ ٍَ ُٓ َ ن ُحتِْدل
َ
َردَُْا أ

َ
كَْرَب رُّّْمًافَأ

َ
ُّ َزََكةً َوأ ِِْ ٌّ  81 135 

  ّبَِم َِ رَّ ٌّ ا رَّّْمًَث  ٍَ ُْ ا َويَْصخَْخرَِسا َنزَن ٍَ ُْ ُطدَّ
َ
ْن َحتْيَُغا أ

َ
َراَد َربَُّم أ

َ
    82 135...فَأ

 َّن َحخ
َ
ََ َزَفُروا أ ِي فََطِصَب اَّلَّ

َ
ْوَِلَاء إَُِّا أ

َ
    102 76...ِخُذوا ِنَتادِي ٌَِ ُدوِِن أ

 ن حََِفَد
َ
ٍَاِت َرّّبِ نَلَفَِد اْْلَْطُر َرتَْو أ ِ ْٔ ََكَن اْْلَْطُر ٌَِداًدا ىََِّك     109 107...كُو ىَّ

 مريم

نًٓهع  1 67 
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 طو

 ًٍَِِِم يَاُمََٔس ا حِيَْم بًَِ ٌَ    17 79َو

 َِب
َ
َب َوأ ا فََهذَّ َٓ َريَِْاهُ آيَاحَِِا ُكَّ

َ
 .  56 111َوىََلْد أ

َِا بِِصْطرَِك يَا رِْؽ
َ
َْ أ ِسئْتََِا ِِلُْخرَِسَِا ٌِ

َ
   57 77ُمََٔس  كَاَل أ

اْذََتَى َِ ٌَ ًْ ةَِهَذاٍب َوكَْد َخاَب  ِ َنِذةًا فَيُْصِطخَُس وا لََعَ اَّللَّ    61 106اَل َتْفََتُ

 َٔا َنًُْد َشاِضٍر َوال ا َغَُِه ٍَ ٔا إِجَّ ا َغَُِه ٌَ ًٍَِِِم حَيَْلْف  ا ِِف يَ ٌَ ىِْق 
َ
    69 29... َوأ

ا َواَل َُيىْي َٓ ُٔت ذًِ ٍُ ًَ اَل َح َِّ َٓ ا فَإِنَّ ََلُ َس ًٌ ُّ ُُمْرِ ِت َربَّ
ْ
َ يَأ ٌَ  ُّ    74 28إَُِّ

 َر ًْ ًْ يَهِْدُز َ ل
َ
ِْٔم أ ِشًفا كَاَل يَا كَ

َ
ٌِِّْٔ َغْؾتَاَن أ ًْ فَرََسَم ُمََٔس إََِل كَ     86 111...بُُّس

 ن َتُلَٔل
َ
َِس إَِّّنِ َخِظًُج أ

ْ
ُخْذ ةِيِْطًَِِت َواَل ةَِرأ

ْ
مَّ اَل حَأ

ُ
ََ أ     94 91...كَاَل يَاابْ

 َّن َتُلَٔل اَل مَِصاَس ِإَون
َ
ْب فَإِنَّ لََم ِِف اِْلًََاةِ أ َْ ِْٔنًدا  كَاَل فَاذْ     97 89...لََم َم

 َْٔم حُنََس ا َوَكَذلَِم اَْلَ َٓ َتخَْم آيَاُتَِا فَنَِصيخَ
َ
   126 117كَاَل َنَذلَِم أ

 األنبياء

لُٔن
َ
ًْ يُْصأ ُْ ا َحْفَهُو َو ٍَّ ُل َخ

َ
   23 116اَل يُْصأ

  ا فَِشاًسا َٓ َِا ذًِ ًْ وََسَهيْ ًٍَِد ةِِٓ ن حَ
َ
رِْض َرَواَِسَ أ

َ
    31 31...وََسَهيَِْا ِِف اَ

َر ُُكٌّ ِِف فَيٍَم يَْصتَُطٔن ٍَ ٍَْس َواىَْل اَر َوالظَّ َٓ ِي َخيََق اليًََّْو َوانلَّ َٔ اَّلَّ ُْ     33 91َو

 ٔا ا ََكُُ ٌَّ  ً ُٓ ََ َشِخُروا ٌِِْ ِي َِ َرتْيَِم فََطاَق ةِاَّلَّ ٌّ ْٓزَِئ ةِرُُشٍو      41 106...َوىََلِد اْشخُ

 َِنَ ذِْنر ًْ ُْ َِ ةَْو  ََ الرَّّّْمَ ارِ ٌِ َٓ َ يَْسيَؤُُزً ةِاليًَِّْو َوانلَّ ٌَ     42 79...كُْو 
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ا ََعنُِفٔن َٓ َ ًْ ل ُخُ
َ
اثًُِو اىَِِّت أ ٍَ ِذهِ اِلَّ َْ ا  ٌَ  ٌِِّْٔ بًِِّ َوكَ

