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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

  والسّالم علىالحمد هللا رب العالمين والّصالة

أشرف الخلق أجمعين سّيدنا وحبيبنا محمد 

األمين  

 وبعد :

 ّل النرال الكرهو كت ب اب ا الذي أحكمت 

اهاته ، وأبهر العنتل بإعجازه لما له 

من خصتصية تفّرد بها في ترابيبه ، وجمله 

، وستره ، وبلماته ونظمه ، وروعة 

 حكامه وتنسينه ، وفي بل ما ه علق به ؛ 

ومن اهات  عجازه أّنه نزل على قتم مالسن 

،أساطين البالغة ، مجبتلين على حب 

البيال الّرفيع ، تتلد الّلغة على 

ألسن هو سلينة ، ولكّنهو عجزوا أل 

هحابتا نظمه ، أو هأتتا بأقصر سترة 

، بمثله مع أّنه منّزل بلسال عربي مبين 

ولو هخرج في أسلتبه عّما عهده العرب في 

أساليبهو ومع كذا أعجزكو ، وفاق بيانهو 

فما بال ، رغو تحدههو له مرارا وتكرارا 



منهو  ال الّ سليو ، واإلهمال به وبحنينة 

 .بيانه

  فكال النرال وال هزال فردا في مع رك 

البيال ، وتتصيإل اإلعجاز ألّنه بالم ا الذي 

ترتفع طاقات البشر عن  دراك بيانه ، 

والنرال ، و عجازه فضال عن اإلتيال بمثله 

الكرهو بما كت معجز في مضمتنه ، معجز 

في أسلتبه ، ومن أساليب  عجازه  فتاصله 

. 

ومن كنا اتجهت الّدراسات البالغية  لى 

بيال  عجازه ، و ظهار سر نظمه وأسلتبه 

وقد تعددت الدراسات و مناكج البحث ، 

ومدارسه ، وظهرت ب ب عدهدة في بحث 

وتباهنت اآلراء في تعليل اإلعجاز وفهمه

 عجازه بماذا بال معجز؟ ومن تّو اخ لفتا 

في وجته  عجازه لكنهو أجمعتا على النتل 

بإعجازكالبياني وأّنه معجز  ببالغ ه 

فكانت دراس هو له –، وأسلتبه وتعبيره 

النرال- تصّب في قالب واحد ، وتسعى  ل 

نفس الهدف ، وكت الكشإل عن أسرار اإلعجاز 



البياني للنرال و ثبات مصدره الرباني ، 

ومن ذلك دراس هو ألسلتب من أساليبه 

المعجزة الم مثل في الكلمات ال ي تخ و 

وتسمى فتاصل كذا المتضتع ، هاته ابها 

الذي لو هحظ باالك مام الكبير من 

الباحثين ،والدارسين ومرّد ذلك  لى 

صعتب ه ، ودق ه مّما ه طلب من الباحث 

فيه جهدا معرفيا ، و لماما بكثير من 

العلتم الندهمة والحدهثة بعلو ال فسير 

، والنراءات والبالغة واألسلتبية ، 

والّنحت  وغيركا  ضافة  لى الندرة على 

. وال حليل ،االس ن اج ، واالس نراء 

, وال دبر , وال فسير ، وال أمل 

وال فكير ألّنه أمام نص ليس بسائر الّنصتص 

، وال همكنه الّ عامل معه ب عامله مع 

نصتص أخرى ، ولصعتبة كذا المتضتع بانت 

الّدراسات اّل ي حتله قليلة وأغلبها 

تناوله من جانب واحد مع أّل المتضتع 

هح اج  لى اإللمام بجميع جتانبه إلظهار 

اإلعجاز اّلذي ال ه حنق  ال في بالم ا تعالى 



اّلذي هحار الفهو البشري عن  دراك بنهه 

فضال عن اإلتيال بمثله مما جعل دراسة كذا 

 ذا أكمية بالغة  -علو الفاصلة-العلو 

و أكو الدراساتال ي تناولت متضتع 

الفاصلة : 

دراسات الندماء : 

ب ب أفردت للفاصلة النرانية : 

بغية التصل لمعرفة الفتاصل لنجو الدهن 

الطتفي الصرصري ، وكت ب اب مفنتد أراد 

الفتاصل أكت تتقيفي أم علو صاحبه معرفة 

قياسي .  

 حكام الرأي في أحكام اآلي لشمس الّدهن 

بن الصائغ مفنتد ، وننل منه السيتطي في 

اإلتنال اع نى فيه صاحبه بالجانب النحتي 

للفتاصل . 

النتل التجيز في فتاصل الك اب العزهز 

عبارة عن مخطتط لرضتال المخلالتي . 

منظتمة في فتاصل ميو الجمع محمد 

الخروبي هصإل فيها فتاصل النرال ال ي 

على صيغة الجمع.   



نفائس البيال: شرح الفتائد الحسال عبد 

الف اح الناضي ، وكت شرح وجيز لمنظتمة 

في علو الفتاصل بين فيها الطرق ال ي 

تعرف بها الفاصلة النرانية ، ودوركا في 

النراءات والصالة . 

ب ب عندت فنرات للفاصلة في دراس ها : 

النكت في  عجاز النرال للرماني ،  عجاز 

النرال للباقالني ، معاني النرال للفراء  

مجاز النرال ألبي عبيدة سر الفصاحة البن 

سنال الخفاجي ، البركال في علتم النرال 

للزربشي ، اإلتنال في علتم النرال 

للسّيتطي . 

دراسات المحدثين حتل الفاصلة: 

ب ب أفردت للفاصلة النرانية : 

الفاصلة في النرال محمد الحسناوي.  

فتاصل اآلهات النرانية بمال الدهن عبد 

الغني المرسي . 

ب ب عندت فنرات للفاصلة في دراس ها : 

تارهخ اداب العرب مصطفى صادق الرافعي 

اك و فيه بعلو الّ جتهد ، وأشار  لى 



البعد المتسيني للّنص النراني وأثره في 

تسهيل حفظ النرال . 

الّ صتهر الفني ، مشاكد النيامة ، في 

ظالل النرال سّيد قطب في الك اب األول 

تحّدث عن الّ كرار في الفتاصل ، وفي 

الّثاني دور اإلهناع في الّ صتهر ، وفي 

الّثالث ذبر أمتر عدة حتل الفاصلة 

النرانية ترتكز بلها حتل جمالية 

الفاصلة النرانية.  

من بالغة النرال ، أسس النند األدبي عند 

أحمد أحمد بدوي .  :العرب 

 علي الجندي :صتر البدهع في فن األسجاع

محمد المبارك من منهل األدب الخالد ، 

جماليات المتسينى في الفتاصل . 

عائشة عبد الرحمال  : الّ فسير البياني 

للنرال الكرهو ، اإلعجاز البياني للنرال 

 .

عبد الكرهو الخطيب  عجاز النرال . 

محمد رجب بيتمي البيال النراني . 



وكناك ب ب ودراسات أخرى ال ه سع المنام 

لذبركا ، فال هخلت ب اب من ب ب ال فسير 

أو اإلعجاز عن ذبر الفاصلة النرانية في 

غيرأّني وأنا أقإل كذه  ، فصل من فصتله 

التقفة الطتهلة أمام كذه الدراسات 

الحظت أّل معظمها تناول  الفاصلة ،

ولو هتلي ، النرانية في بعدكا العلمي 

أكمية بالبعد الجمالي ، وح ى الذهن 

اك متا بالبعد الجمالي للفاصلة ذبروه 

في ثناها ب بهو ، واننسمت الّدراسات  لى 

 فئة وقفت عند حدود الجمع ، :ثالث فئات

 أحمد بدوي ، وفئة وقفت :والّ نسيق منها

على مناقشة أراء  الندماء حتل الفاصلة 

 عائشة :، وترجيح رأي على اخر من ذلك

وعبد الكرهو الخطيب وفئة ،عبد الرحمال 

أخرى ف حت افاق جدهة لدراسة الفاصلة في 

بعدكا الجمالي بال صتهر واإلهناع ومن 

ذلك سّيد قطب رحمه ا . 

 و ما تسعى  ليه كذه الدراسة كت  ظهار 

جمالية الفاصلة النرانية من حيث المبنى 



والمعنى والتقتف على اإلعجاز البياني في 

النرال من خاللها . 

واق صرت في كذه الّدراسة على دراسة 

 الدراسات الندهمة  فيالفاصلة النرانية

من خالل  ثبات أو نفي أّل النرال راعى 

الفاصلة فيها أو المعنى في اهة كارول 

 أّما سترة الّرحمن فتقع  من سترة طهومتسى

الجدال فيها أبثر بين الّدراسات الحدهثة 

والندهمة حيث حاولت الّدراسات ، 

االس شراقية ال شكيك في النرال عن طرهق 

وأل الّ كرار فيها تكرار ، كذه السّترة 

مب ذل فحاولت من خالل كاتين السّترتين 

الكرهم ين  براز البعد الجمالي والّداللي 

ففي ؛ للفاصلة النرانية والعالقة بينهما 

الجانب الّداللي أردت من خالله التصتل  لى  

المعنى اّلذي تؤدهه الفاصلة النرانية 

داخل وخارج السّياق أي وظيفة الفاصلة 

أّما الجانب ، النرانية ودوركا 

الّثانيتكت الجانب الجمالي الم علق 

بالّصتت أو اإلهناع درست فيه اإلهناع ، 



والجرس المتسيني للفاصلة النرانية ، 

واألثر الذي هحدثه في النفتس في محاولة 

معرفة اك مام النرال الكرهو بالفاصلة 

النرانية في جانبها الشكلي أم المعنتي 

أو بعبارة أخرى ، أم بالكما مكمل لآلخر 

كل قامت الفاصلة على اع بارات شكلية 

محضة أم أسهمت في  حكام المعنى وتفسيره 

؟ وما عالقة ذلك بإعجاز النرال ؟ 

وقد اخ رت كذا المتضتع ألمتر : 

وضرورة معرف ي له ال ي ، -حبي لدهني 

تن ضي ال معن ، والّدراسة في ب اب ا 

المجيد خاصة وأّل كذه الدراسة ت يح 

للباحث تعّلو بيفية قراءة النرال ال ي 

هجهلها عامة الناس . 

-أكمية المتضتع في دراسة  عجاز النرال 

الكرهو وما فيه من ثراء ، وخصتبة رغو 

دق ه ، وصعتب ه مما جعله ذا أكمية في 

دراسة الّنصتص النرانية . 

-قّلة الّدراسات ال ي تفردت لهذا المتضتع 

 .



-محاولة معرفة  عجاز النرال في المعنى 

أم في المبنى من خالل ت بع جزئية من 

الفاصلة النرانية . ي جزئيات أسلتبه وه

وساعدني في كذا البحث دراسات قدهمة ، 

وحدهثة لها صلة بالمتضتع بال لها أثر 

على كذه الدراسة نذبر منها على سبيل 

المثال ال الحصر : 

من الك ب الندهمة :البركال في علتم 

النرال للزربشي ،اإلتنال في علتم النرال 

للسيتطي ، مجاز النرال ألبي عبيدة ، 

معاني النرال للفراء ،  عجاز النرال 

للباقالني النكت في  عجاز النرال 

للرماني سر الفصاحة البن سنال الخفاجي . 

من الك ب الحدهثة : من بالغة النرال 

أحمد أحمد بدوي ،  عجاز النرال والبالغة 

النبتهة الرافعي ال صتهر الفني في 

النرال سيد قطب ، اإلعجاز البياني 

للنرال عائشة  عبد الرحمال بنت الشاطئ 

وأبثر الك ب ال ي بال لها أثر على كذه 

الدراسة : الفاصلة في النرال محمد 



فتاصالآلهات النرانية بمال ،الحسناوي 

الدهن عبد الغني المرسي ، وكما من أحدث 

الدراسات ال ي ب بت حتل الفاصلة 

النرانية  على الّرغو من أل كذهن 

الك ابين لو هنصدا مباشرة  لى دراسة 

الفاصلة في بعدهها الجمالي والداللي بل 

 جمعا ةام ازا بشمتلي هما حتل الفاصل

لكثير من المسائل الم علنة بها تصلح بل 

مسألة ل كتل متضتعا مس نال.  

دراسات أخرى سأذبركا في لكذا  ضافة 

قائمة المصادر والمراجع  

أما المنهج الم بع في كذه الدراسة كت: 

المنهج التصفي االس نرائي ألّل طبيعة 

المتضتع اق ضت ذلك حيث عكفت على 

اس نراء الفتاصل النرانية للتصتل  لى 

دالل ها من خالل ت بع سباقها في اآلهة 

والسّترة  

واق ضت طبيعة المتضتع أل هأتي في مندمة 

و خاتمة  . ، وثالث فصتل ،ومدخل،



وأخيرا فإني أتندم بالشكر هللا فهت خير 

ّثو الشّكر ، عتل لي في كذه الّدراسة 

لألس اذ المشرف  اّلذي أولى اك مامه 

 ،بالمتضتع فأسأل ا أل هجزهه خير جزاء 

بما أقدم بّل الشّكر والعرفال لكل من 

ساعدني تتجيها ونصحا ودعمني بالمادة 

العلمية ال ي أثرت كذا البحث  

أسأل ا النفع من وراء كذا البحث 

 .والثتاب  ّنه ال هضيع أجر من أحسن عمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مدخلال

مدخل إلى إعجاز 

 القرآن البياني
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّل اإلعجاز في الّنص النراني حنينة ال 

مراء فيها هلمسها بّل من جال بين دف يه، 

وأعمل الّفكر في اهاته،  ّل  عجازه غير 

محدود، فالنرال بحر زاخر، بل محيط واسع 

ال تننضي أسراره، وال تن هي عجائبه، ولند 

أراد ا له أل هكتل صالحا لكل زمال 

ومكال، وكذا هن ضي أل هنع أكل بل عصر 

على خباها وخفاها لو هن به  ليها من 

سبنهو، وهجدوا فيه حلتال لمشابلهو 

 المعجز ا بالم الكرهو  فالنرالاآلنية، 

 أسلتبه في وترابيبه، ألفاظه في للخلق

  بلي في اهاتهوحكمه،و علتمه وفي ونظمه،

مرل في أحكامه، خصب في دالالته، عجيب في 

معجز في تناسنه  بنائه، مبدع في تناغمه،

 تحّدى فند، للبشر كداه ه تأثير فيو

 الّطرهنة أّما .بإعجازه العربsالرستل

 في اق صاره فهي الّ حدي كذا اتخذكا ال ي

 كذا بمثل المعارضة طلب على البدء

﴿ُقل لَِّئنِ اْجَ َمَعتِ :تعالى ا هنتل النرال، ذ

اِإلنسُ َواْلجِنُّ َعَلى َأل َهْأُتتْا ِبِمْثِل َكـَذا 



اْلُنْرالِ الَ َهْأُتتَل ِبِمْثِلِه َوَلْت َباَل َبْعُضُهْو 

 1ِلَبْعٍض َظِهيرًا﴾

 بما هنتل الرافعي ال حدي من الغرض وبال

 البركال،ألل وجه الحجة،و ظهار (( قامة

 بأل حجة تكتل ظهرت،فإنما  ذا المعجزة

على مدع  تظهر ال و عليه، ظهر من هدعيها

 عند ا من أنها معلتمة كي و   ال لها

 بالحجة اإلتيال على هندروا لو ولما.2))

 .عن المعارضة اننطعتا

 الناس سحر الكرهو فالنرال

 النلتب نحته ببيانه،فانجذبت

 ساحر،و قتل  ّنه : الناس والعنتل،فنال

  نه : بعضهو شعر،وقال  نه : اخرول قال

 باكن قتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88- سترة اإلسراء اآلهة 1

 دروهش العرب،مراجعة اداب - الرافعي،تارهخ2

 147ص، 2 ج،2005العصرهة، الجندي،المك بة

 

 قرار،و له ليس شاسع بحر الكرهو والنرال

 المعارف أنتاع ش ى منه تفجرت قد



 ومنبعها؛فالفنيه معجزكا والعلتم،فكال

 النحتي ،والشرعية األحكام منه هس نبط

 والصيغ، ال رابيب قتاعد منه هبني

 النظو، حسن  لى به هه دي والبياني

 الكالم ليصتغ والبالغة الفصاحة وطرائق

 ومحكمه غرهبه وهبين اهاته هشرح والمفسر

 لشك علو أي في باحث فكل وم شابهه،وككذا

 هجد ضال ه  أنه

 اإلعجاز البياني لغة واصطالحا

 وقيل,بال الفعل مصدر كت و : لغة البيال

 بال :  لسال العربفي وجاء بين مصدر

 األمر  بال3وظهر اتّضح أي وتبيانا بيانا

 و وبين  بانة، وأبال بين، فهت هبين

 التضتح بمعنى بلها اس بال و َ◌تبين

 . واالنكشاف

 الفصاحة البيال: العرب لسال في وجاء

 البيال و فصيح، أي بّين بالم ،و واللسال

 : الرجال من والبين ذباء، مع اإلفصاح

 : فالل من أبين فالل اللسال،هنال السمح

 4بالًما أوضح و لساًنا منه أي أفصح



 بمعنى هأتي البيال أل  ليه نخلص واّلذي

 المعاني  ظهار على الندرة اإلظهار،أي

 اللسال،وهأتي على أسلسها و األلفاظ بأقل

 قتل ذلك ومن  واللسال الفصاحة بمعنى

 4)َلِسحرً  الَبَيالِ  لَ ا م لَّ (:sالنبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلد ،دار صادر بيروت ،- ابن منظتر ، لسال العرب3

 69 ،68ص، 13

 ،11مجلد،- صحيح البخاري بشرح ابن حجر العسنالني 4

 40ص،باب  ل من البيال لسحرا 

 

 -: البياناصطالًحا: ثانًيا

ء لعلما ال عرهفات من العدهد وكناك

 : هلي ما منها نذبر لبيالا

 من هظهر لما قال:اإلحضار : الرماني 1-

 هرى فهت ،5اإلدراك في غيره من الشيء تميز

 تميز به هظهر بالم: وجهين على الكالم أل

 هظهر ال وبالم . بيال فهت غيره عن الشيء

 الذي بالكالم ببيال، فليس الشيء تميز به

معنى  به الهفهو



 عن عبارة " : الجرجاني - وعرفه2.

 6للسامع المراد  ظهارالم كلو

 التاحد المعنى  هراد به هعرف علو كت- 3

 وكو عليه، الداللة وضتح في مخ لفة بطرق

 بها ال ي الملكة : بالعلو هنصدول

 الجزئيات،  دراك على التقتف نس طيع

 قصد تحت هدخل واحد معنى بل: المعنى

 : التاحد والشجاعة، بالكرم الم كلو

 عن به ليح رزوا بالتاحد المعنى قيّدوا

 بطرق تؤدى ال ي الم عّددة المعاني

 عن تعبر بأل معانيها على  الداللةلفةتخم

 في بالبحر محمد : بنتلك الكرم معنى

 :بنتلك الشّجاعة معنى عن تعبر ثو العطاء

 .7هخطب أسد  لى اس معت 

 المعنى  براز بمعرف ه هس طاع علو

 ترابيب و ،مخ لفة صتر في التاحد

 بل مطابنة مع الداللة وضتح في م فاوتة

 االخ الف وتنييد الحال، من ضى منهما

 بليث الم رادفة األلفاظ ل خرج بالتضتح

 وأسد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



- الرماني ثالث رسائل في  عجاز النرال ، - 5

 محمد خلإل ا أحمد حنيقالرسالة الثانية النكت  ، ت

 106صومحمد زغلتل سالم ،دار المعارف ، مصر ،

 دار ، ال عرهفات، شرهإل علي بن محمد الجرجاني-6

 47ص،  1983 ،1ط،الك ب العلمية بيروت لبنال 

-  حسن عبد الرزاق ، البالغة الصافية في المعاني 7

م 2006المك بة األزكرهة ل راث ،، والبيال والبدهع 

 282ص، 

 

 ال هراد مخ لفة طرقا بانت و ل فإنها

 كتفي  نما فاخ الفها التاحد المعنى

 ،اءوالخإل التضتح في ال والعبارة، اللفظ

 أي: لالس غراق التاحد في المعنى والالّم

 الم كلو قصد تحت هدخل لفظ بل هشمل

 8و رادته

 بمثل البيال صناعة أل كناه بين ومن

 ال ي كي اإلنسال فمهارة البنيال، صناعة

 البناء أشكال في ه فنن أل  لى تدفعه

 كايف هنبغ قد فأحدكو اللغة أكل وبذلك

 أدها قد واالثنال هفشل قد واآلخر وهش هر

 .المعاني نفس

 -:أهميةاإلعجازالبياني



 اإلعجاز وجته أعظو  ل من

 أل نجد فإننا لذلك كتاإلعجازالبياني

 حدهثهو في هربزول وحدهًثا قدهًما العلماء

 عّدة في أكمي ه تكمن التجه،حيث كذا على

 : أمتر

 بلمة بل في تجده البياني اإلعجاز  ل- 1

 من اهة بل وفي النرال، بلمات من

 أما ستره،و من سترة بل اهاته،وفي

 اإلعجاز فمثال بذلك، فليست األخرى التجته

 بل فليست اآلهات من عدد في هتجد العلمي

 قضية على مح تهة سترة بل ليست بل اهة

 الغيبي اإلعجاز في األمر وبذلك علمية،

 . وال شرهعي

 أوال بال قرهش لمشربي األببر ال حدي  ل-2

 وذلك البياني، باإلعجاز شيء بل وقبل

 الّلغة فنتل في الشدهدة لبراع هو

 في الّ حدي بيانها،فجاء في وبالغ هو

 بنية أما فيه، برعتا اّلذي نفسه المجال

 مثال العلمي باإلعجاز األخرى اإلعجاز أنتاع



 من بثيًرا تدرك العرب تكن لو

لنلة  معانيه؛وذلك

 ـــــــ

دار النلو ،-أحمد مصطفى المراغي ، علتم البالغة 8

  189صم ،1980، 1 ط1980بيروت لبنال 

 الطبيعية،و العلتم مجال في معرف هو

 . بعد فيما تكشإل  نما

 األببر الّدور له البياني اإلعجاز  ل 3-

 و،الّ غيير من الكرهو النرال حفظ في

 هسمح ال حيث له تعالى ا حفظ بعد ال بدهل

 بل حرفية ترجمة الكرهو النرال ب رجمة

 تسمى  ال ال رجمة و لّ  فنط ت رجو معانيه

 هبنى كنا من و بمعجزة ليست و قراًنا

 البياني بإعجازه مح فًظا تعالى ا ب اب

 - ل ا صلى ا عليه وسلورست على أنزل بما

 ثراء على هتقفنا اإلعجازالبياني  ل 4-

 بيانها روعة و أسراركا وعلى اللغة كذه

 و الم رادفات، من للعدهد باتساعها

 الصترالخيالية و الم نابالت،

 . البدهع والجمالية،وعلو

اإلعجاز الصوتي للقرآن 



 باللغة الكرهو النرال نزل

 عبارةعن جتكركا في العربية،واللغة

 األساس المادة صتتية،فهي أومناطع أصتات

 9جني ابن هرى بما فاللغة للغة، المكتنة

 قتم بها هعبر أصتات عن عبارة كي 392 ت

 ومعانيها األصتات بين أل أغراضهو،و عن

تناسبا  

 اك ماما هتلتل الندامى جعل والذي

 النرا قراءات تعدد الصتت لدراسة

 وصفاته،(( نماأخذ الصتت الكرهو،مخارج

 العرب بالم المن ال راث ألفاظ أبثركامن

 فيه،فإل النتل متضع كنا وفصاح هو،ألنها

 ألفاظ بها اتسنت ال ي النظو طرهنة

 كذه لها حروف تآلفت النرال،و

  لى بها ه تخى طرهنة كي األلفاظ، نما

 لو اللهجة من وصفات المنطق من أنتاع

 العرب بالم من التجه كذا على تكن

 ــــــــــــــــــــــــــ

 لسنا مصطفى لعرب،تحنيق صناعة جني،سر ابن-9

 6 ص1م ج1953البابي،الناكرة  واخرهن،مطبعة

 



 

 

 لسال على شيء أول فيه ظهرت ولكنها

 من شيء عن ال هنبت المسامع فجعلت.sالنبي

 10النرال)

 من خاصة كيئة على هأتي الصتتي اإلعجاز

 ذلك ستاءأبال الصتتي، أوالبناء ال شكل

 مس تىى أوعل أواهاته، أوجمله بلماته في

 ذلك مالءمة ومدى بأبملها، السترة  هناع

 تهدف ال ي المعاني مع وانسجامه واتساقه

 المتاءمة من نحت السترة،وعلى  ليها

 تحدث أل همكن ال ال ي العجيبة والمطابنة

 و ال طابق من الدرجة بهذه البشر بالم في

 كذا هؤدي و11الكالم  لمعاني ال ناسب

 االتساق عن الناشئ الصتتي الجمال

 في والكلمات الكلمة أصتات بين واالنسجام

 العنل،  لى المعنى دختل سرعة الجملة لى

 ت م ع  ليه،بما وترتاح ذه،ذّ ت ل األذل ألل

 .الجميل  المنظر برؤهة العين



 المتسيني الجانب هميزه العربي والّلسال

 نزل نتاحيه،والنرال أغلب في اإلهناعي

 النراني ال ربيب وجمالية بهذا اللسال

 وتناسنها المناطع اتساق في تبرز

 :  الرافعي كذاهنتل وانسجامها،وفي

 في النرال،رأواحروفه عليهو قرئ فلما(

 لغتهة جمله،ألحاًنا في بلماته،وبلماته

 قطعة وتناسبها لئ الفها رائعة،بأنها

 هف هو فلو تتقيعها كي واحدة،قراءاتها

 له قبل أمرال أنه المعنى،و كذا

 اع باًرا كذا وحسبك : (بذلك وهنتل12ه)مب

 التجه ذلك على المتسيني النظو  عجاز في

 ال فيه كت الذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الرافعي  عجاز النرال والبالغة النبتهة 10

مؤسسة المخ ار  مصر الجدهدة ، ،مراجعة نحتى عباس 

  167  ص2003 ، 1الناكرة ط

 النرال في كنداوي،اإلعجازالصتتي - عبدالحميد11

 13ص،م 2004للنشر،الناكرة، الثنافية الكرهو،الدار

 المرجع النبتهة والبالغة - الرافعي، عجازالنرال12

 168،صالسابق

 



 و أصتاتها من باع بار حروفه ل رتيبفيه 

مناسبة  لبعضه ذلك بعض ومناسبة مخارجها،

 الشدة والجهر،و الهمس في طبيعية

 وال فشي وال رقيق، وال فخيو والرخاوة،

 13)وال كرهر

 في الرفيع والذوق السليو للطبع وهبنى

 ما الكلمات،وتمييز جمال متاطن تحدهد

 األلفاظ ألل االس كراه، مظاكر من فيها

 بل هجب بطبعه أصتات،واإلنسال

 هنسج قبيح،وكت كت ما بل ماكتحسن،وهكره

  ليه تميل ما اخ ياراته في هن ني بلمه

 من طائلة تحت سمعه،  ليه هرتاح النفس،و

 اخ يار  لى تحفزه الجمالية، البتاعث

 في بثير أخرى،وكذا على وتفضيلها بلمة

 بين هجمع  ّنه الكرهو،حيث النرال لغة

 .المعنى الصتت،ودقة حسن

 من الم تاضع كذاالبحث في وسأقّدم

 الطرح، كذا هؤهد ما ال طبينية النماذج

 في الصتتية الخصائص تؤدهه ما وأظهر



 األصتات صفات من انطالقا الّداللة،  براز

 .الم كلو منصتد  لى وان هاء

 عن بالكشإل ننتم هجعلنا الصتتي اإلعجازو

 وعلى ودالل ها، الكلمة بين العالقة طبيعة

 النراني الصتت هعالج البحث كذا أل أساس

  لى بالنظر سي و االخ يار فإل بعامة،

 .عليه هدل وما الصتت بين العالقة طبيعة

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 169صالسابق، الرافعي،المرجع - 13

 

 

 

 

 

 

الفصل األول 



أصل الفرق بين السجع 

 والفاصلة النرانية
 

 

 

 

 

 

 

 

مصطلح السّجع والفاصلة 

لمادة فصل في المعاجو  الفاصلة لغة :

الّلغتهة عّدة معاني منها : الفصل: 

فصل بينهما هفصل ،الحاجز بين الشيئين

فصال فانفصل ، وفصلت الشيء فانفصل أي 

 .14قطع ه 

والفصل : بتل مابين الشيئين ، والفصل 

من الجسد المفصل ، وبين بل ذلك الحاجز 



 والفصل من الجسد متضع ،بين الشيئين

 .المفصل وبين بل فصلين وصل 

و الفصل : النضاء بين الحق والباطل ، 

واسو ذلك النضاء الذي هفصل فيصل،وكت 

 15قضاء فيصل وفاصل 

 .والفصل : بل مل نى عظمين من الجسد 

 .و الفصل : الحق من النتل

والفاصلة : الخرزة ال ي تفصل بين 

الخرزتين في النظام ، وقد فصل النظو ، 

وعند مفصل أي : جعل بين بل لؤلؤتين 

 16خرزة 

جاء في المناهيس في مادة فصل : الفاء 

والصاد والالم بلمة صحيحة تدل على تمييز 

 الشيء من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسال العرب ، دار صادر بيروت ،  ، ابن منظتر-14

 189-188 ، ص11المجلد 

العين ، تحنيق- ،- الخليل بن أحمد الفراكيدي15

-126 ، ص7مهدي المخزومي ،  براكيو السامرائي ،ج

 تهذهب،و  أبي منصتر محمد بن أحمد األزكري ،  127

اللغة ، تحنيق- أحمد عبد العليو البردوني ،علي 



ليإل وال رجمة ، أمحمد البحاوى، الدار المصرهة للت

 194 -193 ، ص 12ج

تاج العروس ، ، --محمد مرتضى الحسيني الزبيدي16

تحنيق- مصطفى حجازي ، ال راث العربي ، الكتهت ، 

 163-162 ،ص30ج

 17الشيء و بان ه عنه 

كـ) في ب ابه 208وهعرض لها الفراء (ت

معاني النرال  

 و لى غاهة النرل الثالث للهجرة بال 

هطلق مصطلح الفاصلة على أواخر اآلهات من 

النتل . 

تنتل عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ 

ح ى النرل الثالث للهجرة بال ال حرج ((:

واضحا من النتل بالسجع في النرال ، 

وبأّنما الحس المؤمن هنبت عن كذه الكلمة 

لكثرة ما أطلنت عن قدهو على سجع 

. 18))الكهال

وهعد الخليل بن أحمد الفراكيدي 

كـ) أول من اس عمل مصطلح الفتاصل 170(ت

في أواخر اهات النرال الكرهو ولما جاء 

كـ) ، وتلميذه 324أبت الحسن األشعري (ت



كـ) ، 404الناضي أبت بكر الباقالني (ت

كـ) أخذ 384وبينهما بزمن الرماني (ت

مصطلح الفاصلة حيزا ببيرا في ب ب 

 .اإلعجاز والبالغة والنند 

وهعد األشعري أول من قال بنظام الفاصلة 

في النرال  ليفرق بينها وبين السّجع 

 .والنافية 

 وصفتة النتل أّل مصطلح الفاصلة مر 

بمرحل ين مهم ين : مرحلة  طالق الّ سمية 

، ومرحلة اس نراركا على أواخر اآلهات . 

ومن تعرهفات العلماء للفاصلة قتل 

الّرماني : الفتاصل حروف م شابلة في 

 المناطع تتجب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ
- أحمد بن فارس مناهيس اللغة ، ، تحنيق- عبد 17

كـ -1399السالم كارول ، دار الفكر  ، الناكرة ، 

 4م ، ج1979

فتاصل اآلهات ، - ، بمال الدهن عبد الغني المرسي18

النرانية ،المك ب الجامعي الحدهث ، األسكندرهة ، 

 11م ، ص1999كـ - 1420 ،1ط

 



 19 فهام المعاني

أبي عمرو الداني : الفاصلة بلمة اخر 

 20الجملة 

وهعرفها أهضا : أما الفاصلة فهي الكالم 

 21ال ام المنفصل مما بعده

الفاصلة كي ((:  كـ)794(ت   الزربشي 

بلمة اخر  اآلهة بنافية الشعر ، وقرهنة 

السجع ، و ذبر السيتطي كذا ال عرهإل ننال 

  .22))عن الزربشي

وتنع الفاصلة عند ((و هضيإل الزربشي : 

االس راحة  في الخطاب ل حسين الكالم بها 

، وكي الطرهنة ال ي تباهن بها النرال 

عن سائر الكالم ، وتسمى فتاصل ألّنه هفصل 

عندكا الكالمانتذلك اخر اآلهة فصل بينها 

، وبين اآلهة وبين ما بعدكا ، ولو 

 )23))هسمتكا أسجاعا

أحمد بدوي بدوي : نعني بها تلك الكلمة 

 24ال ي تخ و بها اآلهة من النرال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر  ، الرماني ثالث رسائل في  عجاز النرال ، 19

  97، صالسابق



محمد  -الزربشي البركال في علتم النرال،تحنيق20

 ، 1أبت الفضل ابراكيو ، دار ال راث الناكرة ، ج

 53ص

 النرال، أبي عمرو الداني البيال في عد اي21

تحنيق- غانو قدوري الحمد ، مربز المخطتطات 

م 1994كـ - 1414، 1وال راث والتثائق ، الكتهت ، ط

 126ص

 53 ، ص1، جالمصدر نفسهالزربشي البركال -22

 53 ، ص1، المصدر نفسه ، ج الزربشي 23

أحمد بدوي بدوي من بالغة النرال ، ، نهضة مصر ، -24

 75م ، ص2005مصر ، 

 

الفاصلة ((صالح عبد الف اح الخالدي : 

مصطلح أطلنه العلماء على اخر بلمة اآلهة 

، وكي تفابل مصطلح النافية في الشعر ، 

وسميت اخر بلمة ألنّها تفصل ما بعدكا عما 

  .25))قبلها

ب فق ال عرهإل الّلغتي وال عرهإل االصطالحي 

للفاصلة : الفاصلة في اللغة الفصل بين 

الشيئينتالفاصلة في االصطالح الفصل بين 

اآلهات ، لذلك نرى أل ال عرهإل الذي جمع 

بين ال عرهفين الّلغتي واالصطالحي كت 

ال عرهإل الذي ذبره الزربشي  



. وت فق كذه ال عرهفات في:  

تنع الفاصلة اخر اآلهة . 

-دوركا في تحسين المعنى . 

-عبارة عن حروف م شابلة . 

-تخ ص بالنرال وكي بذلك تخ لإل عن السجع 

 والنافية

و بهذا همكن أل نخرج ب عرهإل جامع مانع 

للفاصلة: كي بلمة تنع اخر اآلهة هنع بها 

تحسين المعنى، وكي بنافية الشعر، 

وقرهنة السجع. 

 :26ضابط الفواصل ـ

ذبره الجعبري ولمعرف ها طرهن ال تتقيفي 

وقياسي :  

 : روى أبت داوود عن أم األول توقيفي

 قالت sسلمة لما سنلت عن قراءة رستل ا 

 : (بال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الف اح الخالدي ،  عجاز النرال البياني -25

كـ - 1421، 1ودالئل مصدره الرباني ، دار عمار ، ط

 319ص ، م 2000

البركال في علتم النرال ، المصدر ، الزربشي  - 26

 101 – 98السابق ، ص



هنطع قراءته اهة اهة ، وقرأت (بسو ا 

الرحمن الرحيو ) لى (الذهن) تنإل على بل 

اهة فمعنى (هنطع قراءته اهة اهة) أي : 

هنإل على بل اهة ؛ و نما بانت قراءته 

صلى ا عليه وسلو بذلك ليعلو رؤؤساآلي ، 

قال :ووكو من سماه وقإل السنة ألّل فعله 

عليه السالم  ل بال تعبدا ، فهت مشروع 

لنا و ل بال لغيره فال . فما وقإل عليه 

السالم عليه دائما تحنننا أنه فاصلة ، 

وما وصله دائما تحنننا أنه ليس بفاصلة 

، وما وقإل عليه مرة ووصله  أخرى اح مل 

التقإل أل هكتل ل عرهفهما ، أو ل عرهإل 

التقإل ال ام ، أو لالس راحة ؛والتصل أل 

هكتل فاصلة أو غير فاصلة وصلها ل ندم 

 تعرهفها 

 : وكت ما ألحق من المح مل الثاني قياسي

غير المنصتص بالمنصتص لمناسب ، وال 

محذور في ذلك ألّنه ال زهادة فيه ، وال 

ننصال ، و نما غاه ه أّنه محل فصل أو 

وصل ؛ والتقإل على بل بلمة جائز ووصل 



النرال بله جائز ، فاح اج النياس  لى 

طرهق تعرفه فأقتل : فاصلة اآلهة بنرهنة 

السجعة في 

النثر ، وقافية البيت في الّنظو ، وما 

هذبر من عيتب النافية من اخ الف الحذو ، 

واإلشباع وال تجيه فليس بعيب في الفاصلة 

، وجاز االن نال في الفاصلة والنرهنة 

والنافية ، واألرجتزة من نتع  لى اخر 

﴿ بخالف قافية النصيدومن تو ترى 

مع 29﴾اْلِميَعادَ  و ﴿28﴾َعِليوٌ  مع ﴿ 27﴾َهْرجُِعتلَ 

 الثَّاِقبُ  مع ﴿ 31﴾الطَّاِرقُ  و﴿ 30 ﴾الثََّتابِ ﴿ 

﴾32.  

ـــــــــ 

 72-ال عمرال 27

 73ال عمرال 28

 194-ال عمرال 29

 195-ال عمرال 30

 3- الطارق 32- ،2-الطارق 31

واألصل في الفاصلة ، والنرهنة الم جّردة 

في اآلهة والسّجعة والمساواة ، ومن تو 

أجمع العادول على ترك عد ﴿ وهأت بآخرهن 

 بالنساء و﴿ 34﴾َوالَاْلَمآلِئَكُةاْلُمَنرَُّبتلَ  و ﴿ 33﴾



 ِبهِ  ِلُ َبشِّرَ  بسبحال و﴿ 35﴾َبذََّبِبَهااألَوَُّلتلَ 

 بطه 37﴾َه َُّنتلَ  َلَعلَُّهوْ  بمرهو و ﴿ 36﴾اْلُم َِّنينَ 

 َعَلى اََّ  و ﴿ َ 38﴾النُّترِ  ِ َلى الظُُّلَماتِ  ِمنَ و﴿ 

 بالطالق حيث لو هشابل 39﴾َقِدهرٌ  شَيْءٍ  ُبلِّ 

 طرفيه 

 بآل 40﴾َهْبُغتلَ  اِّ  ِدهنِ  َفَغْيرَ وعلى ترك عد ﴿ َ 

 41﴾َهْبُغتلَ  اْلَجاِكِليَّةِ  َفُحْكوَ عمرال و ﴿ َ 

بالمائدة وعدو نظائركا للمناسبة نحت 

 اَِّ  َعَلى بآل عمرال و ﴿ 42﴾األْلَبابِ  ألُِّْوِلي﴿

 بطه  44﴾َوالسَّْلَتى بالكهإل و﴿43﴾َبِذباً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 133-النساء 33

 172-النساء 34

 59-اإلسراء 35

 97-مرهو 36

 113-طه37

 11- الطالق 38

 12-الطالق 39

 83-ال عمرال 40

 50-المائدة 41

 190-ال عمرال 42

 15-الكهإل 43

 80- طه 44



وقد ه تّجه األمرال في بلمة فيخ لإل فيها 

فمنها البسملة ، وقد نزلت بعض اهة في 

النمل وبعضها في أثناء الفاتحة في بعض 

األحرف السبعة  

 ِ نََّما و ﴿ 45﴾َأِليوٌ  َعَذابٌ ومنها البنرة ﴿ 

 فتجه عده مناسبة الروي 46﴾ُمْصِلُحتلَ  َنْحنُ 

ووجه 

 َبِنيعدمه تعلنه ب اليه ومنها ﴿ 

 بآل عمرال  حمال على ما في 47﴾ِ سَْراِئيلَ 

األعراف والشعراء والسجدة والزخرف ومنها 

 بالزمر ل ندهر تاليه 48﴾ِعَبادِ  َفَبشِّرْ ﴿ 

مفعتال ومب دأ  

 أقسام الفواصل: 

تنسو الفتاصل حسب الروي  لى حسب الروي :

 49: الم ماثلة والم ناربة والمنفردة 

كي الفتاصل ال ي تناربت : 51المتقاربة 

ب نارب حرف الميو مع حرف حروف روهها 

﴿ الرَّْحمـنِ النتل ،ومن ذلك قتله تعالى

الرَّحِيِو﴾﴿ َماِلكِ َهْتِم الدِّهنِ﴾ 
52 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10-البنرة 45



 11-البنرة 46

/السجدة 17/الشعراء 105/األعراف 49-ال عمرال 47

 59/الزخرف 23

 17- الزمر 48

 عبد حنيقت،  الخفاجي ، سر الفصاحة  ابن سنال-49

 كـ 1372مك بة محمد صبيح ، مصر ، الم عال الصعيدي 

، المصدر السابق  البركال ، الزربشي، و203م  ص1953

، المصدر السابق ، اإلتنال، السيتطي ،  83ص،  1ج،

 105ص ،  2ج

 4-1- سترة الطتر اآلهات 50

 ، 90ص، المصدر السابق،ثالث رسائل، - الرماني 51

 ،203، المصدر السابنصسر الفصاحة، الخفاجي 

 ، السيتطي،75ص، 1ج، المصدر نفسه،البركال،الزربشي 

 104ص،  2ج المصدر نفسه،اإلتنال

كي الفتاصل ال ي تماثلت : 52المتماثلة 

﴿ َوالطُّتِر حروف روهها بنتله تعالى: 

َوِبَ ابٍ مَّسُْطتٍر ِفي َرقٍّ مَّنشُتٍر َواْلَبْيتِ 

 52اْلَمْعُمتِر ﴾

 كي الفتاصل ال ي لو ت ماثل :53المنفردة 

حروف روهها ولو ت نارب بالفاصلة في 

سترة الضحى 

﴿َفَأمَّا اْلَيِ يَو َفَال َتْنَهْر َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال 

َتْنَهْر َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربِّكَ َفَحدِّْث﴾
54 



و الفتاصل الم ماثلة تشيع في اآلهات ، 

والسّتر المكية بينما تغلب على اآلهات 

المدنية الفتاصل الم ناربة أما الفتاصل 

المنفردة نادرا ما نجدكا في النرال . 

