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  شكر وتقدير
  

 الفاضل ر أن أتقدم إىل أستاذيالسرو الغبطة ملن دواعي إنه

 لهـضـتف اجلزيل على بالشكرهادف السعيد  ورـالدكت

 يدهسدت، ويل هعيشجتو ايته له،ورعباإلشراف على هذا البحث، 

 .حىت استقام واستوىالقيمة بتوجيهاته  ايـطخل
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قَـمدةــم  
ه وهو كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يدي ،البالغة القرآن الكرمي معجزة اهللا اخلالدة وحجته   

ال  كتاب ، أنههومن بديع إعجاز، مبثله رائحهم عن اإلتيانعجزت قف أُنزل بلغة العرب ،وال من خلفه
القارئ  دييز منه القارئ والسامع والباحث فال لُّم، وال يناولتنقضي عجائبه، وال خيلَق من كثرة الت

إال حبإال شغفاً لتكرار البحث والدراسة إال طلباً ملزيد السمع، والباحثَ اً ملزيد القراءة، والسامع. 
 اللغوي جلانبا يف كانت -اهلجري الثالث القرن منذ- زاإلعجا يف زةاملنج الدراسات أغلب

 اإلعجاز مفهوم خرج وقد ،مبثله يأيت أن ألحد ميكن ال ذاته يف معجزة القرآن أن إلثبات وهذا والبياين

 ،اهللا دعن من القرآن أن إىل النظر يعزز الذي اإلعجاز إىل بالتحدي املقرون اإلعجاز يف البحث دائرة عن
 هانفم ،القرآين النص تناولت اليت الدراسات تعددتو .اتساعا دائرا تزدادا اإلعجاز أنواع فإن مث ومن

 كتاب فهو وبالغته، بيانه بينت أخرى ودراسات ،بأسلوبه اهتم ام ومنها لغته، على ااهتمامه صبان ام

  .هومجال  وبالغته  هإعجاز  هأسرار وكشف لدرسه عقله اإلنسان سخر مهما هجديد ينتهي ال
 ديين وواجب ملحة، ضرورة هو ما بقدر ،فكرية احةسي وال علميا رفات ليس القرآن يف ثالبح 

 ما ينقطع ال موصوال هفي البحث يظل نص إنه.الشريفة العجيبة ولغته العظيم الكتاب خبدمة اإلميان يفرضه

 عقيدة ابكت القرآن ألن مجالية دراسيت تكون أن واخترت ،البينات بآياته تلىي وباقيا ،حمفوظا دام

 عن الكشف هو البحث هذا من اهلدف إذن اجلمال، بصفة أدائهما عن امليزتان هاتان تبعد وال عبادةو

 والبيانية ،والتركيبية اللغوية بالظواهر غين نص وهو القرآن، يف البيانية واجلماليات اللغوية األسرار

 الكرمي رآنالقُ يف غوياللُّ جازاإلع الياتمج الدراسة هذه عنوان يكون أن آثرت وقد واجلمالية،

 لتحقيق ،والصويت والبالغي، اللغوي، واإلعجاز اجلمال بني جيمع الذي البحث إثراء يف مين إسهاما

 اليت الدراسات هذه إىل وحاجتنا .واآليات الصور ثنايا بني واجلماليات األسرار تلك تلمس يف الفائدة

 اإلسالمية العربية أمتنا ثوابت على الواسعة العوملة ةهجم ظل يف الشريفة بلغته عتينوت اهللا، كتاب ختدم

   .واللغة الدين منها خاصة



 

 ب 

واجلمال من القيم اإلسالمية الرفيعة، تتوق إليه النفوس النقية، وفو إليه الفطرة اإلنسانية 
ت مظاهر اجلمال يف احلضارة العربية اإلسالمية يف كل جوانب احلياة املعتدلة القومية، وقد عم

  .   سخت قيمه ومفاهيمه يف حياة املسلم فتجلت يف العبادة والعمل والبناء وكل مظاهر احلياةوتر
 أصحاب اوكذ والنقاد واألدباء الفالسفة شغل ،اليوم وإىل القدمي منذ مبهم مصطلحك اجلمال إن

 الفنون مبختلف لنياملنشغ كل به اهتم لذا ،والزخمشري  واجلرجاين  كالباقالين القرآين اإلعجاز دراسات

 هو ما كل تفسري وحماولة ،اإلنسانية املعرفة نظرية يف موضوعه ألمهية إال ذلك وما واآلداب، والعلوم

 اإلعجاز مباحث ظل يف وأسراره العريب، اجلمال معاين عن الكشف يف والرغبة ،لإلنسان مسخر

 يتلمسون كانوا أم إال قدميا العرب عند األكادميية اجلمالية الدراسات نقص من رغمال علىو .القرآين

 واتساع ثقافتهم ازدهار عصور ويف القدامى العرب عند عثري ملو .وأسراره خفاياه يف ويبحثون مكنوناته

 على وهناك هنا تظهر اجلمالية آراؤهم كانت بل وكفاء، شفاء فيها مستقلة مجالية أحباث عن آدام

 اأمو ،والفلسفية الشعرية أو والكالمية اللغوية أحباثهم ثنايا يف مبثوثة نادرة راءآ أو عابرة أقوال شكل
 وفتحوا ،فيه أحباثهم  وسعواف اضحاو اجلمايل بالفكر اهتمام هلم كانف احلديث العصر يف اجلمال باحثو

 نذكر والفن والنقد اللغة جمال يف اجلمالية الدراسات تطوير يف صدى هلا كان دراسات أمام الباب

 "ازواإلعجـ دالنق"و ،حسني مجعة كتوردلل "ةسة مجالية بالغية نقديدرا" ةية الكلممجال كتاب :امنهم
  .حتريشيلدكتور حممد ل 

 زوج من اإلنسان ويف هلا، يحرتسفي غاماألن ويف ،امعه فيتفاعل ،الطبيعة يف اجلمال يهزه العريب إن 

 هو حياته، يف أمر ألي يوهلا مل بالغةً عنايةً وأواله جبماله أهتم موضوع أعظم ولكن ما، فيتزين وولد

 مليئة ألا اهوأمجل غاتاللِّ أحسن من لغته أن ويدرك اجلمال ذلك ريستشع العريب كان لغته، مجال

 لسانه، فيه وذلق فكره فيه برع ما هملخاطبِ ريبالع ريخيت لتراكيب،وا املباين لىبأح زاخرة ،بالعجائب

  .كثريا ذلك يف اخلطأ عليه قويش هجمال يف يزلَّ أن ويكره
 عن شوقي أمحد العريب الشاعر فعرب باحلسن، وشحنت باجلمال ملئت هلغت بأن حيس العريب إن

  :بقوله ذلك
   ادالض يف هروس مالَاجلَ لجع             اناسحم اتغاللُّ َألم يذْالَّ نَّإِ



 

 ج 

 أهل العرب، قضية فاإلعجاز ،ومجاهلا اللغة موضوع عن أمهية يقل ال موضوع فهو اإلعجاز أما

 أمساعهم على ليوت الكرمي القرآن لزن فمنذ والفن، باجلمال متدفق اضفي ينبوع وهو اللغة، وأهل الدين

 مجيل وأسلوب بديع، وبيان ساحرة بالغة من الكالم هلذا ما عرفوا - وبالغة وفصاحة بيان أهل وهم-

م، فاق اذ،أخهو والبياين اللغوي اإلعجاز وكان وبالغته، بفصاحته يتحداهم فجاء خياهلم، فاتو قدر 

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استطَعتم ﴿:قائال خاطبهم وهلذا التحدي، مناط
نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند ن13 هود ﴾م.  

 عن عجزوا الساحر، والبيان ،اخلالبة والبالغة ،احلاد قلالذَّ اللسان أصحاب وهم العرب لكن

 إياهم متحديا :تعاىل فقال القيامة، يوم وإىل فيهم قائم واإلعجاز ،مثله حديث أو ،واحدة بسورة اإلتيان

بِمثْلِ هذَا الْقُرَآن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَو قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا  ﴿ أخرى مرة
  .88 اإلسراء ﴾كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِريا

 :عاله يف لج فقال والبيان القرآن مهعلَّ أن هعلي ومن ،وهداه خلقه أن اإلنسان على اهللا من ولقد
﴿  نمحانَ الرسالْإِن لَقَآنَ خالْقُر لَّمانَ عيالْب هلَّممما والكالم طقالن ملكة هنا والبيان ، 4- 1 الرمحن ﴾ع  

  .الكمال بلغ فقد البيان بلغ نوم ،احليوان عن يزهمي
 إلعجام ارونظ آدام، ويف تواصلهم يف بلغتهم واهتمامهم العرب حياة يف يانالب ألمهية ونظرا

 يف اإلعجاز وجوه حأوض البياين فاإلعجاز ومجالية، ةبياني معجزة الكرمي القرآن جاء لغتهم، جبمال
 إميانا فيزيده املؤمن عليه ليقب ،منه النفور أو عليه، اإلقبال يف بالغة آثار له اعاألمس على هوقع نأل القرآن

اللَّه وجِلَت  إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر ﴿ :اناإلمي يف تعاىل قال كما فرارا فيزيده الكافر منه وينفر
 أهل يف وقال، 2 األنفال ﴾قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم َآياته زادتهم إِميانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

ليطْفئُوا نور اللَّه يرِيدونَ  ﴿وقال .51-50 املدثر ﴾فَرت من قَسورة ،كَأَنهم حمر مستنفرةٌ ﴿:الكفر
  .8الصف  ﴾بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ

   :دموس حليم اللبناين الشاعر قال كما الصدور يثلج  الذي ومجاهلا حبسنها البيان لغة إا نعم
  بادكْاَأل عل ادبر لنا تكان     نااعمأس على توقع إذا ةٌغلُ

سلُظَت ابطةًر تلِّؤف بيـنهيفَ        ان الراُءج ناطقٍل بالضاد  



 

 د 

 البيانَ اجلاحظ جعل ولقد ،الراقي ابيا توقفهيس القرآن يف العربية للغةا جلماليات املتلمس نإ

 ،والقلوب لعقولا يف كالسحر هو الذي مجال من وفصاحته العريب  بالغةل  ملا خالصةً عربيةً ملكةً
 ومجاله القرآن لغة عن املزيد معرفة يف رغبت والبيان اللغة جبماليات املتعلقة القضايا هذه من وانطالقا

 من مجلة الدراسة هذه حول وتتمحور .وطبيعتها وجماالا اجلمالية املقومات بتحليل هتصصخف

  :يلي فيما أمجلها التساؤالت
 معا؟ فيهما أم املعين يف أم املبىن يف أهو الكرمي؟ القرآن يف اجلمال يتجلى أين .1
  ؟الكرمي القرآن يف متكامالن مظهران واإلعجاز اجلمال هل .2
  الكرمي؟ القرآين يف اإلعجاز مواطن حتدد أن والسياقية اللغوية للدراسات ميكن كيف .3
 ؟.اهللا كتاب يف نتلمسها أن ميكن اليت اجلمالية القيم ما .4
 ) األسلوب التراكيب األلفاظ( اللغة مباحث ظل يف اجلمال عناصر عن الكشف ميكن كيف .5

  ؟) والبديع والبيان املعاين ( البالغة ومباحث
 العرب أعجزت اليت الكرمي القرآن لغة مجاليات على الوقوف إىل ضوعاملو هلذا دراسيت دفو

 يف مجيل فكل بينهما، قارنا واإلعجاز اجلمال موضوع يف باحثا والبيان، اللسان أهل البلغاء الفصحاء

 الشعر من وإن ، السحر البيان من إن( - – النيب قال كما،مجيل معجز وكل معجز، القرآن

   .)حلكمةً
 العرب حتدى الذي البياين اإلعجاز تتوج املصدر ربانية ألا مستقلة مجالية القرآنية والظاهرة

  .وجاللياته ومجالياته روائعه يف اجلماليني تتحدى وهي ونظاما، شريعة الناس وحتدى بيانا،
  

 اليت الدراسات لقلة نظرا كبريةٌ الشريفةَ هولغت اهللا كتاب ختدم اليت الدراسات هذه إىل اجتناحو

  .السابقني دراسات يف مبثوثا كان ما إال القرآين النص مجال تتناول
 واإلعجاز اجلمال بني جيمع ما وخاصة البحث مبوضوع تتصل اليت األكادميية الدراسات قلة إن

 يف التشخيص قضية فيه تناول والذي "ياسوف أمحد" للدكتور القرآنية املفردة مجالية كتاب :منها نذكرو
 مجاليات وكتاب .القرآنية املفردة وظالل السمعي، واجلمال املخارج بني واالنسجام القرآن، ألفاظ

 القصة مشاهد تناول الذي "العطوي محود بن عويض" للدكتور يوسف سورة يف املراودة قصة يف النظم



 

 ه 

 هملخص منحنصل إال على  الذي مل ) معارج القلب إىل حياة الروح( كتاب مجالية الدينو .والسرد
وهي  ؛الفلسفة الغربيةيف تناول مفهوم اجلمال يف اإلسالم ووفيه  "فريد األنصاري"للشيخ الدكتور 

منها مجالية التوحيد والتعريف باهللا، ومجالية التفكري اإلمياين  ،عبارة عن إشراقات تتناول مجال القرآن
وهو أكثر هذه  "نذير محدان" وكتاب الظاهرة اجلمالية يف القرآن الكرمي ل .الغيب وباملوتب وباهللا

  .يف القرآن الكرمي الدراسات جتسيدا  ملناحي علم اجلمال والتماسا ملذاهبه
 من مضغوط قرص من اآليات بنقل حفص، رواية على الكرمي للقرآن دراسيت يف اعتمدت

  .اآلية ورقم السورة إىل اإلشارة مع وردت كما أماكنها
  .خامتة مث فصول،  ثالثة  تلته متهيدي، وفصل مقدمة، يف بحثال جاء وقد
 بعض عن اللثام مييط نظريا وجزءا الدراسة ملوضوع مدخال ليكون التمهيدي الفصل هيأت وقد

 والعرب، الغرب عند واجلمال وحديثا، قدميا اجلمال كمفهوم البحث، يف وردت اليت املصطلحات

 يف ومشتقاا اجلمال وألفاظ الكرمي، القرآن يف واجلمالية اجلمال معىن فيه تناولت مث .اجلمالية ومفهوم
  .واحملدثني منهم القدماء اإلعجاز يف العلماء آراء عرضتاست كما القرآن،

 مفردات " كتابه يف األصفهاين والراغب ،"القرآن إعجاز بيان" كتابه يف اخلطايب :القدماء ومن

 من والزخمشري ،"اإلعجاز دالئل " وكتاب ،"الشافية الرسالة" يف اجلرجاين القاهر وعبد ،"القرآن غريب

 يف والرماين ،"لتأويلا وجوه يف األقاويل وعيوب الترتيل حقائق عن لكشافا " القيم تفسريه خالل
 املغين" يف اجلبار عبد والقاضي ،"القرآن إعجاز "املشهور كتابه يف والباقالين ،"القرآن إعجاز يف النكت"

 "القرآن إعجاز عن الكاشف الربهان"يف والزملكاين ،"الشفا"يف عياض والقاضي ،"التوحيد أبواب يف
  .وغريهم

يف  زهرة، أبو وحممد "إعجاز القرآن والبالغة النبوية"يف كتابه  الرافعي، جند احملدثني ومن 
 وعبد ،"اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي"ا يف كتا الشاطئ، وبنت ،"املعجزة الكربى"كتاب أمساه 

معجزة "يف كتاب مساه مجعها  مقاالت أذاع والشعراوي، ،"إعجاز القرآن"كتاب يف  اخلطيب، الكرمي
من "يف كتابه  البوطي ورمضان ،"التصوير الفين يف القرآن" ألف كتابه املشهور قطب، وسيد ،"القرآن



 

 و 

 السابقة املعجزات بني والفرق ؛والتحدي املعجزة معىن البحث يف تناولت وقد ،وغريهم "روائع القرآن

  .اخلالد البيان معجزة وهي الكرمي، القرآن -– حممد النيب ومعجزة
 وأثرها القرآن بالغة وبراعة العرب، وبالغة القرآن، ولغة العرب لغة تناولت :األول الفصل يفو

 ومجالية واألسلوب، املفردة، ومجالية القرآنية، العبارة يف التركييب اإلعجاز ومجالية واألدب، اللغة يف

  .واإلجياز احلذف
 املعاين، ( املتعددة مباحثه جبميع القرآن يف البالغي اإلعجاز مجالية فيه تناولت :الثاين الفصل أما

  .الزخمشري عند والنظم اجلرجاين القاهر عبد عند النظم ومفهوم )البديع  البيان،
 القرآنية، الفاصلة مجالية الكرمي، القرآن يف الصويت اإلعجاز مجالية تناولت :الثالث الفصل ويف

 يف اإليقاع وخصوصية القرآنية، العبارة بتكرار واإليقاعية القرآن، اعإيق يف واإلعجاز اإليقاع، ومجالية
  .ومجالياته القرآين اخلطاب

 وفهارس واملراجع املصادر قائمة تلتها املستخلَصة النتائج بأهم خامتة إىل الدراسة وخلصت

  .املوضوعات وفهرس الشعرية، واألبيات الشريفة، واألحاديث القرآنية، اآليات
 الغريب املنظور من اجلمال جمال يف وغنية متنوعة فهي إليها عدت اليت واملراجع ادراملص ماوأ

 واخلطايب، للرماين :القرآن إعجاز يف رسائل ثالث :منها نذكر كثرية فهي اإلعجاز كتب كذلكو

 الزخمشري، وتفسري للجرجاين، شافيةوال اإلعجاز ودالئل ،للباقالين القرآن إعجاز وكتاب .واجلرجاين

 للخراط، البياين اإلعجازو شرف، حممد فينحل القرآن إعجازو الدين، رفخ للرازي القرآن وعجائب

 الصاحل، صبحيل القرآن علوم يف ومباحث )الشاطئ بنت( الرمحان عبد عائشةل البياين اإلعجازو

 ملساتو زجنري، أمحد رفعت مدحمل القرآن وإعجاز البالغة يف مباحثو القطان، ناعمل القرآن مباحثو

 انحس تمامل القرآن روائع يف البيانو السامرائي، صاحل فاضلل ،مةلالك وبالغة ،القرآين والتعبري ،بيانية

نذكر منها مرتبة زمنيا حبسب  كتب الدراسات القرآنية اليت تعد مصادر أصلية للبالغة العربيةو.وغريها
   .تاريخ وفاة أعالمها

  
  



 

 ز 

مدارك الترتيل ( تفسري ،للقرطيب )الكبري اجلامع( منهاف بالتفاسري تتعلق اليت الدينية املؤلفات ومن
 )الكشاف(و قطب، لسيد )القرآن ظالل يف( وتفسري .للنسفي أيب الربكات عبد اهللا،  )وحقائق التأويل

 ، لسيبويه )الكتاب(  :اللغوية املؤلفات منو عاشور، بن للطاهر )والتنوير حريرتال( تفسريو ،للزخمشري
 لسان (و  بن فارس،ال اللغة )معجم مقاييس( :منها املختلفة املعاجم كتبو ،جين البن  )اخلصائص( و

  .لألزهري )اللغة ذيب(و منظور البن )العرب
 حصلت امب االستطاعة بقدر تذليلها وحاولت البحث هذا إعداد يف كثرية صعوبات ينواجهت قدل

 وهي العنكبوتية الشبكة منو  وخارجه الوطن بأرض الكتاب معارض من مراجعو مصادر من عليه

  .وغريها الوقفية املكتبةو ،واملصطفى ،الشاملة :مواقع يف مصورة أكادميية كتب
  :الصعوبات تلك منو 

 به اإلحاطةو يطول البحث جعل أمر وهذا الدراسة يف كله الكرمي القرآن على ياعتماد 

  .وعسري صعب أمر
 القرآين النص  فيه اخلوضو ،معه التعامل يف واالحتراز احلذر بوج لذا أوجه المح 

  .الزللو اخلطل يف الوقوع من اخوف
 الذي اجلمال جمال يف وقلتهم ،اإلعجاز جمال يف الباحثني وتعدد وتنوعها اآلراء كثرة 

  . البحث جانيب بني التوازن وصعوبة للاخل بعض لدي أحدث مما ،القرآن جمال يف يبحث
 يف االستنتاجات من الكثري وقيام البالغة، مباحث مع هاوتداخل اللغوية املباحث تشعب 

  .لآلخرين وتبليغها حدودها حتديد وصعوبة واللغوي، الفين الذوق جانب على البحث
 األحكام لتباين الكرمي قرآنال على الغربيني عند اجلمال آراء تطبيقب اللبس من االحتراس 

 فاجلمال ،الغرب عند ومقاييسه مفهومه وبني ومقاييسه، العرب عند اجلمال مفهوم بني

   .نفعي مادي معظمه يف الغريب واجلمال ،قيمي العريب
 ةاجلمالي النواحي عن يبحث الذي الوصفي التحليلي املنهج هوف الدراسة هذه يف املتبع املنهج أماو

 اجلمال طنامو أو مجاليته على احلكم مث ومن بتحليله أقوم مث فيه البحث املراد النص أورد فإين ،النص يف

  .فيه



 

 ح 

 هادف، السعيد /د.أ املشرف أستاذي إىل اجلزيل بالشكر أتوجه أن إال يسعين ال :اخلتام ويف

   .ونصح توجيه من البحث هذا رعاية يف جهدا يدخر مل ذيال
 اللغة قسم وأساتذة مسؤويل من بعيد أو قريب من اعدينس من كل إىل بالشكر أتقدم كما

  .املكتبة وعمال باتنة جبامعة واللغات اآلداب بكلية آدااو لعربيةا
 عاتقها على وأخذت السفر، عناء جتشمت اليت املُوقَرة املناقَشة جلنة إىل اخلاص بالشكر أتقدمو

 االستفادة ويل داد،والس التوفيق هلا اهللا ألسأل وإين وتقييمه، تقوميه ألجل البحث هذا قراءة مسؤولية

  .الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد وتوجيههم نصحهم ضوء يف والتبصر
   

 



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

التمهيدي الفصل



 

 

  فصل متهيدي
  واجلمالية -مفهوم اجلمال -
 اجلمالية يف القرآن الكرمي -

  .التسوية-3احلسن -2الزينة - 1:لفظ اجلمال ومشتقاته يف القرآن الكرمي -
  .معىن املعجزة وأنواعها–واصطالحا  -لغة –اإلعجاز  مفهوم -
  .القرآنيةاملعجزة  -
  يف اإلعجاز القدامى أراء العلماء. 1

    : اإلعجاز األسلويب :القسم األول

الفخر -ابن عطية الغرناطي-الزخمشري-عبد القاهر اجلرجاين - األصفهاين –اخلطايب – اجلاحظ 
  .املراكشي- القرطاجين-الرازي

  :اإلعجاز الكلي :القسم الثاين
أبو حيان -السيوطي-الزملكاين-السكاكي-القاضي عياض - القاضي عبد اجلبار-البقالين- الرماين

  .التوحيدي
  :يف اإلعجاز واملعاصرين آراء العلماء احملدثني. 2

-سيد قطب-  الشعراويحممد متويل- عبد الكرمي اخلطيب- عائشة عبد الرمحان-حممد أبو زهرة-الرافعي
  -عبد اهللا عفيفي - حممد عبد اهللا دراز -حممد فريد وجدي، رمضان البوطي

  .غريهملللعرب و حتدي القرآن الكرمي -
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  : واجلمالية مفهوم اجلمال
: جملَ، ويف القرآن الكرمي قوله تعاىل: والفعل منه "اجلميل"اجلمال يف اللغة العربية هو مصدر 

اجلمال يقع على : أي اء وحسن، قال ابن األثري 1﴿ولَكُم فيها جمالٌ حني ترِحيونَ وحني تسرحونَ﴾

من اجلميل وهو الشحم، واجلميلة هي اليت تأخذ  ،هي السمينة "اجلميلة" :الصور واملعىن وتقول العرب
واجلمال  .يف خلقه وال اضطراببصرك مجلة، واجلمال احلسي هو التناسق يف كل موجود ال عوج 

املعنوي هو اقتران اجلمال يف هذا اال بالصرب والصفح والكرم والشجاعة والبطولة، وكل خلق 
  .2مستقيم

احلسن، يكون يف الفعل واخللق وقد جملَ الرجل : اجلمال: "أما ابن سيدة فيعرف اجلمال بقوله
له أي أمجل من اجلميل ومج "بالضم والتشديد"واجلُمال جماال فهو مجيل وجمال بالتخفيف، " بالضم"

كما قال امرؤ القيس 3.ل تكلف اجلميلزينه، والتجم:  

  الطويل        4لمى وجتَلك أسَيقولون الَ       ي على مطيهم بِحا ا صوفًوقُ
هو احلسن، واسم اجلميل يف اللغة موضوع للصورة احلسية  :أما الصوفية فترى أن اجلمال

، واسم اجلميل توصف به املعاين اليت تدرك اأو مجاد اأو حيوان ااملدركة بالعني أيا كان موضوعها إنسان
   5.بالبصائر ال األبصار، فيقال سرية حسنة مجيلة، وخلق مجيل

ال اإلهلي، وهو من صفات اهللا األزلية شاهدها اجلمال احلقيقي يف املفهوم الصويف هو اجلم: واصطالحا

ملشاهدة عينية يف أفعاله فخلق العامل فكان كمرآة شاهدة علمية مث أراد أن تشاهدها يف ذاته أزال م
  : انعكس على صفحتها هذا اجلمال األزيل، واجلمال اإلهلي فيما يقول الصوفية نوعان

 .واألمساء احلسىن وهذا النوع ال يشهده إال اهللاوهو معاين يف الصفات اإلهلية : مجال معنوي -

                                                             
 .06 النحل .  1
 .19 ص م،2006 ،1ط والنشر،اإلسكندریة،مصر، الطباعة لدنیا الوفاء والجالل،دار الجمال بین اإللھي اإلبداع خضر، مججوب ھالة . 2
 .126 ص ،م1995 بیروت صادر، دار ،2ج العرب، لسان منظور، ابن. 3
 .111ص م،2002-ـھ1423دط، لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار الشافي، عبد مصطفى تصحیح دیوانھ، القیس، امرؤ.  4
 .19ص نفسھ، خضر،المرجع مججوب ھالة.  5
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فهو هذا العامل الذي يترجم من اجلمال اإلهلي بقدر ما تستوعبه الطاقة البشرية، : مجال صوري -

اجلمال اإلهلي وهو ذا االعتبار حسن، وكل ما فيه مجيل، والقبح  اتفالعلم ليس إال جملى من جمالي
 .1بل هو قبح باإلضافة واالعتبار ال باألصالةالذي يبدو فيه ليس قبحا حقيقيا 

أن اجلمال ميثل أحد املنعطفات الكربى يف التطور العام يف الفكر اجلمايل وقامت أفكار : ويرى كانط
  :علىكانط 
والذي ميثل القدرة على احلصول على املعرفة بالعامل واحلكم والذي هو مبثابة : الفهم الصوري .1

  ).أو اخلاص يف إطار العام( يالكل القدرة على وضع اجلزئي حتت
  2.)القيام باستدالالت من املبادئ(الذي ميثل القدرة على حتديد اخلاص عرب العام  :العقل .2

يالزم اجلمال مجيع خواص األشياء اليت تستوقف النظر : "ويعرف فون روموهر اجلميل فيقول
جلمايل، هو أكثر ما يكون إدراك والعقل يف عمله ا 3."وتبهجه، وبواسطته حتفز النفس ومتتع الروح
  4.العالقات احملسوسة؛ واحلساسية انطباع لذيذ

فبعضها يؤثر يف العني، العضو : إىل ثالثة أنواع -يف تقديره-إن هذه اخلواص تنقسم بدورها    
احلسي، وبعضها اآلخر يؤثر يف حاسة املكان، اليت ال ميلكها غري اإلنسان واليت تعترب حاسة فطرية، 

إن التأثري األخري، هو . ا اآلخر يؤثر على الفهم، وبواسطته على ملكة املعرفة وعلى حياة املشاعروبعضه

األهم إطالقا، يكمن مصدره يف أشكال ال متت بصلة إىل اللذة احلسية ومجال النموذج، أشكال تتولد 
  .5"عنها مع ذلك لذة أخالقية وروحية

والقول الشائع يرى أن اجلمال الطبيعي أمسى من واجلمال نوعان مجال طبيعي، ومجال فين، 
ل غاجلمال الفين، وأعظم فضل للفن يف هذه احلال هو االقتراب من مستوى اجلمال الطبيعي، لكن هي

                                                             
 .20 ص السابق، المرجع خضر، محجوب ھالة. 1
 .7-6 ص ، اإلسكندریة والنشر، الطباعة لدنیا الوفاء دار الجمیل، ونقد كانط الصباغ، رمضان.  2
 .101 ص ،م1980 ،2ط بیروت، الطلیعة، دار ،1شي،جیطراب جورج ترجمة الجمال، علم إلى المدخل ھیغل،.  3
 .65ص ، م1982 والنشر،دط، للطباعة دمشق دار شطا، خلیل ترجمة الجمال، علم مبادئ اللو، شارل.  4
 .100 ص نفسھ، المرجع ھیغل،.  5
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يرى أنه يف إمكانه التأكيد بأن اجلمال الفين أمسى من اجلمال الطبيعي، والسبب الذي جيعله كذلك هو 
  .1والعقل أمسى مما هو موجود بالطبيعةأنه من نتاج الروح، ونتاج الروح 

إن ما مييز اجلميل عن غريه هو الذوق الفردي وما ميلكه اإلنسان من خمزون ثقايف وفكري،   

وكان كانط ينقد احلكم اجلمايل بتحليل احلكم اخلالص للذوق املوضح ملالءمة البناء املثايل وهو يرى أن 
وبناء على ذلك فهو يعرب عن  ،واستاطيقي صرف) Subjective(ذلك احلكم اجلمايل حكم ذايت 

، واجلمال نزعة طبيعية وفطرية يف اإلنسان ذلك أن اإلنسان يعشق اجلمال ويتطلبه يف 2مشاعر الذات
  .3كل ما يدور حوله، يف مسكنه ولباسه وطعامه

ة، وكان اهتمامه بفصل علم اجلمال عن علم األخالق، وعن املنطق وقد ركز على املبادئ القبلي  
وافتراض انتقال االنطباع اجلمايل واالنسجام الغائي بني ملكات اخليال، والفهم الصوري، والعقل 

)Raison .(وفلسفة . كما يرى أن اجلمال لذة مرتهة عن الغرض بشكل مباشر يف الصور والعالقات
  .4الفن ترى أن عمل الفن جيب أن يوقظ فكرة اجلمال يف األشياء

مايل خيتلف عن احلكم العقلي  واألخالقي، وأول ما مييزه يتعلق ويرى كانط أن احلكم اجل
صادر عن الذوق، وأن الذوق صادر عن رضا أو سرور  - أي احلكم اجلمايل  - مبصدره وصفته، وهو

ال تأيت من ورائه منفعة، وأن ما مينحنا الصواب يف احلكم اجلمايل، هو التجربة، وليس التصور الذهين، 
ة يؤدي إىل تغري يف املغزى اجلمايل، وهذا مما جيعل من الصعب ترمجة الشعر كما ولذا فإن تغري اخلرب

أن احلكم اجلمايل حر من التصورات، وأن اجلمال ذاته ليس تصورا، وبذلك فإن حكم " كانط"رأى 
  .5الذوق ال يقوم على تصورات

كم اجلمايل يقوم وهكذا فإننا نرى أن فلسفة كانط اجلمالية تقوم على أساس من التناقض، فاحل
إن الذي يقوم باحلكم يشعر باللذة يف ف. على اخلربة الذاتية، ويف نفس الوقت يتطلب املوافقة العامة

                                                             
 .131 ص  اإلسكندریة، والنشر، الطباعة لدنیا الوفاء دار والمادیة، المثالیة بین الجمالیة والقیم الفن الصباغ، رمضان.  1
 .بعدھا وما 10 ص  ،نفسھ المرجع.   2
 .23 ص اإلسكندریة، ،م1998 الجامعیة، المعرفة دار ،)والنظریات والمذاھب المناھج( الفن جمالیات محمد، المعطي عبد على . 3
 .11 ص نفسھ، المرجع الصباغ، رمضان.  4
 .11 ص نفسھ، المرجع.  5
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موضوع ما، أي أن اللذة مباشرة وذاتية، وال تنهض على أي أساس عقلي، ولكن عندما أحكم على 
الشيء مجيال بالنسبة يل  شيء ما بأنه مجيل فإن ذلك يتطلب املوافقة العامة على ذلك، أي يكون

   1.ولآلخرين، حىت يصبح قانونا

ويرى كانط أن احلكم اجلمايل فريد يف نوعه، وال يعطي معرفة على اإلطالق، وال حىت املعرفة 
أي احلكم (امللتبسة للموضوع، وهذا ما يوسع احلكم املنطقي أن ميدنا به، وعلى النقيض من ذلك، فإنه 

 .2 لذي يعطي اهلدف بواسطته للموضوعيعين التمثيل، وا) اجلمايل

، وهو مصطلح معاصر يهتم بعلم اجلمال من حيث مفهومه ومن حيث أو علم اجلمال: مفهوم اجلمالية

  .البحثُ عنه يف جمال التجربة اإلنسانية عموما
. من حيث مفهومه وماهيته ومقاييسه ومقاصده" اجلمال"إذن؛ علم يبحث يف معىن " فاجلمالية" 

فيه حقيقة جوهرية وغاية مقصدية، فما وجِد إال ليكون " اجلمال"يف الشيء تعنِي أن " واجلمالية"
   . 3مجيال

قدم اإلنسان نفسه، وصاحبت احلضارات البشرية  من حيث هي مفهوم قدمي" اجلمالية"إال أن 
ت خاصة ومتميزة كلها بدون استثناء، واختذت هلا طابعا خاصا مع كل حضارة، كما كانت هلا جتليا

ذلك أن  ؛ومل تكن احلضارة اإلسالمية بدعا من احلضارات اإلنسانية مجلة 4.مع كل جتربة إنسانية خمتلفة

ةٌ وتشريعية، أو من حيث هو عقَدي: من حيث هو قيمة دينية يف اإلسالم أصل أصيل، سواء" اجلمال"
هنا كان تفاعل اإلنسان املسلم مع قيم ومن . مفهوم كوين، وكذا من حيث هو جتربة وجدانية إنسانية

مما خلَّد ! اجلمال ممتدا من جمال العبادة إىل جمال العادة، ومن كتاب اهللا املسطور إىل كتاب اهللا املنظور
روائع من األدب والفن اليت أنتجها الوجدان اإلسالمي يف قراءته الراقية للكَونين وسياحته الرائعة يف 

ولقد ضل كثري من مؤرخي اجلمالية الغربيني الطريق إىل معامل  5.لغيب وعامل الشهادةعامل ا: العالَمينِ

                                                             
 .12 ص  ،والمادیة المثالیة بین الجمالیة والقیم الفن  الصباغ، رمضان . 1
 .17 -16 ص نفسھ، المرجع الصباغ، رمضان . 2
 .12، ص  2005، 1الفكر اإلسالمي والفلسفة الغربیة، مجلة حراء المغرب عدد مفھوم الجمالیة بین فرید األنصاري، . 3
 .37 ص ،2،1982باریس،ط بیروت عویدات، منشورات عاصي، میشیل ترجمة العصور، عبر الجمالیة سوریو، اتیان . 4
 .13ص  ، المرجع نفسھ األنصاري،فرید  . 5
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فأنكرها ! اجلمال احلق يف اإلسالم، وأخطأوا مواطن علم اجلمال يف التجربة اإلنسانية اإلسالمية
بعضهم، وبقي البعض اآلخر أسري اجلدران واألسوار حياول فك رموز النقوش وأشكال الزخارف 

  1.ميةاإلسال
إن اجلمالية اإلسالمية تنبع أوال من حقائق اإلميان، إذْ تشكَّلَ الوجدانُ اإلنساين فيها مما تلقاه من 
أنوار عن رب العاملني، الرمحن الرحيم، وما اخنرط فيه بعد ذلك؛ سريا إىل اهللا تعاىل عرب أشواق الروح، 

ألوان التعبري اجلمايل، من سائر أشكال  أروع -باتباع تعاليم نبيه صلى اهللا عليه وسلم  -مبدعا 
العبادات واملعامالت والعالقات، انطالقا من حركته التعبدية يف مجالية الصلوات ولوحاا احلية الراقية، 
وما ينظمها من عمران روحي ومادي، إىل هندسة املدائن اإلسالمية مبا حتمله من قيم روحية سامية، 

إىل سائر النشاط اإلنساين الذي أبدعه املسلمون يف عالقتهم برم  وقيم حضارية متميزة جدا،
وعالقتهم بأنفسهم وبغريهم، إىل عالقتهم باألشياء احمليطة م، بدًءا باملسخّرات من املمتلكات 

كل ذلك ... واحليوان، إىل احمليط الكوين الفسيح، املمتد من عامل الشهادة حوهلم إىل عامل الغيب فوقهم

معه املسلم؛ فأنتج أروع األدبيات التعبريية والرمزية، مما ال تزال تبارحيه املشوقة باحملبة، من  تفاعل
  2 .الترتيل إىل التشكيل، تفيض على العالَم باجلمال واجلالل أبداً

بني مفهوميها الغريب واإلسالمي كالفرق بني الطبيعة والتمثال، أو " اجلمالية"وكأمنا الفرق يف 
أو " اللُّوفر"ومل تكن الصورة اليت يبدعها املسلم ثابتة قارة يأكلها البِلَى يف متحف . قة واخليالبني احلقي

غريه من متاحف العامل، ولكنها صورة حية يشكلها بإبداعه اليومي بني ركوع وسجود، وطواف 
ذلك كلمات  مث مواجيد يتنفسها بعد... وسعي، أو بني صوم وتبتل، وانقطاع يصله كليا باملأل األعلى

محمد  ﴿:كما يف قوله تعاىل: وكتابات ذات صورٍ، اجلمالُ فيها له روح، وصور ال تبلى أبد الزمان

فَضلًا من اللَّه رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ 

و اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضعٍ ورجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهم

                                                             
 .14السابق،  صالمرجع  ،األنصاريفرید .  1
 .14ص  ،المرجع نفسھ.  2
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دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ  فَاسغتفَاس هرفََآز طْأَهش جرأَخ  ينالَّذ اللَّه

  .1﴾َآمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما 
واإلنسان خملوق مجيل، بل هو أمجل ما يف األرض، وتلك حقيقة قرآنية ووجودية؛ ذلك أن 
مصادر الدين يف اإلسالم حتدثُنا أن اهللا قد خلق اإلنسان يف أمجل صورة وأحسنها، وقارن بينه وبني 

لَ لَكُم الْأَرض اللَّه الَّذي جع﴿:قال عز وجل. ظاهرا وباطنا - اجلمال يف وهي غاية-سائر احليوانات 

كُمروص نسفَأَح كُمروصاًء واَء بِنمالسا وارخلق : "، وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله 2﴾قَر

، مث جعل له الكون من كل حواليه مجيال، وحسنه حتسينا، عساه )متفق عليه"(اهللا آدم على صورته

إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهم أَحسن ﴿ :قال تعاىل. يكون يف تدينه حسنا مجيال

  .فالزينة الكونية مبعث وجداين للتحلي بالزينة اإلميانية 3﴾عملًا

إن الناظر يف هذا العامل الكوين الفسيح، يدرك بسرعة أن اإلنسان يعيش يف فضاء فني راق؛ بيئة       
هي آية من اجلمال الذي ال يبارى؛ بدًءا باألرض حىت أركان الفضاء، املمتدة جبماهلا الزاخر  واسعة ية

 :ومن ذلك قوله سبحانه. يف اهول، تسري يف رونق الغرابة الزاهي، إىل علم اهللا احمليط بكل شيء
﴿رِيناظلنا لاهنيزا ووجراِء بمي السا فلْنعج لَقَدماً ال   4﴾ووجعل األرض احلية تتنفس باجلمال نِع

قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين ﴿ حتصى وال تنتهي

 ذوق وأرشد، 5﴾الَْآيات لقَومٍ يعلَمونَ َآمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ

والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنافع ومنها ﴿ :شيء كل يف اجلمال هذا معامل تبني إىل اإلنسان

   . 6﴾تأْكُلُونَ ، ولَكُم فيها جمالٌ حني ترِحيونَ وحني تسرحونَ
اجلمال املتدفق كالشالل، من اآليات التاليات؛ يقول سبحانه بعد اآلية السابقة مث انظر إىل هذا 

هو الَّذي أَنزلَ من السماِء ماًء لَكُم منه شراب  ﴿:بقليل، يف سياق الْمنِّ ذه النعم اجلميلة اجلليلة
                                                             

 .29 الفتح .  1
 .64 غافر .  2
 .7 الكھف   .  3
 .16 الحجر   .  4
 .32األعراف   .  5
 .6 -5 النحل   .  6
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رالز بِه لَكُم بِتنونَ ، يِسيمت يهف رجش هنمإِنَّ و اتركُلِّ الثَّم نمو ابنالْأَعيلَ وخالنونَ وتيالزو ع

سم ومجالنو رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسونَ، وفَكَّرتمٍ يقَوةً للََآي كي ذَلف رِهبِأَم اترخ

قَول اتلََآي كي ذَللُونَإِنَّ فقع1﴾ مٍ ي .    
 قدر ويف سورة األنعام صور تنبض جبمال اخلصب والنماء، مجال أرضي ال ميلك معه من له أدىن

وهو  ﴿ :قال جل جالله. ذرة من ذوق سليم إال أن خيضع ملقام اجلمال األعلى، اجلمال الرباين العظيم

فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا منه خضرا نخرِج منه حبا متراكبا الَّذي أَنزلَ من السماِء ماًء 

ـ   غَيا وبِهـتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيانٌ دونا قهطَلْع نلِ مخالن نمو  ـابِهشتم ر

أَلَـم  ﴿ :ويلحق ا قوله تعاىل.  2﴾لَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لََآيات لقَومٍ يؤمنونَانظُروا إِ
دالِ جالْجِب نما وهانفًا أَلْولتخم اترثَم ا بِهنجراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزأَن أَنَّ اللَّه رت د  ـرمحو بِيض

إِن ككَذَل هانأَلْو فلتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن نمو ، ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو فلتخـى  مشخا يم

غَفُور زِيزع اُء إِنَّ اللَّهلَمالْع هادبع نم 3﴾اللَّه.  
من حلظة نزول املطر، إىل حلظـة خـروج    - اليت بعدهايف اآليات األوىل مث-فالصورة تبتدئ 

: أي(النبات والشجر من التربة الندية، إىل مرحلة خروج احلب املتراكب يف السنابل، وخروج القنوان، 

-جبماهلا وائها، مث ما يالمسها بعد ذلك من نضج وينع، فتراهـا  ) العراجني والعذُوق املثقلة بالفاكهة
واآليات  ؛متدليةً خالل مخائل اجلنات والبساتني، ناظرة إىل الناس يف دالل خالب -افوقد يأت للقط

ال تغفل احلركة احلية لأللوان، يف تطورها من اخلضرة إىل سائر ألوان النضج والينع، مما يتاح للخيال أن 
لتمور، واألعنـاب، والزيتـون،   يف الزروع، وا -إخل... تورّداً واصفراراً واحمراراً واسوِداداً-يتصوره 

مسـالكها أو  : ذلك كله، أو يتخلله، من ألوان اجلبال وجددها، وهـي بوالرمان وحنوها، إىل ما حييط 
اهللا  ذكرهاوالتواءاا املتشكلة منها، وهي غالبا ما تكون ذات احنناءات خمتلفة األلوان، كما  خطوطها 

إىل حركة اللـون  ... تعاىل بيض ومحر إىل ما يزينها من غرابيب سود، وهي الصخور الناصعة السواد
                                                             

 .12-10النحل  .  1
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املنتشرة هنا وهناك يف احليوان واإلنسان، مما ال ميلك املؤمن معه إال أن يكون من الساجدين ملن أفاض 
لذوق اإلنساين علـى مجاليـة   وإا آليات تريب ا. على الكون ذا اجلمال كله، اجلمال احلي املتجدد

التوحيد والتفريد، مما تعجز األقالم واأللوان عن جتسيد صورته احلية النابضة، وأي ريشـة يف األرض  

  1 .قادرة على رسم احلياة

يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد  ﴿فليكن الدين إذن سريا إىل اهللا يف مواكب اجلمال
كُلُوا ووهادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م ، نيرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا وبراش 

ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنَآم ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نم اتبالطَّيو ن اتلُ الَْآيفَص

وإا للطافة كرمية أن جيمع احلق سبحانه يف مفهوم الدين، من خالل هذه الكلمات  .2﴾لقَومٍ يعلَمونَ

قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات ﴿  :مجال الدين ومجال الدنيا: النورانية بني مجالني
 نمةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنَآم ينلَّذل يقِ قُلْ هزليكون ذلك كله هو صفة  3﴾الر

  .املسلم
إن اجلمالية الغربية مجالية مادية تعتمد اإلدراك املباشر لدرجات اجلمال، بينما اجلمالية العربية 

مث اختذت ظاهرة اجلمال يف الفكر . ذوق للمؤثرات اجلماليةمجالية جتريدية تنسجم مع اإلدراك بالت
العريب مغزى جتريبيا يف استنتاجهم لألذواق احلسية، وهي النظرة السائدة يف تقومي املنظور العريب القدمي 

  4 .وكان العرب قبل اإلسالم يربطون النظرة احلسية بوصف الطبيعة واملرأة .ملعىن اجلمال
األوثان  اختلفت النظرة إىل اجلمال، ألن اإلسالم غير العقل العريب من عبادةوملا جاء اإلسالم 

وأصبحت اجلمالية العربية اإلسالمية تنبع من حقائق اإلميان وتتصل بالروح  .إىل عبادة اهللا الواحد
ئر وذلك يف جتسيد أروع ألوان التعبري اجلمايل من سا -صلى اهللا عليه وسلم–وتتغذى على تعاليم النيب 

لقد اختلفت النظرة إىل اجلمال ومقاييسه بعد اإلسالم فأصبح ، أشكال العبادات واملعامالت والعالقات

                                                             
 .16، ص الفكر اإلسالمي والفلسفة الغربیة مفھوم الجمالیة بین فرید األنصاري،.  1
 . 30- 29 األعراف.  2
 . 30األعراف .  3
 . 28ص ،م1999عبد القادر فیدوح، الجمالیة في الفكر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، .  4
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ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ ﴿:ويؤثر على  نفسه كما  قال تعاىليبذل  من عنده وما عنده املسلم 

ال يتعدى املتعة أو الذوق فكانت العرب تسأل ومقياس اجلمال يف العصر اجلاهلي . 1﴾بِهِم خصاصةٌ 

تتشكل  عن أغزل بيت، وأمدح بيت، وأفخر بيت، وأرثى بيت، وأهجى بيت، وال شك أن هذه النظرة
من القيمة الفردية لإلنسان حىت وإن كان ينتمي إىل القبيلة وال ميكن أن خيرج عنها، وهذا ما جعل 

  : حسان بن ثابت يقول
  قا        البسيطده صيقـال إذا أنشدت ه        بيتائلُأنت قَ بيت ن أشـعروإ                 
                 املرِء إمنا الشعر لب السِيعرضإنْ ه        على ا سكيم2 قا ا وإن ح  
 مما يدل على االهتمام بالبيت من الشعر" نظم"أو " أحسن شعر"أو " أحسن قصيدة"فالشاعر مل يقل 

  .3الذي يؤكد على الشخصية الفردية الذاتية لإلنسان العريب
اجلمال احلقيقي اإلسالمي يف البيان العريب وما فيه من صفاء الروح ومنازل اإلميان وأحوال اإلنسان، 

وقد أمرنا اهللا تعاىل بالتفكر يف ملكوت السماوات واألرض واستخدام األلباب إلدراك ما فيها من مجال 

مث هذا الكون  4﴾ فَأَحسن صوركُم﴿ :القائل ق املكرم واملرسوم باجلمال من اهللا تعاىلمث إن املخلو

إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً ﴿ :ه لإلنسان كما قال تعاىللّلالواسع اجلميل الذي خلقه اهللا تعاىل وذ

كون واسع مجيل مزين باألجنم الزهر والشمس املضيئة، قال إنه ، 5﴾ لَها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا

  .6﴾ ولَقَد جعلْنا في السماِء بروجا وزيناها للناظرِين﴿ :تعاىل
  

  

  

  
                                                             

 . 9الحشر .  1
 .345 ص  دت،  دط لبنان، بیروت، العربي، الكتاب دار قوقي،رالب الرحمان عبد وتصحیح ضبط دیوانھ، ، ثابت بن حسان.  2
 .36 ص ،الجمالیة في الفكر العربي فیدوح، القادر عبد.  3
 .64 غافر . 4
 .7 الكھف.  5
 .16 الحجر.  6



 

  18  

   :األحكام اجلمالية اخلالصة

أن حكم الذوق اخلالص ينصب على اجلميل وحده، وال ميكن أن ينصب على " كانط"يرى   
أن اجلميل واجلليل نوعان من احلكم اجلمايل، ففكرة اجلليل تقوم على " : ادمونج بريك"اجلليل، فريى 

    .اللذةاألمل، بينما تقوم فكرة اجلميل على 
عدم الشكل، القوة، ضخامة احلجم، ويستند : أن اجلليل يتميز بالصفات التالية" بريك"ويرى   

  1.إىل تربير الفارق بني اجلميل واجلليل على األسس احلسية

هاجم العامل  وقد نشأ علم اجلمال وترعرع يف أحضان الفلسفة يف منتصف القرن التاسع عشر،
املنهج املنهج الفلسفي للبحث اجلمايل وطالب بإدخال علم النفس بدل " فشنر"النفساين األملاين 

   2.الفلسفي
، "الربتى"، و"يوزنارد دافنشي"أمثال تاب ومؤلفات الك وقد أدرك الكاتب من خالل أعمال  

إنه ال ميكن تعريف اجلمال بأنه علم خمتص بالبحث عن . ، وغريهم"تولستوي"، و"ديدرو"، و"لسنك"و
الية مع العامل الواقعي اجلميل يف الفن فقط، بل جيب وصفه بالعلم الذي يبحث عن مجيع الظواهر اجلم

   3.وكذلك اخلواص اجلمالية اليت يعكسها الفن يف هذا العامل
واخلاصة اجلمالية للشكل متعلقة باملضمون الذي يعكسه الشكل فيه ونستطيع خارج جمال 
املضمون املوضوعي الواقعي أن نقبل أو نرفض اللون أو خطوط األلوان أو ال نقبل جبمال اللون إال بعد 

  . س مبضمونه وأمهيتهأن حن
  
  
  
 

                                                             
 44ص ،والمادیة المثالیة بین الجمالیة والقیم الفن الصباغ، رمضان . 1
 112 -111 ص م،1985- ھـ1405 ،1ط بیروت، والنشر، للطباعة العربیة النھضة دار الجمال، علم في دراسات رشید، عدنان . 2
 112 ص نفسھ، المرجع.   3
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  "ابن الرومي"مثل أبيات . 1ومن هنا نستطيع تقييم الوهج األمحر لغروب الشمس يف املساء
  :يف غروب الشمس حيث يقول 

وقد رناَأل قت مشسيل ونفَصـفْعلى اُأل     ت ضـربِق الغي ورسا مالطويل   عـاذَذع  

ـْفودعت الدنـ    *عـاشـعشـرها فتمي عـاقل بووش     هابي حنْضيا لتق
   2اـرعضض أَاألر لىا عدعت خوض    وقد ةريضار وهي موـظت النحوالَ

إن منظر الغروب الساحر الذي تسهم يف تكوينه زرقة السماء ومحرة الشفق، وجالل اجلبال،   
ماليني من الناس يف شىت هلي حقا لوحة نادرة حركت وجدان .. وانسحاب الشمس الوانية وتالشيها

ألقت يف أفئدم رعشة اجلمال واجلالل؛ ويف .. لغة األلوان واخلطوط والظالل: العصور بنفس اللغة
عقوهلم وقلوم هزة الغبطة والفرح واإلميان ودفعت شعراءهم وفنانيهم إىل أن يكتبوا قصائد، أو ينظموا 

  .3وطينا أحلانا، أو يرمسوا صورا، أو ينحتوا حجارة، وخشبا،
ونالحظ أن الشاعر ابن الرومي ال يرتبط مبشهد الغروب، ولكن جبوه، ووجوده املستقل   

تنقل القارئ املتذوق إىل ذات . وتداعياته، لذا جتانست أدواته املادية، صوتا ولونا وكلمات وظالال
  .األجواء اليت بدت فيها صورة الغروب ذاا

. لقدرة على التجاوب مع هذا الكون مبجرد النظر والتأملومن نعمة اهللا على البشر أن أودعهم ا  
مث يتجاوب مع . فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون اهلائل اجلميل تلقيا مباشرا حني يتفتح ويستشرف

هذه اإليقاعات جتاوب احلي مع احلي، قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئا عن هذا اخللق اهلائل 
ذلك أن . مشاهده وعجائبه يف يلتمال الناس النظر يف هذا الكون، وإىل ومن مث يكل القرآن. العجيب

، واجلمال يف تصميم هذا الكون مقصود كالكمال، بل ...القرآن خياطب الناس مجيعا، ويف كل عصر

                                                             
  .114 ص ،السابق المرجع، رشید عدنان.   1

  

 .ذلیل: أضرع .تفرق: عشتشع .نقص: شول .تموت :نحبھا تقضي. متفرق: مذعذع -*
 

  . 338 ص م،2002 -ـھ2318 ،2ط بیروت، العلمیة،بیروت، الكتب دار بسج، حسن أحمد شرح ،2ج دیوانھ، الرومي، ابن . 2
 .46 ص م،1981 -  ھـ1401 ،2ط بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة واإلسالمي، الغربي الفن في الطبیعة خلیل، الدین عماد . 3 
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مال، ومن مث يوجه القرآن النظر إىل مجال كمال يبلغ درجة الفاجل. إما اعتباران حلقيقة واحدة
  .1النظر إىل كماهلاالسموات بعد أن وجه 

ومهما يكن فإن الشكل ال يعرب عن القيمة اجلمالية إال من خالل املضمون، وهذا هو األساس 

املوضوعي للجميل سواء كان يف الواقع أو يف العمل الفين، ويف تاريخ الفكر اجلمايل يعترب اجلميل 
) املضمون(لوحدة بني احملتوى مرتبطا مبفهوم املقياس أو الكمال ألن املقياس والكمال يعربان عن ا

والسؤال الذي يفرض نفسه على الباحث هو كيف نبحث عن اجلميل . للشيء) األفكار(والشكل 
  .2؟والقبيح يف الفن

ضروريا فيها  إن قيمة اجلمال ليس ضرورية يف مجيع األشياء بل هناك جماالت ال يكون اجلمال 
الذي يصمم ماكنة فهو ال يفكر أن تكون تلك ولكنه يظهر بشكل عفوي مثل املهندس امليكانيكي 

أما األعمال الفنية فهي على  ؛املاكنة مجيلة بقدر ما يركز على أا جيب أن تؤدي وظيفتها بقوة وإتقان
عكس ذلك، حيث جيب أن متلك قيمة مجالية أي ينبغي أن تؤثر بالفرح أو السعادة أو حىت احلزن يف 

لية، وإن مل يكن ذلك فإا ستفقد قيمتها اجلمالية مثلها مثل القيمة املتلقي فتتجلى بذلك قيمتها اجلما
فاحلزن مثال شيء غري مجيل وغري حمبب عند اإلنسان ولكن إذا أصيب به . التربوية والفكرية وغريها

اإلنسان يف حياته فهو جيب أن حيس احلزن وأن حيسن التعبري عنه وهذا ما يتجلى يف الرثاء وما برع فيه 
" روميابن ال"يف رثاء والدة سيف الدولة، كما برع فيه " املتنيب"أخفق فيه شاعر آخر، برع فيه شاعر و

  :فقال) حممد(يف رثاء ولده األوسط 
              ى محامتوخ املوت طَأوس صبيي ت   لَّفله كيف اختار ةَطَواس العالطويل     قـد  

  دمن وع انَما كَ الُاآلم تفَلَخاـا           وهيدا وعايناملَت فيه زلقد أجنَ               
              فيمن نفسٍ ا لك ط أنفُساقَتـاس     تمن نِاقُس ظَط درام بال ع3قــد  

                                                             
 .545ص  م،1990- ـھ1410 ،16ط القاھرة، الشروق، دار ،1 مجلد القرآن، ظالل في قطب، سید.  1
 .114 ص  الجمال، علم في دراسات  رشید، عدنان.  2
 .400 ص ،2ج دیوانھ، الرومي، ابن.  3
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" املشرقان عليك ينتحبان"يف قصيدته اليت عنواا " مصطفى كامل"بينما أخفق فيه أمحد شوقي يف رثاء 
  :يقول فيهاواليت 

قَــرِاملشان عليك ينتقَ  ان   ـحـباصيهما يف مأتاين        الكاملم والــد  

يا خادم اإلسالم، أجـر جمد       ـاه  هللا من خورِ لدـضـــوان  
  ـانرمرين وروع احليف الزائ  ى     شى األسجاز مإىل احل عيتا نمل

    1ـانبضام والقُلَة األعوسكُمن  ا          ــمـاهبال ريربى حة الكُسكَّ
أن أمحد شوقي عجز أن يبين القصيدة بناء هندسيا حبيث خترج من بني : ويرى حممد مندور

أيدي الشاعر كالكائن العضوي، الذي ال ميكن نقل جزء منه مكان جزء آخر، وهي دعوة سليمة من 
  .2الناحية الفلسفية اجلمالية

لتلك  فحسب بل تصورهمكمال اإلتقان الفين كوال يضاف إىل قيمة العمل الفين اجلمالية 
املبادئ وانعكاس الفن على واقع احلياة، فالتصور املثايل عن كيفية اإلبداع يف الفن يقوم على اإلدراك 

ي ينسجم مع الواقعي ملضمون الفن وأهدافه، ولكن املثال الفين يثري اإلحساس جبمال العمل الفين الذ
املثل األمسى للفن والذي يتجاوب معه املتلقي الذي جيب أن يكون على درجة ما من اخللفية الفنية 

ال موضوع دون "أن " غاستون باشالر"والثقافية حىت يتفاعل مع اجلمال ويتذوقه ويتأثر به، وهنا يرى 
  .3وهو يرى أن املوضوع يتحدد من خالل وعينا به ومعايشتنا له" ذات

ولفهم علم اجلمال البد من حتليل احلكم اخلالص للذوق، ألن الذوق السليم الراقي هو الذي 
وكان يفضل علم اجلمال عن علم األخالق وعن املنطق وهو يركز . حيكم على الشيء اجلميل أو القبيح

ل والفهم على املبادئ القبلية، وافترض انتقال االنطباع اجلمايل واالنسجام الغائي بني ملكات اخليا
  .4الصوري والعقلي، كما يرى أن اجلمال لذة مرتهة عن الغرض بشكل مباشر يف الصور والعالقات

                                                             
 .105 ص ت، د ط، د القاھرة، والنشر، للطباعة مصر نھضة دار المعاصرون، والنقاد النقد مندور، محمد.  1
 .104 ص نفسھ، المرجع.  2
 .11 ص ، 2000 ھـ،1420 ،5ط -بیروت– والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة ھلسا،المؤسسة غالب ترجمة المكان، جمالیات باشالر، غاستون.  3
 .66 ص ،2000 اإلسكندریة، والنشر، الطباعة لدنیا الوفاء دار والمادیة، المثالیة بین الجمالیة والقیم الفن الصباغ، رمضان. 4
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  :لفظ اجلمال ومشتقاته يف القرآن الكرمي 
لقد ذكر لفظ اجلمال ومشتقاته ومترادفاته يف القرآن الكرمي يف مثاين آيات قرآنية كرمية، ويف 

﴿قَالَ بلْ سولَت  :ن اآلية األخرى، قال تعاىل يف سورة يوسفكل آية من هذه اآليات خيتلف املعىن ع

لَكُم ﴿زينت أو سهلت . 1لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ﴾
فاً أي فأمري صرب مجيل، خرب أو مبتدأ لكونه موصو ﴾فَصبر جميلٌ﴿عظيماً ارتكبتموه  ﴾أَنفُسكُم أَمرا

 ﴿ علَى﴾ستعينه أأي  ﴿ واللَّه الْمستعانُ﴾أو فصرب مجيل أمجل وهو ما ال شكوى فيه إىل اخللق 

  .2من هالك يوسف والصرب على الرزء فيه ﴾ما تصفُونَ﴿احتمال 

وجاء يف نفس السورة قوله تعاىل مبينا صرب سيدنا يعقوب صربا آخر مجيال فيه من الرضا به   

﴿قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ عسى اللَّه أَنْ يأْتينِي : ويشبه الصرب العظيم فيقول
نفسكم أي زينت لكم أنفسكم أمرا، فصرب مجيل بل سولت لكم أ: يقول سيدنا يعقوب 3بِهِم جميعا﴾

  4."اهيوسف وأخ" العل اهللا يأتيين م مجيعا، ويقصد م

، إن 5﴿وإِنَّ الساعةَ لََآتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ﴾: ومن معاين اجلميل ما جاء يف قوله تعاىل

وحيثه على أن يصفح عن قومه صفحا مجيال " صلى اهللا عليه وسلم"اهللا تعاىل يوجه كالمه إىل نبيه حممد 

﴿ولَكُم فيها جمالٌ حني ترِحيونَ : وأما قوله تبارك وتعاىل. هادئا وأن يعرض عنهم إعراضا ال جزع فيه

يتحدث عن اإلبل واألنعام فيها مجال الرواح والغدو، فأصحاا إذا : فاهللا تعاىل . 6وحني تسرحونَ﴾

وسرحوها بالغداة تزينوا بإراحتها وتسرحيها، وفرح أصحاا وكسبوا املال، ونالحظ  روحوها بالعشي
  7.تقدمي اإلراحة عن التسريح، ألن اجلمال يف اإلراحة أظهر إذا أقبلت مألى البطون حافلة الضروع

                                                             
  .18 یوسف.  1
مدارك التنزیل وحقائق  :تفسیّر لھ)من كور أصبھان(فقیھ حنفي، مفسر، من أھل إیذج  ،عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدین. *

  ).ھـ710(سنة في بلدتھ  وفيت التأویل
 .165 ص ھـ،1344 القاھرة، المغربیة الحسینیة المطبعة ،12 ج، )مدارك التنزیل وحقائق التأویل( تفسیره، اهللا، عبد البركات أبو النسفي.  2
 .83 یوسف.  3
 .22 ص السابق، المرجع خضر، محجوب ھالة.  4
 .85 الحجر.  5
 .06 النحل.  6
 .216 ص السابق، المرجع النسفي،.  7
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واملقصود  .1جميلًا﴾﴿فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا : ويف قوله تعاىل يف معاين اجلمال 

. أي أطلقكن) أسرحكن(هنا أي أمنحكن املتعة وهي ما يوهب للمطلقة من إعانة، وأما ) أمتعكن(بـ 
طلنب من رسول اهللا أن يسمح هلن بالتزين ) صلى اهللا عليه وسلم(وسبب نزول هذه اآلية أن نساء النيب 

على طلبهن وبني البقاء معه فاخترن كلهن البقاء وأن يزيد هلن النفقة فأمره اهللا أن خيريهن بني اإلصرار 

: يقول الزخمشري. 3﴿فَاصبِر صبرا جميلًا﴾: وأما قول اهللا تعاىل. 2مع رسول اهللا وأقلعن عن طلبهن

وصف الصرب هنا باجلميل ألن يف اجلمال اهتماما واعتناء ورعاية وكذلك الصرب الذي يأمر به اهللا نبيه 
ذه اآلية قاعدة نفسية وهي حماربة العدو بالثبات وامتالك األعصاب، وتشري إىل هذه بااللتزام به، ويف ه

  4".مجيال"القاعدة لفظة 
جاءت يف القرآن الكرمي وصفا لألنعام كما ذكرت وصفا " مجال"ومما سبق نرى أن كلمة 
ل اإلنسان النماذج أن جيع هواهللا سبحانه وتعاىل أراد من خالل هذ ،للصرب والصفح وتسريح الزوجة

املسلم املؤمن باهللا حيب اجلمال يف كل مظاهر الوجود حوله فاجلميل هو اسم من أمسائه تعاىل وصفة 
" صلى اهللا عليه وسلم"من صفاته احلسىن، ففي حديث عن عبد اهللا بن مسعود الذي يرويه عن النيب 

لرجل حيب أن يكون ثوبه إن ا: "قال رجل. ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب: "قال
  .5"الكرب بطر احلق وغمط الناس إن اهللا مجيل حيب اجلمال،: "حسنا ونعله حسنا قال

هي اللفظة األوىل املرادفة للجمال اليت ذكرت يف القرآن الكرمي، ويعرف أبو البقاء أيوب : الزينة.1

اإلنسان من لبس أو حلي وأشباه إن الزينة هي ما يتزين به ": بقوله" الزينة"موسى احلسيين الكفوي 
  6".ذلك
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تناولت معىن الزينة  اليتومن اآليات . ع عديدةالزينة يف القرآن الكرمي يف مواضوقد ورد لفظ 
  قوله 

﴿يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحب : تعاىل

قِ﴾الْمزالر نم اتبالطَّيو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م ،نيرِف1س.  

باس والطيب ين باللالتز: حني اإلقبال على الصالة أيفقد أمر اهللا تعاىل بين آدم أن يتزينوا 

حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده  ﴿قُلْ من: وقوله تعاىل. السنة النبوية بعوحتسني الشعر وأن يت

وهذا تشريف هلذه " زينة اهللا"أضيفت إىل لفظ اجلاللة " زينة"نرى أن كلمة  2والطَّيبات من الرزقِ﴾

  .الكلمة وتنويه ا

الزينة املقصود ا ما  .3زِينةً وأَموالًا﴾﴿وقَالَ موسى ربنا إِنك َآتيت فرعونَ وملَأَه : قال تعاىل

  .4كان يتزين به فرعون وأشراف قومه من لباس أو حلي أو فرش أو أثاث

إن ركوب هذه  .5﴿والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ﴾: وقال تعاىل

  .ية مؤكدة، أما الزينة فهي متعة مجالية فنية ا يتحقق اإلحساس باجلمالاحليوانات تعترب منفعة ماد

فكل ما على األرض زينة هلا . 6﴿إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها﴾: وجاء يف سورة الكهف

  .ومسخر لإلنسان

  .7ات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملًا﴾﴿الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقي: وقوله

ة زينة لنا ويف فمن اآلية األوىل نرى أن اهللا جعل كل ما على األرض من مجيع الكائنات احلي
أما اآلية الثانية فإن املال والبنني يتجمل ما اإلنسان ويتزين ما يف الدنيا،  ؛منها نتفاعنفس الوقت لإل

أما الباقيات الصاحلات فهي الصلوات اخلمس والتسابيح هي ما يبقى لإلنسان من أجر ينتفع به يف 
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ه إال ال إل-واحلمد هللا–سبحان اهللا "وقال بعض املفسرين الباقيات الصاحلات تكون يف التسبيح . اآلخرة

﴿وقُلْ : وأما قول اهللا تعاىل يف سورة النور. وزاد بعضهم وال حول وال قوة إال باهللا" واهللا أكرب -اهللا

هنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمل نرِبضلْيا و

تناولت اآلية الكرمية ما جيب  1.هن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَو َآبائهِن﴾بِخمرِ

الزينة هي ما  ﴿ولَا يبدين زِينتهن﴾على املرأة املسلمة التزين به وإظهاره من حماسنها ففي قوله تعاىل 

الزينة ألنه غري مباح شرعا  أو كحل أو خضاب واملقصود وال يظهرن مواضع تتزين به املرأة من حلي
القالدة والعضدان والذراع والساق وهو القرط وومواضعها تكون يف الرأس واألذن والعنق والصدر 

أي إال ما ظهر عن مزاولة  ﴿إِلَّا ما ظَهر منها﴾وأما قوله . 2والوشاح والدملج، السوار، اخللخال

وهو الوجه والكفان والقدمان ألن املرأة ال جتد بدا من . 3األشياء وما جرت العادة واجلبلة على ظهوره
  4.احلج واحملاكمة والنكاحومزاولة األشياء بيديها ومن احلاجة إىل كشف وجهها خصوصا يف الشهادة 

﴿فَلَيس علَيهِن جناح أَنْ يضعن : ورة النورومن اآليات اليت تناولت الزينة قوله تعاىل يف س  

﴾ةبِزِين اتجربتم رغَي نهابي5ث .  