َ
   52 76إِذْ كَاَل َ

ٔا يَِِفُلٔن ًْ إِن ََكُُ ُْ لُٔ
َ
َذا فَاْشأ َْ  ًْ ُْ ُّ َنتُِْي    63 50كَاَل ةَْو َذَهيَ

ًَطيْئًا َواَل يَُْضُُّز ًْ ا اَل يََِفُهُس ٌَ  ِ َذخَْهتُُدوَن ٌَِ ُدوِن اَّللَّ
َ
   66 29كَاَل أ

ٔا نَلَا َخاِطهنِي تًا َوََكُُ َْ    90 120َويَْدُنَٔجَِا رََدتًا َوَر

َضَدٍب يَنِصئُن ِ
َِ ُُكّ ٌّ  ً ُْ ُسُٔج َو

ْ
أ ٌَ ُسُٔج َو

ْ
   96 90َضِتَّ إِذَا فُخَِطْج يَأ

 الحج

 ًاْْلَْهِد فَإَُِّا َخيَْلَِاُز ََ ِ ٌّ ًْ ِِف َريٍْب  ا انلَّاُس إِن ُنِخُ َٓ حُّ
َ
    5 9...يَا أ

 المؤمنون

 اٍب َْ رِْض ِإَوَُّا لََعَ ذَ
َ
َِّاهُ ِِف اَ ْشَه

َ
اء ةَِلَدٍر فَأ ٌَ اء  ٍَ ََ الصَّ َُزنْلَا ٌِ

َ
    18 119...َوأ

ٍُزنِىنِي ْ َُج َخْْيُ ال
َ
تَاَرًَك َوأ ٌُّ زَناًل  ٌُ ُزِىِِْن 

َ
   29 116َوكُو رَّّبِ أ

تُْهٔثنِي ٍَ ِ َُ ة ا ََنْ ٌَ ٍُُٔت َوََنًَْا َو جًَْا َج    37 25إِْن ِِهَ إاِلَّ َضًَاُتَِا اَلُّ

 اٌل ٌَِ ُدوِن ذَلَِم ٍَ ْخ
َ
ًْ أ ُٓ َ َذا َول َْ  َْ ِ ٌّ ٍَْرةٍ  ًْ ِِف َد ُٓ     63 108...ةَْو كُئُبُ

ىنِي وَّ
َ
ًُ اَ ُْ ِت آةَاء

ْ
ًْ يَأ َ ا ل ٌَّ  ً ُْ ْم َساء

َ
َْٔل أ ةَُّروا اىَْل ًْ يَدَّ فَيَ

َ
   68 74أ

 الفرقان

 ُ ًْ يَُسَ َلَّ َ ا َول ًْ َحخَِّخْذ َوََلً َ رِْض َول
َ
اَواِت َواَ ٍَ ِي ََلُ ُميُْم الصَّ     2 66...اَّلَّ

 ُُيْيَُلَٔن َواَل ًْ ُْ ًث الَّ َُيْيُُلَٔن َطيْئًا َو َٓ ِ َُذوا ٌَِ ُدوُِِّ آل      3 28...َواَّتَّ

  ٌَِ َِّاٍت َِتْرِي َِ ذَلَِم َس ٌّ ِي إِن َطاء َسَهَو لََم َخْْيًا      10 69...َتتَاَرَك اَّلَّ
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 ْو
َ
َر أ نَّ ن يَذَّ

َ
َراَد أ

َ
َْ أ ٍَ ِ ّ اَر ِخيَْفًث ل َٓ َْو َوانلَّ ِي َسَهَو اليًَّ َٔ اَّلَّ ُْ     62 41...َو

 ُ ُل اَّللَّ ْوىَهَِم ُحتَّدِ
ُ
ٍَاًل َغاِِلًا فَأ ٍَِو َخ ََ وََن ٌَ َ حَاَب َوآ ٌَ     70 24...إاِلَّ 

 الشعراء

ِِن َويَْصلنِي ٍُ َٔ ُحْفهِ ُْ ِي     79 92َواَّلَّ

يَْظفنِي َٔ ُٓ     80 92 ،94ِإَوذَا َمرِْؽُج َذ

 
َ
َِا أ َٔاء َنيًَْ ٔا َش ُ َٔاِنِلنيكَال ْ ََ ال ِ ٌّ ًْ حَُسَ  َ ْم ل

َ
    136 117وََخْلَج أ

اىَْلاىنِي ََ ِ ٌّ يُِسً  ٍَ    168 89 ،107كَاَل إَِّّنِ ىَِه

 النمل

 ٍَ ْطُهَر ُِْه
َ
ْن أ

َ
ْوزِْنِِن أ

َ
َّ َولََعَ رَّبِ أ ٍَْج لََعَ جَْه

َ
  ح    19...خََم اىَِِّت أ

 َُتِْؿ ةِِّ وَِسئْخَُم ٌَِ َشتٍَإ ًْ َ ا ل ٍَ ِ َضفُج ة
َ
َهَد َدْْيَ ةَهًٍِد َذَلاَل أ ٍَ     22 90 ،119...َذ