وكي اتفاق فاصل ين في : 55المتوازية 

التزل والروي ، ومن ذلك قتله تعالى : ﴿ 

ِفيَها سُُرٌر مَّْرُفتَعٌة َوَأْبَتاٌب مَّْتُضتَعٌة﴾
56 

وكي ال ي هراعى فيها : 57المتوازنة 

مناطع الكالم ، والتزل فحسبكنتله تعالى 

 58: ﴿ ونمارق مصفتفة وزرابي مبثتثة ﴾

وكي أل هكتل الم ندم من : 59المرصعة

الفنرتين مؤلفا من بلمات مخ لفة ، 

 والثاني مؤلفا من مثلها في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4-3- سترة الرحمن اآلهات 52

، المرجع من بالغة النرال، -  أحمد بدوي بدوي53

 74صالسابق، 

 9/10/11- سترة الضحى اآلهة 54

،  1ج،  المصدر السابق ، البركال ، - الزربشي55

  104ص، 2ج،المصدر السابق ، اإلتنال، السيتطي،75ص

  14- 13-سترة الغاشية اآلهة 56

 16-15- الغاشية 58



والسيتطي 77 ص1جالمصدر نفسه،- الزربشي- البركال 59

 104 ص2 ج،المصدر نفسه ،اإلتنال،

﴿ َوِ لَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجحِيٍو َهْصَلْتَنَها َهْتَم 

 60الدِّهنِ﴾

وليس بذلك لترود لفظة " ل" و"لفي" في 

بل واحد من الشطرهن ، وكت مخالإل لشرط 

ال رصيع ،  ذ شرطه اخ الف الكلمات في 

 . 61الشطرهن جميعا

وكي أل ت ساوى الفنرتال في المتماثلة : 

التزل دول ال نفية ، وتكتل أفراد األولى 

منابلة لما في الثانية ومن ذلك قتله 

تعالى : ﴿ َواَتْيَناُكَما اْلِكَ اَب اْلُمسَْ ِبيَن 

َوَكَدْهَناُكَما الصَِّراَط اْلُمسَْ ِنيَو﴾
62 

فالك اب ، والصراط م تازنال ، وبذا 

المس بين والمس نيو ، واخ لفا في الحرف 

 63األخير

تننسو الفتاصل حسب الفنرة حسب الفقرة :

 لى قصيرة متجزة ، وم تسطة معجزة ، 

 64وطتهلة مفصحة 



وكي ال ي ت ألإل من لفظ واحد القصيرة : 

أو من عدد من الحروف بنتله تعالى: ﴿الو 

 67 ﴿طسو ﴾66﴿حو﴾65﴾

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14-13- اإلنفطار 60

البركال في علتم النرال  ، المصدر الزربشي،—61

 77 ص،1ج،نفسه

 117/118سترة الصافات اآلهة-62

 نفسهاإلتنال في علتم النرال ، المصدر  السيتطي،-63

 1820، ص

- ، ابن قيو الجتزهة الفتائد ، مطبعة السعادة ، 64

 227 ، صه1327، 1مصر، ط

 ، 1، العنكبتت1 ، ال عمرال1- سترة  البنرة 65

 ، السجدة 1لنمال 

، 1 ،الدخال 1 ، الزخرف1، فصلت1- سترة المؤمن 66

 1األحناف 

 1، النصص1-  سترة الشعراء 67

 

 ﴿ الحاقة 68وقتله تعالى : ﴿ الرحمن ﴾

 70﴿ النارعة ﴾69﴾

تكتل مابين النصيرة والطتهلة المتوسطة :

، ومن ذلك قتله تعالى : ﴿ َوالنَّْجِو ِ َذا 



َكَتى َما َضلَّ َصاحُِبُكْو َوَما َغَتى َوَما َهنِطُق َعنِ 

 71اْلَهَتى ِ ْل ُكَت ِ الَّ َوْحيٌ ُهتَحى ﴾

طتلها غير مضبتط ، وأقصركا : 72الطويلة 

هكتل من  حدى عشرة لفظة وبلما زادت طتال 

زاد بيانها و فصاحها ومن ذلك قتله 

تعالى : ﴿ ِ ْذ ُهِرهَكُهُو اُّ ِفي َمَناِمكَ َقِليالً 

َوَلْت َأَراَبُهْو َبِثيرًا لََّفِشْلُ ْو  

َوَلَ َناَزْعُ ْو ِفي األَْمِر َوَلـِكنَّ اَّ سَلََّو ِ نَُّه 

َعِليٌو ِبَذاتِ الصُُّدوِر َوِ ْذ ُهِرهُكُمتُكْو ِ ِذ 

اْلَ َنْيُ ْو ِفي َأْعُيِنُكْو َقِليالً َوُهَنلُِّلُكْو ِفي 

َأْعُيِنِهْو ِلَيْنِضيَ اُّ َأْمرًا َباَل َمْفُعتالً َوِ َلى اِّ 

 73ُتْرَجُع األُمتر﴾

حسب طول القرينة:  

-أل تكتل النرائن م ساوهة في عدد 1

الكلمات ، ومن ذلك قتله تعالى : ﴿ َفَأمَّا 

اْلَيِ يَو َفَال َتْنَهْر َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال َتْنَهْر ﴾
74 

-أل تخ لإل النرائن طتال وقصرا وكي أبثر 2

من نتع :أل تكتل الثانية أطتل من األولى 

بنتله  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- سترة  الرحمن 68



 1- سترة  الحاقة 69

 1- سترة النارعة70

 4-1 النجو 71

 ، ، المرجع نفسه الفتائد ،،-ابن قيو الجتزهة72

 227ص

 44-43-سترة األنفال اآلهة  73

 10-9سترة الضحى اآلهة   74

َأْعَ ْدَنا  تعالى : ﴿ َبْل َبذَُّبتا ِبالسَّاَعِة وَ 

ِلَمن َبذََّب ِبالسَّاَعِة سَِعيرًا ِ َذا َرَأْتُهو مِّن 

َوِ َذا  مََّكالٍ َبِعيٍد سَِمُعتا َلَها َتَغيُّظًا َوَزِفيراً 

ُأْلُنتا ِمْنَها َمَكانًا َضيِّنًا ُمَنرَِّنيَن َدَعْتا 

 75ُكَناِلكَ ُثُبترًا﴾

فاألولى ثماني بلمات ، والّثانية تسع ، 

والّثالثة نحت ذلك ؛ أل تكتل الثانية 

تعالى :﴿ َأَفَال  أقصر من األولى بنتله

َهنُظُروَل ِ َلى اإلِِْبِل َبْيَإل ُخِلَنْت َوِ َلى السََّماء 

 76َبْيَإل ُرِفَعْت ﴾

أل تكتل األولى ، والثانية م ساوه ين ، 

والثالثة زائدة عليهما بنتله تعالى : ﴿ 

ُخُذوُه َفُغلُّتُه ُثوَّ اْلَجحِيَو َصلُّتُه﴾
77 



فخذوه قرهنة وغلته قرهنة ثانية ، وكما 

م ساوه ال  ثو الجحيو صلته قرهنة ثالثة 

وكي أطتل مما قبلها  

من الفتاصل ما كت اهة بحسب اآلية : 

باملة ، ومنها ما كت بعض اهة ، 

والفتاصل ال ي تس غرق اهة ترد في: 

 فتاتح الستر وكي على شكلين : 

 مؤلإل من مجمتعة حروف الو  الشكل األول :

حو . 

 :مؤلإل من بلمة مثل الرحمن الشكل الثاني

، الحاقة ، النارعة  

أما الفتاصل ال ي كي بعض اهة فعلى 

وجهين : 

: ما بال جزءا من اآلهة ، ال تنتم أوال 

اآلهات  الّ به بنتله تعالى : ﴿ َوالنَّْجِو 

 ِ َذا َكَتى َما َضلَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12-11 سترة الفرقال اآلهة  -75

 18 -17- سترة  الغاشية اآلهة 76

  31-30- الحاقة اآلهة 77

 



 

 78َصاحُِبُكْو َوَما َغَتى َوَما َهنِطُق َعنِ اْلَهَتى﴾

 ما جاء بأّنه تعنيب على اآلهة ، ثانيا: 

أو تلخيص لمضمتنها  ، ومن ذلك قتله 

تعالى : ﴿ َوَردَّ اَُّ الَِّذهَن َبَفُروا ِبَغْيِظِهْو َلْو 

َهَناُلتا َخْيرًا َوَبَفى اَُّ اْلُمْؤِمِنيَن اْلِنَ اَل 

 79َوَباَل اَُّ َقِتّهًا َعِزهزًا ﴾

تعريف السجع : 

السجع مأختذ من األصل الثالثي (س ج لغة :

ع) وفي المعاجو العربية جملة من معانيه 

ال ي تدلنا  لى أصل اش ناقه  ذ هش د 

الشبه بينها وبين المعنى االصطالحي.  

جاء في المناهيس : السين والجيو والعين 

أصل هدل على صتت م تازل من ذلك السّجع 

في الكالم  

، وكت أل هؤتى به وله فتاصل بنتافي 

الشعر ،  وهنال سجعت الحمامة  ذا كدرت 
80 .

وفي العين : سجع الرجل  ذا نطق بكالم له 

 81فتاصل بنتافي الشعر من غير وزل



 : سجعت الحمامة تسجع سجعا 82وفي ال هذهب

 ذا دعت ، وطربت في صتتها ، فهي سجتع 

وساجعة وحمام ستاجع . 

سجع الرجل  ذا نطق بكالم له  فتاصل ، 

 وصاحبه سجاعة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-1-  سترة النجو اآلهة 78

 25- سترة األحزاب اآلهة79

 3 مناهيس اللغة ، المصدر السابق ، جابن فارس ،—80

 135،ص 

 214 ، ص1العين ، المصدر السابق ، ج الخليل،- 81

 1تهذهب اللغة ، المصدر السابق ، ج األزكري ، - 82

 339،ص 

 

 : سجع بمنع ، هسجع 83وفي تاج العروس

سجعا نطق بكالم له فتاصل  بفتاصل الشعر 

من غير وزل  

وسجع الكالم ، فهت مسجتع ، وسجع بالشيء 

نطق به على كذه الهيئة ، فهت، ساجع  

و األسجتعة ما نطق به ، وهنال بينهو 

أسجتعة وسجع هسجع سجعا اس تى واس نام ؛ 

وجمع السجع سجتع . 



 ذا بال الّلغتهتل قد أسهمتا في اصطالحا :

تتضيح معنى السجع فإل البالغيين أسهمتا 

بدوركو في تعرهفه وتنميط أشكاله  ذ بال 

همثل ربنا أساسيا من علو البدهع  ضافة 

 لى انشغالهو بالبحث عما هميز الّنص 

النراني ، واالح جاج له باإلعجاز ألجل 

ال فرهق بينه وبين الفاصلة . 

تكلإل في ال نفية  :كـ)386 -296الرماني (

 84من غير تأدهة التزل 

 كـ): األسجاع في النثر 626السكابي (ت

 85بالنتافي في الشعر

كـ ): تماثل 466ابن سنال الخفاجي (ت

 86الحروف في مناطع الفصتل

كـ) : تتاطؤ الفتاصل 637ابن األثير (ت 

 87في الكالم المنثتر على حرف واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21 تاج العروس ، المصدر السابق ، ج-الزبيدي ، 83-

 180، ص

و فخر ،  97 صالرماني،ثالث رسائل، المصدر السابق-84

- نصر ا حاجي حنيقنهاهة اإلهجاز ، ت، الدهن الرازي 

 68م ، ص2004كـ - 1424 ،  1، دار صادر ، بيروت ،ط



اإلهضاح في علتم البالغة ، دار ،-الخطيب النزوهني85

 202الك ب الغلمية ، بيروت ، ص

المصدر سر الفصاحة ، ، -ابن سنال الخفاجي 86

 16صالسابق 

- حنيقالمثل السائر، ت، -ضياء الدهن بن األثير 87

بدوي طبانه و أحمد الحتفي ، دار نهضة مصر ، 

 210 ،ص1الناكرة ، ج

كـ) : السجع كت تتاطؤ 739النزوهني : (ت

 . 88الفاصل ين من النثر على حرف واحد

أول ما نالحظه في تعرهفات اللغتهين 

للسجع  

تأثركو ب عرهإل الخليل له . 

ال تربز تعرهفاتهو على ال كرار الحرفي 

ال ي كي أساس السجع بندر تربيزكو على 

ما هصاحب كذا ال كرار من تتافق 

الفاصل ين في الحرف األخير . 

ال ترتكز تعرهفاتهو على عبارة من غير 

وزل بعكس اللغتهين. 

، مرصع ، مطرف م تازي م تازلامه: أقس

م ماثل  

جاء في اإلتنال ننال عن النزوهني في 

تنسيو السجع : قسو البدهعيتل السجع 



ومثله الفتاصل  لى أقسام : مطرف 

وم تازي وم تازل ومرصع وم ماثل . 

هننسو السجع عند علماء  : 89 السجعاام

البالغة  لى أربعة أقسام : المطرف ، 

 الم تازي ، الم تازل

، مرصع ، م ماثل جاء في اإلتنال ننال عن 

النزوهني في تنسيو السجع : قسو 

البدهعيتل السجع ومثله الفتاصل  لى 

أقسام : مطرف وم تازي وم تازل ومرصع 

وم ماثل . 

 وكت السجع الذي ت فق فيه المطرف :

النرهن ال أو الفاصل ال في الروي 

وتخ لإل في التزل ومثال  

 ذلك قتل أبي تمام :

َتَجَلىّ ِبِه ُرشِْدي َوَأْثَرْت ِبِه َهِدي   َوَفاضَ ِبِه 

ِثْمِدي َوَأْوَرى ِبِه َزْنِدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ، السابقاإلهضاح ، المصدر، - الخطيب النزوهني 88

 402ص

 ،  نفسه- الخطيب النزوهني اإلهضاح ، المصدر89

 5ج المصدر، السابق إلتنال،ا السيتطي 406-402ص

 1819ص



وكت أل تنابل بل لفظة من فنرة المرصع : 

النثر أو صدر البيت لفظة على وزنها 

وروهها ومن أمثل ه في النثر قتل أبي 

الفضل الهمداني : ( ل بعد الكدر صفتا ، 

 وبعد المطر صحتا )

ومن أمثل ه في الشعر قتل أبي فراس 

الحمداني :  

َوَأْفَعاُلَنا للرَّاِغِبيَن َبَراَمًة     َوَأْمَتاُلَنا 

للطَّاِلِبيَن ِنَهاُب 

وفيه ت فق اللفظة األخيرة من المتوازي : 

النرهنة أو الفاصلة مع نظيرتها في 

 : ( اللًَّهوَّ sالتزل والروي ومن طلك قتله 

ِ ِني ًأْدَرْأ ِبكَ في ُنُحتِرِكْو َوَأُعتُذ ِبكَ ِمْن 

 شُُروِرِكوْ ).

وكت أل هكتل في بل شطر من المشطور :

البيت قافي ال مخ لف ال عن قافية الشطر 

الثاني ، وكذا النتع خاص بالشّعر ومنه 

قتل أبي تمام : 

     َتْدِبيُر ُمْعَ ِصٍو ِباهللا، ُمْنَ ِنٍو   هللاَِِّ ُمْرَتِغبٍ 

ِفي اِ ، ُمْرَتِنبٍ  



ففي الشطر األول نجد النافي ين في مع صو 

، ومن نو وكما مخالف ال للنافية في 

الشطر الثاني مرتغب ومرتنب فالسجع في 

الشطر األول قافي ه ميمية وفي الشطر 

الثاني قافي ه بائية  

السجع في القرآن بين اإلثبات والنفي 

أسباب خالف العلماء حول وجود السجع من 

نفيه في القرآن 

هعتد الخالف حتل  ثبات السجع من نفيه في 

النرال  لى زمن االش غال بالّدراسات 

النرانية ، وتناول ه معظو العلتم ال ي 

عنيت بالنرال باإلعجاز ، والنند ، 

والبالغة وفي بعض المذاكب اإلسالمية 

باألشاعرة و المع زلة ، لذلك بثرت أسباب 

كذا الخالف نذبر منها: 

 االخ الف المذكبي بين األشاعرة ، -1-

والمع زلة نجو عنه تبني األشاعرة لنضية 

نفي السّجع وعلى رأسهو أبي الحسن األشعري 

، وتلميذه أبي بكر الباقالني . 



-أدى االخ الف المذكبي  لى بثرة -2   

ال أليإل في قضية اإلعجاز النراني الذي 

هحمل أصداء االج هادات ، واآلراء حتل كذه 

النضية –السجع- ومسائل أخرى . 

-عدم اس نرار مصطلحات النند -3   

والبالغة خاصة في النرنين الثالث 

والرابع ، ونشير كنا  لى مصطلحي السجع 

، والفاصلة فلت ذكبنا  لى الجاحظ نجده 

ال هعطي تسميات واضحة للمصطلحات لهذا 

جاءت أحكامه منثترة في ثناها ب به ، 

وظلت المصطلحات البالغية والنندهة في 

عصره ، والعصر الذي هليه بين االس نرار 

 وال ذبذب :

الحدهث الشرهإل المأثتر عن -4    

 ذمه للسجع ، والذي اتخذه من sالرستل

نفتا السجع حجة وبال له دور ببير في 

مسألة السّجع في النرال وّنص الحدهث : عن 

أبي كرهرة رضي ا عنه قال : (اْقَ َ َلْت 

اْمَرَأَتال ِمْن َكذهل َفَرَمْت ِ ْحَداُكَما األُْخَرى 

ِبَحَجر َفَنَ َلَ َها َوَما ِفي َبْطِنَها ، َفاْخَ َصُمتا 



 َألَّ ِدَهَة s ، َفَنَضى َرسُتُل اsِ َلى َرسُتِل ا 

َجِنيِنَها ُغرٌَّة َعْبٌد َأْو َوِليَدٌة ، َوَقَضى ِبِدّهِة 

الَمْرَأة َعَلى َعاِقَلِ ها َوَورََّثَها َوَلَدَكا َوَمْن 

َمَعُهْو َفَناَل َحْمُل بن الَناِبَغة الهذلي : ها 

َرسُتَل ا َبْيَإل أْغَرُم َمْن ال شَِرًب ، وال َأَبَل وال 

َنَطَق وال اسَْ هل َفِمْثُل َذِلكَ َهَطل َفَناَل َرسُتُل ا 

s نََّما َكَذا ِمْن ِ ْخَتال الُكهَّاْل ِمْن َأْجِل  :

 90سَْجِعِه الَِّذي سََجْع )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5ج،دار الطباعة العامرة ، األس انة،- صحيح مسلو 90

 110ص، باب دهة الجنين ، 

 

 

 

هنتل الجاحظ في البيال وال بيين : 

(وبال الذي بّره األسجاع بعينها و ل بال 

دول الشعر في ال كّلإل والّصنعة أل بهال 

العرب الذهن بال أبثر الجاكلية 

ه حابمتل  ليهو ، وبانتا هدعتل الكهانة 

 91وال مع بل واحد منهو رئيا من الجن )



: بانت الكهانة من شرة في 92الكهال 

، وكي نتع من زالجاكلية قبل بعثة النبي 

الفراسة واإللهام وتدور غالبا حتل 

 ال بشير و النبتات .

كذه بعض األسباب ال ي  أدت  لى اننسام 

العلماء  لى فرهنين : فرهق هنفي السجع 

من النرال وفرهق هثبت وجتده ؛ هنتل 

حمزة العلتي : وفيه مذكبال : المذكب 

األول جتازه ، وحسنه وكذا كت الرأي الذي 

عتل عليه علماء أكل البيال ... المذكب 

  .93الثاني اس كراكه

فئة الذين قالوا بالسجع في القرآن  : 

نلمس في ب ابه البيال الجاحظ : 

وال بيين ميله  لى الجهة ال ي تنر 

بتجتد السجع في النرال منخالل تعلينه 

 (قال غير عبد الصمد sعلى حدهث الرستل 

 : وجدنا الشعر من النصيد ،والرجز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيال ،-  أبت عثمال عمرو ابن بحر الجاحظ 91

- عبد السالم كارول ، مك بة حنيقوال بيين ، ت

 289م ، ص 1998كـ - 1418 ، 7الخانجي ، الناكرة ، ط



 الحياة األدبية في ،-محمد عبد المنعو خفاجي92

كـ 1412 ، 1العصر الجاكلي  ، دار الجيل بيروت ، ط

 189م ، ص1992- 

 حنيقالطراز ، ت،هحي بن حمزة بن علي العلتي -93

عبد الحميد الهنداوي ، المك بة العصرهة ، بيروت ، 

 13 ،ص 1م ، ج2003كـ - 1423 ، 1ط

فاس حسنه ، وأمر به sقد سمعه النبي 

قد قالتا sشعراءه ، وعامة أصحاب رستل ا 

شعرا قليالبال أم بثيرا ، واس معتا 

واس نشدوا ، فالسجع والمزدوج دول 

النصيد ، والرجز فكيإل هحل ما كت أبثر 

وهحرم ما كت أقل؟ ) .و هنتل أهضا  : 

(وبال أبثر الجاكلية ه حابمتل  ليهو ، 

واحد بل الكهانة ، وأل مع  وبانتا هدعتل

منهو رئيا من الجن  ... فتقع النهي في 

ذلك الدكر لنرب عهدكو بالجاكلية 

ولبني ها فيهو وفي صدور بثير منهو فلما 

 94زالت العلة زال ال حرهو )

هنتل أبت كالل أبو هالل العسكري : 

جميع ما في النرال مما هجري (العسكري:

على ال سجيع واالزدواج مخالإل في تمكين 

المعنى وصفاء اللفظ وتضمن الطالوة 



والماء لما هجري مجراه من بالم الخلق ) 
95 

وكت صاحب الرأي ابن سنان الخفاجي : 

المع دل ففي رأهه أل الفاصلة النرانية 

على ضربين ضرب هكتل سجعا ، وكت ما 

تماثلت حروفه في المناطع  ، وضرب ال 

هكتل سجعا وكت ما تنابلت حروفه في 

المناطع ولو ت ماثل ، وال هخلت بل واحد 

من كذهن النسمين أعني الم ماثل ، 

والم نارب من أل هأتي طتعا سهال وتابعا 

للمعاني بالّضد ، ومن ذلك ح ى هكتل 

م كلفا ه بعه المعنى فمن بال من النسو 

األول ، فهت المحمتد الدال على الفصاحة 

، وحسن البيال ، و ل بال من الثاني فهت 

المرفتض ، فأما النرال فلو ـالمذمتم 

هرد فيه  ال ما كت من النسو المحمتد 

 96لعلته في الفصاحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ

 1، جالسابق-  الجاحظ البيال وال بيين ، المصدر 94

 287،ص 



- ، أبت كالل العسكري الصناع ين ، مطبعة محمتد 95

 200-199كـ ، ص1319 ، 1األس انه ، ط ، بك 

سر الفصاحة ، المصدر ،  ابن سنال الخفاجي -96

 165السابق ، ص

 

 

كذا النص هتحي ضمنيا باس خدام السّجع في 

النرال ، والفاصلة في غير النرال وعن 

تحليل ابن سنال أل المعيار األساسي كت 

أل هفضي السّجع  لى المعنى أما  ذا بانت 

السجع فإّل ذلك لى  المفضيةاأللفاظ كي 

هجعل الكالم فيه ضعإل ، وتكلإل واس كراه  

بنتل : (المذكب الصحيح أل السجع محمتد 

 ذا وقع سهال م يسرا بال بلفة وال مشنة 

بحيث هظهر أنه لو هنصد في نفسه وال 

 97أحضره  ال صدق معناه دول متافنة لفظه )

قتل (وهنتل في رده على الرماني : 

الرماني  ل السجع عيب والفتاصل بالغة 

غلط فإّنه  ل أراد بالسّجع ما ه بع 

المعنى ، وكت غير منصتد فذلك بالغة ، 

والفتاصل مثله و ل أراد به ما تنع 



المعاني تابعة له وكت منصتد م كلإل فذلك 

 98)عيب والفتاصل مثله

ه ضح من خالله متقإل ابن األثير : 

المؤهدهن للسجع في النرال ، وكت متقإل 

معارض بشكل جلي لمتقإل المعارضين للسجع 

، هنتل بن األثير في ب ابه المثل السائر 

: (وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب كذه 

الصناعة ، وال أرى لذلك وجها ستى عجزكو 

أل هأتتا به ، و ال لت بال مذمتما لما 

ورد في النرال الكرهو فإنه قد أتى منه 

بالكثير ح ى  ّنه ليؤتى بالسترة جميعها 

مسجتعة بسترة الرحمن وسترة النمر 

وغيركما وبالجملة لو تخل منه سترة من 

 . 99الستر)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سر الفصاحة ، المصدر ،  ابن سنال الخفاجي -96

 165السابق ، ص

 164-163ص ر نفسه،المصدابن سنال الخفاجي،- -97
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من الذهن أقروا بتجتد ابن النفيس :

السّجع في النرال هنتل : (هكفي في حسن 

 . 100السّجع وروده في النرال)

على ذلك كي أل ب اب ا تعالى والسنة 

النبتهة ، وبالم أمير المؤمنين مملتء 

منه ... فلت بال مس كركا لما ورد في 

كذا الكالم البالغ في الفصاحة بل مبلغ 

وألجل بثرته في ألسنة الفصحاء ال هكاد 

بليغ من البلغاء هرتجل خطبة ، و ال هحرر 

متعظة  ال وهكتل أبثره مبنيا على 

 ال سجيع 

هرد على الذهن عابتا حازم القرطاجني : 

السّجع ، ونفتا وجتده في النرال : (وبيإل 

هعاب السّجع على اإلطالق ؟و نما نزل 

النرال على أساليب الفصيح من بالم العرب 

، فتردت الفتاصل فيه بإزاء ورود األسجاع 

في بالمهو ، و نما لو هجئ على أسلتب 

واحد ألّنه ال هحسن في الكالم جميعا أل 

هكتل مس مرا على نمط واحد لما فيه من 



ال كلإل ، ولما في الطبع من الملل وألل 

االف نال في ضروب الفصاحة أعلى من 

االس مرار عل ضرب واحد ، فلهذا وردت بعض 

اآلي م ماثلة المناطع ، و بعضها غير 

 101م ماثل)

هذبر في ب ابه يحي بن حمزة العلوي :

الطراز االتجاكين : االتجاه المؤهد لتجتد 

السّجع في النرال واالتجاه المعارض 

لتجتده ، وهميل  لى االتجاه األول ، هنتل 

 العلتي : (وفيه مذكبال : المذكب

األول جتازه وحسنه ، وكذا كت الذي عتل 

أبثره  عليه علماء أكل البيال ، والحجة

، وفي كذا داللة قاطعة على بتنه منتال 

مس عمال في ألسنة الفصحاء ... المذكب 

 الثاني وفيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1991، صالسابقاإلتنال ، المصدر ، - السيتطي 100

 1793- 1792 ، ص نفسه المصدر ، -السيتطي101

اس كراكه وكذا شيء حاباه بن األثير ، 

ولو أعرف قائله ، وال وجدته فيما طالعت 

 102من ب ب البالغة) 



 ومن الذهن قالتا بالسجع في النرال نجد 

فئ ين : فئة ننلت الخالف ومثلت للسجع 

بشتاكد من النرال الكرهو من دول تعليل 

 كـ) ابن حجة الحمتي 794مثل الزربشي (ت

كـ) 911كـ)جالل الدهن السيتطي (ت 837(ت

والناقد أحمد بدوي بدوي . 

وفئة  الذهن قالتا بالسجع مع ال عليل 

كـ) ابن 395أمثال أبت كالل العسكري (ت

كـ) السكابي(ت 466سنال الخفاجي (ت

كـ) حازم 637كـ) ابن األثير(ت 626

 687كـ) ابن النفيس (ت684النرطاجني(ت 

 كـ) ابن 745كـ) هحي بن حمزة العلتي (ت

قيو الجتزهة وغيركو . 

وبال رفض مصطلح السّجع هأتي من منطلق 

الرفض إلطالق اسو أو صفة لو هنع بهما  ذل 

شرعي بما أنهو وجدوا فيه تتسيعا للمعنى 

وأبثر الذهن نفتا وجتد السجع في النرال 

الرماني و الباقالني . 

 فئة الذين نفوا السّجع من  القرآن : 



هرفض أصحاب كذه الفئة  طالق مصطلح السّجع 

على ما ورد في النرال من تماثل الحروف 

األخيرة في اآلهات الم  الية ، واس حداث 

مصطلح اخر بدهال عنه كت الفاصلة لل فرهق 

بين النص النراني وما ورد على ألسنة 

الكهنة ، والظاكر أنهو وجدوا ما نشدوا 

من  ذل شرعي هؤهد مصطلح الفاصلة في 

قتله عز وجل: ﴿ِبَ اٌب ُفصَِّلْت اَهاُتُه ُقْرانًا 

 . 103َعَرِبّيًا لَِّنْتٍم َهْعَلُمتَل ﴾

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- هحي بن حمزة  العلتي الطراز ، المصدر السابق 102
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 3-  سترة فصلت اآلهة 103

هع بر السجع عيب لذلك ال هجتز الرماني : 

 سناطه على الّنص النراني بعكس الفاصلة 

ال ي كي من البالغة ، هنتل الرماني : 

الفتاصل حروف م شابلة في المناطع تجب 

حسن  فهام المعاني ،والفتاصل بالغة و 

األساجيع عيب ، وذلك أل الفتاصل تابعة 

للمعاني ، وأما األسجاع فالمعاني تابعة 

 104لها



وهضع الرماني النص النراني في الطبنة 

العليا ألّنه هننل المعنى للم لني دول 

تكلإل في أحسن صترة من اللفظ ، وكذا ما 

تؤدهه الفتاصل ال األسجاع ال ي فيها تكلإل 

هنتل الرماني : و نما حسن في الفتاصل 

الحروف الم ناربة ألّنه ال هك نإل الكالم من 

البيال ما هدل على المراد في تمييز 

الفتاصل والمناطع لما فيه من البالغة 

و نما حسن الكالم فيها  قامة التزل ،

ومجانسة النتافي فلت بطل أحد الشيئين ،

خرج عن ذلك المنهاج وهظل ذلك الحسن 

الذي له في األسماع ، وننصت رتب ه في 

 105األفهام

هنفي السجع من النرال ، الباقالني : 

 حجة sوهعلل ذلك م خذا من حدهث النبي 

وعلل فيه الكهانة وحدكا دافعا لذلك ، 

وهبدأ حدهثه ببيال رأي أصحابه األشاعرة 

في نفي السجع عن النرال الكرهو ثو بيال 

متقإل المخالفين لهو وحججهو في ذلك 

والرد عليهو :  (ذكب أصحابنا بلهو  لى 



نفي السجع عن النرال ، وذبره الشيخ أبت 

الحسن األشعري رضي ا عنه في غير متضع من 

ب به .وذكب بثير ممن هخالفهو  لى  ثبات 

وزعمتا أل ذلك مما ،السجع في النرال 

هبين به فضل الكالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأنه من األجناس ال ي هنع فيها ال فاضل 

في البيال ، والفصاحة بال جنيس 

واالل فات وما أشبه ذلك من التجته ال ي 

تعرف بها الفصاحة . وأقتى ما هس دلتل 

به عليه اتفاق الكل على أل متسى أفضل 

من كارول عليهما السالم ولما بال السجع 

قيل في متضع ﴿ كارول ومتسى ﴾ ، ولما 

بانت الفتاصل في متضع اخر بالتاو 

والنتل قيل ﴿ متسى وكارول ﴾  قالتا : 

وكذا هفارق أمر الشعر ألنه ال هجتز أل 

هنع في الخطاب  ال منصتدا ، و ذا وقع 

غير منصتد  ليه بال دول الندر الذي 



نسميه شعرا وذلك الندر ما ه فق وجتده 

من المفحو بما ه فق وجتده من الشاعر ، 

وأما ما في النرال من سجع فهت بثير ال 

هصح أل ه فق بله غير منصتد  ليه. 

وهبنتل األمر في ذلك على تحدهد معنى 

السجع قال أكل اللغة : كت متاالة الكالم 

على وزل واحد وقال بن درهد: سجعت 

الحمامة معناه رددت صتتها وأنشد : 

طربت فأبك ك الحمام الستاجع   تميل بها 

ضحتا غصتل نتاتع 

النتائع المتائل من قتلهو جائع نائع أي 

تماهل ضعفا  

بال  وكذا الذي هزعمتنه غير صحيح ، ولت

النرال سجعا لكال غير خارج عن أساليب 

بالمهو ولت بال داخال فيها لو هنع بذلك 

اإلعجاز ، ولت جاز أل هنتلتا : كت سجع 

 106معجز لجاز أل هنتلتا : شعر معجز)

ننإل عند نص الباقالني لنس خلص أكو ما 

ورد فيه : أوال نفيه للسجع تأثرا 

ثو هبدأ  بأس اذه أبت الحسن األشعري



بالرد على الذهن أثب تا وجتد السجع في 

النرال بأل زعمهو غير صحيح ألنه في  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-أحمد صنر ، حنيق عجاز النرال ت، -الباقالني 106

 87-86دار المعارف ، مصر ، ص

نظره لت بال النرال سجعا لكال غير خارج 

عن بالمهو و لت بال بذلك لخرج عن اإلعجاز 

، وال هجتز في كذا المنام أل ننتل قرال 

 معجز ألل من الممكن أل هنال كت شعر معجز

وهعلق على كذا النتل األس اذ الدب تر 

عبد الجتاد محمد طبق في ب ابه دراسة 

بالغية في السجع والفاصلة النرانية قائال 

: (والباقالني كنا هرهد أل هرتب على 

 ثبات السجع في النرال و خراجه عن 

حد اإلعجاز ألل السجع غير خارج عن بالمهو) 
107 

ونجد أهضا  ضافة  لى الرماني و 

الباقالني من هسلك مسلكهما : ابن 

كـ) بهاء الدهن السبكي(ت 808خلدول(ت 

كـ) 793 كـ) سعد الدهن ال فنازاني(ت 773

ومن الم أخرهن عبد الكرهو الخطيب 



وغيركو .و كذه الفئة نجدكا  تغالي في 

 في زبراكة السجع ، وأخذت حدهث النبي

نفيه السجع من النرال على اإلطالق وترى 

أل السجع عيب . 

وهنسمها علي الجندي  لى قسمين :قسو ال 

هنفي األسجاع أصالة عن النرال ، ولكن 

تمسكا بظاكرالنرال ؛ فاهللا قد سماكا 

فتاصل ، وليس لنا أل ن جاوز ذلك ، 

أمثال البناني وقسو هنفي السجع أصالة 

من النرال ، وهسمي ماجاء فيه فتاصل ، 

وهح كو  لى سبب بالغي ، لذلك بانت  

الفتاصل بالغة والسجع عيب ... أمثال 

 108الرماني و الباقالني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة بالغية في السجع ،- عبد الجتاد محمد طبق 107

، 1والفاصلة النرانية ، ، دار الرقو ، مصر ، ط

 80م  ص1993كـ - 1413

الفاصلة في النرال محمد ،- محمد الحسناوي 108

م  2000م- 1421 ،3الحسناوي ، دار عمار ، عمال ، ط

 103-102ص

 

 



حجج الذين قالوا بالسجع في القرآن : 

-الرد على حجة الذهن نفتا السجع من 1

  جاء في sالنرال اس نادا لحدهث الرستل 

البيال وال بيين : (وجدنا الشعر من 

 وأمر sالنصيد ،والرجز وقد سمعه النبي 

 قد sبه شعراءه ؛ وعامة أصحاب رستل ا 

قالتا شعرا ، قليال بال ذلك أم بثيرا 

واس معتا واس نشدوا فالسجع والمزدوج 

دول النصيد والرجز ، فكيإل هحل ما كت 

 109أبثر وهحرم ما كت أصغر) 

-ما جعل الشعر مكروه ومحرم كت -2   

تداوله على ألسنة الكهال ولما زال سبب 

بركه لو هعد محرم هنتل الجاحظ: (بال 

الذي بره األسجاع بعينها و ل بانت دول 

الشعر في ال كلإل والصنعة أل الكهال 

العرب .... بانتا ه كهنتل وهحكمتل 

باألسجاع .... قالتا : فتقع النهي في 

ذلك الدكر لنرب عهدكو بالجاكلية ، 

ولبني ها في صدور بثير منهو فلما زالت 

 110العلة زال ال حرهو)



 لو هكن بسبب السّجع sنهي الّرستل -3    

و نما خشي أل هكتل الرجل قد قصد بكالمه 

 بطال ؛ جاء في البيال وال بيين : 

(وقيل في نهي الّرستل عليه السالم بعد 

سماعه سجع من راجعه في دهة الجنين : لت 

أل الم كلو لو هرد  ال  قامة لهذا التزل 

لما بال عليه بأس ،  ولكنه عسى أل هكتل 

 111أراد  بطال حق ف شادق في الكالم)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لو هحرم السجع بكل و نما sأي أل النبي

سجع معين هنتل أبت كالل العسكري : (بل 

لت   بركه عليه الصالة والسالم لكتنه 

 112سجعا ، لنال أسجعا ثو سكت)

 فالسجع المنهى عنه كنا كت سجع الكهال 

ألنه هخامر العنتل وله تأثير السحر في 

النفتس  



-كناك نتعال من السجع ؛ سجع تابع -4    

للمعاني وكذا النتع من السجع متجتد في 

النرال وسجع اخر ه بعه المعنى فيه تكلإل 

، وكذا السجع غير متجتد في النص 

النراني ، وبذلك فالسجع ليس عيب بذاته 

هنتل بن سنال الخفاجي : (السجع ليس 

عيبا بذاته فمنه ما هأتي طتعا سهال 

تابعا للمعاني ، وبالضد من ذلك ح ى 

هكتل م كلفا ه بعه المعنى فإل بال من 

النسو األول فهت المحمتد الدال على 

الفصاحة ، وحسن البيال و ل بال من 

الثاني فهت مذمتم مرفتض فأما النرال 

فلو هرد فيه  ال النسو المحمتد لعلته في 

 113الفصاحة)

 وجتد السجع في أحادهث النبي عليه -5

 . 114الصالة والسالم لذلك فهت لو هحرمه

 وجتد السجع في النرال الكرهو في -6 

الكثير من السّتر جاء في  عجاز النرال 

:(وأما ما في النرال من سجع فهت بثير ال 

 115هصح أل ه فق بله غير منصتد  ليه)



- الذي جعل الباقالني هنفي السجع من 7

النرال كت اع ناقه كذه الفكرة من 

سابنيه جاء في ب اب الفاصلة في النرال 

ننال عن محلة األزكر السجع والنرال 

 والباقالني : (الذي حمل الباقالني

 ــــــــ
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 200السابق ، ص
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 200، ص
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على تضييق ما وسع ه اللغة ، وارتضاه 

الجمهتر في األسجاع من عدم اش راط 

ال ماثل في الفنر كتأنه اع نق أوال فكرة 

 116نفي السجع من النرال) 

هعد النرال  المصدر األساسي للبيال -8

والبالغة والفصاحة ألنه أفضل الكالم فكيإل 

ال هكتل به سجع جاء في مندمة  عجاز 

النرال : ( ثبات السجع في النرال صحيح 

ألنه مما هبن به فضل الكالم من األجناس 



ال ي هنع فيها ال فاضل في البيال 

 117والفصاحة بال جنيس واالل فات)

 تسمى الفتاصل أسجاعا وكذا دليل -9  

على وجتد السجع .جاء في مندمة  عجاز 

النرال : (تسمية بعض الفتاصل أسجاعا 

هرجع  لى تحدهد معنى السجع قال أكل 

اللغة : كت متاالة الكالم على وزل واحد 

وقال ابن درهد : سجعت الحمامة معناه 

 118رددت صتتها)

-دليل اخر على وجتد السجع في -10  

النرال في تندهو كارول ومتسى في سترة 

طه مراعاة للسجع .جاء في  عجاز النرال 

تفاق الكل على أل متسى أفضل من ا: (

كارول عليهما السالم ولمكال السجع قيل 

في متضع : كارول ومتسى ولما بانت 

الفتاصل في متضع اخر بالتاو والنتل قيل 

 119متسى وكارول)

السجع في النرال ال هنفي  عجازه ، -11

وتميزه عن بالم العرب ألل األسجاع 

المتجتدة في النرال تخ لإل أل أسجاع 



العرب ، فهي أرفع بيانا وبالغة . جاء في 

 مندمة  عجاز النرال : (النتل بسجع

ـــــــ 
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النرال ال هلزم النتل بالصرفة، ألل 

المثب ين للسجع هرول أل الرائع منه 

مظهر من مظاكر االق دار على البالغة ، 

واالم الك لزمام الفصاحة ، وأل السجع 

الكثير في النرال  قد جاء في أروع صتر 

البيال ، وباهن بل أسجاع الساجعين بما 

هؤمنتل بأل سر  عجاز النرال نظمه 

البدهع وبالغ ه الرائعة والمجاورة لجميع 

 120بالغات العرب)

هترد ابن األثير مجمتعة من الردود على 

الذهن نفتا السجع من النرال وذمته فيها 

الكثير من الحجج ال ي تثبت وجتد السجع 

في النرال ؛ هنتل بن األثير : (وقد ذمه 



بعض أصحابنا من أرباب كذه الصناعة ، وال 

أرى لذلك وجها ستى عجزكو أل هأتتا به ، 

و ال فلت بال مذمتما لما ورد في النرال 

الكرهو فإنه أتى  منه بالكثير ، ح ى 

أنه ليؤتى بالسترة جميعا مسجتعة بسترة 

الرحمن ، وسترة النمر وغيركما وبالجملة 

 121فلو تخل منه سترة من الستر ).

الحجة األولى عند بن األثير كي وجتد 

السجع في ستر النرال ، واس شهد ببعض 

الستر بالرحمن والنمر وأل الذهن ذمتا 

السجع  نما فعلتا ذلك لعجزكو اإلتيال 

بمثله لذلك ليس من الالزم على اإلنسال 

 ذا عجز على اإلتيال بشيء ذمه و نما 

ال عليل في ذمه  ذا بال م كلفا . 

وهضيإل ابن األثير : (وقد ورد على كذا 

 شيء بثير أهضا زاألسلتب من بالم النبي 

فمن  

ذلك ما رواه ابن مسعتد ر عنه قال : قال 

: (اس حيتا من ا حق الحياء ) sرستل ا 

قلنا :  نا لنس حي من ا ها رستل ا قال 



: (ليس ولكن االس حياء من ا أل تحفظ 

الرأس وما  

ـــــــ 
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وعى ، والبطن و ما حتى ، وتذبر المتت 

والبلى ، ومن أراد اآلخرة وترك زهنة 

الحياة الدنيا).......فإل قيل لبعضهو 

منكرا عليه وقد بلمه بكالم مسجتع : 

 (أسجعا بسجع الكهال )؟ ولتال

؟ sالسجع مكروه لما أنكره النبي 

فالجتاب عن ذلك أنا أقتل : لت بره 

 السجع مطلنا لنال : أسجعا ثو sالنبي 

سكت ، وبال المعنى هدل على  نكار كذا 

الفعل لو بال فلما قال : ( أسجعا بسجع 

الكهال ) صار المعنى معلنا على أمر  

وكت  نكار الفعل لو بال على كذا التجه 

فعلو أنه  نما ذم السجع على اإلطالق . 