ونرى يف اآلية أن لفظ الزينة جاء يف . 6﴿إِنا زينا السماَء الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ﴾: وقوله تعاىل

كما أن .. وأن اهللا تعاىل زين السماء بالكواكب املتأللئة" زينة"كما جاء مصدرا " زينا"فعال : هذه اآلية

مجال الكون املتمثل يف مجال السماء واألرض والنبات واحليوان واإلنسان وهذا اجلمال من حول 

تفَاخر ﴿اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ و: وقوله. اإلنسان من أثر مجال اهللا جل وعال
﴾كُمنيكلهو الفتيان، زينة كزينة النساء، وتفاخر بينكم : كلعب الصبيان، واللهو: اللعب. 7ب

  .باألحساب واألنساب وتكاثر كتكاثر األموال واألوالد أي مباهاة ما
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مجالية واحلسن هو صفة " ،هي اللفظة الثانية املرادفة للجمال واليت ذكرت يف القرآن الكرمي: احلسن. 2

حقيقية موجودة يف الشيء ذاته الذي يتصف باجلمال، فاحلسن مجال مادي ملموس حقيقي ودائم 
الذي يتصف باجلمال واحلسن هو " الشيء"وثابت وهو لفظ يعكس اجلمال الذي يوجد حقيقته يف 

  1."التناسب واملالءمة إلكمال الظهور
: احلسن بقوله) م 1683 - هـ1094( 2.ويعرف أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي

، وأكثر ما يقال يف تعارف العامة يف )حماسن(عبارة عن تناسب األعضاء جيمع على : بالضم: احلُسن"

فهو للمستحسن من جهة البصرية، " احلسن"املستحسن بالبصر، وأكثر ما جاء يف القرآن الكرمي من 
عر والصمثل كمال احلسن يف الشوضاءة يف البشرة، واجلمال يف األنف واملالحة يف احة يف الوجه، والب

  3".الفم واحلالوة يف العينني والظرف يف اللسان والرشاقة يف القد، واللباقة يف الشمائل
وذكر لفظ احلسن يف القرآن الكرمي يف عشرة مواضع، نسردها كاآليت جاء يف سورة البقرة قوله 

واحلسن هنا هو األمر باملعروف . 4وأَقيموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ﴾﴿وقُولُوا للناسِ حسنا : تعاىل

أي جيب أن يتحدث إىل الناس . 5"هو حسن يف نفسه إلفراط حسنه: "والنهي عن املنكر فالقول
  .بأسلوب مجايل وخصوصا يف إبداء النصائح

، فاحلياة الدنيا فيها متاع 6نده حسن الْمَآبِ﴾﴿ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللَّه ع:وقال تعاىل

مجاهلا ليس له مثيل سوف جيده اإلنسان املؤمن يف اجلنة وكثري ومتنوع ولكن حسن اآلخرة 
  .وسيستشعره وسيتمتع به

إن ثواب الدنيا للمؤمنني ". 7﴿فََآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الَْآخرة﴾: أما قوله تعاىل
يكون من خالل النصر والظفر والغنيمة، أما حسن ثواب اآلخرة فيكون باملغفرة هلم ودخول اجلنة ولقد 
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﴿واللَّه عنده حسن : وقال تعاىل. 1"خص باحلسن داللة على فضله وتقدمه وأن اهللا هو املعتد به عنده
الذي خيتص به اهللا وحده وال يقدر عليه غريه، والثواب ما حسن الثواب هو حسن اجلزاء " 2الثَّوابِ﴾

. 3"يرجع إىل اإلنسان من جزاء أعماله، والثواب يستعمل يف اخلري والشر معا أكثر ما يستعمل يف اخلري
ن بالثواب اجلميل، وقوله تعاىل يف ووهنا شبه اهللا عز وجل الثواب الذي سوف يناله عباده الصاحل

أي أن الذين آمنوا من . 4منوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَهم وحسن مَآبٍ﴾﴿الَّذين َآ: احلسن
هي شجرة يف اجلنة يسري الراكب يف ظلها ) طوىب(املسلمني وعملوا الصاحلات سيكون جزاؤهم اجلنة و

  .، وحسن مآب أي نعم مجال املرجع وهو النعيم يف الدار اآلخرة5مائة عام وما يقطعها
﴿هذَا ذكْر وإِنَّ للْمتقني وقوله أيضا  6﴿وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَى وحسن مَآبٍ﴾: ما قولهوأ

إن اهللا تعاىل يؤكد للمؤمنني مكانة قريبة منه ويكون هلم مرجعا مجيال يف اآلخرة ، 7لَحسن مَآبٍ﴾

  .8وهي اجلنة
لقرآن الكرمي مبعان عدة، فجاءت تصف حال جاءت يف ا" احلسن"كلمة  نستنتج أن مما سبق

أهل اجلنة واجلمال الذي ينتظرهم، كما جاءت مبعىن مجال الثواب الذي جيازي به اهللا عباده الصاحلني 
املتقني عند لقائهم باهللا،  صف بلفظ احلسن حالووكذلك ينتيجة أعماهلم الطيبة واخلرية يف الدنيا، 

الذي جيب أن يوجه إىل الناس عند التحدث معهم خصوصا ألسلوب اجلميل الطيب ل اوجاءت وصف
  .يف أمور الدين ليجتنبوا احملرمات فتقدم هلم النصائح بأسلوب حسن لني

وهي اللفظة الثالثة املرادفة للجمال اليت ذكرت يف القرآن الكرمي، والتسوية هي التناسق : التسوية. 3

واء، وقد وردت كلمة التسوية مقرونة باهللا والتكامل املوجود يف ظاهر الشيء وباطنه على حد س
ذكرت  سبحانه وتعاىل دون سواه وذلك ألن اهللا وحده القادر على أن يرى ظاهر الشيء وباطنه وقد

  :ع يف القرآن الكرمي وهي على النحو التايلكلمة التسوية يف تسعة مواض
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هو : االستواء يف هذه اآلية الشريفة  1﴿ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ﴾: قال تعاىل

أي قصده : أي قام واعتدل وقيل استوى إليه كالسهم املرسل: االعتدال واالستقامة يقال استوى العود
قصدا واالستواء إىل السماء أي أقبل وعمد إىل خلق السموات بعدما خلق ما يف األرض من غري أن 

﴿فَإِذَا سويته : وأما قوله تعاىل. 2لسماء جهات العلويزيد فيما بني ذلك خلق الشيء آخر واملراد با

  .3ونفَخت فيه من روحي﴾

يوضح اهللا عز وجل طريقته يف تسوية اإلنسان بأن سواه أي أمتم خلقه وهيئته مث نفخ فيه من 
  .4روحه مث صار حيا، وإضافة اهللا تعاىل الروح إليه كنوع من التشريف آلدم

أكفرت باهللا . 5كَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلًا﴾﴿أَ: وقال تعاىل

مث عدلك ) وهي كناية عن ماء الرجل(الذي خلقك من تراب مث جعل تكاثركم عن طريق النطفة 
  .6وكملك إنسانا وبلغت مبلغ الرجال مث تكفر باهللا وتشك يف يوم البعث

خلق آدم وقومه أي خلقه يف "أي  "مث سواه". 7﴿ثُم سواه ونفَخ فيه من روحه﴾: وقوله تعاىل

وأدخل فيه من الشيء الذي ، 8"أحسن تقومي مث نفخ فيه من روحه أي جعله حساسا بعد أن كان مجادا

 .اختص عليه به ويعلمه

هو املين حتول إىل قطعة " مث كان"واملقصود بـ". 9﴿ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى﴾: وقال تعاىل

  .10"دم جامدة وبعد أربعني يوما خلق اهللا منه بشرا سويا

  يوجه اهللا تعاىل 11﴿أَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماُء بناها، رفَع سمكَها فَسواها﴾: وقال تعاىل
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أم هذه السماء اليت ) أيها البشر(خلقا أنتم من أصعب : اخلطاب إىل من ينكرون البعث ويقول هلم
  ؟رفعها من غري عمد فأعلى سقفها فسواها فعدهلا بال شقوق وال اعوجاج

إن اهللا تعاىل خياطب اإلنسان بعد أن مل يكن . 1﴿الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك﴾: وقال تعاىل

جعله مستوي اخللقة سامل األعضاء ومتناسب أي عدله و" سواك"وقوله . شيئا أنعم عليه باخللق مث سواه
األطراف، وقوله فعدلك أي جعله معتدال متناسبا ال تفاوت فيه وال اعوجاج بل جعله مستقيما قائما 
يف مشيته فهو ليس كالبهائم اليت متشي على أربعة أو تزحف، وهذه التسوية واالعتدال منها مجال 

  .رةمتكامل متمثل يف انتصاب القامة وحسن الصو

مبعىن تقدس ونزه ربك " سبح. "2﴿سبحِ اسم ربك الْأَعلَى، الَّذي خلَق فَسوى﴾: وأما قوله

الذي "هنا مبعىن العلو الذي هو القهر واالقتدار ال مبعىن العلو يف املكان، " األعلى"، و3عن كل النقائص
 ملتئم ولكن على إحكام أي خلق كل شيء فسوى خلقه ومل يأت به متفاوتا غري" خلق فسوى

  .4واتساق وداللة على أنه صادر عن عامل حكيم
  .متعادال ومتناسقا ومعتدال يف تكوينهوالتسوية هنا مبعىن إن اهللا جعل الشيء 

، أي تسوية خلقها يف أحسن صورة واهللا قصد نفسا خاصة 5﴿ونفْسٍ وما سواها﴾وقوله تعاىل 

  ، 6كأنه قال وواحدة من النفوس أو أراد كل نفس والتنكري للتكثريمن بني النفوس وهي نفس آدم 
مل يترك القرآن الكرمي للمسلم أي مشكلة تتعلق حبياته الدينية والدنيوية إال وتطرق إليها بصورة 

القرآن الكرمي "مجيلة جتعل من يقرأ القرآن يشعر بالطمأنينة واالمتثال ألوامر اهللا تعاىل، وهذا ما جعل 
ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح املعاين واشتمل على عامود معجزا 

البالغة يف وضع كل نوع من األلفاظ اليت تشتمل عليها فصول الكالم موضعه األخص األشكل الذي 

                                                             
 .07االنفطار .  1
 .2- 1 األعلى.  2
 .803 ص ، الفكر اإلسالمي والفلسفة الغربیة مفھوم الجمالیة بین وجدي، فرید محمد.  3
 .261 ص، 4ج ،)مدارك التنزیل وحقائق التأویل( تفسیره، النسفي، البركات أبو . 4
 .07الشمس  .  5
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 إذا أبدل مكانه غريه جاء منه إما تبدل املعىن الذي يكون منه فساد الكالم وإما ذهاب الرونق الذي
  .1يكون منه سقوط البالغة

  :اإلعجاز مفهوم
بفتح اجليم وكسرها ) معجزا(الضعف وبابه ضرب و ): العجز(عجز : جاء يف خمتار الصحاح

أي ال تقيموا ببلدة تعجزون فيها  2"ال تلثوا بدار معجزة"بفتح اجليم وكسرها، ويف احلديث ) معجزة(و
. ثبطه أو نسبه إىل العجز) عجزه تعجيزا(فاته و: ءالشي) وأعجزه... (عن االكتساب والتعيش

  .3األنبياء عليهم الصالة والسالم) معجزات(واحدة ) املعجزة(و
مؤخره، وبه : عجز، عجز اإلنسان: أصل مادة معجزة العجز، يقول الراغب األصفهاين: املعجزة لغة

، والعجز أصله التأخر عن الشيء، وحصوله عند 4منقَعرٍ﴾﴿كَأَنهم أَعجاز نخلٍ : شبه مؤخر غريه، قال
  .5مؤخره، كما ذكر يف الدبر: عجز األمر، أي

وأعجزت فالنا وعجزته وعاجزته  6﴿أَعجزت أَنْ أَكُونَ﴾: العجز ضد القدرة قال اهللا تعاىل  
أحدمها الضعف، واآلخر : تدل على أصلني" العني واجليم والزاي"جعلته عاجزا، وذكر ابن فارس أن 

  .7"مؤخرة الشيء
ضعف القدرة اإلنسانية يف حماولة املعجزة ومزاولتها على شدة اإلنسان : وإمنا اإلعجاز شيئان"  

واتصال عنايته، مث استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه، فكأن العامل كله يف العجز إنسان 
  .8"بلغتواحد ليس له غري مدته احملدودة بالغة ما 
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هي "إن املعجزات : اسم فاعل، فعله أعجز، يعجز، وقد عرفها ابن خلدون فقال: واملعجزة  
أفعال يعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة، وليست من جنس مقدور العباد، وإمنا تقع يف غري 

  .1"قائلون بأا واقعة بقدرة اهللا ال بفعل النيب... قدرم حمل
، تقول عجز وعجِز وعجز، عاجز، 2وهو عدم القدرة على فعل الشيء املطلوبمأخوذ من العجز  .أ

ورجل عجِز، بكسر اجليم وعجز بضمها  ،)اجليم(عنه وعجِز بكسر  عجز يعجِز عن األمر إذا قَصر
  .3عجِزت عن كذا: وتقول. وعاجز أي ضعيف

   .4هو إثبات القرآن عجز اخللق عن اإلتيان مبا حتداهم به، فهو إضافة املصدر لفاعله :فاإلعجاز
وإذا "اسم للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة : إثبات العجز، والعجز يف التعريفات :واإلعجاز

  .5"ثبت اإلعجاز ظهرت قدرة املعجز
القصور عن فعل الشيء، وضده القدرة فإذا ثبت اإلعجاز : هو إثبات العجز، والعجز هو :اإلعجاز

  .6ظهرت قدرة املعجز
  :اإلعجاز اصطالحا

لتكون دليال على صدق دعواهم  -صلوات اهللا عليهم–ظاهرة تتكرر يف حياة األنبياء : معىن املعجزة
  : وال بد يف املعجزة أن تتوفر فيها أمور ثالثة). النبوة(

أا أمر خارق للعادة غري جار على ما اعتاد الناس من سنن الكون والظواهر الطبيعية، لذلك فهي : أوال
  .عادة يف احلياةقابلة لتفسريها على حنو ما جيري 

أا أمر مقرون بالتحدي، حتدي املكذبني أو الشاكني والبد أن يكون الذين يتحدون من : ثانيا
القادرين مثل املعجزة إن مل تكن من عند اهللا وإال فإن التحدي ال يتصور، إذ أننا ال نستطيع أن نتصور 

  .بطال يف املالكمة يتحدى طفال، ألن هذا الطفل عاجز عن مواجهته
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أا أمر سامل من املعارضة، فمىت أمكن ألحد أن يعارض هذا األمر ويأيت مبثله بطل أن تكون : ثالثا
  .معجزة

واملالحظ أن أكثر معجزات األنبياء السابقني كانت حسية بينما جند أن املعجزة الكربى اليت   
  .1عقلية) صلى اهللا عليه وسلم(جاء ا نبينا 

ولكنهم ازموا أمام حتديه، . ء العرب مبعارضته، وحماولتهم يف املعارضةحتدي القرآن فصحا: واإلعجاز
وأعلنوا عجزهم عن تقليده، وهم يف الذروة العليا من البالغة والتحكم يف زمام القول، وجودة القرحية، 

  .2وصفاء السليقة
إن أئمة الكفر أنفسهم شعروا بسلطانه على القلوب وهو القدر املتاح هلم إلدراك إعجاز البيان، 

وذلك خوفا من سريان . 3﴿لَا تسمعوا لهذَا الْقُرَآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ﴾: فقالوا ألتباعهم 
ه حلالوة وإن عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله مغدق إن ل: "الروح اليت شعر ا الوليد بن املغرية حني قال

  .4"أسفله وإنه ليعلو وال يعلى عليه وإنه ليحطم من حتته
وجها يناسبه حينما مسع  - رضي اهللا عنه–وهو نفس اإلعجاز الذي أدرك منه عمر بن اخلطاب   

  .5انهالقرآن الكرمي يف بيت أخته فتهاوى صرح الشرك من قلبه، ومشخ صرح اإلميان يف كي
إن املعجزة قوة إهلية تبعث على النفس ذلك التأثري فهو : "وقد عرف ابن خلدون املعجزة فقال

  .واملعجزة ليست من مقدور العباد، وإمنا تقع يف غري حمل قدرم 6"مؤيد بروح اهللا على فعله
 واملعجزة يف لسان الشرع أمر خارق للعادة مقرون: "قائالأما السيوطي فيعرف املعجزة   

  .7"بالتحدي سامل عن املعارضة
املعجزة أمر خارق للعادة يظهره اهللا على يد النبيني تأييدا لنبوم وما : "ويف املعجم الوسيط  

  :وإننا إذا استقرأنا معجزات األنبياء وجدناها على ضربني  .8"يعجز البشر أن يأتوا مبثله
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  .تدركها احلواس وتشعر ا: معجزات مادية
  .ينفرد ا العقل مبخاطبها وإدراكها: معجزات معنوية

أن تكون معجزة كل نيب من جنس ما ألفته عقوهلم وشاع سبحانه وتعاىل وقد جرت سنة اهللا   
، كانت آية نبوته عصا كان "عليه السالم"فلما كان السحر شائعا يف زمن سيدنا موسى . يف جمتمعهم

، فكانت آية نبوته أنه كان "عليه السالم"حيملها بيده، وكان الطب قد انتشر يف زمن سيدنا عيسى 
يربئ األبرص واألكمه، وحيي املوتى بإذن اهللا، وكان خيلق من الطني كهيئة الطري، فينفخ فيه فيكون 

ذْن اللَّه ﴿أَني أَخلُق لَكُم من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِ: ، قال تعاىل1طريا بإذن اهللا
﴾اللَّه ى بِإِذْنتويِي الْمأُحو صرالْأَبو هالْأَكْم رِئأُب2و.  

د بلغوا الذروة يف فنون الكالم فق - صلى اهللا عليه وسلم-وأما العرب يف زمن سيدنا حممد   
فس ألفاظهم بقرآن يتلوه عليهم بلغتهم وبن -صلى اهللا عليه وسلم-نظمه ونثره، فأيد اهللا نبيه حممدا 

من سورة فعجزوا عنه وانقطعوا دونه، وهم فرسان ميدان  سورة ومع ذلك فقد حتداهم أن يأتوا بأقصر
  .3"الكالم وأساطني البيان

وأكثر معجزات بين إسرائيل كانت حسية لبالدم وقلة بصريم، وأكثر : ويقول السيوطي  
وإننا إذا نظرنا إىل . 4ائهم وكمال أفهامهمعقلية لفرط ذك -يعين األمة العربية–معجزات هذه األمة 

نرى أن معجزام كانت حسية " صلى اهللا عليه وسلم"معجزات األنبياء الذين سبقوا نبينا حممد 
  .5ومرتبطة بأشخاصهم، فإذا ما زال شخص النيب زالت معجزته معه، وانقطع أثرها

ست كمعجزة سيدنا موسى وال فإا معجزة لي -صلى اهللا عليه وسلم-أما معجزة سيدنا حممد   
" صلى اهللا عليه وسلم"شخص النيب كمعجزة سيدنا عيسى ألا كانت معجزة قائمة بذاا منفصلة عن 

فلم يقترن دوامها يف هذه الدنيا . قد اكتسبت صفة البقاء -أا صدرت عنه أو هو الذي محلها رغم-
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العرب، وقد عجزوا -صلى اهللا عليه وسلم -النيب ، والقرآن الكرمي حتدى به 1بدوامه، ولذلك فهي باقية
  .عن معارضته مع طول باعهم يف الفصاحة والبالغة ، ومثل هذا ال يكون إال معجزا

  : حتدى العرب بالقرآن على مراحل ثالث -صلى اهللا عليه وسلم- وقد ثبت أن الرسول   
حتداهم بالقرآن كله يف أسلوب عام يتناوهلم ويتناول غريهم من اإلنس واجلن حتديا يظهر على   .أ 

﴿قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا : طاقتهم جمتمعني بقوله تعاىل
ل مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتلَا ي َآنا﴾الْقُرضٍ ظَهِريع2ب . 

﴿أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله : مث حتداهم بعشر سور منه يف قوله تعاىل  .ب 
 وا لَكُمجِيبتسي فَإِنْ لَم ،نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتم

لَمفَاع﴾لْمِ اللَّهزِلَ بِعا أُنم3وا أَن. 

 4.﴿أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله﴾: مث حتداهم بسورة واحدة منه يف قوله تعاىل  .ج 

 ﴿وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من: وكرر هذا التحدي يف قوله 
﴾هثْل5م. 

: وكان ما حيتويه هذا الكتاب من نواحي اإلعجاز يفوق كل معجزة كونية سابقة ويغىن عنها مجيعا
م يرذا نا أَنمإِنو اللَّه دنع اتا الَْآيمقُلْ إِن هبر نم اتَآي هلَيزِلَ علَا أُنقَالُوا لَوو﴿أَن هِمكْفي لَمأَو ،ا بِني

 .6أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ يؤمنونَ﴾

وعجزت العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعي عجزا للغة العربية يف ريعان شباا 
واإلعجاز لسائر األمم على مر العصور ظل وال يزال يف موقف التحدي شامخ األنف، . 7وعنفوان قوا

فأسرار الكون اليت يكشف عنها العلم احلديث ما هي إال مظاهر للحقائق العليا اليت ينطوي عليها سر 
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سانية هذا الوجود يف خالقه ومدبره، وهو ما أمجله القرآن أو أشار إليه فصار القرآن ذا معجزا لإلن
  1.كافة

  :املعجزات القرآنية
متفوقا عما يشاكله من كالم البشر غري أن قريش أنكرت هذا "حممد"القرآن هو معجزة نبينا 

﴿قَالُوا قَد سمعنا لَو نشاُء لَقُلْنا مثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِلَّا أَساطري حني تليت عليهم آياته : التفوق، وقالوا
﴾نيللذلك جاء التحدي  .2الْأَو :﴾نيقادوا صإِنْ كَان هثْلم يثدوا بِحأْت3﴿فَلْي.  
هذه مسألة فيها حيف : عن موضع اإلعجاز من القرآن ؟ فقال" بندار الفارسي"وقدميا سئل   

ما موضع اإلنسان من اإلنسان ؟ فليس لإلنسان موضع من : على املفيت، وذلك أنه شبيه بقولكم
قته ودللت على ذاته، كذلك القرآن، لشرفه ال يشار إىل يمىت أشرت إىل مجلته فقدت حقاإلنسان؛ بل 

شيء منه إال وكان املعىن آية يف نفسه، ومعجزة حملاوله، وأهدى لقائله، وليس من طاقة البشر اإلحاطة 
لمنا وإذا ع. 4بأغراض اهللا يف كالمه،وأسراره يف كتابه؛ فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده

عجز اخللق عن حتصيل وجوه إعجازه فما فائدة ذكرها؟ لكنا نذكر بعضها تطفال على من سبق وال 
لعمرك إن دار كرمي أبناء الدنيا تتحمل من تطفل عليه فكيف بأكرم األكرمني ...أعد من فرسام
  .توحيد، تذكري، وأحكام : وعلوم القرآن ثالثة . وأرحم الرامحني 

  .معرفة املخلوقات، ومعرفة اخلالق بأمسائه وصفاته وأفعاله يدخل فيه: فالتوحيد
  .منه الوعد والوعيد، واجلنة والنار، وتصفية الظاهر والباطن: التذكري
  .5منها التكاليف كلها، وتبيني املنافع واملضار، واألمر والنهي والندب: األحكام

  :جزات احلسية السابقة مبا يليتتميز املعجزة القرآنية عن املع: ومن مزايا املعجزة القرآنية
املعجزات احلسية ختاطب اإلدراك احلسي وهو مرحلة سابقة لإلدراك العقلي، وقد خاطب اهللا  .1

أما القرآن فيخاطب اإلدراك العقلي وهو مرحلة أرقى . سبحانه وتعاىل ا الشعوب يف طفولتها
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البشرية إىل أرقى مراحل من اإلدراك احلسي وجاءت مناسبة خلتم الرساالت بعد أن وصلت 
 .1نضجها العقلي

إن املعجزة القرآنية أقوى على هداية العقل البشري من املعجزات احلسية األخرى، وهذا يظهر  .2
باملعجزات احلسية " صلى اهللا عليه وسلم"يف رده على املعاندين الذين كانوا يطالبون الرسول 

حتى تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعا، أَو تكُونَ لَك جنةٌ ﴿وقَالُوا لَن نؤمن لَك كما جاء يف اآلية 
 .2من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خلَالَها تفْجِريا﴾

  :املعجزة القرآنية
اعلم أن املعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سامل عن : "عرف املعجزة فقالوأما السيوطي ف 

  .3"املعارضة، وهي إما حسية، وإما عقلية
املعجزة أمر خارق للعادة يظهره اهللا على يد النيب تأييدا لنبوته، وما يعجز : "ويف املعجم الوسيط  

  .4"البشر أن يأتوا مبثله
معجزات مادية، تدركها احلواس : وإننا إذا استقرأنا معجزات األنبياء وجدناها على ضربني  

معنوية، ينفرد العقل مبخاطبتها وإدراكها، وقد جرت سنة اهللا أن تكون معجزة  وتشعر ا، ومعجزات
كل نيب من جنس ما ألفته عقوهلم وشاع يف جمتمعهم، فلما كان السحر شائعا يف زمن سيدنا موسى 

وسى، ﴿وما تلْك بِيمينِك يا م، كانت آية نبوته عصا كان حيملها بيده، قال اهللا تعاىل "عليه السالم"
ا ما يهى، قَالَ أَلْقرأُخ َآرِبا ميهف يلي وملَى غَنا عبِه شأَها وهلَيكَّأُ عوأَت ايصع يى، قَالَ هوس

، فكانت "عليه السالم"وكان الطب قد انتشر يف زمن سيدنا عيسى . 5فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تسعى﴾
ن يربئ األبرص واألكمه وحيي املوتى بإذن اهللا، وكان خيلق من الطني كهيئة الطري، آية نبوته أنه كا

﴿أَني أَخلُق لَكُم من الطِّنيِ كَهيئَة : فينفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا، لقوله تعاىل على لسان عيسى
رِئأُبو اللَّه ا بِإِذْنركُونُ طَيفَي يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ﴾اللَّه ى بِإِذْنتويِي الْمأُحو صرالْأَبو ه6الْأَكْم.  

                                                             
 .11 ص القرآنیة، المعجزة بلقاسم، بغدادي.  1
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أكثر معجزات بين إسرائيل كانت حسية، لبالدم وقلة بصريم، وأكثر "ويرى السيوطي أن   
ملا كانت باقية على –معجزات هذه األمة عقلية لفرط ذكائهم، وكمال أفهامهم ، وألن هذه الشريعة 

، كما قال النيب 1خصت باملعجزة العقلية الباقية، لرياها ذووا البصائر - يوم القيامةصفحات الدهر إىل 
"" :" ،ما من األنبياء نيب أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه اهللا إيل

  .2"فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
لغوا الذروة يف فنون الكالم ونظمه ونثره، فأيد اهللا قد ب" "وكان العرب يف زمن سيدنا حممد   

بقرآن يتلوه عليهم بلغتهم وبنفس ألفاظهم ومع ذلك فقد حتداهم أن " صلى اهللا عليه وسلم"نبيه حممدا 
  .3"يأتوا بأقصر من سورة فعجزوا عنه وانقطعوا دونه، وهم فرسان ميدان الكالم وأساطني البيان

معجزة ليست كمعجزة فإا " "الذين سبقوا نبينا حممدا وإننا إذا نظرنا إىل معجزات األنبياء   
، ألا كانت معجزة قائمة بذاا منفصلة عن "عليهما السالم"سيدنا موسى وال كمعجزة سيدنا عيسى 

ترن وقد اكتسبت صفة البقاء فلم يق) رغم أا صدرت عنه أو هو الذي محلها"("شخص النيب 
  . 4دوامها يف هذه الدنيا بدوامه، ولذلك فهي باقية

وكان طبيعيا أن تتجه أذهان العرب إىل هذه املعجزة القولية الكربى اليت أخرست كل بليغ   
مصقع، وأعيت كل فصيح فطحل، فانتشر يف اتمع اإلسالمي موجة من التفكري تدعو إىل تدبر 

  .فهمه، والوقوف على مجاله ووجوه اإلعجاز فيهأسلوب القرآن الكرمي والنظر يف معانيه ل
وكان كل مسلم مطالب بقراءة القرآن وتدبر معانيه وتفهم أحكامه، كان ال بد هلؤالء املسلمني   

اجلدد أن يتعلموا القرآن، فعكفوا على دراسته، وكان فهم القرآن ومعانيه يتطلب اإلملام باللغة العربية 
  .5يبها وفنون أساليبها، عند ذلك امتألت ساحات املساجد حبلق الدرساليت هي لغة القرآن، ومعرفة غر

كانت " صلى اهللا عليه وسلم"وكان القرآن هو احلجة األوىل واملعجزة الكربى على صدق رسالة حممد   
  .6النفوس تتطلع إىل معرفة وجوه اإلعجاز فيه، فراحوا ينظرون إىل القرآن ويلتمسون فيه وجوه اإلعجاز
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 العرب وقد عجزوا عن" "إذن أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، حتدى ا النيب واملعجزة 

مث ثبت مع مرور .1معارضته مع طول باعهم يف الفصاحة والبالغة، ومثل هذا ال يكون إال معجزا 
األيام أن اإلعجاز أول ما كان للعرب يف بداية الدعوة احملمدية انتقل بعدها ليعم سائر األمم وعلى مر 

يكشف عنها العلم اليت لعصور ظل وال يزال يف موقف التحدي شامخ األنف، وأن أسرار الكون ا
احلديث كل يوم ما هي إال مظاهر للحقائق العليا اليت ينطوي عليها سر هذا الوجود يف خالقه ومدبره، 

  . 2وهو ما أمجله القرآن وأشار إليه فصار القرآن ذا معجزا لإلنسانية كافة
ولقد كان لنشأة علم : "ذكر أمههاأالعلماء ما يربو عن عشرة أوجه وسووجوه إعجاز القرآن كثرية ذكر   

أنه كالم يف كالم، وما فيه من وميض التفكري جير متتبعه إىل جماهل من : الكالم يف اإلسالم أثر أصدق ما يقال فيه
اختلفت آراءهم وتضاربت  خبلق القرآن، مثالقول بعضها فوق بعض، وقد بدأت مأساة علماء الكالم يف القول 

  :يف وجوه إعجازه
. أن تصرف إنسانا عن وجه يريده إىل مصرف غري ذلك: رد الشيء عن وجهه، والصرف: الصرفة لغة

أي حتويلها من وجه إىل وجه، ومن حال إىل حال وكذلك تصريف السيول : ومنه تصريف الرياح
  .3واخليول واألمور واآليات

ومن تابعه كاملرتضى من الشيعة إىل أن إعجاز القرآن   "إسحاق إبراهيم النظامأبو "فذهب  .1
أن اهللا صرف العرب عن معارضة القرآن مع : كان بالصرفة، ومعىن الصرفة يف نظر النظام

أن اهللا سلبهم العلوم : قدرم عليها، فكان هذا الصرف خارقا للعادة، ومعناها يف نظر املرتضى
على أصحاب هذا  -رمحه اهللا–ويرد الرافعي . 4يف املعارضة ليجيئوا مبثل القرآن اليت حيتاج إليها

فذهب شيطان املتكلمني أبو إسحاق إبراهيم النظام إىل أن اإلعجاز كان : "الرأي فيقول
بالصرفة، وهي أن اهللا صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرم عليها فكان هذا الصرف 

من هذا القبيل هو املعجزة ال القرآن وهذا رأي بني اخللط كما  قلنا وكأنه" خارقا للعادة
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، وعلى اجلملة فإن القول بالصرفة ال خيتلف عن قول العرب فيه وعلى رأسهم الوليد بن 1ترى
، وهذا زعم رده اهللا تعاىل 2﴿فَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا سحر يؤثَر﴾: قال تعاىل على لسام. املغرية

﴿أَفَِسحر هذَا أَم أَنتم لَا : م فيه وجعل القول به ضربا من العمى فقال تعاىلعلى أهله وأكذ
 .4فأعترب ذلك بعضه ببعضه فهو كالشيء الواحد، 3تبصرونَ﴾

وذهب قوم إىل أن القرآن معجز ببالغته اليت وصلت إىل مرتبة مل يعهد هلا مثيل، وهذه النظرة  .2
 .بصور املعاين احلية يف النسج احملكم والبيان الرائع نظرة أهل العربية الذين يولعون

إن وجه إعجازه يف تضمنه البديع الغريب املخالف ملا عهد يف كالم العرب من : وبعضهم يقول .3
 .الفواصل واملقاطع

ويقول آخرون بل إعجازه يف اإلخبار عن الغيبيات املستقلة اليت ال يطلع عليها إال بالوحي، أو  .4
ور اليت تقدمت منذ بدء اخللق مبا ال ميكن صدوره من أمي مل يتصل بأهل األخبار عن األم

  .5الكتاب
) هـ471ت (وأما الرأي املشهور يف اإلعجاز البياين الذي ذهب إليه عبد القاهر اجلرجاين  .  5

ف فيه ووضع من أجله فكثري من املتومسني باألدب يظنون أنه أول من صن" دالئل اإلعجاز"صاحب 
د الكالم يف هذا املذهب وصنف فيه، أبو عبد اهللا حممد ن أول من جوإف ،املعروف، وذلك وهمكتابه 

  .6، مث عبد القاهر اجلرجاين)هـ382ت (مث أبو عيسى الرماين ، )هـ306ت (بن يزيد الواسطي 
   اإلمام اخلطايب: وممن حتدثوا يف اإلعجاز على وجوه خمتلفة من البالغة والكالم وما إليهما  

، )هـ654ت (، واألديب البليغ بن أيب األصبع )هـ606ت (، وفخر الدين الرازي )هـ388ت (
  .7كتب بعضها من بعض )هـ727ت (والزملكاين 

ويرى القاضي أبو بكر أن وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والتصريف، وأنه خارج عن   
  .خطابام وهلذا مل ميكنهم معارضته مجيع وجوه النظم املعتاد يف كالم العرب، ومباين ألساليب
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 .24المدثر  .  2
 . 15الطور  .  3
 14 ص ،إعجاز القرآن الرافعي،.  4
 .129 ص والحدیث ، القرآن علوم في مباحث مطلوب، محمود المجید عبد.  5
 .148 ص ،نفسھ المرجع الرافعي،.  6
 .154 ص نفسھ، المرجع.  7



 

  40  

فريى أن وجه اإلعجاز فيه الفصاحة، وغرابة األسلوب والسالمة : وأما اإلمام فخر الدين الرازي  
وجه اإلعجاز راجع إىل التأليف اخلاص به، ال مطلق التأليف، بأن : من مجيع العيوب، وقال الزملكاين

  .معىناعتدلت مفرداته تركيبا وزنة، وعلت مركباته 
أنه بنظمه وصحة : يف وجه إعجازه - والذي عليه اجلمهور واحلذاق-الصحيح : وقال ابن عطية  

  . 1معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه ذلك أن اهللا أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكالم كله علما
فريى أن وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك املعارضة مع توفر الدواعي : وأما الرماين  

دة احلاجة، والتحدي للكافة، والصرفة والبالغة، واألخبار عن األمور املستقبلية، ونقض العادة، وش
  .وقياسه بكل معجزة

اعلم أن القرآن منطو على وجوه من اإلعجاز كثرية "  "الشفا"يف  :وقال القاضي عياض  
  :وحتصيلها من جهة ضبط أنواعها يف أربعة وجوه

لمه وفصاحته ووجوه إعجازه وبالغته اخلارقة عادة العرب الذين هم حسن تأليفه والتئام ك: األوىل
  .فرسان الكالم

صورة نظمه العجيب، واألسلوب الغريب املخالف ألساليب كالم العرب ومنهاج نظمها ونثرها : الثاين
  .الذي جاء عليه ومل يوجد قبله وال بعده نظري له

  .مل يكن ما انضوى عليه من األخبار بالغيبيات وما: الثالث
  .2ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة، واألمم البائدة: الرابع

وهو حياة هذه األمة ومصدر جناحها " صلى اهللا عليه وسلم"والقرآن الكرمي معجزة النيب حممد   
ومتيزها، وهو حياة لغتها العربية، ألن التاريخ مل يعرف لغة اتصلت بكتاب مساوي مقدس كما اتصلت 

وال سبيل إىل فهم حياة هذه األمة إال بدرس كتاا ودرس "العربية وارتبطت بالقرآن الكرمي  حياة اللغة
  .3"لغتها اليت عاشت فيه، ولسنا نعرف درسا لغويا آصل وال أعمق من درس يصل بني العربية والقرآن
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وجب معجزا الباقية القرآن، وهو ي" "ألن نبوة النيب  عظيم القدر، واإلعجاز علم جليل،  
  .1االهتمام مبعرفته

  :يف اإلعجاز القدامى آراء العلماء
لقد آمن كل عاقل بالقرآن الكرمي كمعجزة حقيقية جاء ا النيب األمي من عند اهللا عن طريق   

فامتثلوا ألوامره وانتهوا إىل  -عليه السالم- الوحي الذي كان يأيت به أعظم املالئكة وأشرفها جربيل 
تعاليمه يف العبادة واملعاملة، وسلموا بسحره ومجاله وكماله فلم متتد نفوسهم إىل  نواهيه وحاولوا تطبيق

التشكيك فيه قليله وكثريه، بل قبلوه وأقبلوا عليه حافظني ودارسني وشارحني مث مطبقني فكان 
أكثر و. الصحايب حيفظ اآلية واآليتني فال يزيد عنها حىت يطبقها يف معامالته ويتمثلها يف سلوكه وحياته

من أقبل على ذلك الكالم يتدارسه ويبحث يف أسراره وسحره ومجاله العلماء الذين بدأوا يبحثون يف 
رغم أننا نقر بأن أولئك العلماء مل يصلوا إىل معرفة أسرار اإلعجاز احلقيقية مهما أوتوا –أوجه إعجازه 

فهذا الكتاب معجز خارق . هوإمنا جاءت دراسام تالمس جزءا يسريا من إعجاز - من العلم واملعرفة
للعادات والقوانني الكتابية، فهو معجز يف كل نربة وحرف وكلمة مركبة يف آياته ومجله، ويف حديثه 
عن املستقبل، وحديثه عن املاضي وحديثه عن احلاضر، وحديثه عن النفس البشرية وأسرارها فهو كالم 

ي السكينة لقارئه، أو سامعه أو املتقرب إليه يسيطر على القلب، ويهز الوجدان فيبعث الطمأنينة ويعط
  . 2والذي يعيش يف كنفه أو حتت ظالله

  .3﴿أَلَا بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب﴾: كما يف قوله تعاىل
الذي أخرجنا من الظلمات إىل النور، وجعلنا خري أمة  ،إنه قرآننا ذلك الكتاب العظيم وال ريب  

عروف وتنهى عن املنكر، فهو يبهر سامعيه بأسلوبه األخاذ، ويأسرهم ببالغته أخرجت للناس تأمر بامل
الرائعة، ويسحرهم بنظمه احملكم املسبك احملبك ويعجز القلم واللسان أن يكتب وصفا حقيقيا لذلك 

  .4الكتاب يف صفاته اخلالقة ويف بيان إعجازه
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  :سلويباألعجاز اإل: القسم األول -1
أن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي إمنا يعود إىل أسلوبه الباهر ملا فيه وكان أكثر العلماء يرى 

من النظم والتأليف والترصيف والفصاحة وعذوبة األسلوب، وهلذا نرى البليغ ينقح القصيدة أو اخلطبة 
 وأما كتاب اهللا تعاىل لو نزعت منه لفظة مث أدير لسان العرب على لفظة. حوال مث ينظر فيها فيغري فيها

  .أحسن منه مل يوجد
  .إعجاز كلي خارج عن طاقة البشر: القسم الثاين -2

ويرى أصحاب هذا الرأي أن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي هو إعجاز كلي فكري بالغي   
خارج عن نطاق البشر كافة وأنه يدرك وال ميكن وصفه، وكونه خارجا عن جنس كالم . اخل...بياين

ب والشعر مع كون حروفه يف كالمهم ومعانيه يف خطابام وألفاظه من العرب من النظم والنثر واخلط
  .1جنس كلمام

  )اإلعجاز األسلويب( أصحاب الرأي األول: أوال
يرى أصحاب االجتاه األول أن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي هو إعجاز بياين يعود إىل نظم   

  .حسب تواريخ وفام آراء العلماء مرتبة ترتيبا زمنياالقرآن وأسلوبه وبالغته ومعانيه ونود أن نشري إىل 
  ):هـ 255ت (رأي اجلاحظ . 1

حجج "بل حتدث عن إعجاز القرآن الكرمي يف رسالته  مل يفرد اجلاحظ كتابا خاصا باإلعجاز  
ألن رجال من العرب لو و : "ويرى أن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي يف نظمه وفصاحته قال. 2"النبوة
ويف  ،لتبني له يف نظامها وخمرجها ،على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصريةقرأ 

أي – وليس ذلك ،أنه عاجز عن مثلها، ولو حتدى ا أبلغ العرب لظهر عجزه عنها ،لفظها وطبعها
  .3يف احلرف واحلرفني أو الكلمة والكلمتني -العجز واإلعجاز 

" احلمد هللا"تهيأ يف طباعهم وجيري على ألفهم أن يقول رجل منهم أال ترى أن الناس قد كان ي  
وهذا كله يف القرآن غري أنه " حسبنا اهللا ونعم الوكيل"و "ربنا اهللا"و " على اهللا توكلنا"و" إنا هللا"و
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متفرق غري جمتمع ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة طويلة أو قصرية على 
  .1وطبعه وتأليفه وخمرجه ملا قدر عليه، ولو استعان جبميع قحطان ومعد بن عدناننظم القرآن 

  ):هـ388ت (رأي اخلطايب . 2
: فيقول" كتاب بيان إعجاز القرآن"أما اخلطايب فتحدث عن إعجاز القرآن يف كتاب أمساه   

أمساء اللغة العربية وبألفاظها منها أن علمهم ال حييط جبميع : وإمنا تعذر على البشر اإلتيان مبثله ألمور"
  .2"اليت هي ظروف املعاين واحلوامل
إنه يرى أن إعجاز القرآن راجع إىل مجال ألفاظه، وحسن نظمه، ومسو : وملخص  رأى اخلطايب

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور يف غاية : "معانيه وأثره يف النفوس ولقد صرح ذه فقال
ى شيئا من األلفاظ أفصح وال أجزل، وال أهذب من ألفاظه، وال ترى الشرف والفضيلة، حىت ال تر

نظما أحسن تأليفا، وال أشد تالزما، وتشاكال من نظمه، وأما املعاين فال خفاء على ذي عقل أا هي 
اليت تشهد هلا العقول بالتقدم يف أبواا، والترقي إىل أعلى درجات الفضل من نعوا، وصفاا وقد 

لفضائل متفرقة يف أنواع الكالم، فإما أن توجد جمموعة يف كالم واحد منه فلم توجد إال توجد هذه ا
إن الذي : "وقال أيضا" يف كالم العليم القدير، الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا

جة، يوجد هلذا الكالم من العذوبة يف حس السامع، واهلشاشة يف نفسه، وما يتحلى به من الرونق، والبه
اليت يباين ا سائر الكالم، حىت يكون له هذا الصنيع يف النفوس، فتصلح من أجله األلسن على أنه 
كالم ال يشبه كالم، وحتصر األقوال عن معارضته وتنقطع به األطماع عنها أمر البد له من سبب 

  ".بوجوده، جيب له هذا احلكم، وحبصوله يستحق هذا الوصف
وجوه إعجاز القرآن قد أغفله الناس، فال يكاد يعرفه إال الشاذ من  ومثة وجه آخر من: "وقال  

يف القلوب، وتأثريه يف النفوس، فإنك ال تسمع كالما غري القرآن منظوما،  هآحادهم، وذلك هو صنيع
وال منثورا إذا قرع السمع، خلص له القلب من اللذة واحلالوة يف حال، ومن الروعة واملهابة يف 

نه إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حىت إذا أخذت حظها منه عادت إحدى، ما خيلص م
مرتاعة، قد عراها من الوجيب، والقلق، وتغشاها اخلوف والفرق، تقشعر منه اجللود، وترتعج له 
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فتفهم اآلن، واعلم أن القرآن : "وقال" القلوب، حيول بني النفس ومضمراا، وعقائدها الراسخة فيها
  .1"ار معجزا ألنه جاء بأفصح األلفاظ، يف أحسن نظوم التأليف، مضمنا أصح املعاينإمنا ص

ن الكرمي، وقد عرضه عرضا شيقا، يدل على ذوق آعجاز القرإى اخلطايب يف أهذا ملخص ر  
ساليب اللغة العربية، ومعرفة تامة بطرق التعبري فيها، مكنته من تذوق مجيل، وطبع سليم وفهم عميق أل

مجل العبارات، وجعله وجها من وجوه أثري بأثريا بليغا، فعرب عن هذا التأن، فأثر يف نفسه تآالقرحالوة 
ن هناك تقاربا يف الفكرة بينه وبني الرماين وخباصة أيك أال أنين الحظت عليه أثناء عرضي لرإعجازه، إ

ن الرماين قد أنهما افترقا يف ىل ثالث مراتب، ولكإفيما يتعلق بالناحية البالغية، فكالمها قد قسم الكالم 
ليها، بينما اخلطايب كان إن خاصة، وقد عجز البشر عن الوصول آعلى رتبة من رتب البالغة للقرأجعل 

يرى أن القرآن قد أخذ من كل هذه الرتب الثالث، فحصل له بذلك منط من الكالم جيمع صفيت 
ينا معرفة أيهما أسبق بالفكرة من الثاين الفخامة والعذوبة، فكال الرأيني متقاربان، ولكنه يصعب عل

أن يكون كل منهما قد أفاد من  –واحلالة هذه - ألما كانا متعاصرين، وملا كانا كذلك فالبد 
  2.اآلخر

  ):هـ396ت (رأي الراغب األصفهاين . 3
املعروف ومن العلماء الذين حتدثوا عن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي اإلمام أبو القاسم حممد   

التأخر عن الشيء، : ، والعجز عنده"مفردات غريب القرآن"بالراغب األصفهاين صاحب كتاب 
  3.مؤخره وصار يف التعارف امسا للقصور عن فعل الشيء: وحصوله عند عجز األمر، أي

ن اإلعجاز املتعلق بنفسه، أما أ: الراغب األصفهاين يف تفسريه: يقول"وقد حتدث عن رأيه يف اإلعجاز  
أما اإلعجاز املتعلق بفصاحته وبالغته فال يتعلق بعنصره الذي هو . يتعلق بفصاحته وبالغته أو مبعناه

وال ... ﴿بِلسان عربِي مبِنيٍ﴾ و﴿قُرَآنا عربِيا﴾ : فإن ألفاظه ألفاظهم، قال اهللا تعاىل"اللفظ واملعىن 
، وال مبا هو ﴿وإِنه لَفي زبرِ الْأَولني﴾: قال اهللا تعاىل. مبعانيه، فإن كثريا منها موجود يف الكتب املتقدمة

خبار بالغيب، فإعجازه من هذا الوجه، ليس يف القرآن عن املعارف اإلهلية، وبيان املبدأ واملعاد واإل
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اء أكان ذا تعليم وتعلم، ويكون اإلخبار إخبارا بالغيب، سوبراجع إىل القرآن بل لكوا حاصلة بغري 
  .1"باللغة العربية أو بلغة أخرى، بعبارة أو إشارة ىالنظم أو بغريه مؤد

يريد األصفهاين أن يقرر هنا أن : "ويعقب عبد الكرمي اخلطيب على القول السابق فيقول  
ألن من خيربنا بالغيب بأنه وسيلة من وسائل  خبار بالغيب معجزة يف حد ذاته، وليس يف ذات القرآناإل

اإلخبار يكون معجزا وإذن فليس للقرآن هنا فضل على غريه من حيث هو كالم، وإمنا الفضل لألخبار 
  .2الغيبية اليت فيه

فإذن النظم املخصوص صورة القرآن، واللفظ واملعىن عنصره باختالف : "مث يقول األصفهاين  
كاخلامت والقرط والسوار، فإنه باختالف صورها . "مسه ال بعنصرهالصور خيتلف حكم الشيء وا

، وإن كان العنصر يسمى خامتا ال بعنصرها الذي هو الذهب أو الفضة أو احلديد: اختلفت أمساؤها
خمتلفا، وإن اختذ خامت وقرط وسوار من ذهب اختلفت أمساؤها باختالف صورها، وإن كان العنصر 

  .3واحدا
بيان كون النظم معجزا يتوقف على بيان نظم الكالم مث بيان أن هذا النظم و"ويقول السيوطي   

  :خمالف لنظم ما عداه ومراتب تأليف الكالم مخس
 .ضم احلروف املبسوطة بعضها إىل بعض، لتحصل الكلمات الثالث االسم، الفعل، احلرف: األوىل

املفيدة، والنوع الذي يتداوله الناس تأليف هذه الكلمات بعضها إىل بعض لتحصل اجلمل : الثانية
 .مجيعا يف خماطبتهم، وقضاء حاجام، ويقال له املنثور من الكالم

: ضم بعض هذه الكلمات إىل بعضها ضما له مبادئ ومقاطع، ومداخل وخمارج، ويقال له: الثالثة
 .املنظوم

 .عأن يعترب يف أواخر هذا الكالم مع ذلك تسجيع، ويقال له املسج: الرابعة

 . 4أن جيعل له مع ذلك وزن، ويقال له الشعر: اخلامسة
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فاألصفهاين إذ يكشف عن وجه . منهاشيء والقرآن جامع حماسن اجلميع على نظم غري نظم 
اإلعجاز يف القرآن، يراه يف هذا النظم الذي تفرد به، على نظام مل تألف العرب يف كالمها من شعر 

  .1اء ا على أعدل الوجوه وأمتهاونثر ونظم وسجع بل حواها مجيعا وج
  ):هـ 471ت (عبد القاهر اجلرجاين . 4

  ".الرسالة الشافية"حتدث عبد القاهر اجلرجاين عن إعجاز القرآن الكرمي يف رسالته اليت أمساها 
تناول عبد القاهر يف هذه الرسالة بعض نواح من فكرة اإلعجاز، أخصها إثبات اإلعجاز عن طريق وقد 

ويرى أن اإلعجاز قد ثبت لألولني واملعاصرين لرتول القرآن يعجز "عجز العرب عن معارضة القرآن، 
هم تبع من جاء بعدهم أوال وأيسر ألن علم ذلك علم خيص أهله واألصل والقدوة فيه العرب ومن عدا

  .2"وقاصر فيهم عنهمهلم 

إنه خامت النبيني، وإنه ال : "ورسالته اخلالدة يقول - -ويتحدث يف الرسالة الشافية عن النيب   
وحجيت أن اهللا تعاىل قد أنزل علي : "مث يقول" صلى اهللا عليه وسلم"نيب بعده، إىل آخر ما صدع به 

ه إال أنكم ال تقدرون على أن تأتوا مبثله وال بعشر كتابا عربيا مبينا، تعرفون ألفاظه وتفهمون معاني
  .3"سور منه وال بسورة واحدة، ولو جهدمت جهدكم واجتمع معكم اجلن واإلنس

  ):هـ528ت (رأي الزخمشري . 5
أنه حتدث عن اإلعجاز من  "الدجين"مل يؤلف الزخمشري كتابا خاصا باإلعجاز ولكن ذكر   

الكشاف عن حقائق "جعل الزخمشري تفسريه املشهور باسم  لقد". خالل تفسريه املشهور بالكشاف
لتحقيق هذه الغاية اليت جعلها كل مهه وغايته وهو " غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

ينظر يف كتاب اهللا ومل يأخذ الطريق اليت سار فيها املفسرون من قبله وهو شرح مفردات القرآن أو 
  .4كام الشرعية منه أو بيان أسباب الرتول أو التعريف بالناسخ واملنسوخإعرابه أو استخالص األح

كان منهج الزخمشري يف تفسريه هذا أنه استعرض القرآن الكرمي كله من أوله إىل آخره، سورة   
 -بهلكما كان ق-سورة، كما يفعل املفسرون ولكنه ما كان يقف عند كل آية وإمنا كانت عينه دائما 
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سى أن ينكشف له من إعجاز النظم القرآين وأسراره يف املفردات والتراكيب على متطلعة إىل ما ع
  .1السواء

: ملنهج الزخمشري يف تناول اإلعجاز فيتساءل عبد الكرمي اخلطيب أن جيد تعليالوحياول الباحث   
به ملاذا اختار الزخمشري هذا املنهج ؟ فقد سلك مسلكا مل يطرقه أحد قبله ولعل ذلك يرجع إىل مذه

وانتمائه إىل املعتزلة، وما هلم من مفارقات كثرية خرجوا فيها عن طريق اجلماعة وساروا يف اجتاهات 
ولكن الدارس ملنهج الزخمشري جيد أن الرجل مل يغرب يف التأويل يف آيات اهللا فيذهب مذهبا ال    .خمتلفة

لكن الزخمشري مل خيرج يف يرضي املسلمني كما فعل أصحاب الباطنية يف تفسريهم للقرآن الكرمي، و
مفهوم أهل  فعلتفسريه عن الدالالت اللغوية لكلمات القرآن ومل يتجاوز املضمون البياين آلياته كما ي

كان ال يقف عند كل كلمة أو كل أنه  الزخمشري يف تفسريه يهتم وكل ما كان. اللغة وأصحاب البيان
ينكشف له من روائع البيان وعجيب النظم يف القرآن آية وإمنا كان مهه البحث عن مظان اإلعجاز فيما 

  .2يف تقدمي كلمة على كلمة أو اختيار كلمة بدل كلمة أو حرف مكان حرف
ر بتحديه للعرب بل للبشر مجيعا ويقول يف ويقونالحظ أن الزخمشري يعترف بإعجاز القرآن 

وحجج، قرآنا عربيا غري ذي عوج،  أنشأه كتابا ساطعا تبيانه، قاطعا برهانه، وحيا ناطقا ببينات: "ذلك
قا ملا بني يديه من الكتب السماوية، معجزا باقيا، دون كل معجز اا للمنافع الدينية والدنيوية مصدمفتاح

 بأفحم به من طول ؛على وجه كل زمان، دائرا من بني سائر الكتب على كل لسان يف كل مكان
ان مبا يوازيه أو مبعارضته من العرب العرباء، وأبكم به من حتدى به من مصاقع اخلطباء فلم يتصد لإلتي

  .3"ومل ينهض ملقدار أقصر سورة منه ناهض من بلغائهم ،فصحائهمن يدانيه واحد م
  ):هـ546ت (ابن عطية الغرناطي . 6

اجلامع احملرر "عن إعجاز القرآن أثناء تفسريه لكتاب اهللا والذي مساه  جاء حديثه 4إن ابن عطية  
، ومل يؤلف كتابا مستقال يف إعجاز القرآن حيث يرى أن "الصحيح الوجيز يف تفسري القرآن العزيز

إعجاز القرآن هو بنظمه وصحة معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه، وهو ذا جيمع وجوها من آراء من سبقه 
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 أنمن  - كما قرره اجلاحظ، وكم قرره عبد القاهر من قبل–وهذا رأي يقرره ابن عطية  .1من العلماء
إعجاز القرآن هو يف هدا النظم احملكم الذي وقعت فيهل لفظة موقعها الذي يرى هلا موقع أحسن، وال 
أكثر مالئمة، وأن نظم القرآن قد سلم من أن يعاد فيه النظر، وأن يستأنف معه الرأي، أو يراجع القول 

الوقع أوضح أمارة من  وهذا الرأي من أمر اإلعجاز يف..يف التعديل والتبديل يف كلماته أبد الدهر
وهو يقر هنا بأن أي عمل لإلنسان حيتاج إىل مراجعة  .2أمارات اإلعجاز، وأظهر شاهد من شواهده

   .وتعديل وتبديل ألنه يريد أن يصل به إىل درجة اجلودة واإلتقان
  ):هـ 606ت (رأي الفخر الرازي . 7

از يف دراية جياية اإل"عن اإلعجاز يف كتابه  فخر الدين الرازي حممد بن عمر حتدث اإلمام  
 إن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي: "وذكر السيوطي أوجه اإلعجاز عند اإلمام الرازي قال ".اإلعجاز

ويقول الرازي يف شرف  .3"بة األسلوب والسالمة من مجيع العيوبوالفصاحة وعذ" عند الفخر الرازي
ملا ثبت أن عجز العرب إمنا كان عن املزايا اليت ظهرت :" ز عندهعلم الفصاحة الذي هو وجه اإلعجا

هلم يف نظم القرآن، والبدائع اليت راعتهم يف مبادئ اآليات ومقاطعها، ويف مضرب كل مثل، واتساق 
كل خرب، وصورة كل عظة، وتنبيه وإعالم وتذكري، وجب على العاقل أن يبحث عن تلك املزايا 

إال بالبحث عن حقيقة ااز، واحلقيقة، واالستعارة، والتمثيل، وحقيقة وال ميكن ذلك ...والبدائع
وجوه احملاسن املعتربة يف النظم  ، والوصل والفصل، وسائرالنظم، والتقدمي والتأخري، واإلجياز واحلذف

  .4والنثر
  ):هـ864ت (القرطيب  حازم القرطاجين. 8

حتدث العامل اجلليل أبو احلسن بن حممد القرطاجين القرطيب عن أوجه اإلعجاز يف منهاج البلغاء   
وجه إعجاز القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبالغة فيه من مجيع أحنائها يف مجيعه استمرارا : "قال

ستمر الفصاحة ال يوجد له فترة وال يقدر عليه أحد من البشر وكالم العرب، ومن تكلم بلغتهم ال ت
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والبالغة يف مجيع أحنائها يف العايل منه إال يف الشيء اليسري املعدود، مث تعرض الفترات اإلنسانية، فينقطع 
  .1طيب الكالم ورونقه، وال تستمر الفصاحة لذلك يف مجيعه، بل توجد يف تفاريق وأجزاء منه

مث " اجلاحظ"لكالم قد سبق به وهذا ا: "وعقب األستاذ عبد الكرمي اخلطيب عن هذا الرأي فقال  
تابعه فيه من جاء من بعده ممن تكلموا يف اإلعجاز مث أن هذا الوجه من وجوه اإلعجاز ال ينكشف إال 

وهو ال يكون إال بعد أن يتم نزوله مجيعه على الرسول الكرمي ولقد . بعد النظر يف القرآن الكرمي كله
ن اد نزل منه إال قدر يسري، فاملعجزة واإلعجاز قائمحتدى القرآن الكرمي العرب وأعجزهم ومل يكن ق

  . 2"يف القرآن الكرمي يف أقصر سورة منه
  ):هـ721ت (  رأي املراكشي. 9

ومن بني العلماء الذين حتدثوا عن اإلعجاز أبو العباس أمحد بن حممد بن عثمان األزدي   
اجلهة املعجزة يف القرآن ": املصباح "وقال املراكشي يف شرح : "فقال السيوطي: املعروف باملراكشي

تعرف بالتفكري يف علم البيان وهو كما اختاره مجاعة يف تعريفه ما حيترز به عن اخلطأ يف تأدية املعىن 
ست يوعن تعقيده ويعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقيه ملقتضى احلال ألن إعجازه ل

ة، وال جمرد تأليفها وإال لكان كل تأليف معجزا وال مفردات ألفاظه وإال لكانت قبل نزوله معجز
إعراا وإال لكان كل كالم معرب معجزا وال جمرد أسلوبه وإال لكان االبتداء بأسلوب الشعراء معجزا 

: واألسلوب الطريف، ولكان هذيان مسيلمة معجزا، وألن اإلعجاز ال يوجد دونه أي األسلوب يف حنو
وا مئَسيتا اسا﴾ ﴿فَلَمجِيوا نلَصخ هوقولهن :﴾رمؤا تبِم عدعن معارضتهم ألن  الصرف، وال ﴿فَاص

تعجبهم كان من فصاحته وألن مسيلمة وابن املقفع واملعري وغريهم قد تعاطوا فلم يأتوا إال مبا متجه 
األمساع وتنفر منه الطباع ويضحك منه يف أحوال تركيبه وا آي بتلك األحوال أعجز البلغاء وأخرص 

ودليل . هو بلساا فغريها أحرىالفصحاء فعلى إعجازه دليل إمجايل وهو أن العرب عجزت عنه و
  .3"احمليط بكل شيء علما"تفصيلي مقدمته التفكري يف خواص تركيبه ونتيجة العلم بأنه ترتيل من 

                                                             
 .359 ص ،اإلعجاز في دراسات السابقین الخطیب، الكریم عبد . 1
 .360مرجع نفسھ، ص ال . 2
  .عالم مغربي برز بصفة خاصة   م 1321 1256 - 721  ھـ654  بابن البناء المراكشي المعروف أبو أحمد بن محمد بن عثمان األزدي: مراكشيال

 .ھـ721توفي سنة   بمراكش قضى أغلب فترات حیاتھ. ، وكان متفنن في علوم جمة، كالتنجیم، والعلوم الخفیةوالطب والفلك الریاضیات في
http://ar.wikipedia.org/  

 .331 ص ،2 ،جفي علوم القرآن اإلتقان السیوطي، . 3

http://ar.wikipedia.org


 

  50  

  اإلعجاز الكلي .القسم الثاين: ثانيا
ذهب جمموعة من العلماء إىل القول بأن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي ليس وقفا على النظم   

ه إىل أوجه أخرى تكاد تكون شاملة فكرا وعلما وبيانا وغري ذلك، وسوف نعرض والبالغة بل يتعدا
  .أولئك العلماءآراء بعض لبإجياز 

  ):هـ386ت (الرماين . 1
حتدث اإلمام أبو احلسن علي بن عيسى الرماين عن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي يف كتاب   

وهو من : ثالث رسائل يف إعجاز القرآن"وهو منشور ضمن كتاب " النكت يف إعجاز القرآن"مساه 
  . 1علماء النحو، شرح كتاب سيبويه

كان إماما يف علم العربية عالّمة : "فقال فيه" اإلمتاع واملؤانسة"يف كتابه  أبو حيان التوحيديوذكره 
وقد عمل يف : "وأما كتابه يف اإلعجاز فقد كان عمال رائعا، قال أبو حيان التوحيدي. 2"باألدب

من أشهر كتب اإلعجاز يف القرن " بنت الشاطئ"واعتربته " وأظنه كتابا نفيسا.. ن كتابا نفسياالقرآ
. 3"النكت يف إعجاز القرآن" من أشهر ما وصل إلينا من مصنفام يف اإلعجاز: "الرابع اهلجري فقالت

إلعجاز، األوىل بيان وجوه ا: اإلعجاز، وتشتمل على فكرتني أساسيتني وهو كتاب فيه بيان وجوه
  .4والثانية بيان أبواب البالغة

  :حصر اإلعجاز يف سبعة وجوه هي: أوال
 .ترك املعارضة مع توفر الدواعي وشدة احلاجة .1

 .قياسه بكل معجزة .2

 .الصرفة .3

 .البالغة .4

 .األخبار الصادقة عن األمور املستقبلية .5

 .نقض العادة .6

                                                             
 .65 ص الكریم، القران في النحوي اإلعجاز الفتاح، الدجني،عبد.  1
  .21ص والمؤانسة، اإلمتاع التوحیدي، حیان أبو . 2
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 .1التحدي للكافة .7

  :بيان أبواب البالغة. ثانيا
: إن البالغة على ثالث طبقات: "بني بالغة القرآن وبالغة البلغاء ببيان طبقاا فقال الرماين مييز  

منها ما هو يف أعلى طبقة، ومنها ما هو يف أدىن طبقة، ومنها ما هو يف الوسائط بني أعلى طبقة وأدىن 
كن طبقة، فما كان يف أعلى طبقة فهو معجزة وهو بالغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو مم

  . 2"لبالغة البلغاء من الناس
  :مث يبني أقسامها أو أبواا وحيصرها يف عشرة أقسام وهي  

 .اإلجياز .1

 .التشبيه .2

 .االستعارة .3

 .التالؤم .4

 .الفواصل .5

 .التجانس .6

 .التصريف .7

 .التضمني .8

 .املبالغة .9

 .3حسن البيان .10

  ):هـ403ت (اإلعجاز يف رأي الباقالين . 2 
للرد على من " إعجاز القرآن"هو اإلمام أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين ألف كتابه املشهور     

خيوض يف كتاب اهللا وموازنته بالشعر وبغريه من الكالم، ض اإلمام يدافع عن القرآن باحلجة والدليل 
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 طايب،ومل يصنف مثله، وكتاب اخل: " فكتب أهم كتاب ألف يف اإلعجاز فقال عنه ابن عريب

هو أعظم كتاب ألف يف اإلعجاز إىل : "يف تقدميه "أمحد صقر"وقال عنه حمققه  1."والرماين، والربهان
  .2"اليوم

ويعد الباقالين من العلماء املشهورين املشهود هلم باألمانة العلمية والورع الديين، ومن الذين     
أوحد وقته يف فنه، وكانت له جبامع املنصور حلقة عظيمة، : "فقال" شذرات الذهب"وصفهم صاحب 

وقد حاول  .3"والصيانةوكان ورعا مل حتفظ له زلة، وال نقيصه وكان باطنه معمورا بالعبادة والديانة 
أن يبني أن العلماء الذين سبقوه يف الكتابة عن إعجاز القرآن ومعانيه مل يتناولوه بالشرح " الباقالين"

من علماء اللغة والكالم، مل " معاين القرآن"أن الذين ألفوا يف "...ينبغي فقال حمقق كتاب الباقالين  كما
يبسطوا القول يف اإلبانة عن وجه معجزته والداللة على مكانه مع أن احلاجة إىل ذلك البيان أمس، 

حو وبديع اإلعراب، واالشتغال به أوجب فهو أحق بالتصنيف من اجلزء والطفرة واألعراض وغريب الن
  .4 ..."وأن ما صنفه العلماء يف هذا املعىن جاء غري كامل يف بابه قد أخل بتهذيبه وأمهل ترتيبه

صلى "ففي الفصل األول تناول نبوة حممد : وحتدث يف كتابه عن إعجاز القرآن موضحا فكرته    
  .وبني أا مبنية على داللة معجزة القرآن" اهللا عليه وسلم

" صلى اهللا عليه وسلم"تناول بيان وجه داللة معجزة القرآن على نبوة حممد : الفصل الثاينويف     
يشاركان القرآن يف "مث هاجم رأي القائلني بالصرفة، وذكر أن التوراة واإلجنيل وغريمها من اهللا 

. القرآن وحتدث يف الفصل الثالث يف مجلة وجوه إعجاز. 5"خبار عن الغيوباإلعجاز مبا تضمناه من اإل
يف الفصل اخلامس وجوه إعجاز القرآن الثالثة السابقة الذكر كما  ويف الفصل الرابع بني ما فيه من