َْب اذَا يَرِْسُهٔن اذْ ٌَ ًْ فَاُُلْر  ُٓ َٔلَّ َخِْ ًَّ حَ ًْ ُث ّْ إََِلِْٓ ىْلِ
َ
َذا فَأ َْ    28 101ةِِّسخَاِِب 

 َا َرَواَِس َٓ َ اًرا وََسَهَو ل َٓ جْ
َ
ا أ َٓ َ رَْض كََراًرا وََسَهَو ِخاَلل

َ
َ َسَهَو اَ ٌَّ     61 101...أَ

 القصص

 ا ُنَِج ذَاوِيًا ِِف ٌَ ُر َو ٍُ ًُ اىُْه َُا كُُروًُا َذخََفاَوَل َنيًَِْٓ
ْ
نَظأ

َ
َِّا أ     45 88...َوىَِه

 َٔ ُْ َ يََظاء َو ٌَ ِْٓدي  َ َح ََّ اَّللَّ ْضتَتَْج َوىَِس
َ
َْ أ ٌَ ِْٓدي      56 68...إََُِّم اَل َت

 ٌَِ ٔا ٔا ذًِِّ َوِِلَبْخَُغ اَر ىِتَْصُهُِ َٓ َْو َوانلَّ ًُ اليًَّ     73 38 ،39 ،41...َوٌَِ رَّّّْمَخِِّ َسَهَو ىَُس
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 العنكبوت

  ََِل ُ ا ََكَن اَّللَّ ٌَ ٍُٔنَو ًْ َحْليِ ُٓ ُُفَص
َ
ٔا أ ًْ َوىَِسَ ََكُُ ُٓ ٍَ    40 116ْليِ

 الَةَ َتََِْه الَةَ إِنَّ الػَّ ًِ الػَّ ِ ك
َ
ََ اىِْهخَاِب َوأ وِِحَ إََِلَْم ٌِ

ُ
ا أ ٌَ     45 101...احُْو 

 َْ ٌَّ  ً ُٓ ِْلَ
َ
ٍَْس َوىَهَِ َشأ َر الظَّ رَْض وََشخَّ

َ
اَواِت َواَ ٍَ     61 78...َخيََق الصَّ

 ُا َساءه ٍَّ َ َب ةِاِْلَّقِ ل ْو َنذَّ
َ
ِ َنِذةًا أ َِ اْذََتَى لََعَ اَّللَّ ٍَّ ًُ مِ ْكيَ

َ
َْ أ ٌَ     68 80...َو

 الروم

ٍُٔ ًْ ََغفِئُنَحْهيَ ُْ ٌِخَرةِ  َِ ا ًْ َن ُْ ًَا َو جْ ََ اِْلًََاةِ اَلُّ ِ ٌّ    7 23َن َكاًِْرا 

 ٔا ِ َوََكُُ ٔا ةِآيَاِت اَّللَّ ةُ ن َنذَّ
َ
ى أ

َ
ٔأ َشاُؤوا الصُّ

َ
ََ أ ِي ًَّ ََكَن ََعكِتََث اَّلَّ     10 45 ،123...ُث

 رَْض
َ
ََ اىََْحِّ َويُْطىِي اَ ًَِّج ٌِ ٍَ ْ ًِِّج َويُْخرُِج ال ٍَ ْ ََ ال     19 106 ،109...ُُيْرُِج اىََْحَّ ٌِ

 ْارِ َواة َٓ ُسً ةِاليًَِّْو َوانلَّ ٌُ َِا ٌَ َْ آيَاحِِّ  َِ فَْؾيِِّ إِنَّ ِِف َوٌِ ٌّ     23 41...خَِغاؤُُزً 

 ا اَل َٓ ِ اىَِِّت َذَفَر انلَّاَس َنيًَْ َِ َضًًِِفا فِْفَرةَ اَّللَّ َم لِّلِي َٓ ًْ وَْس ِ ك
َ
    30 92...فَأ

 َّْٔا َرب ُّ ِإَوذَا َمسَّ انلَّاَس َُضٌّ َدَن ِِْ ٌّ  ً ُٓ ذَاَر
َ
ًَّ إِذَا أ ِِيتنَِي إََِلِّْ ُث ٌُّ  ً ُٓ...   33 29 

 ْج ٌَ ا كَدَّ ٍَ ِ ًْ َشيِّئٌَث ة ُٓ ا ِإَون حُِػتْ َٓ ِ ٔا ة ذَْرَِا انلَّاَس رَّّْمًَث فَرُِض
َ
    36 86...ِإَوذَا أ

 ِ ٌّ ا آحَيْخًُ  ٌَ ا َو ٌَ ِ َو َٔاِل انلَّاِس فاََل يَْربُٔ ِنَِد اَّللَّ ْم
َ
َٔ ِِف أ بُ     39 121...َ ّرِبًا ىَِّْيْ

 ْو َْ  ًْ ًَّ ُُيًًُِْس ًْ ُث ًٍِخُُس ًَّ يُ ًْ ُث ًَّ َرزَكَُس ًْ ُث ِي َخيََلُس ُ اَّلَّ     40 80...اَّللَّ