وقد ورد في النرال الكرهو ، وكت ز نطق 

 122به في بثير من بالمه)



الحجة الثانية ال ي ذبركا بن األثير في 

رده على الذهن هنكرول السجع في النرال 

 : ( أسَْجًعا sاس نادا على حدهث الرستل 

ورد في sَبسَْجِع الُكهَّال ) أل النبي 

أحادهثه الكثير من السجع  واس دل 

 sبمجمتعة من األحادهث المسجتعة للنبي 

فكيإل هنكره ؟ أما كذا الحدهث ففي نظره 

ال هدل على عدم جتاز السجع مطلنا ، 

 نتع السجع الذي ذمه sو نما حدد النبي 

أال وكت سجع الكهال  

وهضيإل ابن األثير مدعما حججه : (والجتاب 

عن ذلك النهي لو هكن عن السجع نفسه 

و نما النهي حكو لكاكن التارد باللفظ 

 sالمسجتع أال ترى أنه لما أمر رستل ا 

في الجنين بغرة عبد أو امة ، قال الرجل 

أأدى من ال شرب وال أبل ، وال نطق وال 

:( sاس هل ،ومثل ذلك هطل ؟ فنال رستل ا 

أسًْجًعا َبسَْجِع الُكهَّال ) أي أت بع سجعا 

بسجع الكهال؟و بذلك بال الكهنة بلهو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
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فإنهو بانتا  ذا سئلتا عن أمر جاءوا 

 123بالكالم مسجتعا )

كذه بعض الحجج ال ي ذبركا أصحاب كذا 

االتجاه وبهذا وضحتا األسس لنبتل السجع 

أو رفضه في النص النراني هنتل ابن كالل 

العسكري :  ذا سلو من ال كلإل وبرئ من 

ال عسإل لو هكن في جميع صنتف الكالم أحسن 

منه  

 حجج الذين نفوا السجع من القرآن :

السجع عيب ألنه ال هبين عن المعنى  -1    

فالمعاني تكتل تابعة له بعكس الفتاصل 

فهي من البالغة ألنها تبين عن المعنى ، 

فالمعاني تابعة لها وكذا دليل على نفي 

السجع من النرال هنتل الرماني : 

(الفتاصل بالغة ، واألسجاع عيب ، وذلك أل 

الفتاصل تابعة للمعاني ، وأما األسجاع 

فالمعاني تابعة لها ، وكت قلب ما تتجبه 

الحكمة في الداللة ؛  ذ بال الغرض الذي 



كت حكمة  نما كت اإلبانة عن المعاني 

ال ي الحاجة  ليها ماسة ، فإذا بانت 

المشابلة وصلة  ليه فهت بالغة ، و ذا 

بانت المشابلة على خالف ذلك فهت عيب ، 

ألنه تكلإل من غير التجه الذي تتجبه 

الحكمة ، ومثله من رصع تاجا ثو ألبسه 

زنجيا ساقطا ، أو نظو در ثو ألبسها 

 124بلبا)

السجع بال هألفه الكهال ونفيه أولى - 2

من نفي الشعر من النرال هنتل الباقالني 

: (وبيإل والسجع مما بال هألفه الكهال 

من العرب ، ونفيه من النرال أجدر بأل 

 هكتل حجة من نفي الشعر ألل الكهانة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 125تنافي النبتات ، واهس بذلك الشعر) 



 جاء في البيال ،s نهي الرستل -3 

وال بيين و عجاز النرال : وقد روي أل 

 قال للذهن جاؤوه وبلمته في شأل sالنبي

الجنين ...( أسجاعة بسجع الجاكلية ؟) ، 

وفي بعضها ( أسجعا بسجع الكهال ؟) فرأى 

 126ذلك مذمتما لو هصح أل هكتل في دالل ه

 هنتل الباقالني في حججه الدالة على -4

نفي السجع من النرال وردا على الذهن 

هثب تنه : (ثو لت سلو لهو مسلو متضعا 

أو متاضع معدودة ، وزعو أل وقتع ذلك 

متقع االس راحة في الخطاب  لى الفتاصل 

ل حسين الكالم بها ، وكي الطرهنة ال ي 

هباهن بها سائر الكالم ، وزعو أل التجه 

في ذلك أنه من الفتاصل ، أو زعو أل ذلك 

وقع غير منصتد  ليه : فإل ذلك  ذا 

اع رض في الخطاب لو هعد سجعا ، على ما 

قد بينا في النليل من الشعر ، بالبيت 

التاحد ، والمصراع ، والبي ين من الرجز 

 فال هنال أنه شعر ، ,ونحت ذلك هعرض فيه

ألنه ال هنع منصتدا  ليه ، و نما هنع 



مغمترا في الخطاب وبذلك حال السجع الذي 

 .127هزعمتنه وهندرونه)

 السجع  ذا تفاوتت أوزانه -5    

واخ لفت طرقه بانت قبيح في الكالم فال 

هجتز  طالقة على النرال هنتل الباقالني : 

(لت بال الذي تندرونه على ما تندرونه 

سجعا : لكال مذمتما مرذوال ، ألل السجع 

 ذا تفاوتت أوزانه ، واخ لفت طرقه ، 

وبال قبيحا من الكالم ، وللسجع منهج 

مرتب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محفتظ ، وطرهق مضبتط ؛ م ى أخل به 

الم كلو وقع الخلل في بالمه ، ونسب  لى 

الخروج عن الفصاحة بما أل الشاعر  ذا 

خرج عن التزل المعهتد بال مخطئا ، وبال 

شعره مرذوال وربما أخرجه 



عن بتنه شعرا وقد علمنا أل بعض الذي 

هدعتنه سجعا في النرال م نارب الفتاصل 

 م داني المناطع 

وبعضها مما هم د ح ى ه ضاعإل طتله عليه 

، وترد الفاصلة على ذلك التزل األول بعد 

بالم بثير وكذا في السجع غير مرضي وال 

 128محمتد)

-بما أل السجع من عادة العرب -6    

فلما اخ لإل فيه وتحير النائلين بتجتده 

في النرال ؟ هنتل الباقالني في كذا األمر 

ردا على المثب ين لتجتد السجع في 

النرال بهذه الحجة : (ولت بال الكالم 

الذي كت في صترة السجع منه ، لما 

تحيروا فيه ، ولكانت الطباع تدعتا  لى 

المعارضة ، ألل السجع  

غير مم نع عليهو ، بل كت عادتهو ، فكيإل 

 129تننض العادة بما كت نفس العادة)

 في الشعر نفسه ه فق الكالم الم زل - 

على منهاج السجع ، وكت ليس بسجع لذلك 

فليس بل بالم م زل سجع ، و ذا أسنطنا 



ذلك على النرال أثب نا نفي السجع عن 

ه فق في  النرال هنتل الباقالني(وقد

الشعر بالم على منهاج السجع ، وليس بسجع 

 عندكو وذلك نحت قتل البح ري :

 َتشَكَّى التجى ، واللَّْيُل ُمْلَ ِبسُ الدَُّجا

ُغَرْهِرهَُّة األَْنسَابِ َمْرٌت َبِنيُعَها 
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... ولتبال ذلك عندكو سجعا لو ه حيروا 

فيه ذلك ال حير ، ح ى سماه بعضهو 

 130سحرا)

-هرد الباقالني على حججهو حتل معنى 

السجع الذي اش ق من صتت الحمامة على 

روي واحد ونسق واحد فينتل:  (وال معنى 

لنتلهو :  ل ذلك مش ق من تردهد الحمامة 

صتتها على نسق واحد وروي غير مخ لإل ؛ 

ألل ما جرى كذا المجرى ال هبنى على 



االش ناق وحده ، ولت بني عليه لكال 

الشعر سجعا ألل روهه ه فق وال هخ لإل ، 

 131وت ردد النتافي على طرهنة واحدة)

 هرد الباقالني على حجة المثب ين -10   

للسجع في النرال اس نادا على تندهو 

متسى على كارول في متضع وتأخيره في 

متضع اخر مراعاة للسجع ، وكذا في نظركو 

هؤبد وقتع السجع في النرال هنتل 

الباقالني مفندا حج هو:  (وأما الذي 

ذبروه من تندهو متسى على كارول عليهما 

السالم في متضع ، وتأخيره عنه في متضع 

لمكال السجع وتساوي مناطع الكالم ، فليس 

صحيح ، ألل الفائدة عندنا غير ما ذبروه 

وكي أل  عادة ذبر النصة التاحدة بألفاظ 

مخ لفة تؤدي معنى واحدا ، من األمر 

الصعب الذي تظهر به الفصاحة ، وت بين 

به البالغة ، وأعيد بثير من النصص في 

متاضع بثيرة مخ لفة ، وعلى ترتيبات 

م فاوتة ، ونبهتا بذلك على عجزكو عن 

 ا تيال بمثله مب دأ مكرر ، فعلى كذا



هكتل المنصد ب ندهو الكلمات وتأخيركا 

 ظهار اإلعجاز على الطرهنين دول السجع 

 ذل في نظر الباقالني  132الذي تتكمته)

تندهو متسى على كارول في متضع ، 

وتأخيره في متضع اخر دليل على 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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 عجاز النرال وليس مراعاة للسجع بما 

هع ند دعاة السجع في النرال ، و ضافة 

 لى ذلك فإل كارول بال أفصح من متسى 

لذلك قدم عليه . 

وزهادة على ذلك كارول أفصح من متسى 

عليهما السالم لنتله تعالى : ﴿ َوَأخِي 

َأْفَصُح ِمنِّي ِلسَانًا َفَأْرِسْلُه َمِعيَ  َكاُروُل ُكتَ 

 133ِرْدءًا ُهَصدُِّقِني﴾

هرى الباقالني أل الذهن أثب تا - 11    

وجتد السجع في النرال هع رفتل بإعجاز 

النرال شأنهو في ذلك شأل النظام ومن 



اتبع مذكبه الذي هرى أنه بإمكال معارضة 

النرال  في نظمه و نما  عجازه هكمن في 

الصرفة هنتل الباقالني : (البد لمن جتز 

السجع فيه وسلك من سلكته ، من أل هسلو 

بما ذكب  ليه النظام وعباد بن سليمال 

وكشام الفتطي ومن هذكب مذكبهو ، في أنه 

ليس في نظو النرال وتأليفه  عجاز ، 

وأنه همكن معارض ه ، و نما صرفتا عنه 

 134ضربا من الصرف)

النرال هخ لإل في أسلتبه عن بالم -12

العرب ، وبالم العرب في سجع وبما أل 

النرال مخ لإل فهت منزه عما في بالم 

العرب من أسجاع هنتل الباقالني : 'لت 

بال النرال سجعا لكال غير خارج عن 

أساليب بالمهو ، ولت بال داخال فيها لو 

 135هنع بذلك  عجاز)
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هنتل الباقالني في سرده للحجج - 13    

جاز  ال ي تنفي السجع من النرال : (ولت

لهو أل هنتلتا : كت سجع معجز ، لجاز 

  .136لهو أل هنتلتا : شعر معجز)

نس خلص مما سبق أل أنصار السجع هرول 

وجه اإلعجاز في مدى سمت النرال البياني 

بينه عن بالم البشر مع أنهما من نفس 

اللغة ، بينما هرى معارضتا السّجع في 

النرال مدى سمت النرال البياني الذي 

هجعله هخ لإل عن بالم البشر ، والرأي 

األول هس دل بنتله تعالى : ﴿ِ نَّا َأنَزْلَناُه 

والرأي الثاني هس دل 137ُقْرانًا َعَرِبّيًا﴾

بنتله تعالى﴿َوِ ل ُبنُ ْو ِفي َرْهبٍ مِّمَّا َنزَّْلَنا 

َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتتْا ِبسُتَرٍة مِّن مِّْثِلِه ﴾
138 

 حسم الخالف بين الفريقين :

وأمام كذا الجدل النائو وان صار بل 

فرهق لمذكبه مدعما بأدلة وشتاكد من 

النرال ، والحدهث النبتي الشرهإل كل 

همكننا النتل بتجتد السجع في النرال أم 

ال ؟ كذا ما حاول أل هجيب عنه بعض 



الدارسين للفاصلة في النرال لينفتا 

متقإل التسط من االتجاكين . 

هنتل الحسناوي حتل كذه النضية : ( ل 

النتل بالسجع في النرال ال هلغي مصطلح 

الفاصلة ولكنه هؤدي  لى مشكالت مخ لفة 

أولها : اك زاز الرؤهة النندهة 

الم كاملة للنص النراني ، على أنه نص 

م ميز  أومن عند ا تعالى فمثال الفاصلة 

نهبا  ألبحاث السجع واالزدواج ، أو 

 باألحرى غدت
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 23-سترة البنرة اآلهة 138

عن غير قصد تابعة لغيركا ، على حين 

اس مرت النافية بابا أو علما مس نال 

 139هغ ني عصرا بعد عصر)

أما عبد الجتاد طبق صاحب ب اب دراسة 

بالغية في السجع والفاصلة النرانية 

فيعطي رأهه في كذه النضية فينتل : (ومن 



كذا المنطلق في السجع رأهنا أل النرال 

الكرهو ال هل زم السجع في الستر الطتهلة 

نسبيا باإلسراء واألحزاب بخالف غيركا من 

الستر النصيرة بالرحمن والنمر أو ما كت 

أقصر منها و ذا بال النرال الكرهو في 

الطبنة العليا من البالغة فينبغي أل 

هكتل نمتذجا هح ذى في كذا المنام بما 

أنه وارد على اللسال العربي الفصيح 

ومنه المسجتع وغير المسجتع وال محل لما 

همكن أل هنال في كذا المنام  ل الدعتة 

لعدم ال زام السجع في الخطب والرسائل 

من أجل البعد عن ال كلإل مبناكا عجز 

النائل عن االل زام دائما مع عدم ال كلإل 

 141)والنرال الكرهو بمنأى عن كذاالعجز

مد ف حي عامر : (فالنتل بالسجع حهنتل أ

في النرال تنرهر للفاصلة ، والنتل 

 بالفاصلة ليس  نكارا

للسجع في حنينة األمر ،  ذ كما م نابالل 

 141)م القيال في معناكما



*نس خلص مما سبق أل الخالف و ل زالت 

حدته الزال قائما بين مؤهد للفاصلة في 

النرال ومعارض وس ظل كذه النضية تشغل 

الدارسين ألنها تدخل في  طار اإلعجاز 

النراني . 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

 جعالفاصلة في النرال ، المر، - الحسناوي 139

 122 ص،السابق

دراسة بالغية في السجع ، - عبد الجتاد محمد طبق140

 58ص،والفاصلة النرانية، المرجع السابق 

 

ونخ و النتل برأي الحسناوي الذي نراه 

صائبا وا أعلو  

(على الرغو من أل مصطلح السجع غير م فق 

عليه وبسب ذلك ظلمت الفاصلة 

النرانية.....والسبب في ذلك عنو 

العنلية النندهة ، وسنو الذوق بعد عبد 

الناكر جرجاني رحمه ا  ذ انشغلت األذكال 

بالنص الجزئي دول السياق ، والنص 



واإلطار بما انصرفت  لى ال نعيد ، 

وال فرهع واالف نال في تكدهس 

 142)المصطلحات

  ل النتل بسجع النرال حيإل ، (وهضيإل :

وال ننتل عيب ، و ل النتل بالفاصلة ال 

شرهك  

لها رد األمتر  لى نصابها ؛ ونظرة  لى 

ظاكرة قرانية م ميزة مطردة في النرال 

 بله ، وفي ذلك ما فيه 

من تجنب اإلههام بمشابهة بالم البشر أو 

الكهال ، بما فيه انسجام مع  شارات 

(النرال ب اب فصلناه) (اهات مفصالت) ، 

وفيه  لى ذلك حفز الهمو  لى تجدهد 

الهمو  لى تجدهد النند األدبي عند العرب 

بالعتدة  لى منابعه األولى الصافية ، 

باالنطالق من المدرسة النرانية أوال ، ومن 

النظر  لى النص نظرة م كاملة ثانيا ، 

ومن ال مييز بين الفنتل األدبية بما فعل 

 143الباقالني ثالثا )

 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د- أحمد ف حي عامر ،فكرة النظو بين وجته -141

اإلعجاز في النرال الكرهو ، المجلس األعلى للشؤول 

، ه 1395اإلسالمية لجنة النرال والسنة ، الناكرة 

فتاصل ، بمال الدهن عبد الغني مرسي ، 216م ، ص1975

 41المصدر السابق ، ص، اآلهات النرانية 

 الفاصلة في النرال ، ، –الحسناوي 143 - 142

 1ابق ، صس الجعالمر

أوجه الموافقة والمفارقة بين السجع 

 والفاصلة

بين الفاصلة والقافية والسجعة : 

علمنا أل الفاصلة كي  اخر بلمة في اآلهة 

، وقبل أل نترد الفرق بينها ،وبين 

السجع البد أل ننإل على مفاكيو بعض 

المصطلحات ال ي لها عالقة بالفاصلة 

والسجع أال وكي النافية والسجعة 

وعالق هما بالفاصلة  

هنتل  السيتطي : الفاصلة بلمة اخر اآلهة 

 ، وقرهنة السجع  144بنافية الشعر

 : هنتل بن رشيق تعريف القافية

النيرواني في تحدهده لمصطلح النافية : 



واخ لإل الّناس في النافية ما كي ؟ فنال 

الخليل : النافية من اخر حرف في البيت 

 لى أول سابن هليه من قبله ، مع حربة 

الحرف الذي قبل السابن ، والنافية على 

المذكب وكت الصحيح تكتل مرة بعض بلمة ، 

 145ومرة بلمة ومرة بلم ين

وتكتل النافية بلمة بما في قتل الشاعر 

 :

َعلى الَعْنبِ َجياش َبأََّل اكِ راَمُه         ذا 

 146َجاشَ ِفيِه َحْمُيُه َغْليُ ِمْرَجلِ 

فالنافية كي (مرجل) وكي بلمة 

وتكتل النافية بعض بلمة بما في قتل 

الشاعر : 

 ــــــــــــــــــــــــــ
-  السيتطي اإلتنال في علتم النرال ، المصدر 144

 1784السابق ، ص

 العمدة في محاسن الشعر ،- ابن رشيق النيرواني145

- محمد محي الدهن عبد الحميد ، دار الجيل حنيق، ت

 151، ص1م ج1981كـ - 1401 ،5، بيروت ، ط

 151ص،- المصدر نفسه 146

ًهِزل الُغَالُم الخُِّإل َعْن ِصْهَتاِنِه    وَهْلِتي 

 147ِبَأْثَتابِ الَعِنيإلِ الُمَثنَّلِ 



فالنافية كي (ثنل ) وكي بعض بلمة  

وتكتل النافية بلم ال في قتل الشاعر 

امرئ النيس: 

    مَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْنِبٍل ُمْدِبٍر مًعا         

ًبُجْلُمتِد َصخٍْر َحطَُّه السَّْيُل ِمْن َعلِ 
148 

فالنافية كنا كي (هل من عل) وكي بلمة 

وبعض أخرى   

الفرق بين الفاصلة والقافية : 

 ل من ه أمل الفاصلة هجد فارقا ببيرا 

بينها وبين الشعر هنتل تمام حسال :  ل 

من ه أمل الفاصلة النرانية ، ليجد 

الفارق ببيرا بينها وبين قتافي الشعر 

وهمكن تلخيص الفتارق بينهما على النحت 

ال الي :  

- ت طلب النافية ال طابق ال ام ، بين 1

عدد من الحروف ، في اخر بل بيت من 

النصيدة ، أما الفاصلة فال تل زم شيئا 

من ذلك ،  ذ تراكا تجري في عدد من اهات 

السترة على نمط ، ولكن سرعال ما ت حتل 

عنه  لى نمط اخر  



- في بثير من ستر النرال ، ال هل زم 2

شيء بعد الحرفال (التاو والياء )بما في 

سترة الحج ، فإذا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 152صالسابق، المصدر ابن رشيق، العمدة ،- 147

 151صالمصدرنفسه،- 148

 

 

قرأت كذه السترة مثال ، وجدت فتاصل 

اآلهات ال تحمل شبها أي شبه بال نفية 

.... ولسنا نجد شيئا مما ال زم ه 

الفتاصل النرانية ، هصلح أل هكتل قافية 

، فالتاو والميو في الشعر ال تنفت الياء 
149 

- ال هجتز اصطالح اسو النافية على 3

الفاصلة ألل النافية خاصة بالشعر بينما 

 الفاصلة خاصة بالنرال 

جاء في البركال : (و هم نع اس عمال 

النافية في بالم ا تعالى ، ألل الشرع لما 

سلب الشعر وجب سلب النافية في النرال ، 



وال تطلق الفاصلة في الشعر ، ألنها صفة 

 150لك اب ا ، فال ت عداه)

النافية شرهكة التزل (وجاء في العمدة: 

في االخ صاص بالشعر وال هسمى شعرا ح ى 

 151)هكتل له وزل وقافية

-بل قافية فاصلة في الشعر وليس بل 4

فاصلة قافية جاء في البركال : (وخصت 

فتاصل الشعر باسو النتافي ألل الشاعر 

هنفتكا أي ه بعها في شعره ، وال هخرج 

عنها وكي في الحنينة فاصلة ،ألنها تفصل 

اخر الكالم ، فالنافية أخص في االصطالح ، 

 152 ذ بل قافية فاصلة ، وال عكس )

-  من عيتب النافية اخ الف الحذو 

،واإلشباع وال تجيه ،و اإلهطاء وال ضمين 

 ،وفي الفاصلة ال

ــــــــــــ 

البيال في روائع النرال دراسة ،- تمام حسال 149

لغتهة وأسلتبية للنص النراني ، ، عالو الك ب ، 

 278-275م ، ص1993، 1الناكرة ، ط

 ، 1 في علتم النرال ، جالزربشي،البركال- 150

 58-57المصدر السابق ، ص

 151 ، صالسابق-ابن رشيق العمدة ، المصدر151



 58ص نفسه ، ي، المصدرزربش- ال152
 

تعد عيتبا جاء في اإلتنال (وما هذبر من 

عيتب النافية من اخ الف الحذو واإلشباع 

وال تجيه فليس بعيب في الفاصلة 

 153والنرهنة وقافية األرجتزة من نتع اخر)

فند ورد في النرال الكرهو اإلهطاء 

وال ضمين وكما من عيتب الروي في 

النافية فاإلهطاء كت  عادة اللفظة ذاتها 

 154بلفظها ومعناكا 

﴿ 101بنتله تعالى في سترة البنرة اآلهة 

َبَأنَُّهْو الَ َهْعَلُمتَل﴾ وقتله : ﴿ َلْت َباُنتْا 

 ثالث فتاصل 103-102َهْعَلُمتَل﴾ البنرة اآلهة 

هعلمتل فهذا ال  م  الية هعلمتل هعلمتل

 155هعد عيبا في النرال 

و ال ضمين : كت تعلق قافية بأخرى ، وكت 

قبيح  ل بال مما ال ه و الكالم بدونه 

ومنبتل  ذا بال فيه بعض المعنى  لكنه 

 156هفسر بما بعده



ومنه الفتاصل في سترتا الفيل وقرهش مثال 

، وقتله تعالى ﴿َوِ نَُّكْو َلَ ُمرُّوَل َعَلْيِهو 

مُّْصِبحِيَن َوِباللَّْيِل َأَفَال َتْعِنُلتَل﴾
157 

ـــــــ 

المصدر ، اإلتنال في علتم النرال ، - السيتطي 153

 1785ص،  1 جالسابق ،

-عبد الباقي عبد المحسن ال نتخي ، النتافي 154

 عمر األسعد و محي الدهن رمضال، دار اإلرشاد حنيق،ت

،   و  أحمد الهاشمي 50 ص،م 1970كـ 1389بيروت ، 

المك بة ، ميزال الذكب في صناعة شعر العرب 

 124 ص،  16م ط1966كـ 16،1386ط ال جارهة الكبرى

  59ص،  1جالسابق، المصدر الزربشي،البركال، -155

أحمد  و، المصدر نفسه ،- ال نتخي ، النتافي 156

 125ص، المصدر نفسه ، ميزال الذكب الهاشمي، 

 138- سترة الصافات اآلهة 157

 

 

أوجه الشبه بين الفاصلة والقافية : 

- الفاصلة تمثل اللفظة ال ي تن هي 1

عندكا العبارة من النثر وتنفصل عن 

العبارة ال الية مثلما تع بر النافية 

اللفظة ال ي هنفصل عندكا البي ال من 

الشعر  



- تشابه الفاصلة والنافية في أحرف 2

الروي  

أما األسجتعة أو السجعة تعريف السجعة : 

ف كتل في السجع بما جاء في قتل سطيح 

الكاكن لربيعة بن نصر ملك اليمن في 

تفسير رؤهاه : (رأهت حممة خرجت من ظلمة 

فتقعت بأرض تهمه فأبلت منها بل جمجمة) 
158 

فالكلمات حممة وتهمة وجمجمة بل منها 

أسجتعة 

ما يميز السجع عن الفاصلة : 

أكو ما همز الفاصلة عن السجع 

- الفرق في المصطلح فالسجع كت اتفاق 1

اخر حرفين في بلم ين م  الي ين فلت 

قلنا الهمس ، ثو قلنا اللمس بنا قد 

أصدرنا صتتين م فنين في اخر جزء منهما 

بما تفعل الحمامة حين تسجع فهي تردد 

مناطع صتتية م  الية ، أما الفاصلة فهي 

الكلمة ال ي هن هي بها معنى الجملة 

 ،وهحسن السكتت



عندكا فهذه الكلمة فاصلة ألنها تنبؤنا 

بال معنى الجملة قد ان هى وألنها تعطينا 

فرصة التقتف إلراحة  

ــــــــــــــ 

- حنيقالسيرة النبتهة  ، ت، ابن كشام األنصاري-158

 ، 1محمد بيتمي ، مك بة اإلهمال ، المنصترة ، ط

 16، ص1م ، ج1995كـ - 1416

 

 

النفس عند النراءة وألنها تفصل بين 

 159معنيين  ما فصال تاما و ما غير تام

السجع ه بع المعنى فيه اللفظ ، - 2

بينما الفاصلة ه بع فيها اللفظ المعنى 

؛جاء في البركال : (السجع ه بع المعنى 

فيه اللفظ الذي هؤدي  لى السجع وليس 

بذلك ما اتفنمما كت في معنى السجع من 

النرال ؛ ألل اللفظ وقع فيه تابعا 

للمعنى ، وفرق بين أل هن ظو الكالم في 

نفسه بألفاظه ال ي تؤّدى المعنى المنصتد 

فيه ، وبين أل هكتل المعنى من ظما دول 

م فرقتا بينهما فنالتا :  ، ث160اللفظ)

(السجع 



كت الذي هنصد في نفسه ثو هحيل المعنى 

ال ي ت بع المعاني  كي عليه ، والفتاصل 

 161،وال تكتل منصتدة في نفسها ) 

- ذا ت بعنا مصطلحي الفاصلة والسجع 3

عند الخليل نجده في مادة سجع هترد ما 

نصه : (سجع الرجل  ذا نطق بكالم له 

  أي 162فتاصل بنتافي الشعر من غير وزل)

أل الفاصلة ال ه عدى معناكا  ل السجع  ال 

 ذا تأبد فيها ال شابل الصتتي لألحرف 

األخيرة ، وبال الي فالسجع عند الخليل 

كت صفة للكالم أما الفتاصل فهي جزء من 

األسجاع . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

البدهع تأصيل وتجدهد ، دار  ،- منير سلطال159

 41م ، ص1986المعارف ، االسكندرهة ، 

 ، 1 في علتم النرال ، جالبركالالزربشي، -160

 51المصدر السابق ، ص

 54، صنفسهالمصدر ،الزربشي-161

 214 ، ص1العين ، المصدر السابق ، ج،- الخليل 162

 

 

 



--تم از الفاصلة من السجع بأنها تكتل 4

م ماثلة أي مسجتعة مناطعها م ماثلة 

 وتكتل م ناربة غير 

الرَّْحمـنِ ﴿ومن الم ناربة قتله تعالى: 

 تنارب النتل 163﴾الرَّحِيِو َماِلكِ َهْتِم الدِّهنِ 

مع الميو وكذا ال ه تاجد في السجع 

الفاصلة أعو من السجع فهي تأتي مسجتعة 

 164وغير مسجتعة

الفاصلة نجدكا في الستر الطتهلة 

والنصيرة بينما السجع ال هتجد  ال في 

الستر النصار بالرحمن والنمر ألل 

 الفاصلة أبثر بالغة من السجع. 

-تم از الفاصلة عن السجع ، السجع مبني 6

على سكتل األعجاز بينما الفاصلة منها ما 

. 166كت سابن ومنها ما كت م حرك 

- هضيإل الحسناوي ميزة أخرى تميز السجع 7

عن الفاصلة هنتل : ثمة ميزة أخرى همكن 

أل نضيفها وكي قتلهو : ( والسجع مبني 

على ال غير ، فيجتز أل تغير الفاصلة 

ل تافق أخ ها في حال االزدواج بخالفها في 



حالة االنفراد ، فمن ذلك اإلمالة وحذف 

المفعتل وصرف ما ال هنصرف واإلتباع على 

المجاورة لكن شتاكدكو على كذه األحتال 

مس مدة من النرال الكرهو والحدهث 

 167الشرهإل) 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4-3- سترة الرحمن اآلهة 163

البدهع تأصيل وتجدهد ، المرجع ، -منير سلطال 164

 41السابق ، ص

 11-10-9- سترة الضحى اآلهة 165

 جعالفاصلة في النرال ، المر-  الحسناوي 166

 140السابق ، ص

 جعالبدهع تأصيل وتجدهد ، المر،-منير سلطال 167
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السجع وصإل إلهناع م ردد في بلم ين 

مفردتين غير داخل ين في تربيب جملة وقد 

تح تي الجملة في سياقها على بلم ين 

م فن ين في اخر حرف فيهما ، ولكنهما ال 

هؤذنال بان هاء المعنى وال هفصالل بين 

شطرهن في الكالم  وال هحسن التقتف عندكما 



كاتال الكلم ال هع برال سجعا أما 

الفاصلة فال تتجد  ال في ال ربيب ، وال 

تتجد  ال في السياق ألل وجتدكا به ومن 

أجله فالسجعتصإل لظاكرة صتتية  هناعية ، 

والفاصلة وصإل للحد الذي هنإل بين جملة 

 168ان هى معناكا وأخرى اب دأ معناكا

- الفاصلة وجه من وجته اإلعجاز البياني 9

للنرال وكذا ما هميز بينها وبين السجع 

. 

ما تتفق فيه الفاصلة مع السجع  

-بل من الفاصلة والسجع متجتد في 1

النرال  

- أقسام السجع نفسها أقسام الفاصلة 2

ال رصيع وال شطير وال تازي وال تازل 

 وغيركا

- بل من السجع والفاصلة هندرج تحت علو 3

 البدهع فكالكما من المحسنات اللفظية

-ال فرق بين الفتاصل ال ي ت ماثل 4

 حروفها في المناطع والسجع

 

 



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البدهع تأصيل وتجدهد ،-منير سلطال 168

 41، صالمرجعنفسه،
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نتائج اإلحصاء 

 في سترة اآلهات فتاصل في األببر ال كرار

 أصتات أل المعروف األلإل،ومن لصتت طه بال

 من الهتاء هندفع بها النطق عند اللين



 مجراه ه خذ بالحنجرة،ثو ماًرا الرئ ين

 حتائل فيه ليس ممر في الفو و الحلق في

 المعاني قتة مع ه ناسب ا مكت تع رضه،و

 سترة ألنها  ليها سترة طه تشير ال ي

 متضتعات الستر المكية على وهغلب مكية

 ا وعبادة ال تحيد  لى الدعتة

 البعث الرسالة،واثبات وحده،و ثبات

 وكتلها،والنار النيامة وذبر والحساب

 ونعيمها،ومجادلة وعذابها،والجنة

 العنلية،واآلهات بالبراكين المشربين

 من وماله األلإل صتت فإل الكتنية؛ولذلك

 األصتات ه صدر جعل ه صتتية خصائص

 ام داد فلعل سترة طه فتاصل في اللغتهة

 وماهصحبه       باأللإل النطق عند النفس

 أسلتب مع ه ناسب الصتت ام داد من

 الباطل ألكل ا،والمجادلة  لى الدعتة

 هكتل أل هنبغي العنلية،وما بالبراكين

 نفس،وسعة طتل من الداعية عليه

 المشربين هنادي الصتت،وكت صدر،وام داد

 ح ى وصتته بنفسه عليهو واالكو،وهلح ومن



  ليه،وهسمعهو أسماعهو له،وهجذب هنربهو

 .و ليه هدع بما أقتاله،وهننعهو

 الل ين والجهر الرخاوة صف ي أل بما

 فتاصل على الغالب األلإل صتت ههما هم از

 معاني مع ه ناسب سترة طه في اآلهات

 رفع من تح اجه التعيد،وما

 أكتال من فيها الصتت،واس مراره،وما

 شيًبا، التلدال تجعل صعبة ومتاقإل

 تعالى ا أعده وما البعث عن بالحدهث

 من واإلبثار والظالمين، للكافرهن جزاء

 وعذابها،و النار النيامة،و هتم ذبر

 جرائو فضح وبذلك ونعيمها، الجنة

 .المشربين

اهات  في بجالء ت ضح المعاني كذه ولعل

 من وال ركيب وجن ه ثتابه في ال رغيب

 ا ذبر عن أعرض لمن جهنو وعذاب ا عناب

 تتضح الرختة االح كابية .أما األصتات

 بعد فرصة من للنارئ ت ربه ما بجالء

 على وعنله،وهنبل رشده  ل ليعتد التعيد

 خالل من والعبرة العظة رّبه،وهأخذ طاعة



 زجًرا األنبياء،واألمو السابنة قصص ذبر

 المكذبين بمصير هع بروا ح ى لهو

ح ى هصبر على sا لرستل قبلهو،وتسلية

 ولعل .عليهو االن صار  لى اذاكو،وهطمئن

 والياء األلإل :أصتات في ه مثل كذا

 .وغيركا

سترة طه ألنها  فتاصل في ه ضح وكذا

 أصتات وكي األلإل والياء بين م نتعه

 ال ذبير بعد للعبرة فسحة تعطي اح كابية

 العبد على هنبغي وما النيامة بأكتال

 نعيو في والعيش العذاب ل جنب اخ ياره

وغلبت عليها الفتاصل المطلنة ،.اآلخرة

/ ثالثًا ثالثين 133بحربة الف ح ، فبلغت /

/ اثن ي عشرة و مئة 112و مئة اهة منها /

/ 20فاصلة مطلنة الحربة على الف ح ، و/

عشرول فاصلة مخ تمة بحرف الياء المكستر 

ما قبله ( عيني – ذبري - نفسي) ، على 

حين جاءت فاصلة واحدة م حربة  

َقاَل َها َكاُروُل َما َمَنَعكَ ِ ْذ َرَأْهَ ُهْو ﴿بالضو

ة ا، وفاصلة ثانية جاءت منإل169﴾َضلُّتا



بضمير مع أل روهها هاء مف تحة الحربة 

َفَأْتَبَعُهْو ِفْرَعْتُل ِبُجُنتِدِه َفَغِشَيُهو مَِّن ﴿أهضًا 

 170﴾اْلَيوِّ َما َغِشَيُهوْ 

/ ثالث 113معظو فتاصل كذه السترة أي /و

عشرة و مئة فاصلة جاءت بروي م حرك 

/ عشرول بروي م حرك 20بالف ح وأقلها أي/

/ فاصل ال منفردتال ، 2بالكسر ، و/

 حداكما بالضو (ضّلتا) ، وأخرى مخ تمة 

 بضمير (غشَيهو ) .

أما الفتاصل ال ي على الف ح فثالثة 

 نماذج :

النمتذج األول : المخ تم بألإل أصلية أو 

/ سبع وثمانتل 87المنصترة ، تعدادكا /

 فاصلة .

النمتذج الثاني : المخ تم بألإل غير 

أصلية ، أي م حتلة عن حربة الف ح ، 

/ اثن ال وعشرول فاصلة . 22تعدادكا /

 النمتذج الثالث : المخ تم بألإل غير 

أصلية أي م حتلة عن حربة الف ح ، لكنه 



مسبتق روهه بحرف ردف (هاء) (بصيرًا ) ، 

 / أربع فتاصل .4تعدادكا /

بال شك  ل حربة الف ح جمعت ووحدت بين 

كذه النماذج الثالثة في سترة واحدة ، 

وربما جاورت فيما بينها أحيانًا ، ولكن 

األمانة تن ضينا ال نبيه  لى ال شكيالت 

ال ي وردت ضمنها كذه الفتاصل ، مما 

هكشإل عن الفروق الصتتية الطفيفة في بل 

منها ، وعن األسرار المتسينية في 

تتزهعها وطرق تتظيفها . فالفاصلة 

المنصترة ال ي كي أبثركا تردادًا نجدكا 

متزعة في نتاحي السترة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92- سترة طه اآلهة 169

 7-سترة طه اآلهة170

 

 

 

 

خ امًا ، بأنها اإلطار  بلها بدءًا ووسطًا و

أو المادة األولى للفتاصل ، ت خللها 



مجمتعات أو مناطع أخرى مثل الفتاصل ذات 

األلإل غير األصلية وذات الياء الم حتلة 

عن حربة بسر وغيركا. بل  ل الفاصلة 

المخ تمة بألإل غير أصلية م تضعة في 

أربعة متاضع : اثن ال منهما مفردتال ( 

) و (بصيرًا ) (اآلهة 89نفعًا ) (اآلهة 

) ، ومتضعال اخرال هشكل بل منهما 125

بحرف ردف على الياء (  منطعًا ، األول

 و 33بثيرًا – بثيرُا – بصيرًا ) ( اآلهات 

 ) ، الثاني بغير ردف ( نسفًا – 35 و 34

/ تسع عشرة فاصلة 19ِعلمًا – ِذبرًا ) هضو /

 ) .115 – 97، اآلهات ( 

أما الفاصلة ال ي على حربة الكسر 

/ 6الم حتلة  لى هاء ، فند تتضعت في /

س ة متاضع ، ثالث منها منفردات ( ذبري – 

) ، 90 – 39 – 14عيني – أمري ) ( اآلهات 

/ ثماني 8وثالث منها مجمتعات : األولى /

/ 2) ، الثانية /32- 25فتاصل ( اآلهات 

) ، الثالثة 42و 41فاصل ال : (اآلهات 

) 96-93/ أربع فتاصل ( اآلهات 4/
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نتائج اإلحصاء  

نالحظ أل حرف النتل همثل أبثر من نصإل 

فتاصل سترة الرحمن حيث جاء فاصلة  

% تنرهبًا،وكذه 51ونسب ه في النرال 

 وغيره ممن 171الن يجة تصدهق لكالم سيبتهه



الحظتا ذلك ، و ذا علمنا أل مجمل 

اس عمال  

حرف النتل في النرال الكرهو بله كت 

، فإل نسبة اس عماله فاصلة  لى 27265

 % وكي 11,67نسبة اس عماله الكلية تكتل 

نسبة عالية  ذا قترل بحروف أخرى ، أضإل 

 لى ذلك أل ال نتهن  

الذي هلحق  بعض الفتاصل ب… كذا ال نتهن 

كت نتل سابنة أهضًا و ل بال ه حتل 

بالتقإل  لى 

األلإل الممدودة ، وبذا فإل النتل هفتز 

بأببر نصيب في فتاصل سترة الرحمن لما 

فيه من الغنة الجميلة في السمع ، وهحق 

لنا بعد ذلك أل ننتل  ل عنصر اإلهناع 

وال نغيو وال طرهب هنصد  ليه في النرال 

قصدًا ، وليس مجرد محسنات زخرفية.  

- جاء حرف الميو تاليًا للنتل ،هليه ب

الراء  والمالحظ أل الميو حرف شفتي 

والراء من الحروف ال ي تنطق باع ماد 

اللسال مع األسنال ، وبل كذه الحروف 



تنطق من الجزء األمامي لجهاز النطق وكذا 

أمر مالحظ في الفتاصل ، حيث نالحظ أل 

حروف الحنجرة والحلق أقل اس عماالً من 

الحروف الشفتهة واألسنانية ، ولهذا بله 

عالقة بسهتلة النطق والتضتح السمعي . 