حتدث عن نفي الشعر عن القرآن، ويف الفصل السادس حتدث عن نفي السجع عن القرآن وغريها من 
لبديع من الكالم وهل وأما الفصل السابع فقد خصصه يف ذكر ا.. املباحث القيمة اليت طرقها يف كتابه

وعنده أن ". إعجاز القرآن ويف الفصل الثامن يتحدث عن كيفية الوقوف على !هو من دالئل اإلعجاز
                                                             

  .ولذا " بالشیخ األكبر" الصوفیةلقبھ أتباعھ وغیرھم من  المتصوفین محي الدین محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي األندلسي، أحد أشھر
لقادر اعبد ن وفاة الشیخ قبل عامین م م1164 -  ھـ 558الكریم عام  رمضان في شھر األندلسفي  مرسیةولد في ، الصوفیة الطریقة األكبریةینسب إلیھ 
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 .26 ص الباقالني، المصدر نفسھ، . 5



 

  53  

تناهى يف معرفة اللسان العريب ووقف على طُرقها إعجاز القرآن ال خيفى على العريب البليغ الذي قد 
وأما من مل يبلغ يف الفصاحة احلد الذي  ،عند أخي معرفة خييلومذاهبها وال يشتبه على ذي بصرية وال 

يتناهى إىل معرفة أساليب الكالم ووجوه تصرف اللغة، فهو كاألعجمي يف أنه ال ميكنه أن يعرف 
   .1"إعجاز القرآن إال بأن يعلم أن العرب قد عجزوا عنه، وإذا عجز هؤالء عنه فهو عنه أعجز

  ):هـ415ت (رأي القاضي عبد اجلبار . 3
الذين حتدثوا عن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي أبو احلسن عبد اجلبار األسد أبادي  من العلماء  

كان معاصرا للباقالين ويرجح الدكتور عبد الرؤوف خملوف أن القاضي عبد اجلبار قرأ كتاب الباقالين 
جاز بل ، ومل يعرض عبد اجلبار رأيه مباشرة يف اإلع2وأرجح أنه قرأ ذلك الكتاب واطلع عليه: "وقال

أما رأيه يف أوجه اإلعجاز فقد حتدث عنه يف كتابه . قدم دراسة ألسرار البالغة وحول الكالم الفصيح
وخاصة اجلزأين اخلامس عشر والسادس عشر من ذلك الكتاب " املغين يف أبواب التوحيد"املسمى 

ا أن من حق فتحدث عن معىن املعجز وذكر شروطه، وأن املعجز البد أن يكون ناقضا للعادة، كم
  .3املعجز أن يتعذر على العباد فعل مثله

هل يصلح الكالم أن : هذا السؤال نفصال طويال حياول أن جييب فيه ع" عبد اجلبار"يعقد   
يكون مادة للتحدي ؟ وإذا صلح فهل يتسع هذا التحدي لقيام معجزة ؟ وكأن عبد اجلبار يريد ذا أن 

إذ ما عرف من املعجزات قبل " اإلعجاز بالكلمة"هي يكشف شبهة رمبا قامت يف بعض العقول و
القرآن كان يقوم على أشياء مادية حمسوسة، تتحدى قوى الناس مجيعها فتبهرهم بأفاعيلها وخترسهم 

 يعهده الناس قبل القرآن ومل ملوأما أن يكون الكالم مادة للتحدي فذلك ما.. بآثارها وأعاجيبها
   .4األيام يتصوروا وقوعه يف احلياة يوما من

وقد حاول الدكتور عبد الرؤوف خملوف أن يقارن بني الباقالين والقاضي عبد اجلبار يف أوجه   
هو أن كتاب الباقالين قصر " عبد اجلبار"وبني كتاب " الباقالين"إن الفرق بني كتاب : "اإلعجاز فيقول

                                                             
 .160 ص ،القرآن إعجاز الباقالني، . 1
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ئفة من قضايا التوحيد والعدل على قضية اإلعجاز من الناحية الفنية بينما كتاب عبد اجلبار يتناول طا
  .1ويناقش كثريا من القضايا املتصلة بالقرآن وإن مل تكن من اإلعجاز الفين يف الصميم

  ):هـ544ت (القاضي عياض . 4
عن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي وحصرها يف " الشفا"وقد حتدث القاضي عياض يف كتابه   

على وجوه من اإلعجاز كثرية، وحتصيلها من جهة ضبط اعلم أن القرآن منطو : فقال .2أربعة أوجه
  :أنواعها يف أربعة وجوه

حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته، ووجوه إجيازه، وبالغته اخلارقة عادة العرب الذين  :الوجه األول
  .فرسان الكالم أرباب هذا الشأن وهم 

  .ساليب كالم العربصورة نظمه العجيب، وأسلوبه الغريب، املخالف أل: الوجه الثاين
  .فوجد كما وردومل يقع بات وما مل يكن ما انطوى عليه من األخبار باملغي: الوجه الثالث
ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة واألمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان ال يعلم منه : الوجه الرابع

عمره يف تعلم ذلك فيورده صلى اهللا عليه القصة الواحدة إال الفذ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع 
  .3ويأيت به على ونصه وسلم على وجهه

  .4وقد ذكر جالل الدين السيوطي رأي القاضي عياض ملخصا يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن 
  ):هـ567ت (السكاكي . 5

البكر بن من العلماء الذين حتدثوا عن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي أبو يعقوب يوسف بن   
وقد نقل رأيه يف اإلعجاز جالل الدين " مفتاح العلوم يف البالغة"على السكاكي صاحب كتاب 

اعلم أن اإلعجاز يدرك، وال : "يقول السكاكي يف املفتاح: "السيوطي يف كتابه اإلتقان، قال السيوطي
النغم العارض  وكما يدرك طيب.. ميكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك وال ميكن وصفها، وكاملالحة 

  .5"للصوت، وال يدرك حتصيله لغري ذي الفطرة السليمة إال بإتقان علمي البيان واملعاين والتمرين فيهما
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وما يقوله السكاكي عن إعجاز القرآن هنا هو : "قائالويعقب اخلطيب على القول السابق   
القرآن إال روعة متلكهم، وإال مقطع القول كله يف هذا األمر إذ ليس اإلعجاز الذي رآه الناس من أمر 

  .1"جالال حييط م إا معان تدرك وتستشعر وال توصف
  ):هـ727ت (الزملكاين . 6

عن " بالزملكاين"حتدث العامل اجلليل الشيخ كمال الدين عبد الواحد ابن عبد الكرمي املعروف   
  ".جاز القرآنالربهان الكاشف عن إع"أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي ومن خالل كتابه 

يف أوجه اإلعجاز وذلك " الزملكاين"خدجية احلديثي، رأي أمحد مطلوب و كل من  أوضحوقد   
والذي يهمنا يف هذا الشأن ما قيل يف اإلعجاز حيث حتدث املؤلف يف القسم . يف تقدميهما للكتاب

  :األول من الكتاب يف إعجاز القرآن الكرمي فقال احملققان
الكتاب يف إعجاز القرآن، وقد حتدث فيه عن اآلراء املختلفة يف هذه املسألة القسم األول من   

  :وعرض رأيه، مث حتدث عن املقاصد وهي أربعة
 .معرفة اهللا تعاىل  .أ 

 .ذكر الطريق املسلوك إليه  .ب 

 .والغاية اليت ينتهي إليها السالكون  .ج 

 .أحوال السالكني  .د 

ية، وقد تكلم فيه على مادة الكلمة وهيئتها فيما يتعلق بالدالالت اإلفراد لقسم الثاين حتدثاويف 
وجهة داللتها وفيما جيب من مراعاة موارد القرآن وهي ما يتصل باحلقيقة وااز من مباحث 

  ...كااز اإلفرادي والكناية واالستعارة والتشبيه والتمثيل واملعرفة والنكرة
الناثر قد بدأ باحلديث عما جيب على ما يتعلق مبراعاة أحوال التأليف والقسم الثالث وتناول يف   

أمثلة تدل على غور النظم ودقة رموزه مث حتدث عن تقدمي االسم على الفعل  والناظم مراعاته، وذكر
  ... وتأخريه وخرب املبتدأ وتقدمي بعض األمساء على بعض واإلجياز والتأكيد واحلذف

  .2 دالئل اإلعجازوختم الكتاب خبالصة لفكرة النظم اليت شرحها عبد القاهر يف  
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وجه اإلعجاز : "ذكر رأيه والذي مفاده أن إلعجاز فيف ا" الزملكاين"عن رأي " السيوطي"وقد حتدث 
بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة، وعلت مركباته .. راجع إىل التأليف اخلاص به، ال مطلق التأليف

   .1"معىن بأن يوقع كل من يف مرتبته العليا يف اللفظ واملعىن
إذ ما هو التأليف .. وهذا تعميم أيضا: "اخلطيب عليه فقال عبد الكرمي لكن هذا الرأي عقب  

اخلاص وما حدوده ؟ وهل كل كالم اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة حيوز البالغة كلها، ويستويل على 
القرآن مناط اإلعجاز يف  ازمام البيان مث اإلعجاز؟ وواضح هذا الرأي أن اللفظ واملعىن معا قد كان

  .2"حيث ارتفع ما النظم القرآين إىل املرتبة العليا اليت ال يناهلا أحد
  ):هـ911ت (جالل الدين السيوطي . 7

عن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي وذكر آراء العلماء وذلك " جالل الدين السيوطي"حتدث  
السيوطي قد نسب بعض اآلراء وما يالحظه القارئ أن " اإلتقان يف علوم القرآن"من خالل كتابه 

" املراكشي"و" األصفهاين"و" الرازي"و" ابن عطية"و" الزملكاين"و" كالباقالين"ألصحاا يف اإلعجاز 
  .3"السكاكي"و" الزركشي"و

ويرى أن القرآن " اإلتقان"عن اإلعجاز يف مواطن متفرقة من كتابه " السيوطي"وقد حتدث   
احلكمة يف تسوير القرآن سورا حتقيق كون السورة : ، قال"فائدة"معجزة يف شىت ااالت حتت عنوان 

  .4"معجزة
ويرى أن كل سورة معجزة بصرف النظر عن العدد الكمي لآليات القرآنية وسورة الكوثر   

مث ظهر كذلك حكمة يف التعليم وتدرج األطفال من السور " ثالث آيات معجزة إعجاز سورة البقرة
  .5"ا من اهللا تعاىل على عبادهالقصار إىل ما فوقها تيسري

وحاول . 6"فهو أشرف بيان وأهداه وأكمله وأعاله وأبلغه: "وأما عن بيان القرآن فقال  
إذ ذكر أن أوجه اإلعجاز " معترك األقران يف إعجاز القرآن"ه فيما بعد يف كتابه ئمجع آرا" السيوطي"
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 .بعدھا وما ،324ص ،2ج اإلتقان، السیوطي،.  3
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الكلمات والنظم والبالغة واألخبار عن يف القرآن الكرمي تشمل على مخسة وثالثني وجها لتصرف 
  .1الغيوب واملستقبل وروعته وهيبته وحب مساعه وتيسريه تعاىل حلفظه ووقوع احلقائق

 ملا سئل بندر الفارسي ":فقال بندار الفارسي"و "حيان التوحيدي أيب" رأي" السيوطي"أورد وقد 
ما : ى املعىن، وذلك أنه شبيه بقولكلة فيها حيف علأمس إن هذه: قالعن موضوع اإلعجاز يف القرآن 

موضع اإلنسان من اإلنسان؟ فليس لإلنسان موضع من اإلنسان، بل مىت أشرت إىل مجلته فقد حققته، 
ودللت على ذاته، كذلك القرآن لشرفه ال يشار إىل شيء فيه، إال وكان املعىن آية يف نفسه، ومعجزة 

حاطة بأغراض اهللا يف كالمه وأسراره يف كتابه، فلذلك حملاوله، وهدي لقائله وليس من طاقة البشر اإل
     .2"حارت العقول وتاهت البصائر عنده

  :يف اإلعجاز واملعاصرين آراء العلماء احملدثني
ذهب بعض العلماء احملدثني إىل ما ذهب إليه العلماء القدامى يف دراسام حول قضية اإلعجاز   

  .آرائهم بشيء من اإلجياز ملا يتطلبه مقام البحثالقرآين وأوجهه وينبغي أن نشري إىل 
  ):م1937 -1880(الرافعي . 1

عن أوجه اإلعجاز واستهل مؤلفه " إعجاز القرآن والبالغة النبوية"يف كتابه " الرافعي"حتدث   
باحلديث عن العلماء السابقني الذين خاضوا يف موضوع اإلعجاز فاستعرض آراءهم وكان يعقب بني 

أما الذي عندنا يف وجه إعجاز القرآن، وما : "وأما وجهة نظره يف اإلعجاز فيقول. احلني واآلخر
حققناه بعد البحث وانتهينا إليه بالتأمل وتصفح اآلراء وإطالة الفكر وإنضاج الرؤية، وما استخرجناه 

ابلة من التنظري واملقمن القرآن نفسه يف نظمه ووجه تركيبه واطراد أسلوبه، مث ما تعاطيناه لذلك 
يف أوضاع اإلنسان وآثاره وما نتج من تتبع كالم البلغاء يف األغراض اليت  واكتفاه الروح التارخيية

يقصد إليها واجلهات اليت يعمل عليها، ويف رد وجوه البالغة إىل أسرار الوضع اللغوي اليت مرجعها إىل 
دقة التأليف وأحكام الوضع  اإلبانة عن حياة املعىن بتركيب حي من األلفاظ يطابق سنن احلياة يف

إن القرآن معجز باملعىن ... ومجال التصوير، وشدة املالءمة، حىت يكون أصغر شيء فيه كأكرب شيء فيه
الذي يفهم من لفظ اإلعجاز على إطالقه حىت ينفي اإلمكان بالعجز عن غري املمكن، فهو أمر ال تبلغ 
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 جهة، فالقرآن معجز يف تارخيه دون سائر الكتب منه الفطرة اإلنسانية مبلغا وليس إىل ذلك مأتى وال
ومعجز يف أثره اإلنساين ومعجز كذلك يف حقائقه، وهذه وجوه عامة ال ختالف الفطرة اإلنسانية يف 

  . 1شيء فهي باقية ما بقيت
: مث بدأ الرافعي يتحدث عن إعجاز القرآن مبينا مفرداته اللغوية وتأثريه على اللغة العربية فقال  

: قلُواخلُ لقِشباب هذه احلياة اللغوية أن تكون اللغة لينة شديدة كما يكون كمال اإلنسان بقوة اخلَإمنا 
وهذا وجه لو مل يقمها عليه القرآن ملا استقامت أبدا، وال وقفت على طريقة، وال تالقى فيها آخرها 

  . 2بأوهلا، ملا أومأنا إليه
وهو إقامة أدائها على الوجه الذي نطقوا به، وتيسري ويبقى وجه آخر من تأثري القرآن يف اللغة،   

ذلك ألهلها يف كل عصر، وإن ضعفت األصول واضطربت الفروع، حبيث لوال هذا الكتاب الكرمي ملا 
وجد على األرض أسود وال أمحر يعرف اليوم وال قبل اليوم كيف كانت تنطق العرب بألسنتها وكيف 

  .تقيم أحرفها وحتقق خمارجها
  ): م1974-1898(خ حممد أبو زهرة الشي. 2

املعجزة "عن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي، وذلك يف كتاب أمساه " أبو زهرة"حتدث الشيخ 
حتدث عن الكون وسننه ونظامه، وبني أن هناك أمورا خارقة للعادة حتدث وهذه هي املعجزة، " الكربى

ية، سوهي معجزات ح -عليهما السالم- سى وحتدث عن املعجزات السابقة لألنبياء خاصة إبراهيم ومو
كون معجزته معنوية، ومعجزات األنبياء السابقني  - صلى اهللا عليه وسلم- مث حتدث عن معجزة حممد 

معنوية فقد كانت بيانا يتلى، وذكرا  - صلى اهللا عليه وسلم- ومعجزة حممد "حسية ويقول يف ذلك، 
صلى اهللا - ولكن معجزة حممد "ويقول يف هذا الشأن . 3"حكيما حيفظ فيه بيان الشرائع احملكمة اخلالدة

كانت من نوع آخر، مل تكن حادثة تقع وتزول من غري بقاء هلا إال باخلري بل كانت قائمة  - عليه وسلم
صلى اهللا عليه - ختاطب األجيال، يراها ويقرأها الناس يف كل عصر ونقول إا مناسبة لرسالة النيب 

إن .وملكانته بني الرسل ومقامه يف هذا الوجود اإلنساين إىل يوم القيامة لعمومها يف األجيال  - وسلم

                                                             
 .131ص ،إعجاز القرآن الرافعي،.  1
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كانت القرآن فلم ير املشركون صرحا يتحداهم به سوى القرآن " صلى اهللا عليه وسلم"معجزة حممد 
  .الكرمي، تلك هي املعجزة اخلالدة فيتحدى ا األجيال أن يأتوا مبثله

لبالغي وألفاظ القرآن وحروفه، كما تعرض لرأي عبد عن أوجه اإلعجاز ا" أبو زهرة"حتدث   
القاهر اجلرجاين ورأي الباقالين مث وقف وقفة التأمل مع ألفاظ القرآن وحروفه وألفاظه مبينا فصاحتها، 

  : ، ومن وجوه اإلعجاز اليت ذكرها أبو زهرة كما بني مجال األسلوب القرآين والتآلف بني ألفاظه
  .يف األلفاظ واحلروف .1
 .األسلوب وما فيه من صور بيانية .2

 .التصريف يف القول واملعاين .3

 .النظم وفواصل الكلم .4

 .اإلجياز املعجز واحلكم واألمثال واإلخبار عن الغيب .5

 .1جدل القرآن  .6

  ):م 1998-1913" (بنت الشاطئ"الدكتورة عائشة عبد الرمحان . 3
اإلعجاز البياين : "يف كتاب أمسته حتدثت الدكتورة عائشة عن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي   

كل حماولة لتحديده إال أن ذلك  أن دراسة اإلعجاز تفوق"لفاضلة ، وترى الدكتورة ا"يف القرآن الكرمي
ومع : "وقالت يف هذا الشأن" ال مينع من التعرف على ما يستطيع اإلنسان أن يصل إليه -يف رأينا–

إدراكي أن اإلعجاز البياين للقرآن يفوق كل حماولة لتحديده، أتقدم يف خشوع إىل امليدان اجلليل فأضع 
عكويف الطويل على تدبر كلمات اهللا من وجه يف  إىل جانب حماوالت السلف الصاحل، ما هدى إليه

  .2"هذا اإلعجاز
إن اإلعجاز ليس وقفا على فئة معينة من الناس أو على عصر معني بل أنه خالد أبد الدهر،   

من إعجاز القرآن أن يظل مطروحا على األجيال تتوارد عليه جيال بعد جيل، مث : "وتقول بنت الشاطئ
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ملورد، كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية، امتد األفق بعيدا وراء كل يظل أبدا رحب املدى سخي ا
  .1"مطمح، عاليا يفوق طاقة الدارسني

لقد حتدثت الدكتورة يف مقدمة الكتاب عن العلماء الذين درسوا اإلعجاز منذ القرن الثاين   
أطالت احلديث عنه وكتابه يف اإلعجاز و" الرافعي"اهلجري حىت انتهت إىل العصر احلديث متحدثة عن 

لكتاب اإلعجاز فعباراته " الرافعي"واعتذر عن هذه اإلطالة يف نقل فقرات من مقدمة السيد : "فقالت 
فيها تعكس صدى رأي علماء جيله يف هذا الكتاب بقدر ما تكشف لنا عن طريقته يف النظر والتناول، 

ثل هذا التدفق جرى قلمه يف موضع فم. ومنطقه يف الربهنة واالحتجاج وأسلوبه يف املناقشة واجلدل
؟ "كم ترك األول لآلخر: "اإلعجاز، ومبثل هذه الطواعية البالغية صال وجال يف امليدان كمن يقول

  .2ألقم األوائل واألواخر حجرا هواستراح من حيث ظن أن
مث بدأت تتحدث عن اإلعجاز فبدأت احلديث عن املعجزة واملشركني والقرآن، واملعجزات   
والتحدي ووجوه اإلعجاز، والبيان القرآين، وموقف البالغيني من اإلعجاز البياين، كاخلطايب  واجلدل

  .3والرماين والقاضي عبد اجلبار والباقالين واجلرجاين
وترى الدكتورة بنت الشاطئ أن من أسرار اإلعجاز البياين يف اللفظ مع النظم وتقول يف هذا    

اإلعجاز يف اللفظ يف مكانه إذا أبدل فسد معناه أو ضاع الرونق  وسبب القول أن اخلطايب ملح": الشأن
  . 4"الذي يكون منه سقوط البالغة 

  ):م2008- 1921(األستاذ عبد الكرمي اخلطيب . 4
من العلماء الذين حتدثوا عن أوجه اإلعجاز القرآين األستاذ عبد الكرمي اخلطيب وجاء ذلك يف   

حتدث فيه عن العلماء السابقني وآرائهم يف أوجه اإلعجاز القرآين، قال " إعجاز القرآن: "كتاب مساه
عجزة اليت جاء ا وإذا كان لكل نيب آياته ومعجزاته اليت يؤيد ا نبوته ورسالته فما هي امل:اخلطيب 

الشك عندنا يف أن : حممد بني يدي رسالته لتقطع على الناس طريق الشك فيه، وفيما يدعيه؟ فيقول
هي القرآن الكرمي، وقد صرح بذلك القرآن نفسه يف قوله  -صلوات اهللا وسالمه عليه- معجزة حممد 
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اب يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ ﴿أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكت: تعاىل
تلك هي معجزة ..وهذه آية صرحية يف قطع الكافرين عن البحث يف آيات أخرى غري القرآن 1يؤمنونَ﴾

  . 2الرسول كما ينطق ا القرآن الكرمي 
  ):م 1998-1911(الشيخ حممد متويل الشعراوي  .5

احملدثني حممد متويل الشعراوي يف مقاالت كتبها منها ما  معجزة القرآن من العلماءحتدث عن   
ذكر فيه إعجاز القرآن منذ خلق " معجزة القرآن"أذيع يف برنامج للتلفاز وأخريا مجعها يف كتاب مساه 

وته على اهللا الدنيا ورأيه يف اإلعجاز، حتدث عن إعجاز األنبياء مبا وقع ومبا سيقع ككفر أيب هلب وم
  . الشرك بينما مل خيرب بكفر خالد بن الوليد وال عمرو بن العاص وال عمر بن اخلطاب ألم سيؤمنون

حتدث الشعراوي عن أخبار األمم ومواقف العذاب ويهمنا من رأي الشعراوي حديثه عن   
 يف القرآن األسلوب البياين: "فيقول"القضاء والقدر "األسلوب البياين يف القرآن يف كتاب آخر وهو 

جتده حينما يعرض قضية من القضايا يعرضها اهللا عرض اخلبري حبقائق النفس والقادر على إيراد 
  . 3"اخلصائص الكالمية اليت تعرب عن حقائق النفس

  ): م 1966-1906(سيد قطب . 6
بقوله بالتصوير الفين يف القرآن الكرمي ويعتربه ميزة من مميزات " سيد قطب"وقد اشتهر   

التصوير ": يقول، و1944طبع سنة " التصوير الفين يف القرآن: "األسلوب القرآين فألف كتابه املشهور
ة عن املعىن الفين يف القرآن هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن فهو يعرب بالصورة احملسوسة املتخيل

الذهين واحلالة النفسية، وعن احلادث احملسوس، واملشهد املفطور، وعن النموذج اإلنساين، والطبيعة 
إذا املعىن الذهين البشرية، مث يرتقي بالصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة الشاخصة، أو احلركة املتجددة، ف

اظر فريدها شاخصة حاضرة، فيها احلياة وفيها فأما احلوادث واملشاهد والقصص واملن... هيئة أو حركة،
احلركة، فإذا أضاف إليها احلوار فقد استوت هلا كل عناصر التخييل، فما يكاد يبدأ العرض حىت حييل 
املستمعني نظارة، وحىت ينقلهم نقال إىل مسرح احلوادث األول الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتواىل 
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املستمع أن هذا الكالم يتلى، ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر املناظر، وتتجدد احلركات، وينسى 
  .1 ..."يعرض، وحادث يقع

يعترب كربهان تطبيقي على فكرته " مشاهد القيامة يف القرآن"ولسيد قطب كتاب آخر بعنوان    
، ..اليت عرضها يف كتابه السابق الذكر، استعرض فيه مجيع اآليات اليت وردت يف تصوير مشاهد القيامة

مرآة صادقة لفكرته املذكورة، ويظهر هذا باألخص يف ) يف ظالل القرآن(ما يعترب تفسريه القيم ك
اآليات اليت تصور مشاهد القيامة ومظاهر النعيم والعذاب يف اآلخرة، ويف القصص املروية، واألمثال 

  .2نفسيةاملضروبة، ويف رسم النماذج اإلنسانية ويف تشخيص املعاين الذهنية، ويف احلاالت ال
  ):م 2013-1929(رمضان البوطي . 7

وهو " سعيد رمضان البوطي"ومن الذين حبثوا يف موضوع اإلعجاز يف العصر احلديث الدكتور   
يؤيد نظرة سيد قطب ويعترب التصوير األداة املفضلة يف أسلوب القرآن الكرمي، بل يعتربه من أهم مظاهر 

إن القرآن ال خياطب العقل وحده على حنو ما نعلم من ":القرآنمن روائع "إعجازه البياين قال يف كتابه 
طبيعة سائر أنواع الكالم ولكنه خياطب كال من العقل واخليال والشعور معا، وهو يف هذا جيري على 
نسق مطرد وطريقته متبعة عرفت به وعرف ا، سواء أكان يأمر وينهى، أو خيرب ويقص، أو يعلم 

ويرجع البوطي سر إعجاز القرآن إىل حقيقتني . 3أو حيذر من عذابويشرع، أو يتحدث عن غيب، 
  :اثنتني
أن املعاين يف القرآن ليست جمردات اعتبارية ال يدركها إال العقل، وإمنا هي صورة حسية متر : األوىل

  .خبيال القارئ ويلمسها إحساسه وتكاد أن تراها عينه
أن األلفاظ يف القرآن ليست تلك احلروف اليت ال تدل إال على املعىن، بل هي ينبوع يفيض  :الثانية

  . 4بالصور واألحاسيس واأللوان
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  )م1954- 1878( حممد فريد وجدي. 8
إن القرآن روح من أمر اهللا تعاىل، فهو يؤثر ذا االعتبار تأثريا الروح يف األجساد فيحركها " يرى 

﴿وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما : ، وقوله تعاىل1ويتسلط على أهوائها
  .2الْكتاب ولَا الْإِميانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاُء من عبادنا﴾

دة البالغة، وهو حكيم ر وال مشاحة يف أن القرآن فصيح قد أخرس بفصاحته فرسان اخلطابة وقا
  .3الفالسفة، وهو حق ألزم كل ضال احلجة، وهو هدي وشفاء ملا يف الصدور

روحانية القرآن سر إعجازه ردا بذلك على من " حممد فريد وجدي"لقد جعل األستاذ العالمة   
أثره القوي   جيعلون إعجاز القرآن يف بالغته ونظمه وفصاحة أسلوبه، ومتعلال بأن األسلوب البديع يفقد

  .4مىت اتصلت تالوته حىت يصبح يف نظر قارئه املتعهد شيئا غري ذي جدة
إننا نرى الناقد األديب يدرك أسرار القصيدة الرائعة بيتا بيتا وكلمة كلمة، مث ال يستطيع بعد "  

األديب داعيا ذلك أن يأيت مبثلها، ألنه غري شاعر بطبيعته، فلو كان الولوج إىل أسرار اجلمال يف البيان 
إىل حماكاته لكان ناقدا كبريا أو شاعرا كبريا أو قصاصا شهريا، لكن التذوق النقدي شيء وملكة 

فليكن القرآن ذا روح قوية وعالية، ولكن هذه الروح تستكن يف كلمات .. اإلبداع الفين شيء سواه
  .5وآيات وسور، وهي موضع اإلعجاز

  )م1949-1894(الدكتور حممد عبد اهللا دراز. 9
إجادة مبدعة يف رصد اخلصائص القرآنية العالية اليت جعلت كتاب " النبأ العظيم"أجاد يف كتابه 

  :اهللا موضع التحدي واإلعجاز، ومن تلك اخلصائص
ف واملالمسة واإلحكام واخللو القرآن فتجد يف ألفاظها من الشغ تقرأ القصة من: البيان واإلمجال. 1

ابق به مغزاها إىل نفسك دون كد خاطر، وال استعادة حديث، من كل غريب عن الغرض ما يتس
  6.كأنك ال تسمع كالما ولغات بل ترى صورا وحقائق ماثلة

  .إقناع العقل وإمتاع العاطفة .1
                                                             

 .180 ص م،2001 -ھـ1421 ،1ط اللبنانیة، المصریة الدار القرآني، البیان البیومي، رجب محمد.  1
 .52الشورى  .  2
 .181 ص ،المرجع نفسھ.  3
 .181 ص ،المرجع نفسھ .  4
 .182 ص نفسھ، المرجع.   5
 .183 ص نفسھ، المرجع.  6
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  .خطاب العامة واخلاصة .2
  .القصد يف اللفظ والوفاء حبق املعىن .3
  .1حديثه عن التأليف الصويت يف القرآن .4

  ):م1944-1889(عبد اهللا عفيفي . 10
من وجوه هذا اإلعجاز عند عبد اهللا عفيفي تلك القوة الروحية املسيطرة على احلروف 

  .2والكلمات، وهي اليت تثري املشاعر ومتتلك القلوب
  :غريهملو للعرب الكرمي حتدي القرآن

فأبدع ا عرب اجلزيرة أدبا يعرب عن احتياجام " "بلغت العربية مبلغا عظيما قبل بعثة النيب   
فسجل مآثرهم ودون أيامهم وكشف عن تطلعام وذلك بفضل نضج تلك اللغة حني بلغت درجة 
الكمال الفطري، ومجال احلس البياين، فاهتم العرب ببالغة الكالم وفصاحة املنطق، فظهر فيهم بلغاء 

  .وفصحاء وشعراء كان يسمع هلم ويطرب لكالمهم
جاء بأفصح كالم وأبلغ لفظ وأحسن ""هللا وملا نزل القرآن الكرمي على حممد بن عبد ا  

يف  وإن جحدوا ذلك-وسيطر على عقوهلا أسلوب وأمت معىن، وأول من تلقاه قريش، فامتلك حواسها 
أغمدوا ألسنتهم وسلوا سيوفهم، وناصبوا وفحاولوا أن ينسجوا على منواله فعجزوا لذلك  -أول األمر

ومن مث مل ... "عبيدهم ىآهلتهم وأفسد شبام وعص ه عقوهلم وسبالعداء حبجة أنه سفَّ ""حممدا 
م، ومن جهة الكالم تقم للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القرآن من جهة الفصاحة اليت هي أكرب أمره

هم، بل تصدعوا عنه وهم أهل البسالة والبأس وهم مساعري احلروب ومغاويرها، ملالذي هو سيد ع
ومن . 3"نفر قليل معهإال نفسه، و" ى اهللا عليه وسلمصل"اهللا  وهم كاحلصى عددا وكثرة، وليس لرسول

عادات العرب أن يتحدى بعضهم بعضا مرة بالسيف فينازله، ومرة بالشعر فيساجله، ومرة أخرى 
باخلطب فيقارعه وحياجه، وهذه ثقة العريب بنفسه وبقوة طبعه، وعادم يف مذهبهم القائم على املفاخرة 

  .لو املكانةفينالون حسن الذكر وع

                                                             
 .186-185 ص ،القرآني البیان البیومي، رجب محمد.  1
 .186 ص نفسھ، المرجع.  2
 .167 ص ،القرآن إعجاز الرافعي،.  3
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حتداهم وهي الطريق اليت  -وهو الذي ال ختفى عليه خافية–وملا رأى اهللا تعاىل ذلك يف العرب   
وهي طلب املعارضة مبثل القرآن، أي أن يأتوا بكالم كهذا الذي يأيت به حممد من عند  ،سلكها القرآن

﴿قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس : القرآن الكرمي متحديا العرب ء كما تقول قريش، وجاءربه أو من السما
  .1والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرَآن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِريا﴾

عشر سور مثله مفتريات ال يلتزمون فيها "فعجزت قريش عن ذلك، فيخفف التحدي إىل   
، وليس إال النظم واألسلوب، وهم أهل اللغة لن تضيق أساطريهم وعلومهم أن احلكمة وال احلقيقة

وادعوا منِ  مفْتريات مثْله سورٍ بِعشرِ﴿أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا : فقال تعاىل... تسعها عشر سور
﴾نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتقرن التحدي بالتأنيب والتقريع، مث استفزهم بعد ذلك مث. 2اس 

 بِعشرِ﴿وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا : الرماد اهلامد، فقال يف مجلة واحدة كمن ينفخ
وادعوا شهداَءكُم من دون اللَّه إِنْ كُنتم صادقني، فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا  مفْتريات مثْله سورٍ

﴾رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسا النهقُودي والَّت ارقُوا الن3فَات .  
تهم يف املعارضة ولكنهم ازموا وهكذا حتدى القرآن فصحاء العرب مبعارضته إياهم، وحماول  

أمام حتديه وأعلنوا عجزهم عن تقليده، وهم يف الذروة العليا من البالغة والتحكم يف زمام القول، 
ولسلطانه على قلوم وهم أئمة الكفر أدركوا مجاله وإعجازه فقالوا  4"وجودة القرحية وصفاء السليقة

الَ الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا لهذَا الْقُرَآن والْغوا فيه ﴿وقَ: القرآن على لسام ألتباعهم كما حكى
إن له : "، وذلك خوفا من سريان الروح اليت شعر ا الوليد بن املغرية حني قال5لَعلَّكُم تغلبونَ﴾

ليحطم ما  ، وإنه ملثمر أعاله مغدق أسفله وإنه ليعلو وال يعلى عليه وإنهحلالوة وإن عليه لطالوة
حني مسع القرآن يف بيت  -رضي اهللا عنه–وهو نفس الشعور الذي تعرض له عمر بن اخلطاب  6."حتته
، فكان عمر ذا نفس كرمية وذا 7فتهاوى صرح الشرك من قلبه ومشخ صرح اإلميان يف كيانه ،أخته

                                                             
 .88اإلسراء  .  1
 .13ھود .  2
 .24-23 البقرة.  3
 .99 ص ،م1984-ھـ1404 ،1ط بومباي، السلفیة، الدار القرآن، علوم في الضمآن مورد كتاب سلیمان، أبو محمد حسن صابر الشیخ.  4
 .26فصلت .  5
  .شكل وحسن بھجة: الطالوة. 
 .  99 ص السابق، المرجع حسن، صابر الشیخ.  6
 .99 ص نفسھ، المرجع.  7
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ري غريه وإمنا هو وال مياري فيه وال يدا - وهو القوي الشديد-سجية أصيلة يعترف بالعجز عند العجز 
ما أعظم هذا :الطبع الصايف النقي والسريرة الصادقة اليت أقرت بعظمة ذلك الكالم ومجاله حىت قال

  .1"الكالم وما أشرفه
لقد حارت قريش كيف تأيت بكالم مياثل هذا الكالم كله، ورمبا قد حاولوا ولكنهم عجزوا   

فتجاوز . 2ا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم َآخرونَ﴾﴿إِنْ هذَا إِلَّكما حكى القرآن الكرمي على لسام 
هلم عن بعض ما طولبوا به، ومل يشأ أن يفلتوا مبا أعذروا أنفسهم به، فلئن كان حديثا مفترى أعني 

  .3للَّه إِنْ كُنتم صادقني﴾﴿فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وادعوا منِ استطَعتم من دون اعليه 
وما أجداهم أن يستعينوا مبن شاءوا ومن استطاعوا يف أن يأتوا بالعشر املفتريات، فأرخى هلم "  

﴿قُلْ فَأْتوا : إمعانا يف التحدي الساخر بقدرم، فتجاوز عن العشر إىل واحدة مع العون أيضا فقال
تنِ اسوا معادو هثْلم ةوربِس﴾نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم مت4طَع.  

﴿فَأْتوا بِسورة من مثْله : أتوا بسورة مماثلة لسورة على التحديدتم أن ولئن تقاصرت قدرتك  
﴾نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اَءكُمدهوا شعاديكم منعلفرمبا كانت مماثلة على التقريب أيسر  5و 

  .﴿من مثْله﴾ا ما أشارت إليه آية البقرة باستخدام لفظ ذوه.. ماثلته على التحديد
ل زـانظر كيف تن"حيث قال " عبد اهللا دراز"وقد لفتنا إىل هذا املعىن اللطيف املرحوم الدكتور   

وهذا أقصى ما ميكن من الترتيل، ... معهم يف حتديهم بسورة من طلب املماثلة إىل طلب شيء مما مياثل
إال يف سورة البقرة املدنية، ﴿من مثْله﴾ التحدي بلفظ  ئهو آخر صيغ التحدي نزوال، فلم جيولذا كان 

  .6واليت نزلت مبكة) مثله(وسائر املراتب قبله بلفظ 
جديرا بالتقدير واالعتبار، حيث نفى مظنة التكرار لشيء واحد يف مراتب  وكان هذا الفهم  
، ولقد دعا القرآن قريشا إىل أن حتاول حماكاته، وأن جتتهد ما وسعها االجتهاد يف اإلتيان 7التحدي

                                                             
 .796 ص ،م1985-ـھ1405، 1ط بیروت الكتب، عالم العربیة، البالغة تدوین في وأثرھا اإلعجاز قضیة عرفھ، العزیز عبد.  1
 .04الفرقان .  2
 .13ھود  .  3
 .38یونس  .  4
 .23البقرة  .  5
 .84صم، 1985-ھـ1405د ت،   قطر، الدوحة، الثقافة دار القرآن، في جدیدة نظرات  العظیم النبأ دراز، اهللا عبد.  6
 . بتصرف 84 ص م،1988 -ھـ 1408 ،1ط الكویت، والتوزیع، للنشر الفالح مكتبة الكریم، القرآن حول دراسات  الطحان، أحمد إسماعیل.  7
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حاولوا أن يردوا على هذا التحدي فعجزوا، ولذا "، وال شك أم 1بسورة أو آية تشبه آيات القرآن
قرآن خياطبهم مبا ورد يف سورة اإلسراء من أم لن يستطيعوا بل ولن يستطيع اإلنس واجلن رأينا ال

وهكذا مسع العرب آيات التحدي وانتشرت فيما بينهم، ودارت على األلسنة . 2جمتمعني أن يأتوا مبثله
 أكرمك–فمحال "فبدا عجزهم، وظهر ضعفهم عن جماراة هذا التحدي، وعرفوا أا معجزة أبدية 

أن جيتمع هؤالء كلهم على الغلط يف األمر الظاهر واخلطأ املكشوف البني مع التقريع بالنقص،  -اهللا
هم، وقد احتاجوا إليه، ملة وأكثرهم مفاخرة، والكالم سيد عوالتوقيف على العجز وهم أشد اخللق أنف

وكما أنه حمال أن يطبقوا واحلاجة تبعث على احليلة يف األمر الغامض، فكيف بالظاهر اجلليل املنفعة 
فلذلك حمال أن يتركوه وهم يعرفونه وجيدون ! ثالث وعشرين سنة على الغلط يف األمر اجلليل املنفعة

  .3السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه
وامتدت األجيال وتوالت العصور والعلماء والبلغاء ويف تاريخ العربية فحول يف النثر كابن   

بشار واملتنيب، ولكن أين بالغتهم وفحول يف النظم كجرير والفرزدق ولعميد، املقفع واجلاحظ، وابن ا
، فكيف إذا مل يكن البيان عومصا ق وإن كان العجز يف أهل العربية وفطاحل البالغة .4من بالغة القرآن

هؤالء من العرب وال يتقنون بالغتها وفصاحتها، وال يتذوقون بياا ومجاهلا، فال شك أم أعجز من 
  .أن يفهموه فما بالك يف أن يعارضوه؟

  
   
   
 
 
 

                                                             
 .128 ص القاھرة، الشروق، دار الكریم، القرآن عن جدید بحث صبیح، محمد.   1
 .99 ص م،1985-ھـ1403 ،1ط باتنة، والنشر، للطباعة الشھاب دار القرآنیة، المعجزة سفیان، الحسین الشیخ ابن.  2
 .100-99 ص ،المرجع نفسھ.  3
 .147ص القرآن، في الفني التعبیر أمین، شیخ بكري.  4
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  :الكرمي القرآن ولغة العرب لغةبني  
 وقوة النظم، عجيب من تضمنه وما الفريد القرآين األسلوب بذلك تتصل الكرمي القرآن لغة

 فلغة واحلذف، واإلجياز كاالستعارة ومجاهلا، البالغة فنون من حيويه ومما احلبك، ومجال السبك،
 جبالله شعر العامي قرأه فإن..." التعدد ذلك صحة مع املعىن متعددة أو املعىن كثرية اللفظ قليلة القرآن
 عيناه وتدمع قلبه فيخشع هدايته وتغشاه بيانه، عليه ويستويل فهمه، عليه يلتوي وال حالوته، وتذوق

 علومه له واجنلت بيانه، ومتلكه بالغته، عليه وهيمنت فصاحته، أدرك العامل قرأه وإن ،ويذعن له

  1."وأنباؤه أخباره وأدهشته ومعارفه،
 اللغات إحدى إا": العربية اللغة فلسفة كتابه يف العربية اللغة عن زيدان جورجي يقول

: السامية فروع إحدى وهي العامل، لغات أرقى وهي وتركيبا، واشتقاقا ومعىن مبىن وأرقاها السامية

  2 ."والبابلية واألشورية والقرطجنية والفينيقية والعربانية والسريانية العربية

الكمال الذي أعدها وهيأها لرتول القرآن، وهذا حدث جليل وقد بلغت اللغة العربية درجة 
متيزت به عربية القرآن على ألسنة قريش على أخواا يف الفصيلة السامية، وهي العربية اليت كتبت ا 
التوراة، واآلرامية اليت كتبت ا األناجيل، فبقي القرآن بكمال لسانه، وآية بيانه، على حني أصاب 

  3.من كالم اهللا يف التوراة واإلجنيلالتحريف ما نزل 
 العصر منذ استقبلناها ألننا شيخوخة هلا وليس طفولة، هلا ليس أصيلة، لغة العربية واللغة

 ما نعلم وإننا ،4اجلاهلي للشعر صافية مرآة اللغة هذه وكانت األساليب، رائعة التركيب، قوية اجلاهلي

 وصفاؤه املعىن وفخامة وقوته اللفظ جزالة ومنها ،النقاد شهادة وتلك فنية مميزات من اجلاهلي للشعر
 أهم يف ممثال والقوة النضج األول عصرها يف العربية اللغة بلغت وملا التعبري، وروعة التصوير وقدرة
 العظيم الكتاب ذلك وهو. السماء من جليال أمرا تستقبل لكي مؤهلة أصبحت ونثر، شعر من آثارها

                                                             
 .67 ص، 1413 ،1ط الریاض، التوبة، مكتبة الكریم، القرآن علوم في دراسات الرومي، سلمان بن الرحمن عبد فھد.  1
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 املباشرة املواجهة تلك التحدي أول وكان 1"معانيه ومسو أساليبه وروعة بيانه جبالل) "الكرمي القرآن(
 نزول بعد العربية اللغة فوضعت براعتهم يف همقتوفا بالغتهم، بالغته ففاقت وبراعتهم، لبالغتهم،

 حتت عصر كل ويف حني كل يف أكله يؤيت حسنا نباتا را بإذن لتنبت حقله يف نفسها الكرمي القرآن

 التقديس درجة إىل وصل -رمبا-  بالغا اهتماما لغتهم يولون اجلاهليون وكان ،2"الكرمي القرآن ظالل
 ألفاظها فينقحون أشعارهم يف النظر يعيدون جعلهم مما فيها هفوة يف يقعوا أن عليهم يشق وكان

 وقد النفوس، يف تأثريا وأكثر املعىن على أدل ليكون لفظ مكان لفظا فيبدلون اختيارها، ويهذبون
 والبالغة القوة يف غاية لتخرج عليها فيعكف كامال، حوال قصائده ينقح" كان زهريا أن علمنا

 اجلاهلي العصر يف العربية اللغة تطور على ساعد وما. 3باحلوليات يسمى ما ذلك عن فنشأ والكمال،
 القول يف يتفاضلون فكانوا ومنتديام، أسواقهم يف تقام كانت اليت واألدبية الفكرية املباريات تلك

 الفنية واخلربة املرهف، واحلس الرفيع، الذوق بني يفرقون فكانوا ديوام، هو الذي الشعر وخاصة
 على معتمدين أخرى على وقصيدة شاعر، على شاعرا يفضلون فكانوا التجربة، وطول الصادقة

 الشعراء بني فيحكم خيمة له تنصب كانت الذي الذبياين النابغة قصة وما" اخلاص، ذوقهم
   4".ملشهورة

 يف ا ويتعاملون ا يتحدثون وحدهم، العرب لغة كانت اجلاهلي العصر يف العربية اللغة إن
 األصل ذلك" اللغة لتلك فأصبح وابتكارا وقوة توسعا زادها ا الكرمي القرآن نزل وملا معاملتهم،
 للنريين دائرا فلكا األزل من أعدت ألا متوت، وال رم، فال خالدا، شباا جعل الذي السحري
  .5اهللا رسول وسنة اهللا كتاب: العظيمني األرضيني

 الكالم إىل بالرتوع هلم املعاصرة األمم على امتازوا ولكنهم أمية على اجلاهلية يف العرب نشأ
   ومالحظة خطام، وأسلوب لغتهم، كلمات أرهفوا أن يف سببا فيهم األمية سيادة وكانت" الطيب

                                                             
 .3 ص الكریم، القرآن رحاب في العربیة اللغة، مكرم سالم العال عبد.  1
 .3 ص نفسھ، المرجع.  2
 ص ،1995 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان اللغویة، الجرجاني القاھر عبد نظریة في القرآني واإلعجاز العربیة خصائص شامیة، أحمد . 3
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 .102 ص نفسھ، المرجع.  4
 .22 ص دت، دط، الرسالة، مطبعة وخصومھا، حماتھا بین العربیة اللغة الجندي، أنور.  5
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  .1"لأللفاظ املعاين ومؤاخاة احلروف، وانسجام العبارات، وموسيقى الكلمات، جرس
 القرآن نزل وملا أحسنه، وختري القول، تذوق من وافر حظ هلم كان اجلاهلية، يف حاهلم تلك

 على أدركوا" السماء، وحي من تلقاه ما" وسلم عليه اهللا صلى" الرسول عليهم وتال عليهم الكرمي

  .2"بشر يستطيعه ال معجز كالم هو إمنا يسمعوه ما وأن به هلم عهد ال شيء أمام أم الفور
 أيب بن أمية"و ،"ساعدة بن كقس" والشعراء، اخلطباء فحول من حنفاء اجلاهلية عرب يف كان

 من واحد كل والنصارى اليهود الكتاب أهل من وفيهم ،"نوفل بن كورقة" املوحدون وفيهم" الصلت
 قد قريشا أن نسمع مل" ولكننا فيه ويرغبهم احلق أنه يعتقد مبا الناس وحيدث دينه إىل يدعو هؤالء
 من كأمثاهلم م الالئقة مكانتهم هلم كانت بل احتقرته أو هؤالء، من ألحد معاديا موقفا اختذت

 زعامتهم على قريش رؤساء خافها وال مكة يف صولة أدىن النصرانية وال لليهودية يكن ومل املشركني
 ألوان بكل دعوته وواجهوا موقفهم، تغري" وسلم عليه اهللا صلى" حممد جاء وملا الدنيوية، أو الدينية

  .3أتباعهم ويف فيهم بالغا وتأثريا غالبة، قوة يتلوه الذي قرآنه يف بأنه أحسوا ألم املقاومة

 ومزاجه لعبقريته طبقا اخلالقة، مواهبه إليها يصرف هواية الشعوب من شعب لكل إن
 بالفلسفة مغرمني كانوا واليونانيون األهرامات، فأبدعوا والرياضيات العمارة فن يف برعوا فالفراعنة
 يتفننون فكانوا" ومجاهلا، سحرها ويف لغتهم، يف هوايتهم كانت فقد اجلاهلية يف العرب أما ،واجلمال

 مايكل"و املرمر، يف" فيدياس" ينتجه كان عما مجاال تقل ال بيانية صورا منها فينحتون استخدامها يف
 العامل متاحف يف اليوم املعلقة لوحاته يف" دافنشي ليونادو" ريشة ترمسه كانت وما الصخر، يف" أجنلو

 ظلمات يضيء نورا" وسلم عليه اهللا صلى" نبيه على اهللا أنزل حني كان العريب فالشاعر. "4"الكربى
 يسجدوا مل خاشعة، سجدة آلياته ويسجدون للصنم، الوثين عكوف بيانه على أهله يعكف اجلاهلية

                                                             
 .42 ص ،1989- 1،1409ط القاھرة، وھبة، مكتبة وأسراره، ووجوھھ القرآني اإلعجاز بركة، سعد محمد الغني عبد.  1
 .42 ص نفسھ، المرجع.  2
 .43 ص نفسھ، المرجع .  3
 .48ص،م1987 -  ھـ1407 ،4ط سوریا،، الفكر ودار الجزائر، الفكر، دار شاھین، الصبور عبد ترجمة القرآنیة، الظاھرة نبي، بن مالك.  4
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 منهم استخف مبن مسعنا وقد! األوثان عبدة يكون أن قبل البيان عبدة كانوا فقد قط، ألوثام مثلها
  .1ببيام استخف منهم بأحد قط نسمع ومل بأوثام،

 انتشار على ساعد اسبب أقوى كان" الكرمي القرآن به وأنزل العريب اللسان تعاىل اهللا اختار وملا

 شىت وجوه على وتراكيبها مفرداا يف والبحث العربية علوم لوضع للعلماء احافز وأقوى العربية اللغة
 على يفهم أن فيجب الكلم، عريب والنظم، األسلوب عريب الكرمي القرآن أن ذلك البحث، من

  .2"وعادام العرب عقلية فهمه يف تراعى وأن العرب لغات أساليب
 يطبعها ما أكثر العربية اجلزيرة شبه يف متفرقة هلجات كانت اإلسالم قبل العرب لغة أن ونعلم

 إن ما الذين الشعراء ظهور بفضل تتشكل فجأة بدأت مث وعاداته، النطق يف والعيوب الرطانة تلك
 املدح لقي أجاد فإن بضاعته، ويعرض أسواقها خيالط قريش حنو وميم عقريته شد إال شاعر فيهم نضج
 حىت ويتفنن جييد األخرى تلو املرة عاد خاب وإن رأسه، رافعهو و وفري بربح قومه إىل فعاد والثناء
 أمثال اضطرار من العربية اللغة قوة على أدل وليس أخرى مرة يتبارى ألن ويتأهب الصنعة يف يتقن

 يف يقول أن من وحضارم العرب ضد الكبري املتعصب وهو" رينان أرنست" الفرنسي املستشرق
 اللغة انتشار سره حل وصعب البشر تاريخ يف وقع ما أغرب من": "السامية اللغات تاريخ" كتابه

 سالسة، أي سلسة الكمال، غاية يف فجأة فبدأت بدء بادئ معروفة غري اللغة هذه كانت فقد العربية،
 شيخوخة، وال طفولة هلا فليس مهم، تعديل أي هذا يومنا منذ يدخل مل حبيث غىن،كاملة أي غنية

 اضطر حىت سنة مخسني من أكثر األندلس فتح على ميض ومل مستحكمة، تامة أمرها ألول ظهرت
 تلك تنبت أن املدهشات أغرب ومن النصارى، ليفهمها بالعربية صلوام يترمجوا أن الكنيسة رجال
 فاقت اليت اللغة تلك ،الرحل من أمة عند الصحاري وسط الكمال درجة إىل وتصل القومية، اللغة

  . 3"مبانيها نظام وحسن معانيها ودقة مفرداا بكثرة أخواا

                                                             
 .95 ص - م1985 - ھـ1405 ،1ط باتنة، والنشر للطباعة الشھاب دار القرآنیة، المعجزة شعبان، الحسین الشیخ ابن.  1
 .22 ص وخصومھا، حماتھا بین العربیة اللغة الجندي، أنور.  2
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 حباها مميزة، لغة اللغة هذه أن على كثرية والشهادات األعداء، به شهدت ما احلق فإن واحلق،
 أمجع وقد. اخلامت النيب بلسان اخلامت الكتاب لغة حبق تكون أن أهلتها خبصائص اللغات كل بني اهللا

 العرب أفصح قريشا أن وحماهلم، وأيامهم بلغام والعلماء ألشعارهم، والرواة العرب، بكالم علماؤنا

 نيب منهم واختار فاهم،طواص العرب مجيع من اختارهم ثناؤه جل اهللا أن وذلك. لغة وأصفاهم ألسنة
 إذا ألسنتها، ورقة الغا وحسن فصاحتها مع قريش وكانت" ... وسلم عليه اهللا صلى" حممدا الرمحة
 ما فاجتمع. كالمهم وأصفى لغام أحسن وأشعارهم كالمهم من ختريوا العرب من الوفود أتتهم
  .1العرب أفصح بذلك فصاروا عليها طبعوا اليت وسالئقهم حنائزهم إىل اللغات تلك من ختريوا

  :  الكرمي القرآن لغة

 مضمار يف القرآين الفن مسو يعين وهذا إهلي مصدر من مفرداته ومجال عربية، القرآن ولغة
 أن طبيعيا وكان" قريش، لغة األصل يف وهي. 2الفصيح العريب اللسان هي األوىل وحجته األديب الفن

 زعيم الكالم هذا ليكون مث قرشي،" وسلم عليه اهللا صلى" اهللا رسول ألن قريش، بلغة القرآن يكون
. 3"احلرام املسجد وعمارة احلاج، وسقاية البيت، جبوار العرب من قريش استمازت كما كلها اللغات

 القرآن ولغة العرب لغة بني الوطيدة العالقة تلك مبينا الكرمي القرآن لغة يف كالمه الرافعي ويواصل
 من كان فقد ،4"املعجزة البالغة تلك وجه العرب على القرآن به أقبل الذي الوجه كان وملا: "فيقول

 اهللا وإن قريش، لغة من ذلك سبيل وإمنا مجيعا، العرب لغات إليه تنتهي ما بأفصح يأتيهم أن إعجازه
 األخرى، اللغات أخواا من استفادت وبعدما ونضجت اكتملت بعدما قريش لغة فضل قد تعاىل

 قَلْبِك علَٰى الْأَمني الروح بِه نزلَ الْعالَمني رب لَتنزِيلُ وإِنه﴿: الكرمي رسوله خماطبا ثناؤه جل فقال

                                                             
  .الطبیعة وھي نحیزة جمع: نحائز.     .الطبیعة وھي سلیقة جمع: سالئق.     

  

 بیروت، العلمیة، الكتب دار منشورات بسبح، حسن أحمد تعلیق كالمھا، في العرب وسنن ومسائلھا العربیة اللغة فقھ في الصاحبي فارس، بن أحمد.  1
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 البيان وهو الكالم، به يوصف ما بأبلغ ثناؤه جل فوصفه. 1﴾مبِنيٍ عربِي بِلسان الْمنذرِين من لتكُونَ

  .2دونه وواقعة عنه قاصرة اللغات سائر أن علم بالبيان العريب اللسان ثناؤه جل خص وملا..
 التعبري أداة تكون أن جديرة موحدة، مصطفاة مثالية لغة -ظهوره حني– صادف اإلسالم إنو

  .3عامتهم ال العرب خاصة عند
 من عدد رأى فقد إعجازه، وجوه من العرب ألساليب القرآن مباينة إىل نشري أن وينبغي

 أن الرماين ذكر وقد إعجازه، وجوه من العرب ألساليب القرآن مباينة أن القرآن إعجاز يف الباحثني

 الشعر: منها معروفة الكالم أنواع بضروب جارية كانت العادة أن حيث العادة، نقض من ذلك
 القرآن فأتى احلديث، يف الناس بني يدور الذي املنثور ومنها الرسائل، ومنها اخلطب ومنها والسجع،

 حممد" الرأي هذا ويؤيد. 4طريقة كل به تفوق احلسن يف مرتلة هلا العادة عن خارقة مفردة بطريقة
 للموازنة وجه هناك وليس اهللا، صنع من القرآن أسلوب بأن: رأيه على يستدل الذي" وجدي فريد
  .5بشري هو وما إهلي هو ما بني

 وأن واإلبداع، القوة يف واحدا منطا"  كان القرآن أن فريى الرأي نفس إىل الرافعي ويذهب
 تعبريه حد على - الروح وهذه. اإلهلي الكالم جوانب عليها تنعطف اليت التركيب روح إىل ذلك مرد
 يكن مل ولوالها الناس، يطيقه مما وخرج نظمه انفرد وا القرآن غري عريب كالم يف قط تعرف مل –

  .6تباين أو تفاوت أجزائها بني ليس واحدة مجلة وضع كأمنا هو، حبيث
 ألساليب القرآن موافقة على مستدال: قال حني الصواب رأيه جانب فقد" مبارك زكي" وأما

 مؤلف القرآن أن ورغم. 7القوم فيه برع ملا املعجزة ومبشاركة القرآن ملعاين فهمهم من سبق مبا العرب

                                                             
 .192 الشعراء.  1
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 من هي فإذا ألفاظه يف نظروا حيث إعجازه، على داللة أكثر جعله ما فهذا العرب، ألفاظ من أسلوبه
  . عاجزين أنفسهم وجدوا مبعارضته مهوا وملا ألفاظهم
 كان الذين بكر بن سعد بين لغة فهي قريش، لغة غري الكرمي القرآن ا نزل اليت اللغات وأما"

 هذه سائر مث هوازن، من العجز، لغات إحدى وهي فيهم، مسترضعا" وسلم عليه اهللا صلى" النيب
 مث مجلة، العرب لغات أفصح هي وتلك وثقيف، معاوية بن ونصر بكر، بن جشم وهي اللغات
 بعدهم ومن إليها، التردد يكثرون مكة من قرب على وكانوا وضبة، وأسد، وكنانة، وهذيل، خزاعة،

  . 1"اجلزيرة وسط يف اليت وألفافها قيس
 لغة أربعني حنو أخرى لغات من ألفاظ الكرمي القرآن يف كانت وقد: العلماء بعض قال وقد

 وتناقضت اختلفت وإن بلحوم يقرأوه أن العرب يستطيع وجه على القرآن لغة ائتلفت ولقد" عربية،
  .2"وخلوصه فصاحته على ذلك مع بقي مث

 أساليبها، تقوية على وعمل وتطورها العربية اللغة انتشار يف فضل الكرمي للقرآن وكان

 حني ألسنتهم من القرآن فقادهم أرواحهم، تقود لغتهم فصارت أصوهلا واكتمال بالغتها، وذيب
 من أمأل اجلمال ماء يف ا فجاء. أسرارها بواطن على ظاهرها يف وأجراها أكدراها، من اللغة صفى"

 يف أبرزها اليت الدقيقة املعاين من ا تناول مبا هو مث الشباب من أمجل اخللق طراءة ويف السحاب،
 األساليب، تقلب يف املطاوعة من به ركبها وما بااز، وأنطقها باحلقيقة وصورها اإلعجاز، جالل
 اليت لغتهم هي ألا...منه، العجب يقضي ال مظهرا أظهرها قد التراكيب، إىل التراكيب وحتول

وخالصة القول فالقرآن الكرمي هو الذي .3"قيصوم وال شيح هلا ميضغ مل جزالة يف ولكن يعرفوا،

فمنذ أن نزل القرآن الكرمي  وتلي   4.حيفظ اللغة العربة، وليست اللغة  العربية هي اليت حتفظ القرآن
على األمساع واللغة العربة تزداد قوة ومتكنا بعد أن مهد القرآن هلا الطريق ومكن هلا بني لغات األرض 

                                                             
 .64 ص، البنیویة والبالغة القرآن إعجاز الرافعي،.  1
 .64 ص، نفسھ المرجع . 2
  .البداوة خالص عربیا كان إذا والقیصوم، الشیح یمضغ فالن: ویقال ،البادیة اتاتنب من نبتتان:  والقیصوم الشیح.  
 .74 ص ،ھ نفس المرجع.  3
 .79عبد الصبور شاھین، عربیة القرآن، ص .  4
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إذ مل تر البشرية لغة صمدت ودامت  كاللغة العربية ومازلت تقاوم مكر األعداء وسوف تظل جبنب 
  .القرآن إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

  :العرب بالغة
 والبالغة، بالفصاحة اجلاهلي العصر منذ اشتهروا السليمة، وفطرم األصيل، بطبعهم والعرب"
 اللفظ بني واملالءمة للمعاين، واجتالب لأللفاظ، اختيار من الكالم معاجلة يف الذوق بسالمة والتمتع
 القول، فضول عن بالبعد اشتهروا كما. البديع ورصف التصوير، إجادة التركيب، وحسن واملعىن،

 قال كما فهم العربية بيئتهم على بأدم وعربوا 1".شأم من يزري ما وكل واإلسهاب واحلشو،
 مبرآة أشبه لشاعر شعر بيت أو اخلطيب، مجلة إن:"اليوناين األدب تاريخ كتابه يف: "كروازيه موريس"

  2".الشعوب من لشعب والتاريخ اللغة ماضي على تدل منها صورة فيها ينعكس
 كانت العرب أن" اجلاحظ وخيربنا البيان من درجة بلغ إذا إال قومه يسود ال العريب وكان

 السخاء،: "خصال ست فيه تكاملت من إال يسودون ال اجلاهلية أهل وكان...  أشياء على تسود
 شروط من شرط فالبيان سبعا، اإلسالم يف وصار ،"والبيان والتواضع، واحللم، والصرب، والنجدة،

 يف يأمل أن احلميدة الصفات من بكثري اتصف مهما العريب على يستحيل وبدونه العرب، بني السيادة
  3".وعشريته قومه سيادة

 عن تفصح لغة كانت إذا املعىن إيصال يف اللغات أخصر والكثرة، السعة مع العربية اللغة"
 اإلسهاب إىل فيه حيتاج مما وأفضل باالستعمال، أوىل فهي واالقتصار، االختصار مع وتظهره املقصود،
  4". واإلطالة
 نلحظ وإمنا األخرى، البالغية األلوان دون وحده اإلجياز يعنيهم يكن مل اجلاهلية يف والعرب" 

 تزخر جيدها أشعارهم يتصفح ومن والصور واملعاين، األلفاظ اختيار على الوقوف قصائدهم يف

                                                             
 .09 ص م،2002 القاھرة، والتوزیع، والنشر للطباعة غریب دار البالغة، فن حسین، القادر عبد . 1
 .19 ص م،1921 ،1ط القاھرة، السفور، مطبعة العرب، بالغة لدراسة مقدمة ضیف، أحمد . 2
 .09 ص، المرجع نفسھ ،حسین القادر عبد -  3
 .10 ص الفصاحة، سر الخفاجي، -  4
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 عنايتهم على برهان أوضح وهذا واجلناس، واملقابلة والطباق، والكنايات، واالستعارات، بالتشبيهات،
 والفصاحة، باللسن ميتازون قوم وإم ومعانيه، وأساليبه ألفاظه يف والتفنن الكالم، بتحسني الفائقة

 الشأن هو كما اإلطناب، إىل مييل سوره من كثري يف الكرمي والقرآن. "1"الكالم، حوك على والقدرة

 ملا العصر هذا يف العرب عند مكروها اإلطناب كان ولو اإلجياز، إىل فيها مييل اليت السور من كثري يف
 مقام لكل بل كتاب، كل يف مبختار وال موضع، كل يف مبحمود اإلجياز وليس" الكرمي، القرآن به أتى

 إجيازا جلعله أي-الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا جلرده األحوال كل يف حممودا اإلجياز كان ولو مقال،
 أخرى تارة وكرر لإلجياز، تارة وحذف للتوكيد تارة أطال ولكنه ذلك، اهللا يفعل ومل - كله

  .2"لإلفهام

  :واألدب اللغة يف الكرمي القرآن أثر
أثر باق ودال على نشأة اللغة العربية ومهما حاولنا فلن نعثر على آثار منقوش عليها أو ال 

إال ما خلفته .. ؟ طفولة العربية يف مواطنها بنجد واحلجاز كانت بتاريخ كذا أوراق مكتوب عليها أن
تلك اللغة من ذلك األثر اخلالد واملتمثل يف األدب اجلاهلي شعره ونثره، مع أن ذلك األدب مل يفصح 

ى اليت ميكن لنا أن نستجمعها مث نضعها جبوار بعضها بعضا مما يعني عل لنا عن حملات طفولة تلك اللغة
    .3حتديد مسات تلك اللغة وشخصيتها إبان فترة طفولتها

 وال ديين ال مثله، كتاب األمم من ألمة يتح مل إذ لغتهم، يف العرب مفخرة الكرمي القرآن
 يكاد ال "وسلم عليه اهللا صلى" الرسول وكان والقلوب، النفوس يف والتأثري البالغة حيث من وييدن

 من كانوا أم أنصاره من أكانوا سواء قلوم، مبجامع ويأخذ سامعيه يروع حىت تالوته يف ميضي
 آيات بعض يتلوا مسعه خصومه ألد من كان الذي" املغرية بن الوليد" أن: الرواة روى فقد أعدائه،
 كالم من هو ما كالما حممد من مسعت لقد واهللا: "هلم يقول قريش من نفر إىل فتوجه احلكيم الذكر
 ولقد". ملغدق أسفله وإن ملثمر أعاله وإن لطالوة، عليه وإن حلالوة له إن اجلن، كالم من وال اإلنس

                                                             
 .11ص الفصاحة، سر الخفاجي، -  1
 .15 ص ،الكاتب أدبابن قتیبة،  -  2
 .14 صمحمد عب الواحد حجازي، أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، دط، دت،  -  3
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 املعجزة تلبث ومل ألسنتهم، ويغمدون سيوفهم جيردون فمضوا تاما، عجزا معارضته عن العرب عجز
  .العربية اجلزيرة يف انتشرت أن أضواؤها تلبث ومل اشتعلت أن الباهرة

 عمود أقام الذي هو العربية يف الحقه وال سابقة له ليس الذي الروعة البالغ األسلوب وهذا"  

 األدبية آثارهم يصوغون والشعراء والكتاب اخلطباء أخذ هديه فعلى ظهوره، منذ العريب األدب
 حبيث العبارات من مواضعها يف الكلمات ودقة فيه، احلروف خمارج وحىت الكرمية بديباجته مهتدين

  1". واحلالوة الرصانة مع مفاخرها، عن جتلى وحبيث مبعناها حتيط
 لنا لظهر العريب البيان وقواعد النقد موازين على وعرضناها اهللا كتاب من آية أي أخذنا فلو

فكان   .2الكرمية اآلية تلك به تتسم الذي والتناسق واجلمال واإلشراق والبيان والسمو الرفعة مدى
فكان للقرآن كلمة أخرى يف البالغة  ،علَى يف زمامللعرب بالغة وفصاحة وبيان بلغوا درجات 

واألمر كسحر قوم موسى مع عصا موسى ظنوا أن ال غالب هلم  ة والبيان فاقت ما بلغ إليهوالفصاح
ولكن معجزة عصا موسى أبطلت ما كانوا يأفكون، لذا فإن مجاليات البالغة يف كتاب اهللا ال تنتهي 

   .وال غالب هلاوعجائبه ال تنقضي 

  :الكرمي القرآن يف التركييب اإلعجاز مجالية 
األسلوب التصويري يف القرآن مسة بارزة يف التعبري عن موضوعات  وأغرض شىت، واإلعجاز 

التصويري أقوى وأوضح وجه من وجوه إعجاز القرآن البياين، فالصورة القرآنية املنتزعة من الطبيعة 
الذي يتشبع منه التركيب أو اجلملة القرآنية، فهي تعمل  ، هي األغلب يف املرتع الفينواإلنسان خاصة