ٌََ ُدون َٓ ٍْ ًْ َح ُُفِصِٓ
َ
ٍَِو َغاِِلًا فَُ َْ َن ٌَ  .   44 36َزَفَر َذَهيًَِّْ ُزْفُرهُ َو

 ٔا َدْْيَ َشاَنٍث َنَذلَِم ا َْلِرُ ٌَ ْشرُِمَٔن  ٍُ ْ ًُ ال اَنُث ُحْلِص ُٔم الصَّ َْٔم َتُل     55 83 ،84...َويَ
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 لقمان

ًًحِيَْم آيَاُت اىِْهخَاِب اِْلَِه  2 68 

 َٔن ٍُ ِ ال ََ ٌَِ ُدوُِِّ ةَِو اىلَّ ِي اذَا َخيََق اَّلَّ ٌَ ُروِِن 
َ
ِ فَأ َذا َخيُْق اَّللَّ َْ

...   11 68 

 السجدة

 ََك ٍََ َذ
َ
ُٔونأ ٍََ ََكَن فَاِشًلا الَّ يَْصخَ    18 76َن ُمْؤًٌِِا َن

 ََ ا إَُِّا ٌِ َٓ ْنَرَض َخِْ
َ
ًَّ أ ٍََّ ذُّنَِر ةِآيَاِت َرّبِِّ ُث ًُ مِ ْكيَ

َ
َْ أ ٌَ     22 79...َو

 األحزاب

 ٍلِرَُسو ُ ا َسَهَو اَّللَّ ًُ الالَّنِى  ٌَّ ْزَواَسُس
َ
ا َسَهَو أ ٌَ ْٔفِِّ َو َِ كَيْتنَْيِ ِِف َس ٌّ...   4 136 

 كَََض َ ٌَّ  ً ُٓ ٍِِْ َ َنيًَِّْ فَ ُدوا اَّللَّ َْ ا ََع ٌَ ٔا  ْؤٌِِنَِي رَِساٌل َغَدكُ ٍُ ْ ََ ال ٌِ...   23 62 

 سبأ

 َف
َ
رِْض أ

َ
اء َواَ ٍَ ََ الصَّ ِ ٌّ  ً ُٓ ا َخيَْف ٌَ ًْ َو يِْديِٓ

َ
ا َبنْيَ أ ٌَ ًْ يََرْوا إََِل      9 40...يَ

 فاطر

 ْو ٍَ ا اَل ُُيْ َٓ ِ رَْليٌَث إََِل ِّّمْي ٌُ ْخَرى ِإَون حَْدُع 
ُ
    18 93...َواَل حَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

 ًٌ ِ ًْ َكال ُٓ ٍِِْ َْ ِنتَادَُِا فَ ََ اْغَفَفًَِْا ٌِ ِي َِا اىِْهخَاَب اَّلَّ ْوَرثْ
َ
ًَّ أ     32 59...ُث

 يس

ٌُزنِىنِي َِّا  ا ُن ٌَ اء َو ٍَ ََ الصَّ ِ ٌّ َْ ُسٍِد  ٌِِّْٔ ٌَِ َبْهِدهِ ٌِ َُزنْلَا لََعَ كَ
َ
ا أ ٌَ     28 108َو

ٔا َتْهلِئُن ًْ حَُسُُٔ فَيَ
َ
ًْ ِستاًِل َنرًِْيا أ َؽوَّ ٌُِِس

َ
   62 75َوىََلْد أ
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 الصافات

ََِّا ََغوِي ًْ إَُِّا ُن يَِْاُز َٔ ْغ
َ
   32 107فَأ

ًًَِذَلاَل إَِّّنِ َشل.   89 46 

ْصتَتنِي ٍُ ْ ا اىِْهخَاَب ال ٍَ ُْ ْصخَلًًِ* َوآحَيَِْا ٍُ ْ اَط ال ا الَّصِ ٍَ ُْ َدْحَِا َْ ََ   118 102 

 ٌٔم ْهيُ ٌَ لاٌم  ٌَ َِّا إاِلَّ ََلُ      164 62َوٌا ٌِ

 ِ ٍُْد َّلِلَّ ٍِنيَواِْلَ َ    181 68 رَّبِ اىَْهال

 ص

ٍِْطَراب ْ ُروا ال َّٔ ًِ إِذْ تََص  اْْلَْػ
ُ
حَاَك َجتَأ

َ
ْو أ َْ    21 74َو

ةَْػار
َ
ًُ اَ ُٓ ْم َزاَغْج َخِْ

َ
ًْ ِشْخرِيىا أ ُْ َْذَُا َّتَّ

َ
   63 74أ

 الزمر

 ِار َٓ َْو لََعَ انلَّ ُِر اليًَّ ّٔ رَْض ةِاِْلَّقِ يَُس
َ
اَواِت َواَ ٍَ     5 34...َخيََق الصَّ

 ًٌَّث َِتْرِي ِ تْن ٌَّ ا ُغَرٌف  َٓ ِ ْٔك َِ فَ ٌّ ًْ ُغَرٌف  ُٓ َ ًْ ل ُٓ ْٔا َربَّ َل ََ اتَّ ِي َِ اَّلَّ     20 107...ىَِس