والمراد بالتضتح السمعي وصتل صتت الحرف 

واضحًا  لى السمع ، حيث  ل لكل مجمتعة 

 حروف م ناربة

أشار الزربشي  المخارج نسبة وضتح سمعي، 

انه قد بثر في النرال الكرهو خ و بلمة 

 المنطع من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- عبد السالم حنيقالك اب ت، - سيبتهه 171

،  4م،ج1988كـ1408 ،3كارول،مك بة الخانجي الناكرةط

 20ص

الفاصلة بحروف المد واللين و لحاق 

النتل، وحكم ه وجتد ال مكن من 

 172.ال طرهب

ك ) عن العرب أنهو 180وحكى سيبتهه (ت: 

 ذا ما ترنمتا فإنهو هلحنتل األلإل 



والتاو والياء، ما هنتل وما ال هنتل 

 173ألنهو أرادوا مذ الصتت 

وورود النتل بعد حروف المّد م تاببة في 

النرال ح ى عاد ذلك سرًا صتتيًا م جليًا 

في جزء ببير من فتاصل اهات سترة 

الرحمن، ونشير على سبيل النمتذج الصتتي 

لكل حرف من حروف المد تليه النتل بمثال 

واحد وردت األلإل من رنة بالنتل في منحنى 

ببير من فتاصل سترة الرحمن على نحتهن : 

األول: وردكما م ناطرهن، وكما _أي األلإل 

والنتل _ من أصل الكلمات بما في قتله 

 :تعالى

الرَّْحَمُن َعلََّو اْلُنْراَل َخَلَق اإلِْنسَاَل َعلََّمُه ﴿

 174﴾اْلَبَياَل الشَّْمسُ َواْلَنَمُر ِبُحسَْبالٍ 

الثاني: وردكما م ناطرهن، وكما _أي 

األلإل والنتل _ ملحنال بالكلمة عالمة 

للرفع وداللة على ال ثنية 

َمَرَج اْلَبْحَرْهنِ َهْلَ ِنَيالِ َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ الَّ ﴿

َهْبِغَيالِ َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ َهخُْرُج 



ِمْنُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُل َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما 

 175﴾ُتَكذَِّبالِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

المصدر ،  البركال في علتم النرال ،- الزربشي172

 68ص،  1السابق ،ج

 204ص، 4 ج، المصدر السابق،- سيبتهه ، الك اب173

 1/2/3/4/5- سترة الرحمن اآلهة174

 19/20/21/22/23- سترة الرحمن اآلهة175

 

وه حنق في النحتهن مد الصتت تحنينا 

وال حرر فهناك الم ماثلة  لل رنو

 والم ناربة والمنفردة

أما الم ماثلة وسماكا الّرماني 

 بينما سماكا بل من الخفاجي 176الم جانسة

 الم ماثلة وكي ال ي تماثلت 177والزربشي 

حروف روهها ومن ذلك قتله تعالى في سترة 

)َخَلَق ۲)َعلََّو اْلُنْرالَ (۱الرَّْحَمُن (﴿الرحمن 

)الشَّْمسُ َواْلَنَمُر ٤)َعلََّمُه اْلَبَياَل (۳اإلْنسَاَل (

 178﴾)٦)َوالنَّْجُو َوالشََّجُر َهسُْجَدالِ (٥ِبُحسَْبالٍ (

وفي سترة طه قتله تعالى: 



)ِ ال ۲َما َأْنَزْلَنا َعَلْيكَ اْلُنْراَل ِلَ شَْنى (﴿

)َتْنِزهال ِممَّْن َخَلَق األْرضَ ۳َتْذِبَرًة ِلَمْن َهخْشَى (

)الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرشِ ٤َوالسََّماَواتِ اْلُعال (

 179﴾)٥اسَْ َتى (

و قد ت فق الفاصل ال في حرفين أو أبثر 

،وكت ما أطلق عليه العلماء لزوم ما 

ومن ذلك قتله تعالى في اآلهات 180هلزم 

السّابنة الذبر ال زام حرف األلإل قبل 

الروي 

وفي سترة طه 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ

 90ص، المصدر السابق، ثالث رسائل،- الرماني 176

 203ص، المصدر السابق ،-الخفاجي ، سر الفصاحة177

 73ص، 1ج،المصدر السابق ، البركال ،والزربشي

 1/2/3/4/5/6-سترة الرحمن اآلهة 178

/ 1/2/3/4/5-سترة طه اآلهة179

دار الك ب ، مف اح السعادة ،-أحمد بن مصطفى 180

 476ص،  2ج،م 1985، 1العلمية ، بيروت لبنانط



َواْضُمْو َهَدكَ ِ َلى َجَناحِكَ َتخُْرْج َبْيَضاَء ِمْن ﴿

) ِلُنِرَهكَ ِمْن اَهاِتَنا ۲۲َغْيِر سُتٍء اَهًة ُأْخَرى (

 181﴾)۲۳اْلُكْبَرى (

وقتله تعالى : 

َقاُلتا ِ ْل َكَذالِ َلسَاحَِرالِ ُهِرهَدالِ َأْل  ﴿

ُهخِْرَجاُبْو ِمْن َأْرِضُكْو ِبِسْحِرِكَما َوَهْذَكَبا 

) َفَأْجِمُعتا َبْيَدُبْو ُثوَّ ٦۳ِبَطِرهَنِ ُكُو اْلُمْثَلى (

اْئُ تا َصف�ا َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْتَم َمنِ اسَْ ْعَلى 

)٦٤(﴾182 

أما ال زام حرفين قبل الروي بنتله 

تعالى في سترة الرحمن : 

)َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ ۱۹َمَرَج اْلَبْحَرْهنِ َهْلَ ِنَيالِ (﴿

 183﴾)۲۰(ال َهْبِغَيالِ 

وفي سترة طه :  

)َوَنْذُبَركَ َبِثيًرا ۳۳َبيْ ُنسَبَِّحكَ َبِثيًرا (﴿

 184﴾)۳٥)ِ نَّكَ ُبْنَت ِبَنا َبِصيًرا (۳٤(

فهي ال ي 185أما الفاصلة الم ناربة

تناربت حروف روهها ب نارب النتل مع 

الميو في سترة الرحمن  



)َوَلُه اْلَجَتاِر ۲۳َفِبَأيِّ االِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ (﴿

)َفِبَأيِّ االِء ۲٤اْلُمْنشَآُت ِفي اْلَبْحِر َباألْعالِم (

)ُبلُّ َمْن َعَلْيَها َفالٍ ۲٥َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ (

)َوَهْبَنى َوْجُه َربِّكَ ُذو اْلَجالِل َواإلْبَراِم ۲٦(

)۲۷(﴾186 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/23-  سترة طه اآلهة181

 63/64- سترة طه اآلهة182

 19/20- سترة الرحمن اآلهة 183

 33/34/35-سترة طه اآلهة 184

 98ص، - الرماني ، ثالث رسائل ، المصدر السابق 185

 23/24/25/26/2-سترة الرحمن ، اآلهة 186

 فهي في سترة طه 187أما الفاصلة المنفردة

في قتله تعالى  

 188﴾)۷۸ َفَغِشَيُهْو ِمَن اْلَيوِّ َما َغِشَيُهْو (﴿

بحسب الوزن 

و كت ما اتفق في حروف 189ةومنها المطّرف

الروي ال في التزل  ومن ذلك قتله تعالى 

في سترة الرحمن : 

)َهخُْرُج ِمْنُهَما ۲۱َفِبَأيِّ االِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ (﴿

 190﴾)۲۲اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُل (

وقتله تعالى في سترة طه: 



)َلُه َما ِفي ٥الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرشِ اسَْ َتى (﴿

السََّماَواتِ َوَما ِفي األْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما 

) َوِ ْل َتْجَهْر ِباْلَنْتِل َفِإنَُّه ٦َتْحَت الثََّرى (

)اَُّ ال ِ َلَه ِ ال ُكَت َلُه ۷َهْعَلُو السِّرَّ َوَأْخَفى (

 191﴾)۸األسَْماُء اْلُحسَْنى (

وكت اتفاق الكلم ين 192ومنها الم تازي 

األخيرتين في التزل والروي ومن ذلك قتله 

تعالى في سترة 

َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَل ﴿الرحمن

)َوَأِقيُمتا ۸)َأال َتْطَغْتا ِفي اْلِميَزالِ (۷(

 اْلَتْزَل ِباْلِنسِْط َوال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــ

من بالغة النرال المرجع ،- أحمد بدوي بدوي187

 74السابق ص

 4-سترة طه اآلهة 188

،  1ج، المصدر السابق ، - الزربشي ، البركال -189

، خزانة األدب وغاهة األرب ، و ابن حجه الخمتي،  86ص

 423كـ ،ص 1304، دار النامتس الحدهث 

 21/22-سترة الرحمن اآلهة 190

  5/6/7/8-سترة طه اآلهة 191



 و 85ص،  1ج نفسه، البركال المصدر، -  الزربشي 192

، المصدر السابق ، خزانة األدب ، ابن حجه الحمتي 

 423ص

 193﴾ُتخِْسُروا اْلِميَزال

وفي سترة طه قتله تعالى 

)َوَهسِّْر ِلي ۲٥َربِّ اشَْرْح ِلي َصْدِري(﴿

 194﴾)۲٦َأْمِري(

وقتله تعالى: 

)َواْجَعْل ِلي َوِزهًرا ِمْن ۲۸َهْفَنُهتا َقْتِلي(﴿

 195﴾)۲۹َأْكِلي (

وقتله تعالى: 

)َوَأشِْرْبُه ِفي َأْمِري ۳۱اشُْدْد ِبِه َأْزِري (﴿

)۳۲(﴾196 

وقتله تعالى: 

)َوَنْذُبَركَ َبِثيًرا ۳۳َبيْ ُنسَبَِّحكَ َبِثيًرا (﴿

 197﴾)۳٥)ِ نَّكَ ُبْنَت ِبَنا َبِصيًرا (۳٤(

وكت اتفاق الفاصل ين 198 ومنها الم تازل 

في التزل دول ال نفية ومن ذلك قتله 

َأال َت َِّبَعنِ َأَفَعَصْيَت ﴿تعالى في سترة طه:

 199﴾)۹٤)َوَلْو َتْرُقْب َقْتِلي (۹۳َأْمِري(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 7/8/9- سترة الرحمن اآلهة 193

 25/26-سترة طه 194

 28/29-سترة طه 195

 31/32-سترة طه اآلهة 196

 33/34/35-سترة طه اآلهة 197

 ،ابن 75ص، 1ج،المصدر السابق، البركال الزربشي-198

 423ص، حجة الحمتي خزانة األدب المصدر السابق 

 93/94-سترة طه اآلهة 199

)َوَقْد ۹۸ َوِسَع ُبلَّ شَيٍْء ِعْلًما (﴿وقتله تعالى:

)َمْن َأْعَرضَ َعْنُه ۹۹اَتْيَناكَ ِمْن َلُدنَّا ِذْبًرا (

َفِإنَُّه َهْحِمُل َهْتَم اْلِنَياَمِة ِوْزًرا 

)َخاِلِدهَن ِفيِه َوسَاَء َلُهْو َهْتَم اْلِنَياَمِة ۱۰۰(

 200﴾)۱۰۱حِْمال (

الفتاصل ال ي ت فق في التزل وتخ لإل في 

 ال نفية كي :

 علما ، ذبرا ، وزرا ،حمال 

وقتله تعالى: 

َهَ خَاَفُ تَل َبْيَنُهْو ِ ْل َلِبْثُ ْو ِ ال َعشًْرا ﴿

) َوَهسَْأُلتَنكَ ۱۰٤)ِ ْل َلِبْثُ ْو ِ ال َهْتًما (۱۰۳(

َعنِ اْلجَِباِل َفُنْل َهْنِسُفَها َربِّي َنسًْفا 

)۱۰٥(﴾201 

الفتاصل كي :عشرا ،هتما ، نسفا  



َأْو ُهْحِدُث َلُهْو ِذْبًرا وقتله تعالى :﴿

)َفَ َعاَلى اَُّ اْلَمِلكُ اْلَحقُّ َوال َتْعَجْل ۱۱۳(

ِباْلُنْرالِ ِمْن َقْبِل َأْل ُهْنَضى ِ َلْيكَ َوْحُيُه َوُقْل 

 202﴾)۱۱٤َربِّ ِزْدِني ِعْلًما (

االتفاق في التزل 203ومنها المرصع 

وال نفية وتنابل النرائن  ومن ذلك قتله 

تعالى في سترة طه :  

 َهَ خَاَفُ تَل َبْيَنُهْو ِ ْل َلِبْثُ ْو ِ ال َعشًْرا ﴿

 204﴾)۱۰٤)ِ ْل َلِبْثُ ْو ِ ال َهْتًما (۱۰۳(

من الفتاصل ما كت اهة حسب مقدار اآلية :

ومنها فاتحة سترة الرحمن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 100/101- سترة طه اآلهة 200

 103/104/105- سترة طه اآلهة 201

 113/114-سترة طه اآلهة 202

 77ص، 1 ج ، المصدر السابق ، البركالالزربشي،-203

 422 ص ، المصدر السابق ،خزانة األدب، 

 103/104-سترة طه -204

205﴾)۱الرَّْحَمُن (﴿  

 206﴾َفِبَأيِّ االِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ ﴿

وسماه ابن أبي اإلصبع  ال تأم التشريع 

الشاعر بي ه على وزنين  وأصله أل هبني



من أوزال العروض فإذا أسنط هكتل مبنيا 

على سجع ين لت اق صر على األولى منهما 

الثانية بال  بال الكالم مفيدا و ل ألحنت

على حاله في ال مام واإلفادة مع زهادة 

معنى ما زاد من اللفظ وسترة الرحمن 

 معظمها من كذا الباب

قال ابن أبي اإلصبع :(وقد جاء من كذا 

 فإل اهاتها 207الباب معظو سترة الرحمن)

لت اق صر فيها على أولى الفاصل ين دول 

َفِبَأيِّ االِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ لكال تاما مفيدا 

وقد بمل بالثانية فأفاد معنى من 

 208ال نرهر وال تبيخ

ومن الفتاصل ال تأم في سترة طه قتله 

تعالى: 

ِ نَِّني َأَنا اَُّ ال ِ َلَه ِ ال َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقِو ﴿

 209﴾)۱٤الصَّالَة ِلِذْبِري (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-سترة الرحمن اآلهة205

-30-28-25-23-21-18-16-13-سترة الرحمن اآلهة -206

32-34-36-38-40-42-4547-51-53-55-57-59-61-63-65-

67-69-71-73-75-77 



،  بدهع النرال ، -  ابن أبي اإلصبع المصري207

 السيتطي 231- حفني محمد شرف ،دار نهضة مصر صحنيقت

 أحمد بن  و1821ص،  2اإلتنال المصدر السابق ،ج، 

  2ج، المصدر السابق ، مف اح السعادة مصطفى ، 

 476،ص

 المصدر ،بدهع النرال، - أبي اإلصبع المصري 208

، اإلتنال ، المصدر نفسه ،  والسيتطي 232ص، نفسه 

 1821ص، 2ج

 1-سترة طه اآلهة 209

اعبدني فاصلة داخلية تنابلها ذبري 

ِ لَّ السَّاَعَة اِتَيٌة َأَباُد ُأْخِفيَها ِلُ ْجَزى ُبلُّ ﴿

 210﴾)۱٥َنْفسٍ ِبَما َتسَْعى (

تجزى فاصلة داخلية تنابلها فاصلة تسعى 

َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُبلَّ شَيٍْء َخْلَنُه ُثوَّ ﴿

أعطى – كدى 211﴾)٥۰َكَدى (

َوَمْن َهْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاتِ َوُكَت ُمْؤِمٌن َفال ﴿

 212﴾)۱۱۲َهخَاُف ُظْلًما َوال َكْضًما (

المراد منه أل هل زم النص :213التمسيط

فاصلة بعينها مخالفة لعدد الفتاصل 

الم فنة قبل الفاصلة الالزمة وككذا 

دواليك  لى اخر النص ومنه ال زام سترة 

الرحمن بآهة باملة ت كرر من بداهة 



 ﴿السترة  لى نهاه ها وكي قتله تعالى

 214﴾َفِبَأيِّ االِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ 

 داللة الفاصلة القرآنية على المعنى :

من الباحثين من هنظر  لى الفاصلة 

النرانية أنها مناسبة لفظية ترهح 

النارئ وترشده  لى  جادة التقإل وروعة 

ال الوة لما تحدثه من  هناع محبب همد 

النراء بألتال ال نغيو المؤثر في 

 الم لني لكن علينا

أل ال ننظر كذه النظرة المحدودة لغرض 

الفاصلة ال ي ال ت جاوز األلفاظ فمن 

 مزاها الفاصلة في النرال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15-سترة طه اآلهة 210

 50-سترة طه اآلهة 211

 112- سترة طه اآلهة212

 ، المرجع  الفتائد ،- ابن قيو الجتزهة 213

 230السابق،ص

-30-28-25-23-21-18-16-13-سترة الرحمن اآلهة 214

32-34-36-38-40-42-4547-51-53-55-57-59-61-63-65-

67-69-71-73-75-77 



ارتباطها بما قبلها من الكالم بحيث لت 

 حذفت الخ ل الكالم 

:و ل الفاصلة في النرال تأتي م مكنة في 

متقعها مس نرة في مكانها  ه علق معناكا 

بمعنى اآلهة  بحيث لت طرحت الخ ل المعنى 

وفسد النظو ألنها لو تكن مجرد حلية 

لفظية بل جزء أصيل من البناء المحكو 

 215للعبارة  ))

هنتل الدب تر فضل عباس:( ...فالفاصلة 

النرانية لو تأتِ لغرض لفظي فحسب، وكت 

اتفاق رؤوس اآلي بعضها مع بعض، وكت ما 

هعبرول عنه بمراعاة الفاصلة،  نما جاءت 

الفاصلة في ب اب ا لغرض معنتي هح مه 

السياق، وتن ضيه الحكمة، وال ضير أل 

هج مع مع كذا الغرض المعنتي ما ه صل 

 216"بجمال اللفظ وبدهع اإلهناع

-  المناسبة في الفواصل  1

أوال تعريف المناسبة  

 :اللغة في المناسبة

 بين" :،هنال217المناربةوالمشابلة



 أي مشابلة وتناسب مناسبة الشيئين

 218"وتشابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-نذهر حمدال ،الظاكرة الجمالية في النرال 215

كـ 1413 ، 1دار المنارة ،السعتدهة ط، الكرهو 

، م وأحمد أبت زهد ال ناسب البياني في النرال 1991

منشترات بلية العلتم واآلداب اإلنسانية ، الرباط 

 369 ص،19،سلسلة رسائل وأطروحات رقو 

فهرس مك بة ،   عجاز النرال  ،- د فضل عباس 216

 202ص،  م 1991، عمال 

المصدر ، اإلتنال في علتم النرال ، -السيتطي 217

 1840ص،  5ج، السابق 

،  2المصدر السابق ، ج،  تاج العروس ،- الزبيدي218

 430ص

 والباء والسين النتل" :فارس ابن وقال

 219 "بشيء شيء اتصال قياسها واحدة بلمة

 بين االرتباط وجه :المفسرهن اصطالح وفي

 بما اهة بل وبين التاحدة اآلهة بلمات

 و قبلها بما السترة بعدكا و ما و قبلها

 :بنتله البناعي عرفها و بعدكا، ما

 أجزاء ترتيب علل منه تعرف ((علو

 الكشإل" :بنتله بعضهو عرفها و .النرال

 220)) "وترتيبه النظو اخ يار علل عن



 :فائدتها :ثانيا

 اخًذا الكالم أجزاء هجعل ال ناسب فهو -1

 المحكو البناء حك ليصب بعض بأعناق

 ترتيب علل هعرف به و األجزاء، الم الئو

 الكرهو النرال أجزاء

 اآلهات عن االخ الف  ههام دفع -2

 نزلت اآلهات أل بعضهو هظن الكرهمة،فند

 م عددة متضتعات وفي م باعدة أوقات في

 بين ال رابط كذا  ل بل .بينها رابط فال

البيال  ألتال من لتل الستر و اآلهات

 الزمال تباعد من الرغو على المعجز

 في المتضتعية واخ الف المتضتعات،فالتحدة

 سترة بل في ةتثاب حنينة الكرهو النرال

 منه

 النرال  عجاز وجته من وجه  براز -3

 وكي المطلنة الحنينة  لى للتصتل الكرهو

 من المنّزل،وليس ا بالم الكرهو النرال أل

َأَفالَ ﴿:عز وجل ا لنتل تصدهًنا البشر تأليإل

َهَ َدبَُّروَل اْلُنْراَل َوَلْت َباَل ِمْن ِعنِد َغْيِر اِّ 



 داللة221﴾ -َلَتَجُدوْا ِفيِه اْخِ الَفًا َبِثيراً 

من  المراد على ال عرف في قتهة لغتهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المصدر السابق ، مناهيس اللغة ،- أحمد فارس 219

 324ص،  5ج

-عبد الرزاق غالب حنيق ت،ظو الدرر،لبناعي ا- 220

كـ 1415، 1ط، دار الك ب العلمية بيروت ،المهدي

 5 ص1 ج،م 1995

 82-سترة البنرة اآلهة 221

 قتي قصدكا،ومرجح عن للبس ورفعا اآلهات

 عند بعض على المعاني بعض مرجحات من

 اهات في جاء ما منها تزاحمها،ستاء

 اهات النراني،أو النصص اهات األحكام،أو

 222وغيركا وال تجيه التعظ

 علو المناسبات علو  ل :مسبًنا وننتل

 منال كت المدارك،و خفي المسالك دقيق

 الجهدفي بذل  لى تح اج علتم ال يال

 األلفاظ لدالالت اللغتي واالس نصاء ال  بع

 بأسباب النزول واإلحاطة النرانية

 و البالغة علو أفانين في وال تسع

 هنبغي ذلك بل البيانية،و فتق األساليب

 ركإل وحسو عالية قتى ذات هكتل الباحث أل



 كذا سر لّماح،ليدرك وذباء شفافة ونفس

 223بعضها بجتار وضعت ال ي لآلهات ال رتيب

 المناسبة في الفاصلة :

 بل عن النرال تميز ال ي الخصائص أكو من

 بحق التفاء بين هجمع أنه بليغ بالم

 أجمل في األلفاظ أقل في المعنى

 أوله من ذلك على س مر ال عابير،وأنها

 من جزء كي ال ي الفاصلة اخره،وتأتي  لى

 وبالغة الصياغة محاسن بين جامعة اآلهة

 أل هنال أل هجتز بإحكام،وال المعنى

 أو األسلتب أو الكلمة هخ ار النرال

 لبالغة وال وحده الفتاصل ل ناسب العبارة

 أل بكماله هليق الذي وحدكا،بل المعنى

 ألنها ذلك من هخ ار ما هخ ار  نه :هنال

 224نسنه   فيى األوف متضعه،و في ألبلغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7ص، 1ج السابق،المصدر، نظو الدرر ،- البناعي 222

 8 ص،1ج نفسه،-  المصدر223

 8ص، 1ج،- المصدر نفسه224

 عالق ها :أنتاع بسياقها الفاصلة لعالقة و

 فيها،أو وردت ال ي اآلهة أو بنرهن ها



 التاحد الجزء ح ى السترة،أو أو المنطع

 النرال وبمجمتع النرال، من

 نتضح أل كت اآلل ههمنا والذي.الكرهو

 في الكرهو النرال هجمع بيإل باألمثلة

 وتناسب المعنى بحق التفاء بين فتاصله

 .محكمة  بطرهنة الفتاصل

مناسبة الفاصلة للسورة : 

((بل بلمة في النرال الكرهو قد وضعت في 

مكانها المحدد الذي ال هجتز أل تكتل فيه 

بلمة غيركا ألل ذلك هخل بالنظام 

الم كامل الذي هبنى عليه النرال خاصة 

وأننا علمنا أل الكلمة النرانية في 

مكانها-تحدد بل تجمع بل معطيات وعتامل 

السياق المخ لفة في  ظهار الداللة في 

 225وقت واحد ))

هنتل الرافعي (( وما كذه الفتاصل ال ي 

تن هي بها اهات النرال  ال صتر تامة 

لألبعاد ال ي تن هي بها جمل المتسينى ، 

وكي م فنة مع اهاتها في قرار الصتت 

اتفاقا عجيبا هالئو نتع الصتت والتجه 



الذي هساق عليه بما ليس وراءه في العجب 

 226مذكب ))

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال طتر الداللي بين لغة ،- عتدة خليل أبت عتدة 225

 دراسة داللية منارنة ،الشعر الجاكلي ولغة النرال 

 82م ،ص1985كـ -1405، 1ط،، مك بة المنار األردل 

 عجاز النرال والبالغة النبتهة ، ،-- الرافعي 226

 245م ،ص 1961كـ 1381 ، 7ط،المك بة الكبرى ، مصر 

 المناسبة في سورة الرحمن:

السترة الخامسة والخمستل سترة الرحمن 

) 2) َعلََّو اْلُنْرَاَل (1الرَّْحَمُن (﴿في أولها

 227 ﴾)4) َعلََّمُه اْلَبَياَل (3َخَلَق اإلِْْنسَاَل (

ذبر أوالً خلق اإلنسال وفي نهاه ها ذبر 

نهاهة اإلنسال. كنا بداهة الخلق وكناك 

نهاهة الخلق 

 )76ُم َِّكِئيَن َعَلى َرْفَرفٍ ُخْضٍر َوَعْبَنِريٍّ حِسَالٍ (﴿

﴾228 



ذبر المجرمين 

 َكِذِه َجَهنَُّو الَِّ ي ُهَكذُِّب ِبَها اْلُمْجِرُمتَل ﴿

 )44) َهُطتُفتَل َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميٍو َالٍ (43(

﴾229 

وذبر الم نين في اخركا 

 230﴾ 46َوِلَمْن َخاَف َمَناَم َربِِّه َجنََّ الِ (﴿

 231 ﴾)62 (َوِمْن ُدوِنِهَما َجنََّ الِ (﴿

(ُم َِّكِئيَن َعَلى َرْفَرفٍ ُخْضٍر َوَعْبَنِريٍّ حِسَالٍ 

)76(232 

بدأت بإسمه الجليل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 1/2/3/4- سترة الرحمن اآلهة 227

 76-سترة الرحمن اآلهة 228

 43/44- سترة الرحمن اآلهة 229

 46- سترة الرحمن اآلهة 230

 62- سترة الرحمن اآلهة 231

    76- سترة الرحمن اآلهة232

 233)1الرَّْحَمُن (

وان هت 

 234)78َتَباَركَ اسُْو َربِّكَ ِذي اْلَجَالِل َواإلِْْبَراِم (



ذبر اسو من أسمائه الحسنى الرحمن وخ و 

باسو من أسمائه وخ و باسو من أسمائه ذي 

الجالل واإلبرام  

وفاصلة خلق اإلنسال في البداهة ألنها 

بداه ه ونهاه ه في نهاهة السترة  

ذبر المجرمين وجزائهو في فاصل ين 

م جاورتين  

الم نين وجزائهو في فاصل ين م جاورتين  

الرحمن علو النرال تبارك اسو ربك ذي 

الجالل واإلبرام، تعظيو لصفاته سبحانه 

وتعالى.  ذل ذبر خلق اإلنسال أوالً زذبر 

نهاهة اإلنسال الم ني والمشرك، اب دأ 

بالرحمن ثو ان هى ب عظيمه سبحانه 

وتعالى  

 هنتل سيد قطب (( هسير السياق في كذه 

السترة على نسق خاص... هعرض نعو الخالق 

على خلنه وهعددكا ثو هسأل بعد بل منها 

﴾والخطاب متجه  َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ ﴿

اإلنس والجن ثو هس طرد من نعو  فيها  لى

الخالق على خلنه في الدنيا  لى االئه 



عليهو في اآلخرة وهعد الجزاء على الخير 

والشر بالنعيو والعذاب من بين كذه 

النعو و نها لكذلك فالعدالة في الجزاء 

نعمة  لهية  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــ

 1- سترة الرحمن اآلهة 233

 78-سترة الرحمن اآلهة 234

 235ببرى هعجز اإلنسال وال هحننها  ال  له))

المناسبة في سورة طه 

) َما 1طه (﴿قال في أولها سترة طه 

) ِ الَّ َتْذِبَرًة 2َأْنَزْلَنا َعَلْيكَ اْلُنْرَاَل ِلَ شَْنى (

) َتْنِزهًال ِممَّْن َخَلَق اْألَْرضَ 3ِلَمْن َهخْشَى (

) الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرشِ 4َوالسََّماَواتِ اْلُعَال (

 236﴾)5اسَْ َتى (

  ذل  نزال النرال،

 وفي اخركا قال 

َفاْصِبْر َعَلى َما َهُنتُلتَل َوسَبِّْح ِبَحْمِد َربِّكَ ﴿

َقْبَل ُطُلتِع الشَّْمسِ َوَقْبَل ُغُروِبَها َوِمْن َاَناِء 

اللَّْيِل َفسَبِّْح َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلَّكَ َتْرَضى 

)130(﴾ 237 



كناك قراءة قرال وكناك تسبيح،  

في األول قال (ل شنى) وفي اآلخر  

قال (لعلك ترضى) والرضى ننيض الشناء، 

 ذا بال راضيًا هعني ليس شنيًا،  ذا رضي 

عليه فليس شنيًا، كذا أوالً لعلك ترضى ال 

ل شنى. 

ثو قال   

َال َنسَْأُلكَ ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقكَ َواْلَعاِقَبُة ﴿

 238﴾132ِلل َّْنَتى (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاكد النيامة ، ،دار الشروق ،- سيد قطب 235

 250ص، م 2002كـ -1423 14،الناكرة ، ط

 1/2/3/4/5-سترة طه اآلهة 236

 130-سترة طه اآلهة 237

 132- سترة طه اآلهة 238

 ثو قال  

َال َنسَْأُلكَ ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقكَ َواْلَعاِقَبُة ﴿

 238﴾132ِلل َّْنَتى (

من رزقه ا كل هكتل شنيًا؟ ال وا. 

 قال في أواخر السترة 

َوَقاُلتا َلْتَال َهْأِتيَنا ِبَآَهٍة ِمْن َربِِّه َأَوَلْو ﴿

 239﴾133َتْأِتِهْو َبيَِّنُة َما ِفي الصُُّحإلِ اْألُوَلى (



هعني كو أرادوا تذبرة 

 وقالتا 

 240﴾َوَقاُلتا َلْتَال َهْأِتيَنا ِبَآَهٍة ِمْن َربِّهِ ﴿

وقال  

 241﴿ ِ الَّ َتْذِبَرًة ِلَمْن َهخْشَى ﴾

فال ذبرة جاءتهو، كو أرادوا ال ذبرة 

 وقد جاءتهو ال ذبرة. 

ثو قال 

﴿ َوَلْت َأنَّا َأْكَلْكَناُكْو ِبَعَذابٍ ِمْن َقْبِلِه 

َلَناُلتا َربََّنا َلْتَال َأْرسَْلَت ِ َلْيَنا َرسُتًال 

 َفَن َِّبَع َاَهاِتكَ ِمْن َقْبِل َأْل 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 133- سترة طه اآلهة 239

 133- سترة طه اآلهة 240

 3- سترة طه اآلهة 241

 242﴾134َنِذلَّ َوَنخَْزى (

و قال 

﴿ َتْنِزهًال ِممَّْن َخَلَق اْألَْرضَ َوالسََّماَواتِ اْلُعَال 

)4﴾243 



ما سأل مته متجتد: أردتو ال ذبرة، 

تذبرة لمن هخشى أردتو الرستل، أنت ها 

محمد سبِّح ولعلك ترضى وما أنزلنا عليك 

 النرال ل شنى ونحن نرزقك والعاقبة

 قال صاحب الظالل في تندهمه للسترة : 

"تبدأ كذه السترة وتخ و خطابًا للرستل  

.  244ببيال وظيف ه وحدود تكاليفه

تبدأ  السترة بنتله تعالى : ﴿طه َما 

والضمير 245َأنَزْلَنا َعَلْيكَ اْلُنْراَل ِلَ شَْنى﴾

عائد على الرستلثو جاءت بعد المندمة 

مباشرًة قصة متسى مف  حة بنتله تعالى: 

والخطاب أهضًا 246﴿َوَكْل َأَتاكَ َحِدهُث ُمتسَى﴾

 عليه السالمللرستل ولما ان هت قصة متسى 

جاء قتله تعالى: ﴿َبَذِلكَ َنُنصُّ َعَلْيكَ﴾
247 

 ثو عرضت السترة sوالخطاب أهضًا للرستل 

مشاكد هتم النيامة بنتله تعالى:  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 134سترة طه اآلهة -242-

 4-سترة طه اآلهة 243

 دار الشروق ،في ظالل النرال ،- سيد قطب244

) 2326 ،ص4ج،م 2003كـ -1423 ،32ط،الناكرة،



 1/2-سترة طه اآلهة 245

 9-سترة طه اآلهة 246

 99- سترة طه اآلهة 247

 

 والسؤال للرستل 248﴿َوَهسَْأُلتَنكَ َعنِ اْلجَِباِل﴾

s ثو جاء الفاصل بين مشاكد هتم النيامة 

 وقصة

ادم بالحدهث عن عربية النرال الكرهو 

هعني 249بنتله تعالى: ﴿َوَبَذِلكَ َأنَزْلَناُه ﴾

وكذا مرتبط بأول السترة sعليك ها محمد

ثو هنهاه ا 250﴿َما َأنَزْلَنا َعَلْيكَ اْلُنْراَل ﴾

تعالى أل ه عجل بالنرال، وهحرك به 

لسانه من قبل أل هنضى  ليه التحي، 

فيخاطبه ا بنتله: هعني عليك ها محمد 

وكذا مرتبط بأول السترة ﴿َما َأنَزْلَنا 

ثو هنهاه ا تعالى أل 251َعَلْيكَ اْلُنْراَل ﴾

ه عجل بالنرال، وهحرك به لسانه من قبل 

أل هنضى  ليه التحي، فيخاطبه ا 

 252َلْيكَ﴾ ِ بنتله:﴿ِمن َقْبِل َأل ُهْنَضى 

وبذلك اآلهات : ﴿سََبَنْت ِمن رَّبِّكَ﴾
،﴿ ِبَحْمِد 253

َربِّك﴾
، ﴿ِرْزُق َربِّكَ ﴾254

بلها خطاب للرستل  255



s) ال تمدن)، (سبح) و(فاصبر واألفعال (

)، جميع كذه قل)، (اصطبر) و(أُمرو(

 وكت sاألفعال كي بيال لتظائإل الرستل 

)، اصطبربدوره مبلغ و مذبر لألمة. و(

)، جميع كذه األفعال كي بيال لتظائإل قل(

  وكت بدوره مبلغ و مذبر لألمة.sالرستل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 105- سترة طه اآلهة 248

 113- سترة طه اآلهة 249

 2- سترة طه اآلهة 250

 11—سترة طه اآلهة 251

 114سترة طه اآلهة - 252

 129-سترة طه اآلهة 253

 130سترة طه اآلهة - 254

 131-سترة طه اآلهة 255

أشارت اخر سترة طه  لى أل من رحمة ا 

تعالى ولطفه بعباده أنه لو ههلكهو 

بمعاصيهو اب فاًء ببينِة ما في المصحإل 

األولي، بل أرسل  ليهو الرسل وأنزل 

عليهو الك ب،وكذه الحنينة تأبدت فيأول 

 ﴿َتنِزهالً السترة بنتله سبحانه وتعالى: 

 256مِّمَّْن َخَلَق اْألَْرضَ َوالسََّماَواتِ اْلُعَلى ﴾



ـ في مطلع سترة طه ذبر سبحانه أل كذا 

النرال نزل لسعادة البشرهة وكداه هو 

 كو السعداء األغنياء s،وأل أتباع النبي 

الراضتل في الدنيا ،واآلخرة وكؤالء كو 

أصحاب الصراط الستي ،والمه دول الذهن 

خ مت بهو السترة ،فانطبق األول على أل 

العظيو ال هعجل العنتبة بل هعامل 

بالحلو.. 

 لما بال مطلع السترة فيه  شارة و رشاد 

  لى عدم s لى الدعاة وعلى رأسهو رستل 

الشناوة في العبادة، وعدم االب راث 

ب كذهب المكذبين جاءت الخاتمة تشير  لى 

ما هجب على الداعي فعله تجاه العنبات؛ 

وذلك باالس عانة بالصالة وال حلي بالصبر 

اْصِبْر َعَلى َما  بما في قتله تعالى: ﴿ َ

َهُنتُلتَل َوسَبِّْح ِبَحْمِد َربِّكَ َقْبَل ُطُلتِع الشَّْمسِ 

َوَقْبَل ُغُروِبَها َوِمْن اَناء اللَّْيِل َفسَبِّْح 

 وقتله 257َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلَّكَ َتْرَضى﴾

تعالى: ﴿َوْأُمْر َأْكَلكَ ِبالصََّالِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها 



َال َنسَْأُلكَ ِرْزقًا نَّْحُن َنْرُزُقَكَتاْلَعاِقَبُة ِلل َّْنَتى 

﴾258 
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 ـ

 4- سترة طه اآلهة 256

 130-سترة طه اآلهة 257

 132-سترة طه اآلهة 258

 مناسبة الفاصلة لقرينتها :

(( اعلو أل من المتاضع ال ي ه أبد 

 هناع المناسبة مناطع الكالم وأواخره 

و هناع الشيء فيها بما هشابله فال بد أل 

تكتل مناسبة للمعنى المذبتر أوال و ال 

خرج بعض الكالم عن بعض وفتاصل النرال 

الكرهو ال تخرج عن ذلك لكن منه ما هظهر 

ومنهما هس خرج بال أمل اللبيب وكي 

منحصرة في أربعة أشياء :ال مكين 

 259وال تشيح واإلهغال وال صدهر )) 

: وكت أل همهد قبلها تمهيدا 260ال مكين

تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها 

مس نرة في قراركا مطمئنة في متضعها غير 



نافذة وال قلنة م علنا معناكا بمعنى 

الكالم بله تعلنا تاما بحيث لت طرحت 

اخ ل المعنى واضطرب الفهو البركال  

وكت من مخ رعات قدامة وسماه ائ الف 

 261الفاصلة مع ما هدل عليه سائر الكالم 

: كت عبارة عن بل بالم بين 262ال صدهر

صدره وعجزه رابطة لفظية غالبا أو 

معنتهة نادرا تحصل به المالئمة وال الحو 

بين قسمي بل بالم  

قسمه ابن المع ز  لى ثالثة أقسام أل 

هتافق اخر الفاصلة اخر بلمة في الصدر 

أو بعض بلمة أو  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 78، ص1البركال ، المصدر السابق ،ج،- الزربشي 259

 79 ، ص1 ، جنفسهالمصدر الزربشي - 260

- د محمد حنيقنند الشعر ، ت، - قدامة بن جعفر 261

بيروت ، عبد المنعو خفاجي ، دار الك ب العلمية 

 167ص، لبنال 

 المصدر  ،بدهع النرال ،  ابن أبي  صبع -262

المصدر ،  البركال ، الزربشيو  36ص،  2ج، السابق 

 94 ص1جنفسه، 

 



أول بلمة ومن كذا األخير  قتله تعالى﴿ َال 

َتْفَ ُروا َعَلى اَِّ َبِذبًا َفُيسْحَِ ُكْو ِبَعَذابٍ َوَقْد 

 263َخاَب َمنِ اْفَ َرى﴾

 :أل هكتل في أول الكالم ما 264ال تشيح

هس لزم النافية والفرق بينه وبين 

ال صدهر أل كذا دالل ه معنتهة وذاك 

لفظية  

 قد الم كلو بذلك،ألل سمي: 265اإلهغال

،وبلغ  لى زهادة على   المعنى تجاوز

الحد 

 نماذج من عالقة الفاصلة بقرينتها في 

سورتي طه والرحمن  

نماذج من التصدير  

﴿ َال َتْفَ ُروا َعَلى اَِّ َبِذبًا َفُيسْحَِ ُكْو ِبَعَذابٍ 

 266َوَقْد َخاَب َمنِ اْفَ َرى﴾

 في اخره أو افترى في صدر الكالم وتفتروا

عجزه 

﴿َقاُلتا َها ُمتسَى ِ مَّا َأل ُتْلِنيَ َوِ مَّا َأل 

نَُّكتَل َأوََّل َمْن َأْلَنى﴾
267 

 في عجزه  ألقىفي صدر الكالم وتلقي



﴿ ْذ َأْوَحْيَنا ِ َلى ُأمِّكَ َما ُهتَحى﴾
268 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 61-سترة طه اآلهة 263

ابن 167ص ، المصدر السابق، قدامة نند الشعر -264

، المصدر دهع النرال،بأبي  صبع المصري

 97 90ص،2جالسابق،

 97-96ص، 1ج،المصدر السابننالبركال ،  الزربشي-265

 90ص، 2ج،المصدر نفسه،ابن أبي  صبع المصري و167-

 61- سترة طه اآلهة 266

 65-سترة طه اآلهة 267

 38- سترة طه اآلهة 268

يوحى تنابلها في عجز الكالم– أوحينا  

﴿َكْل َجَزاء اإلِْْحسَالِ ِ الَّ اإلِْْحسَاُل﴾
269 

  في بداهة الكالم وفي عجزه اإلحسان

اإلحسان  

نماذج من التمكين 

﴿ ِ نَُّه َمن َهْأتِ َربَُّه ُمْجِرمًا َفِإلَّ َلُه َجَهنََّو َال 

 270َهُمتُت ِفيَها َوَال َهْحيى﴾

 لما تندم ذبر المتت اق ضى ذبر الحياة 

يموتيحي 

 271﴿َوَأَضلَّ ِفْرَعْتُل َقْتَمُه َوَما َكَدى﴾

  الظالل – الهداهة  أضلهدى



﴿َقاَل َربِّ ِلَو َحشَْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُبنُت 

 272َبِصيرًا﴾

بصيرا -أعمى

﴿َقاِصَراُت الطَّْرفِ َلْو َهْطِمْثُهنَّ ِ نسٌ َقْبَلُهْو َوَال 

 في العجز جان تنضي ذبر إنس273َجالٌّ﴾

 274﴾َربُّ اْلَمشِْرَقْينِ َوَربُّ اْلَمْغِرَبْينِ ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20- الرحمن اآلهة269

 74-سترة طه اآلهة 270

 79- سترة طه اآلهة 271

 125-سترة طه اآلهة 272

 56- سترة الرحمن اآلهة 273

 17-سترة الرحمن اآلهة -274

 المشرقين تن ضي ذبر المغربين 

 275﴾ َفَيْتَمِئٍذ الَّ ُهسَْأُل َعن َذنِبِه ِ نسٌ َوَال َجالٌّ ﴿

  نس جال 

نماذج عن التوشيح  

َوَمْن َهْأِتِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاتِ َفُأْوَلِئكَ 

لهم الدرجات العلى 276َلُهُو الدََّرَجاُت اْلُعَلى﴾

﴿َجنَّاُت َعْدلٍ َتْجِري ِمن َتْحِ َها اْألَْنَهاُر َخاِلِدهَن 

جزاء من تزكى 277ِفيَها َوَذِلكَ َجَزاء َمن َتَزبَّى﴾



﴿ ِ نَّا اَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَهاَنا 

َوَما َأْبَرْكَ َنا َعَلْيِه ِمَن السِّْحِر َواَُّ َخْيٌر 

خير وأبقى  278َوَأْبَنى﴾

ُبلُّ َمْن َعَلْيَها َفال َوَهْبَنى َوْجُه َربِّكَ ُذو ﴿

ذو الجالل واإلكرام 279﴾اْلَجَالِل َواإلِْْبَرامِ 

نماذج من اإليغال  

﴿ َوَلْت َأنَّا َأْكَلْكَناُكو ِبَعَذابٍ مِّن َقْبِلِه 

َلَناُلتا َربََّنا َلْتَال َأْرسَْلَت ِ َلْيَنا َرسُتالً 

 تو 280َفَن َِّبَع اَهاِتكَ ِمن َقْبِل َأل نَِّذلَّ َوَنخَْزى﴾

نذل  المعنى عند قتله  تعالى

﴿ َوَلَنْد َأْوَحْيَنا ِ َلى ُمتسَى َأْل َأسِْر ِبِعَباِدي 

َفاْضِرْب َلُهْو َطِرهنًا ِفي اْلَبْحِر َهَبسًا الَّ َتخَاُف 

َدَربًا َوَال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39-سترة الرحمن اآلهة 275

 75-سترة طه اآلهة 276

 76-سترة طه اآلهة 277

 73- سترة طه اآلهة 278

 26/27-سترة الرحمن  اآلهة 279

 134- سترة طه اآلهة 280

 تو الكالم عند تخاف  و أضيإل 281َتخْشَى﴾

تخشى 



 تن هي 282﴿ َوَأَضلَّ ِفْرَعْتُل َقْتَمُه َوَما َكَدى﴾

 قومه عند 

﴿َوَأِقيُمتا اْلَتْزَل ِباْلِنسِْط َوَال ُتخِْسُروا 

 الرحمن أضيإل وال تخسروا 283اْلِميَزاَل﴾

القسط الميزال وتو الكالم عند 

﴿ َها َمْعشََر اْلجِنِّ َواإلِْنسِ ِ لِ اسَْ َطْعُ ْو َأل 

َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السََّماَواتِ َواْألَْرِض 

 تو 284َفانُفُذوا َال َتنُفُذوَل ِ الَّ ِبسُْلَطالٍ﴾

فانفذوا  الكالم عند 

﴿ ُهْعَرُف اْلُمْجِرُمتَل ِبِسيَماُكْو َفُيْؤَخُذ 

 تو الكالم عند 285ِبالنََّتاِصي َواْألَْقَداِم﴾

بسيماهم 

﴿ ِفيِهَما َفاِبَهٌة َوَنخٌْل َوُرمَّاٌل﴾
 الرمال من 286

 نخلالفتابه  تو الكالم عند 

 :السابنة األربع الفتاصل عالقات خالل فمن

اإلي"،و"ال تشيح"،و"ال صدهر"،و"ال مكين"

 الكرهو النرال في أثركا خالل ،ومن"غال

 تسهو أنها في بارزً  دورً  للفاصلة أل ه ضح

 .العالقات كذه طرهق عن اإلعجاز في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 77-سترة طه اآلهة 281



  79- سترة طه اآلهة282

 9-سترة الرحمن اآلهة 283

 33-سترة الرحمن اآلهة 284

 41-سترة الرحمن اآلهة 285

 68-سترة الرحمن اآلهة 286

 بين االرتباط  ل :النتل همكن و

 أجلهاهدل من سينت ال ي الفتاصل،واآلهات

 ال حاًما اآلهة في الفاصلة ال حام على

 أعظو النفس،وت نبله في هس نر تاًما

 اآلهة أل األحيال بعض في هظن قبتل،وقد

 النرال ولكن بعينها، الفاصلة تهيئ

 ألصق كت لما بغيركا، هثاًرا هأتي الكرهو

 و كذا.بالمراد؛ وفاء أشد بالمعنى،و

 وكلة،وقد أول من واضًحا هكتل قد االرتباط

  معال وككذا طتل،وروهة،ودقة  لى هح اج

 في واضح دور لها النرانية الفاصلة فإل

 .النراني اإلعجاز في تسهو أنها

 داللة التقديم والتأخير

 هنصد الكرهو أنالنرال العلماء بعض تحدث

 بال ندهو نظمه في المغاهرة  لى

 ننل الفاصلة،وقد رعاهة وال أخير



 نًصا الصائغ ابن الدهن شمس عن السيتطي

 هأتي النرال أل على فيه هس دل طتهال

 بين لل ناسب مراعاة جدهدة بأساليب

 وأربعين نيًفا ذلك من الفتاصل،وأحصى

 ماحنه فيها قدم منها متضًعا،ثمانية

النماذج من  بعض نترد ال أخير،وستف

 .سترتي طه والرحمن 

قال اإلمام فخر الدهن الرازي فيما ننله 

عن أبت حيال ال تحيدي (( نه ال هنال في 

شيء من النرال  نه قدم أو أخر ألجل 

السجع ألل معجزة النرال ليست في محرد 

 287اللفظ بل فيه وفي المعنى))