وترتكز مجالية هذا  .3األحداث الشخصيات على رسم لوحات متدفقة باحلياة، ومشاهد تتسق فيها
  .الدقة الفنية، والقدرة على التأثري والفاعلية: النوع من التركيب على

التعبري التصويري الرائع الذي خيتار له القرآن املصدر واملادة  إن: الدقة الفنية التصويرية -1

 موعل..واأللفاظ ونوعية الصورة يكسبه توضيحا وتفصيال ودقة حمكمة يف أبعادها وجوانبها
                                                             

 .34ص، 1ط مصر، المعارف، دار اإلسالمي، العصر العربي، األدب تاریخ، ضیف شوقي . 1
 .106 ص م،1988الجزائر، الشھاب شركة عمار، دار الكریم، القرآن علوم في منھجي بحث قرآنیة تأمالت اإلبراھیم، إبراھیم موسى.  2
 .119م، ص1991-ھـ1412، 1دار المنایرة، جدة السعودیة، ط) دراسات حضاریة في القرآن( نذیر حمدان، الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم، .  3
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البيان أوىف أنواع البالغة يف جالء املعرفة البيانية الصورية اليت كانت أداة القرآن املفضلة يف 
م اجلمال فهو أقدر على تبيان القيمة اجلمالية يف الصور الفنية، فكانت جالئها ودقتها، وأما عل

يف زمخها وتنوعها وعمقها، ومشوهلا واختيار مناحيها آية يف بيان اإلعجاز القرآين والكشف 

  .1من تراكيبه ومجله الفنيةعن مجالياته، وإظهار ألوان 

  :ومن مالمح التصوير يف القرآن 
حىت جتلو غامضها وتوضح معانيها وتقرا : بالصورة احملسوسة رسم املعنوياتالعمق يف   - أ

فيضرب اهللا األمثال للناس ويبني هلم أن ما يظنون أنه احلق إمنا يف حقيقته . إىل األفهام

مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون  ﴿ :فيقول جل وعالخطأ مهلك ال ينفع صاحبه بل يضره 

الْعنكَبوت اتخذَت بيتا وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا  اللَّه أَولياَء كَمثَلِ
اليت كفرت فمثل ما أقدمت عليه كمثل هذا  فقد ضرب اهللا املثل لقريش 2﴾يعلَمونَ

العنكبوت الذي أجهد نفسه يف البناء والتنظيم وأي بناء إنه هني  وضعيف لن يغين من 
  .إذا مل يتوبواكذلك قوم قريش هللا من شيء ا
، وليست زخرفا من القول يا يف اجلملة وال ثانويا فيهافإن الصورة ليست عنصرا إضا  - ب

 ااروإمنا هي أساس لفظي ومعنوي ال يستقيم املعىن بغريها، وإذا زالت اختل املعىن أو 

جعلهم  فعزوفهم عن احلق 3﴾ يرجِعونَصم بكْم عمي فَهم لَا  ﴿ :وتأمل قوله تعاىل

 وهذه صورة قوية جتسد املعنوي يف صورة احلسي ،كالصم البكم العمي

ين املقدرة الفائقة ن خصائص التركيب يف التشبيه القرآفم: انتقاء اللفظة املوحية املعربة - ج

تجرِي بِهِم في موجٍ وهي  ﴿ :يف اختيار ألفاظه الدقيقة املصورة املوحية، مثل قوله تعاىل

  .األمواج آثر لفظ اجلبال لتدل على ذلكفلضخامة  4﴾كَالْجِبالِ

                                                             
 .120-119الجمالیة في القرآن الكریم، صنذیر حمدان، الظاھرة .  1
 .41العنكبوت  . 2
 .18البقرة  . 3
 .42ھود  . 4
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نابعة من  إن الصورة القرآنية تؤثر على العقل والوجدان ألا: القدرة على التأثري والفعالية -2

اإلعجاب الءمتها ملقتضى احلال مع بياا الرائع الذي يلقى ممجال الصورة ودقتها وإحيائها و
ة فنية رب الفكر والوجدان وتضفي عليها لذواالنبهار وتتمم أثرها اجلمايل فتتغلغل يف مسا

حتس ا  رسم الصورة اليت إمنا يهدف إىل تشبيه حمسوس مبحسوس فالقرآن يعمد إىل .1رائعة

اليت جتعل اإلنسان يرهب تلك  النفس من ذلك ما رأيناه يف آية املوج الذي هو كاجلبال

يوم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوث ﴿:ومثله قوله تعاىلضخامة ، األمواج اليت هي كاجلبال

 تلك ما ستصري إليهإىل ر لنا يصوفالعهن املنفوش ت 2﴾وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ

   .كالفراش من اخلوف اجلبال، وكذلك الناس الذين سيتفرقون
 املعاين تترصد التركيب فدراسة النحو، علم دراسة عن ختتلف الكالم تركيب دراسةإن   
 علم ودراسة القاهر، عبد طرحها اليت النظم نظرية لب وذلك. النحوي التركيب يفيدها اليت الثواين
 3.املعىن أصل لتأدية الكلم بني فيما التركيب كيفية مبعرفة تم النحو

 وإن التركيبني يف األلفاظ واختالف العريب، التركيب على وتفوقه القرآين التركيب مسو ويبدو
 بعدمها أو ببالغتها لأللفاظ احلكم صواب بعدم ذلك بعد حنكم أن وميكننا األصل يف واحدة كانت
 تكون ال كما للتركيب بغريها أو بالبالغة احلكم يكون وإمنا ،التركيب عن مقطوعة وهي أي لذاا

 فرق وهلذا...ببعض بعضها التراكيب بني يوازن وإمنا التركيب، عن بعيدة وألفاظ ألفاظ بني املوازنة
 4.والبالغة الفصاحة بني العلماء

  :الغةـالب وظيفة
 ا ويبلغ نفسه، يف ما كنه صاحبها ا يبلغ اليت الدقيقة املعاين عن التعبريإن من وظيفة البالغة 

 يف وتأنق النسق، حسنو لفظ إجياز من االختيار، حسن تعمق فنية بطريقة وذلك. سامعه إىل مراده

                                                             
 .123نذیر حمدان، الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم، ص  . 1
 .5-4القارعة  . 2
 .99 ص ،م2000 ھـ1421 ،1 ط، الوطنیة فھد مكتبة األدبي، القصیم نادي تیمیة، ابن عند البالغي البحث التركي، منصور بن إبراھیم . 3
 م،1980 -ھـ1400 ،1ط الریاض، والتوزیع، للنشر اللواء دار منشورات العرب، وكالم القرآن بین البالغة فنون فرید، القادر عبد فتحي . 4

 .16.17ص
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 ما التالحم هذا يدل على واملعىن اللفظ بني التعبري وحدة يف واإلعجاز 1.التصوير يف وروعة الصياغة،
 املعىن إعجاز عن التعبري إعجاز ينفك وال إعجازه، حقائق من القرآن يف والعمل نظر، جانيب بني

  .2املعجز كماله القرآن يف يبلغ وكالمها فيها، اهللا أفرغه اليت الصيغة يف إال معجزا،

 وصورها وتراكيبها وأدواا مفرداا يف الكمال هلا اجتمع إال القرآن يف تعبري وحدةمن  وما
 متني، دقيق القرآين والتعبري .اإلنسان لدى والعقلي اللغوي اإلمكان يتجاوز حمكما اجتماعا وترتيبها

  .3تام وتوازن عجيبة بدقة املناسب، مكانه يف مقدر، مقصود اآلية يف لفظ وكل
 وحسن األلفاظ أمهية عن حديثة أثناء" اجلاحظ" عند بدأت القرآين التركيب دراسة ومالمح

 البالغة، جاتدر أعلى الكرمي القرآن جعل الذي" الرماين" بعده من جاء مث الصياغة، وحبكة النظم
 نظمه ودقة أللفاظه، اختياره وسر مضاه وحسن القرآن لفظ روعة عن حتدث فقد" اخلطايب" وأما

 مجله بني مقارنته خالل من الشمويل" الباقالين" رأي وكان. القلوب يف وسريانه النفوس، يف وتأثريه
 على القرآن بالغة تفوق ذلك بعد ليثبت اآلدمي، الكالم وبني وكلماته وحروفه وفقراته ومفرداته

  .4العرب فصحاء أفصح من صاحبه كان مهما البشر كالم سائر
 والصرفية النحوية املعاجلات من القرآنية الدراسات حتررت اهلجري اخلامس القرن ويف

 أعراا يف العربية اجلملة ونظام األداء وطرق وفقهها اللغة ظواهر يف والعابرة، السريعة واللغوية
 النظم فكرة" اجلرجاين القاهر عبد" فناصر التصوير، أفانني من عامة العريب الكالم يف وما وتركيبها

 التعبري وحسن التصوير فيه يراعي تالؤما املقصود العام الغرض خدمة يف املعاين تالؤم على القائم
  5.والصياغة

 عند واملتبصر املتأين بالوقوف وذلك وأديب، لغوي كنص القرآين للنص اجلادة الدراسات ومن
 أصغر عند وقوفه خالل من وداللية، وتركيبية وحنوية صرفية من املختلفة واألسلوبية اللغوية الظواهر
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 للسورة املشكلة آلياتا وجمموع اجلملة وهو فيه شيء أكرب إىل احلرف وهو القرآين التعبري يف شيء
 كما للنحوي البالغة عن غىن وال النحوي، التركيب صحة بعد البالغة فضل كان هنا ومن. 1القرآنية

 تكون هنا ومن االجتماعي والتأثري النفسي التصوير حاالت يف والبالغة، النحو بني فصل ال أنه،

 اإلعجاز وإبراز للنص، األديب التذوق حالة يف والبالغة، النحو بني الصلة إبراز إىل ملحة احلاجة
  .2وتعاىل سبحانه اهللا كالم يف القرآين،

 وهم الكرمي القرآن أمام العرب عجز من كان ما املشهور، املتعارف يف البالغة باب ومن
 األسباب فيه بينهم وجتري فيه، ويتفاخرون والدراية، والفصاحة والذالقة، باللسن يتفاخرون كانوا

 خروجه على القرآن أمر يف بتحريهم االستدالل وكان. أهله على خيفى ال ما على اآلثار يف املنقولة
 وقوة أسراره، ومن. املعجزات سبيل وهذه العادات، خيرق موقعا ووقوعه كالمهم، عادة عن

 ناؤهميوأب وفصحاؤهم مقاويلهم ويعرفه العرب، يألف مما وتراكيبه وحروفه القرآن ألفاظ أن التحدي،
 عن نصيب، السنان مقارعة يف هلم فكان مطاولة، أو مقاومة، معه يستطيعوا مل هذا ومع وبلغاؤهم،

  .3اللسان مقارعة
 يف األديب النقد إذ األديب، والنقد البالغي التشكيل بني الوظيفة يف اجلمايل التراسل ونالحظ

 الواسع، مبعناها األسلوب لفظة نفهم أن على وذلك وغريها، األساليب دراسة فن: هو معانيه أدق
 يف وطريقته العام، الكاتب منحىن املقصود بل فحسب، اللغوي األداء طرق بذلك املقصود فليس

 معىن يكون أسلوبه، كاتب لكل إن: قلنا إذا حبيث ،السواء على واإلحساس والتفكري والتعبري التأليف
 أن إال ميكن ال الرأي أوجه قلبنا مهما األديب النقد وأن ذكرناها، اليت العناصر هذه كل األسلوب

  4 .الشخصية التجربة يكون
 يقال أن ميكن إذ كبريا اهتماما وبالغته نظمه جهة من القرآن بإعجاز" عاشور ابن" اهتم وقد

 هو الكرمي القرآن إعجاز وجه أن على تفسريه يف اعتمد فقد بالغته، جوانب يف لفص من أكثر من أنه
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 ومجال. مبثله اإلتيان عن العرب بلغاء قدرة تعجز مبلغا والفصاحة البالغة درجات يف الغاية بلوغه
 القرآن يف اإلعجاز شطر ميثل ألنه وجهه، وطلب عنده التوقف يستحق أمر الكرمي القرآن يف التركيب

 والعجم، العرب يعرف ما أجود من لفظه ختري بعدما تركيبه نسج يف أبدع اهللا أن ذلك .الكرمي

 ويف الكلمات تأليف يف غريبا وضعا إال منه عينيك أخذت كيف ترى ال تركيبه يف تنظر وحني"
 ابتداء له يتهيأ أن ميكن وال اإلنسان، طبع يف ليس التركيب وهذا الوضع فهذا العبارة، مساق

  1 .يشبهه وضع على تقديره دون واختراعا
 اللغوي التركيب يف عليه غلب قد العريب، البيان جمال هو الذي العريب التراث أن ونالحظ

 -آنذاك– العربية الواقعية الذهنية من قريب وهذا التشبيهي، املصطلح اجلاهلي العصر يف البياين واألداء
 املتفنن ملعىن صورة التشبيه وهذا األديب، والتصور البالغية العصور من النمط هذا مع التفاعل وسرعة

 والتصنع، التكلف وعدم والصنعة، الصناعة وكيفية التركيب، وحسن املخيلة، وقوة واملعرفة الثقافة يف
  2.إطارها يف ويتشكل فيها، شأين اليت والبيئة اتمع طوابع من وهو

: تعاىل قال النفوس يف الكبري األثر والبيانية التشبيهية بصوره الكرمي للقرآن كان هنا ومن

 والصور.3﴾خسارا إِلَّا الظَّالمني يزِيد ولَا ،للْمؤمنِني ورحمةٌ شفَاٌء هو ما الْقُرآن من وننزلُ﴿

 وأخالقه وأحكامه الكرمي القرآن منهاج ويف سامية، إسالمية مفاهيم تكون مبضموا القرآنية التشبيهية

 من وشفاء والصدور، للقلوب وجالء زيغ، كل من وصيانتها وهم، قلق كل من للنفوس شفاء
 الكالمي واإلنتاج النطق يف تتلون التشبيهي التعبري وفنون. االجتماعية واألمراض والشرور الوسواس

 البالغي التطبيق وحدة مالحظته ينبغي ومما أكثر، أو جزئية صورة يتطلب الذي املوقف حسب
 القرآين  فالنص  4.التشبيهية الصورة يف واملعاصرة، اإلرث بني احلضاري والتواصل اجلمايل، والتذوق

ال يتعرض ملا يتعرض له النص البشري من البِلَى مهما أويت صاحبه من مقدرة  بالغية وكفاءة لغوية، 
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منني ويزيد والقرآن كله شفاء ورمحة للمؤيع نورا وتزداد معىن وتفيض بالغة، فاللغة القرآنية تش
موعظة أو  ية منه مشتملة على هدى وصالح ومشتملة على أمر أو ي أوفكل آ..خسارة للكافرين

    ..1قصة أو مثل

 ووصفه العجيب مهنظُ: قبله الكتب سائر اهللا كتاب ا لضفَ اليت املعاين تلك أشرف ومن
 عن تلَّــــوكَ اخلطباء، منه سورة أصغر مثل نظم عن عجزت الذي البديع، وتأليفه الغريب،

 أفهام لديه مبثله يأيت أن عن قصورا وتبلدت الشعراء، تأليفه يف وحتريت البلغاء، بعضه شكل وصفه
  2.الفهماء

 حسب التفاوت وهذا متفاوتة، املراتب هذه أن وذلك املعاين على البالغة مراتب املفسرون بىن
  3.البيان فضل من مستوحى الناس فضل كان ولذلك واالجتماعي، الثقايف املستوى

 النموذج الحتذاء شاغل شغل يف يبقى املتعلم ألن التعليم، أبواب من باب: بالعجز واإلقرار
 عجنا، والعاجنات طحنا، والطاحنات: "اقتدار غري من قوهلم يف حماولتهم ذلك ومن وتقليده،

   فاخلابزات
  4.اجلهاالت صور من وصورة محاقات، هذه كانت وإن ،"لقما والالقمات ثردا، والثاردات خبزا،

 فهم هي إمنا وأصوهلا، طبيعتها يف األخرى األمم بالغات بني خلوا العربية البالغة تكن مل
 وكانت البيان، ونصاعة اللسان، بفصاحة األمم بني عرفوا - العرب هم- قوم لغة يف اجلمال ملوطن

 .فنوا وتنوع العربية ذوق عن تنم اليت البالغية الدالالت ذات الفصيحة، بالعربية القرآنية املعجزة

 نظرة عن ببعيد ليس وهذا. ناضجة تفكري وسالسل عالية، درجات يف العريب القول فن لنشأة وذلك
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 على اجلمالية لوظيفته أداؤه حيث من للشعر، اجلاهلي النقد تناول يف وذلك ،1الشعر جودة يف العرب
  2 .باجلمال وإحساس باجلودة شعور من العربية النفس عليه فطرت ما هدي

 التأليف عليها درج اليت التراكيب غري األقوام، هذه قصص يف القرآن تراكيب أن واحلقيقة

 والتصوير واحد، واد من واألخيلة واحدة املفردات كانت وإن والنظم، واجلمال احلسن يف اإلنساين
 ما معىن إمنا. اإلنساين والتركيب النظم يدانيه ال القرآين والنظم التركيب إمنا العرب، عليه نشأ مما

 وذكرهم القرآن قبل العرب وعلمها سبقت، اليت هي حداثأو معان من ولألنبياء ومثود، لعاد حصل
  3.اجلمايل والتذوق والتفسري الفهم حيث من العربية البالغة يف املعىن نظرية قيمة تعرف هنا ومن. ا

 واألدباء، واللغويني النحويني عند التركيب مفهوم إىل العربية، البالغة يف املعىن نظرية وتعرض
 اجلملة كانت وإذا ،مفيدة معان ذات أا على مجلهم أقاموا عندما واللغويني النحاة أن ذلك ومن
 تقدمت اللغوية الدراسات فإن فيها مشتتا يلوح ما مع النظرية معاملها تبلورت قد العرب النحاة لدى

 بالتركيب إال يعتين ال البعض وصار بذاته مستقال التركيب على والدرس الوصف لتركز أخرى درجة

  4 .املعىن تقسيم من انطالقا
 بل قوم، دون قوما به خص وال زمن، دون زمن على والبالغة والشعر العلم اهللا يقصر ومل 

 شرف وكل عصره، يف حديثا قدمي كل وجعل دهر، كل يف عباده بني مقسوما مشتركا ذلك جعل
  5.أوله يف) قدمي له يكون أن غري من بنفسه ويشرف خيرج الذي واخلارجي. (خارجية

 تتأتى اليت املعاين غري تعاىل اهللا عن تصدر اليت املعاين أن: منها والتعبري، للمعىن وجوه وهناك
 اخلالق بني يسوى أن جيوز ال املخلوق وأن فروق، من واملخلوق اخلالق بني ملا وذلك الناس، من

 معىن نفهم كيف نعرف هنا ومن. واملخلوقني اخلالق معاين بني يسوى ال ولذلك. شيء يف واملخلوق
 يف اليت والوجدانية اإلنسانية املعاين من ذلك وغري العطاء، ومعىن العطف، ومعىن اخلالق، من الرمحة
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 بني الفرق يف القرآن إعجاز وجه يظهر ذلك ومن الناس، كالم يف املبثوثة وغريها الكرمي، القرآن
 ت" (تيمية ابن" يروي لذلك 1.العريب القول فن يف الناس ومعاين القرآين، التعبري يف اإلعجاز معاين
 تروي وال عليال، تشفي رأيتها فما الفلسفية، واملناهج الكالمية، الطرق تأملت قد: "قائال) هـ728

 إِلَيه﴿و ﴾استوى الْعرشِ علَى الرحمن﴿: اإلثبات يف اقرأ القرآن، طريقة الطرق أقرب ورأيت غليال،
دعصي مالْكَل النفي يف واقرأ ،﴾الطَّيِّب :﴿سلَي هثْلكَم يلَا﴿ ،﴾شيطُونَ وحي ا بِهلْمجرب ومن ﴾ع 

  2".معرفيت مثل عرف جتربيت مثل
 ننظر وإمنا اللفظ، حساب على يكون ال العربية البالغة يف املعىن نظرية عن يقال ما كل وهلذا

 الشكل بني الوحدة نرى التصوير هذا ويف عليه، احملمولة املعاين خالل من وتركيبه اللفظ إىل
 مصطلحات من ذلك غري أو واألرضية، اإلطار أو واحملتوى، الصورة أو واملعىن األداء أو واملضمون،

  3 .والتربويني واملناطقة والفالسفة والنحاة والبالغيني والنقاد األدباء

 ألفاظ ألن القرآين اإلعجاز معاين من مبعناه اقترب ما الناس كالم أفضل العرب جعل وقد
 أفضل يف وهو بيئتهم يف وشاع العرب عليه تعارف مما وأخيلته وصوره وتراكيبه وحروفه القرآن
 فكر كل يف مرتسما يوجد ما منها املتنوعة، وجوهها يف املعاين كانت ولذلك 4.البناء وأكمل املراتب

 له ارتسام ال ما ومنها بعض، دون اخلواطر بعض يف ارتسامه يكون ما ومنها خاطر، كل يف ومتصورا
  . استنباطه من فيكون ما وقت يف األفكار بعض إليه يهتدى وإمنا خاطر يف

   وشاعت، كثرت أا: فيها يقال اليت املعاين هي :األول فالقسم

   ،الكثري حيز إىل منه أقرب القليل حيز إىل هو أو قل إنه: فيه يقال ما :الثاين والقسم

  5.نظريه وعدم ندر إنه: فيه يقال الذي املعىن هو :الثالث والقسم
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 الكرمي القرآن املسلمون قرأ وهلذا املعىن، على يقرأونه كانوا القرآن قرأوا الذين القراء إن مث
 أو سبع، قراءات) هـ215 ت" (األخفش" بعد جاؤوا الذين املتأخرين لدى فهي متعددة قراءات
  1.القراء مجهور رفضها شاذة قراءات إليها وتضاف ذلك، غري أو عشرة، أربع أو عشر،

   يدي بني ويقدمها املختلفة القراءات يتناول"القرآن معاين" يف القرآنية دراسته يف "األخفش"و

  2.اللغوي تفسريه يف إليه يذهب الذي رأيه ا ليقوي عمله
 الدكتور ومنهم الكرمي، القرآن ألساليب احملدثني الدراسيني لدى االهتمام هذا مثل وجند

: مثل معان، حقيقتها يف هي أبواب على" القرآن أساليب من" كتابه بىن الذي" السامرائي إبراهيم"
 وما األفعال، يف الداللة مث والذم، واملدح، والتفضيل، والتعجب، والتوكيد، والقسم، والنداء، الدعاء
  3".األفعال أمساء" يسمى

 البيت أقول ألين: فقال! ذلك ومب: قال منك، أشعر أنا: "الشعراء لبعض  جلأ بن عمر قال
 حدود عند يقف ال داليل مجال يف التراكيب يف يكون وما ،4"عمه وابن البيت تقول وألنك وأخاه،

 الفائدة إحداث مع املتلقي إىل املتفنن يريد ما نقل يف العلوم هذه تتعاون بل البالغة، علوم من علم
  5 .السليم واإلمتاع املهذبة، واللذة

 ،"واهليبة الروعة" باسم ،)هـ911 ت(السيوطي وصفه ما الكرمي، القرآن إعجاز وجوه ومن
 واهليبة مساعه، عند وإمساعهم) الكرمي القرآن أي( سامعيه قلوب تلحق اليت الروعة: قائال ذلك وفسر

 يستثقلون كانوا حىت أعظم به املكذبني على وهي خطره، وإبانة حاله لقوة تالوته عند تعتريهم اليت
 وتكسبه اجنذابا، توليه تالوته مع إياه وهيبته به روعته تزال فال املؤمن أما نفورا، ويزيدهم مساعه،

                                                             
 .93 ص والبالغة، األدب بین المعنى مفھوم ،علي أبو حمدي بركات محمد.  1
  .البصریین، من النحاة أئمة أحد تمیم، من بطن، دارم بن مجاشع بني مولى البصري، األوسط باألخفش المعروف الحسن أبو مسعدة، بن سعید ھو     

 الكتب دار الدین، شمس إبراھیم وفھرسة، تعلیق القرآن، معاني، األوسط األخفش عن/  .العربیة أھل وسید اللغة أھل سید إنھ: عنھ یقول الفراء كان
  .10ص م2002،ھـ1423 1ط لبنان،بیروت العلمیة

 .93 ص، والبالغة األدب بین المعنى مفھوم علي، أبو حمدي بركات محمد.  2
 .144م، ص 1987 -ھـ1407، 2إبراھیم السامرائي، من أسالیب القرآن، دار الفرقان، عمان، األردن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط . 3
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 وقال. 2﴾ربهم يخشونَ الَّذين جلُود منه تقْشعر﴿: تعاىل قال.1به وتصديقه إليه، قلبه مليل هشاشة
 الْأَمثَالُ وتلْك ۚ اللَّه خشية من متصدعا خاشعا لَرأَيته جبلٍ علَى الْقُرآنَ هذَا أَنزلْنا لَو﴿: تعاىل

  3 .﴾يتفَكَّرونَ لَعلَّهم للناسِ نضرِبها
 اعتماده يف البليغ، والتصوير العريب، القول فن يف الشعرية العبقرية مسة كانت تقدم ما وبسبب

) هـ358 ت( الشاعر املتنيب احلسني بن أمحد يف ولنا الشعرية، صورته روافد من هي اليت املعاين، على
  4 .البليغ والتركيب الشعري الفن يف لتفوقه مثل

 لفظ أن ذلك ومن القرآن، قضايا يف الصحيح الفهم إىل تؤدي العربية، البالغة يف املعىن ونظرية
 يف الواحد استعمال القوم لغة من ألن القدرة، يف وال النعمة يف يستعمل مل التثنية بصيغة" اليدين"

: تعاىل قوله يف الواحد يف اجلمع ولفظ ،5﴾خسرٍ لَفي اِإلنسانَ إِنَّ ﴿:تعاىل كقوله اجلمع،

﴿ينقَالَ الَّذ ملَه اسإِنَّ الن استعاىل كقوله االثنني، يف اجلمع ولفظ. 6﴾الن :﴿ تغا صكُم7﴾قُلُوب 

 عدد األلفاظ هذه ألن له، أصل فال الواحد يف االثنني لفظ أو االثنني يف الواحد لفظ استعمال يف أما
 عندي وال رجلني، ويعين رجل عندي يقال أن جيوز وال ا، يتجوز ال معناها يف نصوص وهي

  8 .شياع فيه واجلنس اجلنس، على يدل الواحد اسم ألن اجلنس، به ويعين رجالن
 وجوهها بعض يف العربية البالغة فإن وهلذا والبديع، والبيان املعاين أساليبها، يف العربية وتراعي

 ما أول– البالغة نشأت وقد فيها، التعبري وفنون العربية اللغة أساليب لدراسة مقدمة تكون أن هلا أريد
 العرب استقر أن بعد والتعليم بالنقد أسباا اتصلت مث إعجازه، وتبيان الكرمي، للقرآن خدمة -نشأت

 العربية، القول فنون القرآنية املعاين وأغنت أفواجا اهللا دين يف الناس دخل أن وبعد ديارهم، غري يف
 واملوضوعات للمعاين كذلك النقاد ويعرض -وحديثا قدميا-  وموضوعاته الشعر معاين بذلك واتصل
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88 

 من الكثري املسلمون فهجر وأساليبها، اللغة ألفاظ ذيب على القرآن ساعد وقد ،املعاصر الشعر يف
  1.والنظم اللفظ يف والرقة والسهولة والسالسة العذوبة واختاروا املتنافر، والغريب احلوشي

  :قسمني األسلوب ورظمن ابن ويرى

 املعاين هذه إىل احلسية معانيها من الكلمات تنتقل حني اللغوي الوضع ميثل :حسي قسم  . أ

  2.األحيان بعض يف املذهب أو الوجه أو القول من الفن هو وذلك النفسية، أو األدبية

  .القرآين األسلوب مجالية يف الثانية اخلطوة هو :معنوي قسم.ب   
 أو تقريرا ،كناية أو ،جمازا أو تشبيها ،حوارا أو قصصا يكون الكالم من فن هو فاألسلوب 

 اللفظ العنصر هذا يتجاوز إذ أوسع معىن لألسلوب كان االستنباط هذا صح فإن. وأمثاال حكما،
  .3التأثري أو لإلقناع وسيلة األديب يتخذه الذي األديب الفن فيشمل
-  الصنعة هذه أهل عند األسلوب سلوك هنا ولنذكر: "فقال األسلوب فتناول خلدون ابن أما

 فيه ينسج الذي املنوال عن عندهم عبارة أا فأعلم إطالقهم يف ا يريدون وما - الشعر صناعة
 وظيفة هو الذي املعىن أصل إفادته باعتبار الكالم إىل يرجع وال فيه يفرغ الذي القالب أو التراكيب
 وال والبيان البالغة وظيفة هو الذي التركيب خواص من املعىن كمال إفادته باعتبار وال اإلعراب
  4".العروض وظيفة هو الذي فيه العرب استعمله كما الوزن باعتبار

 بني والطريق النخيل، من السطر: منها عدة معان اللغوي املعىن يف"األسلوب"فللفظ  
 اليت الطريقة فهو األدب يف" األسلوب" وأما. كالمه يف املتكلم وطريقة واملذهب، والوجه، األشجار،

  5.ألفاظه واختيار كالمه تأليف يف اإلنسان يسلكها
   يف يتكون وهو منسقة ألفاظا يكون أن قبل مرتبة معان لألسلوب أن" الشايب أمحد" يرى
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 الكاتب ينتهجها اليت الطريقة هو واألسلوب 1.القلم به جيري أو اللسان به ينطق أن قبل العقل
  2 .التأثري من مراده ا ويبلغ ،أفكاره ا ليوضح كالمه وتأليف ألفاظه، اختيار يف

 اختيار حيسنون فكانوا ،اجلاهلية يف ا يتخاطبون وطريقة أسلوب لغتهم يف للعرب كان وقد

 غري ومن ومنمق مرصع منضود كعقد كالمهم يف الكلمات تلك فتأيت بينها التأليف وجييدون األلفاظ
 بكل شعرهم وقرض خطبهم تسطري يف يتوانون فال لغتهم يف القوم حضارة فكانت ،مبالغة أو تكلف
 حممد على الكرمي القرآن نزل وحني" الفصاحة وفطاحلة البالغة وأئمة الكالم فرسان وهم .براعة

 دهشني حائرين فظلوا ،به هلم عهد ال الذي الرائع األسلوب بذلك فاجأهم" وسلم عليه اهللا صلى"
  3".معارضته يستطيعوا أن دون اخلالب وتأثريه الغالب سحره يلمسون

 من بنمط فاجأهم إمنا والقرآن العرب كالم يف اإلعجاز مادة هو الكرمي القرآن وأسلوب
 منفرد قالب يف ينصب فإنه لغتهم وحروف كلمام من تألف وإن فهو ،به هلم عهد ال املعجز القول

  4 .حماكاته يستطيعوا أن دون روعته وحيسون حالوته يدركون

 الشعر يف بعضا بعضهم ويتحدى ويتعارضون يتساجلون كانوا أم العرب عن عرف ومما
 واحدا قبيال الكالم أسلوب فكان..."أغراضه ويتناقضون الشعر يتقارضون فهم والسيف، واخلطابة
 وفصاحة السرد وتوثيق النسق اطراد وإال اخلطاب، من واجلزل املنطق من احلر إال ليس معروفا وجنسا
 عن يتلومون وال التركيب يتكلفون وال كلمة يطردون وال لفظة يغتصبون ال ائتالفها، وحسن العبارة
  .الطبيعة ومتدهم الفطرة تؤاتيهم وإمنا صنعة،

 يف قيمة قوانني أمامنا يضع خلدون ابن نص وإن ،به ختتص أساليب له الكالم من فن وكل
 يف تفيدنا والعروض والبالغة النحو فعلوم واألديب العلمي األسلوبني بني الفارق منها األدبية الدراسات
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 على يعتمد فن فهي اجلميل األسلوب وصياغة"والنثر، النظم لقوانني مطابقا وجعله كالمنا إصالح
  1".البيانية والصور والعبارات اجلمل من وتتكون ،البليغ بالكالم والتمرس الطبع

واألسلوب هو طريقة الكتابة، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبري ا 

والتأثري، أو الضرب من النظم والطريقة فيه وهذا تعريف األسلوب األديب عن املعاين قصد اإليضاح 
    .2مبعناه العام

 فن يف جند فإننا" الرجل هو األسلوب: "قيل كما أسلوبه كاتب لكل فإن فيه شك ال ومما
 وبديع اجلاحظ جند الكتابة فن ويف واحلجاج، وزياد ومعاوية، علي بني األسلوب اختالف اخلطابة
 أمناطا جند فإننا..واملتنيب والبحتري الرومي وابن متام أىب أسلوب جند الشعر ويف خلدون، ابن الزمان

 طريقة هو األسلوب إن: قلنا إذا الغريب من فيكون طابعا، فرد لكل جتعل متباينة وأساليب شىت
 وأوضح ،والشعراء الكتاب لرباعة املظاهر أهم األسلوب يكون وإن 3.والتعبري والتصوير التفكري
 ،الصادق األديب الطبع ذو األمني الكاتب ويكون ،الذوق ومجال الشعور ويقظة اإلدراك لقوة معرض

 يف العبارة عناصر تطمئن حىت ،أخواا مع املتالئمة ،املعىن الدقيقة الفصيحة الكلمات ختري إىل منصرفا
  4.التصوير ومجال التفكري وضوح بني األسلوب جيمع وحىت ،إكراه دون موضعها

 وهذه لغتهم هذه أوهامهم مع وجتري ،خواطرهم على وتتوارد ،ألسنتهم ىلإ األلفاظ فنسق
 ألفاظهم رأوا القرآن أسلوب عليهم ورد فلما" به يتبارون كانوا الذي وسجعهم وخطبهم أشعارهم

 أم غري ،معاياة وال إعنات ذلك يف ليس .املنطق وألوان اخلطاب طرق من ألفوه فيما متساوقة بأعياا
 ونسق ،مجلها يف وكلماته ،اكلما يف حروفه ونسق ،تركيبه ووجوه ،نظمه طرق من عليهم ورد
 منه تقشعر وخوف ،خموفة وروعة رائعة هيبة من ،أنفسهم عن أذهلهم ما - مجلته يف اجلمل هذه

 من جنس أنه بلغاؤهم ورأى املستحكمة؛ امللكة وختلف القوية، الفطرة بضعف أحسوا حىت اجللود،

 يفشي الذي السر هو بل ..فيهم اللغوية الفطرة روح هو التركيب هذا وأن فيه، هم ما غري الكالم
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 الشعور ينتهي حيث إىل وينتهي وجوههم يف ويتبني ألسنتهم على ويظهر كتموه، وإن هنفس بينهم
 تلك سوى لديهم التعبري ألوان من لون أي يشبه وال أساليبهم عن خيتلف القرآن أسلوب إنه.1واحلس

 فيها جياريهم ال درجة إىل إتقاا يف القمة بلغوا قد أم يعتقدون وكانوا ا يتواصلون كانوا اليت اللغة

وجدم كأمنا  من أي جهة تأملتهم -العرب–وهم الذين "مجاله مجاهلم وسحره بالغتهم  اقفف  .أحد
خلقوا خلقا لغويا ومع ذلك فالقرآن الكرمي قد مجع يف أسلوبه أرقى ما حتس به الفطرة اللغوية من 

  .2ومذاهب النفس إليه لذا أحسوا بعجزهم أمامه أوضاع البيان
 يف منقطعة عالية قمة وظل ،حيتذيه مقلدا جيد فلم املتميز، وأسلوبه املتفرد بطابعه القرآن ونزل

 النظم بديع" "القرآن إعجاز" كتابه يف" الباقالين" قال كما وهو ،3والالحق السابق عن األديب منطها
 إىل آية من يتفاوت وال ،آخر دون مبوضوع خيتص ال اإلبداع وهذا .البالغة يف متناه ،التأليف عجيب
 بديع هو كما ووعيده، ووعده وختويفه، وتبشريه ومواعظه، قصصه يف بديع نظمه أن أي أخرى،

 وفيما مأثورة، وسري كرمية، أخالق من عليه يشتمل وفيما وأحكامه، حكمه يف سواء حد على

 وال القصرية، وآيته الطويلة آياته بني نظمه يف تفاوت وال حجج، من به يأيت وما أمثال، من يضربه
 الذي الضعف ذلك فيه جتد فال معىن إىل معىن من بك ينتقل وهو املكررة قصصه بني أيضا فيه تفاوت

  4.باب إىل باب ومن شيء إىل شيء من يتنقلون عندما البلغاء عند جتده
 حائرين، وتركهم البلغاء وقرع الفصحاء أفحم عجيب رائع بأسلوب الكرمي القرآن انفرد لقد

 فقال أمر إىل اهتدى" اخلثعمي ربيعة بن عتبة" فهذا جيدون، فال هلم إعجازه أسباب يف يبحثون
 ذلك، لك: فقالوا إياها؟ فنعطيه بعضها يقبل عله أمورا عليه وأعرض فأكلمه، حملمد أقوم أال ألصحابه

 خيارنا من إنك أخي، ابن يا: فقال ،باملسجد يصلي وهو" وسلم عليه اهللا صلى" اهللا رسول إىل فتوجه
 أحالمهم هتوسفَّ مجاعتهم به فرقت عظيم بأمر قومك أتيت وإنك ،ابونس باحس علمت حيث

كنت إن أخي، ابن يا: فقال: الوليد أبا يا قل: والسالم الصالة عليه فقال... ودينهم آهلتهم بتوع 
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 تريد كنت وإن ماال، منا أكثر تكون حىت أموالنا من لك مجعنا ماال، األمر هذا من به جئت مبا تريد
 الذي كان وإن علينا، ملكناك ملكا تريد كنت وإن دونك، من أمرا نقطع ال حىت علينا سودناك شرفا
. منه نربئك حىت أموالنا فيه وبذلنا الطب لك لطلبنا نفسك عن رده تستطيع ال اجلن من رئيا يأتيك

 فقرأ مين، فامسع: قال نعم: قال الوليد؟ أبا يا فرغت لقد": وسلم عليه اهللا صلى" اهللا رسول فقال

 الرحمنِ من ترتِيلٌ حم،﴿الرحيم، الرمحن اهللا بسم: فصلت سورة أول "وسلم عليه صلى" اهللا رسول
 ال فَهم أَكْثَرهم فَأَعرض ونذيرا بشريا يعلَمونَ، لِّقَومٍ عربِيا قُرآنا آياته فُصلَت كتاب الرحيمِ،

 فَاعملْ حجاب وبينِك بينِنا ومن وقْر آذَانِنا وفي إِلَيه تدعونا مما أَكنة في قُلُوبنا وقَالُوا يسمعونَ،

 واستغفروه إِلَيه فَاستقيموا واحد إِلَه إِلَهكُم أَنما إِلَي يوحى مثْلُكُم بشر أَنا إِنما قُلْ عاملُونَ، إِننا

 وعملُوا آمنوا الَّذين إِنَّ كَافرونَ، هم بِاآلخرة وهم الزكَاةَ يؤتونَ ال الَّذين لِّلْمشرِكني، وويلٌ
اتحالالص ملَه رأَج رغَي ،وننمقُلْ م كُمنونَ أَئكْفُري لَتبِالَّذ لَقخ ضي اَألرنِ فيمولُونَ يعجتو لَه 

 أَربعة في أَقْواتها فيها وقَدر فيها وبارك فَوقها من رواسي فيها وجعلَ الَمني،الْع رب ذَلك أَندادا

 قَالَتا كَرها أَو طَوعا ائْتيا وللْأَرضِ لَها فَقَالَ دخانٌ وهي السماء إِلَى استوى ثُم لِّلسائلني، سواء أَيامٍ
 الدنيا السماء وزينا أَمرها سماء كُلِّ في وأَوحى يومينِ في سماوات سبع فَقَضاهن طَائعني، أَتينا

ابِيحصفْظًا بِمحو كذَل يرقْدزِيزِ تيمِ، الْعلوا فَإِنْ الْعضرفَقُلْ أَع كُمتقَةً أَنذَراعثْلَ صم قَةاعص ادع 

،ودثَمإِذْ و مهاَءتلُ جسن الرنِ ميب يهِمدأَي نمو هِملْفوا أَالَّ خدبعإِالَّ ت قَالُوا اللَّه اء لَوا شنبلَ رلَأَنز 
 ذلك عن يكف أن الرحم وناشده بفيه عتبة أمسك ذلك عند ،1﴾كَافرونَ بِه أُرسلْتم بِما فَإِنا مالئكَةً

 وال بالكهانة وال بالشعر هو ما واهللا قط، مثله مسعت ما قوال مسعت لقد واهللا: يقول قومه إىل رجع مث
 ليكونن فواهللا فاعتزلوه، فيه هو وما الرجل بني خلوا يل، فاجعلوها أطيعوين: قريش معشر يا بالسحر،

                                                             
 .14 -1 فصلت . 1
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 عزكم، فعزه العرب على يظهر وإن بغريكم، كفيتموه فقد العرب تصبه فإن نبأ مسعت الذي لكالمه
  1".لكم بدا ما فاصنعوا رأي هذا: فقال. حممد سحرك لقد: فقالوا

 منط إىل مسع ملا ولكنه والرجز والقصائد اخلطب يعرف قريش بلغاء من" ربيعة بن عتبة" ألنو

 إىل فعاد. الصاعقة عليه تنقض أن مسع مما وارتاع فخاف أقصاه التأثر به بلغ املعجز البيان من جديد
 وفصاحته بالغته يف الكالم تقدير مرجع ألنو" واجلمال باإلعجاز القرآين األسلوب انفراد ليعلن قومه
 لغويا، خلقا خلقوا كأمنا ورأيتهم تأملتهم أين من الذين العرب أولئك يف وخاصة وحده اإلحساس إىل

  2".البيان أوضاع من اللغوية الفطرة به حتس ما أرقى أسلوبه يف مجع قد الكرمي القرآن وكان
 ،ألفاظه واختيار كالمه تأليف يف ا انفرد اليت الطريقة هو" القرآن أسلوب"بـ نعنيه والذي

 اخلاص أسلوبه بشري أو إهلي كالم لكل فإن ،به خاص أسلوب الكرمي للقرآن يكون أن غرابة وال
 انتهجها اليت الطريقة هو وإمنا ،الكالم منها يتألف اليت التراكيب وغري املفردات غري واألسلوب 3.به

 باختالف خمتلفة األساليب أن يف السر هو وهذا ،لكالمه والتراكيب املفردات اختيار يف املؤلف

 املفردات صوغ وقواعد ،واحدة مجلتها يف وتراكيب واحدة يستخدموا اليت املفردات أن مع األدباء،
  4.واحدة اجلمل وتركيب
 وقواعد ،مجلهم ومجله مفردام، فمفرداته لغتهم، يف العرب معهود عن خيرج مل القرآن إن

 قواعدهم وعلى تراكيبه، تألفت كلمام ومن كلماته، تألفت العرب حروف من قواعدهم، صوغه
 غري من عليهم دخل ولو املعجز، الكالمي ومذهبه ،الفذ بأسلوبه أعجزهم فقد هذا ومع تأليفه، جاء
  5.طعن شبه أو طعن هلم يسلم وأن عذر، هلم يتلمس أن ألمكن يعرفونه الذي الباب هذا

 الفنية، الصورة: يعين األسلوب أن ذلك: يقولون ما وصحيح. الرجل هو األسلوب: يقولون
 األدباء أن شك وال الفين، األثر صوغه عند لألديب يأ الذي الشخصي املزاج أو اخلاص، الطابع أو

                                                             
 والسنة، للقرآن العلمیة اللجنة والتطبیق، النظریة بین البیاني القرآن إعجاز شرف، محمد وحنفي/ ،21- 20ص، القرآني البیان البیومي،محمد رجب  . 1
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 شخوصهم بتفاوت الفنية آثارهم قيم مث من وتتفاوت والرباعة، واإلحساس التفكري يف يتفاوتون
 بأسلوب الوجود يظفر مل لذلك البشر، خالق هو وإمنا ،بشرا ليس القرآن نشئم لكن" ،1ومكوناا

 من حممد وغري" وسلم عليه اهللا صلى" حممد يستطيع أن وهيهات ،العظيم القرآن يف إال اإلعجاز بلغ

 واألرض السماوات خلق الذي إن بيانه، وتتحدى أسلوبه، تشبه إبداعه من واحدة آية نشئي أن البشر
: تعاىل اهللا يقول 2".تفصيال وفصله القرآن أنزل الذي هو وبعده قبله وما والوجود واإلنس، واجلن

   .3 ﴾اللَّه بِإِذْن إِلَّا بِآية يأْتي أَنْ لرسولٍ كَانَ وما﴿

 وعلى إعجازه، على دليال كافة الناس أساليب من القرآن خروج يدرك عاقل أي فإن ولذلك
 من عليه قدموا أقواما سأل - عنه اهللا رضي– الصديق بكر أبا أن روى ومما. "البشر كالم من ليس أنه
 فقال السخيف كالمه بعض فحكوا قرآنا، يدعيه كان وما) الكذاب( مسيلمة كالم عن حنيفة بين
 يذهب كان فأين) ربوبية عن أي" (إل" عن خيرج مل الكالم هذا إن وحيكم اهللا؟ سبحان": بكر أبو"

  4".بكم
 عهد ال الذي األسلوب بذلك فاجأهم لذلك وأسلوم وكلمام العرب بلغة القرآن نزل لقد

 أفئدم، ويستهوي بألبام اجلمال ويأخذ السحر ويستأثرهم الدهشة تنتام حائرين فظلوا به هلم
 ودقة تعبريه وبراعة حجته وقوة منطقه، سالمة خالل من وحالوته أسلوبه طالوة على وقفوا ألم

 النظم بديع": "القرآن إعجاز" كتابه يف"الباقالين" قال كما الكرمي فالقرآن. بيانه وروعة تصويره،
 آية من يتفاوت وال آخر، دون مبوضوع خيتص ال اإلبداع وهذا.. البالغة يف متناه التأليف، عجيب

 بديع هو كما ووعيده، ووعده وختويفه، وتبشريه ومواعظه، قصصه يف بديع نظمه أن أي أخرى، إىل
 وفيما مأثورة، وسري كرمية، أخالق من عليه يشتمل وفيما وأحكامه، حكمه يف سواء حد على

 وال القصرية، وآيته الطويلة آياته بني نظمه يف تفاوت وال حجج، من به يأيت وما أمثال، من يضربه

                                                             
 .184 ص ،الكریم القرآن في الفني التعبیر ،أمین شیخ بكري . 1
 .184 ص نفسھ، المرجع . 2
 .78 الرعد . 3
 .168 ص ھامش،، القرآن إعجاز الرافعي، . 4



 

95 

 الذي الضعف ذلك فيه جتد فال معىن إىل معىن من بك ينتقل وهو املكررة قصصه بني أيضا فيه تفاوت
  1".باب إىل باب ومن شيء إىل شيء من يتنقلون عندما البلغاء عند جتده

 غرائبه تنقضي وال عجائبه تنتهي ال الذي الكتاب الكرمي القرآن يبقى اجلمة أسلوبه وخلصائص

 من حروفه به تتميز مبا الكتاب هذا أسلوب مجال يبدأ ،2سامعوه وال قارئوه ميله وال ،جدته تبلى وال
 أو تليه اليت األخرى احلروف مع تنافر فيه واحدا حرفا فيه جند نكاد فال ،بعضها مع التالؤم حسن
 بغريه، أبدل أو ،منها واحد حرف سقط لو حروف من كلماته تألفت: "الرافعي ويقول ،منه القريبة

 ويف النغمة وجرس الوزن نسق يف ظاهرا ضعفا أو ،بينا خلال ذلك لكان آخر حرف معه أقحم أو
 بعضها وإفضاء ،احلروف وتساند ،املخرج وبراعة ،العبارة انسجام ويف ،اللسان وذوق السمع حسن

 ،ترتيبها على أجزاؤه تقع مل مرئي كل من تنكره كالذي ،السمع يف هجنة لذلك ولرأيت بعض، إىل
 جهات إىل منها بقي ما وذهب ،عرضا وبعضها طوال بعضها وخرج ،طبقاا على تنفق ومل

  3".متناكرة

 خالف الذي واألسلوب العجيب والوزن ،الغريب النظم على اشتمل الكرمي القرآن أسلوب إن
 وجوالت صوالت وهلم ولسان، ذوق أهل وهم العرب عقول أخذ لذا ،شعرهم يف العرب ألف ما
 أجود منها وينسجون األلفاظ أحسن فيتحرون اللغوية واملقدرة القول يف حضارم كانت القول، يف

 يعارض، ال الذي األسلوب علو من فيه ما لك يتبني يقرأه حني كتاب إنه الصور، وأفضل العبارات
  4 .إليه يسبق مل ما النظم بديع ومن

 أساليب كتعدد الواحد، املعىن عن للتعبري بالنسبة وتنوعها أساليبه تعدد.. أسلوبه به يتميز ومما
 ما بأقل املعىن عن التعبري وهو باإلجياز، أسلوبه ويستمر املكررة، القصص وأساليب وتعدد النهي،
  .واإلفصاح اإلبانة مع األلفاظ من ميكن
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 .328 ص م،1999-ھـ1419 ،2ط القاھرة، والتوزیع، والنشر للطباعة المنان دار القرآن، علوم في دراسات إسماعیل، بكر محمد . 2
 .247 ص، إعجاز القرآن الرافعي، . 3
 .138 ص، م1984 -ھـ1404، 4ط الكویت، فالح مكتبة، والحدیث بالقرآن التعریف الزفزاف، محمد . 4



 

96 

 على الناس مجيع خياطب ألنه واإلفصاح البيان وبني اإلجياز بني جيمع الكرمي القرآن إن
 فيفهم الساذج األمي يقرأه ،مجيعا فيهم فيؤثر الثقافية، مستويام وتباين العقلية، مداركهم اختالف

 تكاد املعاين من واسعة آفاقا فيه فيجد الثقافة الواسع العامل ويقرأه ،بالدموع عيناه فتفيض ظاهره منه

 لكل واضح وهذا اإلجياز، شدة مع بيان كل على بسموه بيانه يتميز عجيب كتاب هو 1.تنتهي ال
 أو مخاسية األعراب من بنتا مسعت": "األصمعي" قال أميا، أو كان مثقفا ،سليمة فطرة صاحب
  :تنشد سداسية
     استغفاَهللا ر ذَلقَ       هلَّكُ يبِنلْتت إنسبِ اانغرِي الرجز         ـهلِّح  
    غَ لَثْمالٍز نمٍاع يف هلِّد      وانتصاللَّ فلُي لَوأُ مهلِّص  

: تعاىل قوله مع فصاحة هذا أبعد وحيك: فقالت! أفصحك ما اهللا قاتلك: هلا فقلت

 إِنا ۖ تحزنِي ولَا تخافي ولَا الْيم في فَأَلْقيه علَيه خفْت فَإِذَا ۖ أَرضعيه أَنْ موسٰى أُم إِلَٰى وأَوحينا﴿

وهادر كإِلَي لُوهاعجو نم نيلسريني أمرين بني واحدة آية يف فجمع ،2﴾الْم3"وبشارتني و.  

 التعبري وبني التصوير، مجال بني جتمع اليت وكناياته واستعاراته، تشبيهاته،: أسلوبه مجال ومن
 شك ال ومما. وتراكيبه ألفاظه ا توحي اليت املعاين تعدد وكذلك اللفظ، من بقليل الكثري املعىن عن
 البالغة أساطني والتعقيد التنافر من متاما اخلالية ،اجلزلة السهلة بلغته ر قد" العظيم القرآن فإن فيه

 مرتل وحي به فأيقنوا ،واإلصالح اخلري ودعاة احلكماء عقول املعاين تأدية يف بأسلوبه وملك ،والبيان
 على اشتمل فقد البيان، وروعة التصوير ودقة التعبري مجال من فيه رأوا ملا ،أحد يتقوله أن يستحيل

 مل العرب كان بالغية بسمات منطقه واتصف سواه، لكالم تتوفر مل املعاين تأدية يف لغوية خصائص
  4 .اإلعجاز وقمة التحدي منتهى وهذا بلغتهم، نزل أنه مع القرآن، هذا غري يف عليها يقعوا
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 مما صنع كل يف أبدع الذي اهللا صنع من وبالغته مجاله وأسلوبه وتركيبه لفظه اهللا كتاب إنه
 العبد به تشبث كلما وجالال، وجزالة وعذوبة وتألقا مجاال يوم كل يزداد وهو الكون، هذا يف خلق

ظل حمافظا على  .وطالوته عذوبته بفيض وتنعم بسحره وانتشى وروائعه، ببدائعه وانتفع جبماله أحس

 بفترات احلاضر عصرنا إىل الكرمي القرآن نزول عهد من العربية اللغةأن "علو بالغته وسر براعته رغم 
 يف والقرآن ،وبداوة وحضارة ومجود، وحركة وانقباض، واتساع ونزول علو بني تأرجحت وأدوار

 ويفيض وهداية، نورا يشع وهو ،مسائه من اجلميع على يطل ،عليائه يف واقف األدوار هذه كل
 راية حيمل طريا غضا كان كما يزال وال ،وطالوة جدة ويرف وجزالة، رقة ويسيل وجالال، عذوبة

: وصولته اإلعجاز وسلطان وقوته احلق صراحة يف قائال ،وثقة يقني يف العامل أمم ويتحدى ،اإلعجاز

 بعضهم كَانَ ولَو بِمثْله يأْتونَ لَا الْقُرآن ذَاهٰ بِمثْلِ يأْتوا أَنْ علَٰى والْجِن الْإِنس اجتمعت لَئنِ قُلْ﴿

  .1﴾ظَهِريا لبعضٍ

 واالستئثار العقول على والسيطرة القلوب يف التأثري ذلك الكرمي القرآن أسلوب مجالية ومن
 يتجاوز أن قبل ،القلوب أعماق ومعانيه مببانيه يقتحم فهو" النفوس على السيطرة وبسط باإلحساس

 العقل ملكات على بسلطانه يهيمن حىت املشاعر، وخلجات النفوس بواطن يف ويغوص اآلذان،
 هذا بني وجيمع وعيده، بشدة واخلوف احلزن فيها ويشيع وعده، جبميل السرور فيها فينشر واحلس،

 والطمع عذابه، من اخلوف بني القلوب فتتقلب وترهيبه، ترغيبه أسلوب خالل من واحد آن يف وذاك
 أثر لنا يبني تعاىل قوله إىل أنظر 3.والطمأنينة التصدع بني اهللا خشية يف اجلوارح وتتجلجل 2.رمحته يف

 متصدعا خاشعا لَرأَيته جبلٍ علَى الْقُرآنَ هذَا أَنزلْنا لَو﴿:فيقول األحياء قبل اجلماد يف الكتاب هذا

نم ةيشخ ويقول .4﴾اللَّه :﴿لَ اللَّهزن نسأَح يثدا الْحابتا كابِهشتم ثَانِيم رعقْشت هنم لُودج 
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يننَ الَّذوشخي مهبر ثُم نيلت مهلُودج مهقُلُوبكْرِ إِلَى وذ لُ﴿: عاله يف جل وقوله .1﴾اللَّهزننو نم 

آنا الْقُرم وفَاٌء هةٌ شمحرو نِنيمؤلْم2﴾ل.  

 تستهويه منهم الواحد كان البيان، أساطني وهم البالغة وفرسان ،الفصاحة أرباب هم والعرب
 البليغ، الكالم يسمع عندما ساجدا خير فرمبا النسج، احملكم والتركيب البليغة والعبارة الفصيحة الكلمة

 حالوة البليغ الفصيح الكالم يف ويلقى العجيبة، واألساليب املعجز البيان ناصية ميتلك ذلك مع وهو
 فكان مللكته وصقال ملوهبته، وتنمية لفطرته، وإرضاء لغريزته، إشباعا فيه ألن حالوة، بعدها ليس

 عليه اهللا صلى" اهللا رسول من الكرمي القرآن إىل ليستمعوا الظالم يف ليال يتسللون قريش صناديد
 شريق بن واألخنس ،"سفيان أبا"و ،"جهل" أبا أن: سريته يف إسحاق ابن ذكره ما وهذا" وسلم

 منهم كل فأخذ بيته، يف بالليل يصلي وهو" وسلم عليه اهللا صلى" اهللا رسول من ليسمعوا ليلة خرجوا
 ال لبعض بعضهم وقال! فتالوموا الطريق، فجمعهم صاحبه، مبكان يعلم ال وكل منه، فيستمع ،جملسا

 الثانية الليلة كانت إذا حىت انصرفوا، مث شيئا، منفسهأ يف ألوقعتم سفهائكم بعض رآكم فلو تعودوا
 فقال الطريق، فجمعهم تفرقوا، الفجر طلع إذا حىت له يستمعون فباتوا جملسه، إىل منهم كل عاد

 منهم رجل كل أخذ الثالثة الليلة كانت إذا حىت... انصرفوا مث ،مرة أول قال ما مثل لبعض بعضهم
 نتعاهد حىت نربح ال: فقالوا الطريق، فجمعهم تفرقوا، الفجر طلع إذا حىت له يستمعون فباتوا جملسه،

  3.تفرقوا مث ذلك على فتعاهدوا نعود، ال أن
 استجابة القرآن لسماع العرب استلذاذ على تدل الشريفة النبوية السرية عن القصة هذه إن

 تأثري كان وإذا. احملكم الرصني واألسلوب املؤثرة والعبارة البليغة للكلمة وحبهم العربية لفطرم
 بذل ومهما" اإلميان؟ أهل يف تأثريه يكون فكيف القصة، تلك يف رأينا كما الشرك أهل يف القرآن

 يبلغوا فلن منطقه، وعذوبة تصويره ورقة تعبريه، ودقائق أسلوبه، لطائف ختريج يف جهد من العلماء

                                                             
 .23 الزمر . 1
 .82 اإلسراء . 2
 .373-372ص، م1992- ـھ1412، 2ط بیروت، الجیل، دار الكریم، القرآن لدراسة المدخل أبوشھبة، محمد . 3
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ومن هنا وجب علينا اإلشارة إىل بعض ألفاظ القرآن  .1البحر من العصفور يبلغ كما إال كله ذلك من
  . وحماولة الوقوف على دقة دالالا ومجالياا يف السياق النصي القرآين

  :الدقيق املعىن على وداللتها القرآن ألفاظ
 يف دقيقة فروق من العربية اللغة ألفاظ بني ملا وذلك ألفاظه، اختيار يف القرآن أسلون يتأنق

 املكان هذا بأن تؤمن ا تكاد فائقة، دقة يف معناه يؤدي حيثكال  يستخدم فالقرآن ومعناها، داللتها
 أختها، به وفت الذي املعىن توفية تستطيع ال أخرى كلمة وأن بعينها، الكلمة تلك له خلقت كأمنا

 استخدام عدم إىل الكرمي القرآن دعا وقد ... 2أداء أقوى املعىن من نصيبها لتؤدي وضعت لفظة فكل

قَالَت الْأَعراب َآمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن ﴿:احلجرات سورة يف تعاىل فقال آخر، لفظ مكان لفظ
ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِميخدا يلَما ونلَميرى ولكنه اللفظ استعمال يف التهاون يرى ال فهو ،3﴾ قُولُوا أَس 

 العربية يف معىن هلا  )راعنا( كلمة كانت وملا متويه، وال لبس غري من احلقيقة على ليدل فيه التدقيق

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا  ﴿: تعاىل فقال ا الرسول خماطبة عن املؤمنني ى مذموم،

 رِينلْكَافلوا وعماسا ونظُرانيمأَل ذَاب5.املعىن به يؤدي لفظ، من خيتار فيما الدقة شديد فالقرآن 4﴾ع   

 أو نييبالغ أو مفسرين أكانوا سواء وحديثا قدميا الدارسني باهتمام الكرمي القرآن ألفاظ حظيت ولقد 

 القرآين النص بناء يف األوىل اللبنة هي فاأللفاظ ،ألمهيتها وذلك الكالم وعلماء النقاد من غريهم
 أللفاظ الدراسة تلك ومن األسلوب، يقوم األلفاظ وعلى والقوة، باجلمال يتصف والذي البليغ املعجز
 خالل من للتحليل قابلة وحدات هي واجلمل اجلمل، تراكيب من امبا  يتصل وما الكرمي، القرآن
 وهي اللغات، من لغة أية يف املفيد للكالم الصغرى اللفظية الصورة هي أو منها، املتكونة اللغوية املادة

                                                             
 .356 ص القرآن، علوم في دراسات إسماعیل، بكر محمد . 1
 .51 ص القرآن، بالغة من بدوي، أحمد أحمد.  2
 .14 الحجرات.  3
  .1ط ،لبنان بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة النفائس دار المختارة، العرب لغة القرآن لغة فلفرجي، رواس محمد عن :بالعبرانیة إلینا التفت: راعنا، 

  .22 ص م،1988-ھـ1408
 .104 البقرة.  4
 .52 ص ،المرجع نفسھ بدوي، أحمد أحمد.  5
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 اليت الوسيلة هي مث ذهنه يف أجزاؤها تألفت قد كانت ذهنية صورة أن به املتكلم يبني الذي املركب
  .1السامع ذهن إىل املتكلم ذهن يف جال ما تنقل

 اآليات حتليل يقوم مث منها املكونة واجلمل األلفاظ كل يتبع الكرمي القرآن ألفاظ دارس وإن

  .فيها اجلمال مواطن إىل الوصول مث تتضمنها اليت األحكام عن للكشف هلا املمثلة
 يف التعبري خصائص دراسة خالله ومن الكرمي القرآن يف األلفاظ بتتبع اهتمت اليت الدراسات هذه ومن

 القرآن يف استخداماا يف بينها ويفرق يتبع فهو "املطعين العظيم عبد" الدكتور دراسة الكرمي، القرآن
 واستخدم جمازيا، معناه وكان مواضع يف اللفظ هذا استخدم فقد) مرض( لفظ مثال ذلك من: الكرمي
 باملعىن موضعا عشرة ثالثة يف) مرض( لفظ استخدم فقد أخرى، مواضع يف نفسه للفظ احلقيقي املعىن

 حيتمل فإنه 2﴾فَهو يشفنيِوإِذَا مرِضت ﴿ :تعاىل قوله أما احلقيقي، باملعىن مواضع وعشرة اازي

  .3اازي واملعىن احلقيقي املعىن
 العقل خيفي كان خمتلفة، دقيقة استعماالت يف األلفاظ تلك استعمال يف اخلالف يقع وقد

 اإلمث مواضع يف) فعال( القرآن استخدمها) ختم( مادة يف فمثال االسم، الستعمال مغاير باستعمال
  :تعاىل قوله يف فعال وردت قد اخلامتة وحسن والثناء املدح مقام يف) امسا( استخدامها أما والتهديد،

﴿يهِمدا أَينكَلِّمتو هِماهلَى أَفْوع متخن موومٍ ﴿ :قوله يف والثاين. 4﴾الْيتخيقٍ محر ننَ مقَوسي 

كسم هامت5﴾خ.   