ًِّخُٔن ٌَّ  ً ُٓ ًٌِّج ِإَوجَّ ٌَ    30 116إََُِّم 

 َِ ْضَص
َ
ً ةِأ ُْ ْسَر

َ
ًْ أ ُٓ ٔا َويَْشزِيَ ٍِيُ ِي َن  اَّلَّ

َ
َٔأ ْش

َ
ًْ أ ُٓ ُ َخِْ     35 106...َِلَُسّفَِر اَّللَّ

 غافر

 ٌُّ ن َوكَاَل رَُسٌو 
َ
َتْلخُئَُن رَُساًل أ

َ
ُّ أ اَُ ٍَ ًُ إِي َْٔن يَْسخُ َْ آِل فِرَْن ِ ٌّ  ٌَ     28 63...ْؤٌِ

ْضَزاب
َ
ِْٔم اَ ِرَْو يَ ٌّ َخاُف َنيًَُْسً 

َ
ِْٔم إَِّّنِ أ ََ يَا كَ ٌَ ِي آ    30 46َوكَاَل اَّلَّ
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ِا ُن ٍَ ِ ٍْرَُضٔنذَىُِسً ة ًْ َت ا ُنِخُ ٍَ ِ رِْض ةَِغْْيِ اِْلَّقِ َوب
َ
ًْ َتْفرَُضَٔن ِِف اَ    75 90خُ

 فصمت

 ِار َٓ ِْو َوانلَّ ََ ِنَِد َرّبَِم يَُصّتُِطَٔن ََلُ ةِاليًَّ ِي وا فَاَّلَّ     38 28...فَإِِن اْشخَْهَُبُ

 ىالشور 

 لََعَ كَيْتَِم ًْ ِ ُ َُيْخ ِ َنِذةًا فَإِن يََظأِ اَّللَّ ْم َحُلٔلَُٔن اْذََتَى لََعَ اَّللَّ
َ
    24 121...أ

 َِ ٌّ  ً ُْ اِِلَاِت َويَزِيُد ٔا الػَّ ٍِيُ ٔا وََن ُِ ٌَ ََ آ ِي     26 26...َويَْصخَِشًُب اَّلَّ

 ُِل رِْض َوىَِسَ ُحزَنّ
َ
ْٔا ِِف اَ ُ الّرِْزَق ىِهِتَادِهِ َْلََغ ْٔ بََصَؿ اَّللَّ َ     27 56...َول

 اَل ُّ ِ إَُِّ ْسُرهُ لََعَ اَّللَّ
َ
ْغيََص فَأ

َ
َْ َخَفا َوأ ٍَ ا َذ َٓ ِرْيُ ٌّ     40 83 ،94 ،120...وََسَزاء َشيِّئٍَث َشيِّئٌَث 

كَِدير ًٌ ُّ َنيًِ ا إَُِّ ًٍ َ يََظاء َنلًِ ٌَ ًْ ذُْنَراًُا ِإَوَُاذًا َويَْشَهُو  ُٓ ْو يَُزوُِّس
َ
    50 28أ

 
َ
ا ََكَن ىِبََْشٍ أ ٌَ ْو َو

َ
ْو ٌَِ َوَراء ِضَشاٍب أ

َ
ُ إاِلَّ وَْضًًا أ ُّ اَّللَّ ٍَ ِ     51 64...ن يَُسيّ

 الزخرف

ٍِني ِ ال ًُ اىلَّ ُْ ٔا  ًْ َوىَِسَ ََكُُ ُْ ٍَِْا ا َكيَ ٌَ     76 117َو

 الدخان

 ٍَُزنْلَاهُ ِِف ََلْيَث
َ
ِِذرِيَ إَُِّا أ ٌُ َِّا  َتاَرَكٍث إَُِّا ُن ٌُّ

 3 16 

 األحقاف

ٍُٔن ًْ اَل ُحْليَ ُْ ًْ َو ُٓ َ ال ٍَ ْخ
َ
ًْ أ ُٓ َّٔذًَِ ٔا َوَِلُ ٍِيُ ا َن ٍَّ ٍ َدرََساٌت ّمِ

   19 55َوىُِِكّ

آ َْ فَِهَِا َخ
ْ
ِسئْتََِا ِِلَأ

َ
ٔا أ ُ ا حَهُِدَُا إِن ُنَِج كَال ٍَ ِ حَِِا ة

ْ
خَِِا فَأ َٓ ِ     22 101...ل
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 محمد

ا َٓ ُ ْرَفال
َ
ْم لََعَ كُئٍُب أ

َ
فاََل َحخََدةَُّروَن اىُْلْرآَن أ

َ
   24 80أ

 َو َ ْشَخَؿ اَّللَّ
َ
ا أ ٌَ ٔا  ًُ اتَّتَُه ُٓ جَّ

َ
ًذَلَِم ةِأ ُٓ َ ال ٍَ ْخ

َ
ْضتََؿ أ

َ
ُّ فَأ َٔاَُ ٔا رِْؽ ُْ    28 72َكرِ

 ق

ِشًد ٍَ ْ    1 67ق َواىُْلْرآِن ال

ٌء َنِشًب َذا ََشْ َْ ًْ َذَلاَل اىََْكفُِروَن  ُٓ ِِْ ٌّ ِِذٌر  ٌُ  ًْ ُْ ن َساء
َ
ٔا أ     2 108 ،113ةَْو َنِشتُ