 :السماء على األرض تقديم :أوال

 معظو فليس األصل النرال راعى وقد

 السماء فيها اق رنت ال ي المتاطن

 المتاضع السماء،  البعض واألرض،فندم

 ذلك األرض،فمن فيها تندمت ال ي النليلة

َتنِزهالً مِّمَّْن َخَلَق اْألَْرضَ  ﴿تعالى  قتله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
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، -د عبد السميع أحمد محمد حسنين حنيق ت،الستر

 1ج،م 1987كـ 1408 ،1ط، مك بة المعارف الرهاض 

 178ص،

َوالسََّماَواتِ اْلُعَلى الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرشِ 

 288﴾اسَْ َتى

السترة هجد الغالب   ل المالحظ لفتاصل

 بين لل ناسب األلإل، لذلك مراعًاة عليها

 السماوات على األرض قدمت الفتاصل كذه

 مع واألرض السماء لترود لكن الم  بع

 النرال في األخرى  حداكماعلى معطتفة

 متضع مائ ي على ماهزهد هجد الكرهو

 لألصل تبًعا األرض على السماء فيها تندمت

 على األرض وتندمت األشرف، تندهو من

بينها  من ليس متضًعا عشر ثالثة في السماء

 فيهما السماء وقعت متضعين ستى

 هع بر الذي بالنتل قلنا فاصلة،فإذا

 الفتاصل،فإل رعاهة لمجرد فيه ال ندهو

 وليست األرض فيها تندمت متاضع عشرة

 من عارًها تندهمها هصبح فاصلة



 تفيد بيانية لحكمة جاء الفائدة،بل

 .اإلعجاز

ثمإنال ندهمبالفضلتالشرفندهبدأفيهباألفض

 ل،وقدهعكسعلىسبيالل رقيمنالفاضل  لى

 ترقى بما األعلى  لى األدنى أومن األفضل

 َوَما ﴿قتله في له  عجازالكافرهن نفي في

َأنُ و ِبُمْعجِِزهَن ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي السََّماء َوَما 

 289﴾َلُكو مِّن ُدولِ اَِّ ِمن َوِليٍّ َوَال َنِصيرٍ 

 األرض في الهرب هس طيعتل ال فهو

 كنا الم سعة،وليست السماء في الضينة،وال

مراعاة  ال ندهو  ل هنال فاصلة،ح ى سماء

للفاصلة هنتل البناعي في سبب تندهو 

األرض على السماء     ((وهالحظ كنا تندهو 

األرض  عالمًا باالع ناء بأكلها وال رفق 

 290بسكانها))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ

 4/5-سترة طه اآلهة 288

 22- سترة العنكبتت اآلهة 289

 

 :تقديمهارونعلىموسى :ثانيا- 



 هذبر لو لو :قيل المنار((فإل صاحب هنتل

 العالمين؟ولو برب  همانهو طه سترة في

 كارول؟فالجتاب قدم و متسى فيها أخر

 فتاصل مراعاة ذلك سبب أل عنهما

 في ورد مما غيره هعارض ال الستر،بما

 291غيركا))

 فرعتل،و كت قدم لت متسى برب المنصتد

 أما.االس  باع سبيل على كارول ذبر هكتل

 بدور واالك مام العناهة  فضل بال لماذا

 فصح ماي فهذا وحدكا طه سترة في كارول

 من متسى دعاء في جاء عنه السياق،حيث

َواْجَعل لِّي َوِزهرًا مِّْن ﴿طه  سترة السترة كذه

 بين التحيدة السترة فهي292﴾َأْكِلي

 أل ربه من فيها طلب ال ي السترالثالث

 طه سترة في كارول وزهًرا،ف ندهو له هجعل

 في مشارب ه و لدوره  براًزا جاء

 سبيل على بعده متسى جاء األحداث،ثو

باألفضل  البدء من ال رقي

 

 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،المصدر السابق).5/9نظو الدرر( ، . البناعي290

تفسير المنار ، مطبعة المنار ،- محمد رشيد رضا 291

  476ص ، 3ج ،م 1929كـ 2،1347ط،مصر

ـأبي السعتد بن محمد العمادي الحنفي فسير أبت 

- عبد النادر أحمد عطا مك بة الرهاض حنيقالسعتد ت

 ناصر الدهن أبي و476ص،  3الرهاض  ج ، الحدهثة 

، خير ا عبد ا بن عمر الشيرازي الشاقعي البيضاوي

- محمد عبد حنيقأنتار ال نزهل وأسرار ال أوهل ت

دار  حياء ال راث العربي بيروت ، الرحمن المرعشلي

 52ص،  2 ،جحنيق د-ت، 

 29-سترة طه اآلهة 292

 في هبدو متسى،حيث بعد ذبره فاألفضل،بخالف

 .المشارك ال المساند دور

 الفتاصل في جدهدة بأساليب هأتي النرال

 وليس النراني اإلعجاز النرانية؛إلظهار

 .النرانية للفتاصل مراعاة

 في - تقديم المشرقين على المغربين 3

 ﴿َربُّ اْلَمشِْرَقْينِ َوَربُّ قتله تعالى :

 جاء ال ندهو للسبق بما جاء 293اْلَمْغِرَبْينِ﴾

 وليس مراعاة للفاصلة 294في البركال 

وكنا الفاصلة جاءت مخ لفة حيث جاء حرف 



النتل مسبتقا بالياء وليس بألإل المد 

 بما في باقي فتاصل سترة الرحمن 

في قتله - تقديم السر على الخفاء 4

﴿َفِإنَُّه َهْعَلُو السِّرَّ َوَأْخَفى﴾تعالى 
295 

أنه أفعل تفضيل هس دعي مفضال عليه علو 

ح ى ه حنق في نفسه فيكتل حينئذ تندهو 

 296السر من النتع األول 

((وقتله تعالى في كذه اآلهة الكرهمة 

﴿َوَأْخَفى﴾ صيغة تفضيل . أي وهعلو ما كت 

 297أخفى من السر))

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 17- سترة الرحمن اآلهة293

،  3ج، البركال ، المصدر السابق ، -الزربشي294

   243- 239ص

 7- سترة طه اآلهة 295

 254ص،  3ج، البركال ، المصدر نفسه  الزربشي،-296

- محمد األمين بن محمد المخ ار الجكني 297

 أضتاء البيال في  هضاح النرال بالنرال ،الشننيطي

- بكر بن عبد ا أبت زهد دار علو الفتائد حنيقت، 

 504ص،  4 كـ ج1426، 1ط، للنشر وال تزهع 

5 



-تقديم اإلنس عن الجان   

ومنه قتله تعالى في سترة الرحمن ﴿ َلْو 

 298َهْطِمْثُهنَّ ِ نسٌ َقْبَلُهْو َوَال َجالٌّ﴾

(( فهذا ال ندهو لحكمة أخرى وكت أل 

النفي في اآلهة تابع لما تعلنه النلتب 

من اإلثبات فيرد النفي عليه وعلو النفتس 

بطمث اإلنس ونفرتها من طمثها وكت 

المعروف فجاء النفي على من ضى ذلك وبال  

 299تندهو اإلنس في كذا النفي أكو ))

أما في قتله تعالى ﴿َفَيْتَمِئٍذ الَّ ُهسَْأُل َعن 

(( فندم لفظ اإلنس 300َذنِبِه ِ نسٌ َوَال َجالٌّ﴾

على لفظ الجن حيث  ل لفظ الجن ال ه ناول 

المالئكة بحال لنزاك هو عن العيتب وانه 

ال ه تكو عليهو الكذب وال بنية الذنتب 

فلو ه ناولهو عمتم لفظ الجن فبدأ بلفظ 

 301اإلنس لكمالهو وفضلهو ))

وأما تندهو الجن في متاضع أخر بنتله 

فألنهو 302تعالى ﴿َها َمْعشََر اْلجِنِّ َواِإلنسِ﴾

 303أقدم في الخلق

 304- تقديم في نفسه على موسى6



أوالً أّخر متسى وجعله في اخر اآلهة وكذا 

ليس لفتاصل اآلهات في سترة طه وكي ليست 

لذلك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 56- سترة الرحمن اآلهة 298

دار ، صفاء الكلمة ،- د- عبد الف اح الشين 299

 216م ص1982كـ -1403المرهخ ، الرهاض 

 39- سترة الرحمن اآلهة 300

 218صنفسه، ، المرجع  عبد الف اح الشين -301

 130- األنعام اآلهة 302

 25ص،  3ج، نفسه  المصدر، البركال  الزربشي ، -303

لمسات بيانية ،قناة ، -  د فاضل السامرائي 304

م 8/6/2001الشارقة تارهخ 

فنط وكذا أمر ح ى لت لو هكن فاصل اهة 

تن ضيها الداللة. أوالً أّخر متسى ألل 

 السياق معلتم أنه 

في متسى ح ى لت لو هذبر متسى في السياق 

َفَأْوَجسَ ِفي َنْفِسِه خِيَفًة ﴿المعلتم متسى 

 305﴾مُّتسَى

َقاُلتا َها ُمتسَى ِ مَّا َأل ﴿ألنه قبلها قيل 

 ( 306﴾ُتْلِنيَ َوِ مَّا َأل نَُّكتَل َأوََّل َمْن َأْلَنى

 ذل كت الكالم في متسى.  ذل لت تأخر أو 



ُحِذف فهت معلتم، كذا أمر. تندهو (في 

نفسه) كذا مهو جداً . خارج النرال ننتل 

فأوجس متسى خيفة في نفسه، كت قّدم (في 

نفسه) كذا ال ندهو مهو جدًا في مثل كذا 

المتقإل ألل ظهتر الختف عليه هدل على عدم 

الثنة لت قال فأوجس خيفة ولو هنل في 

 سانفسه  هج

الختف قد هظهر على المرء. أوجس أي أحسّ 

ألل الختف قد هظهر على اإلنسال بدليل 

  براكيو لما

 لو هنل في نفسه 307﴾َفَأْوَجسَ ِمْنُهْو خِيَفةً ﴿قال

قالتا (َقاُلتا َال َتخَإلْ ) ظهرت عليه عالمة 

الختف. اإلحساس قد هظهر على المرء أنه 

خائإل. لت لو هنل في نفسه نفهو أنه قد 

هكتل ظهر عليه وفي ظهتر الختف عليه 

داللة ضعإل وعدم ثنة.  ذل (في نفسه) مهمة 

جدًا ألنه لو هبدو على متسى عالمات الختف 

مطلنًا و ل بال في نفسه خائفًا لذلك أكو 

شيء أل هذبر (في نفسه) ح ى ال هظهر 

َفَأسَرََّكا ﴿عليه. نالحظ في سترة هتسإل قال 



 كت 308﴾ُهتسُُإل ِفي َنْفِسِه َوَلْو ُهْبِدَكا َلُهوْ 

أسّركا بمعنى أخفاكا ألل اإلسرار في حد 

ذاته  خفاء. كذا أمر وكنالك أمر اخر لت 

قال فأوجس متسى خيفة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 67-سترة طه اآلهة -305

 65-سترة طه اآلهة 306

 28-سترةالدارهات اآلهة307

 77- سترة هتسإل اآلهة 308

في نفسه كذا هح مل أنه ذّم لمتسى أنه 

ثمة ختف بامن في أعماق نفسه في األصل 

ظهر اآلل. كنالك خيفة بامنة في نفسه 

أحسّها بما تنتل أظهر متسى ختفًا في نفسه 

 ذل نفسه منطتهة في األصل على ختف أحس 

به. أظهرت وّدًا لمحمد التّد متجتد أظهره. 

فلت قال فأوجس متسى خيفة في نفسه لكال 

ذّمًا لمتسى ألل معناه أنه في أعماق نفسه 

نفسه منطتهة على ختف. هح مل أمرهن  ما 

هكتل في نفسه م علق بأوجس و ما كي وصإل 

للنفس (جار ومجرور صفة للخيفة) خيفة 

بامنة في نفسه كذه قاعدة (بعد النكرة 



صفات). (في نفسه) صفة م علنة بخيفة 

وسيكتل ذمًا لمتسى. وح ى لت لو تكن كناك 

فاصلة قرانية المعنى ال هح مل كذا 

ال ندهو وال أخير فالفاصلة جاءت مكمِّلة 

للحسن ومكمِّلة للبيال (َفَأْوَجسَ ِفي َنْفِسِه 

خِيَفًة مُّتسَى). 

َقاَل ﴿في قتله تعالى - السمع على البصر 7

 309﴾َال َتخَاَفا ِ نَِّني َمَعُكَما َأسَْمُع َوَأَرى

وهمكن أل هكتل تندهو السمع على البصر 

لسبب اخر عدا األفضلية وكت أل مدى السمع 

 فندم ذا المدى 310أقل من مدى الرؤهة

األقل م درجًا من النصر  لى الطتل في 

َقاَال ﴿المدى ولذا حين قال متسى في فرعتل 

َربََّنا ِ نََّنا َنخَاُف َأْل َهْفُرَط َعَلْيَنا َأْو َأْل 

َقاَل َال  ﴿  قال ا تعالى 311﴾َهْطَغى 

 فندم 312﴾َتخَاَفا ِ نَِّني َمَعُكَما َأسَْمُع َوَأَرى

السمع ألنه هتحي بالنرب  ذ الذي هسمعك 

 هكتل في العادة

قرهبًا منك بخالف الذي هراك فإنه قد هكتل 

 بعيدًا و ل بال ا ال هند عن سمعه شيء

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 46- سترة طه اآلهة 309

 لمسات بيانية ، المرجع نفسه السامرائي،-310

 45- سترة طه اآلهة 311

 46-سترة طه اآلهة 312

 داللة الفاصلة على السجع

 :القرآنية الفاصلة في التكرار دعوى

 أل هجد الكرهو النرال في الم أمل  ل

 وفي مرة، من أبثر ذبرت قد قضاها كناك

 الجمل متضع،ببعض من أبثر

 العنيدة،والنصص واآلهات،ومتضتعات

 في أل رأوا العلماء النراني،فبعض

 أل وحاولتا  عجاًزا و بالغة ال كرار

 عرف ه بما  ليه ذكبتا ما على هدللتا

 الفئة ونثًرا،وأما شعًرا في بالمها العرب

 في للطعن باًبا كذا عدت فند الثانية

 النرال آلهات الم دبر  ل ا،فنالتا ب اب

 ال أنه هنرر ا اهات مع التقتف  طالة بعد

 .لىتعا ا ب اب في تكرار

 :واصطالحًا لغة التكرار :أوال

 بمعنى الكر من أصله :لغة التكرار 1-

 اإلعادة بمعنى هأتي و الرجتع،



 أعاده :أي وبربره الشيء بررفوالعطإل،

 اخر تصرهإل له هأتي وقد . أخرى بعد مرة

 بررت :الرجتع،هنال:ال كرهر،الكر كت

 313. وتكرارا تكرهًرا الشيء

 : اصطالحًا التكرار 2-

 واحد سياق في نفسه اللفظ  عادة  وكت

 314واحد ولمعنى

 في التكرار في العلماء أقوال :ثانيا

 :القرآنية الفاصلة

 في فرأوا :بالتكرار القائلون 1-

 ال ي العرب أساليب من أسلتًبا ال كرار

هحنق  النرال بها جاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- اإلمام الفضل جمال الدهن محمد بن مكرم  ابن 313

مجلد ،دار صادر بيروت ،  لسال العرب ،منظتر 

 46ص،13

، النصص النراني  هحاؤه ونفحاته ،- فضل عباس 314

 19،صم1987 ،1ط،دار الفرقال عمال 

 المعنى؛فال كرار تثري معينة أكداًفا

 بل  ال  ليها هفطن ال بالغية ظاكرة عندكو

 النرال في النتل،وكت بفنتل بصر له من

 :العلماء كؤالء وأجمل،ومن أروع



 ترد العرب وفتد بانت فند قتيبة ابن .أ

 النرال،وبال من شيًئا النبي فينرئهو على

 بالستر الم فرقة النبائل  لى هبعث

 األنباء تكن لو لت أنه المخ لفة،فبين

  لى نتح قصة لتقعت ومكررة مثناه والنصص

  لى متسي قتم،وقصة  لى لتط قتم،وقصة

 تعالى ا قتم؛فأراد  لى عيسي قتم،وقصة

 األرض،وقد أطراف في النصص كذا هشهر أل

 ان شر األول،ولما اإلسالم صدر في كذا بال

 بل في النصص األرض،اج معت افاق في اإلسالم

 .قتم بل مصر،وعند

 ابن عند والنصص األنباء تكرار من والهدف

 .المتعظة،وتنبيه تجدهد كت ق يبة

 315الغافلين

  لى ال كرار قسو فند  :الخطابي .ب

 مس غنى بال ما مذمتم،وكت أحدكما :نتعين

 في بزهادة معنى،وليس هأت ولو عنه

 :واآلخر ممدوح .النتع كذا من شيء النرال

 أل :ممدوًحا ال كرار ليكتل شرطين وهضع

 في هكتل أل.لل كرار بحاجة كنا هكتل



 األمتر من المكرر وهكتل زهادة ال كرار

 316بها العناهة تعظو ال ي

– بتنه بر أل من غلط وقد" :الزركشي .ت

 أنها الفصاحة،ظنً  أساليب من -ال كرار أي

له،  فائدة ال

  ذا محاسنها،السيما من كت بل بذلك وليس

 العظمى :وفائدته ..ببعض بعضه تّعلق

 تّنرر تكرر  ذا الكالم :قيل ال نرهر،وقد

ال كرار  فتائد من العدهد فذبر

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- السيد حنيق تأوهل مشكل النرال ت،- ابن ق يبة 315

 180ص،م 1973 ،2أحمد صنر،دار ال راث ، ط-

 ثالث رسائل في  عجاز النرال المصدر ،-الرماني 316

 52السابق  ص

 أساليب في التاحد الكالم  براز  ل 1

 من مافيه هخفي ال بثيرة وفنتل مخ لفة

 .الفصاحة

 هدلل مخ لفة متاضع في النصة برر - ذا2

 بمثل اإلتيال عن عاجزول أنهو بذلك على

 .جاء نظو أي النرال



 تر أال شيًئا، فيها زاد النصة برر  ذا3-

 عليه متسي عصا في الحية ذبر هأنه

 في ذبركا السالم،و

 حية بل ليس أل ففائدته ثعباًنار اخ متضع

 317.ثعباًنا

 تنرهر كت هؤدهه ما أكو فإل :الزمخشري

 به العناهة  ظهار كت وتتبيد المكرر

 وأبين السلتك في أمثل ليكتل

 أل فائدته" :الزمخشري لالع ناد،هنتل

 اتعاًظا منه لنبأ اس ماعك عند هجددوا

 مس حق األنباء تلك من بال و ل وتنبيها،

 هغلبه ال بي هنبهتا به،وأل هخ ص الع بار

 318والغفلة السرور

 ال كرهر في  ل" :اخر وضع فيو وهنتل

 لها األنفس،وتثبيً ا للمعاني فيا تنرهر

 تّحفظ  لى طرهق ال أنه تري أال .الصدور في

 .منها تّحفظه ماهرام تردهد  ال العلتم

 في له أمكن بال تردهده وّبلما زاد

 الفهو،وأثبت في له النلتب،وأرسخ

 319 "النسيال؟  من للذبر،وأبعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 9ص،  3 ، المصدر السابق ، جالبركال ،لزربشي ا-317

 و 20ص،  3 ، المصدر نفسه،جلزربشي ا:318

- الشيخ عادل أحمد عبد حنيقالزمخشري،الكشاف،ت

 ،1ط ،المتجتد والشيخ علي محمد معتض مك بة العبيكة

 435 ، ص4،ج 1م ط1998كـ 1418

 20ص،  3 ، ، المصدر نفسه،ج-- الزربشي 319

 

 

 

 :التكرار نفاة

 النرال في ال كرار وجتد نفتا الذهن  ل

 لفظها تكرر بلمة بل من المنصتد أل هرول

 في الكلمة تلك نفس غير النرال،كت في

 النرال في بلمة تكررت فإذا .اخر متضع

 المعنى واحدة،لكن مرتين،فالكلمة

 أو بلمة تكررت و ذا .اثنال والمنصتد

 واحدة مرات،فالكلمة خمس النرال في اهة

 .خمسة والمناصد المعاني لكن

 القرآن في التكرار  نفاة أشهر ومن

 :الكريم



 ال أنه بالدليل أثبتاإلسكافي  الخطيب -أ

 على مثال وضرب الكرهو النرال في تكرار

 ذلك

} 4النبأ َبالَّ سََيْعَلُمتلَ {  لى سترة (فالناظر

 أل هع ند اآله ين }كاتين5ُثوَّ َبالَّ سََيْعَلُمتلَ {

 فيهما،هجد ال أمل عند تكراًرا،ولكن فيها

 الدنيا، في بالعلو .تخ ص األولى اآلهة أل

 تخ ص الثانية واآلهة

 320ب كرار) هس ل ًذا اآلخرة،فهت في بالعلو

 النرال في النصص هرد" :قطب سيد -ب

 ومناسبات،وكذه متاضع في الكرهو

 أجلها،كي من النصص هساق ال ي المناسبات

 ال ي النصة،والحلنة مساق تحدد ال ي

 تأتي ال ي منها،والصترة تعرض

 كا،تنسيًنايتؤد ال ي عليها،والطرهنة

 تعرض الذي والفكري،والفني الروحي للجت

 المتضتعي،وتحنق دوركا تؤدي فيه،وبذلك

 .المطلتب  هناعها النفسية،وتلني غاه ها

أل  الناس هحسب و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ، درة ال نزهل وغرة ال أوهل،- الخطيب اإلسكافي 320

 1ط ، م 2001كـ 1422 ،1ط،-محمد مصطفى اهدهنحنيقت

 1926ص،3ج،جامعة أم النرى السعتدهة 

 النصة النراني،ألل النصص في تكراًرا كناك

 ش ى،ولكن ستر في ه كررعرضها التاحدة

 أو مننصة أنهما تؤبد الفاحصة النظرة

 واحدة،من صترة في تكررت قد مننصة حلنة

 في األداء وطرهنة هساق الذي الندر ناحية

 بال حلنة تكررت حيثما السياق،وأنه

 حنينة بنفي      تؤدي جدهد كنالك

 321"ال كرار

 في تكرار بتجتد االدعاء أما :عباس فضل-ت

 له،ونذبر صحة ا،فال ب اب من وألفاظ اهات

 فيها أل ادعي ال ي اآلهات كذه بعض لك

 ا ب اب لها،ل درك،أل تكراًرا،مناقشين

 األمثلة بعض و ليك322ال كرار شبه من خالٍ 

 323ذلك تتضح ال ي

 النبلة تحتهل شأل في تعالى قال

  َقْد َنَرى َتَنلَُّب َوْجِهكَ ِفي السََّماء َفَلنُ ﴿

َولَِّينَّكَ ِقْبَلًة َتْرَضاَكا َفَتلِّ َوْجَهكَ شَْطَر اْلَمسْجِِد 

اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُبنُ ْو َفَتلُّتْا ُوُجِتَكُكْو شَْطَرُه 



َوِ لَّ الَِّذهَن ُأْوُتتْا اْلِكَ اَب َلَيْعَلُمتَل َأنَُّه 

اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْو َوَما اُّ 

َغاِفٍل َعمَّا ب

َوِمْن َحْيُث ﴿وبعدكذكاآلهةهنتلربنا:324﴾َهْعَمُلتلَ 

اْلَحَراِم َوَحْيُث  َخَرْجَت َفَتلِّ َوْجَهكَ شَْطَر اْلَمسْجِدِ 

َما ُبنُ ْو َفَتلُّتْا ُوُجتَكُكْو شَْطَرُه ِلَئالَّ هُكتَل 

ِللنَّاسِ َعَلْيُكْو ُحجٌَّة ِ الَّ الَِّذهَن َظَلُمتْا ِمْنُهْو 

َفالَ َتخْشَْتُكْو َواْخشَْتِني َوألُِتوَّ ِنْعَمِ ي َعَلْيُكْو 

 325﴾َوَلَعلَُّكْو َتْهَ ُدولَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1972، دار الشروق ، في ظالل النرال ،-سيد قطب 321

 55ص،  1 المجلد،1طم ، 

،  عجاز النرال ، المرجع السابق ،-، فضل عباس 322

 210ص

 213-210- فضل عباس المرجع نفسه ، ص323

 144-سترة البنرة اآلهة324

 150سترة البنرة اآلهة -325

 هنرؤكا حينما الكرهمة اآلهات كذه

 شطر التجه ب تلية األمر أل النارئ،هجد

 من أبثر ذبر قد الحرام المسجد

 .لل أبيد ىذلك عللو الكثير مرة،فيذكب

 اآلهات نجدأل النظر نمعن حينما ولكننا



  نما فحسب،و لل أبيد تذبر لو الكرهمة

 ال ي غرضها منها واحدة لكل بال

  ليها،فنحن تنصد ال ي تؤدهه،وغاه ها

 نها  حيث النبلة،ومن قضية خطترة نعلو

 ما حيث ومن النبي لرغبة تلبية جاءت

 هنفي المسلو شخصية اس نالل من فيها

 بيت من النبلة تحتهل بال عبادتهو،ولند

 اإلسالم؛لذا بسخإل أول الكعبة  لى المندس

 ال حتهل،ومع كذا شأل العناهة كذه وجدنا

 فاآلهة.بها خاص مغزى اهة لكل ال ذلك

 للنبي والمؤمنين، ل تبين جاءت األولى

 فيها ورغب و تمني متكا ال ي النبلة كذه

 الثانية اآلهة طلب و،وأما لما ا أجابكو

 قضية لبيال فيها األمر بال فلند

 ا أمربو ال ي النبلة كذه أل أخرى،وكي

 وكي أبًدا تنسخ لن  ليها ت حتلتا أل

 الثالثة اآلهة الباقية،وأما النبلة

 األمر كذا من الهدف أل تبين فجاءت

 تنطعتا أل أجل النبلة،من  لى بال حتل

 عليكو للناس  فال هبني قتل بل دابر



 ال ال كرار أمر أل نجد - ذل- وككذا.حجة

 326الكرهمة اآلهات غاهة مع هس نيو
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المرجع السابق ، ،  عجاز النرال ،- فضل عباس 326

 213-210ص

 :الخالصة

 أقتال على التقتف خالل من  ه ضح-1

 في لل كرار ومعارضين مؤهدهن من العلماء

 من عابته  نما:هلي ما النرانية الفاصلة

 غير عنه مس غنى بال ما كت و ال كرار

 منه؛ألنه شيء النرال في ليس به مس فاد

 .النتل من فضال هكتل

 في النصة أل على العلماء اتفاق-2

 بتنها حيث من ت كرر قد الكرهو النرال

 النرال أل األلفاظ،فنجد حيث من ال قصة

 من النراني السياق مع ه ناسب ما هعرض



 هنرأ حيث:قطب سيد النصة،هنتل كذه

 مناسبة أنها هجد الحلنات كذه اإلنسال

 اخ يار في فيه،ستاء وردت الذي للسياق

 في أوكناك،أو كنا تعرض ال ي الحلنة

 .عرضها طرهنة

 أنها هجد العنيدة آلهات الم دبر  ل 3-

 في قررت متضع بل ال كرار،ألل من خالية

 ال جدهدة وفائدة معنى فيه نجد العنيدة

 اإلمام اآلخر،وهنتل المتضع في نجدكا

 هتم أسماء عن ه حدث وكت الغزالي

 رحمه– أكتال،هنتل من فيها وما النيامة

بنت  كلأ تنر فيما تفكر بنت ولت" :-ا

 شعر منه شاب مما مرارتك تنشق بأل جدهرا

 بحربة قنعت ما  ذا المرسلين و سيد

 فالنيامة النرال ثمرة حرمت فند اللسال

 بعض ا وصإل فيه،وقد ذبر  ما أحد

 من وأبثر النيامة :دواكيها

 بثرة على أساميها بكثرة أساميها،لننإل

 األسامي بكثرة المنصتد معانيها،فليس

 تنبيه لغرض واأللناب،بال  األسامي تكرهر



 أسماء من سو ال ك األلباب،ف حت أولي

 نعتتها من .نعت بل وفي سر النيامة

 327"معانيها معرفة على معنى،فاحرص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، - اإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 327

 حياء الك ب العربية بيروت ، ،  حياء علتم الدهن 

 549 ،ص4لبنال ،مجلد

 دعوى مراعاة الفاصلة في القرآن 

 ل تنصي اراء الدارسين العرب الندامى 

في المسائل الهامة الم علنة بالنرال 

الكرهو ألمر ال بد منه، لعلمنا أل 

دراساتهو كي اللبنة األصيلة في الدراسات 

اإلعجازهة. و ذا بال للدراسات الحدهثة 

مزاهاكا ال ي ال ُتنكر، فإنه من التاجب 

أل ُنطل على ال راث النندي، قبل أل 

نج هد في قضاها بال للندماء السبق في 

تناولها لصفاء لغ هو، ولنربهو من زمن 

 الرسالة، وقبل أل نناقش اراء الغربيين

الذهن قرءوا كذا ال راث، لكنهو نظروا 

ومما نجده في كذا . ليه بطرقهو الخاصة

الباب، االخ الف حتل داللة الفاصلة على 



المعنى أو اب فائها بذاتها وكذا ن ج عن 

جداال حادا بين نفاة السجع من النرال 

ودعاته  

ونأخذ نماذج من سترة طه والرحمن رأى 

بعض العلماء  أل النرال راعى الفاصلة 

 فيها 

 أل هكتل 328-تندهو الضمير على ما هفسره1

ال أخير  خالل بال ناسب فيندم لمشابلة 

﴿َفَأْوَجسَ الكالم ولرعاهة الفاصلة ..بنتله 

ِفي َنْفِسِه خِيَفًة مُّتسَى﴾
 فإنه او أخر ﴿ ِفي 329

َنْفِسِه﴾ عن﴿ مُّتسَى ﴾؛ فات ال ناسب ألل قبله 

﴿ُهخَيَُّل ِ َلْيِه ِمن ِسْحِرِكْو َأنََّها َتسَْعى﴾
330 

 331وبعده﴿ِ نَّكَ َأنَت اْألَْعَلى﴾

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1795ص، اإلتنال  ، المصدر السابق ، وطي ي- الس328

 67-سترة طه اآلهة 339

 66-سترة طه اآلهة 330

 68- سترة طه اآلهة 331

 



وجعل منه السكابي ﴿اَمنَّا ِبَربِّ َكاُروَل 

 ب ندهو ﴿َكاُروَل ﴾مع أل ﴿ُمتسَى﴾ 332َوُمتسَى﴾

 333أحق بال ندهو 

ومنه قتله تعالى :﴿َربُّ 334-ال ندهو للسبق2

اْلَمشِْرَقْينِ َوَربُّ اْلَمْغِرَبْينِ﴾
335 

- أفعل ال فضيل أو المفاضلة  : وأما 3

قتله تعالى ﴿َفِإنَُّه َهْعَلُو السِّرَّ 

.... أحدكما: أنه أفعل تفضيل 336َوَأْخَفى﴾

هس دعي مفضال عليه علو ح ى ه حنق في 

نفسه فيكتل حينئذ تندهو السر من النتع 

 337األول وثانيهما مراعاة رؤوس اآلي

ه ال ندهو وجاء مؤخرا ببال النصد  - ما4

 :

 ومنها 338- تندهو الفاضل على األفضل5

قتله تعالى َقاُلتا ﴿اَمنَّا ِبَربِّ َكاُروَل 

 ت ميما على الفاصلة بخالف قتله 339َوُمتسَى﴾

في سترة الشعراء﴿ َربِّ ُمتسَى َوَكاُروَل﴾
340 
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 70- سترة طه اآلهة 332



،  3ج، المصدر السابق ، البركال  الزربشي ، - 333

 235 -234ص

 234ص،  3ج،- المصدر نفسه 334

 7سترة طه اآلهة -335

 17سترة الرحمن اآلهة 336

 245ص،  3 ، المصدر نفسه ج-الزربشي337

 282-281 ص3جنفسه ،المصدر ، - الزربشي338

 70-سترة طه اآلهة 339

 48-سترة الشعراء اآلهة 340

- تندهو المعمتل على المعمتل نحت قتله 6

  ذا 341تعالى ﴿ِلُنِرَهكَ ِمْن اَهاِتَنا اْلُكْبَرى﴾

 342أعربنا الكبرى مفعتل نري 

 مجازكا 343﴿ِلُنِرَهكَ ِمْن اَهاِتَنا اْلُكْبَرى﴾

مندم ومؤخر أي لنرهك الكبرى من اهاتنا 

((344 

- زهادة حرف المد و بناؤه مع 7

 346نحت :﴿الَّ َتخَاُف َدَربًا َوَال َتخْشَى﴾345الجازم

 ﴿ِ لَّ 347- اخ صاص بل من المش ربين بمتضع8

 348ِفي َذِلكَ َآلَهاتٍ ألُِّْوِلي النَُّهى﴾

-الحذف ومنه حذف م علق أفعل ال فضيل 9 
نحت ﴿َهْعَلُو السِّرَّ َوَأْخَفى﴾349

350 



-الحذف ومنه حذف م علق أفعل ال فضيل 9

نحت ﴿َهْعَلُو السِّرَّ َوَأْخَفى﴾
351 
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 23- سترة طه اآلهة 341

  1794ص، المصدر السابق ، اإلتنال ،   السيتطي 342

 23- سترة طه اآلهة 343

، مجاز النرال ،  أبت عبيدة معمر بن المثنى -344

- محمد فؤاد سزبين ،مك بة الخانجي ، مصر ، حنيقت

 18 ، ص2ج

 1796صنفسه، المصدر  السيتطي، -345

 77- سترة طه اآلهة 346

 1799ص، نفسه ، المصدر  السيتطي-347

 128- سترة طه اآلهة 348

 1799ص، نفسه المصدر، السيتطي -349

 7-سترة طه اآلهة 350

 7-سترة طه اآلهة 351

 

نحت﴿َفَال 352- االس غناء باإلفراد عن ال ثنية

 353ُهخِْرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَ شَْنى﴾

 355 و الرازي354وعلل بل من الزمخشري

﴿َفَال  : سناد الفعل في قتله تعالى

  لى ادم 356ُهخِْرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَ شَْنى﴾

عليه السالم فحسب، مع أل المخالفة صدرت 



من ادم وزوجه حتاء ، بأل ذلك مراعاة 

 ال  :للفاصلة؛ حيث  ل اآلهة ال ي قبلها

وال تعرى  : بليس أبى  وال ي بعدكا

ان هي ا بألإل منصترة، فكال من المناسب 

أل هنتل ف شنى ، ولو هنل: ف شنيا  

-االس غناء بال ثنية عن اإلفراد نحت 

﴿َمَناَم َربِِّه َجنََّ الِ﴾
 جاء في اإلتنال  357

((قال الفراء أراد الجنة بنتله ﴿َفِإلَّ 

فثنى ألجل 358اْلَجنََّة ِكيَ اْلَمْأَوى﴾

 359الفاصلة))

وهنتل الفراء  :((وقد هكتل في العربية 

 360جنة  تثنيها العرب في أشعاركا))

- الزهادة في قتله تعالى :﴿الشَّْمسُ 

اواألصل بحساب 361َواْلَنَمُر ِبُحسَْبالٍ﴾

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1799ص،  المصدر السابق ، اإلتنال،   السيتطي -352

 117- سترة طه اآلهة 353

،  4جالمصدر السابق، -الزمخشري ، الكشاف ،-354-355

فخر الدهن الرازي ، ال فسير الكبير دار و 113ص

 123 ،ص22، ج1م ط1981كـ 1،1401ط،الفكر ، بيروت 

 117-سترة طه اآلهة 356

 46- سترة الرحمن اآلهة 357



 41- سترة النازعات اآلهة 358

 1799- اإلتنال نفسه ص359

 معاني النرال  عالو الك ب ، ، -الفراء360

 3 ،ج3م، ط1983÷ـ 3،1403ط،بيروت

 5- سترة الرحمن اآلهة 361

بنتل ابن بثير ((أي هجرهال م عاقبين 

 362بحساب )) 

((الحسبال مصدر زهدت فيه األلإل والنتل 

بما زهدت في الطغيال والرجحال والكفرال 

فمعنى بحسبال أي بحساب وتندهر من 

 363العزهز العليو ))

- الزهادة في قتله تعالى :﴿ِلُنِرَهكَ ِمْن 12

 أصل الكبرى الكبر 364اَهاِتَنا اْلُكْبَرى﴾

وقال الكبرى مراعاة للفاصلة ال ي قبلها 

 365((الكبر فجرى على نظو اآلي ))

- الحذف أل هن ضي الكالم شيئين فين صر 

 بنتله تعالى 366على أحدكما  ألنه المنصتد

﴿َفَمن رَّبُُّكَما َها ُمتسَى﴾
367 

- تأخير المخبر عنه مراعاة للفاصلة 14

في قتله تعالى ﴿لََّعلِّي اِتيُكو مِّْنَها ِبَنَبسٍ 

 368َأْو َأجُِد َعَلى النَّاِر ُكًدى﴾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



- أبي الفدا  سماعيل بن عمر بن بثير النرشي 362

- سامي بن حنيقتفسير النرال العظيو ، ت، الدمشني

كـ 1418، 2 ط ،دار طيبة السعتدهة، محمد سالمة 

 489ص،  7ج، م 1999

 ،  أضتاء البيال ، — محمد األمين الشننيطي 363

 ،دار علو الفتائد ،  شراف بكر بن عبد ا أبت زهد 

 786 ص7  ج2م ، ط1980÷ـ 1400جدة 

 23-سترة طه اآلهة 364

محمتد بن أبي الحسن النيسابتري - هجار البيال -365

- د علي بن سليمال حنيقعن معاني النرال ، ت

 د- 1418 ،3ط، مك بة ال تبة السعتدهة ،العبيد

 30ص،  2ج، م 1997 تحنيق،

،  3ج، المصدر السابق ،-البركال - الزربشي،366

 126ص

 49-سترة طه اآلهة 367

 10- سترة طه األهة 368

 ((وقتله في طه ﴿َأْو َأجُِد َعَلى النَّاِر 

 أي من هخبرني بالطرهق فيهدهني 369ُكًدى﴾

 ليه و نما أخر ذبر المخبر عنه وقدمه 

 370فيهما مرات لفتاصل اآلي))

 التاقع الم صل الضمير صتت حذف وبذلك

 اآلهات،ومنه فتاصل في وقًفا به مفعتال

وكداه  :،ال ندهر" َوَكَدى " :تعالى قتله

 َوَما َكَدى  " :وقتله قتله



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10-سترة طه االهة 369

أسرار ال كرار  ، ، -محمتد بن حمزة الكرماني -370

 174ص،  أحمد عبد ال تاب عتض ، دار الفضيلة حنيقت

 

 

 

 



الفصل الثالث 

جمالية اإلهناع في 

سترتي طه والرحمن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جمالية اإليقاع في اللغة العربية 

مفهوم اإليقاع : 

 ل مفهتم اإلهناع من أبثر المفاكيو 

الشعرهة  شكاالً ما نظرنا  ليه باع باره 

ننلة متسينية حدثت من شعر البحتر  لى 

بذلك هزهد من  شكالية . شعر ال فعيلة



كذا المفهتم النظر  ليه بمصطلح وافد ال 

 فند بال ،عالقة له باللغة العربية 

للباحثين في دراسة اإلهناع مخ لفة ومعنى 

 وكي مصطلح  نجليزي Rhythmبلمة  هناع 

مش ق من اليتنانية ومعناه ال دفق 

 ثو تطتر معناه وأصبح مرادفا 371والجرهال

ال ي تعني  بالفرنسية  measurلكلمة

 372المسافة المتسينية 

(( تنظيو م تال لعناصر وهعرفه سترهت 

م غيرة بيفيا في خط واحد وهصرف النظر 

 ومعنى كذا أل 373عن اخ الفها الصتتي ))

اإلهناع ال ه تلد من تكرار عنصر واحد بل 

من نسيج من العناصر وكذا ما أبده 

الشاعر  ليتت حيث هنتل (( من الخطأ أل 

تع ند أل بل شعر هجب أل هكتل م ناسق 

النغو فليس النغو الم ناسق ستى عنصر 

 374واحد من عناصر متسينى األلفاظ)) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مك بة  لبنال  ، معجو مصطلحات األدب ،- مجدي وكبه371

د- اب سام أحمد حمدال وRhythm مادة ،  1974بيروت 



، األسس الجمالية لإلهناع البالغي في العصر العباسي 

 21م ص1998÷ـ 1،1418ط، دار النلو العربي حلب 

األسس الجمالية لإلهناع ، -د- اب سام أحمد حمدال372

 21ص، المرجع السابق ، البالغي في العصر العباسي 

- عز الدهن  سماعيل ، األسس الجمالية في النند 373

، م 1955 ،1دار الفكر العربي ، مصر ط، العربي 

 120ص

دار ،  قضية الشعر الجدهد ،  محمد النتههي-374

  22 صم،1971،  2ط، الفكر 

 

ومع أل اإلهناع  أساس بل الفنتل  ال أنه 

ارتبط بالشعر و المتسينى أبثر 

أما مفهتم اإلهناع في الدرس العربي فهت 

ال هخ لإل عن المفهتم األول الذي هجعل 

اإلهناع مرتبط بالتزل والشعر  

ولو هلحظه الدارستل  ال من خالل المتسينى 

و ذا ت بعنا المعاجو ،والتزل الشعري 

العربية الندهمة وجدناه ال هخرج عن كذا 

فابن طباطبا عند تعرهفه للشعر ،الفهو 

لو هعرفه على أساس ال ناسبالصتتي وال 

على أساس التزل بل على اع باره بينة 

 هناعية من ظمة حيث هنتل في تعرهفه 



للشعر ((بالم منظتم بائن عن المنثتر 

الذي هس عمله الناس في مخاطب هو بما خص 

به النظو الذي  ل عدل عن جه ه مج ه 

وفسد على الذوق ونظمه معلتم ، األسماع 

محدود فمن صح طبعه وذوقه لو هح ج  لى 

االس عانة على نظو الشعر بالعروض ال ي 

كي ميزانه ومن اضطرب عليه الذوق لو 

هس فق من تصحيحه وتنتهمه بمعرفة العروض 

 376والحذق به )) 

أما الخليل  فمفهتمه لإلهناع ننله ابن 

سيده أنه (( حربات م ساوهة األدوار لها 

 وفي لسال العرب انه 377عتدات م تالية))

(( من  هناع اللحن والغناء وكت أل هتقع 

 378األلحال وهبنيها))

وفي النامتس المحيط كت (( هناع ألحال 

 379الغناء))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –طه الحاجري حنيق تالشعرعيار، -ابن طباطبا376

المك بة ال جارهة الناكرة ، ومحمد زغلتل سالم 

 4-3م، ص 1956،

 ، دار الفكر 3 السفر ، المخصص ،-ابن سيده 377

م مادة (وقع) 1978، بيروت 



-ابن منظتر ، لسال العرب مادة (وقع) دار 378

مادة (وقع) ، مصر ، المعارف ، طبعة جدهدة ومننحة 

شربة فن ،  النامتس ، - مجد الدهن الفيروزبادي379

مادة وقع  ، 3ج ،  5 ط، الطباعة ، مصر 

 