 كلمة ذلك من الكرمي القرآن يف مفردة تأيت وال كلمة يف اجلمع بصفة األلفاظ بعض ترد وقد 
  آية) 16(عشر ستة يف ورد" األلباب" ولفظ: آية) 23( وعشرين ثالثة يف) مجعا( وردت" الظلمات"

  .6واحدة آية يف وردت )األرجاء( ولفظ. آيات مخس يف وردت" األرائك" ولفظ

                                                             
 .16 ص ،م1994 -ھـ1414 ط، د اإلسكندریة، الجامعیة المعرفة دار النور، سورة في الكریم القرآن لغة السید، إبراھیم صبري.  1
 .80 الشعراء.  2
  .313- 310 ص م،1992 مصر، وھیبة، مكبة ،1ج البالغیة، وسماتھ القرآني التعبیر خصائص المطعني، العظیم عبد.  3
 . 65 یس.  4
 . 26-25 المطففین.  5
 .19- 18 ص ،المرجع نفسھ المطعني، العظیم عبد.  6



 

101 

 فقد" اجلنة" كلفظ أخرى تارة وجمموعة تارة مفردة الكرمي القرآن ألفاظ بعض وردت وقد
  .قط مجعا ترد ومل فقط مفردة النار وردت وباملقابل ومجعا مثىن، أو مفردا الكرمي القرآن يف وردت

) 08( مثانية ويف مجعا موضعا) 69( وستني تسعة ويف مفردا، موضعا) 70( سبعني يف ورد اجلنة لفظ

  .1فقط مفردا موضعا) 145( وأربعون ومخسة مائة يف النار لفظ ورد وبينما مثناة، مواضع
 القرآن يف اليمني لفظ ورد فقد أخرى، تارة وباجلمع تارة باإلفراد جاءا والشمال اليمني لفظا إما

 مواضع مثانية يف الشمائل بينما مفردا، مواضع ثالثة ويف مجعا، موضعا) 41( وأربعني واحد يف الكرمي
 ويأيت مفردة الواحدة اآلية يف اللفظة تأيت قد أنه األمر يف والغريب .مجعا) 2( اثنني موضعني ويف مفردا

أَولَم يروا إِلَى ما خلَق اللَّه من شيٍء يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمنيِ ﴿: تعاىل قوله يف كما مجعا مقابلها

  .2﴾والشمائلِ سجدا للَّه وهم داخرونَ

 الباطل أهل جهة الشمال كانت ولكن:"قائال ذلك "حسني القادر عبد" الدكتور علل وقد 

 طرف بينما فيه تشفي فال ومعروف حمدد واحد واخلري احلق فطريق ،3مجعت الشمال أصحاب وهم
 ولفظ القرآن يف مفردا جاء"السمع" لفظ نرى كذلك...مجعت لذلك متعددة والضالل والشر الباطل

لَا تقْف ما لَيس لَك بِه ﴿و:تعاىل اهللا قول عدا ما 4الكرمي القرآن آيات مجيع يف مجعا جاء" األبصار"

 مفردة" البصر" كلمة وردت فقد 5﴾علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا

مال للقلب والعقل، يشمل هي كلمات قليلة تقيم منهجا كا .6أعلم اهللا هنا؟ املخالفة سر فما أيضا،
يكون ..املنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اهللا

 .7اإلنسان مسؤوال عن مسعه وبصره وفؤاده

                                                             
 .19-18 ص ،1ج ،البالغیة وسماتھ القرآني التعبیر خصائص المطعني، العظیم عبد.  1
 .101 الشعراء ،48 النحل.  2
 .140 ص القرآن، بالغة من بدوي، أحمد.  3
 .150-148ص "بصر"،  440ص   "سمع" مادة الكریم، القرآن في أللفاظ الفھرس المعجم الباقي، عبد فؤاد محمد.  4
 .36 اإلسراء.  5
 . 10 ص ،م1984 ،1ط القاھرة، العربي، الخلیج مؤسسة الفرقان، دار، القرآن بدیع من السامرائي، إبراھیم.  6
 .2227م، ص 2003-ھـ32،1423، دار الشروق، ط 18-12، األجزاء 4سید قطب، في ظالل القرآن، مج .  7
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 يف منهما كال فيستعمل املعىن، يف الكرمي القرآن بينها يفرق املعىن يف متقاربة أو متشاة ألفاظ وهناك
 الفرق نلمس نكاد ال جيدا نتأمل مل إذا أننا مع املوضع، ذلك يف اآلخر اللفظ يستعمل وال موضع
 عبد عائشة"و"املطعين العظيم عبد" احملدثني ومن الظاهرة، هذه وحديثا قدميا الدارسون تتبع وقد بينهما

 القرآن يف) والريب - الشك( لفظيت عن حتدث حني "السامرائي إبراهيم" إليها تنبه كما "الرمحان

قَالُوا يا  ﴿:تعاىل قوله يف كما 1)مريب(بـ موصوفة) الشك( لفظ جميء انتباهه لفت فقد الكرمي،
 كي شا لَفنإِنا وناؤَآب دبعا يم دبعا أَنْ نانهنذَا أَتلَ ها قَبوجرا مينف تكُن قَد حالص ها إِلَيونعدا تمم

   2﴾مرِيبٍ

 الشك يوصف كذلك الريب من أضعف الشك أن: "السامرائي إبراهيم" الدكتور يرى وكما
 ال الكرمي للقرآن الرباين املصدر وعن البعث، ويوم القيامة موعد عن احلديث يكون وعندما بالريب،

  ،3الشك لفظة املقامات هذه يف ترد

 ،امل ﴿ :تعاىل وقوله 4﴾ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني ،امل﴿:تعاىل قوله يف كما 

نيالَمالْع بر نم يهف بيابِ لَا رتزِيلُ الْكنوتعين مواضع ويف القرآن يف الشك" لفظة تأيت بينما. 5﴾ت 

علْمهم في الَْآخرة بلْ هم في شك منها بلِ ادارك ﴿: تعاىل قوله يف كما اليقني وعدم األمر يف التردد
 ا اخلاص موقفها هلا وداللتها توظيفها قي دقيقة الكرمي القرآن يف لفظة فكل ،6﴾بلْ هم منها عمونَ

  .آخر لفظ حملها حيل أن ميكن وال
 به ترد الذي املعىن غري مبعىن ترد موضع كل ففي معانيها وتتعدد األلفاظ بعض أحيانا ترد كما

" هدى" كلمة فمثال العربية، اللغة يف اللفظي املشترك باب يف يدخل ما وهذا اآلخر، املوضع يف
  .7اآلخر عن خمتلف مبعىن ترد مرة كل ويف موضعا، عشر سبعة يف الكرمي القرآن يف وردت ومشتقاا

                                                             
 .21-20ص ،1ج والتبیین، البیان الجاحظ،.  1
 .14 الشورى ،54 فصلت ،54 سبأ ،09 إبراھیم ،62 ھود.  2
 .11ص ،المرجع نفسھ السامرائي، إبراھیم.  3
 2-1 البقرة.  4
 .26 الجاثیة ،7 الشورى ،7-5 الحج ،21الكھف ،2- 1 السجدة.  5
 .8 ص ،21 سبأ ،10 إبراھیم،  104- 94 یونس ،66 النمل.  6
 .373 ص ،1، جالبالغیة وسماتھ القرآني التعبیر خصائص المطعني، العظیم عبد.  7
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 حتمل موضع كل ويف موضعا وعشرين واحد يف الكرمي القرآن يف جاءت احلق كلمة وكذلك
  .السابق للمعىن مغايرا.. جديدا معىن

 استخدم اليت املعاين بلغت فقد" السوء" لفظ الكرمي القرآن يف كثريا ذكرت اليت األلفاظ ومن

 تسع يف جاء اللفظ ذكر بينما املعاين أوجه من وجها عشرين حوايل املادة هذه الكرمي القرآن فيها
  .1موضعا ومخسني

 إال املعاين هذه بني اللغوية الفروق إدراك ميكن ال أنه "املطعينعبد العظيم " الدكتور ويرى
  .2وهلة ألول تبنيها ميكن وال دقيقة، اعتبارات على يقوم بينها والتفرقة الدقيق بالتأمل

 مل ما ومقبولة صحيحة تبدو وكلها متعددة، ملعان باحتماهلا فتمتاز الكرمي القرآن ألفاظ بعض أما

 فلفظ ،3﴾واللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ﴿الكرمية اآلية يف جاء ما ذلك ومن بينها التعارض يظهر

 ملاذا دأح حياسبه أن دون عباده من يشاء من يرزق اهللا إن: منها كثرية معان ميثل اآلية هذه يف حساب
 أو الغين، هو ألنه عنده ما نفاذ حسبة لنفسه حماسبة بغري يشاء من يرزق اهللا أن: هو آخر ومعىن رزقه؟

 ألن وكيفيتها، األرزاق جهة املرزوق العبد حسبان يف يكون ال حيث عباده من يشاء من يرزق اهللا أن
 يغفر ألنه عمله، على له حماسبة أو مقافية بغري يشاء من يرزق اهللا أن أو اهللا، إال يعلمه ال األمر ذلك
 رزقا يشاء من يرزق اهللا إن: املعىن يكون قد وأخريا حلكمه، معقب ال يشاء، من ويعذب يشاء، ملن

  . 4حصر أو حساب حتت يدخل ال كثريا،
 دون نفسك إىل تتوارد اليت املعاين بسهولة ومجلة وتراكيبه القرآن ألفاظ يف اجلمال يتجلى وهنا

 للصحة، حمتمل أو صحيح وكلها املعاين احتمال يف عدة أوجه هلا كلمات تسمع فإنك خاطر، كد
 بألوان رتك عهامجي أضالعه إىل نظرت فإذا شعاعا، منه ضلع كل يعطيك أملاس من نص هي كأمنا

 رأى غريك إىل فيها النظر وكلت لو ولعلك. تدع وماذا عينك تأخذ ماذا تدري فال كلها الطيف

                                                             
 .373 ص ،1، جالبالغیة وسماتھ القرآني التعبیر خصائص المطعني، العظیم عبد . 1
 .373 ص ، 1ج نفسھ، المرجع.  2
 .212 البقرة.  3
 .117 ص م،1985 -ھـ1405 قطر، الدوحة، الثقافة دار القرآن، في جدیدة نظرات العظیم النبأ دراز، اهللا عبد.  4
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 مترامي حميطا نرى بل له، ييسر ما منه كل يأخذ الزمان مع مفتوحا كتابا جتد وهكذا رأيت، مما ثركأ
 .1األجيال وال األفراد عقول حتده ال األطراف

  :وبالغتها القرآنية املفردة مجالية
 اللسان على وأيسرها معىن، أفصحها وألفاظها العربية اللغة مفردات من تعاىل اهللا اصطفى

 وأوفاها القلوب، على تأثريا وأقواها وقعا، األذن على وأحالها وأمتعها األفهام، على وأسهلها أداء،
 بعيد، من وال قريب من البشر كالم نسجه يف يدانيه ال البنيان، حمكم تركيبا ركبها مث للمعاين، تأدية

 وما القلوب شغاف وتقتحم النفوس خلجات عن تعرب اليت اإلحياءات من ألفاظه يف يكمن ملا وذلك
 أو حروفها خمارج تقاربت مهما األلفاظ هذه بني وثيق وانسجام ،ةعجيب ألفة من تركيبه يف يكون

 ونفخ الفيض، هذا) الكلمات( عليها وتعاىل سبحانه اهللا أفاض: "اخلطيب الكرمي عبد يقول 2.تباعدت
 يعرفها اليت طبيعتها الكلمات تلك على أبقى ذلك مع لكنه موسى، عصا يف نفخ كما روحه، من فيها

 األلفاظ فصاحة أن العلماء بعض اعترب لذا 3.كذلك طبيعتها موسى عصا على أبقى كما منها، الناس
 ألنه معجزا صار إمنا القرآن أن اعلم: "قال اخلطايب ومنهم الكرمي القرآن إعجاز وجوه أحد القرآنية

 األلفاظ أنسب اختيار يعترب وهو 4".املعاين أصح مضمنا التأليف نظُوم أحسن يف األلفاظ بأفصح جاء
 من نوع كل وضع هو الصفات هذه هلا جتمع اليت البالغة هذه عمود أن اعلم:" فيقول ،ةالبالغ عمود

 جاء غريه مكانه أبدل إذا الذي به، األشكل األخص موضعه الكالم فصول عليها تشتمل اليت األلفاظ
 سقوط معه يكون الذي الرونق ذهاب وإما الكالم، فساد منه يكون الذي املعىن تبدل إما: منه

 مراد بيان إفادة يف متساوية أا الناس أكثر حيسب املعاين يف متقاربة ألفاظا الكالم يف أن ذلك البالغة،
 خبالف اللغة أهل علماء عند ترتيبها ويف فيها واألمر... والشكر واحلمد واملعرفة، كالعلم اخلطاب،

                                                             
 .118-117 ص القرآن، في جدیدة نظرات العظیم النبأ دراز، اهللا عبد.  1
 .328 ص القرآن، علوم في دراسات إسماعیل، بكر محمد . 2
 . 30م،ص1999-ھـ2،11419والتوزیع،ط والنشر للطباعة المكتبي دار عتر، الدین نور إشراف القرآنیة، المفردة جمالیات یاسوف، أحمد . 3
 بمصر، المعارف دار سالم، زغلول ومحمد اهللا، خلف محمد تحقیق، القرآن إعجاز في رسائل ثالث ضمن القرآن، إعجاز بیان الخطابي، . 4
 .27 ص م،3،1986ط
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 يف يشتركان قد كانا وإن ،معانيها بعض يف صاحبتها عن تتميز خاصية منها لفظة لكل ألن ذلك،
  1".بعضها

 وملا القرآن، ونزول اإلسالم جميء قبل هاوواستعمل العرب عرفها وألفاظها العربية فاملفردات

 يف ألفاظهم بعض استعمل لكنه املعاين، من أنزلوا ما على ألفاظهم يرتل فكان بلغتهم، نزل القرآن نزل
 ومن منه يقصد الذي اإلسالمي للمعىن متكينا به يتصل فيما أو فيه، استعملوه الذي املعىن من أخص
 أن من": وسلم عليه اهللا صلى" اهللا رسول به جاء مبا التصديق يف" اإلميان" لفظ استعمل قد أنه ذلك

 اإلميان منهم طلب مما ذلك غري إىل... فيها ريب ال آتية الساعة وأن رسوله، حممدا وأن واحد، اهللا
  . التصديق مطلق على يطلق كان ذلك قبل أنه مع به،

 وقراءة، قيام، من:  بالتسليم واملختتمة بالتكبري املفتتحة األفعال هذه فهي" الصالة" لفظ وأما
 هلا أصبح الصالة ألن الدعاء، مطلق يف ذلك قبل يستعمل كان أنه مع. وتشهد وسجود، وركوع،

 :قال أو ،2الصلَاةَ﴾وأَقيموا  ﴿:تعاىل قال فإذا والدعاء، التضرع أنواع من خاص كيان اإلسالم بعد

 شرعها اليت املعروفة الصالة إال مراده يكون ال ،3﴿إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْمؤمنِني كتابا موقُوتا﴾

 استعمله وقد والزيادة، النماء يف يستعمل كان فإنه ،"الزكاة" لفظ وكذلك الدعاء، مطلق بل اإلسالم،
 وكذلك عام، كل يف األموال وزكاة الفطر، كصدقة للفقري، إعطاؤه جيب الذي املقدار يف القرآن

 قصد على الشرع عرف يف يطلق صار مث ما، مكان إىل القصد يف يستعمل كان فإنه" احلج" لفظ
 النسك وإمتام بزيارا إال احلج يتم ال اليت األماكن من وغريمها ةوعرف احلرام، اهللا بيت قصد هو خاص

  4 .فيها

                                                             
 .29 ص القرآن، إعجاز بیان الخطابي، . 1
  277-110-43 البقرة . 2
 . 103 النساء . 3
 .125-124 ص والحدیث، بالقرآن التعریف: الزفزاف محمد . 4
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 الصحابة وهل وغرابتها الكرمي القرآن ألفاظ وضوح عن احلديث إىل يدعونا األمر هذا وإن
 اآلخر والبعض فهم بعضهم أن أم وألفاظه القرآن فهموا" وسلم عليه اهللا صلى" الرسول عاصروا الذين
  عجز؟

 إعجاز" كتابه يف الرافعي ويوضح بالغرائب تسميتها على اصطلح ألفاظا الكرمي القرآن يف إن
 عن مرته القرآن فإن شاذة، أو نافرة أو منكرة أا بغرابتها املراد ليس: " فيقول الغريب معىن" القرآن

 يف يساوي ال حبيث التأويل، يف مستغربة حسنة تكون اليت هي هاهنا الغريبة اللفظة وإمنا مجيعه، هذا
  1".الناس وسائر أهلها، ا العلم

 حيدثنا وكما ومبينا، مفسرا الغريب جمال يف" عنهما اهللا رضي" "عباس بن اهللا عبد" ظهر وقد
 راسخة قدم على تدل له "األزرق بن نافع" وأسئلة الغريب، معمعة يف خاض صحايب أول أنه التاريخ

  :األمثلة بعض ونقدم. ألفاظها ومدلوالت كالمها، مبواقع والعلم العرب، لغات معرفة يف
 ابن قال ،2﴾عزِين الشمالِ وعنِ الْيمنيِ عنِ ﴿:تعاىل اهللا قول عن عباس بن اهللا عبد نافع سأل .1

 األبرص بن عبيد مسعت أما نعم،: قال ذلك؟ العرب تعرف وهل نافع، قال الرفاق، حلق: عباس
          :يقول وهو

 الطويل         3اينزِع هرِــبنم لَوح واونكُي         ىتح يهإلَ ونعرهي وااُءجفَ        

 : عنترة قول مسعت أما ،احلاجة :الوسيلة قال ،4﴾الْوسيلَةَ إِلَيه وابتغوا ﴿ :تعاىل قوله عن وسأله .2

 الكامل           5يبِضختو يلحكَت وكذُأخي نْإِ      ةٌيلَسو يكلَإِ مهلُ الَجالر إنَّ         

 :القائل قول مسعت أما ،وبالغه نضجه: قال ،6﴾وينعه أَثْمر إِذَا ﴿: تعاىل قوله عن وسأله .3

 الطويل       7عانِي تبالن ماعن نصغُ زتاه اكم      تدوأَت اِءسالن سطَو تشم ام اإذَ          

                                                             
 .74ص القرآن، إعجاز الرافعي، . 1
  .أحد رؤوس الخوارج الذي تنسب إلیھ طائفة األزارقة والتي لم یكن للخوارج فرقة أكثر  )م685ھـ 65( ،أبو راشد نافع بن األزرق الحنظلي التمیمي

یسائلھ في  ،معاویة األموي، وكان في أول أمره من أصحاب عبد اهللا ابن عباس عددًا وأشد شوكة منھا، وقد خرج على الدولة في أواخر عھد یزید بن
 .مسائل القرآن الكریم ویرجع إلیھ في التفسیر ثم غلب علیھ التمرد

 . 37 المعارج . 2
 .278ص القاھرة، بمصر، المعارف، دار الرحمان، عبد عائشة للقرآن، البیاني اإلعجاز في البیت . 3
 .35 المائدة . 4
 .279ص الرحمان، عبد عائشة للقرآن، البیاني اإلعجاز في البیت . 5
 .99 األنعام . 6
 .280 ص الرحمان، عبد عائشة للقرآن، البیاني اإلعجاز في البیت . 7
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 قول مسعت أما الشمس، حر شدة من تعرق ال: قال ،1﴾تضحى ولَا﴿ :تعاىل قوله عن وسأله .4

 :القائل

           أَرت الرج إذا اأم الشمس عارضت       فيضىح، اوأم بالعشي فيخصالطويل       2ر  
 يف منها طرفا ذكرت واليت ،الغريب يف املتعددة املسائل هذه على" السيوطي" اإلمام ويعلق

 سؤاال، عشر بضعة حنو يسريا منها حذفت وقد ،األزرق بن نافع مسائل آخر هذا: "بقوله البحث هذا
 األنباري بكر أبو وأخرج ،عباس ابن إىل خمتلفة بأسانيد منها أفرادا األئمة أخرج مشهورة أسئلة وهي

 علىو 3.قطعة منها" الكبري معجمه" يف الطرباين وأخرج قطعة، منها" واالبتداء الوقف" كتاب يف
 على عباس ابن استدالل قصة" اجلاهلي األدب" كتابه يف ينكر" حسني طه" الدكتور أن من الرغم

 أن لتثبت وتصنع تكلف يف وضعت قد القصة أن يزعم وهو ،العريب بالشعر الغريبة القرآنية الكلمات
 له كان فقد عليه مدسوسة القصة هذه أو العرب لغة من للفصيح مطابقة كلها الكرمي القرآن ألفاظ
  4.األخبار من كثريا عليه يدس" عكرمة" وهو موىل

 إهلام من موهوبة ميزة وهي ،التأويل بعلم متيزه" عنه اهللا رضي" عباس ابن عن يعرف ومما
  .5»التأويل علمه اللهم«: فقال ،له دعا قد - ثبت كما–" وسلم عليه اهللا صلى" الرسول ألن السماء

 لغات من هي وإمنا قريش لغة من ليست ومفردات ألفاظ على الكرمي القرآن اشتمل وقد  

 يف منها أمثلة بذكر ونكتفي" القرآن يف اللغات" كتابه ،املقري عمر بن إمساعيل ألف وقد ،العرب
  : ومنها ،البقرة سورة

  
  

                                                             
 .119 طھ . 1
 . 295 ص الرحمان، عبد عائشة للقرآن، البیاني اإلعجاز في البیت . 2
 .58-57 ص م،2001 -ھـ1421 ،1ط القاھرة، الكتب عالم القرآنیة، الدراسات من مكرم، سالم العال عبد . 3
 .59ص المرجع نفسھ، . 4
  اهللا عبد أحادیث باب م،1983-ه1404 ،2ط الموصل، والحكم، العلوم مكتبة الناشر الكبیر، المعجم)  القاسم أبو أیوب بن أحمد بن سلیمان( الطبري . 5
 .238ص ،10587 رقم المطلب، عبد بن عباس بن
 .الدكتور نشره، "القرآن في اللغات" كتاب لھ. عباس ابن إلى بإسناده، المقرئ حسنون بن الحسین بن اهللا عبد عن، المقرئ عمرو بن إسماعیل ھو 

  .بالقاھرة الرسالة بمطبعة م،1946 -  ھـ1365 عام في المنجد الدین صالح
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  القبيلة لغة  معناه  اآلية  اللفظ
  طيء  اخلصب  35  رغدا

  عمان  املوت  55  الصاعقة
  طيء  العذاب  59  رجزا

  كنانة  صاغرين  65  خاسئني
  جرهم  استوجبوا  90  بغضب فباءوا

  هذيل  باعوا  90  اشتروا
  طيء  خسر  130  نفسه سفه
  مذحج  اجلماع  197  رفث فال
  خزاعة  انفروا  199  أفيضوا مث

  متيم  احلسد  213  بينهم بغيا
  هذيل  حققوا  228  الطالق عزموا وإن

  شنودة أزد  حتبسوهن ال  232  تعضلوهن فال
  1 هذيل  آجر  264  صلدا فتركه

 قادرة تكن مل وحدها قريش لغة ألن الباب هذا ضمن تدرج كثرية ألفاظ الكرمي القرآن ويف
 عقريم محلوا إذا قبائلهم لغات من يتخريون كانوا العرب الشعراء أن كما ،اهللا كتاب محل على

  .وموامسها وأسواقها قريش يف بضاعتهم ويقدمواأشعارهم يف مواسم مكة،  لينشدوا وجاءوا
 الكرمي القرآن ملعاين تيسريا ذلك وفعلوا أصوهلا يف وحبثوا األلفاظ ذه العلماء اهتم وقد

 جماز" كتاب اال هذا يف مصنف أول وكان الكلمات تلك عليها تدل اليت للدالالت وكشفا
 أن على "الرسائل" كتابه يف السيوطي نص فقد ،)هـ209 ت( املثىن بن معمر عبيدة أليب" القرآن

 ،ااز اسم حيمل كان وإن الكتاب وهذا ،"املثىن بن معمر عبيدة أبو" القرآن غريب يف صنف من أول
                                                             

 .60 -59 ص القرآنیة، الدراسات من مكرم، سالم العال عبد . 1
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 بالشعر الغريب هذا وتفسري القرآنية الكلمات من الغريب حول يدور كتاب أمره حقيقة يف فهو
 غريب تفسري" ومنها الكرمي القرآن يف الغريب بألفاظ اهتمت أخرى كتب تلته مث ،1العرب وكالم
 وكتاب ،"األندلسي حيان أيب"ـ ل" القرآن لغات"وكتاب) هـ276 ت( "قتيبة ابن"ـ ل "القرآن

  2 .وغريها " املقرئ  عمرو بن إمساعيل"ـ ل" القرآن يف اللغات"
 لغات من وهي الغريبة األلفاظ وأن قريش بلغة أنزل الكرمي القرآن أن نبني أن احلق ومن

 يتعارض ال وهذا قرشية الكرمي القرآن ألفاظ فمعظم قريش هلجة على تطغ مل األخرى العربية القبائل

 فيه وصرفْنا عربِيا قُرآنا أَنزلْناه وكَذَلك ﴿: وقوله ،3﴾عربِيا قُرآنا أَنزلْناه إنا﴿:تعاىل اهللا قول مع

نم يدعا أنزل اليت قريش للغة بالنسبة غريبة وهي العرب لغات من هي الغريب ألفاظ ألن ،4﴾الْو 

 يف ا ختتلط اليت أو املوفدة القبائل هذه من تأخذ كانت قريشا إن: ويقال .تعاىل اهللا كتاب معظم
 مدى وعلى املوسيقية العذبة والكلمات الرقيقة األلفاظ من مسامعهم على وقعه خف ما رحالم

 متثل متعددة هلجات من خليط قريش هلجة أن على دليل فهو ذلك صح وإن هلجتهم، تكونت السنني
 فيها تتمثل اليت اللهجة ألا ا، الكرمي القرآن نزل مث ومن العربية، اجلزيرة يف العربية اللهجات

 ألن الصواب، إىل قريب" مكرم سامل" ومنهم الدارسني بعض يرى كما القول وهذا5".العرب هلجات
 وتراكيبها ،ألفاظها يف خاصة هلجة لقريش أن قلنا وإذا اللهجات، مجيع من انتخبت قريش هلجة

  .6العقل يقبله ال أمر فذلك وحدها ا نزل القرآن وأن ،اجلزيرة يف املنتشرة العرب هلجات عن ختتلف
 بعضها يفهم متقاربة مجيعا هلجاا كانت مث ومن ،عزلة يف تعيش تكن مل العربية والقبائل

 كانت اليت القبائل عن كثريا هلجاا يف تبتعد مل اجلزيرة مشال يف تعيش كانت اليت القبائل حىت بعضا
 صميمها يف واحدة لغة) بلهجاا العربية أي( أا يرى من وهناك اجلزيرة جنوب يف تعيش

                                                             
 .61ص القرآنیة، الدراسات من مكرم، سالم العال عبد . 1
 .61ص نفسھ، المرجع . 2
 .2 یوسف . 3
 .113 طھ . 4
 .62ص ،المرجع نفسھ مكرم، سالم العال عبد . 5
 .62ص نفسھ، المرجع . 6
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 طبيعي أمر وهو وتسهيل، ومهز وترقيق، وتفخيم ومهس، جهر من احلروف صفات يف واالختالف
  .1اللغوي التطور يقتضيه

 واللغة: "يقول حيث" العرب حضارة" كتابه يف" نولوب غوستاف"الدكتور الرأي هذا ويؤيد

 ومصر العرب، وجزيرة سوريا يف ريب ال اللهجات خمتلفة وهي انسجاما، اللغات أكثر من العربية
 القرى سكان ه لو قارنا بني اللغة العربية واللغة الفرنسية مثال وجدنا أنأن ، غريوغريها واجلزائر
  2".فرنسا يف اجلنوبية القرى سكان هلجات من كلمة يفهمون ال الفرنسية الشمالية

 ألسنة العرب أفصح قريشا إن:"يقول حني وبلغتها قريش بلهجة يشيد" فارس ابن"وكان
 نيب منهم واختار واصطفاهم، العرب، مجيع من اختارهم ثناؤه جل اهللا أن وذلك لغة، وأصفاهم

 فكانت ووالته؛ احلرام بيته وجريان حرمه، قطَّان قريشا فجعل" وسلم عليه اهللا صلى" حممدا الرمحة
... أمورهم يف قريش إىل ويتحاكمون للحج، مكة إىل يفدون وغريهم حجاجها من العرب وفود

 من ختريوا العرب من الوفود أتتهم إذا ألسنتها ورقة لغاا، وحسن فصاحتها، مع قريش وكانت

 حنائزهم إىل اللغات تلك من ختريوا ما فاجتمع كالمهم؛ وأصفى لغام، أحسن وأشعارهم كالمهم
  3".العرب أفصح بذلك فصاروا عليها؛ طبعوا اليت سالئقهم

 صاحبها يريدها اليت األشياء من كثري عن احلقيقي التعبري عن تعجز وألفاظهم البشر لغة إن
" العربية وخصائص اللغة فقه" كتابه يف" املبارك حممد" الدكتور قاله ما ذلك ومن ناثرا أم كان شاعرا

 يريد اليت املخصوصة احلقيقية الصورة خماطبه إىل ينقل أن يستطيع ال اللغات من لغة أي يف املتكلم إن"
 عموميات على تدل ألفاظا له تقدم إمنا اللغة ألن وذلك وجزئياا، دقائقها جبميع عنها واإلخبار نقلها

 تلك يتصور أن يستطيع ال املتلقي فإن "الشجرة حتت قعدت: "قال فإذا وأجناس وأنواع وكليات
 املتقاربة املفردات بني متيز اليت الدقيقة الفروق إدراك الصعب من أنه كما 4".القعود هيئة وال ،الشجرة

                                                             
 .63ص القرآنیة، الدراسات من مكرم، سالم العال عبد . 1
 .63 ص، نفسھ المرجع . 2
 - ـھ1418 ،1ط لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار منصور، علي فؤاد حواشیھ ووضع صححھ وأنواعھا، العربیة اللغة علوم في المزھر السیوطي، . 3

 بیروت العلمیة، الكتب دار بسبح، أحمد تحقیق كالمھا، في العرب وسنن ومسائلھا العربیة اللغة فقھ في الصاحبي فارس، وابن./ 166 ص م،1998
 .ائع مفرد طبیعةطب بمعنى:  سالئق، نحائز. / 28 ص م،1997-ـھ1418 ،1ط لبنان،

 .311 ص م،1975 - ھت1395 ،6ط بیروت، الفكر، دار العربیة، وخصائص اللغة فقھ المبارك، محمد . 4
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 يف متقاربة ألفاظا الكالم يف إن: "اخلطايب اإلمام ويقول الناس، إليه يلتفت يكاد ال وهذا املعىن، يف
 والشكر واحلمد واملعرفة كالعلم اخلطاب مراد بيان إفادة يف متساوية أا الناس أكثر حيسب املعاين

 وعن، ومن وذاك، وذلك ونعم، وبلى واجلس أقعد كقولك... والصفة وكالنعت والشح والبخل

 اللغة أهل علماء عند ترتيبها ويف فيها واألمر..والصفات واحلروف واألفعال األمساء من وحنوها
 قد كانا وإن معانيها بعض يف صاحبتها عن ا تتميز خاصية منها لفظة لكل ألن ذلك خبالف

  .1 بعضها يف يشتركان
 يف غاية فهو وأسلوبه القرآن وألفاظ وأسلوم البشر ألفاظ بني شاسع الفرق فان ولذلك

 بديع": "القرآن إعجاز" كتابه يف الباقالين قال كما التأليف، عجيب النظم، رائع احلبك قوي النسج
 من يتفاوت وال آخر، دون مبوضوع خيتص ال اإلبداع وهذا ،البالغة يف متناه ،التأليف عجيب النظم

 هو كما ،ووعيده ووعده ،وختويفه وتبشريه ،ومواعظه قصصه يف بديع نظمه أن أي أخرى، إىل آية
 وفيما مأثورة، وسري ،كرمية أخالق من عليه يشتمل وفيما وأحكامه، حكمه يف سواء حد يف بديع

 وال ،القصرية تهاوآي الطويلة آياته بني نظمه يف تفاوت وال ،حجج من به يأيت وما ،أمثال من يضربه
 الذي الضعف ذلك فيه جتد فال معىن إىل معىن من بك ينتقل وهو املكررة قصصه بني أيضا فيه تفاوت

  2".باب إىل باب ومن شيء إىل شيء من يتنقلون عندما البلغاء عند جتده
 مفردة جند فال ،بينها فيما والتالؤم باالنسجام تتسم الكرمي القرآن وألفاظ املفردات مجال إن

 لفظة على العرب لسان أدير مث لفظة منه نزعت لو اهللا وكتاب" : "عطية ابن" قال موضعها، غري يف
 يف كانت أفردت لو كلمة كل: قوله القرآن ألفاظ مجال يف الباقالين رآه ومما 3".يوجد مل منها أحسن
 جمراها احلسن يف جتري ذواتها، تهاوضامم أخواتها قارنتها إذا فكيف آية، الداللة ويف غاية، اجلمال
ومجال التعبري يف القرآن يتحقق من ذلك التناسق يف الداللة، والتآلف يف املعىن والتناغم .4معناها وتأخذ

                                                             
 -ھـ1387 ،2ط مصر، المعارف، دار زغلول، محمد اهللا، خلف محمد تحقیق القرآن، إعجاز في رسائل ثالث ضمن القرآن إعجاز بیان الخطابي، . 1

 .29 ص م،1968
 .31-30 ص م،1997 -ھـ1417 ،1ط لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار عویضة، صالح الرحمن عبد أبو وتحقیق تعلیق القرآن، إعجاز الباقالني، . 2
 .119 ص 2ج اإلتقان السیوطي.  3
 .41ص القرآنیة، المفردة جمالیات یاسوف، أحمد.  4
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حسنها يكمن يف تآلف الداللة وانسجام املعىن، مع وليس لأللفاظ حسن ذايت منفرد، وإمنا ..يف النسق
  .1تالؤم يف احلروف وبعد التنافر، ومتايز يف الثورة، وتواصل يف اإليقاع

 مضمنا التأليف نظوم أحسن يف األلفاظ بأفصح جاء ألنه معجزا صار إمنا" الكرمي والقرآن

 فصول عليها تشتمل اليت األلفاظ من نوع كل وضع يف البالغة عمود على واشتمل... املعاين أصح
 يكون الذي املعىن تبدل إما منه جاء غريه مكانه أبدل إذا الذي ،به األشكل األخص موضعه الكالم

  2".البالغة سقوط منه يكون الذي الرونق ذهاب وإما الكالم فساد منه
 البالغة، من عالية درجة على كله جاء وإمنا اختالفا وال تفاوتا تعاىل اهللا كتاب يف جند وال
 ألفاظه اختار ألنه ،3الرصف وبديع النظم حسن من واحد حد وعلى واإلبداع، واجلمال والفصاحة،

 امللحدين، على والرد الدين أصل يف واالحتجاج واألحكام الشريعة وضع يف مبتكرة معاين عن ليعرب
 وأسباب مبتكرة ملعاين األلفاظ ختري من وأقرب أسهل املألوفة املتداولة للمعاين األلفاظ ختري أن ومعلوم

 دقيق وتأليف قائم انسجام يف األلفاظ وفق واملعاين ،املعاين وفق األلفاظ وجدت إذا مث ،مستحدثة

 يقتضيه الذي مكانه يف اللفظ ووضع ذلك القرآن راعى وقد 4."أمت والفصاحة أظهر الرباعة كانت
 يفرق القرآين فالنص" والغيث املطر" لفظا مثال ذلك من وآخر لفظ بني يفرقون ال دةاالع يف والناس

 عاقبةُ كَانَ كَيف فَانظُر مطَرا علَيهِم وأَمطَرنا﴿:تعاىل يقول،الداليل معناه يف كل ويوظف بينهما

نيرِمجهمياه ا يفتدفق وأغزر أقوى املطر ألن" الغيث" ال" املطر" لفظ اختار القرآين فالنص ،5﴾الْم 

 من حجارةً علَينا فَأَمطر ﴿:قوله يف االستعارة سبيل على ذكره كما.ارمني عقوبة فناسب

 قَنطُوا ما بعد من الْغيثَ ينزلُ الَّذي وهو ﴿ :وجل عز قال األرض نعمة عن كالمه ويف.6﴾السماِء

رشنيو هتمحر وهو يلالْو يدممرتبط واملطر واحلياة املاء من فية ملا بالرمحة مرتبط فالغيث 7﴾الْح 

                                                             
 .190م، ص2006، 2قطب عبد العال، من جمالیات التصویر في القرآن الكریم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، طمحمد .  1
 .162 ص م،2004 -ھـ1425 ،1ط مصر، والتوزیع، للنشر المختار مؤسسة والحدیث، القرآن علوم في مباحث مطلوب، محمود المجید عبد . 2
 .163-162 ص نفسھ، المرجع.  3
 .163 ص ،نفسھ المرجع . 4
 .   84 األعراف . 5
 .   32 األنفال . 6
 .   28 الشورى . 7



 

113 

وقوله يرتل يفيد تكرار الترتيل وجتديده، والغيث يدل على املطر اآليت بعد  .وغزارته لقوته بالعذاب
اجلفاف، وفيه يغاث الناس بعد القنوط من القحط فتأيت األمطار حاملة الرمحات فيستبشر الناس 

  .اهللاوينعموا خبريات 

 عن بعيدة اللسان، على خفيفة وهي وثقل، تعقيد كل من بريئة القرآنية املفردة مجال إن
 عبارته وتسبق القلب إىل ألفاظه تسرع ،األفهام إىل قريبة فهي املستنكر، والغريب املستكره الوحشي

  1.املطلب ممتنع التناول عسري ذلك مع وهو النفس، إىل
 الكلمات تلك يأتون كانوا العرب وألن: فردةنم ألفاظه يف وإعجازه القرآن مجال وليس

 مسبوكة جمتمعة وفيها نظمها يف الكلمات تلك مجال وإمنا بليغهم، وغري بليغهم ،وعييهم فصيحهم
 اإلتيان على قادرون فالعرب ،اجلن وحىت اإلنس من البلغاء أبلغ عنه يعجز ،معني نظام على منسوجة

 عقود يف الكلمات تلك نظم يف السر ولكن ،النحوي واخلطأ اللحن من خالية وعبارات بألفاظ
 أنظر العبارة بليغة النسج حمكمة ولكنها بسيطة أشكاال مشكلة ،والزبرجد اجلمان آليلء من مشكلة

    2.فيه السور أقصر مثال

نارا ذَات لَهبٍ وامرأَته حمالَةَ تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب  ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب سيصلَى ﴿
دسم نلٌ مبا حهي جِيدطَبِ فسيصلى نارا ذات هلب، وامرأته محالة احلطب"  أبو هلب  ﴾ الْح "

من قصار السور  فهي  3ستصالها ويف عنقها حبل من مسد، تناسق يف اللفظ، تناسق يف الصورة
 مجيل جتمع بني فكر مقنع وعرضووأسلوبا  معىنمتكاملة البناء حمكمة النسج تؤدي غرضها  ولكنها 

  .ممتع وهذا ما يتصف به النص القرآين طويله وقصريه

                                                             
 .163 ص والحدیث، القرآن علوم في مباحث مطلوب، المجید عبد . 1
 ِمْن َحْبٌل ِجیِدَھا ِفي) 4( اْلَحَطِب َحمَّاَلَة َواْمَرَأُتُھ) 3( َلَھٍب َذاَت َناًرا َسَیْصَلى) 2( َكَسَب َوَما َماُلُھ َعْنُھ َأْغَنى َما) 1( َوَتبَّ َلَھٍب َأِبي َیَدا َتبَّْت :المسد .2

 ).5( َمَسٍد
   .4000، ص6سید قطب، في ظالل القرآن،ج.3
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وهكذا يلتقي تناسق اجلرس املوسيقي مع حركة العمل الصوتية، بتناسق الصور يف جزئياا "
. النظري يف التعبري، ويتسق مع جو السورة وسبب الرتولاملتناسقة، بتناسق اجلناس اللفظي ومراعاة 

  1."ويتم هذا كله يف مخس فقرات قصار، ويف سورة من اقصر سورة القران

 أن ينبغي بل ا يقنع وال الصرحية اللفظة الداللة على يرتكز ال الكرمي القرآن ألفاظ دارس إن
 يف والكلمات ،املفاهيم من حوله تدور وما املعاين من اللفظ يوحيه ما أي ،الضمنية بالداللة يهتم

 نصيبها على دالة صارت سياقات أو حمل يف الكلمات نظمت ما إذا ولكن ،بينها تفاضل ال معامجها
 كأمنا املكان هذا بأن نؤمن نكاد حىت ألفاظه اختيار يف يتأنق" الكرمي القرآن جند ولذا ،املعاين من

 ولذلك أختها ا وفت الذي املعىن توفية تستطيع ال أخرى كلمة وأن ،بعينها الكلمة تلك له خلقت
 جلوانب لكن ،النفوس على السلطان له الذي هو وحده اللفظ رونق وليس. 2"ترادفا القرآن يف جتد ال

 األفئدة على السيطرة يف أثر ،البشرية والغرائز ،اإلنسانية بالعواطف وعالقتها عوجلت اليت املعاين
 واملقدرة املعاين هذه انتقاء على املقدرة يف هو إمنا السحر كل السحر إن بل القلب، جوانب وامتالك

  3.عنها التعبري حسن على
 وسط آياته من آية وضعت إذا أنك البشر كالم عن) القرآن( اهللا لكالم املميزة العالمات ومن

 كالم من ا حتيط اليت اجلمل عن ومتيزها اآلية على التعرف يف سهولة جتد فإنك البشر كالم من نص
 تربز فإا آخر كالم وسط وضعت ما إذا القرآنية الكلمة إن: " الباقالين يقول الصدد هذا ويف ،البشر
 يف وكالياقوتة خرز من سلك يف ترى اليت كالدرة وسطه وتبدو ،به تقرن ما سائر وتغمر ،حبسنها فيها

  4".العقد واسطة
 منه اآلية إن: "فيقول" الغفران رسالة" كتابه يف) هـ449-363" (املعري العالء أبو" وأما

 والزهرة ،غسق جنح يف املتأللئ كالشهاب فيه فتكون املخلوقون، عليه يقدر كالم أفصح لتعترض

                                                             
   .759م، ص2003- ھـ1423، 32، دار الشروق، ط6قطب، في ظالل القرآن، مجلد سید.1
  ./104-103 ص،1،2003ط األردن، والتوزیع، للنشر وائل دار الحدیث، العصر في الكریم القرآن ألسلوب األدبیة الدراسات األشقر، أحمد محمد .2
 .58 ص القرآن، بالغة من بدوي، أحمد و
 .253 ص ،المرجع نفسھ األشقر، أحمد محمد . 3
 .35 ص القرآن، إعجاز الباقالني، . 4
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 وتراكيبه ومجله بألفاظه اهللا كالم إنه 1﴾الْخالقني أَحسن اللَّه فَتبارك﴿ نسق، ذات جدوب يف البادية

 إحدى يف" البوطي سعيد رمضان" الدكتور وذكر. عليه يعلى وال يعلو ومتثيل مشاة كل عن هزـمن
 مل طلبة وكلف ،طويل نص وسط القرآن من آيات عدة فيها ووضع بتجربة قام أنه املسجلة حماضراته

 أن دون ذلك من فتمكنوا النص بقية عن القرآنية اآليات بتمييز النص، وال القرآن قرأوا أن هلم يسبق
  2.خطأ أي يف يقعوا

 من وغريها والتناص، واالقتباس بالتضمني يعرف ما معا واحلديثة القدمية الدراسات تظهر وهنا
 .أخرى نصوص داخل -  مفردات حىت أو مجل أو عبارات- النصوص عن يكشف ا اليت التقنيات

 وأسلوب أسلوبه بني الكبري الفرق ،البشر كالم من ليس القرآن أن تشهد اليت احلجج أقوى ومن
 ذلك يدرك األدبية باألساليب معرفة أدىن له كانت فمن ،"وسلم عليه اهللا صلى" الرسول أحاديث

 الرسول خطب من جمموعة علينا عرض أن بعد" القرآن إعجاز" كتابه يف" الباقالين" قال ،الفرق
 أو حس، املعىن هذا يف لك كان أو حظ، الصنعة يف لك كان فإن: " ورسائله" وسلم عليه اهللا صلى"

 براعة بني الفرق عليك يشتبه أنه أحسب فما بقسط، العربية يف أو بسهم، األدب يف تضرب كنت
 عساك وما ورسائله، خطبه يف" وسلم عليه اهللا صلى" الرسول كالم من لك نسخناه ما وبني القرآن،
 مديدا، وأمدا بعيدا بونا الكالمني بني ترى أنك وأقدر ألفاظه، من إليك ويتساقط كالمه، من تسمعه
  3".شاسعا ومكانا واسعا، وميدانا

  :الكرمي القرآن يف الكلمة بالغة 
 خالل من وذلك التهذيب من عالية درجة وبلغت نضجت بعدما قريش بلغة القرآن نزل لقد  

 من م يرتل ممن أو احلجيج من إليها جيتمع كان ممن إليها العرب لغات قدوم بفضل تكوا فترة
 اهللا رسول ألن قريش بلغة القرآن يكون أن طبيعيا وكان" واحلج، واألسواق التجارة مواسم يف العرب

 من قريش استمازت كما كلها اللغات زعيم الكالم هذا ليكون مث قرشي،" وسلم عليه اهللا صلى"

                                                             
 .14 المؤمنون . 1
 .مسجلة محاضرة البوطي عن/ 113 ص ، المعجزة القرآنیة بلقاسم، بغدادي . 2
 . 114 صالمرجع نفسھ،  . 3
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 قريش وملكانة ،1خصائصهم من وغريها احلرام، املسجد وعمارة احلاج، وسقاية البيت، جبوار العرب
يف  بالغة حكمة وهذه" العظيم، كتابه به ليرتل لساا تعاىل اهللا اختار اللغوية وكذا والتجارية الدينية

 له اجتمع ما قريش بلسان نيك مل لو القرآن هذا فإن نشرهم، وضم لفهمأوت فاةاجل أولئكسياسة 
   .2ولو كانت بالغته مما مييت وحييي البتة العرب

 اجلزيرة كامل يف العربية القبائل لغات أي( العربية اللغات جممل يف العربية اللغة تشكلتو  
 كان الذين بكر بن سعد بين لغة فهي قريش، لغة غري القرآن ا نزل اليت اللغات تلك ومن) العربية

 هذه سائر مث هوازن، من ز،جالع لغات إحدى وهي فيهم، مسترضعا" وسلم عليه اهللا صلى" النيب
 مث ،مجلةً العرب لغات أفصح هي وتلك وثقيف، معاوية بن رصون بكر، بن مشج وهي اللغات

خاعة،ز يلذَوه وكوأَ انةندس بعدهم ومن إليها التردد يكثرون مكة من بقرعلى  وكانوا ة،وضب 
  .3اجلزيرة وسط هي اليت هاوألفافُ سيقَ

 يف املفردة وموضوع اللغة، أساس هي اليت املفردة عن احلديث إىل ايدعون اللغة وموضوع  

: مثل العربية اللغة يف األلفاظ مبتشابه يتصل ما منها ،4املناحي متعدد األطراف متشعب واسع القرآن
 أحوال من كثري وكذلك وغريها،) نبغي(و ،)نبغ(و ،)تتوفاهم(و ،)توفاهم(و، )تترتل(و  )ترتل(

) تطرينا(و) رينااطَّ(و ،)يتذكرون(و) كرونيذَّ(و ،)يتضرعون(و) رعونيض( مثل املفردات يف اإلبداع
  .. وغريها) الالئي(و) الاليت( كاستعمال

 حذف وأن املناسب، مكاا يف مقصودا فنيا وضعا وضعت مفردة كل أن فيه شك ال ومما  
 األصل أن كما مقصود اإلبدال وأن مقصود، الذكر أن كما مقصود، املفردة من بعض احلروف

  .5غرضه وله مقصود األصل على إقرار أو املفردة يف تغيري وكل مقصود،
   خشنة أو لينة، سهلة تكون العام، األمة لذوق ةصادق صورة هي وكلماا اللغة ألفاظ أن كما  
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  .1مرهف وحس رقيق، شعور من هلا ما مبقدار جافة
 األلفاظ أن اجلرجاين القاهر عبد يرى لذلك املفردة األلفاظ وهي وحدات من تتكون واللغة  
 مث أوال، اللفظ مدلول يعرف واإلنسان الرموز، هذه عليها تدل اليت املفردة للمعاين رموزا إال ليست

 معانيها، األلفاظ تسبق أن يتصور وال ملعانيها، مسات فاأللفاظ ثانيا، عليه يدل الذي اللفظ هذا يعرف
  .2احملال من ضرب فذلك معانيها، تعرف أن قبل وضعت قد األشياء أسامي تكون وأن

 ورمبا: ذاته اللفظ يف النقصان أو الزيادة حبسب املعاين من معىن ذاته يف حيمل لفظ كل إذن  
 وجهني على ا فجاء املختلفة اللغات أهل منطق على الواحدة والكلمة) اللفظ( القرآن استعمل
 وسائر ومتيم يعدوا، ال" براء منك أنا:"يقولون احلجاز أهل فإن وبرئ، كرباء،: نظمه يف ملناسبة

 ،3﴾فَأَسرِ بِأَهلك ﴿قوله وكذلك. الكرمي القرآن يف واللغتان ،"بريء منك أنا:"يقولون العرب

 يقولون العرب من وغريهم أسريت، يقولون قريش، لغة األوىل فإن ،4﴾ واللَّيلِ إِذَا يسرِ﴿:وقوله

  .5اللغة من باب وهذا سريت،

فَما  ﴿ :قوله يف جاء ما ذلك من ،لغرض ويذكر لغرض الكلمة من حيذف الكرمي القرآن إن  
 زبر من القرنني ذو صنعه الذي السد يف وذلك ،6﴾ اسطَاعوا أَنْ يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا

 فحذف اجليش، ملرور فيه ثقب إحداث من أيسر السد هذا على الصعود إن املذاب، والنحاس احلديد

 حيذف مل فإنه الطويل، الشاق الفعل خبالف ﴾فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه﴿ :فقال اخلفيف احلدث من

 خبالف اخلفيف الفعل من باحلذف فخفف ﴾وما استطَاعوا لَه نقْبا﴿ :فقال له صيغة أطول أعطاه بل

  .الطويل الشاق الفعل
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 الفعل من حذف فيه الثقب إحداث من أقصر زمنا يتطلب السد على الصعود كان ملا إنه مث  
  .1حدث كل يتطلبه الذي الزمن النطق ليجانس فيه وقصر

 وقوله ،2﴾تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ ﴿ :تعاىل قوله ذلك ومن  

تنزلُ الشياطني تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم  هلْ أُنبئُكُم علَى من ﴿ :تعاىل

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا ﴿ :تعاىل قوله وأما.3﴾كَاذبونَ

زحلَا تافُوا وخونَتدوعت متي كُنالَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا وترتل( والشعراء القدر آييت يف فقال ،4﴾ ن (

 آية يف الترتل أن أعلم واهللا وذلك حذف، دون من" تترتل): "فصلت( يف وقال التاءين إحدى حبذف
 املوت عند املؤمنني على ترتل املالئكة ا املقصود أن ذلك األخريني اآليتني يف مما أكثر) فصلت(

 مستقيم، مؤمن ميوت حلظة كل ففي حلظة، كل يف السنة مدار على حيدث وهذا باجلنة، لتبشرهم
  .شيئا منه حيذف ومل صيغته كل الفعل فأعطى باجلنة، لتبشره فتترتل

 على ترتل وإمنا الكفرة، كل على تترتل ال الشياطني ألن أقل، فيها الترتل فإن الشعراء آية وأما  

 شك وال ،﴾يلْقُونَ السمع * كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ ﴿ :بقوله املوصوفون وهم منهم، قسم على أو الكهنة،

 احلدث من فاقتطع قلة هم بل طرهم،ش وال األولني بكثرة ليسوا وهم الناس، يف كثريا ليسوا هؤالء أن
 ليلة يف هو إمنا ،املالئكة ترتل فإن ،"القدر" سورة يف وكذلك  ،التاءين إحدى حبذف) لترتَّ( :فقال

 املوت، حيضره من على باستمرار حيدث الذي رتلالت من أقل فهو القدر، ليلة وهي العام، يف واحدة
  .5احلدث من فاقتطع

يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ،  ﴿ :تعاىل وقوله  

لَّف بين واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء فَأَ
يبين اللَّه وبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك قُلُ
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معروف وينهونَ عنِ لَكُم َآياته لَعلَّكُم تهتدونَ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْ

 ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونلَا تونَ، وحفْلالْم مه كأُولَئكَرِ ونالْم اتنيالْب

يمظع ذَابع ملَه كأُولَئتعاىل وقوله. 1﴾ و:﴿صا وينِ مالد نم لَكُم عرا شنيحي أَوالَّذا ووحن ى بِه
الْمشرِكني إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه كَبر علَى 

يه من ينِيب، وما تفَرقُوا إِلَّا من بعد ما جاَءهم ما تدعوهم إِلَيه اللَّه يجتبِي إِلَيه من يشاُء ويهدي إِلَ

إِنَّ الَّذو مهنيب يى لَقُضمسلٍ مإِلَى أَج كبر نم قَتبةٌ سملَا كَللَوو مهنيا بيغب لْمأُورِثُوا الْع ين
 هنم كي شلَف مهدعب نم ابترِيبٍالْك2﴾م.  

ولَا ﴿الشورى آية يف وقال التائني إحدى حبذف ﴾ولَا تفَرقُوا﴿"عمران آل" آية يف فقال  

  :سبب من ألكثر وذلك ﴾تتفَرقُوا

 خمتلفة أمم على فيها فالكالم "الشورى" آية وأما اإلسالمية، لألمة خطاب "عمران آل" آية إن .1

 فلما وعيسى، وموسى وإبراهيم حممد سيدنا وشريعة نوح شريعة منها ذكر متعددة، وشرائع
 اآلية كانت وملا أطول، هي اليت بالصفة جاء التاريخ، مدى على متطاولة أمم يف هذه كانت
 من جبزء جاء الشورى يف املذكورة األمم من جزء وهي حممد، أمة وهي واحدة، أمة يف األوىل
 .كله بالفعل يأت ومل الفعل

 ذلك من وحذر جزئيا، أو قليال كان مهما التفرق، من شيء أي عن اإلسالمية األمة ى أنه .2

 قلَّ مهما التفرق من شيء أي عن النهي على للداللة الفعل من فاقتطع) ولَا تفَرقُوا( فقال

وضلَا  ﴿ :تعاىل قوله ذلك ومن. لؤو ولَهسرو وا اللَّهيعوا أَطنَآم ينا الَّذها أَيي متأَنو هنا علَّووت

ويا قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلِ السماَء علَيكُم  ﴿ :تعاىل وقوله ،3﴾ تسمعونَ
 نيرِمجا ملَّووتلَا تو كُمتةً إِلَى قُوقُو كُمزِديا واررد4﴾م.  
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 دون من) ولَا تتولَّوا( هود آية يف وقال التائني، إحدى حبذف) ولَا تولَّوا( قال األنفال آية ففي  
 للكافرين، خطاب هود آية وأن ،) يا أَيها الَّذين َآمنوا( للمؤمنني خطاب األنفال آية أن ذلك حذف

 هللا، مطيعون املؤمنني ألن ذلك الكافرين، تويل من أقل املؤمنني تويل أن املعلوم ومن هود قوم وهم
 تويل خبالف توليهم، قلة على للداللة احلدث من حذف أقلَّ املؤمنني تويل كان فلما. الكفرة خبالف

 يهم،تولِّ زيادة على لداللة الفعل يف فزاد وزيادةً املؤمنني تويل يشمل فهو شامل، عام فإنه الكافرين،
ولَا  :(فقال ،قليال كان مهما ،التويل على املؤمنني ى فإنه ،أخرى ناحية ومن ناحية، ا منهذ

ذَلك  ﴿:وقوله ،2﴾ سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطع علَيه صبرا ﴿ :تعاىل قوله ذلك منو .1)تولَّوا
  .3﴾تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبرا

 املقام يف ألنه ذلك التاء، حذف الثانية ويف) تستطع( الفعل من حيذف مل األوىل اآلية ففي  
 يتكلم ومل مفارقة مقام فهي الثانية اآلية أما الفعل، من حيذف فلم وتبيني، وإيضاح شرح مقام األول
   .4الفعل من حذف لذلك وفارقه بكلمة بعدها

هدان ولَا أَخاف ما تشرِكُونَ وحاجه قَومه قَالَ أَتحاجوني في اللَّه وقَد  ﴿ :تعاىل قوله ومنه  

  .5﴾ بِه إِلَّا أَنْ يشاَء ربي شيئًا وسع ربي كُلَّ شيٍء علْما أَفَلَا تتذَكَّرونَ

فَلَا مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَلًا أَ﴿:تعاىل وقوله

  6.﴾تذَكَّرونَ

 األوثان، وعبادة الشرك، يف عريقون وهم قومه مع إبراهيم سيدنا عن حديث األوىل اآلية ففي
 طول إىل حيتاج مما وهذا...  التوحيد إىل ليهتدوا والتأمل، التفكري وإدامة التذكر، إىل حمتاجون فهم

 فيها حيتاج فال الثانية اآلية أما). أَفَلَا تتذَكَّرونَ( شيئا منه حيذف مل كامال بالفعل فجاء وتفكري، تذكر

 أعمى رجل يستوي هل: اهللا خلق عقالء من فرد أي سألت إذا فإنك تفكري، أو تذكر أو تأمل طول

                                                             
 .17 ص القرآني، التعبیر في الكلمة بالغة السامرائي، صالح فاضل.  1
 .78 الكھف.  2
 .82 الكھف.  3
 .19 ص ،المرجع نفسھ السامرائي، صالح فاضل.  4
 .80 األنعام.  5
 .24 ھود.  6



 

121 

 ال كال جوابه كان والسميع؟ واألصم والبصري األعمى يستوي هل أو ؟مسيع بصري ورجل أصم
 قوله ذلك ومن ،1وتأمل تذكر طول إىل حيتاج ال هذا أن على للداللة الفعل من فحذف يستويان،

اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ ما  ﴿ :تعاىل

  .2﴾ لَكُم من دونِه من ولي ولَا شفيعٍ أَفَلَا تتذَكَّرونَ

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى  ﴿ :تعاىل وقوله  

أَفَلَا ت وهدبفَاع كُمبر اللَّه كُمذَل إِذْنِه دعب نيعٍ إِلَّا مفش نا مم رالْأَم ربدشِ يرونَذَكَّالْع3 ﴾ ر.  

 يف فصل ألنه وذلك) أَفَلَا تذَكَّرونَ( يونس يف وقال) أَفَلَا تتذَكَّرونَ( السجدة يف فقال  

قَالُوا  ﴿ :تعاىل وقوله.5﴾ قَالَ ذَلك ما كُنا نبغِ ﴿ :تعاىل قوله ومنه. 4يونس يف يفصل مل ما السجدة

  .6﴾ ردت إِلَينايا أَبانا ما نبغي هذه بِضاعتنا 

الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّا  ى الصخرة فَإِني نِسيتقَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَ ﴿ :تعاىل وقوله  

علَى َآثَارِهما الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا، قَالَ ذَلك ما كُنا نبغِ فَارتدا 

 الذي الشخص يبغي إمنا احلقيقة، وجه على موسى يبغيه ما هو ليس احلوت نسيان إن. 7﴾قَصصا

  .اخلضر وهو منه، ليتعلم موسى عنه يبحث

 كان فلما البغيني، بني ففرق رحلتهم سبب وهو يبغون، ما هو فالطعام يوسف، سورة يف أما  
 وجه على احلدث هذا إرادة عدم إىل إشارة احلدث من حذف يبغون ما هو ليس الكهف يف

  .8منه حيذف ومل كامال الفعل ذكر بغيتهم هو يوسف يف ما كان وملا.التمام

  لَولَا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق ﴿ :املتوىف اإلنسان لسان على تعاىل قوله ذلك ومن  
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 نيحالالص نم أَكُنإبليس لسان على تعاىل وقال. 1 ﴾ و: ﴿  لَيع تمي كَرذَا الَّذه كتأَيقَالَ أَر

نيلًا لَئإِلَّا قَل هتيذُر نِكَنتلَأَح ةاميمِ الْقونِ إِلَى يترطلب أن ذلك ظاهر املقامني يف والفرق .2﴾ أَخ 

 ال الطلب هذا إن مث. آدم ذرية ليضل يريده وإمنا إليه، حمتاج ألنه وال نفسه أجل من يريده ال إبليس
 الطلب خبالف الصحيح، هو العكس بل فيه، مصلحة له وليست ضرا، عنه يدفع وال بنفع عليه يعود

 التأخري كان فلما. عنه الضرر ودفع هو ملصلحته منه ألزم شيء ال وإنه حقا لنفسه يريده فإنه اآلخر،
 ليس إبليس طلب كان وملا الضمري، أظهر احلقيقة وجه على لنفسه ابتغاء وأنه حقا، الطالب ملصلحة

 وإمنا طلبا، إبليس كالم إن. بالكسرة واجتزأ الضمري منه حذف بالنفع، عليه يعود وال نفسه أجل من

 الطلب باب من وليس الضمين الطلب باب من فهو)  لَئن أَخرتنِ( فقال القسم عليه دخل شرط هو

  . الصريح

 الضمري، فيه أظهر صريح طلب فهو) لَولَا أَخرتنِي( اإلنسان لسان على تعاىل اهللا قوله أما  

 الصريح الطلب ففي مجيل، تناظر وهو الصريح غري الطلب يف إليه باإلشارة واجتزأ الضمري وحذف

فَقُلْ  فَإِنْ حاجوك﴿:تعاىل قوله ومنه.3بالضمري يصرح مل الصريح غري الطليب ويف بالضمري صرح

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ ﴿:تعاىل وقوله.4﴾أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ اتبعنِ
  .5﴾اتبعنِي

 اآلية أن ذلك بالياء)  ومنِ اتبعنِي( الثانية يف وقال ياء بال)  ومنِ اتبعنِ( األوىل اآلية يف فقال  

 الدخول بعد خصوصية وهي اهللا، إىل الدعوة يف فهي الثانية اآلية وأما اإلسالم يف الدخول يف األوىل
  .اإلسالم يف
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 الناس يدعون ألم عمران آل آية يف الداخلني من الدعوة يف أمشل يوسف سورة يف اآلية إن  
  .1الياء فاجتزأ بصرية على الدعوة فيها يذكر فلم عمران آل سورة يف أما الياء زاد لذلك بصرية على

قَالَ يا نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلَا تسأَلْنِ ما لَيس  ﴿ :تعاىل قوله ومنه  

 نيلاهالْج نكُونَ مأَنْ ت ظُكي أَعإِن لْمع بِه 2﴾لَك.  