رِيز ٌَّ ْمٍر 
َ
ًْ ِِف أ ُٓ ًْ َذ ُْ ا َساء ٍَّ َ ٔا ةِاِْلَّقِ ل ةُ    5 120ةَْو َنذَّ

 ِٔا ِِف اْْلاِلَد تُ ً َبْفًظا َذَِلَّ ُٓ َطدُّ ٌِِْ
َ
ًْ أ ُْ َِ كَْرٍن  ٌّ  ً ُٓ ْْيَْهَِا َرتْيَ َ

ًْ أ      36 80...َوَك

 الطور

 ٔر ْصُفٔر * َواىفُّ ٌَّ نُظٔر * َوكِخَاٍب  ٌَّ   1-3 103ِِف َرّقٍ 

 ا ٌَ ا ُِتَْزْوَن  ٍَ ًْ إِجَّ َٔاء َنيًَُْس وا َش ْو اَل حَْػُِبُ
َ
وا أ ا فَاْغُِبُ َْ ْٔ     16 130...اْغيَ

ََتَّبِِػني ٍُ ْ ََ ال ِ ٌّ َهُسً  ٌَ ٔا فَإَِّّنِ     31 117كُْو حََربَُّػ

 َا يُْْشُِكٔن ٍَّ ِ َخ ِ ُشتَْطاَن اَّللَّ ًْ إََِلٌ َدْْيُ اَّللَّ ُٓ َ ْم ل
َ
   43 78أ

 النجم

  َٔى َْ ًِ إِذَا  ا َؽوَّ َغاضِ  *َوانلَّْش َٔى  ٌَ ا َغ ٌَ ًْ َو ا يَِِفُق  *تُُس ٌَ     1-3 84...َو

 القمر

ْصخَلِر ٌُّ ْمٍر 
َ
ًْ َوُُكُّ أ ُْ َٔاء ْْ َ

ٔا أ ٔا َواتَّتَُه ةُ    3 54َوَكذَّ
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 الرحمن

ََالرَّّّْم  1 66 

 َْشُر يَْصُشَدان َوانلَّش ٍِزَيان* ًُ َوالظَّ ْ ا َووََؽَم ال َٓ اء رََذَه ٍَ    6-7 99َوالصَّ

 الواقعة

ْزَواًسا ذاََلذَث
َ
ًْ أ َِث  * َوُكِخُ ٍَ ًْ ٍَ ْ ْغَطاُب ال

َ
ا أ ٌَ َِثِ  ٍَ ًْ ٍَ ْ ْغَطاُب ال

َ
 * فَأ

ٍَظْ  ْ ْغَطاُب ال
َ
ا أ ٌَ ثِ  ٌَ ْظأَ ٍَ ْ ْغَطاُب ال

َ
ثَوأ ٌَ   أَ

7-9 59 

اةُِلٔن اةُِلَٔن الصَّ    10 61َوالصَّ

ًًَُِِّث َُه    89 92فََرْوٌح َوَريَْطاٌن وََس

 الحديد

 جًَْا ىَهٌِب ا اِْلًََاةُ اَلُّ ٍَ جَّ
َ
ٔا أ ٍُ ًْ اْنيَ ٌٔ َوزِيٌَِث َوَتَفاُخٌر ةَيَُِْس ْٓ َ     20 49...َول

 ُّاَل ُُيِب ُ ًْ َواَّللَّ ا آحَاُز ٍَ ِ ٔا ة ًْ َواَل َتْفرَُض ا فَاحَُس ٌَ ْٔا لََعَ  َش
ْ
    23 34...ىَِهًاَْل حَأ

 الصف

 ِ َ ُُيِبُّ اَّلَّ ً ةُنًَاٌن إِنَّ اَّللَّ ُٓ جَّ
َ
ا َنأ ََ ُحَلاحِئَُن ِِف َشبًِيِِّ َغفى     4-5 14...ي

َنرِهَ اىََْكفُِرون ْٔ َ ًُّ ُُٔرِهِ َول خِ ٌُ  ُ ًْ َواَّللَّ َٔآِِْ فْ
َ
ِ ةِأ ٔا َُُٔر اَّللَّ    8 46يُرِيُدوَن َِلُْففِئ

 َْ ٌَ َٔ يُْدََع إََِل َو ُْ ِ اىَْهِذَب َو َِ اْذََتَى لََعَ اَّللَّ ٍَّ ًُ مِ ْكيَ
َ
    7-11 14...أ

 الجمعة

 وِس يِِم اىُْلدُّ ٍَ ْ رِْض ال
َ
ا ِِف اَ ٌَ اَواِت َو ٍَ ا ِِف الصَّ ٌَ  ِ   1. 67...يَُصّتُِص َّلِلَّ
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 الطالق