وت تسع داللة اإلهناع عند الفالسفة 

الندماء فال تنحصر في المتسينى بل تشمل 

الحروف أهضا فيعرفه أبت حيال ال تحيدي 

أنه(( فعل هكبل زمال الصتت بفتاصل 

 380م ناسبة م شابهة وم عادلة))

( تندهر لزمال :وهعرفه ابن سينا أنه 

الننرات فإل اتفق أل بانت الننرات 

من ظمة بال اإلهناع لحنيا و ذا اتفق أل 

بانت محدثة للحروف المن ظو بال منها 

بالم بال اإلهناع شعرها وكت بنفسه  هناع 

 381مطلق)

ونلحظ من ذلك أل الدرس الندهو لإلهناع 

حيث ، الشعري مرتبط باإلهناع المتسيني 

لو هلحظته  ال من خالل التزل وفي  طار 

زمن النطق ولهذا نجد أل اإلهناع الشعري 

لو هحدد مفهتمه ولو هبرز بمصطلح في 



الدرس العربي الندهو  ال محاولة حازم 

النرطاجني ال ي بانت أبثر دقة من 

سابناتها حيث اس طاع من خاللها أل هفرق 

بين اإلهناع الشعري واإلهناع المتسيني 

بعد  درابه أل ال ناسب الزمني في الشعر 

هخ لإل عنه بليا في المتسينى وذلك الخ الف 

األداة  فالكلمة عنده ال ي كي أداة 

ت ميز بال تافق بين المسمتع والمفهتم 

 .الشعر 

وكذا هكسبها قدرة المتسينى على اإلهحاء 

الصتتي النائو على اس غالل الصفة 

((وألل :هنتل حازم النرطاجني،المكانية 

النفس في الننلة من بعض الكلمة 

الم نتعة المجاري  لى بعض على قانتل 

اس جدادا لنشاط  محدد راحة شدهدة و

السمع بالننلة من حال  لى حال ولها في 

حسن اطراده في جميع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- حنيقت، المنابسات ، - أبت حيال ال تحيدي 380

م 1979 ، 2دار اآلداب بيروت ط، محمد تتفيق حسن 

 285ص



نشر ،  زبرها هتسإل حنيقت، -ابن سينا ، الشفاء 381

 81ص،  3 ج،وزارة ال ربية الناكرة

المجاري على قتانين محفتظة قد قسمت 

المعاني فيها على المجاري أحسن قسمة 

ال عذهب واس لذاذ للنسمة  تأثر من جه ي

البدهعة والتضع الم ناسب العجيب فكال 

تأثير المجاري الم نتعة وما ه بعها من 

الحروف المصتتة من أعظو األعتال على 

 382تحسين متاقع المسمتعات من النفتس)) 

كذال الجانبال الزماني والمكاني غبر 

عنهما حازم بالتزل والنظو   

ومما سبق نجد أل حازم النرطاجني اس طاع 

أل ما وقع فيه الندماء حيث لو هفرقتا 

 .بين التزل والنظو 

أما المحدثتل فند تباهنت اراءكو عند 

وذلك ب باهن ،تناولهو لمفهتم اإلهناع 

مشاربهو واتجاكاتهو 

محمد مندور جعله هنتم على أحد العنصرهن 

الذهن هنتم عليهما الفن اإلهناع والكو  

:( أما اإلهناع فهت متجتد في النثر 

والشعر ألنه ه تلد عن وجتد ظاكرة صتتية 



م ساوهة أو  أو ترددكا على مسافات زمنية

 أما الكو فيخ لإل 383م حاوبة أو م نابلة)

بين الشعر والنثر ففي الشعر هحدد 

بالتزل وفي النثر هحدد بالزمن زمن 

 .النطق 

أما  براكيو أنيس فيربز على أساسية 

النبر في العربية وه ميز الشعر عنده عن 

النثر بالنغمة المتسينية أو متسينى 

الكالم وكي تدل على اخ الف درجة الصتت 

عند النطق ولكنه لو هأتي على ذبر 

اإلهناع بل أشار  ليه  شارة غابرة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

منهاج البلغاء وسراج األدباء ، - حازم النرطاجني382

دار الك ب ، - محمد الحبيب بن ختجة حنيقت، 

 89 صم،1966تتنس ، المشرقية 

مك بة نهضة ،-محمد مندور ، في الميزال الجدهد 383

 187 صحنيق،ت-  د2مصر الناكرة ، ط 

 

عياد شكري هفرق بين اإلهناع الشعري  و

واإلهناع المتسيني على أساس النبر الذي 

هراه هلعب دورا أببر في المتسينى 



الرتباطه بحربة الجسو أما في الشعر 

فاإلهناع ه بع خصائص اللغة ال ي هنال  

فيها وربط اإلهناع بالمعنى واإلحساس 

 384واع بره عنصرا أساسيا في بل الفنتل

(الحربة المن ظمة في :وهعرفه بأنه 

 385الزمن مرتبط بال كرار)

من كذه المتاقإل نالحظ أل أغلب الدارسن 

المعاصرهن ربزوا على عامل الزمن الصتتي 

بأساس لإلهناع وبهذا الفهو ف ح نعيو 

اليافي نتافذ بعيدة لإلهناع تجاوز بها 

المجال الصتتي الضيق من خالل دراس ه 

الفرهدة من نتعها لإلهناع في النرال 

ووضع قتاعد له ت مثل في ال نتع ، 

ال نابل ال رجيح ال تقع اإلضافة السكت 

 386ال رنو النفلة الفاصلة

وميز بين التزل واإلهناع تمييزا دقينا 

بعدما بال هشتبهما الغمتض (فالتزل كت 

النمط المحدد الصرف أو الهيكل السكتني 

و المجرد أما اإلهناع فهت العنإل ،الجاكز

 بما 387المنظو أو حربة النص الداخلية)



ميز بين اإلهناع النثري واإلهناع الشعري 

و هناع النرال الكرهو فيرى اليافي أل 

اإلهناع النراني هنبع من اندماج عنصرهن( 

من نغمة خاصة تناسب الفكرة وتنتم 

النافية فيها "الفاصلة النرانية"بدور 

المف اح ومن لحن هن ظو النغمات جميعا 

على اخ الف درجاتها وفي شكل منسجو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألسس الجمالية لإلهناع ، ا-د- اب سام أحمد حمدال 384

 37ص، المرجع السابق ، البالغي في العصر العباسي 

دار ، متسينى الشعر العربي ، - محمد شكري عياد 385

  45 ص، م 1968 ، 1ط، المعرفة 

- نعيو اليافي ، قتاعد تشكل النغو في متسينى 386

، م 1985 ،16-15ع، مجلة ال راث العربي ، النرال  

 90ص

-نعيو اليافي ، ثالث قضاها حتل متسينى في 387

 90ص،  17 مجلة ال راث العربي ع، النرال

 

وم ناسب هخلإل في روع الم لني شعترا ما 

بالنغمات هتقع  هناعات ش ى على أوتار 

 388النفس )

مستويات اإليقاع : 



همكننا أل نصنإل مس تهات اإلهناع في 

 ثالثة مس تهات :  لىالعربية 

األول: وهظهر فيه اإلهناع مع مدًا  المس تى

على تتزهع المناطع الّلغتهة ، وعندئذ 

 389هسمى اإلهناع الكمي

المس تى الثاني : وهع مد اإلهناع فيه 

على ( النبر ) في الجمل ،  ذ تنظو 

المناطع تبعًا الن ظام النبر . فاإلهناع 

هعطي نتعًا من النظام للمناطع المنبترة 

، وهمكن عده في اللغة العربي تبادالً بين 

المناطع المنبترة وغير المنبترة في 

 390داخل ان ظامات  حصائية محددة 

المس تى الثالث : فاإلهناع هع مد فيه 

على ( ال نغيو ) أي أصتات الجمل من 

صعتد وانحدار وما شابه ذلك . 

و ال نغيو هؤدي وظيفة عظيمة ت مثل في " 

، انسجام األصتات حيث تك مل فيه النغمات 

 ." وت آزر مؤدهة المعاني والمناصد
وال نغيو بهذا المفهتم ما كت  ال 391

تغييرات متسينية ت ناوب الصتت من صعتد 



وكبتط ، أو من انخفاض  لى ارتفاع ، 

وهحصل في بالمنا وأحادهثنا لغاهة وكدف ، 

وذلك 
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مجلة ، -نعيو هافي ، عتدة  لى متسينى النرال 388

 64ص، م 1987م 1986، ال راث العربي 

 ن روبيا اإلهناع في العربية ، -. ليلى الشربيني389

 1997 ، ش اء 4 ، ع 15: مجلة فصتل ،الناكرة ، مج 

 270،ص 

 271- المرجع نفسه ص390

-د . عليال بن محمد الحازمي ، ال نغيو في 391

ال راث العربي ، مجلة جامعة أم النرى ، مكة 

  283، صم1995 ، 12المكرمة ، مج 

حسب المشاعر واألحاسيس ال ي تن ابنا من 

رضى وغضب ، وهأس وأمل ، وتأثر وال مباالة 

و عجاب واس فهام ، وشك وهنين ، ونفي 

و ثبات . فنس عين بهذا ال غير النغمي 

ببير في ال فرهق بين  الذي هنتم بدور

الجمل. فنغمة االس فهام تخ لإل عن نغمة 

اإلخبار ، ونغمة النفي تخ لإل عن نغمة 

 .392اإلثبات "



وال نليبات تنغيمية في سياق اآلهات 

النرانية  ال تمس باألصل الداللي ، بل ه و 

ال نتهع في  طار كذا األصل الداللي ودول 

العدول عنه . واألمر بهذا الشكل له صلة 

وثنى بحالة ( الم كلو ) وسيكتلتجي ه ، 

وكذا جتكر ما أشار  ليه د .سمير س ي ية 

 ذ هنتل :" قد تكتل النغمة نغمة تفاؤل 

فيسميها بعضهو النغمة التجدانية ، وقد 

تكتل نغمة تشكك أو ضجر أو هأس أو 

اس سالم أو غير ذلك مما له عالقة 

 ."393بسيكتلتجية الم كلو

وعلى كذا فإل المس تهات الثالثة المشكلة 

لجتكر اإلهناع من مناطع ونبر وتنغيو كي 

في جتكركا منظتمة م كاملة للمعنى 

اإلهناعي في سياق النص النراني . بما 

أنها تسهو في  ضفاء لمسة نظمية على 

سياق اإلهناع من ناحية ، وتشييد بعد 

جمالي في  طار كذا النظو من ناحية أخرى 

وعلي فإل البنية البالغية ت مثل في 

المس تهين كما : أ - المس تى الصتتي : 



وههدف كذا المس تى  لى تتظيإل الجماليات 

البالغية في  طار  هناعي ، مثل تتظيإل 

فنتل البدهع الصتتية الجناس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-د . عبد الكرهو مجاكد ، الداللة اللغتهة عند 392

 178 ،ص م2000العرب ، دار الحتار ، دمشق ، 

-- د . سمير س ي ية ، منهج ال حليل اللغتي في 393

 15النند األدبي ، مجلة ال راث العربي ، دمشق ، ع 

 154،صم1985،هناهر 

 

وال كرار وال تازي ورد األعجاز على 

الصدور وغيركا 

ب – المس تى الداللي : حيث ه و كنا 

اس ثمار دالالت ال رابيب على المس تى 

اإلفرادي ( ما هخص الكلمة بالطباق ) ، 

وعلى المس تى الجملي ( ما هخص ال ربيب 

وغير ذلك .بالمنابلة وال ندهو وال أخير)

وب عاضد كذهن المس تهين ت شكل بنية 

 .اإلهناع البالغي 

- اإليقاع في القرآن  

بما علمنا فإل اإلهناع هحدث باإلفادة من 

جرس األلفاظ وتناغو العبارات إلحداث 



ال تافق الصتتي بين مجمتعة من الحربات 

والسكنات ل أدهة وظيفة سمعية ، 

وال أثير في المس مع . وهأتي اإلهناع من 

اخ يار الكلمات من حيث بتنها تعبر عن 

قيمة ال أثير الذي تحدثه وظيفة الكلمة 

في مدلتلها اإلهناعي ، فهت  حداث 

اس جابة ذوقية تم ع الحتاس وتثير 

 . 394االنفعاالت 

بما أل عدد الكلمات ال ي تكتل اإلهناع 

ب ربيباتها تع مد تمامًا على عدد 

 الكلمات الالزمة ل تصيل المعنى في النثر

 والنرال الكرهو هم از في بل سترة منه .

واهة ، وفي بل منطع منه وفنرة ، وفي بل 

مشهد فيه وقصة ، وفي بل مطلع منه وخ ام 

فالعربية لغة  395بأسلتب  هناعي فني

متسينية والنرال الكرهو هسير على سنن 

العربية وأساليبها في ال عبير ف ميز 

 أسلتبه باإلهناع المعجز والجرس الالفت 
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-. عبد النادر فيدوح ، االتجاه النفسي في نند 394

الشعر العربي ، منشترات اتحاد الك اب العرب ، 

 335صم 1992دمشق ، 

:. صبحي الصالح ، مباحث في علتم النرال ، دار 395

د-،  334 ص ،1988 ، 2العلو للمالهين ، بيروت ، ط

حامد صادق قنيبي ، المشاكد في النرال ؛ دراسة 

 ص ،1998تحليلية وصفية ، مك بة المنار ، األردل ، 

273 . 

 

واإلهناع في النرال الكرهو صترة لل ناسق 

الفني ، ومظهر من مظاكر تصتهر معانيه ، 

واهة من اهات اإلعجاز الذي ه جلى في 

أسلتبه الم ميز . وهحتي النرال الكرهو 

 هناعًا متسينيًا م عدد األنتاع ليؤدي 

وظائإل جمالية م عددة  ذ "  ل األثر 

المم ع لإلهناع ثالثي : عنلي ، وجمالي ، 

ونفسي . أما العنلي فل أبيده المس مر 

أل كناك نظامًا ودقة وكدفًا في العمل . 

وأما الجمالي فألنه هخلق جتًا من حالة 

ال أمل الخيالي الذي هضفي نتعًا من 

التجتد المم لئ في حالة شبه واعية على 

المتضتع بله . وأما النفسي فإل حياتنا 



 هناعية : المشي والنتم والشهيق 

واننباض النلب وانبساطه   والزفير

لند جمع النسق النراني بين مزاها الشعر 

والنثر ، فهت قد تجاوز قيتد النافية 

المتحدة وال فعيالت ال امة ، فنال بذلك 

حرهة ال عبير الكاملة عن جميع أغراضه 

العامة . وتضمن في التقت ذاته من خصائص 

الشعر المتسينى الداخلية ، والفتاصل 

الم ناربة في التزل ال ي تغني عن 

ال فاعيل وال نفية ال ي تغني عن 

النتافي . فالمتسينى النرانية  شعاع 

للنظو الخاص في بل متضع ، وتابعة لنصر 

الفتاصل وطتلها . بما أنها تابعة 

النسجام الحروف في الكلمة المفردة ، 

والنسجام األلفاظ في  

  .396الفاصلة التاحدة

فالعطاء المتسيني في النرال الكرهو 

هأتي من اللغة  ذ أل المتسينى فيه ال 

تنبع من وزل شعري بالذي عرفناه في 

تفعيالت الشعر العربي ، ولكنها تنبع من 



اللغة نفسها ، وكي ائ الف األصتات في 

اللفظة التاحدة ، وفي سياق األلفاظ 

وتناسنها وتناغمها وأدائها للمعنى 

ودالل ها عليه  

وال شك أل االن ظام في اإلهناع النثري 

وأببر , قابل لل حنق دول متازهن الخليل

دليل على ذلك  

ــــــــــــــ 

عز الدهن  سماعيل ، األسس الجمالية في النند -396

 2001 ، 3األدبي ، دار الفكر العربي ، الناكرة ، ط

 ،361 

الّنص النراني . ولن أمل سترة اإلخالص 

هنتل تعالى ُقْل ُكَت اَُّ َأَحٌد . مثاالً على ذلك

اَُّ الصََّمُد َلْو َهِلْد َوَلْو ُهتَلْد َوَلْو َهُكن لَُّه 

ُبُفتًا َأَحٌد 

 ّل االن ظام كنا ال ه مثل في تكرار ظتاكر 

صتتية معينة على مسافات معينة بندر ما 

ه مثل في ان ظام تزاهد زخو اإلهناع 

النبري من نبرتين  لى أربع نبرات  لى 

خمس نبرات في األخير ، بعد أل بال اس هل 

بنبرتين قته ين م  الي ين على الكلم ين 



( قل كت ) ، ونبرتين بعدكما على ( ا 

أحد ) . أي أّل الّنص شكل قدرًا من 

ال تازل أوالً ثو بسر كذا ال تازل ( أربع 

خمس  + نبرات + نبرتين + أربع نبرات

نبرات )  

خالنًا بذلك نسنه اإلهناعي الحاد حدة 

باترة من جهة ، والم لطإل قليالً من جهة 

  .397أخرى 

وهمكننا أل نعد ذلك جتكر متقإل النرال 

الكرهو من المذاكب ال ي تنسب هللا ولدًا 

 .غير أل كذا 

االن ظام ليس له صيغة محددة تش رك بها 

نصتص عدهدة , بل هنشأ حين هنشأ بنهج 

وهنجلي ذلك  . خاص بالنص الذي هحدث فيه

بمنارنة  هناع كذه السترة مع ستر قصيرة 

مماثلة لها مثل سترة  الناس وسترة 

 الفلق وسترة المسد وغيركا 

 ل منابع اإلهناع في النرال الظاكرة في 

 398العمل همكن ردكا  لى ما هأتي



- المتسينى النابعة من تآلإل أصتات 1

الحروف في اللفظة التاحدة ، بما ال هخفى 

 أل األصتات 
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 ـــــ

-- بمال أبت دهب ، جماليات الخروج واالننطاع ، 397

مجلة دراسات لسانية وسيميائية ، الدار البيضاء ، 

 . 68 ،ص1999 ، 22ع 

-  براكيو جنداري ، اإلهناع في النصة النرانية 398

-173 ،ص2002 ، ،379، مجلة المتقإل األدبي ، دمشق ، 

186 

م فاوتة في الجرس هنرع بعضها بعضًا حين 

تج مع في اللفظ ، فين ج عن تنارعها 

 الم ناغو لغة متسينية جميلة

-المتسينى النابعة من تآلإل الكلمات 2

حين تن ظو في ال رتيب فنرات وجمل ، 

فاأللفاظ المفردة تنرع األلفاظ المفردة 

المجاورة لها سابنًا والحنًا ، وهنجو عن 

 2تنارعها الم ناسق لغة متسينية جميلة

وليست غاهة األلفاظ للتصإل وال صتهر فحسب 

بل النغو أهضًا ، والذي هأتي من طبيعة 

الحروف  وكذا النغو ليس غاهة في ذاته 



ولأللفاظ قيمة  . و نما كت وسيلة لإلهحاء

ذاتية  ذ تندم الم عة الحسية ال ي 

هجدكا الم لني مس معًا أو قارئًا ، ف نشأ 

من ت ابع أجراس حروفها ، ومن تتالي 

األصتات ال ي ت آلإل منها في النطق ، وفي 

التقتع على األسماع . بما أل ال الؤم 

هكتل في الكلمة بائ الف الحروف واألصتات 

وحالوة الجرس ، وهكتل في الكالم ب ناسق 

 399النظو وتناسب الفنرات وحسن اإلهناع  

وليست اهات النرال الكرهو متزونة حسب 

قتاعد السجع ، وال همكن أل نسمي ما فيه 

من جرس و هناع سجعًا ، ألل كذا االسو 

مأختذ من مصدر بشري كت سجع الكهال ، و 

 401سجعات النرال تتضع تحت اسو الفاصلة 
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-  براكيو جنداري ، اإلهناع في النصة النرانية 398

-173 ،ص2002 ، ،379، مجلة المتقإل األدبي ، دمشق ، 

186 

--مجيد عبد الحميد ناجي،األسس النفسية ألساليب 399

المؤسسة الجامعية للدراسات، ،البالغة العربية 

 م1985بيروت ،



- - بدوي طبانة ، قضاها النند األدبي ، دار 400

 147 ص ،م1988المرهخ ، الرهاض ، 

، -. محمد الحسناوي ، الفاصلة في النرال 401

 124 – 100،ص المرجع السابق 

بما أل للنرال الكرهو نظام صتتي وجمال 

لغتي ، هن ظو باتساقه وائ الفه في 

الغنات   و الحربات والسكنات والمدات

اتساقًا عجيبًا وائ الفًا رائعًا . فهذا 

الجمال الصتتي كت أول شيء أحس ه 

األذال العربية ، أما الجمال اللغتي 

في ميز برصإل الحروف وترتيب الكلمات . 

بما أل للنرال الكرهو تعامالً خاصًا مع 

الحرف والكلمة ، فهت له تعابيره 

الفرهدة ، وبذلك قدراته ال عبيرهة 

ل ندهو الصترة الفنية ، وتعميق المالمح 

، وعرض ال جربة بما لت بانت حية معاشة 

ت خلق أمامنا ، فهت قد ُبِنيَ على تنطيع 

األصتات ، وجرس الحروف ، و هناع الكلمات 

. فما من قدرة تعبيرهة للحرف والكلمة 

عز وجل وبنى  عليها  - ال فجركا ب اب ا 

 402معماره الم ناسق الجميل



 إعجاز النغم القرآني 

ونحن عند قراءتنا للنرال قراءة سليمة 

ندرك أنه هم از بأسلتب  هناعي هنبعث 

منه نغو ساحر هبهر األلباب وهس رق 

األسماع ، وهس تلي على األحاسيس و 

المشاعر . وأل كذا النغو هبرز بروزًا  

واضحًا في الستر النصار والفتاصل 

السرهعة ، ومتاضع ال صتهر وال شخيص 

بصفة عامة ، وه تارى قليالً أو بثيرًا في 

الستر الطتال ، ولكنه هظل دومًا مالحظ في 

  . بناء النظو النراني

و لعلنا ال نخطئ  ل رددنا سحر كذا النغو 

 لى نسق النرال الذي هجمع بين مزاها 

النثر والشعر جميعًا  

 هنتل سيد قطب : " النسق النراني قد 

جمع بين مزاها الشعر والنثر جميعًا ، 

فند أعفى ال عبير من قيتد النافية 

المتحدة وال فعيالت ال امة ، فنال بذلك 

حرهة ال عبير الكاملة عن جميع أغراضه 

العامة ، و أخذ في التقت ذاته من خصائص 



الشعر ؛ المتسينى الداخلية ، والفتاصل 

الم ناربة في 
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- . عماد الدهن خليل ، مدخل  لى نظرهة األدب 402

 – 28،ص م 1988مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ، اإلسالمي 

29  

التزل ال ي تغني عن ال فاعيل ، 

وال نفية ال ي تغني عن النتافي ، وضو 

ذلك  لى الخصائص ال ي ذبرنا فجمع النثر 

 403والنظو جميعا

بما أل كذا النغو النراني ليبدو في قمة 

السحر وال أثير في منام الدعاء ،  ذا 

الدعاء بطبيع ه ضرب من النشيد الصاعد 

 لى ا ، فال هحلت وقعه في نفس المب هل 

 ال  ذا بانت ألفاظه جميلة من ناة ، 

وجمله م ناسنة م عاننة ، و فتاصله 

والنرال  م ساوهة ذات  هناع متسيني م زل

الكرهو لو هنطق عن لسال النبيين 

والصدهنين والصالحين  ال بأحلى الدعاء 

نغمًا , وأروعه سحرًا وبيانًا . بما أل 

النغو الصاعد من النرال خالل الدعاء 



هثير بكل لفظٍة صترًة ، وهنشئ في بل لحن 

 .مرتعًا للخيال فسيحًا 

 ل العالقة بين النرال الكرهو والمتسينى 

اللغتهة عالقة وطيدة ، فمتسينى النرال 

اللغتهة من أروع أنتاع المتسينى 

اللغتهة وأجملها على اإلطالق ، وأشّدكا 

تجانسًا ، وأبثركا تناغمًا وانسجامًا .  

وكي متسينى ناشئة من تخير الكلمات 

وترتيب الحروف والجمل حسب أصتاتها 

 ومخارجها ، وما

بينها من تناسب في الجهر والهمس والشدة 

والرخاوة ،  لى درجة الرافعي أل كذه 

المتسينى جزء من  عجاز النرال الكرهو ، 

ولكن كذه المتسينى ال تخرج عن بتنها 

متسينى لغتهة كدفها كز مشاعر النفس 

و ذباء الروح ح ى تس جيب ألمر ا وتنناد 

 404لشرعه
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 حقيقة اإليقاع القرآني 

هرى بثير من الباحثين أل اإلهناع 

النراني هصعب شرحه لما هم از به من عمق 

وسحر ال هعرف مصدره تحدهدًا ، و ل بال من 

الممكن الحدهث عنه أو تفسيره تخمينا . 

هنتل سيد قطب : " على أل كناك نتعًا من 

المتسينى الداخلية هلحظ وال هشرح ، وكت 

 بامن في نسيج اللفظة المفردة 

وتربيب الجملة التاحدة وكت هدرك بحاسة 

 405خفية وكبة لدنية "

وبثيرًا ما نلمح في النص النراني ما 

هعضد كذا اإلهناع ، وهنتي أصتله ، مثلما 

َوَلَنْد  نلمح في قتله تعالى من سترة طه

 َأْوَحْيَنا ِ َلى ُمتسَى َأْل َأسِْر ِبِعَباِدي َفاْضِرْب 

َطِرهنًا ِفي اْلَبْحِر َهَبسًا الَ َتخَاُف َدَربًا َوالَ 

َتخْشَى َفَأْتَبَعُهْو ِفْرَعْتُل ِبُجُنتِدِه َفَغِشَيُهو مَِّن 



اْلَيوِّ َما َغِشَيُهْو َوَأَضلَّ ِفْرَعْتُل َقْتَمُه َوَما 

، بلمات في غاهة الرقة مثل ( 77-40679َكَدى

أو ( ال تخاف دربًا ) فالكلمات  (هبسًا 

تذوب في هد  

خالنها ، وتصطإل وت راص في معمار ورصإل 

متسيني فرهد ، كت نسيج وحده بين بل ما 

ب ب  

بالعربية سابنًا وال حنًا ، ال شبيه بينه 

وبين الشعر الجاكلي ، وال بينه وبين 

الشعر والنثر الم أخر 

وهرى مصطفى صادق الرافعي أل كذا اإلهناع 

النراني الفرهد كت مناط اإلعجاز وال حدي 

في بدء s  لنرهش لما قرأه عليهو رستل ا

لما قرئ عليهو :(الدعتة . هنتل الرافعي

[ هعني قرهشًا ] النرال رأوا حروفه في 

بلماته ، وبلماته في جمله ، ألحانًا 

لغتهة رائعة ، بأنها الئ الفها وتناسبها 

قراءتها كي تتقيعها ، فلو  قطعة واحدة

هف هو كذا المعنى وأنه أمر ال قبل لهو 

به ؛ وبأل ذلك أبين في عجزكو ح ى  
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 ّل من عارضه منهو بمسيلمة جنح في 

خرافاته  لى ما حسبه نظمًا متسينيًا أو 

بابًا منه ، وطتى عما وراء ذلك من 

 و ال صرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها

دقائق ال ربيب البياني  بأنه فطن  لى 

أل الصدمة األولى للنفس العربية  نما كي 

في أوزال الكلمات وأجراس الحروف دول ما 

ليس ه فق ذلك في شيء من بالم  عداكا . و

 407العرب  ال أل هكتل وزنًا من الشعر 

وقد حاول سيد قطب تتضيح حنينة اإلهناع 

في النرال فنال : "  ل في النرال 

 هناعًا متسينيًا م عدد األنتاع ه ناسق مع 

الجت وهؤدي وظيفة أساسية في البيال . 

النرال الكرهو  فاإلهناع المتسينيي في

هنبعث من تآلإل الحروف في الكلمات ، 

وتناسق الكلمات في الجمل ، ومرده  لى 

الحس الداخلي . واإلدراك المتسيني الذي 



هفرق بين  هناع متسيني و هناع ولت 

 408اتحدت الفتاصل واألوزال

وهن رب الرافعي قليالً من سر كذه 

المتسينى فينتل : " ف ألفت بلماته من 

حروف لت سنط واحد منها أو أبدل بغيره ، 

أو أقحو معه حرف اخر ، لكال ذلك خلالً 

بينًا أو ضعفًا ظاكرًا في نسق التزل وجرس 

النغمة ، وفي حس السمع وذوق اللسال ، 

وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج 

وتساند الحروف و فضاء بعضها  لى بعض ، 

ولرأهت لذلك كجنة في السمع بالذي تنكره 

من بل مرئي لو تنع  
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أجزاؤه على ترتيبها  ولو ت فق على 

طبناتها ، وخرج بعضها طتالً وبعضها 

 وهجب أل نالحظ 409عرضاً 

أل اإلهناع النراني ال هعمل بصترة منفردة 

وبمعزل عن السياقات الم نتعة في النص 

النراني ، وذلك ألل النص النراني منظتمة 

م كاملة األطراف هفضي بعضها  لى بعض في 

سياق تنظيمي فرهد . فاإلهناع النراني 

ه بع في نطاق عمله المتضتع الذي ت كلو 

وهرى سيد قطب أل  عنه اآلهات النرانية

اإلهناع النراني ه نتع تبعًا للمتضتع 

 الذي ت حدث عنه اآلهات النرانية فمثالً 

َوِكيَ  " ال كتهن المتسيني في قتله تعالى

َناَدى ُنتٌح  َتْجِري ِبِهْو ِفي َمْتجٍ َباْلجَِباِل وَ 

اْبَنُه َوَباَل ِفي َمْعِزٍل َها ُبَنيَّ اْرَبب مََّعَنا َوالَ 

َتُكن مََّع اْلَكاِفِرهَن َقاَل سَآِوي ِ َلى َجَبٍل 

َهْعِصُمِني ِمَن اْلَماء َقاَل الَ َعاِصَو اْلَيْتَم ِمْن 

َأْمِر اِّ ِ الَّ َمن رَّحَِو َوَحاَل َبْيَنُهَما اْلَمْتُج 

هذكب طتالً وعرضًا في 410َفَكاَل ِمَن اْلُمْغَرِقيَن 

عمق وارتفاع ، ليش رك في رسو الهتل 



المدات الم تالية  العرهض العميق ، و

الم نتعة في ال كتهن اللفظي لآلهة تساعد 

في  بمال اإلهناع وتكتهنه واتساقه مع جت 

 411المشهد الركيب العميق

و ذا بانت العبارة النرانية ال تنع على 

اذاننا اليتم متقع السحر والعجب 

والذكتل ، فالسبب كت ال عتد واأللفة 

والمعاهشة منذ الطفتلة ، والبالدة 

واإلغراق في عامية مب ذلة أبعدتنا عن 

أصتل لغ نا. ثو أسلتب األداء الرتيب 

الممل الذي نسمعه من مرتلين مح رفين 

اخركا بنبرة  هكررول الستر من أولها  لى

واحدة ال هخ لإل فيها متقإل الحزل من متقإل 

الفرح من متقإل التعيد من متقإل 
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البشرى من متقإل العبرة . نبرة واحدة 

رتيبة تمتت فيها المعاني وت سطح 

 العبارات

 التشكل اإليقاعي في القرآن 

تنبع من النظو النراني خصائص نغمية 

و هناعية ت شكل وفنًا لل تجه السياقي في 

بل جملة من اهاته . وه و كذا ال شكل من 

خالل وضع الحرف أو الكلمة أو الجملة على 

كذا النحت من األنحاء وذلك قصدًأ  لى 

 مالمح فنية تأتي في مندم ها المتسينى

وال أثير أروع .وبذلك هضحي ال عبير أبرع

أهمية اإليقاع في القرآن  

 ل دور اإلهناع في النرال- كذا الدور 

الكبير- ال تنبع أكمي ه من أنه أحد 

عناصر األسلتب الفني أو  

وسيل ه البارزة وسيلة ال صتهر وال عبير 

وال أثير فحسب ، بل ألل له كدفًا دهنيًا 

 -أوالً ، وألننا نس طيع أل نجعله- ثانياً 

أساسًا أو معيارًا أو مف احًا ألحد علتم 

 . النرال الكرهو



*فاإلهناع ذو كدف دهني من جانبين : جانب 

الحافظ وجانب المس مع ، فاألول هساعده 

على حفظ النرال وتذبره وتالوته ، 

 .والثاني هجعله هنفعل له وه أثر به 

ولعلنا نلمح أل  دراك الطفل لنغو الكالم 

وجرسه هسبق  درابه لمعناه وأخيل ه ، 

بما أل اإلنسال لدهه ميالً غرهزهًا أو 

اس عدادًا 

فكرهًا الل ناط وتذبر جملة من المناطع 

الصتتية المنغمة والم رددة أبثر بكثير 

من اس عداده الل ناط بعض المناطع 

العادهة غير الممتسنة من الكالم ، وبل 

من شاكد حفظة النرال من األطفال هعرف 

أنهو هجدول سهتلة واضحة في حفظه وتذبره 

أبثر مما هجدول في حفظ غيره من النصتص 

وتذبركا  

 ألل اإلهناع هساعدكو على كذا 

 

وباإلهناع نس طيع أل نعرف المكي من .

المدني ال سيما في تلك الستر ال ي وقع 



حتلها خالف فنيل  نها مكية بما قيل  نها 

 .  412مدنية 

 جمالية اإليقاع في سورة طه

التغيير في الفواصل : 

:هنهض قانتل ال غيير على  حداث التغير 

الصدمة لل تقع عن طرهق المفاجأة السارة 
وكت أحد قتانين اإلهناع  413

-التغير في الروي 1

أول ما هس رعي االن باه في سترة طه عدم 

اق صار فتاصلها على حروف روي م ماثلة 

بل تجاوزتها  لى الحروف الم ناربة ثو 

 لى الفتاصل المنفردة   

وكذه نماذج من سترة طه لو تل زم 

فتاصلها حرف الروي الم ماثل  

النمتذج األول : 

)اْذَكْب ِ َلى ۲۳ِلُنِرَهكَ ِمْن اَهاِتَنا اْلُكْبَرى (

)َقاَل َربِّ اشَْرْح ِلي َصْدِري  ۲٤ِفْرَعْتَل ِ نَُّه َطَغى (

)َواْحُلْل ُعْنَدًة ِمْن ۲٦)َوَهسِّْر ِلي َأْمِري (۲٥(

)َواْجَعْل ِلي ۲۸)َهْفَنُهتا َقْتِلي (۲۷ِلسَاِني (

)اشُْدْد ۳۰)َكاُروَل َأخِي (۲۹َوِزهًرا ِمْن َأْكِلي (



)َبيْ ۳۲)َوَأشِْرْبُه ِفي َأْمِري (۳۱ِبِه َأْزِري (

)ِ نَّكَ ۳٤)َوَنْذُبَركَ َبِثيًرا (۳۳ُنسَبَِّحكَ َبِثيًرا (

)َقاَل َقْد ُأوِتيَت سُْؤَلكَ ۳٥ُبْنَت ِبَنا َبِصيًرا (

)َوَلَنْد ۳٦َها ُمتسَى (
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 39  لى 23-سترة طه اآلهة من 413

)ِ ْذ َأْوَحْيَنا ِ َلى ۳۷َمَننَّا َعَلْيكَ َمرًَّة ُأْخَرى (

)َألِ اْقِذِفيِه ِفي ال َّاُبتتِ ۳۸ُأمِّكَ َما ُهتَحى (

َفاْقِذِفيِه ِفي اْلَيوِّ َفْلُيْلِنِه اْلَيوُّ ِبالسَّاحِِل 

َهْأُخْذُه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ َلُه َوَأْلَنْيُت َعَلْيكَ َمَحبًَّة 

 414)۳۹ِمنِّي َوِلُ ْصَنَع َعَلى َعْيِني (

النموذج الثاني : 

َلَنْد َأْوَحْيَنا ِ َلى ُمتسَى َأْل َأسِْر ِبِعَباِدي 

َفاْضِرْب َلُهْو َطِرهًنا ِفي اْلَبْحِر َهَبسًا ال َتخَاُف 

 414)۷۷َدَرًبا َوال َتخْشَى (

 َفَأْتَبَعُهْو ِفْرَعْتُل ِبُجُنتِدِه َفَغِشَيُهْو ِمَن اْلَيوِّ 

 415)۷۸َما َغِشَيُهْو (

 416)۷۹َوَأَضلَّ ِفْرَعْتُل َقْتَمُه َوَما َكَدى (



َها َبِني ِ سَْراِئيَل َقْد َأْنَجْيَناُبْو ِمْن َعُدوُِّبْو 

َوَواَعْدَناُبْو َجاِنَب الطُّتِر األْهَمَن َوَنزَّْلَنا 

 417)۸۰َعَلْيُكُو اْلَمنَّ َوالسَّْلَتى(

المالحظ في كذا النص عنصر المفاجأة الذي 

أحدث ه فاصلة غشيهو أوال الصدمة ال ي 

أحدث ها كذه الفاصلة ب غير الخطاب من 

الفتاصل األلإل الم ماثلة  لى فاصلة أخرى 

مغاهرة وكي الميو ثانيا  

 ل الم أمل لسترة طه هجد أل كذه 

الفاصلة جاءت منفردة أي ال مثيل لها في 

كذه السترة مما هؤبد أل النرال الكرهو 

ال هراعي الفاصلة دائما بل هؤبد على 

المعنى  
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النموذج الثالث  



َوَلَنْد َقاَل َلُهْو َكاُروُل ِمن َقْبُل َها َقْتِم ﴿

ِ نََّما ُفِ نُ و ِبِه َوِ لَّ َربَُّكُو الرَّْحَمُن 

 418﴾َفاتَِّبُعتِني َوَأِطيُعتا َأْمِري

َقاُلتا َلن نَّْبَرَح َعَلْيِه َعاِبِفيَن َح َّى َهْرجَِع ﴿

 419﴾.ِ َلْيَنا ُمتسَى

قاَل َها َكاُروُل َما َمَنَعكَ ِ ْذ َرَأْهَ ُهْو َضلُّتا ﴿

﴾420 

 421﴾َأالَّ َت َِّبَعنِ َأَفَعَصْيَت َأْمِري﴿

َقاَل َها اْبَن ُأمَّ َال َتْأُخْذ ِبِلْحَيِ ي َوَال ِبَرْأِسي ﴿

ِ نِّي َخِشيُت َأل َتُنتَل َفرَّْقَت َبْيَن َبِني ِ سَْراِئيَل 

 َوَلْو َتْرُقْب 

 422﴾َقْتِلي

َقاَل َها اْبَن ُأمَّ َال َتْأُخْذ ِبِلْحَيِ ي َوَال ِبَرْأِسي ﴿

ِ نِّي َخِشيُت َأل َتُنتَل َفرَّْقَت َبْيَن َبِني ِ سَْراِئيَل 

 422﴾َوَلْو َتْرُقْب َقْتِلي

نالحظ انفراد الفاصلة ضلتا أحدث عنصر 

 المفاجأة والصدمة السعيدة
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 داللة التغيير في سورة طه

االن نال من الفتاصل المنصترة ( طغى 

...)  لى فتاصل الياء ( صدري – أمري 

لساني – لساني) كت منابل ومتازل الن نال 

الخطاب من ا تعالى للنبي متسى  لى جتاب 

متسى نفسه على ا تعالى ، الذي هناسبه 

أل ه كلو متسى بضمير الم كلو أي الياء 

، فنانتل (ال غير) الجمالي كت قانتل 

اخر  ذا تحننت صدمة فنية في ال غيير ، 

لند ال األوال للتقتف عند فاصل ين 

منفردتين انفرادًا واضحًا، ألل االنفراد 

بحد ذاته هكسر السياق العام ، وهس دعي 

 مستغًا فنيًا له  ل بال صدمة سعيدة .

الفاصلة األولى ( غشَيهو ) في قتله 

َوَلَنْد َأْوَحْيَنا ِ َلى ُمتسَى َأْل َأسِْر ﴿تعالى: 



ِبِعَباِدي َفاْضِرْب َلُهْو َطِرهنًا ِفي اْلَبْحِر َهَبسًا 

 423﴾الَّ َتخَاُف َدَربًا َوَال َتخْشَى

 َفَأْتَبَعُهْو ِفْرَعْتُل ِبُجُنتِدِه َفَغِشَيُهو مَِّن اْلَيوِّ ﴿

 424﴾َما َغِشَيُهوْ 

 425﴾ َوَأَضلَّ ِفْرَعْتُل َقْتَمُه َوَما َكَدى﴿

العالقة المتضعية بين بلمة الفاصلة 

(غشيهو) وبين السياق الذي وردت فيه 

عالقة واضحة ( غشيهو.. ما غشيهو ) من 

جهة والحاجة  لى  براز الحادثة مع 

ال هتهل في غمتض ما حصل لل ركيب (ما 

غشيهو ) بجعل (الغشيال ) نفسه بلمة 

الفاصلة ، ألنها اخر ما في اآلهة والتقع 

في النفس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 77-سترة طه اآلهة423

 78-سترة طه اآلهة 424

 79-سترة طه اآلهة 425

 

والسمع من جهة ثانية ، بل ذلك هس دعي 

 المباهنة لل نبيه وال أثير النفسيين .