  .3﴾ فَإِن اتبعتنِي فَلَا تسأَلْنِي عن شيٍء حتى أُحدثَ لَك منه ذكْراقَالَ  ﴿ :تعاىل وقوله  

 الذي هو يكون حىت شيء عن يسأله ال أن صحبه إذا موسى على اخلضر اشترط الكهف آية ففي
 وهو واحد سؤال هناك كان نوح قصة ففي. الكهف آية يف وذكرها هود آية من الياء فحذف ،خيربه
  .كفر ألنه عنه يسأله ال أن نوحا تعاىل اهللا خاطب لذلك نوح ابن مصري عن

 فيعترض مستنكرة األمر ظاهر يف تبدو اليت أعماله عن موسى يسأله أن يتوقع فكان اخلضر أما  

  .بالياء) فَلَا تسأَلْنِي( فقال موسى عليه

فَلَا تسأَلْنِي  أما( فقال "عن" ب عداه ولذا واالستفسار االستفهام سؤال الكهف يف فالسؤال  
  .4بنفسه اهعد ولذلك حاجةً سألته: نقول كما طلبٍ سؤال فإنه ،نوح أما سؤال )عن شيٍء

  :اإلبدال.1
) يتدبر(و ،)يذّكر(و) ذكرتي( :حنو وذلك مبدلة أحيانا املفردة الكرمي القرآن استعمل لقد  

  غرض؟ اإلبدال هلذا فهل) بصطة(و) بسطة(و) كةب(و) مكة( وحنو ،)يدبر(و
 أو اتعبري يكون أن ميكن وال وروده وسبب إعجازه له كثر أو قل مهما قرآين تعبري كل إن  

  :اآلتية األمثلة يف سنورده ما ذلك ومن سبب دون من اتغيري
 منو ،مبدلة غري ترد أخرى ومرة مرة، مةغمد مبدلة القرآين التعبري يف الكلمات بعض ورود -

أَفَلَا يتدبرونَ ﴿: ومثله ﴾يذَّكَّرونَ لَعلَّهم﴿: أخرى آيات ويف ﴾يتذَكَّرونَ لَعلَّهم﴿: تعاىل قوله ذلك
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يحب ﴿ :وقوله ﴾ويحب الْمتطَهرِين﴿: قوله وحنو ﴾أَفَلَم يدبروا الْقَولَ ﴿: وقوله ﴾الْقُرَآنَ

رِينطَّهالٌ ﴿ :تعاىل قوله حنو وذلك متقاربة آيات أو واحدة آية يف الصيغتني مجع رمبا بل ﴾الْمرِج يهف

رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحوا﴿ قوله بني فجمع. 1﴾يرطَهتوقوله ﴾ي ﴿رِينطَّهالْم﴾ 
 يف أدغمت مث) اتدبر( داال التاء فأبدلت) تدبر( أصله) دبرا( يف بالتاء الفك هو اإلبدال يف واألصل

 فصارتا أدغمتا مث مفتوحة والثانية ساكنة األوىل فالدال) اددبر( مفكة كانت بعدما األصلية الدال

 أصله) راطّه(و) أتذكر( أصله) راذّكّ( وكذلك بالساكن، النطق إىل توصال الوصل مزة وهي) ادبر(
  ).أتطهر(

) يتطهر( أصله) يطَّهر(و) يتذكر( أصله) يذّكر(و) يتدبر( أصله) يدبر( يف كاملاضي واملضارع  
  .2الكرمي القرآن ويف اللغة، يف معا االستعمالني نرى ولذا الواجب، ال اجلائز اإلبدال من وهو

 واجلواب الكرمي؟ القرآن يف االستعمالني بني فرق هناك هل هنا نفسه يفرض الذي والسؤال  
 ال وهو االستعمال، يف الدقة غاية دقيق القرآن فإن .بينهما فرق قد الكرمي القرآن يكون أن بد ال أنه

 فهو لغتني، من كانتا وإن وحىت مبدلتني، أو مترادفتني كانتا وإن متاما واحد مبعىن لفظتني يستعمل
 خص وكما للباصرة يستعملها ومل املاء بعيون) العيون( خص كما وذلك مبعىن، منهما كال خيص

)يش(و مبقام) قاقما مع مبقام) يشاقخمتلفتان لغتان أ 3بسياق لغة كل فخص.  
 النطق، يف) عليفّ( بناء من أطول) يتفعل( بناء أن: نقول الصيغتني بني الفرق حندد ولكي  

 مقاطع مخسة من متكون) يتذكر(فـ واحد، مبقطع) ركّيذّ( من أطول مثال) يتذكر(فـ
  ).ر+ك+ذك+يذ( مقاطع أربعة من متكون) يذّكّر( أن حني يف) ر+ك+ذك+ت+ي(

 ويف تضعيفان) يفعل( ففي) يتفعل( على زائد تضعيف فيه) يفّعل( بناء أن: الثانية احلقيقة أما  
  :كاأليت العربية اللغة يف ما يؤتى اللغويتان اخلاصيتان وهاتان. 4واحد تضعيف) يتفعل(
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 فشيئا شيئا احلدوث أي التدرج على للداللة اللغة يف به يويت قد) يتفعل( وزن على كان ما  .أ 
 ،)ىومتش) مشى( بني فرق فهناك ،)سجتس(و) رتبص(و) ىمتش(و) ىختطَّ( قولنا ذلك ومن

 مشى يف ليس ما التدرج من وختطى متشى ففي) سجتس(و) جس(و ،)ختطى(و) خطا(و

 .1وخطا

 نفسه كلف أي وحتلّم، تصبر حنو اجلهد وبذل التكلف على للداللة الوزن ذا يؤتى كما  .ب 
 احلدث، يف والتمهل الوقت يف الطول على داللة املعنيني كال ويف واحللم الصرب على ومحلها

 ".بالتصرب  والصرب، بالتحلم  احللم"تقول والعرب

 استعمل) يفّعل(و) يتفعل( اللغة يف البناء هذا يف الصيغتان اجتمعت إذا الكرمي القرآن ففي
 يف للطول مالئم فهو النطق يف زمنا أطول الفك ألن وذلك) يفّعل( من زمنا أطول هو ملا) يتفعل(

 ألن وذلك احلدث، يف املبالغة إىل حيتاج فيما القرآن به يأيت) يفّعل( وزن على كان وما،  2احلدث
 فعال ومثله) كسر و كسر و قطَّع قطَع،(:لـ وفعل فعل مثل للمبالغة به يؤتى ما كثريا التضعيف

 .باحلدث االتصاف يف كبار من أبلغ فكبار وكبار، وكبار وفعال،

 والتفصيل، اإلطالة مقام يف يستعمله وقد زمنا، أطول هو ملا) يتفعل( بناء القرآن استعمال إن

 ولَقَد﴿ :تعاىل قوله املثال سبيل على ذلك ومن منه واإلكثار احلدث يف للمبالغة) يفّعل( ويستعمل

وما أَرسلْنا  ﴿ :وقوله ،3﴾ أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يتضرعونَ
  .4﴾ في قَرية من نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يضرعونَ

 أنه وذلك واإلدغام، باإلبدال) يضرعونَ(:األعراف يف وقال) يتضرعونَ: (األنعام آية يف فقال

 ﴾وما أَرسلْنا في قَرية﴿:األعراف يف وقال ﴾ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك﴿ :األنعام آية يف قال
 واستمر احلدث طال فلما التاريخ، مدارج على اإلرسال تطاول يعين وهذا القرية، من أكثر واألمم
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)  يضرعونَ( قال قرية إىل األعراف يف اإلرسال كان وملا ،)يتضرعونَ: (فقال بناء أطول هو مبا جاء

  . 1البناء يف أقصر هو مبا فجاء

 ﴾ أَرسلْنا إِلَى أُممٍولَقَد  ﴿ :فقال) إىل أرسل( األنعام آية يف استعمل أنه أخرى، ناحية ومن  

 يقتضي ال شخص إىل واإلرسال ،﴾ وما أَرسلْنا في قَرية ﴿:فقال) يف أرسل( األعراف يف واستعمل

 القرية يف اإلرسال وأما. ويعود فيبلغها رسالة شخص إىل ترسل قد فإنك املكث، يقتضي وما التبليغ

 يبلغهم بينهم النيب بقاء يعين وهذا الظرفية تفيد) يف( فإن واملكث، التبليغ يقتضي فإنه املدينة يف أو
 فجاء فيه، واملبالغة التضرع زيادة إىل يدعوهم هذا أن شك وال املؤيدة، آياته ويريهم باهللا ويذكرهم

 يف مفردة كل فوضع ﴾ لَعلَّهم يضرعونَ ﴿:فقال منه واإلكثار احلدث يف املبالغة على الدالة بالصيغ

إن القرآن الكرمي دقيق يف توظيف اللفظ من ناحية مالءمته ملقتضى احلال ومن  .2ا الالئق مكاا
جهة املعىن ومطابقته للواقع ومن جهة دقة زمن التركيب واستغراقه يف املعىن والزمن حبسب احلال 

أماكن  ومع هذه الدقة تظهر ميزة أخرى وهي اجلمال الذي تفيض به تلك األلفاظ يف. واملوقف
  . تركيبها يف اجلمل

  :اإلعراب ظاهرة. 2
 أقالمهم أخلصوا علماء هلا انربى النفع عظيمة فريدة وعلوم جليلة بدراسات اهللا كتاب حظي  

 يهدف جليال شريفا علما وكان القرآين اإلعجاز علم فظهر ا،ودفاع اوتبليغ اوحبثً دراسةً القرآن خلدمة
 البالغة ومصاقع البيان جهابذة للعرب وحتديه وبراعته ومجاله بالغته وإظهار اهللا كتاب فهم إىل

 منه أمجل رأوا ماف ،الرائع السحر وهذا البارعة البالغة هذه أمام عاجزين مدهوشني فوقفوا والرباعة،
 وأشهر اإلعجاز كتب فتوالت واشتقاقا، صرفا منه أبدع وال ،وتركيبا صياغة منه أحكم وال أسلوبا

 وإعجاز ،)ه 255 ت( للجاحظ القرآن ونظم ،)ه 208 ت( عبيدة أليب القرآن ازجم: فيه كتبوا من
 ،)ه316 ت( داوود وابن اإلخشيد البن القرآن ونظم ،)ه306 ت( للواسطي وتأليفه نظمه يف القرآن
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 للباقالين القرآن وإعجاز ،)ه 388 ت( للخطايب القرآن وإعجاز ،)ه 383 ت( للرماين القرآن إعجاز
 والرازي ،)دالئل اإلعجاز(يف الفذة بدراسته ،)ه 417 ت(اجلرجاينعبد القاهر  جاء مث) ه 403ت(

الربهان الكاشف "كتابه  يف )ه 651 ت( الزملكاين ،)ه 606 ت( "اإلعجاز دراسة يف اإلجياز" يف

 والبالغة القرآن إعجاز كتابه يف) م1937 ت( الرافعي منهم احلديث العصر إىل   "عن إعجاز القرآن
 الدائب البحث هو وكتبهم اإلجالء العلماء هؤالء بني جيمع الذي املشترك القاسم ويبدو. 1النبوية
 أو" القرآن إعجاز" بعنوان إما جاءت العناوين تلك أن واملالحظ. اهللا كتاب يف اإلعجاز أوجه لتبيان

 من قليل غري عدد من حتته ينطوي وما القرآين اإلعجاز عن الكشف يف تشترك وهي" القرآن نظم"
 قضايا من به اتصل وما نظمه جانب من أكان سواء العظيم، اهللا بكتاب تتصل اإلعجاز، قضايا

 فيه وأبدانا أعدنا الذي يف الصورة كانت وإن أنه وأعلم: "اجلرجاين قال فقد بالنحو، املتعلقة البالغة
  .2الكلم بني فيما النحو معاين توخي غري للنظم معىن ال أنه من

أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني  ﴿: يقرأ رجال مسع) ه69-ه ق6( األسود أبا أن روي وقد  

ولُهسرفقال) بالكسر( 3﴾ و :  

 على الباحثون جيمع ويكاد 4"النحو علم فوضع ،هذا به أصلح شيئا أضع أن إال يسعين أظن ال
  . العرب النحو علم وضع من أول هو األسود أبا أن

 يسأل قدم -عنه اهللا رضي- عمر خالفة يف أعرايب عن روي ما القضية هذه قصص أغرب ومن  
   :فقال ،"براءة" سورة رجل فأقرأه وسلم، عليه اهللا صلى حممد على تعاىل اهللا أنزل مما شيئا يقرئه من
﴿ ولُهسرو نيرِكشالْم نرِيٌء مب يكن إن رسوله؟ من اهللا بريء أوقد: األعرايب فقال باجلر، ﴾أَنَّ اللَّه 

 أعرايب يا: فقال فدعاه، األعرايب، مقالة -عنه اهللا رضي-  عمر فبلغ منه، أبرأ فأنا رسوله من بريء اهللا
 يل علم وال املدينة، قدمت إين: املؤمنني أمري يا: فقال ؟،- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول من أتربأ

                                                             
 . 40-39 ص ،م2008 ط، د القاھرة، اآلداب، مكتبة الكریم، القرآن إعجاز كتب في النحوي الدرس الكریم، عبد البدیع عبد أشرف.  1
 .370 ص ،م2000 ط، د األسرة، مكتبة شاكر، محمد محمد تعلیق اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاھر عبد.  2
 .23 التوبة.  3
 .17 ص ،م1994 ط، د اإلسكندریة، الجامعة المعرفة دار الكریم، القرآن في وتطبیقھا العربي النحو في اإلعراب ظاھرة یاقوت، سلیمان أحمد.  4
  .ضیق في شرح النحویة المدرسة للسیوطي، المزھر اللغوي، الطیب ألبي النحویین مراتب والنظائر األشباه.  
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 ورسوله، املشركني من بريٌء اهللا إن: فقال) براءة( سورة هذا ينأفأقر يقرئين، من فسألت بالقرآن،
 :عمر فقال منه، أبرأ فأنا. رسوله من بريئا تعاىل اهللا يكن إن رسوله؟ من تعاىل اهللا بريء أوقد: فقلت

أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني  ﴿: فقال املؤمنني؟ أمري يا هي كيف: فقال أعرايب، يا هكذا ليس

ولُهسراُهللا بريء ممن أأبر واهللا وأنا: "األعرايب فقال ،﴾ و عنه اهللا رضي- عمر فأمر ،"منهم ورسوله- 

  .1النحو يضع أن الدويل األسود أبا وأمر اللغة، عامل إال القرآن يقرأ ال أن
 به متيزت جليال حدثا وكان ا، القرآن ليرتل أعدها الذي الكمال درجة العربية بلغت ولقد  

 وحكمة اهللا، حجة الدهر أبد باقيا الكربى، بياا وآية العربية لسان بكمال القرآن جاء القرآن، عربية
 بلسان حمفوظا الزمن مع وبقائه الرسل، وقصص احلياة، ونظم الغيب، أخبار من عليه اشتمل مبا شرعه
  .2مبني عريب

 وضع إىل ذلك من عرج مث ،القرآن إعراب هو الدويل األسود أبو به قام جليل عمل وأول  

 فإذا املداد، خيالف وصبغا املصحف خذ: له فقال القيس، عبد من رجال اختار لقد النحو، يف املختصر

 وإذا احلرف، جانبِ إىل النقطةَ فاجعل هاضممت وإذا احلرف، فوق واحدةً فأنقط ،شفيت فتحت
يف النقطةَ فاجعل هاكسرت ة احلركات هذه من شيئا اتبعت فإن ه،أسفلفابتدأ نقطتني، فأنقط غُن 

  .3"ذلك بعد إليه املنسوب املختصر وضع مث آخره، على أتى حىت باملصحف
 ذلك من النحوية، الدراسات حوله تدور الذي احملور وصار اإلعراب علم نشأ وهكذا  
 اجلملة، ألجزاء العام والنظام والزيادة، واحلذف والتنكري، والتعريف والتأخري، التقدمي حول دراسات

 يف املرفوعات فجعلت: املعاين يف اختلفت نإو اإلعرابية األبواب حسب الدراسات تلك بوبت مث
 البن الذهب شذور على االطالع ويكفي آخر، قسم يف وارورات قسم، يف واملنصوبات قسم،
  .4دليال على ما نقول هشام

                                                             
 ونزھة .7ص جني، البن الخصائص في الروایة ،17 ص ،الكریم القرآن في وتطبیقھا العربي النحو في اإلعراب ظاھرة یاقوت، سلیمان أحمد.  1

 .16، ص ري األنبا البن األلباء،
 .67 ص ت، د ،ط د الشباب، مكتبة القرآن، عربیة شاھین، الصبور عبد.  2
   .ضبط أواخر الكلمات بالحركات اإلعرابیة :القرآن إعراب.  
  .18 ص ،المرجع نفسھ یاقوت، سلیمان أحمد.  3
  . 18 ص نفسھ، المرجع.  4
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  واإلعراب؟ النحو بني فرق هناك وهل 
  ":اإلعراب" لكلمة متعددة معان منظور البن العرب لسان يف جاء  

 نفسها عن تعرب الثيب: "وسلم عليه اهللا صلى قوله ومنه اإليضاح أو اإلفصاح مبعىن اإلعراب .1

 .أَبِن أي :ضمريك يف اعم ربأع ويقال"  تفصح أي –

 العاشقة زوجها إىل املتحببة الضاحكة املرأة وهي عرِبة، أو عروبا امرأة تزوج: الرجل أعرب .2

 إن: والثاين األول املعنيني بني للتوفيق وقيل. 2﴾ عربا أَترابا ﴿ :تعاىل قوله فُسر وبذلك ،1له

 إىل روبـــــالع املرأة تتودد كما بإعرابه السامع إىل يتحبب كأنه للكالم املعرب
 حبها تظهر عندما املرأة كانت إن: حيث من باألول يتصل الثاين املعىن وعندي زوجها،
  .3ذلك عن -وتفصح توضح أي – تعرب إمنا وإخالصها لزوجها

 يوم أن وذلك اجلمعة، ليوم) ومعرفة نكرة( والعروبة) عروبة( مادة يف فريى جين ابن وأما  
  .4األسبوع أيام بقية من أمرا أظهر اجلمعة

  أعربت ومنه. الفساد معناه: الفصل معدة وعربت ،وفسد حقيت أي عربا حراجل عرب وقيل  
  .5عجمته أزلت إذا الكتاب، وأعجمت فساده، وهو عربه أزلت أي الكالم، 

   عليه، الداخلة العوامل تغري بسبب اللفظ، آخر يف اليت العالمة تغري: اإلعراب: االصطالح ويف  

  .6عامل كل يقتضيه وما
. 7املضارع والفعل املتمكن االسم آخر يف العامل جيلبه مقدر أو ظاهر أثر: هو اإلعراب أو  

 يف اإلعراب حروف أن فتعرف العربية، من الكلم أواخر جماري هذا: "هو اإلعراب إن: سيبويه وعن
 العوامل حسب حالة كل إىل يتغري وأنه وجزم، ورفع وجر نصب: أحوال أربع له الكلمات أواخر

                                                             
 .181 ص ،5ج ،"نحا مادة" العرب لسان منظور، ابن.  1
 .37 الواقعة.  2
 .19 ص الكریم، القرآن في وتطبیقھا العربي النحو في اإلعراب ظاھرة یاقوت، سلیمان أحمد.  3
 .37 ص ،1952 سنة المصریة، الكتب دار النجار، محمد تحقیق ،1ج الخصائص، ،جني ابن.  4
 .19 ص ،المرجع نفسھ یاقوت، سلیمان أحمد.  5
 .46 ص م،1960 ط، د بمصر، المعارف دار ،1ج الوافي، النحو حسن، عباس.  6
  .20 ص نفسھ، المرجع.  7
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 ولألفعال املتمكنة لألمساء اإلعراب وحروف..  احلركة تزول العامل وبزوال الكلمة، على الداخلة
 وهل النحو؟ عن فماذا واالصطالح، اللغة يف ومعانيه اإلعراب عن هذا .1الفاعلني ألمساء املضارعة
 هذا من بعض واإلعراب كل فالنحو النحو، عناصر من عنصر اإلعراب أن احلقيقة اإلعراب؟ يساوي

  .الكل
 كالتثنية وغريه، إعراب من تصرفه يف العرب، كالم مست انتحاء هو" النحو" جين ابن قال ومما  
 العربية اللغة أهل من ليس من ليلحق ذلك، وغري والتركيب واإلضافة، والتكسري والتحقري واجلمع،

  . 2إليها رد عنها بعضهم شذّ وإن منهم، يكن مل وإن ا فينطق الفصاحة، يف بأهلها
 اللغويون عليه تعارف مبا وجاء النص ذا عصره علماء سبق قد جين ابن أن واحلقيقة  

 والتحقري واجلمع التثنية يف وتتضح: صرفية الدراسات، من لونني بني النص هذا يف مجع فقد احملدثون،
  .3والتركيب واإلعراب اإلضافة يف وتتضح: وحنوية ،)التصغري(
 التراكيب معرفة منه والغرض والبناُء اإلعراب حيث من الكلم أحوال به يعرف علم هو: النحو وعلم 

اعتدال وإعراب الرجل كالمه دليل على سالمة لسانه و .4عليه كانت ما على واستخراجها العربية
أعربوا الكالم كي " يقول  - صلى اهللا عليه وسلم- لذا كان النيب  ،وفهم مقولته ومتام عقله، شخصيته

  .ا ويقل بتركهواللغة العربية لغة إعراب يزداد مجاهلا بإعرا 5"تعربوا القرآن 

  :البناء ظاهرة .3
 ضربا لزم ملا ألنه بناء مسوه إمنا...  احلركة أو السكون من واحدا ضربا الكلمة آخر لزوم هو

 إىل مكان من يزول وال موضعه، الزما البناء كان حيث من بناء، مسي اإلعراب تغري يتغري فلم واحدا
  .6ذلك وحنو ،والفسطاط واملظلة كاخليمة  املبتذلة املنقولة اآلالت سائر من لذلك وليس غريه،

                                                             
 .20 ص ،1ج الوافي، النحو حسن، عباس.  1
 .34 ص، 1ج الخصائص، جنى، ابن. 2
 .20 ص الكریم، القرآن في وتطبیقھا العربي النحو في اإلعراب ظاھرة یاقوت، سلیمان أحمد. 3
  http://books.google.com.  6 ص النحو، علم في الجلیل التركیب زاني، التفتا. 4
 .الثابتة األبنیة دون التي .*
  .246، ص3بن جني، المصدر نفسھ، جا. 5
 .الثابتة األبنیة دون التي .*
   .ضبط أواخر الكلمات بالحركات اإلعرابیة :القرآن إعراب.  
 .37 ص ،1جمصدر نفسھ، ال جني، ابن. 6

http://books.google.com
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 أقسام وهو" عليه يدخل ما بسبب آخره يتغري وال واحدة، طريقة يلزم الذي هو :فاملبين إذن  
  .1السكون على ومبين الضم، على ومبين الفتح، على ومبين الكسر، على مبين

  :مسيةاالاجلملة  .4
 الذي املركب وهي اللغات، من لغة أية يف املفيد للكالم الصغرى اللفظية الصورة هي اجلملة  

 يف جال ما تنقل اليت الوسيلة هي مث ذهنه، يف أجزاؤها تألفت كانت ذهنية صورة أن به املتكلم يبني
  .2السامع ذهن إىل املتكلم ذهن

 نفي إثبات،( إما وهي حكم عن خترب اليت اجلملة وهي خربية مجلة إىل العربية اجلملة وتنقسم  
  .3)افصاحية أو شرطية طلبية،( إما وهي إنشائية ومجلة) تأكيد أو

  .فعلية ومجلة امسية مجلة إىل وتنقسم حكم عن ختربك أو بشيء ختربك اليت وهي: اخلربية اجلملة. أ

 معىن السامع يفيد الكالم من قدر أقل وهي بسيطة مجلة وهي باسم تبدأ اليت وهي: االمسية واجلملة

 واالسم ،)ه180 ت( سيبويه قال. أكثر أو واحدة كلمة من القدر هذا تركب سواء بنفسه، مستقال
 مل واملبتدأ ،املعرفة االبتداء وأصل ،5الكالم عليه ليبىن ابتدئ اسم كل فاملبتدأ ،4االبتداء أحواله أول
 ألنه مبتدأ املبتدأ كان بل املبتدأ، بعد مذكور ألنه خربا اخلرب كان وال أوال، له منطوق ألنه مبتدأ يكن

   .6املعىن به ومثبت مسند ألنه خربا واخلرب املعىن، له ومثبت إليه مسند
 إذا أما ،7الكالم أصل ألا باملعرفة يبتدأ أن فاألحسن والنكرة املعرفة الكالم يف واجتمع  
  :أقوال املبتدأ ففي معرفتان اجتمعت

  .سيبويه قول وهذا مبتدأ شئت ما جتعل أنك: أحدها
  .غريه أصدقاء له كان إذا صديقي، زيد: حنو اخلرب هو األعم أن: والثاين

                                                             
 -ـھ 1428 لبنان، بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة الفكر دار البقاعي، محمد وتصحیح ضبط الصدى، وبل الندى قطر األنصاري، ھشام بنا. 1

 .25 ص م،2007
 ص م،1994 -ھ 1414 اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار النحوي، التركیب في دراسة النور، سورة في الكریم القرآن لغة السید، إبراھیم صبري.  2

16. 
 .244 ص م، 1994 المغرب، البیضاء، الدار الثقافة، دار ومبناھا، معناھا العربیة اللغة حسان، تمام.  3
 .23 ص ،1ج الكتاب، سیبویھ،.  4
 .126 ص ،1نفسھ،ج المصدر . 5
 198 ص اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاھر عبد.  6
 .                     329 ص ،1ج ،المصدر نفسھ سیبویھ،.  7
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  .خرب فاهول زيد، القائم اجلواب كان القائم؟ من قال فإن املخاطب حبسب أنه: والثالث
  .اخلرب واهول املبتدأ هو املخاطب عند املعلوم أن: والرابع

  .1املبتدأ فأعرفها التعريف، يف رتبتهما اختلفت إن: واخلامس
  :هي األوىل والصورة املعرفة نوع إىل اختالفها يرجع صور ثالث وردت وقد  

   2﴾اللَّه نور السماواتَ الْأَرضِ﴿:تعاىل قال. معرفة إىل مضاف واخلرب علم املبتدأ: األوىل الصورة.1
  .3﴾واللَّه سرِيع الْحسابِ﴿ :وقوله 

 كان إذا وبينه االسم،ب كان إذا اإلثبات بني الفرق :اخلرب فروق منأن : "اجلرجاين ويرى  
  .وهو فرق لطيف متس احلاجة يف علم البالغة إليه  الفعلب

 بعد شيئا هدجتد يقتضى أن غري من للشيء املعىن به يثبت أن على االسم عوموض أن وبيانه 
  .شيء

 اعتربت ىتوم..  شيء بعد شيئا به املثبت املعىن دجتد يقتضي هأن على فموضوعه الفعل وأما 
 يف يصلح ال دمهاأح أن يف الشك كضرعتي ومل نا،بي ظاهرا الفرق وجدت املشبهة الصفات يف احلال

 وإمنا) يقصر( و) يطول( مكانه يصلح مل ،)قصري عمر( و) طويل زيد: (قلت فإذا .صاحبه موضع
 وحنو والصيب والنبات كالشجر وينمو يزيد شيء عن احلديث كان إذا ،)يقصر( و) يطول( نقول
 قد شيء وعن ثابتة، هيئة عن تحدثت وأنت فأما القصر، فيه حيدث أو الطول فيه يتجدد مما ،ذلك

  .4االسم إال فيه يصلح فال د،وجتد دتزاي مثَ يكن ومل طوله، استقر
 :بال معرف اخلرب+  اإلشارة اسم املبتدأ: الثانية الصورة. 2

 .5﴾ أُولَئك هم الْفَاسقُونَ ﴿: تعاىل قال

  6﴾ فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ ﴿: تعاىل قال

     .7﴾ بلْ أُولَئك هم الظَّالمونَ ﴿ :تعاىل قال
                                                             

 .17 ص النور، سورة في الكریم القرآن لغة السید، إبراھیم صبري.  1
 .35 النور.  2
 .202 البقرة. 3
 .175-174 ص اإلعجاز، دالئل ،الجرجاني.  4
 .19 النور.  5
 .13 النور.  6
 .50 النور.  7
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  .2﴾ فَأُولَئك هم الْفَائزونَ ﴿ وقال .1﴾ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ﴿ :تعاىل قال

  .3﴾ فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ﴿:وقال

 يفيد الفصل ضمري إنه ترى؟ يا يفيد فماذا واخلرب املبتدأ بني" هم" املتكرر الضمري هذا ويالحظ   
 بني" فصال" املسمى الضمري دخلواأ الوجوب هذا تأكيد أرادوا إذا أم مث" القاهر، عبد يقول التوكيد،
 القاهر عبد ويبني نكرة، ويأيت رأينا كما معرفة يأيت قد واخلرب. 4"املنطلق هو زيد" فقال اجلزأين

 زيد" قلت إذا أنك أعلم: "فيقول معرفة يكون وحني نكرة يأيت حني اخلرب بني الفرق وجه اجلرجاين
 ذلك هتفيد فأنت عمرو، من وال زيد من ال كان، انطالقا أن يعلم ملْ من مع كالمك كان" منطلق
  .ابتداًء

 من وإما زيد من إما كان، اانطالقً أن عرف من مع كالمك كان" املنطلق زيد: "قلت وإذا
  .5غريه دون زيد من كان أنه تعلمه فأنت عمرو،

 .موصول اسم اخلرب+  إشارة اسم املبتدأ: الثالثة الصورة. 3

 معىن على هذا اجلرجاين جعل وقد ،6﴾ أُولَئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله ﴿: تعاىل قال

: قال. وعلم دهِع ما ىرجم جيريه مث يعلمه، ومل يره مل شيئا خاطره يف ريصو وأن ،يرقدوالت الوهم
 هذه إنسانا رتقد أنك على وحنوه فهذا ..،"الذي" من املوهم الضرب هذا على أغلب شيء وليس
 ذه رجال فرع قد يكون أن دون الوهم، يف نعي من على السامع تلْوأح شأنه، وهذا صفته
  .7"، فأعلمته أن املستحق السم األخوة هو ذلك الذي عرفه الصفة

  

  

                                                             
 .51 النور.  1
 .52 النور.  2
 .55 النور.  3
 .178 ص ، اإلعجاز دالئل الجرجاني،.  4
 .177 ص ،المصدر نفسھ.  5
 .62 النور.  6
 .185-184 ص ،نفسھ المصدر الجرجاني،.  7
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 :بال معرف اخلرب+  معرفة إىل إليه مضاف املبتدأ: الرابعة الصورة. 4

 ما يغين عن التطويل أو الزيادة يف الكالم اإلجياز والبالغة وفيه من 1﴾ ومأْواهم النار ﴿ :تعاىل قال

  .يف غري حاجة

 :نكرة إىل مضاف اخلرب+  معرفة إىل مضاف املبتدأ: اخلامسة الصورة. 5

   .2﴾ فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّه ﴿ :تعاىل قال 

 تبتدئ منطلق، اهللا عبد قلت إذا: "الكتاب يف سيبويه قال :نكرة اخلرب+  معرفة املبتدأ: الثاين النمط

  : هي ثالث صور على النمط هذا ويأيت. 3"اخلرب تذكر مث باألعرف

   4﴾ وهو عند اللَّه عظيم ﴿: تعاىل قال ).وصف( نكرة اخلرب+  ضمري املبتدأ: األوىل الصورة

   .6﴾بلْ هو خير لَكُم ﴿ :وقال 5﴾هو أَزكَى لَكُم  ﴿ :وقال  

  :)وصف( نكرة اخلرب+  علم املبتدأ: الثانية الصورة
  ، 7﴾ واللَّه بِما تعملُونَ عليم ﴿ :تعاىل قال  

   9﴾ واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ ﴿ :تعاىل قالو، 8﴾ واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم ﴿: تعاىل قالو 
  :)وصف( نكرة اخلرب+  )إشارة اسم( املبتدأ: "الثالثة الصورة
   10﴾ مبِني إِفْكوقَالُوا هذَا  ﴿: تعاىل قال  

    11﴾ هذَا بهتانٌ عظيم ﴿ :تعاىل قال
   12﴾ ذَلكُم خير لَكُم ﴿: تعاىل قال

                                                             
 .57 النور.  1
 .6 النور.  2
 .47 ص ،1ج ، 1ج الكتاب، سیبویھ،.  3
  .منھ وأحسن وحسن ومسموع، كسامع مصدر من مصوغ وصف على دل ما وھو المشتق، أي الوصف.  
 15 النور.  4
 .28 النور.  5
 .11 النور.  6
 .28 النور.  7
 .64- 35 النور. 8
 .41 النور.  9
  .منھ وأحسن وحسن ومسموع، كسامع مصدر من مصوغ وصف على دل ما وھو المشتق، أي الوصف.  

  .12 النور.  10
 .فاجأك حتى بھ تشفع ال الذي األمر وھو البھتان ھو: وقیل واالفتراء الكذب: اإلفك .*

 .16 النور.  11
 .27 النور.  12
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    1﴾ ذَلك أَزكَى لَهم ﴿ :تعاىل قال
  :امسية مجلة اخلرب+  معرفة املبتدأ: الثالث النمط

  :اآلتية األربع الصور على النمط هذا جاء وقد  
  :)مفرد وخربه مبتدأ( اخلرب+  )موصول اسم( املبتدأ: األوىل الصورة
والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء إِلَّا أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم  ﴿: تعاىل قال  

اتادهش عب2﴾ أَر.   
  :)مجلة شبه وخربه مبتدأ( اخلرب+  )موصول اسم( املبتدأ: الثانية الصورة

  .3﴾ والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ ﴿: تعاىل قال
  :)عليه متقدم وخربه مبتدأ( اخلرب+  )موصول اسم( املبتدأ: الثالثة الصورة

  .4﴾ عظيم والَّذي تولَّى كبره منهم لَه عذَاب ﴿ :تعاىل قال
  :موسعة امسية مجلة اخلرب  ) +بال معرف اسم( املبتدأ: الرابعة الصورة

  .5﴾الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري  ﴿ :تعاىل قال 

سورةٌ  ﴿:تعاىل قوله مثل 6دليل ماعليه دلَّ إذا اخلرب أو املبتدأ حيذف قد: واخلرب املبتدأ حذف.ب

أُكُلُها دائم  ﴿ وقوله. النار هي والتقدير 8﴾ قُلْ أَفَأُنبئُكُم بِشر من ذَلكُم النار ﴿:وقوله ،7﴾ أَنزلْناها

 مضاف واهلاء مرفوع مبتدأ:أكلها عليه، دليل لوجود اخلرب حذف وهنا دائم، وظلها أي 9﴾ وظلُّها

 حمذوف واخلرب إليه مضاف واهلاء مرفوع مبتدأ: ظلها عطف، حرف واو:وظلها خرب، دائم إليه،

 واخلرب، املبتدأ من كل حذف جيتمع وقد. 10لذلك السياق واقتضاء عليه، قبله ما لداللة" دائم" تقدير

                                                             
 .30 النور.  1
 .06 النور.  2
 .39 النور.  3
 .11 النور.  4
 .35 النور.  5
 .227 ص ،م2002-ھـ1423 بیروت، العصریة، المكتبة ،1ج الحمید، عبد الدین محي محمد وشرح تحقیق عقیل، بن شرح مالك، بن.  6
 .01 النور.  7
 .24 النور.  8
 .35 الرعد.  9

 .163 ص الصدى، وبل الندى قطر شرح األنصاري، ھشام بن.  10
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 عليكم، تقديره حمذوف خربه مبتدأ: فسالم ،1﴾ سلَام قَوم منكَرونَ ﴿ :تعاىل قوله مثل اآلخر وبقاء

  .2قوم أنتم أي مبتدؤه حذف خرب: وقوم

  :فعليةالاجلملة . 5 

  .بسيطة فعلية مجلة. أ: نوعانهي  و .زيد قام مثل فعل تصدرها اليت اجلملة هي الفعلية اجلملة .1

: تعاىل قوله مثل بفاعله، الفاعل فيها يكتفي اليت وهي الالزم، الفعل ذات فعلية مجلة. ب  

إِلَّا الَّذين تابوا ﴿ من ضمريا يأيت وقد ظاهر، اسم القاسم 3﴾يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ﴿
  .أصلحوا وكذلك ضمري الفاعل: تابوا. 4﴾وأَصلَحوا

فَمنهم  ﴿ :وقوله 5﴾ يكَاد زيتها يضيُء ﴿ :تعاىل قوله مثل مستترا ضمريا الفاعل يأيت وقد  

  .6﴾علَى أَربعٍ .. علَى رِجلَينِ ومنهم من يمشي... علَى بطْنِه ومنهم من يمشي... من يمشي

 ا،عمر زيد ضرب: مثل به مفعول إىل حتتاج اليت اجلملة وهي: املتعدي الفعل ذات الفعلية اجلملة. 2
 فقد عليه، هووقوع بالثاين األول من الواقع الضرب التباس تفيد أن من غرضك انك: "اجلرجاين يقول

 قاشت الذي املعىن التباس علمي أن أجل من كان إمنا فيهما الفعل عملَ أنَّ يف واملفعول الفاعل اجتمع
 املفعول، يف صبوالن منه، وعهقُو جهة من به الضرب التباس علملي الفاعل، يف الرفع لَمفع ما، منه
علملي ذلك يكن ومل عليه، وقوعه جهة من به هالتباس ليوقُ علموالتعدية أنواع .7"نفسه يف الضرب وع

  :منها
  :واحد ملفعول املتعدي. أ

وأَنزلْنا فيها َآيات ﴿ :تعاىل قوله مثل :)ظاهر اسم( املفعول+  الفاعل+  الفعل: األول النمط
اتنيثَال ﴿ :وقوله ،8﴾بالْأَم اللَّه رِبضيوقوله ،9﴾ و:﴿ ارهالنلَ واللَّي اللَّه قَلِّب10﴾ ي.  

                                                             
 .25 الذاریات . 1
 . 164 ص الصدى، وبل الندى قطر شرح األنصاري، ھشام بن. 2
 .19 النور.  3
 .160بقرة ال.  4
 .35 النور.  5
 .45 النور.  6
 .153 ص ،دالئل اإلعجاز الجرجاني،.  7
 .1 النور.  8
 .35 النور.  9

 .44 النور.  10
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 ،1﴾سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها ﴿:تعاىل كقوله :)ضمري( املفعول+ الفاعل+ الفعل: الثانية الصورة

  .2﴾ولَولَا إِذْ سمعتموه  ﴿ :وقوله

  :)موصول اسم( املفعول+  الفاعل+  الفعل: الثالثة الصورة
  .4﴾يشاُء يخلُق اللَّه ما ﴿ :وقوله .3﴾ علْموتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه  ﴿ :تعاىل قوله مثل 

يحبونَ أَنْ تشيع  ﴿ :تعاىل قوله مثل :)مؤول مصدر( املفعول+  الفاعل+  الفعل: الثاين النمط

  .شيوع الفاحشة: أن تشيع  تؤول ب .5 ﴾ الْفَاحشةُ

 ،6﴾ويقُولُونَ َآمنا  ﴿ :تعاىل قوله مثل :)القول مقول( املفعول+  الفاعل+  الفعل: الثالث النمط

  .فجملة آمنا و مسعنا مقول القول يف حمل نصب على املفعولية .7﴾ أَنْ يقُولُوا سمعنا ﴿ :تعاىل وقوله

قُلْ للْمؤمنِني  ﴿:تعاىل قوله مثل :املفعول+  زائد اجلز حرف+  الفاعل+  الفعل: الرابع النمط
مارِهصأَب نوا مضغ8﴾ ي .  

  .9﴾ وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ﴿:تعاىل وقوله

  .10﴾ كبره والَّذي تولَّى ﴿: مثل :املفعول) + مستتر( الفاعل+  الفعل: اخلامس النمط

 اهللا قول ومنه" ادرمهً ازيد اهللا عبد أعطى: قولك وذلك: "سيبويه قال: ملفعولني املتعدي الفعل. ب

  . 12زيدا مسيته وقولنا ،11﴾ واختار موسى قَومه سبعني رجلًا ﴿ :تعاىل

  :الثاين املفعول) + ضمري( األول املفعول) + مستتر( الفاعل+  الفعل :األول والنمط

   .13﴾ فَوفَّاه حسابه ﴿ :تعاىل قوله مثل
                                                             

 .01 النور.  1
 .16 النور.  2
 .15 النور.  3
 .45 النور.  4
 .19 النور.  5
 .47 النور.  6
 .51 النور.  7
 .30 النور.  8
 .31 النور.  9

 .11 النور.  10
 . 155 األعراف.  11
 .37 ص ،1ج ،الكتاب سیبویھ،.  12
 .39 النور.  13
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  .1﴾ ثُم يجعلُه ركَاما ﴿ :تعاىل قوله مثل

ويزِيدهم  ﴿:مثل:الثاين املفعول+  مفرد األول املفعول) + مستتر( الفاعل+  الفعل: الثاين النمط

هلفَض ناُء ﴿ :وقوله. 2﴾ مشي نم نع رِفُهصيونرى براعة القرآن يف استعمال اجلمل االمسية  .3﴾ و

وما ينطوي معه من مجاليات ألن ألفاظه من مصدر  والفعلية وقدرة التحكم يف األسلوب إجيازا ومعىن
  .رباين

  :القرآنية اآلية تناسق مجالية
 الشيء يف تتابع على يدل صحيح أصل) نسق": (فارس البن" اللغة مقاييس معجم يف وجاء

 كانت إذا ،نسق ثغر قوهلم وأصله ،بعض على بعضه عطف قد واحد نظام على جاء ،نسق وكالم

 نظام طريق على كان ما": النسق": "لسانه" يف فجاء" منظور بن" وأما ،4متساوية متناسقة األسنان
 تناسق، هو وانتسق ،السواء على نظمه: ونسق. نسقا ينسقه الشيء ونسق تنسيقا، نسقه وقد واحد،
 5التنظيم والتنسيق األول على العطف: والنسق ،النسق حروف هي العطف وحروف: النسق واالسم

: دريد ابن وقال بعض، على بعضه عطف نسقا الكالم نسق: نسق: فيه جاء العروس تاج وأما
قسسيدة ابن وقال ،األول على كالعطف ،النسق: الليث وقال ،بعض إثر يف بعضه الشيء نسق:الن :

 ،التنظيم والتنسيق سجعا تكلم إذا الرجل وأنسق ،النسق حروف العطف حروف يسمون والنحويون
  6.متناسق وهو منسق أي ومنسوق نسيق وكالم ،تابع بينهما وناسق

 عناية يف بل متناسقا فجاء سورة أو آية منه ختلو ال بل به وحفل األمر ذا غين الكرمي والقرآن
 متواليات بكلمات املتكلم يتكلم أن هو النسق حسن إن .وأرباعه وأمثانه آياته بني فيما التناسق

 واستقل ،بنفسها قامت منها مجلة كل أفردت إذا حبيث ،مستحسنا سليما تالمحا متالمحات معطوفات

                                                             
 .43 النور.  1
 .30 فاطر.  2
 .43 النور.  3
 420 ص م،1991- ھـ1411 ،1ط ،5م بیروت،، الجیل دار ھارون، السالم عبد تحقیق اللغة، مقاییس فارس، ابن . 4
 .614ص، م1993 - ھـ1413 ،1ط ،)ي-ص( 2ج بیروت، العلمیة الكتب دار مھنا، على عبدأ إشراف العرب لسان منظور، ابن . 5
 -ھـ1428، 1ط القاف، باب، 13مجلد لبنان، العلمیة، الكتب دار، خلیل المنعم عبد حواشیھ وضع القاموس، جواھر من العروس تاج، الزبیدي . 6

 .240ص ،م2007
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 وقُضي الْماُء وغيض أَقْلعي سماُء ويا ماَءك ابلَعي أَرض يا وقيلَ ﴿: تعاىل قوله ومنه ،بلفظها معناها

رالْأَم توتاسلَى وع يوديلَۖ  الْجقا ودعمِ بلْقَول نيم1﴾الظَّال.  

 البالغة تقتضيه الذي الترتيب على النسق بواو بعض على بعضها اجلمل تعاطف: هو والتناسق

 يا بِيمينِك تلْك وما ﴿:عصاه عن موسى سأل حني تعاىل قوله يف ترى فإنك باألهم، االبتداء من

 نرى إننا ،2﴾أُخرى مآرِب فيها ولي غَنمي علَٰى بِها وأَهش علَيها أَتوكَّأُ عصاي هي قَالَ ،موسٰى

" ما" ألن" عصا: "يقول أن لكفاه احملبوب املقام فلوال" السالم عليه" موسى جواب يف اهللا مع األدب
 يف مبا أعلم وهو تعاىل اهللا مع أدب يف الكالم وبسط العصا، وأضاف املبتدأ، فزاد اجلنس، عن للسؤال

  .واخلوف الرهبة عنه يزيل وأن ملوسى اإليناس أراد وإمنا يده،
 اهللا مناجاة يف" السالم عليه" فموسى! واملناجاة واإلسهاب العطف مع هنا اآليات تناسق إن

 وخالقه، وإهله حمبوبه حيدث أن من موسى الرسول قلب إىل أحب وهل واحملبوب احملب حالة يشبه
 جل-هو ليس أو أنبيائه؟ من اهللا عند أحب وهل معجل؟ وال خمتصر غري احلديث أمامه ويبسط

 هي ﴿:قال﴾ موسى يا بِيمينِك تلْك وما﴿ :تعاىل اهللا سأله فحني وسفراءه؟ رسله اختارهم - جالله

ايصكَّأُ عوا أَتهلَيع شأَها ولَٰى بِهي عمغَن يلا ويهف آرِبى مرتضع اليت البالغة أروع ما ،﴾أُخ 

 هي: "يقول أن يكفي وكان إطناب: تعاىل قوله ويف ،3املقام حبسب الكالم وتقدر موضعه، شيء كل
  .4باخلطاب تلذذا اجلواب يف توسع ولكنه" عصاي

 فَهو مرِضت وإِذَا ويسقنيِ يطْعمنِي هو والَّذي يهدينِ فَهو خلَقَنِي الَّذي﴿ :تعاىل قوله وأما

  .5﴾الدينِ يوم خطيئَتي لي يغفر أَنْ أَطْمع والَّذي يحيِنيِ ثُم يميتنِي والَّذي يشفنيِ

 األوىل اآلية يف عطف فقد النسق حروف ومنها احلروف استعمال يف إسهاب الكرمية اآليات يف

 الشفاء ليعقب الثالثة اآلية يف بالفاء العطف كان وكذلك للخلق، اهلداية مهلة بال لتعقب بالفاء
                                                             

 .44 ھود . 1
 .18-17 طھ . 2
 .193 ص الكریم، القرآن في الفني التعبیر أمین، شیخ بكري . 3
 .181 ص ،م2002-ھـ1423 ،1ط القاھرة، العربیة، اآلفاق دار الكریم، القرآن في البالغي اإلعجاز سالمة، حسین محمد . 4
 .82-78 الشعراء . 5
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" مث" بـ الرابعة اآلية يف العطف وكان اجلمع، رد بالواو الثانية اآلية يف وعطف بسرعة، باملرض
 بالغة؟ البالغة هذه أبعد 1.اإلماتة عن اإلحياء لتراخي

  :العالقة بني الصيغة واملعىن
إن ألفاظ اللغة املفردة حكمها كحكم الآللئ املبددة، حتتاج إىل مجع وختري قبل النظم وإذا  

تتفاوت نظمت روعي ما يتناسب فيما بينها، فال تتنافر وال تتناكر، فتأتى كحبات العقد املنظوم، وال 
وقد التفت . االيت جتاوره من لفظة أو أشد معىن وأقوى حكما من اللفظة ىيف املعىن فتكون لفظة أقو

حيث أنه قد وقف على ظاهرة مهمة وهي جميء "سيبويه إىل ضرورة املناسبة بني الصيغ واملعاين 
من ذلك ما ) مثال واحد(جمموعة من األلفاظ املتقاربة املعىن على صيغة واحدة، أو بتعبري سيبويه على 

ومنه الغثيان ألنه . وحترك ومثل هذا ألنه زعزعة.. والرتكان مثل العسالن) فعالن(يأيت على صيغة 
ولوال . وصيغة الكلمة أو وزا عنصر من العناصر األساسية اليت حتدد معناها. 2جتيش نفسه وتثور

كاتب (الصيغة هي اليت تقيم الفرق بني ذلك اللتبست معاين األلفاظ املشتقة من مادة واحدة، ف
    3.، فهي اليت ختصص املعىن وحتدده)ومكتوب وكتابة

وقد اجتهد العلماء يف طريقة صوغ الكالم من املنظوم واملنثور وحبثوا يف األسرار اليت جتمع  
األلفاظ فيضعوها يف مواضعها، وعجيب ذلك أننا نرى لفظتني تدالن على معىن واحد، وكالمها 

استعمال هذه يف كل موضع تستعمل فيه إال أنه ال حيسن . حسن االستعمال، ومها على وزن واحد
ـُفرق بينهما يف مواضع السبك، وهذا ال يدركه إال من دق فهمه، وجل نظرههذه ومن ذلك . ، بل ي

 في ما لَك نذَرت إِني رب﴿:وقوله تعاىل ،4﴾جوفه في قَلْبينِ من لرجلٍ اللَّه جعلَ ما﴿ :قوله تعاىل
يستعمل  يف اآلية الثانية، ومل" البطن"يف اآلية األوىل، و" اجلوف"فاستعمل اهللا تعاىل  ،5﴾محررا بطْنِي

، واللفظتان سواء يف الداللة، وهي ثالثيتان يف "اجلوف"موضع " البطن"وال " البطن"موضع "اجلوف"
                                                             

 .194 ص الكریم، القرآن في الفني التعبیر أمین، شیخ بكري . 1
 . 152ص ،الخصائص جني، ابن. 2
 ،1البلیدة،ط والتوزیع، لإلنتاج المعارف دار المحكمات، اآلیات في البیاني لإلعجاز نظریة دراسة الكریم، القرآن في نياالبی اإلعجاز ساسي، عمار. 3

 .231 ص ،2003
 .04 األحزاب.  4
 .للعبادة مخلصا أي" محررا" ومعنى ،35 عمران آل.  5
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إىل إن اختيار اللفظ حيتاج . 1فانظر إىل سبك األلفاظ كيف تفعل. عدد واحد، ووزما واحد أيضا
دراية ومعرفة مبعناه وباملوضع الذي سيوظف فيه، وأن يكون أكثر تناسبا للمعىن وهذا األمر ليس وقفا 

: يقول 1778املتوىف سنة ) فولتري(على اللغة العربية فقط فهو يف كل اللغات فهذا األديب الفرنسي 

ها كثرية، ال تكاد تلمس، تعجز اللغة أي لغة عن التعبري الكامل عن آرائنا ومشاعرنا، فالفروق بين"
  فتضطرنا اللغة مثال أن نعرب بلفظ احلب أو البغض عن آالف من ضروب احلب والبغض كلها خمتلفة 

  .2"وكذلك احلال يف موضوع آالمنا ومالذنا
واللغة مهما كان "، )من روائع القرآن(وقال الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، يف كتابه  

أنواع من الشعور واإلحساس،  نوع من يسريا من املشاعر واملعاين، فاألملنوعها ال تغطي إال جزءا 
وليس له إال كلمة واحدة يف اللغة، وطعم احلالوة أنواع من الشعور والذوق وليس يعرب عنه إال 

األلوان والروائح وغريها، ال متلك اللغة أن تعرب إال عن سطحها  بكلمة واحدة هي احلالوة وكذلك
  .3ا أردت أن تدقق ختلفت اللغة عنك وبقيت مع مشاعرك الصامتةالقريب فإذا م

كل االختالف عن لغة البشر وأسلوم،  انهلذا وجدنا لغة القرآن الكرمي وأسلوبه خيتلف  
فأسلوب القرآن يف لفظه وسبكه مرته عن النقص فهو يستعمل اللفظ يف مكانه ويفرق بني دقائق 

وال تعقيدا، وال ثقال وال حشوا، وال خروجا عن  اال جند فيه تكرارف ،املعاين ويوظفها يف أمجل املباين
بديع النظم، عجيب " "إعجاز القرآن"يف كتابه  :املعىن وإمنا يعرب بدقة بارعة فهو كما قال الباقالين

ىل إضوع دون آخر، وال يتفاوت من آية التأليف، متناه يف البالغة، وهذا اإلبداع ال خيتص مبو
 حيق لنا أن نسأل عن فضل الكلمة يف موضعها ونتبني مجال اختيارها، وندرك ما هلا من، وهنا 4أخرى

 ذَلك في إنَّ﴿ :وقوله 5﴾رأَى ما الْفُؤاد كَذَب ما ﴿:على صاحبتها، ومن ذلك قوله تعاىل فضل

                                                             
 .164 ص السائر، المثل األثیر، ابن.  1
 .204 ص م، 1975 -ـھ 1395 ،6ط بیروت، الفكر، دار العربیة، وخصائص اللغة فقھ محمد، المبارك.  2
 .169 ص م، 1977 -ـھ 1397 ،5ط دمشق، رابي،االف مكتبة القرآن، روائع من رمضان، سعید محمد البوطي.  3
 .30 ص ،إعجاز القرآن الباقالني،.  4
 .11 النجم.  5
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والفؤاد سواء يف الداللة، وإن  فالقلب. 1﴾شهِيد وهو السمع أَلْقَى أَو قَلْب لَه كَانَ لمن لَذكْرى

  .2كان خمتلفني يف الوزن، ومل يستعمل يف القرآن أحدمها يف موضع اآلخر
قال . وتتميز ألفاظ القرآن مبالئمتها للمعاين ومالئمتها لبعضها فال جند كلمة يف غري موضعها 

  .3"منها مل يوجدوكتاب اهللا لو نزعت منه لفظة مث أدير لسان العرب على لفظة أحسن : "ابن عطية
أكثر األلفاظ ورودا ودورانا وهو معىن العقل، وهو أداة  من وجاء لفظ القلب يف القرآن 

 :، وقوله4﴾بِها يبصرونَ لَا أَعين ولَهم بِها يفْقَهونَ لَا قُلُوب لَهم﴿:التفكري، ومن ذلك قوله تعاىل

﴿وا أَفَلمِسريي يضِ فكُونَ الْأَرفَت ملَه لُونَ قُلُوبقعا ي5﴾بِه .  

  ،6﴾هديتنا إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لَا ربنا﴿:وقوله  

كما يأيت القلب بلفظ . 7﴾الصدورِ في الَّتي الْقُلُوب تعمى ولَكن الْأَبصار تعمى لَا فَإِنها﴿:وقوله 

 وإِذْ ﴿ :، وقوله8﴾قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُكر إِذَا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما﴿:الوجدان كما يف قوله تعاىل

اغَتز ارصالْأَب تلَغبو الْقُلُوب اجِرنونَ الْحظُنتو ا بِاللَّهونوقوله9﴾الظُّن ، :﴿قُلُوب ذئموي 

القلوب يدل على الوجدان، كما يأيت لفظ  وغريها من اآليات اليت جاءت فيها لفظ. 10﴾واجِفَةٌ

 من لتكُونَ قَلْبِها علَى ربطْنا أَنْ لَولَا بِه لَتبدي كَادت إِنْ﴿:القلب أداة لإلرادة كما يف قوله تعاىل

نِنيمؤبِطَ﴿:وقوله 11﴾الْمريللَى وع قُلُوبِكُم تثَبيو بِه اموقوله12﴾الْأَقْد ،: ﴿ سلَيو كُملَيع احنج 

  .13﴾قُلُوبكُم تعمدت ما ولَكن بِه أَخطَأْتم فيما

                                                             
 .37 ق.  1
 .164 ص ،ثل السائرالم األثیر، ابن.  2
 .110 ص ،القرآنیة المعجزة بلقاسم، بغدادي.  3
 .179 األعراف.  4
 .96 الحج.  5
 .8 عمران آل.  6
 .46 الحج.  7
  .2 األنفال. 8
 10 األحزاب.  9

 .8 النازعات.  10
 .10 القصص.  11
 .11 األنفال.  12
 .5 األحزاب.  13
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فالقرآن الكرمي استخدم لفظ القلب فيما تطلق عليه اليوم كلمة العقل وجعله يف اجلوف  
 .1والصدر تعبريا عما يشعر به اإلنسان عندما يلم به وجدان أو متلؤه نعمة أو مهة وإرادة

ال شك يف أن معىن اللفظ خيتلف من صيغة املفرد إىل صيغة التركيب،  :الصيغة بني اإلفراد والتركيب

فالصيغة اإلفرادية للكلمة هي تلك الصورة الذهنية اردة اليت تستدعي ألفاظها املوضوعة إزاءها يف 
لية يسبق تصورها يف ويرى عبد القاهر أن املعاين اإلفرادية للصيغ هي جمرد صور ذهنية أو. لغة ما

ن الداللة األولية أو األصلية للفظ هي داللة أولية ال غىن ملستعمل اللغة أ،و2النفس حدوث املواضعة

من معرفتها ألن الكلمة املفردة متثل الوحدة التحليلية األوىل للكالم فإن املدلول اإلفرادي لتلك الكلمة 
  . 3ذا الكالمهو مبثابة الوحدة التحليلية األوىل للمعىن يف ه

والتركيب هو الذي حيدد املعىن املراد عن طريق القرائن السياقية واملقامية اليت ال تظهر إال يف  
  . حاالت التركيب، ومن مث نستطيع أن نتبني املعىن املقصود من صيغة ما يف حالة اإلفراد

لك ال حتتمله النصوص ال يعرب دائما على الزمن املاضي ألن ذ" أتى"ويرى إبراهيم أنيس أن الفعل 
  ).أتى(العربية وتأباه أساليب اللغة ويدلل على ذلك باالستعماالت القرآنية املختلفة للفعل 

   .4﴾تستعجِلُوه فَلَا اللَّه أَمر أَتى﴿:قال اهللا تعاىل .1

   .5﴾الْقَواعد من بنيانهم اللَّه فَأَتى قَبلهِم من الَّذين مكَر قَد ﴿ :قال اهللا تعاىل .2

  .6﴾أَتى ثُم كَيده فَجمع فرعونُ فَتولَّى﴿ :قال اهللا تعاىل. 3   

  

 .7﴾أَتى حيثُ الساحر يفْلح ولَا ساحرٍ كَيد صنعوا نماإِ ﴿:قال اهللا تعاىل.4

  .8 ﴾سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتى من إِلَّا ﴿ :قال اهللا تعاىل.5
                                                             

 .54 ص ،القرآن بالغة من بدوي، أحمد.  1
 .540 ص ،دالئل اإلعجاز الجرجاني،.  2
 .45 ص م،2008 -ـھ1429 ،1ط األردن، الحدیث، الكتب عالم تطبیقیة، نظریة دراسة القرآن في الصرفي اإلعجاز ھنداوي، الحمید عبد.  3
 .1 النحل.  4
  .26 النحل.  5
 .60 طھ.  6
 .69 طھ.  7
 .89 الشعراء.  8
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  .1﴾مجنونٌ أَو ساحر قَالُوا إِلَّا رسولٍ من قَبلهِم من الَّذين أَتى ما كَذلك﴿ :قال اهللا تعاىل.6

 .2﴾مذْكُورا شيئًا يكُن لَم الدهرِ من حني الْإِنسان علَى أَتى هلْ ﴿: قال اهللا تعاىل.7

  :له دالالت تنسجم مع كل آية" أتى"إننا جند معاين الفعل 
 .زمن اإلتيان هو املستقبل: ففي اآلية األوىل

  .)احلاضر( زمن اإلتيان هو ما بعد املاضي: ويف اآلية الثانية
  .زمن اإلتيان هو ما بعد املاضي: ويف اآلية الثالثة
  .زمن اإلتيان احلال املستمرة اليت تشبه احلقائق الثابتة: ويف اآلية الرابعة

  .زمن اإلتيان هو املستقبل: ويف اآلية اخلامسة
  .زمن اإلتيان هو ما قبل املاضي: ويف اآلية السادسة
  .3زمن اإلتيان هو املاضي املؤكد: ويف اآلية السابعة

ومن هذه األمثلة جند أن العالقة ليست مقطوعة بني الداللة اإلفرادية الوضعية الدالة على  
يف اللغة، وبني الداللة التركيبية، اليت هي عبارة عن وضع خاص  الوضع العام للكلمة أو الصيغة

كون بالعالقة بني تعالقة بني الداللتني هي أشبه ما باملتكلم يعتمد يف أساسه على الوضع العام، إن ال
دوسوسري، حيث يكشف عن تلك العالقة : اللغة والكالم تلك العالقة اليت عين ا علماء اللغة أمثال

كالم يستدعي صور الكلمات والرموز األخرى اليت انطبعت يف أذهان كل املتكلمني مث ال: "بقوله
  .4يترمجها إىل أصوات فعلية واضحة ذات مغزى

  
  

                                                             
 .52 الذاریات.  1
 .1 اإلنسان.  2
 .174 ص ،م1978 ،6ط القاھرة، األنجلو مكتبة اللغة، أسرار من أنیس، إبراھیم.  3
  .48 ص تطبیقیة، نظریة دراسة القرآن في الصرفي اإلعجاز ھنداوي، الحمید عبد.  4
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بعض النماذج اليت وظفت بعض الصيغ توظيفا بالغيا على أساس  وسأعرض: صيغ االسم. أ

  .1االختبار، وذلك للوقوف على الداللة الفنية لتلك الصيغ يف سياقاا الرفيعة القرآنية

 الَْآخرةَ الدار وإِنَّ ولَعب لَهو إِلَّا الدنيا الْحياةُ هذه وما﴿ :ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل 

انُ لَهِيويالْح وا لَوونَ كَانلَمعوهذه صيغة خمتارة ) الفعالن(ففي لفظ احليوان جاء على صيغة . 2﴾ي

للتعبري عن الدار اآلخرة مما تشمل عليه من حركة ونشاط وابتهاج وخفة النفس واهتزازها مع دوام 

ستمرة، دائمة، خالدة، ال موت فيها، فكأمنا ليس فيها إال حياة م: أي 3ذلك واستمراره وجتدد ألوانه
مصدر حيي، وكان ينبغي أن يكون القياس حييان، فقلبت الثانية واوا " احليوان"يف ذاا حياة، وهي 

  4.خالفا للقياس

 فيها كَانوا ونعمة كَرِميٍ، ومقَامٍ وزروعٍ وعيون، جنات من تركُوا كَم﴿:أما قوله تعاىل 

هِنينِي ﴿:وقوله تعاىل 5﴾فَاكذَرو كَذِّبِنيالْمي وأُول ةمعالن ملْههميلًا وا إِنَّ ،قَلنيكَالًا لَدا أَنيمحجو، 
يف اآليتني وهي صيغة اسم املرة وظفت " نعمة"، فقد وردت لفظة 6﴾أَليما وعذَابا غُصة ذَا وطَعاما

  توظيفا بليغا، حيث جاء بناء النعمة يف اآليتني بناء اسم املرة كان ميكن جميؤه على غريها من املصادر، 
أو غري ذلك، إال أن اآلية قد آثرت هذه الصيغة، قال ) بكسر النون(كالتنعيم أو اإلنعام أو النعمة 

والنعمة والتنعم وبناؤها بناء املرة من الفعل كالضربة والشتمة، ومل يزد الزخمشري يف هذا : الرازي
املسرة، وتابعه على ذلك أغلب  :اإلنعام، وبالضم :التنعم، وبالكسر :املوضع على أن النعمة بالفتح

  .7هاملفسرين بعده ناقلني كالمه بنص

                                                             
 .91 ص تطبیقیة، نظریة دراسة القرآن في الصرفي اإلعجاز ھنداوي، الحمید عبد.  1
 .64 العنكبوت.  2
 .92 ص ،المرجع نفسھ ھنداوي، الحمید عبد.  3
 .258 ص م، 1987 -ـھ 1407 ،2ط الرسالة، مؤسسة الفرقان، دار ،التنزیل لغة بدیع من السامرائي، إبراھیم.  4
 .27-25 الدخان.  5
  .13-12 المزمل.  6
 .و مشى ِمْشیة/ جلس ِجْلسة  :مثل. مصدر مصوغ من الفعل للداللة على الصفة التي یكون علیھا الحدث عند وقوعھ ھو :المرة اسم. *
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ذرين وهؤالء : فكأنه قال 1﴾قَليلًا ومهلْهم النعمة أُولي والْمكَذِّبِني وذَرنِي﴿:أما قوله تعاىل 

النعمة احملتقرة نعمة الدنيا ومهلهم قليال حيث تزول عنهم تلك النعمة يف  املكذبني أصحاب تلك
: اآلخرة، فإمنا هي نعمة واحدة يتنعمون ا يف الدنيا ولذا فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ده ويزداد اإلحساس جبمال صيغة املرة يف هذا املوضع مبقابلتها مبا أع" أن لنا اآلخرةوأن هلم الدنيا، "
اهللا تعاىل هلؤالء املكذبني من العذاب يف الدار اآلخرة جمموعا ال مفردا مما يدل على أم يضاعف هلم 
العذاب يف اآلخرة جزاء إعراضهم عن شكر نعمة املنعم يف الدنيا، ولذا عقب اهللا تعاىل تلك اآلية 

ومن مث يظهر التقابل بني هذه  ﴾أَليما وعذَابا ةغُص ذَا وطَعاما ،وجحيما أَنكَالًا لَدينا إِنَّ﴿ :بقوله

  .2املفردة، وما جلبه عليهم من صنوف العذاب وألوانه املتعددة النعمة احلقرية

، ومن أمثلتها ما ورد يف صورة الشعراء يف قصة موسى على فعالومنها صيغة : املبالغة صيغ. ب

يرِيد أَنْ يخرِجكُم من أَرضكُم بِِسحرِه  ،هذَا لَساحر عليم قَالَ للْملَإِ حولَه إِنَّ ﴿ :لسان فرعون

فجاءت  3﴾ يأْتوك بِكُلِّ سحارٍ عليمٍ ،قَالُوا أَرجِه وأَخاه وابعثْ في الْمدائنِ حاشرِين ،فَماذَا تأْمرونَ

قابلة املأل وصف فرعون ملوسى بالسحر وتأكيده يف هذا املوضع داال على م" سحار"صيغة املبالغة 

فناسب أن يقابلوا ذلك بالوصيف، باإلتيان بكل ) بسحره(على انه يريد أن خيرجهم من أرضهم 
  .4ساحر عليم يفوق سحره سحر موسى

ويقول اهللا تعاىل على لسان املأل من قوم فرعون يف سورة األعراف وهي قصة مشاة يف  

يرِيد أَنْ يخرِجكُم من أَرضكُم ، قَالَ الْملَأُ من قَومِ فرعونَ إِنَّ هذَا لَساحر عليم ﴿ :سورة الشعراء

وقد . 5﴾يأْتوك بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ، قَالُوا أَرجِه وأَخاه وأَرسلْ في الْمدائنِ حاشرِين ،فَماذَا تأْمرونَ

صيغة املبالغة يف الشعراء دون األعراف بأن املبالغة يف الشعراء مناسبة لقول فرعون  علل بعضهم جميء
                                                             

 .12 المزمل.  1
  .منھ وأحسن وحسن ومسموع، كسامع مصدر من مصوغ وصف على دل ما وھو المشتق، أي الوصف.  
 محمد تحقیق تفسیره، الطبري عن. یخرج وال یدخل فال آكلھ، بھ یغص بالحلق یأخذ شوك ھو: عباس ابن قال: غصة 3.ُتسعَّــر ونارا قیودا :أنكاال . *

  . 496ص م،1987 -ـھ1408 ،2الجزائر،ط رحاب مكتبة ،2ج الصابوني، علي
 .97 ص تطبیقیة، نظریة دراسة القرآن في الصرفي اإلعجاز ھنداوي، الحمید عبد.  2
 .37-34 الشعراء.  3
 .101 ص ،مرجع نفسھال ھنداوي، الحمید عبد.  4
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﴿يملع راحذَا لَسويرى عبد  ،"عليم ساحر" بأنه الشعراء يف موسى وصفوا قد أيضا واملأل ﴾إِنَّ ه

وهو إخراج  - يف سورة األعراف، ألنه مل ينص على احملذور" سحار"احلميد هنداوي مل تأت املبالغة 
فلم تذكر هذه الكلمة يف سورة األعراف، ومن مث مل " بسحره"إمنا يقع  -موسى هلم من أرضهم 

كما أن الواصف ملوسى بالساحر العليم يف سورة .. يف وصف السحرة" سحار"تقابل بصيغة املبالغة 
 1وليسكنوا بعض قلقه ،بوا قلبهيبصيغة املبالغة ليط" سحار"الشعراء هو فرعون، لذا جاء املأل له بكلمة 

  .ه السحرةذما داموا قد حشروا كل هواعتقادهم أن الغلبة ستكون هلم 

ومن ذلك ما جاء على لسان نوح عليه السالم يف وصفه حال " الفع"ومن صيغ املبالغة صيغة  

" اربكُ"صيغة ال وهي أبلغ من صيغة مبالغة على وزن فع" اركب"، 2﴾ومكَروا مكْرا كُبارا﴿ :قومه

وقد ... أي كثريا يف الغاية فهو من صيغ املبالغة  ﴾مكْرا كُبارا﴿ :بالضم والتخفيف، قال األلوسي

ما أفصح ربك يا : "يقرأ هذه اآلية فقال - صلى اهللا عليه وسلم- مسع بعض األعراب اجلفاة الرسول 
وقد كان مكر قوم نوح من الرؤساء ومكرهم واحتياهلم يف الدين وكيدهم لنوح، وحتريض  3"حممد

  .4"الناس على أذاه، وصدهم عن امليل إليه واالستماع منه
ارا، ولذا آثر القرآن هذه كان هذا املكر مكرا كبإن وإذا كان هذا هو مكرهم فال جرم  

  ..للداللة على شدة هذا املكر وقوته" ريابِو كَارا أكب"الصيغة املشددة دون الصيغة املخففة 
  وإذا أضفنا على ذلك جميء تلك الصيغة موافقة للفاصلة اليت قبلها وأغلب الفواصل بعدها، فال  

 فضال عما دلت عليه كانت تلك الصيغة قد وظفت توظيفا بليغا، حسن به الشكل واملعىن إن جرم

 إِنه ربكُم استغفروا فَقُلْت﴿:يف سورة نوح عليه السالمأيضا : ، ومنه قوله تعاىل5غةمن تلك البال

يدل على كثرة صدور الفعل، " االفع"ألن " افرغَ"أبلغ يف املغفرة من " ارغفَّ" فإن 6﴾غَفَّارا كَانَ

                                                             
  .102 ص ،تطبیقیة نظریة دراسة القرآن في الصرفي اإلعجاز ،ھنداوي الحمید عبد.  1
 .22 نوح.  2
 .103 ص  ،المرجع نفسھ ھنداوي، الحمید عبد.  3
 .143 ص ،4ج الكشاف، الزمخشري،.  4
 .103 ص نفسھ، المرجع ھنداوي، الحمید عبد.  5
 .10 نوح.  6
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 2﴾الْمتطَهرِين ويحب التوابِني يحب اللَّه إِنَّ﴿:، وعليه ورد قوله تعاىل1ال يدل على الكثرة" فاعال"و

"الذي هو " التائب"وذلك أبلغ من " فعال"هو الذي تتكرر منه التوبة مرة على مرة، وهذا " وابفالت
، فالتائب اسم فعل من تاب يتوب، فهو تائب، أي صدرت منه التوبة مرة واحدة، فإذا قيل "فاعل"
"3كان صدور التوبة منه مرارا كثرية" ابتو.  

 والَّذين فَأَنجيناه فَكَذَّبوه ﴿ :من ذلك ما جاء يف قوله تعاىل من وصف قوم نوح: الصفة املشبهة.ج 

هعي مف ا الْفُلْكقْنأَغْرو ينوا الَّذا كَذَّبناتبَِآي مهوا إِنا كَانمقَو نيمفاختارت اآلية التعبري عن  4﴾ع

على غريها من الصيغ األخرى كاسم الفاعل "  عمني "وصف املكذبني من قوم نوح بالصفة املشبهة 

ونستطيع أن نتبني سر اختيار هذه الصيغة إذا ما راجعنا سياق اآلية من أوله قال   ."عامني"مثال 

 علَيكُم أَخاف إِني غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا فَقَالَ قَومه إِلَى نوحا أَرسلْنا لَقَد ﴿:تعاىل
ذَابمٍ عويمٍ، يظلَأُ قَالَ عالْم نم هما قَوإِن اكري لَنلَالٍ فبِنيٍ ض5﴾م.  

طريق إثبات هذا االدعاء فاملأل من قوم نوح قد برروا تكذيبهم لنبيهم بادعائهم ضالله، وكان  
" الالم"و"إن"الكاذب هو افتراؤهم عليه بإثبات رؤيتهم له يف ضالل مبني وأكدوا ذلك ب 

الدال على انغماسه يف الضالل وإحاطته به، فضال عن ادعائهم أن " يف"واستخدامهم حلرف اجلر 
اسب ذلك السياق املبالغ الضالل بني وواضح، فناسب تلك الدعوة الكاذبة املبالغ فيها من قوم نوح ن

يف اام نوح فرد عليهم بوصف مقابل وبطريقة أبلغ مما يقتضي إثبات العمى هلم بصيغة دالة على 
عمى " عمني: "ولذا قال الزخمشري .6الثبات واللزوم تناسب ما هم عليه من انطماس بصائرهم

ن العمى يدل على عمى أ" العمى والعامي"والفرق بني ) عامني(القلوب غري مستبصرين، وقرىء 
  .8وهو حينئذ من العمه الشامل لعمى البصر وعمى البصرية 7"ثابت، والعامى على عمى حادث

                                                             
 .198 ص ،2ج ،المثل السائر األثیر، ابن.  1
 .222 ةالبقر.  2
 .198 ص ،2ج ،نفسھ األثیر،المصدر ابن.  3
  .64 األعراف..  4
 .60-59 األعراف.  5
 .104 ص ، تطبیقیة نظریة دراسة القرآن في الصرفي اإلعجاز ھنداوي، الحمید عبد.  6
 .86 ص ،2ج ،الكشاف الزمخشري،.  7
 .321 ص البالغیة، وسماتھ القرآني التعبیر خصائص المطعني، محمد إبراھیم العظیم عبد.  8
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  :"مفعول"مبعىن " فعيل"اختيار صيغة . د 
      لَما كُلٌّ وإِنْ﴿:على اسم املفعول، قوله تعاىل" فعيل"ومن املواضيع اليت اختريت فيها صيغة  
يعما جنيونَ لَدرضحإِنْ ﴿:، وقوله تعاىل1﴾م تةً إِلَّا كانحيةً صداحفَإِذَا و مه يعما جنيلَد 

يف اآليات املذكورة " مجيع"فلفظ . 3﴾منتصر جميع نحن يقُولُونَ أَم ﴿ :، وقوله تعاىل2﴾محضرونَ
 يقُولُونَ أَم ﴿ :يف قوله تعاىل" مجيع" فلفظ. 4"جمموع"جاء على وزن فعيل مبعىن مفعول وعلى معىن 

نحن يعمر جصتنإحدامها الكثرة واألخرى االتفاق، كأنه قال حنن كثري متفقون فلنا : فيه فائدتان ﴾م
االنتصار، وال يقوم غري هذه اللفظة مقامها من األلفاظ املفردة، فاجلمع يدل على اجلماعة، وبوزنه 

   .5ول أي على أم مجعوا مجيعهم العصبيةعلى فعيل فهو مبعىن مفع
وبني الصيغتني فرق من حيث " مبعىن مفعول" فعيل"تأيت صيغة " ومفعول-فعيل"والفرق بني  

وعلى هذا " جريح"وال يقال " جمروح"املعىن، وهو أن فعيال أبلغ، فإنه يقال مثال ملن جرح يف أمنلته 
وإن كانت مبعىن اسم املفعول إال أن جميئها على  "كحيال"وهذا يعين أن " مكحول"أبلغ من " كحيل"

صيغة من صيغ املبالغة قد أفاد معىن املبالغة مع معىن املفعولية وهو ما يدخل يف التركيب الصيغي 
  .6أداة على الثبات واللزومكيتسلل إليها معىن املبالغة كما يتسلل معىن الصفة املشبهة و

أبلغ يف معىن " فعليم" "فاعل"أبلغ يف املعىن من " فعيال"علماء العربية أن صيغة ويرى مجهور  
  فريى أن عاملا وعليما على عدة واحدة، إذ كل منهما أربعة أحرف  "ابن األثري"أما " عامل"العلم من 

  .7وليس بينهما زيادة فنقل فيها األدىن إىل األعلى
ن الصفة املشبهة الدالة على ثبات احلدث وتأصيله، إن اسم املفعول يوحي مبعىن احلدث أكثر م 

عظيم، كرمي، شريف، ال تدل على احلدوث بقدر ما تدل على تأصيل الصفة يف "فالصفات 
  . 8صاحبها

                                                             
 .32 یس.  1
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   ":فعل"و" أفعل"صيغة . هـ

ومها مبعىن واحد أو كأما مبعىن " أفعل"و" فعل"قد يرد يف القرآن الكرمي أفعال على صيغة 
  وأجنى، ونبأ وأنبأ، ونزل وأنزل، وهل هناك فرق بينهما يف االستعمال القرآين؟ مثل جنى. واحد

 :وتفيد التكثري واملبالغة ومن ذلك قطع، فتح، وكسر وحرق، قال تعاىل" فعل"تأيت صيغة  

 فَتفَجر وعنبٍ نخيلٍ من جنةٌ لَك تكُونَ أَو ،ينبوعا الْأَرضِ من لَنا تفْجر حتى لَك نؤمن لَن وقَالُوا﴿

ارها الْأَنلَالَها خفْجِري1﴾ت.  