 ْمُر
َ
ُل اَ ََّ يَتزََنَّ ُٓ رِْض ٌِرْيَ

َ
ََ اَ اَواٍت َوٌِ ٍَ ِي َخيََق َشتَْم َش ُ اَّلَّ     12 25...اَّللَّ

 الممك

ٍُٔر رَْض فَإِذَا ِِهَ َت
َ
ًُ اَ ن َُيِْصَف ةُِس

َ
اء أ ٍَ َ ِِف الصَّ ٌَّ ٌِِخًُ 

َ
أ
َ
   16 77أ

 القمم

ًًٍِ اء ةَِِ ظَّ ٌَّ اٍز  ٍَّ َْ
ثًًِ*  

َ
ْهخٍَد أ ٌُ َِّاٍع ىِّيَْخْْيِ  ٌَ   11-12 99 

 الحاقة

ََضاِسزِي ُّ َضٍد َخِْ
َ
َْ أ ِ ٌّ ا ٌُِِسً  ٍَ    47 85َذ

 نوح

  ِِْٔم اًرا كَاَل رَّبِ إَِّّنِ َدَنُْٔت كَ َٓ    5 28ََلاًْل َوَج

  ُدََعنِى إاِلَّ فَِراًرا ًْ ُْ ًْ يَزِدْ    6 71فَيَ

 ًْ ًْ ِِف آذَآُِِ ُٓ َغاةَِه
َ
ٔا أ ًْ َسَهيُ ُٓ َ ًْ ِِلَْغفَِر ل ُٓ ُت ْٔ ا َدَن ٍَ     7 101...ِإَوَّّنِ ُكَّ

اًرا ًْ إِْْسَ ُٓ َ رُْت ل ْْسَ
َ
ًْ َوأ ُٓ َ ْنيَُِج ل

َ
ًَّ إَِّّنِ أ  .   9 25ُث

  َوكَاًرا ِ ًْ اَل حَرُْسَٔن َّلِلَّ ا ىَُس َٔاًر  *ٌَّ ـْ َ ًْ أ    13-14 98َوكَْد َخيََلُس

 ٔا ْغرِكُ
ُ
ًْ أ ا َخِفًئَاحِِٓ ٍَّ َِ ُدوِن مِ ٌّ  ً ُٓ َ ًْ ََيُِدوا ل ٔا َُاًرا فَيَ دِْخيُ

ُ
    25 21...فَأ

 ْؤٌِِنَِي ٍُ ْ ٍََ َدَخَو ةَيِِْتَ ُمْؤًٌِِا َولِي ِ يَّ َول َٔاَِلَ ِ     28 67...رَّبِ اْغفِْر َِل َول
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 الجن

 َاِِلُٔن َِّا الػَّ َُّا ٌِ
َ
َرانَِق كَِدًدا َوأ ـَ َِّا  َِّا ُدوَن ذَلَِم ُن    11 62َوٌِ

 المزمل

اَن ِطيتًا ا ََيَْهُو الَِْْٔلَ ًٌ ْٔ ًْ يَ    17 74فََهًَْف َتخَُّلَٔن إِن َزَفْرُت

 المدثر

 َِوَربََّم فَهُّب  3 91 

 ر خَّ
َ
ْو َحخَأ

َ
َم أ ن َحخََلدَّ

َ
ًْ أ ٍََ َطاء ٌُِِس ِ  .   37 25ل

 القيامة

 اق اُق ةِالصَّ ِج الصَّ َصاق* َواِْلَفَّ ٍَ ْ هٍِذ ال ٌَ ْٔ    29-30 87 ،103 إََِل َرّبَِم يَ

 النبأ

 اًدا َٓ رَْض مِ
َ
ًْ جَنَْهِو اَ َ ل

َ
ْوحَاًدا *أ

َ
تَاَل أ    6-7 98  َواْْلِ

 النازعات

 َّن حََزّك
َ
َْو ىََّم إََِل أ    18 80َذُلْو 

 عبس

 َََّّٔل ْخًَّم  *َنبََس َوحَ
َ
ن َساءهُ اَ

َ
   1 -2 40أ

 التكوير

 ةِاْْلُنَّس ًُ كِْص
ُ
َٔارِ اىُْهنَّس* فاََل أ    15-16 103 اْْلَ
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 النفطار