الفاصلة الثانية (ضّلتا):  



َوَلَنْد َقاَل َلُهْو َكاُروُل ِمن َقْبُل َها َقْتِم ﴿

ِ نََّما ُفِ نُ و ِبِه َوِ لَّ َربَُّكُو الرَّْحَمُن 

 426﴾َفاتَِّبُعتِني َوَأِطيُعتا َأْمِري

َقاُلتا َلن نَّْبَرَح َعَلْيِه َعاِبِفيَن َح َّى َهْرجَِع ﴿

 427﴾.ِ َلْيَنا ُمتسَى

قاَل َها َكاُروُل َما َمَنَعكَ ِ ْذ َرَأْهَ ُهْو َضلُّتا ﴿

﴾428 

 429﴾َأالَّ َت َِّبَعنِ َأَفَعَصْيَت َأْمِري﴿

َقاَل َها اْبَن ُأمَّ َال َتْأُخْذ ِبِلْحَيِ ي َوَال ِبَرْأِسي ﴿

ِ نِّي َخِشيُت َأل َتُنتَل َفرَّْقَت َبْيَن َبِني ِ سَْراِئيَل 

 430﴾َوَلْو َتْرُقْب َقْتِلي

في انفراد بلمة الفاصلة ( ضلُّتا ) 

مسأل ال في األقل:  حداكما صتتية، وكي 

متقعها في مكال  

-التغير في المقاطع  

ذكب البالغيتل النائلين بالسجع في 

النرال  ((أل تكتل النرهنة الثانية 

أطتل من األولى فإل بال الطتل بثيرا 

هسيرا لو هذم  ... أما  ل بال الطتل 

بثيرا هخرج عن حد االع دال فإنه 



لدههميس نبح وقد قدروا كذا الطتل 

بمندار الثلث ... على أنهو قالتا محل 

 النبح  دا وقعت الطتهلة بعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 90- سترة طه اآلهة 426

 91-سترة طه االهة 427

 92-سترة طه اآلهة 428

 93-سترة طه اآلهة 429

 94-سترة طه اآلهة 430

فنرة واحدة أما  ذا وقعت بعد فنرتين أو 

أبثر فال هنبح ألل األوليين تعدال بمثابة 

 431فنرة واحدة ))

وكذا ما ال نجده في سترة طه حيث نجد 

النرهنة الثانية أطتل بكثير من النرهنة 

األولى وكذا هنفي السجع عن النرال  

 432) ۱طه ( المقطع  األول :

َما َأْنَزْلَنا َعَلْيكَ اْلُنْراَل  المقطع الثاني 

 433) ۲ِلَ شَْنى (

 434)۳ ِ ال َتْذِبَرًة ِلَمْن َهخْشَى (المقطع الثالث

 َتْنِزهال ِممَّْن َخَلَق األْرضَ المقطع الرابع

 435)٤َوالسََّماَواتِ اْلُعال (



 الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرشِ اسَْ َتى المقطع الخامس

)٥(436 

 َلُه َما ِفي السََّماَواتِ َوَما المقطع السادس

ِفي األْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحَت الثََّرى 

)٦(437 

 438كت نتع من أنتاع ال طرهزالتالزم : 

وكت في تعرهإل البالغيين " ما له علمال 

 علو من أوله وعلو

 

ـــــــــــــــــ 

دار ، صتر البدهع فن األسجاع ،- علي الجندي 431

،  1 ج، م 1951كـ 1370، الفكر العربي الناكرة 

 116ص

 1- سترة طه اآلهة 432

 2-سترة طه اآلهة 433

 3-سترة طه اآلهة 434

 4-سترة طه اآلهة 435

 5-سترة طه اآلهة 436

 6-سترة طه اآلهة 437

 السابق ، المرجع الفتائد ،،-ابن النيو الجتزهة438

 234ص



من اخره  ومن أنتاع ال الزم ما نجده في 

سترة طه  وكت تالزم وحدة الطباق أو 

 الجناس 

َتنِزهالً مِّمَّْن َخَلَق اْألَْرضَ َوالسََّماَواتِ اْلُعَلى
439 

األرض –السماوات  

َبيْ ُنسَبَِّحكَ َبِثيرًا  َوَنْذُبَركَ َبِثيراً 
440 

نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا  

 441َقاَل َال َتخَاَفا ِ نَِّني َمَعُكَما َأسَْمُع َوَأَرى

أسمع – أرى 

ِعنَد َربِّي ِفي ِبَ ابٍ الَّ َهِضلُّ َربِّي َوَال َهنسَى
442 

ال يضل وال ينسى  

ِمْنَها َخَلْنَناُبْو َوِفيَها ُنِعيُدُبْو َوِمْنَها 

 443ُنخِْرُجُكْو َتاَرًة ُأْخَرى

نعيدكم –نخرجكم 

 ــــــــــــ
 4-سترة طه اآلهة 439

 33/34- سترة طه اآلهة440
 46-سترة طه اآلهة 441

 52-سترة طه اآلهة442

 55- سترة طه اآلهة 443

 

 



 444َوَلَنْد َأَرْهَناُه اَهاِتَنا ُبلََّها َفَكذََّب َوَأَبى

كذب  أبى  

 445َوَأَضلَّ ِفْرَعْتُل َقْتَمُه َوَما َكَدى

أضل هدى 

نَُّه َمن َهْأتِ َربَُّه ُمْجِرمًا َفِإلَّ َلُه َجَهنََّو َال  

 446َهُمتُت ِفيَها َوَال َهْحيى

يموت – يحي 

 447الَّ َتخَاُف َدَربًا َوَال َتخْشَى

تخاف  تخشى 

أَفَالَهَرْوَل َأالَّ َهْرجُِع ِ َلْيِهْو َقْتالً َوَال َهْمِلكُ َلُهْو 

 448َضّرًا َوَال َنْفعاً 

ضرا نفعا 

 ــــــــــــــــــــــــ

 56-سترة طه اآلهة 444

 79-سترة طه اآلهة445

 74-سترة طه اآلهة 446

 77-سترة طه اآلهة 447

 89-سترة طه اآلهة 448

 

 

 

ُثوَّ اْجَ َباُه َربُُّه َفَ اَب َعَلْيِه َوَكَدى
449 



تاب وهدى  

َربََّنا َلْتَال َأْرسَْلَت ِ َلْيَنا َرسُتالً َفَن َِّبَع اَهاِتكَ 

 450ِمن َقْبِل َأل نَِّذلَّ َوَنخَْزى

نذل نخزي  

جمالية التكرار في سورة طه 

- التكرار في حركة الروي  1

(َنسْفًا -ِعْلمًا -ِذْبرًا -ِوْزرًا -حِْمالً -ُزْرقًا –

َعشْراً - َهْتماً - َنسْفاً - َصْفَصفًا -َأْم ًا َكْمسًا -

َقْتالً -ِعْلمًا -ُظْلمًا -َكْضمًا -ِذْبرًا -ِعْلمًا -

 141-99َعْزمًا )-اآلهات من 

ال زام حربة الف ح  في كذه الفتاصل مع 

اخ الف حروف الروي  

((و ال زام الحربة التاحدة بالف ح مع 

اخ الف الحروف أمر ذو بال في متسينى 

ال نفية ألل المألتف في الشعر العربي 

والسجع ال زام الحربة وحرف الروي 

 451معا))

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 122-سترة طه اآلهة 449



  134-سترة طه اآلهة 450

 المرجع ،صتر البدهع فن األسجاع ،-علي الجندي 451

 48-33ص،  1ج، السابق 

 

لت رحنا ن أمل في كذا اإلهناع المتسيني 

نجد الفتاصل لو تل زم حروف روي من مخرج 

واحد بل جاءت متزعة بال الي  

 2- الالم 4الذلنية  الراء

 7 الميو3الشفتهة الفاء 

 1الحروف النطعية ال اء 

 1الحروف األسلية السين 

 1الحروف اللهتهة  الناف 

نالحظ أل حرف الروي  لو هل زم بمخرج 

واحد وكذه ال لتهنات  تضفي جماال 

 هناعيا هؤثر في النفس أهما تأثير  

-التزام حرف روي : -2

ال زمت سترة طه في معظمها فاصلة األلإل 

وفيه مراعاة للمنهج الصتتي، المنصترة 

والبعد اإلهناعي.حيث ه جلى النغو الصتتي 

الم ميز بأبهى صتره، وأروع مظاكره  ذ 



تن هي فيها الفاصلة بصتت األلإل المنصترة 

 المف تح ما قبلها

(ِلَ شَْنى-َهخْشَى –اْلُعَلى- الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرشِ 

اسَْ َتى الثََّرى َوَأْخَفى اْلُحسَْنى ُمتسَى ُكًدى 

 13- 2ُمتسَى ُطًتى ُهتَحى) اآلهات من 

(َتسَْعى َفَ ْرَدى ُمتسَى ُأْخَرىَ ُمتسَى َتسَْعى اْألُوَلى 

 24-15ُأْخَرى اْلُكْبَرى َطَغى) اآلهات من 

 38-36(ُمتسَى ُأْخَرى ُهتَحى) اآلهات من 

}  40( ُمتسَى){

(َطَغى ْ َهخْشَى َهْطَغى َوَأَرى اْلُهَدى َتَتلَّى ُمتسَى 

َكَدى اْألُوَلى َهنسَى شَ َّى النَُّهى ُأْخَرى َأَبى 

ُمتسَى سًُتى ُضًحى َأَتى اْفَ َرى النَّْجَتى ُمْثَلى 

اسَْ ْعَلى َأْلَنى َتسَْعى مُّتسَى اْألَْعَلى َأَتى ُمتسَى 

 71 43َوَأْبَنى )األهات من 

َأْبَنى َهْحيى اْلُعَلى تَزبَّى َتخْشَى) اآلهات من (

73 77 

(َكَدى السَّْلَتى َكَتى اْكَ َدى ُمتسَى ِلَ ْرَضى) 

 84-79اآلهات من

  91( ُمتسَى)



 (َأَبى َفَ شَْنى َتْعَرى َتْضَحى َهْبَلى َفَغَتى َكَدى 

 124 -116َهشَْنى َأْعَمى) اآلهات من

ُتنسَى َوَأْبَنى النَُّهى ُمسَم�ى َتْرَضىَ َأْبَنى 

ِلل َّْنَتى اْألُوَلى َوَنخَْزى اْكَ َدى  اآلهات من 

126- 135 

 وكذه الفاصلة  هناعها المتسيني م تسط 

الزمن، وكادئ ومس نر ومرهح للنارئ 

والسامع، ذلك أل األلإل حرف مد سابن 

سكتنا مي ا، والمف تح قبله ورد حرفا 

مس فيال سبع عشرة مرة، ومس عليا مرتين 

فنط، أضإل  ليها الراء المفخمة في 

لليسرى، الذبرى، الكبرى)،  

تكرار الالزمات والمقاطع و - 3

نصادف تكرار بلمة الفاصلة الكلمات

تكرارًا هن ضيه المتضتع العام للسترة أو 

السياق مثل بلمة (متسى)، حيث تكررت 

مسبتقة بحرف النداء ها ثماني مرات في 

  أما 83 57 49 40 36-19-17- 11اآلهات 

مجيئها غير مسبتقة بحرف النداء في 

 أي مجمتع مجيئها فاصلة عشر 70-9اآلهات 



مرات  وكي اسو النبي الذي تحدثت عنه 

السترة مطتالً، ومثل ذلك  ألفاظ ( ُكدى- 

اك دى ) ( طغى –هطغى ) من األلفاظ ال ي 

 ترتبط بمتضتعات السترة وأفكاركا

الرئيسة. 

وهعلل البيضاوي تكرار ها متسى في قتله 

َوَما ﴿((وتكرار ها متسى في قتله تعالى:

َقاَل َأْلِنَها َها و﴿452﴾ِتْلكَ ِبَيِميِنكَ َها ُمتسَى

 ((ها متسى تكرهر لزهادة 453﴾ُمتسَى

 454االس ئناس وال نبيه ))

ِ ْذ ﴿ أما تكرار ها متسى في قتله تعالى 

َتْمِشي ُأْخُ كَ َفَ ُنتُل َكْل َأُدلُُّكْو َعَلى َمن َهْكُفُلُه 

َفَرَجْعَناكَ ِ َلى ُأمِّكَ َبيْ َتَنرَّ َعْيُنَها َوَال َتْحَزَل 

َوَقَ ْلَت َنْفسًا َفَنجَّْيَناكَ ِمَن اْلَغوِّ َوَفَ نَّاكَ 

ُفُ تنًا َفَلِبْثَت ِسِنيَن ِفي َأْكِل َمْدَهَن ُثوَّ جِْئَت 

 وهعلل البيضاوي 455﴾َعَلى َقَدٍر َها ُمتسَى

برره عنيب ما كت غاهة الحكاهة َها ُمتسَى((

 456لل نبيه على ذلك ))

وربما هعتد تكرار متسى ألل  قصة النبي 

متسى وحدكا اس غرقت معظو المساحة في 



سترة (طه) ، على حين جاءت بعدكا قصة 

النبي (ادم ) مع  بليس قصيرة وفي 

ختاتيو السترة ، و لكن  

كذا لو همنع من ظهتر شكل تعبيري هنارب 

الالزمة في ثالث اهات في ختاتيو السترة ، 

تنع األولى منها على رأس منطع مؤلإل من 

) ، 112-99/أربع عشرة اهة ( اآلهات 14/

 والثانية تنع على رأس

/ثالث عشرة اهة ( اآلهات 13منطع مؤلإل من /

 ) ، والثالثة تنع على رأس126- 113

  / تسع اهات .9منطع مؤلإل من /

أول ما هس رعي االن باه في حجو كذه 

المناطع الثالثة: أنها ت سلسل من حيث 

 تنليل عدد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17 سترة طه اآلهة -452

 19-سترة طه اآلهة 453

،  تفسير البيضاوي المصدر السابق ،البيضاوي -454

  25ص،  4ج

 40- سترة طه اآلهة 455

،  4جنفسه،  تفسير البيضاوي المصدر البيضاوي ،-456

 28ص



اآلهات أو الفتاصل، بما هتحي بخفتت 

الصتت أو المتسينى في نهاهة الكالم، بما 

كت معلتم: ومثل 

ذلك  ألفاظ ( ُكدى- اك دى ) ( طغى – 

هطغى ) من األلفاظ ال ي ترتبط بمتضتعات 

 السترة 

 تكرار البدايات 

بَذِلكَ َنُنصُّ َعَلْيكَ ِمْن َأنَباء َما َقْد سََبَق َوَقْد ﴿َ 

 457﴾اَتْيَناكَ ِمن لَُّدنَّا ِذْبراً 

َوَبَذِلكَ َأنَزْلَناُه ُقْرانًا َعَرِبّيًا َوَصرَّْفَنا ِفيِه ﴿

ِمَن اْلَتِعيِد َلَعلَُّهْو َه َُّنتَل َأْو ُهْحِدُث َلُهْو 

 458﴾ِذْبراً 

َوَبَذِلكَ َنْجِزي َمْن َأسَْرَف َوَلْو ُهْؤِمن ِبآَهاتِ ﴿

 459﴾َربِِّه َوَلَعَذاُب اْآلخَِرِة َأشَدُّ َوَأْبَنى

س رعي ان باكنا أهضًا تشابه البداهات  وي

في اآلهات الثالث ( بذلك – بذلك – بذلك 

)، مع تشابه صيغ الجمل في بل اهة، 

والمدلتل العام لكل منها. وكذا له دوره 

في  براز معال معينة، وفي تماسك أجزاء 



السترة، والنسو الخ امي منها بشكل خاص، 

ألل صيغ كذه الالزمات ومدلتالتها، مع  

مناطعها، أقربألغراض ال عليق أو الخ ام 

للنص ين (قصة متسى وادم ) ولألفكار 

 والمتضتعات ال ي بانت مدار السترة

ومن تكرار البداهات أهضا قتله تعالى : 

 459﴾} 95 َقاَل َفَما َخْطُبكَ َها سَاِمِريُّ {﴿َ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

  113- سترة طه اآلهة457

 127-سترة طه اآلهة 458

 95-سترة طه اآلهة 459

 

 َقاَل َبُصْرُت ِبَما َلْو َهْبُصُروا ِبِه َفَنَبْضُت ﴿َ 

َقْبَضًة مِّْن َأَثِر الرَّسُتِل َفَنَبْذُتَها َوَبَذِلكَ سَتََّلْت 

 460﴾} 96ِلي َنْفِسي{

 َقاَل َفاْذَكْب َفِإلَّ َلكَ ِفي اْلَحَياِة َأل َتُنتَل ﴿َ 

َال ِمسَاسَ َوِ لَّ َلكَ َمْتِعدًا لَّْن ُتخَْلَفُه َوانُظْر 

ِ َلى ِ َلِهكَ الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه َعاِبفًا لَُّنَحرَِّقنَُّه 

 461﴾}97ُثوَّ َلَننِسَفنَُّه ِفي اْلَيوِّ َنسْفاً {

 والمناطع ال الية



 462﴾} 49َقاَل َفَمن رَّبُُّكَما َها ُمتسَى{﴿َ 

 َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُبلَّ شَيٍْء َخْلَنُه ُثوَّ ﴿َ 

 463﴾} 50َكَدى{

 464﴾}51 َقاَل َفَما َباُل اْلُنُرولِ اْألُوَلى{﴿

َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي ِفي ِبَ ابٍ الَّ َهِضلُّ َربِّي ﴿

 465﴾َ{52َوَال َهنسَى{

كذا ال كرار تن ضيه  لغة الحتار بين  

متسى وفرعتل 

 :قال الزربشي :( وكت فن داللة الوقف

به هعرف بيإل أداء النرال وه رتب  جليل و

على ذلك فتائد بثيرة واس نباطات غزهرة 

وبه ت بين معاني االهات وهؤمن االح راز 

عن التقتع في المشكالت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 96-سترة طه اآلهة 460

 97-سترة طه اآلهة461

 49-سترة طه اآلهة 462

 50-سترة طه اآلهة 463

 51-سترة طه اآلهة 464

 51-سترة طه اآلهة 465



أنتاعه:هننسو التقإل عند أبثر النراء 

 لى أربعة أقسام : تام مخ ار وباف جائز 

 467وحسن مفهتم وقبيح م روك البركال )

وهنسمه ابن األنباري في ب به  هضاح 

التقإل واالب داء  لى ثالثة أقسام وقإل تام 

ووقإل حسن ووقإل قبيح  هضاح التقإل 

 468واإلب داء

التقإل ال ام كت الذي هحسن التقإل عليه 

واالب داء بما بعده وال هكتل بعده ما 

ه علق به  

التقإل الحسن :كت الذي هحسن التقإل عليه 

وال هحسن البدء بما بعده  

التقإل النبيح الذي ليس ب ام وال حسن 

قتله بسو ا التقإل على بسو قبيح ألنه ال 

هعلو أي شيء أضف ه  

وللنراء مذكبين في تنرهر  التقإل '( ل 

للنراء في محاّل التقإل األول منهما هراعي 

المعنى وه  بع األغراض والمناصد و ل لو 

اآلي والمذكب الثاني هراعي  هكن على رؤؤس



اآلي و ل تعلنت بما بعدكا ولكل من  رؤؤس

 469 )المذكبين دليله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ

 52-سترة طه اآلهة 466

 149ص،2ج،- الزربشي ، البركال المصدر السابق 467

- أبي بكر محمد بن الناسو بن بشار األنباري 468

محي الدهن حنيق ت،  هضاح التقإل واالب داء ، النحتي 

عبد الرحمن رمضال ، مطبتعات مجمع اللغة العربية 

 149  ،ص م1971كـ 1390 ،دمشق

-ابن الحسن  الطاكر بن عبد المنعو بن غلبتل 469

 ال ذبرة في النراءات الثمال ،المنري الحلبي 

ط  ،- أهمن رشدي ستهد  سلسلة أصتل النصر جدةحنيق ت

 99ص، المجلد األول ،م  1991 ÷ـ 1412 ،1

وأبثر النراء هب غتل من التقإل المعنى 

اآلي عمال  ورجحتا التقتف على رؤؤس

بال هنإل عند بل ز بالسنة(( فإل النبي 

اهة فينتل الحمد هللا رب العالمين وهنإل ثو 

 هنتل الرحمن الرحيو 

ابثر أواخر اآلي في  وككذا روت أم سلمى و

النرال تام أو باف وأبثر ذلك في الستر 

 أعني لالنصار اآلي.... وكذا كت األفض

اآلي و ل تعلنت بما بعدكا وذكب بعض  رؤؤس



النراء  لى ت بع األغراض والمناصد 

 470والتقتف عند رؤؤس ان هائها ) 

وأبثر ما هكتل التقإل في فتاصل النرال 

على حرف النتل مردوفا بحروف المد 

واللين ال سيما التاو فالياء فاأللإل  

هنتل الزربشي (قد بثر في النرال الكرهو 

خ و بلمة المنطع من الفاصلة بحروف المد 

واللين و لحاق النتل وحكم ه وجتد 

 471ال مكن من ال طرهب)

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1البركال ، المصدر السابق ، ج،- الزربشي 470

 350ص،

 69-68 ص،1ج،المصدر نفسه ،- الزربشي 471

 

 

الوقف على الفواصل في سورة طه  

التقإل على السكتل ال زمت به سترة طه  



  هنتل ابن األنباري : وقفاآلهة األولى طه 

من قال طه اف  اح السترة وقإل... ومن 

 472قال طه معناه ها رجل لو هنإل عليها 

وقف حسن 473)۳َتْذِبَرًة ِلَمْن َهخْشَى (

  5و4ومثله في اآلهة 

ألل بعده وقف تام 474) ۷َهْعَلُو السِّرَّ َوَأْخَفى (

غير م علق به  

 475)۸ومثله (َلُه األسَْماُء اْلُحسَْنى (

ومثله وقف حسن 476)۹َوَكْل َأَتاكَ َحِدهُث ُمتسَى (

 15  لى 10في اآلهات من 

َفال َهُصدَّنَّكَ َعْنَها َمْن ال ُهْؤِمُن ِبَها َواتََّبَع 

ألنه ال ه علق  وقف تام 477)۱٦َكَتاُه َفَ ْرَدى (

 23  لى18بما بعده في اآلهة واآلهات من 

وقإل حسن ألنها بلها مرتبطة ببعضها البعض  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  767ص السابق،المصدر،- ابن األنباري 472

 3-سترة طه اآلهة 473

 7-سترة طه اآلهة 474

 8-سترة طه اآلهة 475

 9-سترة طه اآلهة 476

 16-سترة طه اآلهة 477

 



وقف تام 478)۲٤اْذَكْب ِ َلى ِفْرَعْتَل ِ نَُّه َطَغى (

ألنه غير م علق بالذي بعده في اآلهة  

َما ِتْلكَ ِبَيِميِنكَ َها ُمتسَى  َكاُروَل َأخِي َ

)۱۷(479 

 وقإل حسن ألنها بلها 23  لى18اآلهات من 

مرتبطة ببعضها البعض  

وقف تام 479)۲٤اْذَكْب ِ َلى ِفْرَعْتَل ِ نَُّه َطَغى (

ألنه غير م علق بالذي بعده في اآلهة  

 480)۳۰َكاُروَل َأخِي (

 وقف حسن 38 36-35اآلهات 

ألنه الوقف تام 481) ٤۱َواْصَطَنْعُ كَ ِلَنْفِسي (

 اْذَكْب 42غير م علق بما بعده في اآلهة 

َأْنَت َوَأُختكَ ِبآَهاِتي َوال َتِنَيا ِفي ِذْبِري 

)٤۲(482 

  علىرؤؤساآلي أهضا في الوقف الحسنونجد 

 54 53 52 51 50 49 47 46 45 44اآلهات 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 74 75   80 81 82 84 85 86 

87 88  90 91 92 3 95 96 97 100 101 

102 103 105 106 107 103 110 115 116 



117 118 121  123 124 125 127 128 130 

131 132  

 48اآلي في اآلهات  على رؤؤسالوقف التام و

73 76 77 78 79 82 89 94 104 109 111 

112 113 114 115 122 133 134 135  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17- اآلهة 279 -سترة طه 24-اآلهة278

 30- سترة طه اآلهة 480

 41-سترة طه اآلهة 481

 42-سترة طه اآلهة 482

 جمالية اإليقاع في سورة الرحمن

التغير في الفواصل  

- التغير في الروي  1

لو تل زم سترة الرحمن  ثماثل جميع 

فتاصل سترة الرحمن في حرف الروي  بل 

جاء منها الم ماثل والم نارب والمنفرد  

المقطع األول  

 483} 2َعلََّو اْلُنْرالَ {

 484}3َخَلَق اإلِْنسَالَ {

 485}4 َعلََّمُه اْلَبَيالَ {

 486}5الشَّْمسُ َواْلَنَمُر ِبُحسَْبالٍ {



 487}6َوالنَّْجُو َوالشََّجُر َهسُْجَدالِ {

 488}7َوالسََّماء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزالَ {
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2- سترة الرحمن اآلهة 483

 3-سترة الرحمن اآلهة 484

 4-سترة الرحمن اآلهة 485

 5-سترة الرحمن اآلهة 486

 6-سترة الرحمن اآلهة 487

 7-سترة الرحمن اآلهة 488

 489}8َأالَّ َتْطَغْتا ِفي اْلِميَزالِ {

َوَأِقيُمتا اْلَتْزَل ِباْلِنسِْط َوَال ُتخِْسُروا 

 490اْلِميَزالَ 

 491َواْألَْرضَ َوَضَعَها ِلْألََنامِ 

 492 ِفيَها َفاِبَهٌة َوالنَّخُْل َذاُت اْألَْبَمامِ 

َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصإلِ َوالرَّْهَحالُ 
493 

 َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ 
494 

َخَلَق اإلِْنسَاَل ِمن َصْلَصاٍل َباْلَفخَّارِ 
495 

 َوَخَلَق اْلَجالَّ ِمن مَّاِرجٍ مِّن نَّارٍ 
496 

 َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ 
497 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8-سترة الرحمن اآلهة 489

 9-سترة الرحمن اآلهة 490

 10- سترة الرحمن اآلهة 491



 11- سترة الرحمن اآلهة 492

 12- سترة الرحمن اآلهة 493

 13- سترة الرحمن اآلهة 494

 14- سترة الرحمن اآلهة 495

 15- سترة الرحمن اآلهة 496

 16- سترة الرحمن اآلهة 497

 

َربُّ اْلَمشِْرَقْينِ َوَربُّ اْلَمْغِرَبْينِ 
498 

َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ 
499 

في كذا المناطع جاءت فتاصل األلإل والنتل 

 ثو 9-2م ماثلة مع بعضها في اآلهات من 

تأتي فاصلة الميو الم ناربة مع فاصلة 

 وبعدكا فاصلة   11-10النتل في اآلهات 

النتل  الراء ال ي تخ لإل عن فاصل ي

والميو وبعدكا هعتد النسق اإلهناعي 

الغالب على السترة الم مثل في حرف 

النتل  وما هالحظ في كذا المنطع  نفراد 

 في التزل 17الفاصلة النرانية في اآلهة 

برغو ان هائها بحرف النتل  وقد ستغت 

 نفرادكا البنية الداخلية للنرهنة ال ي 

جاءت فيها حيث ارتكزت الفاصلة المغربين 

على فاصل ها الداخلية المشرقين  



وكذه ال شكيالت الفنية وال نتهعات في 

الفتاصل داللة قاطعة أل النرال الكرهو 

لو هراعي الفاصلة بل راعى المعنى قبال  

النموذج الثاني 

ِ◌ َذا انشَنَّتِ السََّماء َفَكاَنْت َوْرَدًة 

 500َبالدَِّكالِ 

َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ 
501 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 17- سترة الرحمن اآلهة 498

 18- سترة الرحمن اآلهة 499

 37- سترة الرحمن اآلهة 500

 38-سترة الرحمن اآلهة 501

 

 502َفَيْتَمِئٍذ الَّ ُهسَْأُل َعن َذنِبِه ِ نسٌ َوَال َجالٌّ 

َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ 
503 

ُهْعَرُف اْلُمْجِرُمتَل ِبِسيَماُكْو َفُيْؤَخُذ ِبالنََّتاِصي 

 504َواْألَْقَدامِ 

 َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ 
505 

 506 َكِذِه َجَهنَُّو الَِّ ي ُهَكذُِّب ِبَها اْلُمْجِرُمتلَ 

في كذا المنطع أهضا نلحظ عدم ال زامه 

بفتاصل م ماثلة حيث جاءت فاصلة الميو 



 41ال ي ت نارب مع فاصلة النتل في اآلهة 

  43بما جاءت الفاصلة المنفردة في اآلهة 

رغو ان هائها بنفس الحرف الذي ال زم ه 

فتاصل سترة الرحمن ولكنها لو تل زم حرف 

األلإل الذي جيء قبل النتل في مجمل كذه 

الفتاصل وكذا  ل دل على شيء  نما هدل 

على نفي السجع من النرال خاصة للنائلين 

 بأل سترة الرحمن من الستر المسجتعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39- سترة الرحمن اآلهة 502

 40- سترة الرحمن اآلهة 503

 41- سترة الرحمن اآلهة 504

 42- سترة الرحمن اآلهة 505

 43- سترة الرحمن اآلهة 506

 

 

 

- التغير في طول القرينة  2

- بحسب تعداد الكلمات  1

 507َعلََّمُه اْلَبَيالَ 

 ثنال في النرهنة األولى  

 508 الشَّْمسُ َواْلَنَمُر ِبُحسَْبالٍ 



ثالثة في النرهنة الثانية 

 509َوالنَّْجُو َوالشََّجُر َهسُْجَدالِ 

ثالثة في النرهنة الثالثة  

َوالسََّماء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزالَ 
510 

أربعة في النرهنة الرابعة  

 511أالَّ َتْطَغْتا ِفي اْلِميَزالِ 

ثالثة في النرهنة الخامسة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4- سترة الرحمن اآلهة 507

 5- سترة الرحمن اآلهة 508

 6- سترة الرحمن اآلهة 509

 7- سترة الرحمن اآلهة 510

 8- سترة الرحمن اآلهة511

 

َوَأِقيُمتا اْلَتْزَل ِباْلِنسِْط َوَال ُتخِْسُروا 

 512اْلِميَزالَ 

س ة في النرهنة السادسة  

التساوي : 

وكت قانتل من قتانين اإلهناع هتفر 

 513التحدة للنص

التساوي في عدد الكلمات  والفواصل 

بلم ال 514َعلََّو اْلُنْرالَ 



 َخَلَق اإلِْنسَاَل 
بلم ال 515

بلم ال 516 َعلََّمُه اْلَبَياَل 

 التساوي في عدد الكلمات- 

َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ 
 أربع بلمات  517

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9-  سترة الرحمن اآلهة 512

 السابق جعالمر،الفاصلة النرانية ،-  الحسناوي 513

 229ص،

 2- سترة الرحمن اآلهة 514

 3سترة الرحمن اآلهة -515

 4-سترة الرحمن اآلهة 516

 16- سترة الرحمن اآلهة 517

 

 

َربُّ اْلَمشِْرَقْينِ َوَربُّ اْلَمْغِرَبْينِ 
 أربع بلمات  518

التالزم  

  الشمس والنمر  519الشَّْمسُ َواْلَنَمُر ِبُحسَْبالٍ 

  النجو والشجر520َوالنَّْجُو َوالشََّجُر َهسُْجَدالِ 

َوالسََّماء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزالَ 
 /َواْألَْرضَ 521

السماء واألرض 522َوَضَعَها ِلْألََنامِ 



َربُّ اْلَمشِْرَقْينِ َوَربُّ اْلَمْغِرَبْينِ 
 المشرقين 523

والمغربين 

اللؤلؤ  524َهخُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجالُ 

والمرجال 

 525َفَيْتَمِئٍذ الَّ ُهسَْأُل َعن َذنِبِه ِ نسٌ َوَال َجالٌّ 

الجن واإلنس 

الياقتت  526َبَأنَُّهنَّ اْلَياُقتُت َواْلَمْرَجاُل 

والمرجال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 17-سترة الرحمن اآلهة 518

 5- سترة الرحمن اآلهة519

  6- سترة الرحمن اآلهة520

 7- سترة الرحمن اآلهة 521

 10- سترة الرحمن اآلهة 522

 17- سترة الرحمن اآلهة 523

 22- سترة الرحمن اآلهة524

 39- سترة الرحمن اآلهة525

  58- سترة الرحمن اآلهة 526

 

جمالية التكرار في سورة الرحمن  

التكرار في سورة الرحمن : 

تكرار حرف الروي : 

هغلب على سترة الرحمن تكرار حرف النتل   



تكرار كلمة  

َوالسََّماء َرَفَعَها َوَوَضَع ﴿الميزان

َأالَّ َتْطَغْتا ِفي ﴿527﴾اْلِميَزالَ 

 َوَأِقيُمتا اْلَتْزَل ِباْلِنسِْط َوالَ ﴿528﴾اْلِميَزالِ 

 529﴾ُتخِْسُروا اْلِميَزالَ 

أعيد ذبر الفاصلة الميزال ثالث مرات 

اخ لإل في أسباب كذا ال كرار جاء في 

سرار البيال (( قتله ووضع الميزال أ

أعاده ثالث مرات  فصرح ولو هضمر ليكتل 

بل واحد قائما بنفسه غير مح اج  لى 

األول وقيل ألل بل واحد غير اآلخر األول 

ميزال الدنيا والثاني ميزال اآلخرة 

والثالث ميزال العنل وقيل نزلت م فرقة 

 530فاق ضى اإلظهار ))

(( وبرر لفظ الميزال تشدهدا لل تصية به 

 531وتنتهة لألمر باس عماله والحث عليه ))

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7- سترة الرحمن اآلهة 527

 8- سترة الرحمن اآلهة 528

 9- سترة الرحمن اآلهة 529

المصدر السابق ، أسرار ال كرار  الكرماني،-530

 231ص،



 7ص، 6ج،المصدر السابق ،الكشاف  الزمخشري ،- -531

(( والميزال ذبره ا تعالى ثالث مرات بل 

َوالسََّماء ﴿مرة بمعنى اخر فاألول كت اآللة 

}والثاني بمعنى 7{﴾َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزالَ 

}أي 8{﴾َأالَّ َتْطَغْتا ِفي اْلِميَزالِ ﴿المصدر 

َوَأِقيُمتا  ﴿التزل والثالث للمفعتل 

} أي 9{﴾اْلَتْزَل ِباْلِنسِْط َوَال ُتخِْسُروا اْلِميَزالَ 

المتزول وذبر الكل بلفظ الميزال لما 

أشمل للفائدة وكت  بينا أل الميزال

بالنرال ذبره ا تعالى بمعنى المصدر في 

 ﴾ُقْراَنهُ  َفاتَِّبعْ  َفِإَذا َقَرْأَناهُ ﴿قتله 

ِ لَّ ﴿}وبمعنى المنروء في قتله18{النيامة

} َفِإَذا َقَرْأَناُه 17َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْراَنهُ {

} ُثوَّ ِ لَّ َعَلْيَنا 18َفاتَِّبْع ُقْراَنهُ {

 532}))19{﴾َبَياَنهُ 

(( وتكرهره مبالغة في ال تصية به و 

 533زهادة حث على اس عماله ))

((وبرر لفظ الميزال ولو هضمره في 

الجمل ين بعده تنتهة لشأنه وكذا بنتله 

: ال أرى المتت هسبق المتت شيء    نغص 

 534المتت ذا الغنى و الفنيرا ))



((وبرر لفظ الميزال بدول  ضماره بما كت 

من ضى الظاكر تشدهدا لل تصية وتأبيدا 

لألمر باس عماله والحث عليه بل في الجمل 

 535الثالث تكرار ما معنى لذلك ))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

 عداد نخبة ، -ال فسير المتضتعي لستر النرال -532

- د مصطفى حنيقت، من علماء ال فسير وعلتم النرال 

مسلو  بلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة 

 555ص، 7م ،ج2010كـ 1431 ،1الشارقة ،ط

المصدر السابق ، ، تفسير البيضاوي البيضاوي ،-533

 171 ،ص5ج

الدر المصتل في علتم ،- أحمد بن هتسإل الحلبي 534

دار ،- أحمد محمد الخراط ،تحنيقالك اب المكنتل 

  158 ، ص10النلو دمشق ، ج

روح أبي الفضل شهاب الدهن محمتد األلتسي ، - 353

، تحنيق عليق محمتد شكري األلتسي، دار المعاني 

 102ص، 27 ،ج حياء ال راث العربي بيروت 

(( وبرر لفظ الميزال تشدهدا لل تصية به 

 536و تنتهة لألمر باس عماله والحث عليه))

 537(( وبرر الميزال لحال رؤوس اآلي ))

} أي 7{﴾َوالسََّماء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزالَ ﴿((

َأالَّ ﴿العدل والمعادلة متازنة األشياء 



} غي كذا الميزال 8{﴾َتْطَغْتا ِفي اْلِميَزالِ 

َوَأِقيُمتا اْلَتْزَل ﴿الذي ه زل بها األشياء 

}ميزال 9{﴾ِباْلِنسِْط َوَال ُتخِْسُروا اْلِميَزالَ 

األعمال هتم النيامة ف لك ثالثة متازهن 

((538 

((وبرر لفظ الميزال تشدهدا لل تصية به 

 539وتأبيدا لألمر باس عماله والحث عليه 

﴾ثالث مرات ألل كذه اْلِميَزالَ ﴿(( أعيد ذبر 

اآلهات لو تنزل معا في وقت واحد ولت 

﴾ولكن لما اْلِميَزالَ نزلت معا ألضمر ذبر ﴿

نزلت م فرقة لو هجز  ال  ظهار ذبر 

﴾ ألنه لو هجر له ذبر في بل وقت  اْلِميَزالَ ﴿

أنزلت فيه  حدى كذه اآلهات وكذا  ل تأتى 

في الميزال الثالث فإنه ال ه أتى فيما 

قبله ألل الثاني تفسير لألول  ل بانت أل 

بمعنى أي أو علة  ذا بانت أل مندرة 

معها الالم  ي لئال تطغتا فكل ذلك ال هجتز 

مع اننطاع الثاني عن األول واألول عن 

 الثاني وقد أجيب عن ذلك بجتاب اخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



- حنيقالبحر المحيط ، ت، -أبت حيال األندلسي -536

دار ، عادل أحمد عبد المتجتد و علي محمد عتض 

 8ج،م 1993كـ 1413 ،1ط،الك ب العلمية بيروت لبنال

 188، ص

- أبي عبد ا محمد بن أحمد بن أبي بكر النرطبي 537

- د- عبد ا بن عبد حنيقالجامع ألحكام النرال ، ت، 

 ،1المحسن ال ربي مؤسسة الرسالة بيروت لبنال ،ط

 118ض،  20م ج2008كـ -1427

، المصدر السابق   هجاز البيال النيساهتري،-538

 227ص، 2ج،

المصدر ،  تفسير أبت السعتد   أبت السعتد ،-539

 244ص،  5ج، السابق 

 

﴾ل كتل اْلِميَزالَ وكت أل هكتل أعيد ذبر ﴿

بل اهة مس نلة بنفسها غير مف نرة  لى 

غيركا .... 

تكرار الالزمة 

ال كرار التارد في سترة الرحمن في قتله 

﴾ حيث  َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ ﴿تعالى

تكررت اآلهة فيها  حدى وثالثين مرة (( 

برر اآلهة  حدى وثالثين مرة ثمانية منها 

ذبرت عنيب اهات فيها تعداد عجائب خلق 

ا وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادكو ثو 



سبعة منها عنيب اهات فيها ذبر النار 

وشدائدكا على عدد أبتاب جهنو وحسن ذبر 

اآلالء عنيبها ألل في صفها ودفعها نعما 

تتازي النعو المذبترة أو ألنها حلت 

باألعداء وذلك هعد أببر النعماء وبعد 

كذه السبعة ثمانية في وصإل الجنال 

وأكلها على عدد أبتاب الجنة ثمانية 

 540أخرى بعدكا للجن ين الل ين دونهما ))

فوائد تكرار الفاصلة في سورة الرحمن :  

 ذل من فتائد ال كرار في عروس النرال 

الكرهو أنه جاء لل نرهر بالنعو 

المخ لفة الم عددة فكلما ذبر نعمة أنعو 

بها قرر عليها ووبخ على ال كذهب بها 

لذلك أتى بهذا االس فهام بعد بل نعمة 

ذبركا ل  حصل في النهاهة طائفة مج معة 

من النعو واآلالء بأنه هس فهو َفِبَأيِّ اَالء 

َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ؟أتكذبال 

بإنزال النرال ؟ أتكذبال بأنكو مخلتقتل 

أحياء ؟ أتكذبال بأنكو م كلمتل ببناء؟ 

أتكذبال بالشمس و النمر ومنافعهما ال ي 



ال تحصى ؟ أتكذبال بالنبات والشجر ؟ 

أتكذبال برفع السماء وال شرهع العادل ؟ 

أتكذبال بخلق األرض و قام كو منعمين 

كانئين عليها ؟ أتكذبال بما تجتد به 

عليكو من خيرات؟فهذا االس فهام اإلهناعي 

هنفي بل اح مال للندرة على ال كذهب 

بآالء الرحمن ومن الطبيعي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق ،  أسرار ال كرار  الكرماني ، -540

 231ص، 

أل هكتل كذا ذو اإلهناع الم سق أبمل 

 اتساق في سترة اسمها الرحمن

ثو  ذا نظرنا  لى الهيكل العام للسترة 

سنجده قائما على أساس تفكيك الصتر ، 

فمع تكامل الصتر الثرهة ونمتكا نجد أل 

 541﴾ َفِبَأيِّ اَالء َربُِّكَما ُتَكذَِّبالِ ﴿اهة اإلهناع

 تعمل على تفكيكها 

ومثل ذلك﴿ ُمْدَكامََّ الِ﴾
﴿ِفيِهَما َعْيَنالِ 542

 صترة الجن ين  543َنضَّاَخَ الِ﴾

﴿ِفيِهَما 544فلت قرأنا ﴿َوِمن ُدوِنِهَما َجنََّ الِ﴾

َفاِبَهٌة َوَنخٌْل َوُرمَّاٌل﴾
﴿ِفيِهنَّ َخْيَراٌت 545



﴿ُحتٌر مَّْنُصتَراٌت ِفي اْلخَِياِم﴾546حِسَاٌل﴾
﴿َلْو 547

﴿ُم َِّكِئيَن َعَلى 548َهْطِمْثُهنَّ ِ نسٌ َقْبَلُهْو َوَال َجالٌّ﴾

َرْفَرفٍ ُخْضٍر َوَعْبَنِريٍّ حِسَالٍ﴾
 نجد أل اإلهناع 549

هعمل على تفكيك بل اهة عما قبلها وعما 

بعدكا  

ومن فتائد كذا ال فكيك :  هضاح الطابع 

الخاص الذي جاءت السترة بلها ل بين 

معناه وفحتاه  

وكت أل تس نر كذه الصتر في ذكن الم لني 

ل مأل وجدانه في أل ما هبدو في ظاكره 

نعمة واحدة كتفي حنين ه مجمتعة من 

النعو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 64-سترة الرحمن اآلهة 541

 64-سترة الرحمن اآلهة 542

 66-سترة الرحمن اآلهة 543

 62-سترة الرحمن اآلهة544

 68- سترة الرحمن اآلهة 545

 70-سترة الرحمن اآلهة 546

  72- سترة الرحمن اآلهة 547

 74-سترة الرحمن اآلهة 548

  76- سترة الرحمن اآلهة 549



فلت أل السياق والى بين أجزاء الصترة 

التاحدة وحذف اإلهناع وجعل عناصركا 

م  ابعة لكال للم لني أل همر عليها 

بسرعة وال ه تقإل عند أجزائها ليس تعبها 

و هس جلي ما وراء دقائنها من داللة على 

االء الرحمن ال ي ال تكذب  

فهذا الفاصل اإلهناعي وسيلة فنية ودعتة 

م جددة  لى ال حليل وال أمل بنعو ا 

واالءه وقد قيل الكالم  ذا تكرر تنرر 

الوقف على الفواصل في سورة الرحمن  

التقإل على السكتل مردوف بألإل مد ال زمت 

به سترة الرحمن  

ومثله في  وقف حسن  550)٤َعلََّمُه اْلَبَياَل (

اآلهة   

 551)٥الشَّْمسُ َواْلَنَمُر ِبُحسَْبالٍ (

 552)٦َوالنَّْجُو َوالشََّجُر َهسُْجَدالِ (

 553)۷َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَل (

 وقف حسن 554)۸َأال َتْطَغْتا ِفي اْلِميَزالِ (

هنتل بن األنباري :وقإل حسن  ذا جعلت 

تطغتا في متضع نصب فإل جعل ه مجزوما بال 



على النهي لو هكن وأقيمتا وبال منستقا 

عليه ألل األمر هنسق  
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 8سترة الرحمن اآلهة 554

 555على النهي فيحسن التقإل عليه )
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ألنه م علق ِفيَها َفاِبَهٌة 

وقف غير تام  558)۱۱َوالنَّخُْل َذاُت األْبَماِم (
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 في النرال هجمع بيإل الدراسة - أظهرت1