ات يبالتضعيف للكثرة ومن مقتض" تفجر"بالتخفيف وقال يف األار " تفْجر"قال يف الينبوع  

استغراق تفيد " عقطَّ"التكثري واملبالغة يف احلدث، استغراق وقت أطول وأنه يفيد تلبثا ومكثا، ف 

: تقول "ملَأع"م ما ليس يف تفيد التلبث وطول الوقت يف التعلُّ" معلَّ"و ". عطَقَ"وقت أطول من 
)أعلمت حممدا خالدعلَّ: (، وتقول)اا مسافرمتأعلَ ( :وال تقول) ه احلسابمتوجاءت . 2)ه احلساب

، 3﴾َآدم بنِي كَرمنا ولَقَد﴿:قال تعاىل "مأكر"و"مكر"مثل"لأفع"و" لفع"كرمي الصيغتان يف القرآن ال

م املؤمن والكافر والطيع والعاصي والتكرمي هنا لبين آدم على وجه العموم والدوام أي إن اهللا تعاىل كر

  .ويف مجيع األزمنة اليت حيياها اإلنسان يف الدنيا

فقد شهد الشيطان أن اهللا تعاىل كرم آدم  4َ﴾قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي﴿ :وقوله 

جاءت ويف غري هذه اآلية.لهم عليهوبنيه أي فض "تأَيألن ترادف اخلطاب يدل على أن املخاطب ،"أَر

  .5به أمر عظيم وخطب فضيع

   ونعمه فَأَكْرمه ربه ابتلَاه ما إِذَا الْإِنسانُ فَأَما ﴿ :وقال 6﴾كَلَّا بل لَا تكْرِمونَ الْيتيم﴿ :وقال 

  .8وأعم وأدوم استعمل التكرمي ملا هو أبلغُفويقصد إكرامه باملال  7﴾أَكْرمنِ ربي فَيقُولُ
                                                             

 .91 -90 اإلسراء.  1
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ملا هو أهم ملا فيه من املبالغة، " وصى"فهو يستعمل " وصى"و " أوصى"ومن األمثلة استعمال  
ومن ذلك قوله  1لألمور املادية" ىأوص"وألمور الدين، ويستعمل لألمور املعنوية " وصى"فهو يستعمل 

 :وقوله ،3﴾ويعقُوب بنِيه إِبراهيم بِها ووصى﴿: وقوله .2﴾بِوالديه الْإِنسانَ ووصينا ﴿: تعاىل
﴿كُمذَل اكُمصو يف حني قال.4﴾بِه: ﴿يكُميوص ي اللَّهف كُملَادلذَّكَرِ أَوثْلُ لظِّ منِ حيثَيومل  ،5﴾الْأُن

 ما والزكَاة بِالصلَاة وأَوصانِي﴿ :يف األمور املعنوية وأمور الدين إال يف قوله تعاىل" أوصى"يستعمل 
تما دي7وذلك القتران الصالة بالزكاة 6﴾ح.  

يفيد التدرج والتكرار وأن اإلنزال ) نزل(، فذهب مجاعة إىل أن )نزل وأنزل: (واستعمل أيضا  
 ،عام، ولذلك مسي الكتاب ترتيال ألنه مل يرتّل مجلة واحدة بل سورة سورة وآية آية، وليس نصا فيه

 من علَيهِم ننزلْ نشأْ نْإِ﴿ :، وقوله8﴾واحدةً جملَةً الْقُرَآنُ علَيه نزلَ لَولَا﴿ :أال ترى إىل قوله تعاىل

 لما مصدقًا بِالْحق الْكتاب علَيك نزلَ﴿ :وقوله تعاىل.9﴾خاضعني لَها أَعناقُهم فَظَلَّت َآيةً السماِء

نيب هيدلَ يزأَناةَ وروجِيلَ التالْإِنوهكذا تبهرنا دقة معاين املفردات يف اآليات اليت قد يتراءى .10﴾و

التعارض الظاهري لدى الوهلة األوىل، بيد أن التأمل العميق ملعاين هذه املفردات، جيلي أبعادها، فيها 

، تلك هي اجلماليات اليت جتلت يف دقة استعمال اللفظ يف 11ويكشف عن دقة استخدامها يف سياقها
ون القرآن يف كل لفظ يفيض مبعناه ويكشف عن الغرض الذي من أجله جيء به يف ذلك املكان د

  .غريه

                                                             
 .63 ص ،في التعبیر القرآني الكلمة بالغة السامرائي، صالح فاصل.  1
 .8 العنكبوت.  2
 .132 البقرة.  3
 .151 األنعام.  4
 .11 النساء.  5
 .31 مریم.  6
 .63 ص ،المرجع نفسھ السامرائي، صالح فاصل.  7
 .32 الفرقان.  8
 .04 الشعراء . 9

 .03 عمران آل.  10
 .55ص م،2006 -ھـ1427، 2رجاء بنت محمد عودة، اإلعجاز القرآني وأثره على مقاصد التنزیل الحكیم، مكتبات العبیكان، ط. 11
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ومل يتحرج العلماء والباحثون يف األسلوب القرآين من ذكر كلمة التكرير والترديد ابتداء من اجلاحظ 
  .1فالزركشي فالسيوطي ،فالباقالين فالزخمشري

  

يشري إىل تفصيل املرتل وتنجيمه حبسب  ..يقتضي التكرار ألجل التضعيف " نزل"ولفظ 
  . 2الدواعي

وهو  3﴾رسوله علَى نزلَ الَّذي والْكتابِ ورسوله بِاللَّه َآمنوا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :وقال تعاىل

قد ) نزل(واملراد التوراة، والذي يبدو أن استعمال  ﴾قَبلُ من أَنزلَ الَّذي والْكتابِ ﴿ :القرآن مث قال

مام واملبالغة كما يف أوصى ووصى، فالترتيل قد يستعمل يكون للتدرج والتكثري، وقد يكون لالهت
  .4فيما هو أهم وأبلغ من اإلنزال

وسر اجلمال يف هذه الدقة يف توظيف الصيغ الصرفية يف كتاب اهللا فإن كان األمر فيه من  
  ".أفْعل"وإن كان األمر على غري أمهية فإنه يستعمل صيغة " فعل"االهتمام واملبالغة وظف صيغة 

ألكثر من معىن، فإن هذا الفعل قد يكون للتدرج "نزل"ويف مواقف أخرى ميكن استعمال  

يف مواقف أهم وآكد مما " نزل"والتكثري، وقد يكون للمبالغة واالهتمام، وقد يكون أيضا استعمال 

 من بِها اللَّه أَنزلَ ما﴿ :وقوله ،5﴾سلْطَان من بِها اللَّه نزلَ ما﴿ :ففي قوله تعاىل" أنزل"استعمل فيه 
لْطَانا﴿ :وقوله 6﴾سلَ مزأَن ا اللَّهبِه نم لْطَان7﴾س.  

إن ما ورد يف سورة األعراف من اادلة واحملاورة : وبالنظر يف سياق هذه اآليات يتضح الفرق 

 قَالُوا﴿ :سورة األعرافلقد قال تعاىل يف " أنزل"أشد من املوضعني اآلخرين الذين وردت فيها صيغة 

 قَد قَالَ الصادقني، من كُنت إِنْ تعدنا بِما فَأْتنا َآباؤنا يعبد كَانَ ما ونذَر وحده اللَّه لنعبد أَجِئْتنا

قَعو كُملَيع نم كُمبر سرِج بغَضنِي ولُونادجي أَتاٍء فما أَسوهمتيمس متأَن كُماؤَآبا ولَ مزن اللَّه 
                                                             

 م،2003-ـھ1424 ،1ط لبنان، بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة البیضاء المحجة دار الكریم، القرآن في األسلوبي التشابھ أسرار عبود، شلتاغ. 1
 .17ص

 .64 ص ،في التعبیر القرآني الكلمة بالغة السامرائي، صالح فاضل.  2
 .136 النساء.  3
 .64 ص نفسھ، المرجع السامرائي، صالح فاضل.  4
 .71 األعراف.  5
 .40 یوسف.  6
 .23 النجم.  7
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 دابِر وقَطَعنا منا بِرحمة معه والَّذين فَأَنجيناه الْمنتظرِين، من معكُم إِني فَانتظروا سلْطَان من بِها

ينوا الَّذا كَذَّبناتا بَِآيموا وكَان ؤمنِنييف حني مل يكن األمر يف قصة يوسف كذلك، وإمنا هو . 1﴾م

 أَأَرباب السجنِ صاحبيِ يا﴿:عرض لعقيدته عليه السالم قبل أن يؤول الرؤيا للفتيني فقد قال
 ما وَآباؤكُم أَنتم سميتموها أَسماًء إِلَّا دونِه من تعبدونَ ما الْقَهار، الْواحد اللَّه أَمِ خير متفَرقُونَ

 أَكْثَر ولَكن الْقَيم الدين ذَلك إِياه إِلَّا تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِن سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ

  .3مث أول هلما الرؤيا ،2﴾يعلَمونَ لَا الناسِ

 أَفَرأَيتم ﴿:وكذلك يف سورة النجم، فإنه مل تكن اادلة بتلك الشدة، وال بذلك التحدي قال 

ى، اللَّاتزالْعاةَ ونمثَةَ وى، الثَّالرالْأُخ أَلَكُم الذَّكَر لَهثَى، والْأُن لْكةٌ إِذًا تمسى قيزإِنْ ،4ض يإِلَّا ه 

 الْأَنفُس تهوى وما الظَّن إِلَّا يتبِعونَ إِنْ سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ ما وَآباؤكُم أَنتم سميتموها أَسماٌء
لَقَدو ماَءهج نم هِمبى ردكلها أمساء ال مدلول هلا، وال حقيقة وراءها، ومل جيعل اهللا لكم . 5﴾الْه

، ومل يذكر ردا من جانب 6وكل ما مل يقرره اهللا فال قوة فيه وال سلطان، ألنه ال حقيقة له حجة فيها
الكفرة يف املوطنني، خبالف ما يف األعراف الذي انتهى املشهد فيه بتدمري الكافرين وقطع دابرهم 

ديدا لذلك ففي سورة األعراف وقع اجلدال واحلوار بني قوم عاد ونبيهم هود وكان ش 7وجناة املؤمنني

ومن مجال دقة األسلوب ما يفيد أن مقدرة " لفع"وهي على وزن " لنز"جاء يف سياق اآليات صيغة 
  .أن يتعامل بلغته حبسب مواقف الشدة واللني أسلوب القرآن

  :واإلجياز احلذف أسلوب مجالية
  :احلذف.أ 

  .منه أخذت إذا الشعر حذفت ومنه اإلسقاط، :لغة احلذف -

                                                             
 .72-70 األعراف.  1
 .40- 39 یوسف.  2
  .66 ص ،في التعبیر القرآني الكلمة بالغة السامرائي، صالح فاضل.  3
  . 400، ص 2قسمة جائرة غیر مستویة حیث آثرتم أنفسكم، عن الطبري تفسیره المختصر، ج: ضیزى . 4
 .23-19 النجم.  5
 .النجم سورة تفسیر، 6ص القرآن، ظالل في قطب، سید.  6
 .67 ص ،نفسھالمرجع  السامرائي، صالح فاضل.  7
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  .لدليل كله أو الكالم جزء إسقاط :واصطالحا -

 ال ألنه فيه حترير فال اقتصارا، ويسمى دليل، لغري احلذف هو: النحويني عند احلذف وأما
 احلذف شرط أن بينهما والفرق. واإلجياز اإلضمار به يلتبس فيما تستبينه كما بالكلية فيه حذف

 عن عبارة فإنه اإلجياز؛ خبالف ﴾الْقَريةَ واسأَلِ ﴿: حنو مقدرا مث) احلذف يف( يكون أن واإلجياز

 يف املقدر بقاء املضمر شرط أن اإلضمار وبني بينه والفرق. بنفسه اجلمة للمعاين اجلامع القليل اللفظ

 الشيء حذف فمن ،2﴾أَليما عذَابا لَهم أَعد والظَّالمني رحمته، في يشاُء من يدخلُ﴿ :حنو ،1اللفظ

 ابن" وقال ومضمرة، ظاهرة تنصب" إن: "قالوا وهلذا اإلضمار خبالف بالطرح، يشعر وهو قطعه،
 حتذفه وال ،.. قم: حنو عرفته إذا لفظ يف تضمره أنك بالفعل الفاعل اتصال من) هـ 392 ت" (جين

  .3املبتدأ كحذف
 داللة أو الكالم سياق إليه يرشد ما أو غريه، عليه يدل ما األلفاظ من تسقط أن اللغة طبع ويف

 إثارة على تعول كما السامع، وتأمل القارئ ذكاء على تعتمد اليت الوجازة يف بالغتها وأصل احلال،
 اليت األلفاظ معاين إىل ويفطن باللمحة ويدرك بالقرينة يفهم حىت نفسه، وتنشيط خياله وبعث حسه،
  .4التعبري طواها

 الذكر، يف األداء وحسن البالغة كمال فإن إليه املسند أو املسند ذكر احلال مقام اقتضى وإذا
 يف ويقدح الكالم حسن من ينال تلك واحلالة فاحلذف ذلك وعلى عليه، متوقف املعىن إدراك ألن

 فإن الذكر، عن االستغناء على الكالم قرائن وتوافرت احلال دالئل قامت إذا وأما. املتكلم بالغة
  .5والسامعني املتكلم على ثقيال الكالم لنظم مفسدا عندئذ الذكر ويكون بالغيا مطلبا يصبح احلذف

 لذهاب اإلام، من فيه ملا واإلعظام التفخيم لغرض يقع ما العربية اللغة يف احلذف فوائد ومن
 شأنه، يعظم ذلك فعند إدراكه، عن قاصرا فريجع املراد هو ما إىل وتشوقه مذهب، كل يف الذهن

                                                             
 .102 ص ،م1980 -ھـ1400 ،3ط الفكر، دار إبراھیم، الفضل أبو محمد تحقیق، 3القرآن،ج علوم في البرھان الزركشي،.  1
 .31 اإلنسان.  2
 .103 ص 3نفسھ،ج المصدر الزركشي،.  3
 .318 ص م،1997 - ھـ1416 ،1ط الریاض، التوبة، مكتبة الجھاد، آیات في القرآني النظم الخنین، ناصر بن الرحمن عبد بن ناصر.  4
 .219 ص ،المرجع نفسھ.  5



 

155 

 الشعور كان وكلما للمحذوف، الذهن استنباط بسبب لذة زيادة فوائده ومن .مكانه النفس يف ويعلو
  .وأحسن أشد به االلتذاذ كان أعسر، باحملذوف

 اإلجياز طلب: ومنها احملذوف، غري خبالف ذلك، يف االجتهاد بسبب األجر زيادة: أيضا ومنها

  .القليل اللفظ يف الكثري املعىن وحتصيل واالختصار
 جين ابن بوب وقد. 1"العربية شجاعة":"جين ابن" مساه مث ومن الكالم، على التشجيع ومنها

 ويشمل احلذف الباب هذا ضمنه ومما "العربية شجاعة:"بـ ومسه قيما باب" اخلصائص" كتابه يف
 إليه ويرشد عليه يدل دليل بقيام احلذف هذا وربط ،احلركة أو احلرف أو املفردة أو اجلملة حذف

 .والعبث التكلف من ضربا دع وإال

 القاهر عبد قال وهلذا الذكر، على موقعه يف النفس موىف: األخرية احلذف فوائد ومن
 وهللا ذكره، من أحسن وحذفه إالّ فيها حيذف أن ينبغي اليت احلالة يف حذف اسم من ما: "اجلرجاين

  ".القائل در

  الطويل        2يحٍلم لِّكُبِ تاَءج تتكَس نْوإٍ        ةيحلم لِّكُبِ ءتاَج تقَطَن اذَإِ     
 احلذف، على اإلجياز مدار أن اعلم: "قال حيث احلذف على اإلجياز مدار العلوي جعل وقد

 بل البالغة، من ينقص وال باملعىن، خيل ال ما حبذف يكون إمنا وذلك االختصار، على موضوعه ألن
 ولكان مسترذل مشترك شيء إىل ولصار بالغته، علو عن الكالم قدر لرتل احملذوف ظهر لو: "أقول

  3".والرقة واحلسن الطالوة من الكالم على يظهر ملا مبطال
 اهلالل حنو الظاهر، على بناء العبث عن واالحتراز االختصار رد يأيت ما احلذف أسباب ومن

 من عبثا لكان ذلك مع ذكره لو إذ احلال، شهادة بقرينة عنه استغناء املبتدأ فحذف هذا، أي واهللا،
 إىل يقضي بذكره االشتغال وأن باحملذوف، اإلتيان عن يتقاصر الزمان أن على التنبيه: ومنها. القول

                                                             
 .105 ص ،3ج السابق، المصدر والزركشي، . /360 ص ،2ج الخصائص، جني، ابن.  1
 .105 ص ،3ج للزركشي، البرھان، في البیت.  2
 .319 ص الجھاد، آیات في القرآني النظم الخنین، ناصر بن الرحمن عبد بن ناصر.  3
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 اإلغراء وباب اهللا، اهللا الطريق، الطريق والشر، إياك حنو التحذير، باب فائدة هي وهذه املهم، تفويت

   احذروا أي التحذير، على 1﴾وسقْياها اللَّه ناقَةَ ﴿ :تعاىل قوله يف اجتمعا وقد به حيمد أمر لزوم هو

  .اهللا ناقة ألزموا بتقدير إغراء ﴾سقْياها ﴿و تقربوها، فال ﴾اللَّه ناقَةَ ﴿

 به يشكل مل ما احلذف حيسن إمنا": "البلغاء منهاج" يف حازم قال واإلعظام، التفخيم ومنها
 ويكتفي فيحذف وسآمة، طول تعدادها يف فيكون أشياء، تعديد به يقصد أو عليه، الداللة لقوة املعىن،
 قوله ومنه. احلال على ذكرها عن باحلال املكتفى األشياء يف جتول النفس وترك عليه، احلال بداللة
 وصف كان إذا اجلواب فحذف 2﴾أَبوابها وفُتحت جاُءوها إِذَا حتى ﴿ :اجلنة أهل وصف يف تعاىل

 ما وصف عن الكالم ضيق على دليال احلذف فجعل يتناهى، ال ذلك عند ويلقونه جيدونه ما
 أذن وال رأت، عني ال": "وسلم عليه اهللا صلى" لقوله شأنه، ما تقدر النفوس وتركت يشاهدونه،

  . 3"بشر قلب على خطر وال مسعت
   :حنو يف النداء حرف حذف كما كالمهم، يف دورانه لكثرة التخفيف، احلذف أسباب ومن

﴿فوسي رِضأَع نذَا عأدري ال" والوجه الياء، فيحذفون ،"أدر ال: "تقول العرب سيبويه قال 4﴾ه "
  ".أبال مل" والوجه األلف، فيحذفون" أبل مل: "وتقول رفع، ألنه

  :احلذف أقسام 
 السائر املثل صاحب ذكر كما الباقي وإسقاط الكلمة من حرف ذكر وهو :االقتطاع األول

 كقول عليه القياس جيوز ال شيئا األلفاظ أصل من حذفت قد العرب أن واعلم: "فقال" األثري ابن"
  ":عبدة بن علقمة"

  البسيط          5ومثُلْم انتالكَ ابسبِ مدقَم         فرش ىلَع يبظَ مهيقَرِبإِ نَّأَكَ
   إال له يستقيم ال الوزن ؛ألن اضطرارا فحذف 6".الكتان سبائب" يريد" الكتان بسبا" فقوله

                                                             
 .13 الشمس.  1
 .73 الزمر.  2
 .106 ص ،3القرآن،ج علوم في البرھان الزركشي،.  3
 .29 یوسف.  4
 .117 ص ،3للزركشي،ج البرھان، في البیت.  5
 .117 ص ،3ج نفسھ، المصدر الزركشي،.  6
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 عرض وإذا الوزن، يستقيم ولكي الشعرية، للضرورة كان البيت يف واحلذف ،1احلذف بعد
  2".شاهدا" أي" بالسيف كفى: "الشريف احلديث يف جاء وقد. الوزن فسد كله اللفظ

 قوله يف وهي مسعود، ابن قراءة وهي" مال يا" بعضهم قراءة ومنه: الترخيم احلذف هذا ومن
  .3﴾ربك علَينا ليقْضِ مالك يا ونادوا﴿ :تعاىل
 اآلخر، عن بأحدمها فيكتفي وارتباط، تالزم بينهما شيئني ذكر املقام يقتضي أن وهو: االكتفاء الثاين

 هكذا الربد،و أي 4﴾الْحرّ تقيكُم سرابِيلَ﴿ :تعاىل قوله يف واملشهور غالبا العطفي باالرتباط وخيص
 وبالدهم للعرب، اخلطاب بأن وأجابوا بالذكر، احلر ختصيص من احلكمة سؤال عليه وأوردوا قدروه،
   .5عندهم الربد من أشد ألنه أهم، احلر من عندهم والوقاية حارة،
 جزأيه، أحد لبيان ااور القول من يضمر أن بالضمري ويعين والتمثيل، الضمري قسم وهناك :الثالث

  ."حرام مسكر وكل" أضمر فإنه ،"حرام فهو مسكر النبيذ: "الفقيه كقول

 والعيان احلس شهد وقد 6﴾حولك من النفَضوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَو﴿:تعاىل وقوله 

  .7القلب غليظ فظ أنه" وسلم عليه اهللا صلى" عنه وانتفى املضمرة، وهي حوله، من انفضوا ما أم

 :تعاىل كقوله يناسبه، فعل لآلخر فيضمر ألحدمها، احلقيقة يف وهو لشيئني بالفعل يستدل أن :الرابع
﴿ينالَّذُءوا ووبت ارانَ الدالْإِميتعاىل وقوله ،"اإلميان واعتقدوا" أي 8﴾و: ﴿تمّدلَه عاموص عبِيو 

اتلَوصدم ال الصلوات ،9﴾و 10.صلوات ولتركت والتقدير  

   عن حكاية تعاىل كقوله املقصود، ألنه أحدمها على فيقتصر شيئني الكالم يقتضي أن :اخلامس

                                                             
 .253 ص م1981-ه1401 5 ط بیروت الجیل دار الحمید، عبد الدین محیي محمد تحقیق ونقده، وآدابھ الشعر محاسن في العمدة، رشیق ابن.  1
 على یجد الرجل باب ه،2،1403العلمي،ط المجلس الناشر األعظمي، الرحمان عبد حبیب تحقیق ،9ج المصنف الصنعاني، الرزاق عبد بكر أبو.  2

 .434 ،ص17918 رقم رجال، امرأتھ
 .77 الزخرف.  3
 .81 النحل.  4
 .118 ص ،3ج القرآن ، علوم في البرھان، الزركشي.  5
 .159 عمران آل.  6
 . 123 ص ،3ج ،نفسھ المصدر، الزركشي. 7
 .09 الحشر.  8
 .40 الحج.  9

 .124 ص ،3ج ،نفسھ المصدر الزركشي،.  10
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 أعباء واملتحمل املقصود موسى ألن" وهارون: "يقل ومل ،1﴾موسى يا ربكُما فَمن﴿: فرعون

 فصاحة من عرف ملا" "هارون" خطاب عن نكل ولكنه" وهارون" فيقول الكالم يتم أن أراد الرسالة،
  2".هارون

 يكْنِزونَ والَّذين﴿ :تعاىل كقوله اآلخر دون أحدمها إىل الضمري يعود مث شيئان يذكر أن :السادس

بةَ الذَّهضالْفلَا وا وهقُونفني يبِيلِ فعلى الضمري وأعاد والفضة، الذهب ذكر تعاىل اهللا إن .3﴾س 

  .أمس إليها واحلاجة الناس، أيدي يف وجودا أكثر الفضة وألن املذكورين، أقرب ألا وحدها، الفضة

 لداللة مقابله، منهما واحد من فيحذف متقابالن، الكالم يف جيتمع أن وهو :املقابلي احلذف السابع

 مما برِيٌء وأَنا إِجرامي فَعلَي افْتريته إِن قُلْ ۖ افْتراه يقُولُونَ أَم﴿ :تعاىل كقوله عليه، اآلخر

 مما بريء وأنا إجرامكم وعليكم منه، برآء وأنتم إجرامي فعلي افتريته فإن: واألصل ،4﴾تجرِمونَ

 - الثالث وهو-  ﴾إجرامكم وعليكم ﴿ :قوله إىل األول وهو ﴾إِجرامي﴿: تعاىل قوله فنسبة. جترمون

 -الثالث وهو- ﴾إجرامكم وعليكم ﴿ :قوله إىل -الثاين وهو-" منه برآء وأنتم: "قوله كنسبة

 وهو 5﴾تجرِمونَ مما برِيٌء وأَنا ﴿:تعاىل قوله إىل -الثاين وهو-" منه برآء وأنتم: "قوله كنسبة

  :الشاعر قول ومن 6بأحدمها، متناسبني كل من واكتفى الرابع،
  الطويل         7القَطْر هلَلَّب ورفُصالع ضفَتان امكَ        هزةٌ اكركْذل يونِرعتلَ ينوإِ

  .8اهتز مث القطر، بلّله العصفور انتفض كما انتفاضة، بعد هزةٌ أي

 ،9﴾سيئًا وآخر صالحا عملًا خلَطُوا بِذُنوبِهِم اعترفُوا وآخرونَ﴿ :تعاىل قوله وأحسنه

 وخملوطا خملوطا يستدعي اخللط ألن ؛"بصاحل سيئا وآخر بسيئ، صاحلا عمال خلطوا: "الكالم وأصل
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وعندما تنكشف  1.بالتوبة املعصية وتداركوا عصوا وتارة بكبرية، الطاعة وخلطوا أطاعوا تارة أي به؛
تتجلى تلك الرباعة يف قوة  سواء كانت صرحية أم خفية مجاليات األلفاظ وتركيبها يف سياق القرآن

وهذا هو سر اإلعجاز يف كتاب اهللا مل ولن يقدر عليه أحد من احملاولني يف  ةالنسج مع قوة الفكر

   .اإلتيان مبثله كما أشار تبارك وتعاىل اىل ذلك
 واجلمل اجلمل حذف إىل ،والكلمات احلروف حذف من يتعدد الكرمي القرآن يف واحلذف

     سالم بابٍ كُلِّ من علَيهِم يدخلُونَ والْمالئكَةُ﴿:تعاىل قوله اجلمل حذف أمثلة ومن الكثرية،
  ".عليكم سالم يقولون: "والتقدير 2﴾علَيكُم

 أَنْ الْعالَمني رب رسولُ إِنا فَقُولَا فرعونَ فَأْتيا﴿ :تعاىل قوله املتعددة اجلمل حذف أمثلة ومن

  4نربك؟ أمل: قال مسعه فلما ذلك، فأبلغاه فأتياه، والتقدير ،3﴾نربك أَلَم قَالَ إِسرائيلَ بنِي معنا أَرسلْ
 أو واف عنه ناقص أو املراد، لألصل مساو تأديته املراد التعبري يكون أن الكالم يف واألصل

  . اإلطناب والثالث اإلجياز والثاين املساواة، يسمى األول فالنوع 5 لفائدة، عليه زائد
  :الكرمي نآالقر يف وأنواعه احلذف أمثلة ومن

  : املبتدأ حذف. أ
 أما، 6سبعة وهم مخسة، وهم ،ثالثة هم :أي ،"سبعة" و" مخسة" و" ثالثة: "تعاىل قوله مثل

   .عباد هم أي 8﴾مكْرمونَ عباد بلْ﴿ :وقوله .بالغ هذا والتقدير 7﴾يهلَك فَهلْ بالغٌ ﴿ :تعاىل قوله
  :أي 10﴾أَنزلْناها سورةٌ ﴿: تعاىل قوله ويف .ساحر هو :أي 9﴾كَذَّاب ساحر فَقَالُوا﴿:  قوله ويف

  . سورة هذه 
                                                             

 .131 ص ،3القرآن،ج علوم في البرھان الزركشي،.  1
  .وغیرھا والخبر، والمبتدأ واألفعال، لو، جواب حذف إلى والموصوفات، المفعوالت، المضافات، من الكلمات في الحذف تنوع.  
 . 24 -23 الرعد.  2
 .18-17-16 الشعراء.  3
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 م،1988 -ھـ1408 1ط لبنان بیروت، العلمیة الكتب دار 1م الدین، شمس أحمد تصحیح القرآن، إعجاز في األقران معترك السیوطي، الدین جالل.  5

 .222 ص
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 ومن ۖ فَلنفِْسه صالحا عملَ من﴿ :تعاىل قوله يف جاء ما املبتدأ حذف مواطن أحسن ومن
 فعمله صاحلا عمل من: اآلية كتابة نعيد وحني عليها، وإساءته لنفسه فعمله: والتقدير 1﴾فَعلَيها أَساَء

 يضفي احلذف هذا لذلك مملة وزيادة فائدة غري يف إطناب فيها فإن" عليها فإساءته أساء ومن لنفسه
  .وإجيازا مجاال القرآين النص على
 فاخلرب 2﴾الْمتقُونَ وعد الَّتي الْجنة مثَلُ﴿ :تعاىل قوله يف جاء ما احلذف ومواطن  :اخلرب حذف. ب
 لَكُنا أَنتم لَوال﴿: قوله ويف، "اجلنة مثل عليكم نقص فيما" بلفظ يف مقدر وهو حمذوف هنا

نِنيمؤ4.هنا احلذف الزم وهو حاضرون أي حمذوف واخلرب مبتدأ فانتم 3﴾م 

  للزخمشري الكشاف يف كما أمجل أي اخلرب حذف حيتمل 5﴾جميل فَصبر﴿ :تعاىل قوله ومنه

  . 6مجيل صرب فأمري تقديره أو املبتدأ حذف حيتمل كما أمثل، مجيل فصرب 
 على محل وإذا خربا استعماله من معناه، أصل على وأجرى املبتدأ حذف على محل وقد

   7.معناه أصل عن أخرج فقد اخلرب حذف
  :مواضع ثالثة يف إال الفاعل حذف امتناع واملشهور: الفاعل حذف. ج

  .8﴾نِسائكُم إِلَى الرفَثُ الصيامِ لَيلَةَ لَكُم أُحلَّ ﴿: مثل للمجهول الفعل بين إذا: أوهلا
 أَو﴿: حنو مضمرا يكون وال حمذوفا، يكون مظهرا الفاعل، معه يذكر مل إذا املصدر يف: ثانيها
ام9﴾إِطْع.  
 اضربِ وللمخاطبة ،القوم برِضأُ:  للجماعة كقولك أخرى كلمة من ساكنا الفاعل القى إذا :ثالثا

تعاىل كقوله عليه، يدل ما وجد إذا مطلقا حذفه الكسائي وجوز.القوم:﴿ ياقرالت تلَغ10﴾كَلَّا إِذَا ب   
  . 12الشمس أي 11﴾بِالْحجابِ توارت حتى ﴿ :تعاىل قوله ومنه ،الروح بلغت :والتقدير
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  :مقامه إليه املضاف وإقامة املضاف حذف .د

 1"موضع ألف زهاء منه القرآن ويف: "جين ابن قال وقد الكرمي القرآن يف كثر النوع وهذا
 كتابه يف اشترط فقد املربد وأما..احلسن أبو ومنهم اللغة، يف ااز كثرة إىل رده من الدارسني ومن

 واسأَلِ﴿: حنو قرينة، أو عقل من احملذوف على دليل وجود جلواز) معناه واختلف لفظه اتفق ما(

 حذف مواطن ومن" القرية أهل واسأل" التايل النحو على التقدير ويأيت" أهلها" والتقدير 2﴾الْقَريةَ

 الرأْس واشتعلَ ﴿ .ومأجوج يأجوج سد أي 3﴾ومأْجوج يأْجوج فُتحت إِذَا حتى﴿ :املضاف
 ختافت وال صالتك بقراءة أي 5﴾بِها تخافت والَ بِصالتك تجهر والَ ﴿ .الرأس شعر أي 4﴾شيبا

   ،6بقراءا

 أي بدفعها وهم: أي ،8﴾بِها وهم ۖ بِه همت ولَقَد ﴿ .مدين أهل أي 7﴾شعيبا أَخاهم مدين وإِلَٰى﴿

 الصغائر من معصوم نيب وهو به يليق ال عما" السالم عليه" يوسف ترتيه التأويل هذا ويف نفسه، عن

  .9ِ﴾بِه همت ولَقَد ﴿: قوله على الوقف وينبغي والكبائر

  :وارور اجلار حذف. هـ
  .11بصاحل أي" سيئا وآخر" بسيئ أي  .10﴾صاحلا عمال خلطوا﴿ :تعاىل كقوله

  . شيء كل من أي ،12ُ﴾أَكْبر اللَّه ولَذكْر﴿: وقوله

  .ارور إىل العقل يصل مث اجلار وحذف. 14السر من أي  ،13﴾وأَخفَى السر يعلَم فَإِنه ﴿ : وقوله
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 ،1﴾قَومه موسى واختار﴿ :تعاىل كقوله به ارور إىل الفعل إيصال مث اجلار حذف القرآن يف يكثر 

 .النكاحعقدة  على أي ،2﴾النكَاحِ عقْدةَ تعزِموا ولَا ﴿ :وقوله قومه، من أي

    : اإلجياز. ب
 الكالم" الدين اء" الشيخ قال بلفظه، الوجيز هو واإلجياز واحد مبعىن واالختصار اإلجياز 

 فهو أطول معىن يعطي كالما كان وإن. حذف إجياز فهو منه أطول كالم من بعضا كان إن القليل

  .حبذف ووجيز بلفظ وجيز: قسمان إذن فاإلجياز 3.قصر إجياز
 حسنه وسبب عادة، املعهود القدر من أقل املعىن إىل بالنسبة اللفظ يكون أن باللفظ فالوجيز

 4"ملالكَ عجوام وتيتأُ: "-وسلم عليه اهللا صلى-  قال وهلذا الفصاحة يف التمكن على يدل أنه
 أهل حرص هلذا ،بيانه وروعته لبالغته مثيل ال كتاب الكرمي والقرآن اإلجياز، :البالغة تقول والعرب

 األمثلة ويقربون القرآن، آي يف يبحثون وراحوا اإلجياز روائع من الكرمي بالقرآن ما إيضاح على البيان
 يف الكرمي القرآن أسلوب بني يوازنون وراحوا اإلجياز ذلك مثل فيها وقع اليت اآليات وحيصون بل

 .5﴾حياةٌ الْقصاصِ في ولَكُم﴿ ذلك من اإلجياز بذلك تتميز اليت العرب أمثال وبعض اإلجياز

 املثل عن أمرا عشرين حوايل يف املوجزة اآلية فظلوا حيث ،6"للقتل أنفى القتل" العرب وقول 
  .7ومميزاته وبالغته ودقته اهللا كالم صحة على دليل وهذا العريب،

 املخلوق وكالم اخلالق كالم بني تشبيه ال وقال التفضيل هذا إنكار إىل" األثري بنا" أشار وقد
 . 8ذلك من هلم يظهر فيما أفهامهم يقدحون العلماء وإمنا
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، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك واحلذف باب دقيق املسلك
ومجال اإلجياز يف قلة اللفظ مع كثرة  ،1الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، أزيد لإلفادة

الفكر، وكان العريب قليل الكالم كثري النظر فيه هلذا مع إعمال املعىن، وكثرة املعىن من سعة التأويل 

  .استغىن القرآن عن الكثري من التفسري وآثر اإلجياز ولو أطال جلاء يف جملدات

                                                             
 .152الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  .  1
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 )والفصاحة -البالغة ( مفهوم البالغة

بلغ فالن : ويقال. إذا وصل إليه أو شارف عليه ،يبلغ بلوغا املكان) ب ل غ(جاء يف مادة  :البالغة

بلغ : منتهاه، وكذلك يقال :املدينة إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب
  .1إطالة أو إماللإذا بلغ بعبارته كنه مراده من إجياز بال إخالل أو  :فهو بليغ ،الرجل بالغة

تقول بلغت املكان إذا وصلت إليه، والبالغة اليت ميدح ا الفصيح اللسان، ) ب ل غ(-بلغ"
  2".ألنه يبلغ ا ما يريده

لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِشق ﴿: ومنه قوله تعاىل ،وصل إليه وانتهى :بلغ املكان، بلوغا"

االنتهاء إىل أقصى املقصد واملنتهى مكانا : البلوغ واإلبالغ: املفردات، وقال أبو القاسم يف 3﴾الْأَنفُسِ

  .كان أو زمانا أو أمرا من األمور املقدرة
. وكذلك بلغت اجلارية: أي احتلم، كأنه مبلغ وقت الكتاب عليه والتكليف: بلغ الغالم مبلغا

  .أي جيد، وقد بلغ يف اجلودة مبلغا: وشيء بالغ
: بلغاء، قال تعاىل: يبلغ بعبارته كنه ضمريه، واية مراده، ومجع البليغالذي : والبليغ الفصيح

  4.5﴾وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَولًا بليغا﴿

نشأت و، 6هي تقرير املعىن يف األفهام من أقرب وجوه الكالم: والبالغة يف االصطالح
بحت علما قائما ذا أصول النظرات البالغية يف شعر العرب اجلاهليني ومنت ونضجت حىت أص

  .7ومقاييس، خدمت القرآن الكرمي وأبرزت سر إعجازه مث بينت مجاليات فن القول العريب

                                                             
  .11م، ص  2004عبد اللطیف شریفي وزبیر دراقي، اإلحاطة في علوم البالغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، . 1
  .302م، ص 1991-ھـ1411، 1، دار الجیل، بیروت، ط 1مأحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم ھارون، . 2
  .07النحل . 3
  .63النساء . 4
، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، تحقیق عبد المنعم خلیل، وسید محمد محمود، ط)22-21(من جواھر القاموس، المجلد  الزبیدي، تاج العروس،.5

  .237-236م، ص 2007 -ھـ 1428
  .11وزبیر دراقي، المرجع نفسھ، ص عبد اللطیف شریفي .6
  .8 -7م، ص 1983-ھـ1403، 1محمد بركات حمدي أبو علي، البالغة عرض وتوجیھ وتفسیر، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط. 7
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ونشأت العلوم العربية مجيعها خدمة لكتاب اهللا تعاىل، وفهم آياته والعمل على إبراز أسراره 
دا وترقى وحتفظ كتاب اهللا ودقائقه، واحلاجة إىل البالغة العربية قائمة ما بقيت هذه اللغة ختدم أ

  .تعاىل

أن حدود البالغة من وضوح الداللة، وصواب اإلشارة وتصحيح : ويرى عبد القاهر اجلرجاين
وضع األقسام، وحسن الترتيب والنظام، واإلبداع يف طريقة التشبيه والتمثيل واإلمجال مث التفصيل، و

  1.دمي والتأخري شروطهمااحلذف والتأكيد، والتق الفصل والوصل موضعهما، وتوفية

مطابقته ملقتضى احلال مع : أما بالغة الكالم فهي: قال)ـه739ت (: البالغة عند القزويين 

هو  - تطبيق الكالم على مقتضى احلال أعين-فصاحته، ومقتضى احلال هو االعتبار املناسب وهذا 
ي معاين النحو فيما بني خالنظم تو": بالنظم حيث يقول )ـه471ت (ر هالذي يسميه الشيخ عبد القا

باعتبار إفادته عند فالبالغة صفة راجعة إىل اللفظ ." الكلم على حسب األغراض اليت يصاغ هلا الكالم
    2.أيضاالتركيب وكثريا ما يسمى ذلك فصاحة 

أعلى إليه تنتهي، وهو حد اإلعجاز وما يقرب منه، وأسفل منه : وللبالغة طرفان: ويقول
وإن كان  ،التحق عند البلغاء بأصوات احليواناتتبتدئ، وهو ما غير الكالم عنه إىل ما هو دونه 

  .3وأما بالغة املتكلم فهي ملكة يقتدر ا على تأليف كالم بليغ... صحيح اإلعراب

 بتوفية له اختصاص يف تأدية املعاين حدا كلم تهي بلوغ امل )ـه626 ت(: ند السكاكيالبالغة ع

: أنواع التشبيه وااز والكناية على وجهها، وهلا، أعين البالغة طرفان خواص التراكيب حقها، وإيراد
فمن ...  مها، وبينهما مراتب، تكاد تفوت احلصر،اأعلى وأسفل، متباينان تباينا ال يتراءى له نار

إلعجاز عجيب يدرك وال ميكن ا مث تأخذ يف التزايد متصاعدة إىل أن تبلغ حد األسفل تبتدئ البالغة،

الذوق : ومدرك اإلعجاز عندي هو. تدرك وال ميكن وصفها، وكاملالحة: وصفه، كاستقامة الوزن

                                                             
  .47، ص دالئل اإلعجازعبد القاھر الجرجاني، . 1
  .12 -11ص، لبنان، بیروتالخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، دار الكتب العلمیة، . 2
  .14 -13المصدر نفسھ، ص . 3
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للبالغة وجوه ملتئمة، رمبا تيسرت  نعم ؛طول خدمة هذين العلمني: ليس إال، وطريق اكتساب الذوق
  1.عليك، أما نفس وجه اإلعجاز فال ىلتجل ،إماطة اللثام عنها

والبالغة هي فن القول، وهي العلم جبماليات الكالم وطرائق حتسينه، وهي علم معياري، 

 تلقيإا تضع بني يدي القائل وامل. رف جيده من قبيحه، وحسنه من رديئهيقاس ا الكالم، فيع
ومىت استوىف الكالم شرائط معينة، استطاع أن يبلغ ... ،القواعد اليت تساعد على معرفة الكالم البليغ

أي البالغ " الكالم البليغ"نفس املتلقي وأن يقع منها املوقع احلسن املؤثر، ويسمى هذا الكالم عندئذ 
اوز اآلذان ليصل جت هو نوي، أيهنا ليس بلوغًا حسيا، ايته األذن، ولكنه بلوغ معالواصل، والبلوغ 

وتتحقق بالغة الكالم إذا  .2ةبإىل القلوب والضمائر، فيؤثر فيها، ويصنع صنيع الغيث يف األرض اد
  :استوفت شرطان وهي

ومعناه أن يكون اللفظ منتقى والكلمات خمتارة مصطفاة بعناية واهتمام، ال غرابة  :الفصاحة .1

االبتذال، أدق تعبري خالية من احلوشية و معانيها فيها، وال غموض، وال تعقيد، معربة عن
جيانس بني األلفاظ، وعلى مستوى التركيب . ويا وصرفيا وصوتياحن: مطابقة لقواعد اللغة

، فال يصعب النطق ا، وال يعسر على اللسان إخراجها، وهو جيتنب يف ويؤانس بني الكلمات
 .3ذلك كله التعقيد واإلام وسوء التأليف، فإن الكالم إمنا جعل لإلفهام، وغاية اللغة االتصال

ومعناه أن يكون الكالم مناسبا للمقام الذي يقال فيه،  :مراعاة الكالم ملقتضى احلال .2

ال، وإن لكل خماطب أسلوبا يتناسب وحالته ا، فإن لكل مقام مقواملخاطب الذي يوجه إليه
بعد أن يستويف - وإن املتكلم البليغ ...وإن لكل موضوع ألفاظا تناسبه .العمرية أو االجتماعية

يراعي املناسبة، ويراعي : هاراعي هذه املقامات مجيعيلَ -كالمه شروط الفصاحة اليت ذكرناها

 4.فيختار لذلك كله من األلفاظ واألساليب ما يناسبهاملخاطب، ويراعي املوضوع، 

                                                             
  .416 - 415م، ص 1987.ھـ1408، 2السكالي، مفتاح العلوم، ضبط وتعلیق نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط.1
  .9م، ص 1998.ھـ1419، 1ولید قصاب، البالغة العربیة، دار العلم، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ط. 2
  .10المرجع نفسھ، ص . 3
  .11المرجع نفسھ، ص . 4
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وهم أهل بالغة -الكرمي وبيانه إىل درجة أنه سحر العرب  القرآنوقد ثبت التحدي ببالغة 
حتدث اجلاحظ عن : "وقد حتدث اجلاحظ عن ذلك فقال. جبمال بالغته وسحر بيانه -وبيان

، )السحر(عند قوم فرعون  معجزة موسى وعيسى فالحظ أن األوىل كانت أعجب األمور

وكذلك دهر حممد : مث قال) الطب(الناس يف عهد عيسى  والثانية كانت من نوع ما برع فيه
كان أغلب األمور عليهم وأحسنها عندهم وأجلّها يف صدورهم حسن  "صلى اهللا عليه وسلم"

فحني استحكمت لفهمهم، ، البيان، ونظم ضروب الكالم، مع علمهم له، وانفرادهم به
هم، وفاق الناس خطباؤهم، بعثه اهللا عز وجلّ فتحداهم ؤشعراوشاعت البالغة فيهم، وكثر 

  .1ون أم يقدرون على أكثر منهمبا كانوا ال يشكُّ
لوم بالتعلم، بعد معرفة اهللا، علم فريى أن أوىل الع )ـ ه395 ت( أما أبو اهلالل العسكري

  .الفصاحة، وحتتل البالغة هذه املرتبة لعدة اعتبارات على إمجاهلا يف اعتبارين كبريينالبالغة ومعرفة 

املتجلي يف معرفة اإلعجاز، فينبغي من هذه اجلهة أن يقدم التماس هذا  :االعتبار الديين .1

 .العلم على سائر العلوم بعد توحيد اهللا

اقب معروفة، منها أن وهلذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة، ومن" :االعتبار الثاين .2

عن مجيع حماسنه، وعمي عن سائر فضائله، ألنه إذا مل  عفا إذا أخل بطلبهصاحب العربية 
ن جهله ارق بني كالم جيد، وآخر رديء، ولفظ حسن وآخر قبيح، وشعر بارد، بفي

 .2 نقصهوظهر 

 : مجالية اإلعجاز البالغي

قد  سلمنيالعلماء املن املتقدمني من هي مقوله سليمة أل" أبدع مما كان ليس يف اإلمكان"
يف إىل ذلك العلم اجلليل الذي أن نض -حنن املتأخرين-يف هذا الباب وما عسانا  تأليفهميف  أبدعوا

حاولوا أن يبحثوا يف بالغته وإعجازه فكتاب اهللا العظيم مهم على ابرعوا فيه حيث انصب اهتم

                                                             
  .156م، ص 1999محمد العمري، البالغة العربیة أصولھا وامتداداتھا، إفریقیا الشرق، المغرب، . 1
  .10م، ص 1989-ھـ 1409أبو ھالل العسكري، الصناعتین، تحقیق، مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط،  .2
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مع نصوصه فوقفوا على  استنبطوها منه وتعاملواعلومه اليت  إىلانتبهوا و عموما ومجاله وحتديه للبشر
ت (: اليت قدمت يف هذا الباب كتابا اجلرجاين األعمال جلِّومن أ .خصوصا وحتديه للعرب إعجازه

الكرمي لذا  كتابان متكامالن يبحثان يف القرآنومها  ،"اإلعجازدالئل "و ،"البالغة أسرار" )ـه 471

يف  أحسنوهو كتاب  "القرآن إعجاز"وصنف كتابه يف  )ـه 606ت (:الرازي اإلماما ماستفاد منه
فيه  ردأو "القرآنع بدي"وصنف كتابه  )ـه 654ت (صبع اإل أيب قه وتبويبه مث جاء من بعده ابنينست

 751ت (، مث ابن قيم اجلوزية القرآنحنو مائة نوع من معاين البالغة وشرحها واستخرج أمثلتها من 
هذا إضافة إىل ما  1".وعلم البيان القرآنكتاب الفوائد املشوق إىل علوم : "صنف كتابه املعروف )هـ

 )ـه 306ت(والواسطى  )هـ 255(كاجلاحظ : القرآن علوم البالغة وإعجاز يفقدمون تكتبه امل
  .وغريهم) هـ 395ت ( العسكري) هـ 384ت (والرماين ، )هـ 366ت (القاضي اجلرجاين 

والعرب منشغلون بأسراره ومجاله  "صلى اهللا عليه وسلم"الكرمي على النيب  القرآنومنذ نزل   
وإعجازه وخاصة أن هذا الكتاب الذي أرسل إليهم حتداهم أن يأتوا مبثله فألف علماء كثريون يف 

تلك األسرار، واختلفوا فيها فبعضهم أوعز ذلك اإلعجاز إىل فصاحة لفظه، وبعضهم إىل دقة نظمه، 
الغيبيات اليت انطوى عليها، ر إىل اإلخبار بلبعض اآلخر حصره يف الصرفة، وأرجعه البعض اآلخوأما ا

   .كما رأى البعض أن اإلعجاز إمنا حيصل بأمور عدة
البالغي  واإلعجاز ،2كان علم البالغة عند العرب، مث صار بعدهم بالغة هذا العلم القرآنف

يولون اهتمامهم لظاهرتني بارزتني عند  القدماء كانوان باحث اليت شغلت القدماء وألكان من امل
، عاجلها القدماء حتت مصطلحني كبريين ومهمني، ومها مصطلح البالغة ومصطلح الفصاحة، العرب

أدى إىل بروز اجتاهني يف أوهلما يركز على الداللة وثانيهما يركز على القيمة الصوتية وهذا ما 
   .الدراسة

   .برز عند اجلرجاين يف نظرية النظم :االجتاه األول

                                                             
  .209ز القرآن والبالغة النبویة، ص الرافعي، إعجا.  1
  .209المرجع نفسھ، ص .  2



 

169 

فيما يسمى بنظرية الفصاحة، وقد عاجل  )هـ 466 ت( اخلفاجيظهر عند ابن سنان  :االجتاه الثاين

  : هما يلتقيان، عرفت باسم علوم البالغة وهيتطر جعلأهذان العاملان مسالة اإلعجاز يف ثالثة 
   1.علم البديع - 3  علم املعاين، - 2  علم البيان، -1

الكرمي، فإمنا هو مجلة  القرآنىل أن كل ما أحصاه العلم من أنواع البالغة يف إوال يفوتنا التنبيه   
ني البيانية واملنطقية، حبيث تيقلب عليه الكالم يف وجوه السياس أنميكن  فيماما يف طبيعة هذه البالغة 

ة يكون من باب الصنع إال أنيوجد يف كالم عريب نوع من ذلك وقد خال هو منه،  أن تةيستحيل الب

والتكلف الذي يتلوم األدباء على صنعه ويذهبون فيه املذاهب الكثرية من النظر واألعداد والتنقيح 
   2.وحنوها
والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما جيب على  ،القرآنأم إعجاز هو  "النظم و  
اعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك : "فقال والنظم كما بينه عبد القاهر اجلرجاين 3".املفسر

الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه اليت جت فال تزيغ 
والنظم هو مراعاة قوانني النحو، وعليه   4،عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها

مراعاة قواعد النحو بدقة متناهية، وكل فساد يف النظم هو  بالكرمي قد مت بسب القرآنن اإلعجاز يف إف
  5.استعمال قواعد النحويف فساد 

ثبت  إذاحني قال ...صواب النظم وفساده هو سر املزيه والفضيلة  ننا نرى أن اجلرجاين جيعلإ  
فساد النظم واختالله أن ال يعمل بقوانني هذا الشأن ثبت أن سبب صحته أن يعمل عليها، مث إذا ثبت 

والفضيلة اليت تعرض فيه،  تهأن مستنبط صحته وفساده من هذا العلم ثبت أن احلكم كذلك يف مزي
ومعىن  6.الكلموإذا ثبت مجيع ذلك ثبت أن ليس هو غري توخي معاين هذا العلم وأحكامه فيما بني 
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  .257الرافعي، إعجاز القرآن، ص .  2
القرآن وبیان إعجازه، دار المعارف، القاھرة،  ومصطفى الصاوي الجویني، منھج الزمخشري في تفسیر. / 24، ص2الزمخشري، الكشاف، ج.  3
  .219، ص 1984، 3ط
  .64عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص .  4
  .49أحمد رحماني، المرجع نفسھ، ص .  5
  .67عبد القاھر الجرجاني، المصدر نفسھ، ص .  6



 

170 

واحلسن واملزية  1.هذا أن عبد القاهر اجلرجاين يرى أن احلسن يرتقي كلما كان النظم أكثر صوابا
" حسن التخري"وهذه متوقفة على متوقفان على النظم، والنظم متوقف على العلم مبواضع األلفاظ 

  2.للفظ وموضعه على حد سواء

مجال يعرف وال يوصف، فمهما قيل فيه فهو أمسى وأرفع : "الكرمي له مجال يف أسلوبه القرآنو
  .3"لسنة املتكلمني أو أقالم الكاتبنيأبكنهه العقول، أو تعرب عنه من أن حتيط 

إن وجه : "القرآنبيان إعجاز "قال اخلطايب يف كتابه يعين ": الربهان"ومما قاله الزركشي يف 
إىل حكم الذوق والقبول عند فيه من جهة البالغة، لكن ملا صعب عليهم تفصيلها صغوا فيه اإلعجاز 

والتحقيق أن أجناس الكالم خمتلفة ومراتبها يف درجة البيان متفاوتة، ودرجاا يف البالغة : قال .النفس
 ها اجلائز الطلق، ومنلومنها الفصيح القريب السه متباينة غري متساوية، فمنها البليغ الرصني اجلزل،

 القرآنالرسل، وهذه أقسام الكالم الفاضل احملمود، دون النوع اهلجني املذموم الذي ال يوجد يف 
  4.شيء منه البتة

من كل  القرآنفحازت بالغات  فالقسم األول أعاله، والثاين أوسطه، والثالث أدناه وأقربه،
فانتظم هلا بامتزاج هذه األوصاف منط من  ،من هذه األقسام حصة، وأخذت من كل نوع شعبةقسم 

ن العذوبة نتاج االنفراد يف نعوما كاملتضادين؛ أل الكالم جيمع صفيت الفخامة والعذوبة، ومها على
 السهولة، واجلزالة واملتانة يف الكالم يعاجلان نوعا من الوعورة، فكان اجتماع األمرين يف نظمه مع نبو

وداللة  نة لنبيهبي آيةسرها اهللا بلطيف قدرته، ليكون ي .القرآنا كل منهما عن اآلخر فضيلة خص 
مبثله ومناقضته يف شكله، فصار  اإلتيانولذلك ملا عجز عن  .5دينه أمرمن  إليهعلى صحة ما دعا 

نه سحر ملا رأوه حمجوزا عنه، غري مقدور إ: رأوه منظوما، ومرةملا نه شعر إ"ندون له يقولون مرة املعا
يعترفوا  أنم يتمالكوا لكانوا جيدون له وقعا يف القلب، وقرعا يف النفس، يريبهم وحيريهم، ف عليه، وقد
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، وكانوا مرة جلهلهم وحريم "ن عليه لطالوةإله حلالوة، و إن": من االعتراف، ولذلك قالوا ابه نوع

مع  .1﴾تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا وقَالُوا أَساطري الْأَولني اكْتتبها فَهِي﴿ :كما يف القرآن يقولون

  .2"علمهم أن صاحبهم أمي وليس حبضرته من ميلي أو يكتب شيئا
البالغي وميكن أن تتلخص آراؤهم يف ذلك  القرآنتار القدماء يف حتديد جهات إعجاز حا اولذ

    :من ثالثة مذاهب

،  ينصحة املعا. 2فصاحة األلفاظ،  . 1: يتمثل اإلعجاز البالغي يف ثالثة أشياء : املذهب األول

  .التأليف ومـنظ أحسننظم هذه املعاين يف .3

 ،عبد القاهر اجلرجاين اإلمامبه من قال  وأشهرالبالغي يف النظم  اإلعجازيتمثل : املذهب الثاين

عنده ال يتمثل يف الكلمات املفردة املنفصلة وال يف املعاين اردة، وال يف نسق الكلمات وال  فاإلعجاز
ؤتى املعىن من ي أن: هويف النظم، وسبيله  وإمنايف املقاطع والفواصل، وال يف ضروب ااز يف ذاا، 

روقه فيما بني معاين وجوهه وفو وأحكامهمعاين النحو بتوخي وهذا يكون  تهلتأديصح أاجلهة اليت هي 
   .الكلم، ووضع كل لفظ يف املوضع الذي يقتضيه هذا العلم

: البالغة مثل أبوابسم عليها ا أطلقالبالغي يف وجوه عديدة  اإلعجازيشتمل  :املذهب الثالث

  :منها 3قال به الرماين، وقد حصرها يف عشر وجوه من وأشهر....، والتشبيه، واالستعارةاإلجياز
 .شدة احلاجةو املعارضة مع توفر الدواعيترك  .1

  .التحدي للكافة .2
  .قياسه بكل معجزة .3
  .الصرفة .4
  .البالغة .5
 .األخبار الصادقة عن األمور املستقبلية .6

 .نقض العادة .7
                                                             

  .5الفرقان .  1
  .104، ص 2الزركشي، البرھان،ج.  2
  .258بغدادي بلقاسم، المعجزة القرآنیة، ص .  3
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 ملعارضة  1البلغاء قياسه بكل معجزة كانت هناك دواعي خمتلفة تدعو: وبالنسبة للوجه األول
احلمية اجلاهلية، وما طبع عليه من نزعات و الشنيعة، مثل العداء الشديد له واهلزائم القرآن

عجزهم  وشبه. فلما مل يردوا عليه دل ذلك على عجزهم.  على التقريعصرباخرة وعدم الفامل

   2.الذي يترك نفسه ميوت عطشا واملاء بقربه نآالظمبعجز 
  فاألول يتمثل يف ترك املعارضة، ومصدره . التحدي للكافة غري الوجه األول ووه: الوجه الثاينأما

وما دام اهللا قد حكم  العجز منهم، أما الثاين فيتمثل يف حكم اهللا على اخللق بالعجز عن املعارضة،
  .اإلعجازفذلك دليل آخر على  -وهو أعلم خبلقه-عليهم بذلك

 حيصر اإلعجاز فيه كما فعل علماء ملعجاز، لكنه الصرفة، اعتربه أحد وجوه اإل: والوجه الثالث 
   .3"عن املعارضة ممأما الصرفة فهي صرف اهل":املعتزلة كما قال بعضهم

 أكثر من كل الوجوه األخرى، خصص هلا أغلب أعطى هلا أمهية كبرية  :البالغة: الرابع والوجه
  .رسالته مبا يشعر أنه يعتربها أهم الوجوه على عكس النظام

  أما األخبار الصادقة عن األمور املستقبلة فإنه ملا كان : هو اإلخبار بالغيب، قال: اخلامسوالوجه
أعطى هلا عدة أمثلة منها، و بال جيوز أن تقع على االتفاق دل على أا من عند عالم الغيو

اللَّه إِحدى الطَّائفَتينِ وإِذْ يعدكُم  ﴿ :فيقول اهللا تعاىل وهو عالم الغيوب ،بنصر يوم بدر خباراإل

اتمبِكَل قالْح قحأَنْ ي اللَّه رِيديو كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتو ا لَكُمهأَن قْطَعيو ه
رِينالْكَاف ابِرالعري اليت كان فيها أبو :الطائفتني بإحدىفكان األمر كما وعد من الظفر   4﴾د

سفيان، أو اجليش الذين خرجوا حيموا من قريش، فأظفرهم اهللا عز وجل بقريش يوم بدر على 

على  الرومانتصار بكما خيرب  6﴾سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر﴿ :وقوله 5.ما تقدم الوعد به

بالعجز عن الرد على  واإلخبار ،اإلسالم على الدين كله بإظهار خبارواإل، الفرس بعد بضع سنني
                                                             

  . 75الرماني، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل، ص .  1
  .109المصدر نفسھ ، ص .  2
  .  110المصدر نفسھ، ص .  3
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باملغامن  واإلخبار ،خبار بدخول املسلمني املسجد احلراماإلو ،خبار زمية اجلمعاإلو ،التحدي
  1.الكثرية

 نقض العادة: السادس الوجه :أما نقض العادة فإن العادة كانت جارية بضروب من :" قولهبنها بي

السجع، ومنها اخلطب، ومنها الرسائل، ومنها املنثور  معروفة منها الشعر، ومنهاأنواع الكالم 
بطريقة مفردة خارجة عن العادة هلا مرتلة من  القرآنفأتى  احلديث، يف الذي يدور بني الناس

   .احلس تفوق به كل طريقة
 باملعجزات احلسية األخرى،  سببهالكرمي  القرآنبكل معجزة، يعين به أن  ههو قياس: الوجه السابع

خارق  الكرمي القرآنأمران خارقان للعادة، كذلك  ،يةحقلب العصا و ،البحر فلقفكما أن 
  2.للعادة

  :ينبيان أبواب البالغة عند الرما
ه عليه وهذا يدل رسالت كبرية هلذا الوجه حىت كاد أن يقصرلقد أعطى الرماين أمهية و

إا إيصال املعىن إىل القلب يف :"بدأ بتعريف البالغة فقالعلى أنه يعترب أهم الوجوه، حيث 
إن ":وبالغة البلغاء ببيان طبقاا، قال القرآنمث ميز بني بالغة  3."أحسن صورة من اللفظ

البالغة على ثالث طبقات منها ما هو يف أعلى طبقة، ومنها ما هو يف أدىن طبقة، ومنها ما 

طبقة، فما كان يف أعلى طبقة فهو معجزة وهو بالغة  هو يف الوسائط بني أعلى طبقة وأدىن
  .4"، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبالغة البلغاء من الناسالقرآن

االستعارة، . 3التشبيه، . 2اإلجياز، . 1 :مث بني أبواا فقال للبالغة عشرة أقسام هي

  .حسن البيان. 10املبالغة، . 9التضمني، . 8التصريف، . 7التجانس، . 6الفواصل، . 5الؤم، الت.4
  .الكرمي القرآنوراح الرماين يشرح هذه األبواب بابا بابا ويعطي أمثلة على كل باب من   
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  : مفهوم النظم

لمات املتخرية على الوجه كوالذي يراد به ضم ال. والضم والنظام والربط والتأليف ،مبعىن اجلمع: لغة

نظمه ينظمه نظْماً ونظاماً ونظَّمه فانتظم، . التأليف: والنظم يف لسان العرب هو. ي يقتضيه املنطقذال
مت الشعر ونظمته ونظم األمر على ظومنه ن ،مجعته يف السلك، والتنظيم مثلهأي ونظمت اللؤلؤ 

 وصفاملنظوم : والنظم. ضممت بعضه إىل بعض فقد نظمته وأبآخر  ينهاملثل، وكل شيء قر
  1.اخليط الذي ينظم اللؤلؤ: والنظامنظمته من لؤلؤ وخرز وغريها،  اباملصدر، والنظم م

ألن لغتها كانت  "ي واإلسالميلاجلاه"ب مفهوم النظم يف العصور األوىل ومل تعرف العر  
فكان العريب يعتز بلغته لذا حيرص على أن يقدمها يف  ،ة والفصاحة كانت ميزة فيهميقتؤخذ على السل

يز الشاعر عن اآلخر يف إجادة البيان يف يوكان النظم عندهم يظهر يف مت. صورة صوتية وبالغية أحسن
وزهري  ،لذا قالوا أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب .2قصيدته باستعمال آليات التشبيه وااز والبديع

  3.واألعشى إذا طرب ،والنابغة إذا رهب ،إذا رغب
ظاهرة، ومع ذلك كانوا يثنون على الشعر اجليد بروايته وتناقله على ومل تكن األحكام النقدية   

  4.نطاق واسع والعمل على تعليقه على الكعبة وترك الشعر الرديء وعدم االلتفات إليه
وحتدث عن  )أي الكاتب( ام،نظ ونظم الالقرآينبني النظم  )هـ 255ت (وقد فرق اجلاحظ   

سنة العرب ألال وحشية جارية على أن تكون خالية عن تنافر احلروف،  ة املفردة واشترط عليهاظاللف
  5.ومهيكلة قواعدها

ل هذا قام حيث الكرمي هو النظ القرآنيف  اإلعجازوعلى العموم، فقد جعل اجلاحظ مدار   
النظم ال بالصرفة معجز بالنظم وفق طريقة بالكرمي معجز  القرآنفاملبحث يف مؤلفاته خطوة كبرية، 

من عرف الشعر وخطب  القرآنإعجاز  خمصوصة، وال ميكن أن يعرف ذلك الدمهاء، بل يعرف
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العرب، وأجاد فنون القول وأحسن الصنع فيها، ومن ذلك أبرز فكرة النظم وتعصب هلا، ورأى أن 
  1.يتمثل يف تأليفه وعجيب نظمه القرآنفضل 

  :املراحل، وهيومن األمور اليت يتم التركيز عليها يف النظم تلك   

 .عرض العناصر اليت تدخل يف بناء اجلمل: البسط .1

النظم عالقة توجب ترتيب العناصر اليت تكون منها، فال يتوقف املنظوم على  :الترتيب .2

 .استجماع عناصره كلها فحسب، بل يتطلب ذلك ترتيب هذه العناصر فيما بينها

جمال املنظوم وصال يولد منها  النظم عالقة توجب وصل العناصر اليت يتكون منها :الربط .3

 .عناصر جديدة لإلضافة واإلتباع

عض حبيث يكون بعضها النظم عالقة توجب توليد املنظومات بعضها من ب :التوسيع .4

 .والتزايد والتضخم والتقلص "عالتفري"أوسع من بعض 

بعض حبيث يكون بعضها  النظم عالقة توجب تولد املنظومات بعضها من :التشكيل .5

  2."تعلق/استدعاء"أحفظ لبعض 

ما متليه الدراسات احلديثة من أن النظم عرف ربط العناصر وتوسيعها بناء على أن  هوهذ
  3.النظم تأليف يراعي خصوصيات اللغة ومنطقها النحوي

نظم " للنظم، وذلك يف كتابه القرآينوتنص املصادر على أن اجلاحظ أول من رد اإلعجاز 
ويل ": وهو الذي يقول: روفةعوقد تناثرت أقوال اجلاحظ يف النظم يف كتبه امل 4"املفقود" "القرآن

الكرمي لتعرف ا فضل ما بني اإلجياز واحلذف وبني الزوائد  القرآنكتاب مجعت فيه آيات من 
  ."باأللفاظ القليلةوالفضول واالستعارات فإذا قرأا رأيت فضلها يف اإلجياز واجلمع بني املعاين الكثرية 
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فهاتان كلمتان قد  1﴾لَا يصدعونَ عنها ولَا ينزِفُونَ﴿ :فمنها قوله يف وصف مخر أهل اجلنة

يقر بالنظم على أساس هو التنسيق والصياغة  اجلاحظ أن ومن هنا نرى .مجعتا عيوب مخر أهل الدنيا
، وذلك ما عما سواه من الكالم كونه جاء بصياغة وعبارات رائقة القرآنوالتأليف، ولذا يفضل 

   2.والشأن يف ذلك يعود إىل صياغتها أي نظمها ،جعلها تنال اإلعجاز

  :النظم عند عبد القاهر اجلرجاين  -أ
النظم هو التأليف والتنظيم والتركيب واجلودة، ومن ذلك صنف النظم يف علوم البالغة 