ًًِةَْراَر ىَِِف َُه
َ
اَر ىَِِف َسِطًً* إِنَّ اَ     13-14 100ِإَونَّ اىُْفشَّ

 المطففين

َفّفِفنِي ٍُ ْ    1 67َويٌْو ىِّي

 النشقاق

ا وََشق ٌَ ََّصق* َواليًَِّْو َو رِ إِذَا ات ٍَ    17-18 103 َواىَْل

 األعمى

َُك لِيْيُْْسَى    8 122َوُُيَّْسِ

 الغاشية

  َٔنث ْرفُ ٌَّ ٌر  ا ُْسُ َٓ َٔنث* ذًِ ُْٔؽ ٌَّ َٔاٌب  ْز
َ
   13-14 99َوأ

ًُٓ َِا إِيَاَب ْ ًُٓ  * إِنَّ إََِل ًَّ إِنَّ َنيًََِْا ِضَصاَب    25- 26 100ُث

 الميل

ٌََ ا  ٌَّ
َ
ْخَفى َواتََّق  فَأ

َ
َق ةِاِْلُْصَِن 5أ هُ * وََغدَّ ُ     5-10 34  ،131...فََصُِيَّْسِ

 َِبَِو َواْشخَْغَِن َ ٌَ ا  ٌَّ
َ
َب ةِاِْلُْصَِن * َوأ هُ لِيُْهْْسَى* َوَكذَّ ُ    8-10 131فََصُِيَّْسِ

 الضحى

ا فَآَوى ًٍ ًْ ََيِْدَك يَتًِ َ ل
َ
ََٓدى   *   أ     6-11 39...َووََسَدَك * وََسَدَك َؽاالى َذ
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 ر َٓ ًَ فاََل َتْل ا اَْلَتًِ ٌَّ
َ
َٓر* فَأ انَِو فاََل َتِْ ا الصَّ ٌَّ

َ
   9-10 103َوأ

 التين

يْخُٔن    1 66َواِلّنِِي َوالزَّ

 العمق

َُٓدى ْ يَْج إِن ََكَن لََعَ ال
َ
رَأ

َ
َٔى *أ َمَر ةِاِلَّْل

َ
ْو أ

َ
   12 77أ

نَّ اَّلل يرى
َ
ًْ َحْهيًَ ةِأ َ ل

َ
    14 75أ

 درالق

ا ََلْيَُث اىَْلْدر ٌَ دَْراَك 
َ
ا أ ٌَ    2 77 ،80َو

 البينة

 َٔا و ٍُ ََ ُضََِفاء َويُلًِ َ ُُّمْيِِػنَي ََلُ اَّلِي مُِروا إاِلَّ َِلَْهتُُدوا اَّللَّ
ُ
ا أ ٌَ...   5 16 

 ِإ ًَ َِّ َٓ ْْشِكنَِي ِِف َُارِ َس ٍُ ْ ِْْو اىِْهخَاِب َوال َ
َْ أ ََ َزَفُروا ٌِ ِي     6 63...نَّ اَّلَّ

 العاديات

 ذَْرَن ةِِّ َجْلًها
َ
ََ ةِِّ َِّمًْها  *فَأ ََٔشْف    4-5 100فَ

 ُإِذَا ب ًُ فاََل َحْهيَ
َ
ا ِِف اىُْلتُٔرأ ٌَ    9 73ْهَِثَ 

 العصر

 نَصاَن ىَِِف ُخْْس *   َواىَْهَْص ِِ    1 2 99إِنَّ ا
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 اليمزة

زَة ٍَ ُّ َزةٍ ل ٍَ ُْ  ِ
   1 90َويٌْو ىُِِّكّ

 الماعون

 يَْج
َ
رَأ

َ
ُب ةِاَّلِيَ أ ِي يَُسّذِ    1 78اَّلَّ

 اإلخالص

َضد
َ
ُ أ َٔ اَّللَّ ُْ     1 66 ،83كُْو 

 َضد
َ
ُ أ َٔ اَّللَّ ُْ ٍَد   *كُْو  ُ الػَّ ًْ ئََُل   *اَّللَّ َ ًْ يَِلْ َول َ ًْ  *ل َ     1 - 4  96...يَُسَ  َول
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 الصفحة طرف الحديث م

 96 "الخيؿ لثبلثة: لرجؿ أجر، كلرجؿ ستر، كعمى رجؿ كزر...."  1

 60 ..."فيو عممو فختـ عميو، كيـك  المرء بيف يكميف، يـك قد مضى أحصى" 2

 60 "ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلو إال اهلل كأنى رسكؿ اهلل إال ..." 3

 60 "ما مف داع يدعك إال كاف بيف إحدل ثبلث، إما أف يستجاب لو، ..." 4
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 الصفحة البحر القائل القافية م

 35 البسيط اإلماـ عمي بف أبي طالب ذليؿ  1

 118 الطكيؿ أبك تماـ ذكابؿ  2

 38 الكامؿ ابف الركمي رجـك  3

 22 الكامؿ يدعبؿ الخزاع فبكى  4

 71 ----- النابغة الذبياني الكتائب  5

 43 ------ النابغة الذبياني المُّجما  6

 111 الطكيؿ ذم الرمَّة المفصؿ  7

 87 ---- ابف مالؾ مكافأة  8

 38 الكامؿ ابف الركمي نجـك  9

يىبً   10  65 البسيط أبك تماـ كالرّْ

 60 البسيط منصكر النمرم كالقمر  11

 65 البسيط أبك تماـ كالمعبً   12

 21 الخفيؼ عبد الرشيد الكطكاط اول لي  13

 30 ------ البحترم يباكييا  14

 115 الطكيؿ زىير بف أبي سيممى يسأـ  15

 