 تناسب ىت المعن بحق التفاء بين فتاصله

 . الفتاصل

 من لتل  نه  ذ مهو علولفتاصل ا علو  ل

 تخل فلو لهذا النراني،و اإلعجاز ألتال

 .األساسية ال فسير ب ب معظو منه

 تفسير في عظيو أثر لهفتاصل ال علو  ل-2

 على ال طبينات أظهرت الكرهو،فند النرال

 بين الرائع ال ناسبسترتي طه والرحمن 

 وضعا وضعت بلمة التاحدة،فكل اآلهةبلمات 

 المناسب،و ل مكانها في منصتدا فنيا

 الذبر أل منصتد،بما المفردة في الحذف

 األصل أل منصتد،بما اإلبدال منصتد،وأل



  قرار أو المفردة في تغيير منصتد،وبل

 فال عبير...غرضه له منصتد األصل على

 بل بل بلمة منصتد،بل فني تعبير النراني

وككذا كي فتاصل  .لنصد وضع  نما حرف

 النرال 

بشإل البحث عن بعض أسرار اإلعجاز النراني 

في الفتاصل بال كرار وال ناسب ورعاهة 

الفاصلة وتحنيق ال ناغو واإلهناع الذي 

 هتافق المعنى

-دحض الشبهات ال ي بانت تدعي معارضة 3

الفتاصل النرانية و ثبات أل النرال 

معجزة خالدة ومن دالئل  عجازه فتاصله 

ال ي ليس باس طاعة بائن من بال أل 

 هعارضها 

 وال كرار بالغية ظاكرة ال كرار -  ل4

 مرة بل في لنا هبرز الذي كت نعنيه الذي

أمترا 

 . جدهدة

 السجع كت عنه المنهي السجع - ل5

 اله تابع المعنى هكتل الذي الم كلإل



 مع م ناسبة تأتي النرانية الفاصلة — ل6

اآلهة  متضتع

 ال كرار من خال نالكرهو النرا  ل-7

منه  فائدة ال و النتل من فضل كت الذي

 لغة البياني اإلعجاز معنى على ال عرف-8

واصطالحا 

 لغة ال كرار و السجع معنى على ال عرف-9

واصطالحا 

 النرانية الفاصلة معنى على ال عرف-10

واصطالحا  لغة

 في واراؤكو العلماء جهتد لنا ظهرت-11

النرانية  الفاصلة

 في حضتره ال أخير و لل ندهو بال-12

النرانية  الفتاصل

 أكمية الدراسة كذه خالل من ظهر لند-13

النرانية  الفاصلة

- ل الفاصلة النرانية تأتي على أشكال 14

 م عددة 



- ل الفتاصل النرانية تأتي في النرال 15

الكرهو في مكانها المناسب بحيث ال هسد 

 مكانها غيركا

- ل علو الفتاصل هح اج  لى علماء 16

 هم ازول بحس مركإل ح ى هنفتا على سره

- نه ال تكرار في فتاصل النرال الكرهو 17

والفتاصل ال ي هظنها بعض الناس مكررة 

حينما ن دبركا جيدا نجد لكل فاصلة 

 معناكا ومغزاكا 

 -تبين أكمية علو الفتاصل وأسراره 18

-ال عرف على مناصد سترة الرحمن وسترة 19

 طه

-ال عرف على جانب من جتانب علو 20

النراءات وكت التقإل على رؤوس اآلي أو 

 الفتاصل 

-نفي السجع  والشعر عن النرال من خالل 21

 تميز الفاصلة عن السجعة والنافية 

-اخ الف علماء اإلعجاز قدماء ومحدثتل 22

حتل نفي السجع و ثباته في النرال 

 الكرهو و جماعهو على نفي الشعر عنه 



-حجج النائلين بالسجع أنه أسمى في 23

النرال عما كت عليه في سجع البشر وأل 

الحدهث الشرهإل لو هنه عن جنس السجع بل 

 نهى عن سجع الكهال 

-حجج فذكبتا  لى االس دالل بحدهث 24

الرستل صلى ا عليه وسلو والى اخ الف 

وتباهن شخصية النرال الكرهو عن غيره من 

 األجناس األدبية 

-ومن الحجج أهضا ال ي بثر الجدال 25

حتلها قضية ال ندهو وال أخير في سترة 

 طه في قتله تعالى امنا برب كارول ومتسى 

-ال عرف على ضابط الفتاصل أو سبيل 26

معرف ها عن طرهنين تتقيفي وكت ما أثر 

 عن الرستل صلى ا عليه وسلو أو قياسي 

-ال عرف أوجه الشبه واالخ الف بين 27

الفاصلة والسجع ومنها أل السجع م ماثل 

الروي بينما الفتاصل منها الم ماثل 

والم نارب والمنفرد بما أل السجع مبني 

على ال غيير وليست الفتاصل بذلك ال عرف 

على أبنية الفتاصل بالم تازهة 



والم تازنة والم ناربة والمنفردة 

والم ماثلة وذلك بحسب التزل والروي وقد 

تكتل الفاصلة أي أو بعض اهة أو الزمة 

وكت ما تناوله العلماء في ال مسيط بما 

 في سترة الرحمن 

-ال عرف على قتانين اإلهناع في 28

الفتاصل بال غيير وال كرار وال الزم 

وال ساوي وال تازل اإلهناع في الفتاصل 

هشمل الصتت و الداللة  أو اللفظ والداللة 

خالفا لما بال شائعا ال زام الفتاصل 

 للتقإل 

-ال عرف على العالقات في الفتاصل 29

وجدنا أل الفاصلة ت علق بنرهن ها أو 

بسترتها أو بمنطعها أو بالنرال بله 

ول علنها بنرهن ها أربعة أنتاع ال مكين 

 وال صدهر و ال تشيح واإلهغال 

أما عالق ها بمنطعها فند تكتل عالقة 

 هناع متسيني  وعالق ها بالسترة نتعال 

 ما تعلنها بفتاتح الستر أو تعلق اخر 



فاصلة بمضمتل السترة وكذا بال طبيق على 

 سترتي طه والرحمن 

  حصاء الفتاصل في سترتي طه والرحمن 

 اإلعجاز أسرار بعض على التقتف بعد*

 خالل من النرانية الفاصلة في البياني

 من  لى هح اج الجهد كذا البحث،فإل كذا

تين ستر على وقفنا قد وأننا هكمله،خاصة

 أوصي فإنني الكرهو،لذلك النرال من

 المشتار هكملتا بأل الباحثين  ختاني

 في النرانية الفاصلة على أسرار وهنفتا

  الكرهو النرال ستر باقي

 قلتبنا اف ح اللهو ننتل الخ ام وفي

 تالوته ارزقنا الكرهو،و ب ابك ألسرار

 ترضى ح ى النهار وأطراف الليل اناء

 لنياك،و هتم لنا شفيًعا عنا،واجعله

 جنال  لى دًها كا و لنا حجة اجعله

 سائًنا و علينا حجة تجعله ال الخلد،و

 وسلوم ا وصلى.النار  لى بنا هلني

 وصحبه اله وعلى محمد سيدنا على وبارك

  رب العالمين هللا والحمد أجمعين
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 المصادر:

 بدهع النرال ابن أبي اإلصبع المصري- 1

- حفني محمد شرف ،دار نهضة مصر  حنيقت

 ضياء الدهن بن األثير بن األثير- ا2

- بدوي طبانه و حنيقالمثل السائر ، ، ت

أحمد الحتفي ، دار نهضة مصر ، الناكرة  

أبت عبيدة معمر بن  بن المثنى- ا3

- محمد فؤاد حنيقالمثنى مجاز النرال ت

سزبين ،مك بة الخانجي ، مصر  



 مصطفى العرب،تحنيق صناعة ،سرجني ابن- 4

،الناكرة  ألبابيواخرهن،مطبعة السنا

م  1953

 ، دار 3 المخصص  السفر ابن سيده- 5

م 1978الفكر بيروت 

 ، الشفاء ت زبرها هتسإل نشر ابن سينا- 6

وزارة ال ربية الناكرة 

 ت –طه  الشعرعيار ابن طباطبا- 7

الحاجري ومحمد زغلتل سالم المك بة 

م 1956ال جارهة الناكرة دط 

  ابن الحسن  بن غلبون المقري الحلبي- ا8

الطاكر بن عبد المنعو بن غلبتل المنري 

الحلبي  ال ذبرة في النراءات الثمال ت- 

أهمن رشدي ستهد  سلسلة أصتل النصر جدة 

 1م  ط 1991 ÷ـ 1412

 أحمد بن فارس مناهيس اللغة بن فارس- ا9

، ، تحنيق- عبد السالم كارول ، دار 

 4م ، ج1979كـ -1399الفكر  ، الناكرة ، 



  تأوهل مشكل النرال ت- ابن قتيبة- 10

 2السيد أحمد صنر،دار ال راث ، ط-

م 1973،

أبي الفدا  سماعيل بن عمر  بن كثير- ا11

بن بثير النرشي الدمشني تفسير النرال 

العظيو ، ت- سامي بن محمد سالمة دار 

 2م ط1999كـ 1418طيبة السعتدهة 

دار صادر  ، لسال العرب ابن منظور- 12

 13مجلد بيروت 

 بن محمد العمادي الحنفي  السعودوـأب13

تفسير أبت السعتد ت- عبد النادر أحمد 

 عطا مك بة الرهاض الحدهثة الرهاض  دت

 47 ص3دط ج 

 البحر المحيط ، أبو حيان األندلسي- 14

ت- د عادل أحمد عبد المتجتد و علي محمد 

عتض دار الك ب العلمية بيروت لبنال 

 1م ط1993كـ 1413

 ل المنابسات ت- أبو حيان التوحيدي- 15

 ، 2محمد تتفيق حسن دار اآلداب بيروت ط

م 1979



 الدر المصتل أحمد بن يوسف الحلبي- 16

في علتم الك اب المكنتل ت-د- أحمد محمد 

الخراط دار النلو دمشق ، د-ت د-ط 

 أبي منصتر محمد بن أحمد األزهري- 17

األزكري تهذهب اللغة ، تحنيق- أحمد عبد 

العليو البردوني ،علي محمد البحاوى، 

 12ليإل وال رجمة ، جأالدار المصرهة للت

 أبي الفضل شهاب الدهن محمتد - األلوسي18

ت عليق محمتد شكري روح المعاني األلتسي 

 األلتسي دار  حياء ال راث العربي بيروت 

 ،

أبي بكر محمد بن الناسو -  األنباري 19

بن بشار األنباري النحتي  هضاح التقإل 

واالب داء  تمحي الدهن عبد الرحمن رمضال 

، مطبتعات مجمع اللغة العربية دمشق 

 م 1971كـ 1390

السيرة   ابن كشام األنصارياألنصاري- 20

النبتهة ، ، ت- محمد بيتمي ، مك بة 

كـ - 1416 ، 1اإلهمال ، المنصترة ، ط

م 1995



 عجاز النرال ت-أحمد صنر  الباقالني- 21

، دار المعارف ، مصر 

صحيح البخاري بشرح ابن  البخاري - 22

 11حجر العسنالني مجلد

 مصاعد النظر لإلشراف على البقاعي23

مناصد الستر ت-د عبد السميع أحمد محمد 

كـ 1408 ،1حسنين مك بة المعارف الرهاض ط

م 1987

 نظو الدرر  ت-عبد الرزاق لبقاعي- ا24

غالب المهدي دار الك ب العلمية بيروت ، 

 1ج1م  ط1995كـ 1415

ناصر الدهن أبي خير ا عبد  البيضاوي- 25

ا بن عمر الشيرازي الشاقعي البيضاوي 

أنتار ال نزهل وأسرار ال أوهل ، ت- 

محمد عبد الرحمن المرعشلي دار  حياء 

 2ال راث العربي بيروت د-ت ،ج

 لستر النرال التفسير الموضوعي- 26

 عداد نخبة من علماء ال فسير وعلتم 

النرال ت- د مصطفى مسلو  بلية الدراسات 



العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة ، 

 1م ط2010كـ 1431

عبد الباقي عبد المحسن التنوخي- 27

ال نتخي ، النتافي ت عمر األسعد و محي 

الدهن رمضال، دار اإلرشاد بيروت ، 

 50م  ص1970كـ 1389

 أبت عثمال عمرو ابن بحر الجاحظ- 28

الجاحظ البيال وال بيين ، ت- عبد السالم 

 7كارول ، مك بة الخانجي ، الناكرة ، ط

م ، 1998كـ - 1418، 

شرهإل علي بن محمد - الجرجاني 29

الجرجاني ال عرهفات دار الك ب العلمية 

 1983 1بيروت لبنال ط

 منهاج البلغاء حازم القرطاجني- 30

وسراج األدباء ت- محمد الحبيب بن ختجة 

 1966دار الك ب المشرقية تتنس 

متي خزانة األدب ح ابن حجه المويحال- 31

كـ 1304وغاهة األرب دار النامتس الحدهث 



  درة ال نزهل وغرة الخطيب اإلسكافي- 32

كـ 1422ال أوهل ت-محمد مصطفى اهدهن 

 جامعة أم النرى السعتدهة ج 1م ط 2001

 الخفاجي ، سر ابن سنال الخفاجي- 33

الفصاحة ت عبد الم عال الصعيدي مك بة 

م   1953 كـ 1372محمد صبيح ، مصر 

أبي عمرو الداني البيال في الداني - 34

عد  اي النرال ، تحنيق- غانو قدوري 

الحمد ، مربز المخطتطات وال راث 

كـ - 1414، 1والتثائق ، الكتهت ، ط

م 1994

خر الدهن الرازي نهاهة ف الرازي- 35

اإلهجاز ، ، ت- نصر ا حاجي ، دار صادر ، 

م 2004كـ - 1424 ، 1بيروت ، ط

فخر الدهن الرازي ، ال فسير  الرازي

م 1981كـ 1401الكبير دار الفكر ، بيروت 

 22، ج1ط

 ثالث رسائل في  عجاز النرال الرماني- 36

، الرسالة الثانية النكت  ، ت محمد خلإل 



ا أحمد ومحمد زغلتل سالم ، دار المعارف 

، مصر 

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - 37

الزبيده اج العروس ، ، تحنيق- مصطفى 

 30حجازي ، ال راث العربي ، الكتهت ، ج

 البركال في علتم النرال ، الزركشي- 38

،تحنيق –محمد أبت الفضل ابراكيو ، دار 

 ، 1ال راث الناكرة ، ج

،الكشاف،ت- الشيخ عادل الزمخشري- 39

أحمد عبد المتجتد والشيخ علي محمد معتض 

 1م ط1998كـ 1418مك بة العبيكة 

 الك اب ت- عبد السالم سيبويه- 40

الخانجي  كارول،مك بة

 4،ج3م ،ط1988كـ1408الناكرة

 جالل الدهن السيتطي اإلتنال السيوطي- 41

في علتم النرال ، ، تحنيق- مربز 

الدراسات النرانية ، مجمع الملك فهد 

 5لطباعة المصحإل الشرهإل ، السعتدهة ، ج

حمد األمين بن محمد أ الشنقيطي- 42

المخ ار الجكني الشننيطي أضتاء البيال 



في  هضاح النرال بالنرال العالمة ت- بكر 

بن عبد ا أبت زهد دار علو الفتائد 

 4 كـ ج1426، 1للنشر وال تزهع ط

محمد األمين الشننيطي   الشنقيطي- 43

أضتاء البيال   شراف بكر بن عبد ا أبت 

م 1980÷ـ 1400زهد دار علو الفتائد  جدة 

 2، ط

أبت كالل العسكري الصناع ين  لعسكري- ا44

 ، 1، مطبعة محمتد بك األس انه ، ط

كـ 1319

هحي بن حمزة بن علي العلتي  العلوي- 45

الطراز ، ت عبد الحميد الهنداوي ، 

كـ 1423 ، 1المك بة العصرهة ، بيروت ، ط

 1م ، ج2003- 

اإلمام أبي حامد محمد بن  الغزالي 46

محمد الغزالي  حياء علتم الدهن  حياء 

 4الك ب العربية بيروت ، لبنال ،مجلد

 الخليل بن أحمد الفراهيدي- 47

الفراكيدي العين ، تحنيق- مهدي 

 7المخزومي ،  براكيو السامرائي ،ج



مجد الدهن الفيروزبادي - الفيروزبادي 48

 5النامتس شربة فن الطباعة ، مصر  ط

 بن جعفر نند الشعر ، ت- د قدامة- 49

محمد عبد المنعو خفاجي ، دار الك ب 

العلمية بيروت لبنال دتدط 

أبي عبد ا محمد بن أحمد بن  القرطبي- 50

أبي بكر النرطبي الجامع ألحكام النرال ، 

ت- د- عبد ا بن عبد المحسن ال ربي 

كـ -1427مؤسسة الرسالة بيروت لبنال ، 

 1م ط2008

الخطيب النزوهني اإلهضاح القزويني - 51

في علتم البالغة ، ، دار الك ب الغلمية 

، بيروت ، 

ابن رشيق النيرواني  القيرواني- 52

العمدة في محاسن الشعر ، ت- محمد محي 

الدهن عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت 

م 1981كـ - 1401 ،5، ط

محمتد بن حمزة الكرماني - الكرماني 53

أسرار ال كرار  ، ت أحمد عبد ال تاب 

عتض ، دار الفضيلة د-ت د-ط 



صحيح مسلو دار الطباعة مسلم - 54

 باب دهة الجنين 5العامرة ،األس انة  ج

محمتد بن أبي الحسن  النيسابوري- 55

النيسابتري - هجار البيال عن معاني 

النرال ، ت- د علي بن سليمال العبيد 

م 1997÷ت 1418مك بة ال تبة السعتدهة ،

 3ط

أحمد الهاشمي ميزال الذكب  الهاشمي- 56

في صناعة شعر العرب المك بة ال جارهة 

    16م ط1966كـ 1386الكبرى 

 المراجع

 حمدال األسس الجمالية ابتسام أحمد-1

لإلهناع البالغي في العصر العباسي دار 

م 1998÷ـ 1418 1النلو العربي حلب ط

 ، اإلهناع في النصة إبراهيم جنداري-2

النرانية ، مجلة المتقإل األدبي ، دمشق ، 

379، ، 2002 

 الفتائد ، مطبعة ابن قيم الجوزية-3

 ه1327، 1السعادة ، مصر، ط



 ال ناسب البياني في أحمد أبو زيد-4

النرال منشترات بلية العلتم واآلداب 

اإلنسانية ، الرباط ،سلسلة رسائل 

 19وأطروحات رقو 

 من بالغة النرال ، ، أحمد بدوي بدوي-5

م 2005نهضة مصر ، مصر ، 

 مف اح السعادة دار أحمد بن مصطفى-6

  1م ط1985الك ب العلمية ، بيروت لبنال 

فكرة النظو بين وجته -أحمد فتحي عامر 7

اإلعجاز في النرال الكرهو المجلس األعلى 

للشؤول اإلسالمية لجنة النرال والسنة 

 م1975ه 1395الناكرة 

 ، علتم البالغة أحمد مصطفى المراغي-8

 1 ط1980دار النلو بيروت لبنال 

 ، قضاها النند األدبي ،  بدوي طبانة9

 1988دار المرهخ ، الرهاض ، 

 البيال في روائع النرال تمام حسان--10

دراسة لغتهة وأسلتبية للنص النراني ، ، 

 م1993، 1عالو الك ب ، الناكرة ، ط



 ، المشاكد في حامد صادق قنيبي-11

النرال ؛ دراسة تحليلية وصفية ، مك بة 

 1998المنار ، األردل ، 

 ، البالغة الصافية في حسن عبد الرزاق-12

المعاني والبيال والبدهع المك بة 

م 2006األزكرهة ل راث ،

 العرب،مراجعة اداب تارهخ-الرافعي    13

 2005العصرهة، الجندي،المك بة دروهش

  عجاز النرال والبالغة الرافعيعز 2ج

النبتهة  مراجعة نحتى عباس مؤسسة 

المخ ار  مصر الجدهدة ،  

   2003 ، 1الناكرة ط

  عجاز النرال والبالغة النبتهة لرافعيا

كـ 1381 ، 7، المك بة الكبرى ، مصر ط

م 1961

 في ظالل النرال  دار الشروق سيد قطب14

 4م ج2003كـ -1423 ،32الناكرةط

سيد قطب مشاكد النيامة دار الشروق 

 م2003ه-1423 14الناكرة ط



 سيد قطب ، ال صتهر الفني في النرال --

 م2002ه-16،1423دار الشروق الناكرة ،ط

 ، مباحث في علتم النرال صبحي الصالح-15

 ، 2، دار العلو للمالهين ، بيروت ، ط

1988 ، 

 دراسة بالغية في عبد الجواد محمد طبق-16

السجع والفاصلة النرانية ، ، دار الرقو 

م 1993كـ - 1413، 1، مصر ، ط

 في الصتتي ،اإلعجازهنداوي —عبدالحميد17

 الثنافية الكرهو،الدار النرال

م 2004للنشر،الناكرة،

 ،  عجاز النرال عبد الفتاح الخالدي-18

البياني ودالئل مصدره الرباني ، دار 

م 2000كـ - 1421، 1عمار ، ط

 صفاء الكلمة دار عبد الفتاح الشين-19

م 1982كـ -1403المرهخ ، الرهاض 

 ، االتجاه النفسي عبد القادر فيدوح-20

في نند الشعر العربي ، منشترات اتحاد 

 1992الك اب العرب ، دمشق ، 



 ، الداللة اللغتهة عبد الكريم مجاهد-21

 2000عند العرب ، دار الحتار ، دمشق ، 

 ،

 ، األسس الجمالية عز الدين إسماعيل-22

في النند العربي دار الفكر العربي ، 

م 1955 ،1مصر ط

األسس الجمالية في  الدين إسماعيل     عز

النند األدبي ، دار الفكر العربي ، 

 2001 ، 3الناكرة ، ط

 صتر البدهع فن األسجاع علي الجندي-23

 م  1951كـ 1370دار الفكر العربي الناكرة 

 ، مدخل  لى نظرهة عماد الدين خليل-24

األدب اإلسالمي مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

1988 

 ال طتر الداللي عودة خليل أبو عودة-25

بين لغة الشعر الجاكلي ولغة النرال ل 

دراسة داللية منارنة ، مك بة المنار 

 --م ،1985كـ -1405 1األردل ط

   عجاز النرال فهرس مك بة فضل عباس-26

 م 1991عمال 



 فتاصل كمال الدين عبد الغني المرسي-27

اآلهات النرانية ،المك ب الجامعي الحدهث 

 م1999كـ - 1420 ،1، األسكندرهة ، ط

،األسس النفسية مجيد عبد الحميد ناجي-28

ألساليب البالغة العربية المؤسسة 

 م1985الجامعية للدراسات، بيروت ،

 الفاصلة في النرال ، محمد الحسناوي-29

م 2000م- 1421 ،3دار عمار ، عمال ، ط

  قضية الشعر الجدهد محمد النويهي-30

 1971 2دار الفكر ط

 رضا تفسير المنار ، مطبعة محمد رشيد-31

 2م ط1929كـ 1347المنار مصر 

 عياد متسينى الشعر العربي محمد شكري-32

م   1968 ، 1دار المعرفة ط

 الحياة محمد عبد المنعم خفاجي-33

األدبية في العصر الجاكلي ، ، دار الجيل 

م 1992كـ - 1412 ، 1بيروت ، ط

 ، في الميزال الجدهد محمد مندور-34

   2مك بة نهضة مصر الناكرة ، ط 



البدهع تأصيل وتجدهد ،  منير سلطان-35

م 1986دار المعارف ، االسكندرهة ، 

 ،الظاكرة الجمالية في نذير حمدان

النرال الكرهو دار المنارة ،السعتدهة 

م 1991كـ 1413 ، 1ط

 المجالت 

 ، منهج ال حليل اللغتي  سمير ستيتية-1.

في النند األدبي ، مجلة ال راث العربي ، 

، 1985 ،هناهر 15دمشق ، ع 

 ، ال نغيو في عليان بن محمد الحازمي-2

ال راث العربي ، مجلة جامعة أم النرى ، 

 1995 ، 12مكة المكرمة ، مج 

 لمسات بيانية ،قناة فاضل السامرائي-3

م 8/6/2001الشارقة تارهخ 

 ، جماليات الخروج كمال أبو ديب-4

واالننطاع ، مجلة دراسات لسانية 

 1999 ، 22وسيميائية ، الدار البيضاء ع 

 ن روبيا اإلهناع في  ليلى الشربيني-5

 ، 15العربية مجلة فصتل ،الناكرة ، مج 

 1997 ، ش اء 4ع 



 معجو مصطلحات األدب مك بة  مجدي وهبه-6

 1974لبنال  بيروت 

 ، ثالث قضاها حتل متسينى نعيم اليافي-7

 17في النرال مجلة ال راث العربي ع

 ، قتاعد تشكل النغو في نعيم اليافي

متسينى النرال  مجلة ال راث العربي 

م 1985 ،16-15ع

 ، عتدة  لى متسينى النرال نعيم يافي

م 1987م 1986مجلة ال راث العربي 
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم

 المصادر:

 بدهع النرال ابن أبي اإلصبع المصري- 1
- حفني محمد شرف ،دار نهضة مصر  حنيقت

 ضياء الدهن بن األثير بن األثير- ا2
- بدوي طبانه و حنيقالمثل السائر ، ، ت

أحمد الحتفي ، دار نهضة مصر ، الناكرة  

أبت عبيدة معمر بن  بن المثنى- ا3
- محمد فؤاد حنيقالمثنى مجاز النرال ت

سزبين ،مك بة الخانجي ، مصر  

 تحنيق العرب، صناعة سر ،جني ابن- 4
 ،ألبابي مطبعة اخرهن، و السنا مصطفى

م  1953الناكرة 

 ، دار 3 المخصص  السفر ابن سيده- 5
م 1978الفكر بيروت 

 ، الشفاء ت زبرها هتسإل نشر ابن سينا- 6
وزارة ال ربية الناكرة 

 ت –طه الحاجري الشعر عيارابن طباطبا- 7
ومحمد زغلتل سالم المك بة ال جارهة 

م 1956الناكرة دط 

  ابن الحسن  بن غلبون المقري الحلبي- ا8
الطاكر بن عبد المنعو بن غلبتل المنري 



الحلبي  ال ذبرة في النراءات الثمال ت- 
أهمن رشدي ستهد  سلسلة أصتل النصر جدة 

 1م  ط 1991 ÷ـ 1412

 أحمد بن فارس مناهيس اللغة بن فارس- ا9
، ، تحنيق- عبد السالم كارول ، دار 

 4م ، ج1979كـ -1399الفكر  ، الناكرة ، 
  تأوهل مشكل النرال ت- ابن قتيبة- 10

 2السيد أحمد صنر،دار ال راث ، ط-
م 1973،

أبي الفدا  سماعيل بن عمر  بن كثير- ا11
بن بثير النرشي الدمشني تفسير النرال 
العظيو ، ت- سامي بن محمد سالمة دار 

 2م ط1999كـ 1418طيبة السعتدهة 

دار صادر  ، لسال العرب ابن منظور- 12
 13مجلد بيروت 

 بن محمد العمادي الحنفي  السعودوـأب13
تفسير أبت السعتد ت- عبد النادر أحمد 
عطا مك بة الرهاض الحدهثة الرهاض  دت 

 47 ص3دط ج 

 البحر المحيط ، أبو حيان األندلسي- 14
ت- د عادل أحمد عبد المتجتد و علي محمد 

عتض دار الك ب العلمية بيروت لبنال 
 1م ط1993كـ 1413



 ل المنابسات ت- أبو حيان التوحيدي- 15
 ، 2محمد تتفيق حسن دار اآلداب بيروت ط

م 1979

 الدر المصتل أحمد بن يوسف الحلبي- 16
في علتم الك اب المكنتل ت-د- أحمد محمد 

الخراط دار النلو دمشق ، د-ت د-ط 

 أبي منصتر محمد بن أحمد األزهري- 17
األزكري تهذهب اللغة ، تحنيق- أحمد عبد 
العليو البردوني ،علي محمد البحاوى، 
 12الدار المصرهة لل اليإل وال رجمة ، ج

 أبي الفضل شهاب الدهن محمتد - األلوسي18
ت عليق محمتد شكري روح المعاني األلتسي 

 األلتسي دار  حياء ال راث العربي بيروت 
 ،

أبي بكر محمد بن الناسو  -  األنباري19
بن بشار األنباري النحتي  هضاح التقإل 

واالب داء  تمحي الدهن عبد الرحمن رمضال 
، مطبتعات مجمع اللغة العربية دمشق 

 م 1971كـ 1390

السيرة   ابن كشام األنصارياألنصاري- 20
النبتهة ، ، ت- محمد بيتمي ، مك بة 

كـ - 1416 ، 1اإلهمال ، المنصترة ، ط
م 1995



 عجاز النرال ت-أحمد صنر  الباقالني- 21
، دار المعارف ، مصر 

صحيح البخاري بشرح ابن   البخاري- 22
 11حجر العسنالني مجلد

 مصاعد النظر لإلشراف على البقاعي23
مناصد الستر ت-د عبد السميع أحمد محمد 

كـ 1408 ،1حسنين مك بة المعارف الرهاض ط
م 1987

 نظو الدرر  ت-عبد الرزاق لبقاعي- ا24
غالب المهدي دار الك ب العلمية بيروت ، 

 1ج1م  ط1995كـ 1415

ناصر الدهن أبي خير ا عبد  البيضاوي- 25
ا بن عمر الشيرازي الشاقعي البيضاوي 
أنتار ال نزهل وأسرار ال أوهل ، ت- 
محمد عبد الرحمن المرعشلي دار  حياء 

 2ال راث العربي بيروت د-ت ،ج

 لستر النرال التفسير الموضوعي- 26
 عداد نخبة من علماء ال فسير وعلتم 

النرال ت- د مصطفى مسلو  بلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة ، 

 1م ط2010كـ 1431

عبد الباقي عبد المحسن التنوخي - 27
ال نتخي ، النتافي ت عمر األسعد و محي 



الدهن رمضال، دار اإلرشاد بيروت ، 
 50م  ص1970كـ 1389

 أبت عثمال عمرو ابن بحر الجاحظ- 28
الجاحظ البيال وال بيين ، ت- عبد السالم 

 7كارول ، مك بة الخانجي ، الناكرة ، ط
م ، 1998كـ - 1418، 

شرهإل علي بن محمد  - الجرجاني29
الجرجاني ال عرهفات دار الك ب العلمية 

 1983 1بيروت لبنال ط

 منهاج البلغاء حازم القرطاجني- 30
وسراج األدباء ت- محمد الحبيب بن ختجة 

 1966دار الك ب المشرقية تتنس 

متي خزانة األدب ح ابن حجه المويحال- 31
كـ 1304وغاهة األرب دار النامتس الحدهث 

  درة ال نزهل وغرة الخطيب اإلسكافي- 32
كـ 1422ال أوهل ت-محمد مصطفى اهدهن 

 جامعة أم النرى السعتدهة ج 1م ط 2001

 الخفاجي ، سر ابن سنال الخفاجي- 33
الفصاحة ت عبد الم عال الصعيدي مك بة 

م   1953 كـ 1372محمد صبيح ، مصر 

أبي عمرو الداني البيال في الداني - 34
عد  اي النرال ، تحنيق- غانو قدوري 

الحمد ، مربز المخطتطات وال راث 



كـ - 1414، 1والتثائق ، الكتهت ، ط
م 1994

 خر الدهن الرازي نهاهة الرازي- 35
اإلهجاز ، ، ت- نصر ا حاجي ، دار صادر ، 

م 2004كـ - 1424 ، 1بيروت ، ط

فخر الدهن الرازي ،  الرازي      
ال فسير الكبير دار الفكر ، بيروت 

 22، ج1م ط1981كـ 1401

 ثالث رسائل في  عجاز النرال الرماني- 36
، الرسالة الثانية النكت  ، ت محمد خلإل 
ا أحمد ومحمد زغلتل سالم ، دار المعارف 

، مصر 

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - 37
تاج العروس ، ، تحنيق- مصطفى  الزبيدي

 30حجازي ، ال راث العربي ، الكتهت ، ج

 البركال في علتم النرال ، الزركشي- 38
،تحنيق –محمد أبت الفضل ابراكيو ، دار 

 ، 1ال راث الناكرة ، ج
ت- الشيخ عادل  الكشاف، ،الزمخشري- 39

أحمد عبد المتجتد والشيخ علي محمد معتض 
 1م ط1998كـ 1418مك بة العبيكة 

 الك اب ت- عبد السالم سيبويه- 40
كارول،مك بة الخانجي 

 4،ج3م ،ط1988كـ1408الناكرة



 جالل الدهن السيتطي اإلتنال السيوطي- 41
في علتم النرال ، ، تحنيق- مربز 

الدراسات النرانية ، مجمع الملك فهد 
 5لطباعة المصحإل الشرهإل ، السعتدهة ، ج

حمد األمين بن محمد أ الشنقيطي- 42
المخ ار الجكني الشننيطي أضتاء البيال 
في  هضاح النرال بالنرال العالمة ت- بكر 

بن عبد ا أبت زهد دار علو الفتائد 
 4 كـ ج1426، 1للنشر وال تزهع ط

محمد األمين الشننيطي   الشنقيطي- 43
أضتاء البيال   شراف بكر بن عبد ا أبت 

م 1980÷ـ 1400زهد دار علو الفتائد  جدة 
 2، ط

أبت كالل العسكري الصناع ين  لعسكري- ا44
 ، 1، مطبعة محمتد بك األس انه ، ط

كـ 1319

هحي بن حمزة بن علي العلتي  العلوي- 45
الطراز ، ت عبد الحميد الهنداوي ، 

كـ 1423 ، 1المك بة العصرهة ، بيروت ، ط
 1م ، ج2003- 

اإلمام أبي حامد محمد بن   الغزالي46
محمد الغزالي  حياء علتم الدهن  حياء 

 4الك ب العربية بيروت ، لبنال ،مجلد



 الخليل بن أحمد الفراهيدي- 47
الفراكيدي العين ، تحنيق- مهدي 
 7المخزومي ،  براكيو السامرائي ،ج

مجد الدهن  -  الفيروزبادي48
الفيروزبادي النامتس شربة فن الطباعة ، 

 5مصر  ط

 بن جعفر نند الشعر ، ت- د قدامة- 49
محمد عبد المنعو خفاجي ، دار الك ب 

العلمية بيروت لبنال دت دط 

أبي عبد ا محمد بن أحمد بن  القرطبي- 50
أبي بكر النرطبي الجامع ألحكام النرال ، 

ت- د- عبد ا بن عبد المحسن ال ربي 
كـ -1427مؤسسة الرسالة بيروت لبنال ، 

 1م ط2008

الخطيب النزوهني اإلهضاح القزويني - 51
في علتم البالغة ، ، دار الك ب الغلمية 

، بيروت ، 

ابن رشيق النيرواني  القيرواني- 52
العمدة في محاسن الشعر ، ت- محمد محي 
الدهن عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت 

م 1981كـ - 1401 ،5، ط

محمتد بن حمزة الكرماني  - الكرماني53
أسرار ال كرار  ، ت أحمد عبد ال تاب 

عتض ، دار الفضيلة د-ت د-ط 



صحيح مسلو دار الطباعة مسلم - 54
 باب دهة الجنين 5العامرة ، األس انة  ج

محمتد بن أبي الحسن  النيسابوري- 55
النيسابتري - هجار البيال عن معاني 
النرال ، ت- د علي بن سليمال العبيد 

م 1997÷ت 1418مك بة ال تبة السعتدهة ،
 3ط

أحمد الهاشمي ميزال الذكب  الهاشمي- 56
في صناعة شعر العرب المك بة ال جارهة 

    16م ط1966كـ 1386الكبرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع

 حمدال األسس الجمالية ابتسام أحمد-1
لإلهناع البالغي في العصر العباسي دار 

م 1998÷ـ 1418 1النلو العربي حلب ط

 ، اإلهناع في النصة إبراهيم جنداري
النرانية ، مجلة المتقإل األدبي ، دمشق ، 

379، ، 2002 

 الفتائد ، مطبعة ابن قيم الجوزية
 ه1327، 1السعادة ، مصر، ط

 ال ناسب البياني في أحمد أبو زيد
النرال منشترات بلية العلتم واآلداب 

اإلنسانية ، الرباط ،سلسلة رسائل 
 19وأطروحات رقو 

 من بالغة النرال ، ، أحمد بدوي بدوي
م 2005نهضة مصر ، مصر ، 

 مف اح السعادة دار الك ب أحمد بن مصطفى
  1م ط1985العلمية ، بيروت لبنال 

فكرة النظو بين وجته   أحمد فتحي عامر
اإلعجاز في النرال الكرهو المجلس األعلى 

للشؤول اإلسالمية لجنة النرال والسنة 
 م1975ه 1395الناكرة 

 ، علتم البالغة دار أحمد مصطفى المراغي
 1 ط1980النلو بيروت لبنال 



 ، قضاها النند األدبي ،  بدوي طبانة-
 1988دار المرهخ ، الرهاض ، 

 البيال في روائع النرال تمام حسان-
دراسة لغتهة وأسلتبية للنص النراني ، ، 

 م1993، 1عالو الك ب ، الناكرة ، ط

 ، المشاكد في النرال ؛ حامد صادق قنيبي
دراسة تحليلية وصفية ، مك بة المنار ، 

 1998األردل ، 

 ، البالغة الصافية في حسن عبد الرزاق
المعاني والبيال والبدهع المك بة 

م 2006األزكرهة ل راث ،

 مراجعة العرب، اداب تارهخالرافعي    
 2005 العصرهة، المك بة الجندي، دروهش

األسس الجمالية     عز الدين إسماعيل2ج
في النند األدبي ، دار الفكر العربي ، 

 2001 ، 3الناكرة ، ط

  عجاز النرال والبالغة النبتهة  الرافعي
مراجعة نحتى عباس مؤسسة المخ ار  مصر 

الجدهدة ،  

   2003 ، 1الناكرة ط

  عجاز النرال والبالغة النبتهة لرافعيا
كـ 1381 ، 7، المك بة الكبرى ، مصر ط

م 1961



 في ظالل النرال  دار الشروق سيد قطب
 4م ج2003كـ -1423 ،32الناكرةط

سيد قطب مشاكد النيامة دار الشروق 
 م2003ه-1423 14الناكرة ط

 سيد قطب ، ال صتهر الفني في النرال --
 م2002ه-1423  ،16دار الشروق الناكرة ،ط

 ، مباحث في علتم النرال ، صبحي الصالح
 1988 ، 2دار العلو للمالهين ، بيروت ، ط

 ،

 دراسة بالغية في عبد الجواد محمد طبق
السجع والفاصلة النرانية ، ، دار الرقو 

م 1993كـ - 1413، 1، مصر ، ط

 في الصتتي اإلعجاز ،هنداوي الحميد عبد-
 للنشر، الثنافية الدار الكرهو، النرال

م 2004الناكرة،

 ،  عجاز النرال عبد الفتاح الخالدي
البياني ودالئل مصدره الرباني ، دار 

م 2000كـ - 1421، 1عمار ، ط

 صفاء الكلمة دار عبد الفتاح الشين
م 1982كـ -1403المرهخ ، الرهاض 

 ، االتجاه النفسي في عبد القادر فيدوح
نند الشعر العربي ، منشترات اتحاد 

 1992الك اب العرب ، دمشق ، 



 ، الداللة اللغتهة عند عبد الكريم مجاهد
 ، 2000العرب ، دار الحتار ، دمشق ، 

 ، األسس الجمالية في عز الدين إسماعيل
النند العربي دار الفكر العربي ، مصر 

م 1955 ،1ط

 صتر البدهع فن األسجاع دار علي الجندي
 م  1951كـ 1370الفكر العربي الناكرة 

 ، مدخل  لى نظرهة األدب عماد الدين خليل
 1988اإلسالمي مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

 ال طتر الداللي بين عودة خليل أبو عودة
لغة الشعر الجاكلي ولغة النرال ل دراسة 

 1داللية منارنة ، مك بة المنار األردل ط
 --م ،1985كـ -1405

   عجاز النرال فهرس مك بة فضل عباس
 م 1991عمال 

 فتاصل كمال الدين عبد الغني المرسي
اآلهات النرانية ،المك ب الجامعي الحدهث 

 م1999كـ - 1420 ،1، األسكندرهة ، ط

،األسس النفسية مجيد عبد الحميد ناجي
ألساليب البالغة العربية المؤسسة 

 م1985الجامعية للدراسات، بيروت ،

 الفاصلة في النرال ، دار محمد الحسناوي
م 2000م- 1421 ،3عمار ، عمال ، ط



  قضية الشعر الجدهد دار محمد النويهي
 1971 2الفكر ط

 رضا تفسير المنار ، مطبعة محمد رشيد
 2م ط1929كـ 1347المنار مصر 

 عياد متسينى الشعر العربي محمد شكري
م   1968 ، 1دار المعرفة ط

 الحياة األدبية محمد عبد المنعم خفاجي
في العصر الجاكلي ، ، دار الجيل بيروت 

م 1992كـ - 1412 ، 1، ط

 ، في الميزال الجدهد مك بة محمد مندور
   2نهضة مصر الناكرة ، ط 

البدهع تأصيل وتجدهد ، دار  منير سلطان
م 1986المعارف ، االسكندرهة ، 

 ،الظاكرة الجمالية في نذير حمدان
النرال الكرهو دار المنارة ،السعتدهة 

م 1991كـ 1413 ، 1ط

 

 

 

 

 

 



 

 

 المجالت 

 ، منهج ال حليل اللغتي . سمير ستيتية
في النند األدبي ، مجلة ال راث العربي ، 

، 1985 ،هناهر 15دمشق ، ع 

 ، ال نغيو في عليان بن محمد الحازمي
ال راث العربي ، مجلة جامعة أم النرى ، 

 1995 ، 12مكة المكرمة ، مج 

 لمسات بيانية ،قناة فاضل السامرائي

م 8/6/2001الشارقة تارهخ 
 ، جماليات الخروج كمال أبو ديب

واالننطاع ، مجلة دراسات لسانية 
 1999 ، 22وسيميائية ، الدار البيضاء ع 

  ن روبيا اإلهناع في ليلى الشربيني
 ، 15العربية مجلة فصتل ،الناكرة ، مج 

 1997 ، ش اء 4ع 

 معجو مصطلحات األدب مك بة  مجدي وهبه
 1974لبنال  بيروت 

 ، ثالث قضاها حتل متسينى في نعيم اليافي
 17النرال مجلة ال راث العربي ع



 ، قتاعد تشكل النغو في نعيم اليافي
متسينى النرال  مجلة ال راث العربي 

م 1985 ،16-15ع

 ، عتدة  لى متسينى النرال نعيم يافي
م 1987م 1986مجلة ال راث العربي 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ملخص الرسالة
إن القرآن الكریم كما ھو معجز في مضمونھ معجز في أسلوبھ ومن أسالیب 
إعجازه فواصلھ ، ومن خالل ھذه الدراسة حاولت التطرق إلى ھذا الوجھ من 
وجوه إعجازه فأردت إثبات أو نفي أن القرآن راعى الفاصلة أو المعنى وكان 

سور القرآن  التطبیق على سورتي طھ والرحمن باعتبارھما أكثر سورتین من 
التي وقع فیھا جدال كبیر فسورة طھ وقع الجدال فیھا حول آیة ھارون وموسى 
وان التقدیم في ھذه اآلیة جاء مراعاة للفاصلة أما سورة الرحمن فكان الجدال 

مرة مما ترك المجال للمستشرقین بالتشكیك 31حول تكرار آیة بعینھا ا كثر من 
السورتین الكریمتین إسقاط ھذه الشبھات عن فحاولت من خالل ھاتینفي القرآن 

طریق إبراز البعدین الجمالي والداللي الفاصلة القرآنیة البعد الداللي یتمثل في  
الوصول إلى المعنى الذي تؤدیھ الفاصلة القرآنیة داخل وخارج السیاق أما البعد 

أثر في الجمالي فھو متعلق باإلیقاع والجرس الموسیقي للفاصلة  وما یحدثھ من
.النفوس وھنا یكمن اإلعجاز القرآني  الذي یخرص كل األلسنة

:الكلمات المفتاحیة

؛التقدیم؛التكرار؛الرحمن؛ طھ؛ اإلعجاز؛اإلیقاع؛المعنى؛السجع؛الفاصلة
.التأخیر
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