الكلمات وترتيبها وجودا، ويف حسن التخري ومعرفة املوقع املناسب،  باعتباره يسعى إىل رصف
ه معناه، وال يكون  يسابق معناه لفظه ولفظال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حىت: وقدميا قيل

  3.لفظه أسبق إىل مسعك من معناه إىل قلبك
الفضائل واملزايا وذلك ليتسىن له والذي يعنيه اجلرجاين بالنظم ما تعدى دائرة الصحة إىل دائرة 

أن يبني عن هذا الذي جتدد بالقرآن من عظيم املزية وباهر الفضل والعجيب من الرصف حىت أعجز 
وقد جعل مناط الفضيلة يف الكالم  4 .ردوحىت قهر من البلغاء والفصحاء القوي والقَ اخللق قاطبة

 .النحو املتخرية يف النفس الصورة اليت يرمسها النظم مبا يقوم عليه من معاين

  :عند اجلرجاين األسس العلمية اليت قامت عليها نظرية النظم

يدعو عبد القاهر إىل معرفة النحو ألنه نظام اللغة ووقاية من اخلطأ، ويقصد : توخي معاين النحو. 1

اللغوي، وال يستفاد  التلك املعاين الدالة على املعقولية واليت ال ختالف املنطق العقلي و: بتوخي النحو
  .معىن دون خضوعه لتلك القواعد النحوية اليت هي أوضاع اللغة

لكالم، ويعطي عبد القاهر مثاال ل علقهموتوخي معاين النحو يعين النظم على منوال العرب يف ت  
ري أن ذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غ. "من الفروق الدقيقة اليت تراعيها اللغة يف التأليف
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زيد منطلق، وزيد : ينظر يف وجوه كل باب وفروقه، فينظر يف اخلرب إىل الوجوه اليت تراها يف قولك
هو ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، وزيد املنطلق، واملنطلق زيد، وزيد هو املنطلق، وزيد 

    .واحلال وغريها واجلزاءللشرط وكذلك األمر بالنسبة  ،1"منطلق

القاهر يعول على تغري املعاين واأللفاظ مبا هلا من دليل على أن الترتيب يف املعاين، واملالحظ أن عبد 
واالعتبار مبعرفة مدلول العبارات النحوية، ال مبعرفة العبارات نفسها ومن كل هذا فهو يركز على 

  .ها النحوحاملعاين النحوية ويتشدد يف مسألة النحو وهو عمدة فهم كتاب اهللا، فاملعاين مغلقة حىت يفت

إن عبد القاهر صرف كل جهده من أجل الدفاع عن العالقات النحوية : ة املفردةفظال فصاحة لل .2

ة، فال يرى مجاال للفظة خارج ظاليت تفيدها اجلمل، وينكر أقوال بعض سابقيه الذين اعتدوا جبمال اللف
نواحي احلسن أو القبح على نظمها، ويكون قد انفرد ذا الرأي ولذلك أقام نقده للنصوص على بيان 

أساس العالقات النحوية وما تفيده من معىن، ويسوق أمثلة لنفس اللفظة تعجبك يف مكان مثل كلمة 
  :يف بيت البحتري" األخدع"

   الطويل      2يعدأخ عِماطَامل رقمن  تقْوأعت        ىنغال رفش ينِتغوإين، وإن بلَّ

  :متاموال تعجبك يف بيت أيب 
         يا دهر م من أَقوخدعيدفقَ ك         ججأضت هذا األنام من خرقالكامل          3ك  
إن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة، وال من حيث هي كلم مفردة، وأن   

أن :"إلفادة التعلق ويرى عبد القاهرة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها األلفاظ تثبت هلا الفضيلة من مالءم

    .4"على طريقة خمصوصةالفصاحة ال تظهر يف أفراد الكلم وإمنا تظهر يف الكالم بالضم 

اليت شغلت بال العلماء السابقني، وقد أولوها إن اللفظ واملعىن من القضايا : النظم واللفظ واملعىن. 3

اللفظ، وأقام حججا وأدلة،  ةوبعضهم احناز إىل جهالعناية التامة ودرسوا اللفظ مستقال عن املعىن، 
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وبعضهم رأى تعانق اللفظة باملعىن، ولكن عبد القاهر اجلرجاين ناقش املسألة وأعاد النظر، فثار ضد 
وهل ما يف اللفظ لوال املعىن؟ : الذين فصلوا بني اللفظ واملعىن وضد املنحازين إىل جهة اللفظ، فيقول

فأنت تراه ال يقدم شعرا حىت يكون قد أودع حكمة وأدبا واشتمل على تشبيه الكالم إال مبعناه؟ 

  .1ثنائية اللفظ واملعىنعلى وهنا نراه يؤكد " غريب ومعىن نادر

اللغة عند عبد القاهر هي املنطق والعقل واملعاين املقصورة يف  :النظم واجلانب العقلي والنفسي. 4

 "عرف/اصطالح"واملخاطب ويف ذهن كل واحد منهما ، بل هي العالقات القائمة بني املتكلم نالذه

ومن هنا كان اجلانب العقلي هو العمدة يف باب النظم ألنه ... والنظم يقوم على الروية والتفكري 
كل يتوخى املعقول واملنطقي من قواعد واستعماالت اللغة، وبذلك حتصل ترتيب الكلمات وتعلقها، و

فساد، والفساد إخالل باملعىن والغرض، وقد يؤدي ذلك إىل خمالفة الكلمات ملواضعها املناسبة هلا 
وميكن أن منثل لذلك من أن منشد الشعر ليس قائله، وليس  ...الكلماتبني كالم حمال أو تشويش 

مهما كان فهمه  القرآنليس آتيا مبثل  القرآنحمتذيه، ألنه لو كان حمتذيا ألصبح قائل شعر، وقارئ 
يف هذا اال يقوم على  اعدة والعمل، ولذا نرى بنعوالشيء ينسب إىل صاحبه من جهة الص. ملعناه

يات سطحية، فال قبل ترتيبها وجعلها متعددة يف بن يف الذهن والنفسالفكر والترتيب وتصوير املعىن 
  2.ق فكربنظم دون وجود فكر وال كالم دون س

املبتدأ الذي يقتضي : إن معاين الكلمات تقتضي وجود عملية اإلسناد: التأليف بطرق التعلق. 5

وعلى هذا التعلق أقام عبد القاهر منهجه يف . وجود اخلرب، والعكس صحيح، والفعل حيتاج إىل فاعل
وقد . بعدما استوعب الفكرة من سابقيه فانتقدها، وختري الصاحل منها ملذهبهتوخي معاين النحو، 

أطياف العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره، والتنويه بذكره، وإمجاعهم أن ال فضل علمت 

ومن هنا نراه يعد النحو هو النظم وبه تتوخى معاين النحو وأحكامه بني الكلم من  .3"عدمهمع 
مبجرد املناسبات بل ال بد أن تكون يف  إثبااعالقات وهذه العالقات هي أحكام لغوية ال ميكن 
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العامة واخلاصة وما ميليه التعليل واملنطق ومن هنا ال يقر بقول أولئك الذين  االستعماالت اللغوية
فلم ينظر  اجلاحظَ اجلرجاين قل وال تقل باعتبار أن اللغة هي وضع واستعمال، كما خالف: يقولون

ر ألن الصناعة ال تتطلب إال السبك، وقد يكون ذلك إىل الشعر على أنه صناعة وجنس من التصوي

طرق التعلق تنتظمها معطيات داخل اجلملة بويصح أن نقول إن التأليف ... على حساب املعىن، 
  .1بشكل تام متكامل ليحصل النظام اللغوي، ويكون ذا الترتيب

التقليد املأثور ومستعمل كالم وهذا التصور الذهين القائم على  :ترتيب املعاين يف النفس أوال .1

نطق فقط، وليس تنظيمها مبقتضى عن معىن وال الناظم هلا مبقتف يف ذلك العرب، هو تواليها يف امل
  . رمسا من العقل اقتضى أن يتحرى يف نظمه هلا ما حتراه

 مبقتضى نظم احلروف هو تواليها يف النطق :وما تؤديه من معاين واأللفاظ بني األصوات التعليق .2

عن معىن، وميكن أن يسمى مبستوى معاين الكالم املفردة واأللفاظ مل توضع لتعرف ا معانيها يف 

  .شريفم أنفسها، ولكن ألن يضم بعضها إىل بعض فيعرف فيما بينها عل

أو املبدع ال بفعل ل املتكلم عالكلمة حيددها النظم والتركيب الذي يتسع بف فصاحة: ترتيب الكلم .3

نسج لويرى عبد القاهر ويؤكد على النظم الصحيح الذي تتدخل فيه تقنيات عقلية ... اللغة واضع 

  .القول، وألنك تقتفي يف نظمها آثار املعاين وترتيبها على حسب ترتيب املعاين يف النفس

فال ال يتصور أن يتعلق الفكر مبعاين الكلم أفرادا وجمردة عن معاين النحو، : اعتماد معاين النحو .4

، )اسم(من غري أن يريد إعماله يف ) فعل(يقوم يف وهم، وال يصح يف عقل أن يتفكر متفكر يف معاين 
فيه وجعله فاعال له أو مفعوال، أو يريد منه ) فعل(من غري أن يريد إعمال ) اسم(وال أن يتفكر يف 

و ما شاكل أو حاال أمثل أن يريد جعله مبتدأ أو خربا أو صفة  األحكامحكما سوى ذلك من 
  2.ذلك
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 على اللغة باعتبارها غاية القرآينركز عبد القاهر اجلرجاين يف حديثه عن اإلعجاز : القرآنإعجاز  .5

فتراه يعمل فكره يف دقائق النظم وأسراره، كما يناشد الذوق البالغي إلدراك اإلعجاز، ... ووسيلة 
تتطلب العلم بأوضاع اللغة، ويركز دائما ويقف موقفا واضحا من أنواع الدالالت على املعاين اليت 

على أن الفصاحة يف مزايا النظم وليست يف الصواب وجهارة الصوت واالنطالق يف القول واستعمال 
  .الغريب الوحشي، كما أن التفاضل يف الطريقة والنهج عليه

رب، بل يف ليس يف الوزن أو يف األلفاظ اليت مل يألفها الع عنده القرآينوذا كان اإلعجاز   

 القرآنالذي هو مسة من مسات  اإلعجازالنسق اللغوي الذي خيضع ملنطق اللغة، ومن يعدم النظم جيهل 
وضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، فليس النظم إال أن تضع كالمك امل... "

منها وذلك زيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك، فال ختل بشيء توتعرف مناهجه اليت جت فال 
لذلك من بالغة وميثل  1"أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقه

ا حسن"الشركاء"تقدمي لفظ لن ليس خباف أ 2﴾وجعلُوا للَّه شركَاَء الْجِن﴿ :التقدمي يف قوله تعاىل

وجعلوا اجلن شركاء ": ال جتد شيئا منه إن أنت أخرت فقلت وروعة ومأخذا من القلوب، إنك
  3.والسبب يف ذلك هو أن للتقدمي فائدة شريفة ومعىن جليال ال سبيل إليه مع التأخري ..،"اهللا

  :النظم عند الزخمشري .ب

صدق "أن  خبار بالغيب وهو يرىاإل: الشق األول: اإلعجاز يف شقنيجعل الزخمشري   

 غيبياتوسرد بعض اآليات اليت دلت على معاين الغيب وأخربت ب 4"يوب معجزةغخبار عن الاإل

 الشق الثاين: كما جعل النظم .أو بعده بقليل أو كثري "صلى اهللا عليه وسلم"حدثت يف زمن الرسول 

والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم  القرآنهو أم إعجاز  :النظم: من اإلعجاز وهو يقول
وهذه األسرار والنكت ال يربزها إال علم :"القرآينويقول عن أسرار اجلمال  5".ما جيب على املفسر
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، وهو يف مسألة النظم يتابع عبد القاهر اجلرجاين بل إنه أول 1"النظم وإال بقيت حمتجبة يف أكمامها
 القرآنتطبيقا عمليا وعلى نطاق واسع يشمل سور  القرآنيف إعجاز  من طبق رأي عبد القاهر اجلمايل

وقد ملح :"وقد أملع الزخمشري إىل عبد القاهر معترفا بإمامته حيث يقول معجبا .مجيعها كما سنرى

  :اإلمام عبد القاهر يف قوله لبعض من يأخذ عنه
مئْا شت من زهزهة والفىت         مبقالًص باد يسيق الزرالرجز          2"وع  

عرض إليه من ناحية اجلمال احلادث عن أحكام معاين  القرآنوحني عرض الزخمشري لنظم   
تأثر عبد القاهر ب القرآين إلعجازليف أن الزخمشري إمنا يتأثر يف حبثه  ،النحو مما ال يدع سبيال لشك

  .3اإلعجازيشخصيته يف البحث  للزخمشري املعتزيل كانوإن 
لعلوم  األكربمباحث اللغة العربية قدميا وحديثا وهي املوجه  أهممن  القرآين اإلعجازقضية  إنو   

وكان فهم البيان  .مث االزدهار والتأصيلالنمو  إىل النشأةاملختلفة، ومنذ  أطوارهابالغتنا العربية يف 
ثمرة الدين والتفقه يف شؤونه ك أمور، وتعلم وتذوق حالوة القرآن لإلميانالعريب والبحث فيه طريقا 

 أسلوبهجبماليات بيانه وسحره وبالغة  واإلحساس إعجازهالكرمي والوقوف على وجوه  القرآنفهم 
  .وعبقرية بيانه

الكرمي البيانية وعملوا على حفظه  القرآن أساليبدراسة  إىل األوائلوقد اندفع علماء العرب 
البلغاء   بأساليبورمبا مقارنتها  ،وتدوينه، وتفسريه وفهمه واستخالص عناصر اجلودة واجلمال فيه

الكرمي على كالم الفصحاء والبلغاء  القرآنوالشعراء واستخالص مواضع التقصري منها ليظهر امتياز 
البالغة  أساليبازوا ملكة البيان وسيطروا على ح أمكانوا يعتقدون  والشعراء واحلكماء الذين

والبيان بعدما خاضوا يف مسائلها البالغية من قول وجماز وبيان، ومتلك مللكة التعبري الفين اجلميل، 
واإلطناب وااللتفات، وبيان  اإلجياز أساليبالتشابيه والتعمق فيها، والتلوين يف  أنواعوالتفنن يف 
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اإلبداع والنقد واالبتكار وتوليد املعاين للوقوف  على وا منهجا سليما قائماميزاا البالغية هكذا رمس
  .حتديد معامل نظرية النظم وتقريرها إىلالبالغية والتعمق فيها مث اخللوص  القرآن إعجازه وعلى وج

ية، القرآنتت أكلها يف ظل الدراسات بعلومها املختلفة ومنت وترعرعت وأوقد نشأت البالغة 

فمازال كالنبع السخي الذي ال ينضب مبا  أوفتوما  ،الدراسات حول هذا الكتاب املعجزوكثرت 
مجيعا بل  األجيالالعرب أول األمر مث امتد ذلك اإلعجاز إىل  القرآنفيه من تعابري معجزة حتدى ا 

اهللا  كتاب إننه حجة اهللا على اخللق وحجة الرسول على رسالته، إ القرآنعرا وعجمها،  األمم إىل
 األلباب أويلا، كما خاطب به مقبلوا عليه درسا وفهفعرفوه وانصاعوا له وأ األخيار هخاطب به عباد

  .1منوا به وصدقوهبعقوهلم وآ فأدركوهن البشر مجيعا م
عجز اجلن واإلنس جيمع بني اهلدف الديين وما الذي أعجز األولني واآلخرين بل أ هذا الكتاب

ه من بالغة ومجال يف العرض وتنسيق يف األداء، فيفيه من أحكام التشريع وبني املطلب الفين وما 
نه يستثري كوامن الوجدان فتنفتح النفس لتتلقى املطلب الديين واحلكم التشريعي يف إوتأثري يف النفوس، 

  .صفاء ومجال وجالل
ه ين الكرمي حبر متالطم من األسرار والعلوم، وال يستطيع باحث أن جيلالبالغي للقرآواإلعجاز 

جتلية كاملة مهما أويت من صفاء الفطرة، ونفاذ البصرية، ذلك أن إدراك أسرار اجلمال يف التعبري، ليس 
يث ال الشأن فيه كالعلوم املضبوطة بقواعد ال ختتلف، بل إن أمر اجلمال يف الكالم أدق وأخفى، ح

ميزان له إال القرائح واألذواق، وحيتاج إدراكه إىل استعداد فطري، وطبيعة خاصة ذات حس مرهف 
    2.وذكاء ملاح

 أنواعبالكتاب العظيم وبسطوا الكالم فيه مبا تضمنه من  األوائلاملسلمني  ءولقد اهتم علما
وهو باب صنف فيه مجاعة من  ...ةالبديع الكثري أنواععن  الفض ،اكاالستعارة وااز وغريمه: البالغة

دالئل (و )أسرار البالغة(، فقد خلص كتايب )هـ 606ت (الرازي  اإلماممنهم : املتأخرينالعلماء 
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ا كتابه يف إعجاز القرآن وهو كتاب معروف، م، واستخرج منه )هـ 471ت (للجرجاين ) اإلعجاز
 )القرآنبدائع ( هقد صنف كتابف )هـ 654 ت( األصبع أيبابن  األديبمث   أحسن يف نسقه وتبويبه،

ابن قيم اجلوزية  أما، القرآنمن  أمثلتهافيه حنو مائة نوع من معاين البالغة وشرحها، واستخرج  أورد

تلك وهو يف معناه ب) وعلم البيان القرآنعلوم  إىلق وكتاب الفوائد املش(صنف ) هـ 751ت (
كالرماين،  القرآنإىل أن كل ما كتبه املتقدمون يف علوم البالغة وإعجاز  هذا. كلهاالكتب 

 فإمنا ينحون به هذا النحو من انتزاع أمثلته يف القرآن، والواسطي، والعسكري، واجلرجاين وغريهم
  1.واإلضافة يف أبواا

جاء بعدهم ظل هذا  لماء البالغة والبيان القدامى ومنوكما صار هذا الكتاب مدار حبوث ع
       2".كان علم البالغة عند العرب مث صار بعدهم بالغة هذا العلم القرآنإن "الكتاب كما قال الرافعي، 

يفيد مما  أنواستطالع اإلمام عبد القاهر بذوقه املرهف، وحسه الصادق، وملكته األصلية، 
هالل العسكري  وأبووابن رشيق القريواين  ،اجلاحظ والقاضي عبد اجلبارك ،األعالم أولئكذكره 

ن يبني مفهوم النظم، ويوضح معامله، ويبسط قواعده، وهكذا فند عبد القاهر وأ. وغريهم من العلماء
ن األلفاظ املفردة، من حيث أوضح وبني للمعىن وحده، و أومن يرون مزية اللفظ يف ذاته،  أداء

وال يف باب الفصاحة، إذ لو كان هلا دخل لكانت معجزة  أصواا أو معانيها، ال دخل هلا يف اإلعجاز
ن فضل آح ذلك ملا كان للقرضتت، والافيها من أصوات وحركات وسكنما بأوضاعها اللغوية، و

      .3على غريه من الكالم ولبطل إعجازه البالغي
املعاين  أنومعانيها اللغوية، صحيح  األلفاظوراء  ما إىلالكرمي يرجع  القرآن إعجاز إنو

نسجت  األلفاظ، لكن تلك املعاين اليت حتملها تلك اإلسالمجديدة مل تكن معروفة عند عرب ما قبل 
يف  ثواذي قال به معظم العلماء الذين حبذلك هو النظم ال ،على نظم رائع حمكم، ومنسوج نسجا

علم أن ا القول فقال االقاهر الذي فسر هذوصوال إىل إمام النظم عبد  از من اجلاحظ إىل الرمايناإلعج
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وتعمل على قوانينه وأصوله، " علم النحو"إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه " النظم"ليس 
جت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك، فال خت 1ل بشيء منهاوتعرف مناهجه اليت.    

واملراد بعلم النحو عند عبد القاهر الذي ينبغي على الناظم أن يضع كالمه الوضع الذي 

القات بني املفردات وهو يقصد بعلم النحو وقوانينه الع ،النظر يف وجوه كل باب وفروقه  يقتضيه 
إليها  ن يلتفتأينبغي أن تراعى، ووالصيغ من مزايا وأسرار بالغية، ن وراء التعبريات مكواجلمل وما ي

تستطع فيها هذه  البالغي، فيبين كالمه البناء الذي تتحقق فيه تلك املزايا، ويصوغه الصياغة اليت
ن يرتب يف نفسه أفكاره وخواطره، واملعاين اليت يريد التعبري عنها مث جتيء األبنية األسرار، وذلك بأ

اد ا يف ميدان البالغة والصيغ على وفق ترتيب املعاين يف النفس، فالكلمات املفردة ال اعتد
تأليف الكالم ونظمه على والفصاحة، وإمنا االعتداد بتوخي معاين النحو املذكورة، واالعتداد هو 

تفيد غرضا أو هو سبك الكلمات املفردة ونسجها يف تأليف، وصياغتها يف تركيب،  صورة خمصوصة
املعىن اللغوي  أماالكلمة إىل الكلمة،  وبنائها بناء حبيث تؤدي اجلملة معىن من املعاين النامجة عن ضم

إذن معاين النحو هي اليت يتعلق ا  .2الوضعي للكلمة املفردة فال اعتداد به يف جمال البالغة والرباعة أو
 .3الفكر، وهي متثل العالقات بني معاين الكلم يف النفس، وإليها يستند ترتيب هذه املعاين يف النفس

االستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب ااز من مقتضيات النظم وعنها ن أ ويرى عبد القاهر
حيدث وا يكون،ألنه ال يتصور أن يدخل شيء منها يف الكلم وهي أفراد مل يتوخ فيما بينها حكم 
من أحكام النحو،فال يتصورها هنا فعل أو اسم قد دخلته االستعارة من دون أن يكون قد ألف مع 

أال يكون شيئا منصوبا عنه على التمييز مل يتصور ) اشتعل الرأس شيبا(ى أنه إن قدر يف أفال تر. غريه
  4.أن يكون مستعارا ؟ وهكذا السبيل يف نظائر االستعارة
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معىن  مالءمةمن حيث  وإمناجمردة  ألفاظمن حيث هي  األلفاظتفاضل بليس  إذنوالنظم 

وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماَءك ويا سماُء أَقْلعي ﴿: الكرمية يةالقرآن اآلية وتأملالكلمة ملعىن اليت تليها، 

 يودلَى الْجع توتاسو رالْأَم يقُضاُء والْم يضغۖو نيممِ الظَّاللْقَوا لدعيلَ بقيف ، واإلعجاز  1﴾و

كت فيه، يوالنسج الذي ح ،فيه ليس يف األلفاظ ومزاياها ولكن يف نظمها الذي انتظمت هذه اآلية 
  .2باإلعجاز روعة من هذا النظم احملكم واالتساق العجيب متتلئفهي 

ن طبقات البالغة املعجزة، كله يف أعلى طبقة م "الكرمي القرآن"ويرى الرماين أن كتاب اهللا 
منها ما هو ن البالغة ثالث طبقات أوهذا خالف ما ذهب إليه اخلطايب حني قال مبا قال به الرماين ب

ئط بني أعلى طبقة وأدىن طبقة، فما كان اأعلى طبقة، ومنها ما هو أدىن طبقة، ومنها ما هو يف الوس
الكرمي، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبالغة البلغاء  القرآنأعلى طبقة فهو معجز وهو بالغة 

حتوز هذه البالغات  القرآن ذهب إليه وفيما تومهه من أن بالغةوقد اخطأ اخلطايب فيما . 3من الناس

من كل قسم من هذه األقسام حصة، ومن  القرآنوقد حازت بالغة : "يف طبقاا الثالث ومما قال
كل نوع من أنواعها شعبة، فانتظم هلا امتزاج هذه األوصاف منط من الكالم جيمع بني صفيت الفخامة 

كالم هو يف الذروة اليت ال يرقى إليها بشر نه وهذا مردود، ألن مفهوم اإلعجاز البالغي أ ،4والعذوبة
مث ما بال قصار الصور وهي معجزة ووقع ا التحدي، ومع ذلك فلم يتسع فيها  ،من درجات البالغة

مومهة وغري  ن عبارة اخلطايبث والواقع أن احلق مع الرماين، وأالقول ليضم هذه الدرجات الثال
  .5دقيقة

املعىن إىل القلب يف  وهي إيصال ،6اللغة من الوصول واالنتهاءوضع  والبالغة عند الرماين يف
 املعجز احلسن فهو يقدم املعىن إىل السامع القرآينوهذا هو األمر الذي حتقق يف النص  أحسن صورة ،

يف أمجل صورة وأمجل أسلوب وسواء أكان النص يتحدث عن أمر الطاعة واإلميان واجلنة وشؤون الرب 
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ألبواب أو حتدث عن أمر العصيان والكفر والنار وشؤون عدم اإلذعان والتحدي واخلري وغريها من ا
  .قفنين األسلوب والصور البيانية مجيلة يف كال األسلوبني واملوإف

من : لبيان، وأعلى مراتبه ما مجع وجوه احلسن وأسبابه، وطرقه وأبوابهاأعلى منازل  القرآننه إ

وحسن موقعه يف السمع وسهولته على اللسان، ووقوعه يف تعديل النظم وسالمته وحسنه وجته، 
وتشكله على جهته حىت حيل حمل الربهان وداللة  ،دصوره تصور املشاهتالنفس موقع القبول و

جةًالتأليف، مما ال ينحصر حسن1ورفعةً وسناًء ا و.  

  :مجالية اإلعجاز يف املعاين. 1
هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت ا يطابق مقتضى احلال، وقيل : علم املعاين  

ملا اعتربه بعض الفضالء من ختصيص العلم بالكليات واملعرفة باجلزئيات رعاية " يعلم"دون " يعرف"
  .3"الطب علم يعرف به أحوال بدن اإلنسان:"يف تعريف الطب 2كما قال صاحب القانون

اعلم أن علم املعاين هو تتبع خواص تراكيب الكالم يف :"فقال) هـ626ت (ي كوأما السكا  
اإلفادة، وما يتصل ا من االستحسان وغريه، ليحترز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على 
ما يقتضي احلال ذكره؛ وأعين بتراكيب الكالم، التراكيب الصادرة عمن له فضل متييز ومعرفة، وهي 

، وينحصر هذا العلم يف مثانية أبواب حبسب رأي اخلطيب 4البلغاء، ال الصادرة عن سواهم تراكيب

  ).هـ 739ت (القزويين املتويف 
 .أحوال اإلسناد اخلربي .1

 .أحوال املسند إليه .2

 .أحوال املسند .3

 .أحوال متعلقات الفعل .4
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 .القصر .5

 .اإلنشاء .6

 .الفصل والوصل .7

  .1اإلجياز واإلطناب واملساواة .8
املعاين موضوعه اللفظ العريب من حيث إفادته املعاين الثواين اليت هي األغراض إن علم 

ولكنه قد " األصلي"أو " املعىن احلقيقي"فالكالم يفيد بأصل وضعه معىن يسمى ... املقصودة للمتكلم 
يت خيرج أحيانا عن املعىن الذي وضع له أصال ليؤدي معىن جديدا يفهم من السياق وترشد إليه احلال ال

  : وأهداف علم املعاين وفوائده ثالثة هي 2 .قيل فيها
اهلدف الديين ملعرفة إعجاز كتاب اهللا ومعرفة معجزة رسوله الذي أوتى جوامع الكلم،  .1

وقد كانت الدراسات األوىل يف البالغة والبحث يف أسرار . وكان أفصح من نطق بالضاد
 .تهاإلعجاز وأسبابه تعترب مكملة لإلميان بالنيب ورسال

 .الوقوف على أسرار البالغة والفصاحة يف غري القرآن الكرمي من كالم العرب شعره ونثره .2

التعرف إىل أن القول ال يكون بليغا حىت يالءم املقام الذي قيل فيه ويناسب حال السامع  .3
  .3الذي ألقى عليه

. الكرمي إن أبواب علم املعاين الثمانية املذكورة جاءت على درجة من اجلمال يف القرآن
هي من أكثر األفكار غموضا يف علم  -كما يرى مالرو –واملشكلة األساسية هي أن فكرة اجلمال 

اجلمال، وتصبح الصفة الرئيسة للجمال هي إضفاء الغموض على املشكلة بل وإحالل ما هو أكثر 
أن فكرة اجلمال ال تقبل التفكري وال ميكن " برتيملي جان"وقد رأى  ،غموضا حمل شيء غامض أصال

 .االستغناء عنها، ألا يف وقت واحد حاضرة هاربة
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وبالغة أسلوبه ومجال  الكرمي القرآنأن نتحدث عن إعجاز  تدفعنا مجالية اإلعجاز يف املعاينو
إذن جيب أن يكون غاية  :كالم اهللا تعاىل ، فهوالقرآنبيانه، فالبد لنا أن نتناول دقة اللفظ والتعبري يف 

الدقة واجلمال فهو يعرب عن الشيء املراد تعبريا كامال ومتكامال فال جند حرفا زائدا بال معىن وال كلمة 

وتقدمي  إطنابوذكر  وإجيازاملعاين يف كتاب اهللا من حذف  أساليبمترادفة حمشوة بال طائل فكل 
وكان هلا املعىن وفيه احلجة والدليل على  إالواثبات  نفيو ثناءوفصل ووصل وقصر واست وتأخري

 يةالقرآن األلفاظفصاحة  أنوقد عد بعض العلماء  .بيانه وأحكام أسلوبهعظمة هذا الكتاب ومجال 
جاء  ألنهصار معجزا  إمنا القرآن أناعلم : ومن هؤالء اخلطايب الذي قال القرآين اإلعجازحد وجوه أ

    .1صح املعاينأمتضمنا  التأليفنظوم  أحسنيف  األلفاظ بأفصح
بشر منها تلك املسحة اجلذابة الالكرمية ميزة جتعلها ترتقي عن ألفاظ كالم  القرآنوأللفاظ 

فكل لفظ يؤدي معناه يف مكانه  ،2واألخاذة اليت يتجلى فيها االتساق وااللتفاف على طريقة عجيبة 
  3.عبري ودقة متناهية يف البالغةتناهية يف الوليس هناك كلمة يف غري موضعها وإمنا هي دقة مت

اجلمهور واحلذاق يف  وجه يه لوالصحيح والذي ع: نه يقولإف) هـ 542ت (أما ابن عطية 
اهللا أحاط بكل شيء علما، وأحاط  أنوذلك  ،معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه صحةمه ونظنه بإعجازه أ

لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني  أي ةبإحاطعلم  القرآنترتيب اللفظة من  أراد فإذابالكالم كله، 
  .4املعىن بعد املعىن

  ":علم املعاين"مصطلح 
لبالغية اليت اهتم ا البالغيون منذ القدمي على مباحث امصطلح علم املعاين من املصطلحات   

 أوقصر،  أو، تأخري أوتقدمي  أوتنكري،  أوتعريف  أوحذف،  أوعلق باجلملة وما يلحقها من ذكر تت
ل يمن استعمله ومسى به قسما من موضوعات البالغة ق وأول .إطناب أو إجياز أووصل،  أوفصل 

                                                             
  .27م، ص 1968 -ھـ1387، 2الخطابي، بیان إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل تحقیق محمد خلف اهللا، ومحمد زغلول، دار المعارف مصر، ط.  1
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  .60م، ص 1985محمد متولي الشعراوي، معجزة القرآن الكریم، دار العودة بیروت، .  3
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 يةالقرآندراستهم  يف" املعاين"حيث كان القدماء يستعملون مصطلح ) هـ626ت (السكاكي  
يف هذه لكتبهم وليس  أمساءويتخذون من ذلك  "معاين الشعر" أو" القرآنمعاين : "والشعرية فيقولون 

يف كتابه ) هـ392ت (وقد عقد ابن فارس  .1علومها يأخذ أواملصطلحات ما يتصل بالبالغة 

 ،خرب واستخبار، وأمر :وهي عند بعض أهل العلم عشرة:"وقال" معاين الكالم"بابا مساه  "يباحصال"
   2 ."، وتعجبومتنيض، ضوعرض، وحت ،وي، ودعاء، وطلب

 .أمر، واستخبار، وخرب، ورغبة: يرى أن الكالم أربعة )هـ 521ت ( 3بطليوسيالسيد ال وأما
وعددها املتقدمون واملتأخرون من العلماء فزعم قوم  .إن معاين الكالم قد اختلف يف أقسامها: "ويقول
 يتعرضوا حلصرها وهو رأي أكثر النحويني البصريني من أهل زماننا، وزعم ملكاد تنحصر، وتأا ال 

خرب وغري خرب، وهذا صحيح، ولكن حيتاج كل واحد من هذين : سمانقوم أن الكالم كله ق
لة، وأمر، وي، وتشفع، وتعجب، أنداء ومس: القسمني إىل تقسيم آخر، وزعم آخرون أا عشرة

ة أو أربعة، حىت كان ثالث وأوبعضهم يسقط منها واحدا أو اثنني  .وقسم، وشرط، وشك واستفهام

يرى أا ستة، حىت قال مجاعة من النحويني أخريا أا أربعة فقط ) هـ215ت (خفش و احلسن األبأ
أمر، واستخبار، وخرب، : أن أقسام الكالم أربعة) هـ 276ت (وهم الذين حكى عنهم ابن قتيبة 

  .4"ورغبة
توضيحا " دالئل اإلعجاز"وكان ظهور نظرية النظم على يد عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه   
واعلم أن ليس النظم إال أن تضع : "يقول" معاين النحو"أو " النظم"وقد مساه " ينعلم املعا"ألصول 

كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت جت 

                                                             
  .75م، ص 1999 -ھـ 1419، 4عبد الفتاح الشین، المعاني في ضوء أسالیب القرآن، دار الفكر العربي ط.  1
، 1ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا بتعلیق احمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط.  2

  .133م، ص 1997 -ھـ1418
یرة من ھي مدینة كبو ـھ 444محمد ولد في بطلیوس عام  و كنیتھ أبو) بداخوث( نسبة الى مدینة بطلیوس  اهللا بن محمد بن السید البطلیوسي عبد ھو. 3

نبغ  أن إلىبقي فیھا وثقافتھ، و السید أشھرھم و فیھا تلقى علومھ ، و كان ابناألدباء، تخرج فیھا كثیر من العلماء و األندلس حینذاك حواضر أھم
 - د. اإلنصاف في التنبیھ -ج.نتصار ممن عدل عن االستبصاراال -ب. الكتاب أدباالقتضاب في شرح  -ا: أھم مؤلفاتھ .ھـ 521، توفي سنة رظھو

عن : المثلث في اللغة -ز. الحلل في شرح أبیات الجمل -و.الخلل من كتاب الجمل إصالحالحلل في  -ھـ.الحدائق في المطالب العالیة الفلسفیة العویصة 
  .الموسوعة الحرة

  .76المرجع نفسھ، ص عبد الفتاح الشین، .  4
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فظ الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها، وذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه حتفال تزيغ عنها، و
فصل يف أحوال اخلرب ساق اجلرجاين ينوأ .1نظمه غري أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقهالناظم ب

أو انفرادها  ،اشتراكها يف معانوواحلروف  ،واحلال وأنواعها ،ووجوهه والشرط واجلزاء ووجوهه

بأخرى، وكذا اجلمل وأحواهلا ومواضع الفصل والوصل، مث التعريف والتنكري، والتقدمي والتأخري 
  .2واإلظهار ضمارواحلذف والتكرار واإل

على املوضوعات اليت مساها عبد القاهر " علم املعاين"ويعد السكاكي أول من أطلق مصطلح   
اص تركيب الكالم يف اإلفادة، وما يتصل ا من وهو تتبع خ": قولهبوعرفه " معاين النحو"أو " النظم"

  .3"احلال ذكره ياالستحسان وغريه ليحترز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتض
يف تفسريه  "علم املعاين وعلم البيان"فقد ردد مصطلح ) هـ538ت (أما الزخمشري   

صدى منهم احد تال ي: "القرآنويقول عند حديثه عن العلماء الذين يستطيعون تفسري " الكشاف"
لسلوك تلك الطرائق، وال يغوص على شيء من تلك احلقائق، إال رجل قد برع يف علمني خمتصني 

  .4"علم املعاين والبيان"ومها  القرآنب
علم يعرف به أحوال اللفظ : فعرف علم املعاين بقوله )ـه 739ت( وجاء اخلطيب القزويين  

   .5لبالغة املتأخرون إىل يومنا هذااوعلى هذا سار علماء ...لعريب اليت ا يطابق مقتضى احلالا
.  ا يطابق مقتضى احلاليتاللفظ العريب ال أحوالعلم يعرف به  ،علم املعاين أنواخلالصة   
 واإلجيازكالفصل والوصل، : اجلمل لاوفأح، وأجزائهااجلمل  أحوالما يشمل : اللفظ بأحوالواملراد 

  .6واملسند، ومتعلقات الفعل إليهاملسند  أحول: أجزائها وأحوالواملساواة،  واإلطناب
 أسرارعظيم الفائدة به يكشف عن  ،ل الغرضيالكرمي، فهو جل القرآننه علم العربية لغة إ  

النظم يف اجلملة من جهة  إعجازالكربى، ويبني السبب يف  اإلسالمالكرمي معجزة  القرآناجلمال يف 
                                                             

  71القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص عبد .  1
  .77-76و عبد الفتاح الشین، المعاني ضوء أسالیب القران، ص ./ 72-71المصدر نفسھ، ص .  2
  .78عبد الفتاح الشین، المرجع نفسھ، ص .  3
  ".ك. "الزمخشري، مقدمة تفسیر الكشاف، ص.  4
  .80عبد الفتاح الشین، المرجع نفسھ، ص .  5
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 أو، اإلطناب أو، اإلجياز، ويوضح البالغة يف ريالتنك أوالتعريف  أوالتقدمي،  أواحلذف  أوالذكر فيها، 
  :املعاين معل أبوابومن  .1التصرف البالغي ألوانغري ذلك من  إىل ،الفصل والوصل يف التركيب

  .اخلربي اإلسناد أحوال :أوال
  .املسند واملسند إليه مها أساسيانركنان  إنشائية أوكل مجلة خربية كانت ل  

ما يف معناه  أوكان فعال  إذااحملكوم به، وقد يكون للمسند له متعلقات  و املخرب به أووه : املسند. 1

  .والصفة املشبهة ،حنو املصدر، واسم الفاعل، واسم املفعول

زاد عليهما من مفعول، وحال، ومتييز  احملكوم عليه، وما أوويسمى املخرب عنه : إليهاملسند . 2

  .إليهصلة املوصول واملضاف  إال وحنوها فهو قيد زائد على تكوينها
على  بإحدامهاتدعى على وجه يقيد احلكم  إليهالعالقة اليت بني املسند واملسند  أووالنسبة 

  2.واحد ال شريك له اهللا: نفيا حنو أوثبوتا  األخرى

 د إليهنسومن أحوال امل:  

اجلملة األساسيني وهو احملكوم عليه وال ميكن ذكر احلكم دون احملكوم  حد ركينأألنه : الذكر أ

  :لت قرينة عليه، ومن أهم األغراض اليت يترجح هلا ذكر املسند إليه ما يليدعليه، إال إذا 

ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح ﴿: ما يف قوله تعاىلكالقصد إىل زيادة التقرير واإليضاح  .1
فقد كان من املمكن حذف املسند إليه ، 3﴾من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا

ليه يف اإلجابة تثبيتا هلذا إ العظيم أعاد ذكر املسند القرآين، لكن البيان ﴾من أَمرِ ربي﴿: ويقال

ويف ذلك  .4حد أو جيادل فيه اادلونأاألمر يف النفوس وإقرارا له وتوضيحا حىت ال ميارى فيه 
 .مجال يدركه من يقف عليه من خالل خصائص هذه املعاين اليت ال تدرك إال بالتذوق

                                                             
  .82عبد الفتاح الشین، المعاني ضوء أسالیب القرآن، ص .  1
  .18عبد اللطیف شریفي وزبیر دراقي، اإلحاطة في علوم البالغة، ص .  2
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شرفا خبطابه، وتلذذا بسط الكالم وإرادة التطويل فيه جلالل املخاطب، أو لقربه من القلب ت  .2

 عصاي هي قَالَ ،موسٰى يا بِيمينِك تلْك وما﴿: باحلديث إليه، ومن ذلك قول اهللا تعاىل

اجلواب أن  وكان يكفيه يف، 1﴾أُخرٰى مآرِب فيها ولي غَنمي علَٰى بِها وأَهش علَيها أَتوكَّأُ

لته طارغبة يف بسط الكالم وإ "هي عصاي"أو عصاي لكنه ذكر املسند إليه  "عصا" :يقول

 علَيها أَتوكَّأُ﴿: الكايف بل زاد عليه فقال اجلوابمل يقتصر على ليزداد بذلك شرفا وفضال، و

شأَها ولَٰى بِهي عمغَن يلا ويهف آرِبٰى مراحليات ي  وقتل راوواملآرب كثرية رد الض ،﴾أُخ

  .اإلجابة وزاد ىـنه وفّأدام  ويف ذلك مجال يف التعبري ما 2 ...وغريها
ديين اإلسالم، أو عن إمامك : ن يسألك سائل عن دينك فتقولأقصد التعظيم للمسند إليه، ك .3

  . الكعبة، ويف ذلك تأكيد للمعىنيتقبل: ، أو عن قبلتك فتقولالقرآنفتقول إمامي 
الشعر : "ن تقول ملن يقلل من قيمة الشعر العريب القدميأالسامع ك )أو غفلة(ة وباغالتنبيه عن  .4

  3.القرآنان ترمجابن عباس : ، أو ملن يسألك عن ابن عباس"ديوان العرب

" اإلعجازدالئل " تهويوضح عبد القاهر اجلرجاين القيمة البالغية للحذف يف كتاب: احلذف. ب

ترى به ترك الذكر  ، شبيه بالسحر، بأنكاألمر، عجيب املأخذق املسلك، لطيف ينه باب دقإ: "فيقول
ما  وأمتمل تنطق،  إذاكون تنطق ما أ، وجتدك لإلفادة أزيد اإلفادةوالصمت عن  ،لذكرامن  أفصح

  .4"مل تنب إذاتكون بيانا 
كان الكالم  وإالمقالية  أولقرينة حالية  إالالذكر، وال جيوز حذفه  إليهيف املسند  واألصل  

بالغية ومجالية عددها علماء  أغراضعلى ذكره  إليهومن دواعي ترجيح حذف املسند  وإلغازا تعمية
  :املعاين ونذكر منها

  :اآلتيةوذلك يف املواضع : االحتراز من العبث. 1

                                                             
  .18 – 17طھ .  1
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هي نار حامية  أي 1﴾ نار حاميةٌ ،وما أَدراك ما هيه﴿: كان يف جواب استفهام حنو قوله تعاىل إذا. أ

وظلٍّ ، وطَلْحٍ منضود، في سدرٍ مخضود، وأَصحاب الْيمنيِ ما أَصحاب الْيمنيِ ﴿: وقوله تعاىل

وددموالتقدير هم يف سدر خمضود، وهم يف طلح منضود، وهم يف ظل ممدود، ولعلنا ندرك  2﴾م

  .متذوق املعىن هيف ذلك مجال يدركمن الذكر و أفضلاحلسن من احلذف والتشويق منه 

من عملَ صالحا ﴿: تعاىلوابا للشرط مثل قوله جاملقترنة باجلملة االمسية الواقعة  اءفلابعد . ب

 فِْسهناۖ فَلهلَياَء فَعأَس نمعليها وإساءتهأي فعمله لنفسه،  3﴾و.  

 4﴾امرأَته في صرة فَصكَّت وجهها وقَالَت عجوز عقيمفَأَقْبلَت ﴿: بعد القول حنو قوله تعاىل. ج

  .والتقدير أنا عجوز عقيم
  :ضيق املقام عن إطالة الكالم لتوجع مثل قول الشاعر. 2

  اخلفيف          5يلٌوِطَ زنٌوح دائم هرس         يلٌلع: ت؟ قلْتأن فيكَ الَقَ
الثاين جواب سؤال، إذ جرت العادة أنه إذا قيل للرجل كيف أنت؟ أن فصل بني قال وقلت ألن 

فما سبب علتك؟ فأجاب سهر : جييب أنا عليل، وكذا بني مجليت سهر دائم وحزن طويل فكأنه قيل
  ..دائم

   .تفصيل الكالمال  فالعليل ال يستطيع اإلطالة و

" اهللا"سند إليه حمذوف وتقديره فامل 6﴾والشهادةعالم الْغيبِ ﴿: كون املسند ال يصلح إال له حنو. 3

   .7ن املسند ال يصلح إال له، إذ ال يعلم الغيب والشهادة إال هوأل
  !"عنب: "ن يدخل رجل على أوالده وهو حيمل هلم فاكهة حيبوا فيقولأتعجيل املسرة ك. 4
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والبدیع، للسید أحمد الھاشمي، ضبط وتحقیق، یوسف الصمیلي، المطبعة االعصریة، صیدا بیروت، البیت في جواھر البالغة في المعاني والبیان .  5

  .191دط، دت، ص
  .6، السجدة اآلیة 92، المؤمنون اآلیة 9الرعد اآلیة .  6
  .54محمود أحمد نحلة، في البالغة العربیة علم المعاني، ص .  7
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ق فيه عن ثلصديق تت احملن واخلطوب والدسائس فتقول  اإلنكار عند احلاجة وذلك يف أوقارييست. 5
ب املال، واعتدى على األعراض، وخطف األطفال، دون أن : رجل من ذوي البطش والسلطان

  1 .بانية السلطان تيسر لك اإلنكارزتذكر املسند إليه فيفهم الصديق من تعين، حىت إذا دامهك 

كاخلوف عليه، أو تعظيمه أو حتقريه أو الرغبة ... وهناك أغراض أخرى حيذف هلا املسند إليه 
عمال النظر والتروي عند التأمل إيف إامه، وكلها أغراض تفهم من السياق والبد على املتعلم من 

  .بلغ من الذكرذف، وكونه يف هذا املوضع أو ذاك أللوصول إىل الغرض البالغي من وراء احل

  :التعريف. ج
  .معرفة ومن األغراض البالغية للمسند إليه املعرف واألصل يف املسند إليه أن يكون

 ي﴿: كما يف قوله تعاىل: التعريف بالضمريا إِنأَن كبوالغرض هنا هو التنبيه إىل عظمة  2﴾ر

 .اهللا تعاىل

 تعظيم املسند إليه تقول خالد سيف اهللا املسلول، أو : ية ألغراض منهامالتعريف بالعل

 .حتقري املسند إليه حنو عصى إبليس أمر ربهزايل حجة اإلسالم، أو غال

 مثل قوله تعاىل: التعريف باملوصولية :﴿فِْسهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداورفالتعريف  3﴾و

مية أي ذكر امسها، والغرض هو إظهار عفة يوسف وبعده عن مظان لبلغ من العأباملوصولية هنا 
 .الريب

    4﴾فَغشيهم من الْيم ما غَشيهم﴿: وأما التهويل مثل قوله تعاىل

ل الفرزدق ميدح املدح كما يف قو أمههابالغية  أغراضلتحقيق  إليه أويلج باإلشارةالتعريف 

  :رضي اهللا عنهم بن احلسني بن علي يناإلمام زين العابد
       ذَها ابن خرِي عبهِلِّكُ اِهللا ادم        ذَها التقي النالطَّ قياهر العالبسيط       5لم  

                                                             
  .54، ص المعانيمحمود أحمد نحلة، في البالغة العربیة علم .  1
  .12طھ  .  2
  .23یوسف .  3
  .78طھ .  4
  .179دار صادر بیروت دط، دت، ص 2الفرزدق، دیوانھ، ج.  5
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ومن التعظيم  ،1﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم﴿: والتعظيم بالقرب كما يف قوله تعاىل

  .2﴾هدى للْمتقني ۛفيه ۛ ذَٰلك الْكتاب لَا ريب ﴿: بالبعد قوله عز وجل

  تى به ملقاصد بالغية عديدة منهايؤ "الـ"وأما التعريف بـ.  

حقيقة الشيء يف ذاته دون نظر إىل ما يندرج حتته من أفراد حنو الذهب أمثن من  :اإلشارة  . أ

  .الفضة، واحلديد أقوى من النحاس

لرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ ا﴿: الداللة على استغراق أفراد اجلنس حنو قوله تعاىل   . ب

 هِمالوأَم نفَقُوا ما أَنبِمضٍ وعلَٰى بع مهضعب ا  ۚاللَّهبِ بِميلْغل ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص

 ظَ اللَّهفۚح ضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تاللَّاتو نوهرِباضفَإِنْ  ۖاجِعِ و
  .4فاحلكم هنا شامل لكل األفراد 3﴾إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِرياۗ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا 

 ومن أغراضه البالغية :عريف باإلضافةتال.  

فيه تعظيم  5﴾إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ﴿: ن املضاف مثل قوله تعاىلأتعظيم ش  . أ

 .ال يؤثر فيهم الشيطان لشان املؤمنني بأم عباد اهللا، وعباد هللا

 .خو اجلهل قادمأ :حتقري املضاف مثل  . ب

 .سفاحخو زيد قاتل أ :حتقري املضاف إليه مثل. ج

 6﴾إِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنونٌ ﴿: االستهزاء حنو قوله تعاىل على لسان فرعون. د     

فإضافة الرسول إىل ضمري املخاطبني ال يعين إقراره له بالرسالة، ولكنه يعين االستهزاء 
  .والتهكم

                                                             
  .09اإلسراء .  1
  .02البقرة .  2
  .34النساء .  3
  .58محمود أحمد نحلة، في البالغة العربیة علم المعاني، ص .  4
  .42الحجر .  5
  .27الشعراء  .  6
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يب معروف لتقدم الفعل والفاعل مث يلي املفعول به واللواحق تاللغة العربية تر أللفاظ: التقدمي. د

كتقدمي املوصوف على الصفة واملضاف على املضاف إليه، وقد  إجباريا، ويكاد يكون ترتيبا األخرى
يكون ترتيبا اختياريا كتقدمي اخلرب يف بعض األحيان على املبتدأ وهذا وثيق الصلة بالبالغة واملفاضلة 

اك إذن أصل لترتيب الكلمات يف اللغة، مث هناك خروج على هذا األصل ويتحقق بني األساليب فهن
  .ذلك اخلروج اهلدف البالغيل

  :ة اليت يذكر هلا املسند إليه مقدمايومن األغراض البالغ

مسند  ين الفعل يعطوذلك لتكرار اإلسناد، أل ،مثل هو يعطى اجلزيل :حلكم وتقريرهتقوية ا .1
 . اجلزيل) هو(هو يعطي : كأننا قلنا 1.مرتني، مرة إىل الظاهر، ومرة إىل املضمر

 .ختصيص املسند إليه باملسند الفعلي وقصره عليه حنو قول الشاعر ينف .2

          ومأا ا أنقَسمجِ تسولَ       هي بِما أَا أنضرملبِيف القَ ت نرالواف       2اار  

  .)حادث أي(نه مفعول أفهو ينفي عن نفسه فعال ثبت 
" كل" العموم مثلإفادة العموم بالنص على عموم السلب حني يكون املسند إليه من كلمات  .3

 .كل ظامل ال يفلح: مقدما على خربه املنفى حنو قولك

  :الشاعر فكل فرد من األفراد الذين يندرجون حتت املسند إليه حمكوم عليه بعدم الفالح ومنه قول

  الرجز         3عِنصأه مل لُّا كُبنذَ ليع       يعتد ارِاخلي ت أمحبأص دقَ 
نه مل يرتكب أي إمث أو ذنب مما تدعيه املرأة أالسلب، أي عموم فالتركيب ذه الصورة يقيد   

فإذا وقعت كلمة العموم بعد النفي أفادت ثبوت احلكم لبعض األفراد دون بعض، مثل قول  ،عليه
  :املتنيب

              ما  لُّا كُميتمُء ىناملر كُدرِيه       رِيتج الرياح ا لَمبا تشتالبسيط         4نفُهي الس  

                                                             
  59نحلة، في البالغة العربیة علم المعاني، ص محمود أحمد .  1
  . 346أبو الفرج المنصوري، دط، دت، ص و البیت للمتنبي دیوانھ، تخریج لجنة التألیف والترجمة والنشر، تصحیح عبد الوھاب عزام.  2
  .296م، ص1995-ھـ1،1415ن، طالبیت في الطراز، ألبي حمزة العلوي، تدقیق عبد السالم شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنا.  3
  .469المتنبي، دیوانھ، ص.  4
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  .ه املظلومحصلَ العدلَ :وقولك. همناهلا املت الرباءةَ: باملسرة حنو قولك التعجيل .4

  :املسند أحوال :ثانيا

لقرينة تدل  إالفيه الذكر، وال يعدل عنه  واألصلملة، اجل أركانسند ركن أساسي من امل: الذكر.أ

  :بالغية أمهها ألغراضعليه، لكن يترجح ذكره 
دل عليه  ما" ذكي"كقولك عمر حليم وزيد ذكي، فلو حذفنا املسند : االحتياط لضعف القرينة. 1

  1.املذكور داللة قاطعة، فقد يظن السامع أن زيدا يشارك عمرا يف حلمه، وذلك غري املراد
تنبيها ) نبينا(من نبيكم؟ فنذكر له املسند : حممد نبينا ملن سأل: قولتكما : بغباوة السامع ضالتعري. 2

  .د من الناس كائنا من كانعلى غباوته، ألنه يسأل عن نيب أعرف من أن جيهله أو يتجاهله واح

وكَلْبهم ﴿: قوله تعاىلكواملسند قد يكون امسا فيثبت به املعىن للمسند إليه من ذلك املسند االمسي 

يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسإن الكلب يبسط ذراعيه بسطا : تقولفز استخدام املسند فعال هنا ووال جي 2﴾ب

ما يف قوله تعاىل أو. نثبته بصفة هو عليها، وهي حال الكلب  وهيئتهمتجددا شيئا فشيئا، بل جيب أن 

فكل من الفعل ميحو ويثبت يفيد التجدد  3﴾يمحو اللَّه ما يشاُء ويثْبِت﴿ ):املسند الفعلي(

  4.اهللاجددان مبشيئة تين احملو واإلثبات أمران مرار، ألواالست
املسند الفعلي واملسند االمسي فيقول يف دالئل  اين على الفرق بنيجويؤكد عبد القاهر اجلر

هذا النحو تقدير  نا الفعل يفرقد ،منا يف مسائل املبتدأ واخلربوال ينبغي أن يغرك أنا إذا تكلَّ: "اإلعجاز
ن ذلك ال يقتضي أن يستوي املعىن إ، ف"زيد قائم" نه يف موضعأ ،"زيد يقوم"يف، : االسم، كما نقول

مها فعال واآلخر حدأمل يكن  ،يا هذا االستواءو، فإما لو استيكون من بعده افتراق، ال فيهما استواًء
5"ا، بل كان ينبغي أن يكونا مجيعا فعلني، أو يكونا امسنيامس.  

                                                             
. 60، صفي البالغة العربیة علم المعاني محمود أحمد نحلة،.  1  
.18الكھف .  2  
.39الرعد .  3  
.61محمود أحمد نحلة، المرجع نفسھ، ص .  4  
.177 صدالئل اإلعجاز، . عبد القاھر الجرجاني.  5  
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أبلغ من  ال جيوز حذف املسند إال إذا دلت عليه قرينة حالية أو مقالية، وكان حذفه: احلذف  . ت

  :بالغية منها يردذكره ويترجح احلذف ملقا

ولَئن سأَلْتهم ﴿ :االحتراز من العبث بعدم ذكر ما ال قيمة لذكره وال ضرورة كقوله تعاىل. 1 

اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ ن1﴾م،   

  .والتقدير خلقهن اهللا فحذف املسند ألنه مذكور يف السؤال وال ضرورة لذكره يف اجلواب  

  ،2﴾واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كَانوا مؤمنِني﴿ :كقوله تعاىل: عدم التفاوت يف احلكم .2

  .اهللا أحق ورسوله كذلك، ألنه ال تفاوت بني رضا اهللا ورضا رسوله :لتقديراإذ  

  :)يف املسند االمسي(التعريف والتنكري  : ثالثا
الشجاع، تريد أنه الكامل  عمرو: املخرب عنه لقصد املبالغة، كقولكأن نقصر جنس املعىن على . أ

   .3إليهاغريه لقصوره عن مرتبة الكمال ووصول عمرو  ةألنك ال تعتد بشجاع
منه وال يستطيعه غريه  أن يكون تعريفك للمسند على دعوى أن املعىن الذي يتضمنه ال يكون إال. ب

  :  ىشكقول األع

هو الواهاملُ ةَائَاملَ بةَ      ا   طفَص إما مخاضا وإما عشاملتقارب        4اار  
  :وقد يستخدم املسند نكرة ألغراض منها

 .5﴾هدى للْمتقنيۛ ه في ۛلك الْكتاب لَا ريب ذَٰ﴿ :كقوله تعاىل: التعظيم. 1

  .6﴾وعلَٰى أَبصارِهم غشاوةٌ﴿ :كقوله تعاىل: التهويل. 2

ولَئن مستهم ﴿ :شيء تافه وبسيط وقوله تعاىل: ين من عطاياه شيء، أيلكأن تقول نا: التحقري. 3

نيما ظَالا كُنا إِنلَنيا وي قُولُنلَي كبذَابِ رع نةٌ مفْح7﴾ن.  

                                                             
25لقمان .  1  
62التوبة .  2  
.63، ص في البالغة العربیة علم المعاني محمود أحمد نحلة،.  3  
.180وفي دالئل اإلعجاز، للجرجاني، ص./ 213البیت في الطراز، للعلوي، ص.  4 

  . 02البقرة . 5
.07البقرة .  6  
.46األنبیاء .  7  
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  .زيد كاتب دون أن تعني الكتابة: عدم إرادة تعيينه كأن تقول. 4

قد يرد املسند إليه مؤخرا واملسند مقدما على خالف األصل لتحقيق أغراض بالغية : التقدمي: رابعا

  :ومجالية نذكر منها

فملك  ،1﴾للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما فيهِن﴿:قوله تعاىلك: املسند على املسند إليه رقص. 1

  .وحده السموات واألرض مقصور عليه جل شأنه
ن باب التقدمي والتأخري هو باب كثري الفوائد، جم احملاسن، واسع أاين عبد القاهر اجلرجويرى 

 أونه قدم للعناية تقدمي والتأخري مكتفيا بأن يقال أال ن أمرهوويعيب على من ي ،التصرف، بعيد الغاية
    2.ن ذكره أهم من غري أن يذكر من أين كانت تلك العنايةأل

ومن  .على صاحبه من هذا وشبهه أزرىأما البعض منهم فرياه ضربا من التكلف، ومل تر ظنا 

أَأَنت فَعلْت هٰذَا ﴿ :مواضيع التقدمي البديعة يف كتاب اهللا ما جاء يف قوله تعاىل، حكاية عن قول منرود

يماهرا إِبا ينتهم مل يقولوا ذلك له أال شبهه يف  3﴾بِآل" ن أوهم يريدون أن يقر هلم ب "السالمعليه

 :يقر بأنه منه كان، وكيف وقد أشاروا له إىل الفعل يف قوهلم أنكسر األصنام قد كان، ولكن 

ولو كان . 4﴾بلْ فَعلَه كَبِريهم هٰذَا﴿ :يف اجلواب "عليه السالم" هو  وقال ﴾أَأَنت فَعلْت هٰذَا﴿

ومن خالل هذه األمثلة املقدمة ندرك ما . "مل أفعل: لت، أوفع:" التقدير بالفعل لكان اجلواب
ألسلوب القرآن من مجاليات تدرك من الغوص يف فهم نظمه وحتليل عناصره والوقوف على املزية يف 

  .تركيبه

    :واإلنشاءاخلرب : خامسا 
  :الكالم نوعان خرب أو إنشاء

  .كل قول حيتمل الصدق والكذب لذاته: اخلرب. 1

                                                             
. 120المائدة .  1  
  2 108-106عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص . 
.62األنبیاء .  3  
.63األنبیاء .  4  
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  .كل قول ال حيتمل الصدق وال الكذب لذاته :اإلنشاء. 2

شهر رمضانَ ﴿ :رد اآلية الكرميةتستفاد من سياق الكالم فحني تويلقى اخلرب ألحد غرضني 
 رهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهي أُنزِلَ فالَّذ همصفَلْي

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمن أيف هذه اآلية الكرمية خيرب اهللا تعاىل املؤمنني ب 1﴾و
نه فرض عليهم صيامه، ومن كان مريضا أو أهدى للناس، و القرآننزل فيه أشهر رمضان هذا الذي 

إبالغهم خربا  ،واملقصود من إلقاء اخلرب على املؤمنني، يام أخرعلى سفر فله الفطر، وعليه الصوم يف أ
جديدا، وحكما إسالميا مل يكن معروفا هلم من قبل، وفائدة ليس هلم سابق علم ا، وكل حكم من 

يف بداية  "صلى اهللا عليه وسلم"وتقول خدجية رضي اهللا عنها للنيب ، 2"فائدة اخلرب"هذا النوع يسمى 
، الكَلَّصدق احلديثَ، وتحملُ إنك لَتصلُ الرحم ، وت ،يخزِيك اُهللا أبدا ، فواِهللا الرأَبش : "الدعوة

فيقْرِي الضوتبِ احلقائوعلى ن نيعصلى اهللا عليه "رضي اهللا عنها للنيب  ففي قول خدجية .3"، وت
ويعني احملتاج فهو يعرف احلكم واخلرب  ،ويصل رمحه ،الضيف يفهو يقر ،عرف بهأقول هو  "وسلم

ألنه مل يضف جديدا إىل سامعه " الزم الفائدة"وكل خرب يكون من هذا القبيل يسمى .كما يعرفه غريه
وقد خيرج اخلرب عن هذين الغرضني األساسيني إىل أغراض أخرى تفهم من سياق الكالم وتعرف 

  :بقرائن األحوال ومنها

رب إِني وهن الْعظْم مني ﴿ :"عليه السالم"كقوله تعاىل عن زكريا : إظهار الضعف وسوء احلال. 1

مبا آلت إليه حاله من  -وتعاىل سبحانه–فزكريا مل يقصد أن خيرب املوىل  4﴾واشتعلَ الرأْس شيبا

ضعف وكالضعف والكرب نه بلغ من أيظهر ضعفه و أناملراد  وإمنا - شيء علم بكل أفاهللا تعاىل  - رب
  .5غاية ال أمل له يف احلياة بعدها

                                                             
  1 185البقرة . 
89عبد الفتاح الشین، المعاني في ضوء أسالیب القرآن، ص .  2  

، تقدیم أحمد محمد شاكر، ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن الھیثم، القاھرة، 6982البخاري، صحیحھ، كتاب التعبیر، باب الرؤیا الصالحة، برقم . 3 
   .813 م، ص2004 -ھـ1425، 1ط

.04مریم .  4  
.89عبد الفتاح الشین، المرجع نفسھ، ص . 5  
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بعد أن سقى لبنات  "عليه السالم"ن سيدنا موسى أكقوله تعاىل يف ش: االسترحام واالستعطاف. 2

رب إِني لما أَنزلْت إِلَي من خيرٍ ﴿ :فسقى هلما، مث توىل إىل الظل، فقال:" الغنمسيدنا شعيب 

ريهبل يريد االستعطاف وطلب الرمحة من، فلم يقصد موسى عليه السالم بكالمه أن خيرب اهللا 1﴾فَق.  

ففي اخلرب حث وحتريك  2﴾للَّذين أَحسنوا الْحسنٰى وزِيادةٌ﴿ :كقوله تعاىل: احلث وحتريك اهلمة. 3

  .نيل الدرجات يف اجلنةلللهمة 

  :كقول جرير يهجو الفرزدق: اهلجاء. 4 

  الطويل     3مائوري القَصقَ وازٍوزت بِاَءوج         اقًسافَ قِدرزالفَ أم تدلد وقَلَ     

  كقول ابن الرومي يف رثاء ولده: الرثاء .5

  الطويل      4دعا على بيب، قرِربٍلى قُا عيدبع     ه   زارمى حفأض ينعى داه الروطَ       

خبار فهو ال يريد اإل .5"ن اهللا اصطفاين من قريشإ :"صلى اهللا عليه وسلم"كقول الرسول : الفخر. 6

  .6صله الطاهر املتزعم للعربأنه من قريش، ولكنه يفخر بأب

  :التوكيد وتركه :أحوال اخلرب: ساساد

ما إفادة املخاطب احلكم، أو الزم إاخلرب يف أصل وضعه إلقاء وقد عرفنا أن املقصود من 
راه حينا جمردا من التوكيد وحينا مؤكد توختتلف صور الكالم باختالف حال املخاطب، ف .الفائدة

  .بتأكيد واحد، وأحيانا مؤكدا بأكثر من تأكيد وهذه األحوال تسمى عند البالغيني بأضرب اخلرب
نه يلقى مراعاة للحالة النفسية للمخاطب، جيب أن يكون ملقي اخلرب على أومن أضرب اخلرب 

قني ومبدى استعدادهم لتلقي اخلرب أو رفضه فإذا علم املخاطب أن املتلقي على استعداد علم حبال املتل
من املؤكدات  فاخلرب هنا خال "العلم نور": قولناخاليا من التأكيد ك) اخلرب(نه يلقى إليه إلتلقي اخلرب ف

                                                             
24.القصص .  1  

  .26یونس .  2
  .كثیر التنقل والنزوة والطیش: الوزواز.  

.702م، ص 1992 -ھـ 1،1413جریر، دیوانھ، شرح یوسف عید، دار الجیل، بیروت،ط.   3  
.319 ص ،2ج، دیوانھ، الرومي ابن.  4  
.193، ص16986م، باب واثلة بن األصقع، رقم 2001 -ھـ 1،1421، تحقیق األرناؤوط  شعیب، مؤسسة الرسالة،ط28مسنده، جاإلمام أحمد، .  5  
. 90ص  المعاني في ضوء أسالیب القرآن، عبد الفتاح الشین،.  6  
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إليه املخاطب اخلرب خاليا من ن املتلقي خايل الذهن من اخلرب وهو على استعداد لقبوله لذا قدم أل

 ،1﴾ وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا ﴿: ومثله قوله تعاىل .أدوات التوكيد

اهللا تعاىل خياطب قوما ال يعلمون شيئا  أنكيد، وذلك أالكرمية خالية من حروف الت اآلية أننالحظ 
يلقى  أنعن احلكم الذي تضمنه اخلرب، فاملخاطب خايل الذهن عن مضمون اخلرب، لذلك اقتضى املقام 

   .2"الضرب االبتدائي:"سمى هذا النوع من اخلربيو التأكيداخلرب خاليا من  إليه
ن املخاطب وذلك أل "العلم نور نإ"واحد، فنقول مثال  بتأكيدالنوع الثاين فنجده مؤكدا  أما

 أنباحلكم، ولكنه يشك يف مضمون اخلرب ويتردد يف التثبت منه وقبوله، فاقتضت احلال  إملامعنده 
 أكدكذلك  من قبيل االستحسان حىت يدفع عنه التردد والشك اخلرب مقرونا مبؤكد واحد إليهيلقى 

إِنَّ اللَّه يأْمر ﴿ :ومنه قول اهللا تعاىل ".بالضرب الطليب"الكالم مبؤكد واحد ويسمى هذا النوع 
يعظُكُم لَعلَّكُم  ۚبِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربٰى وينهٰى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ 

  .3﴾تذَكَّرونَ

اخلرب مقرونا  إليهن يلقى قبول مضمون اخلرب، اقتضت احلال أ فلما كان املتلقي مترددا يف
  .مبؤكد واحد حىت يدفع عنه التردد والشك

ن وذلك أل" العلم لنور إن"فنقول مثال  تأكيدمن  بأكثر افنجد اخلرب مؤكد: النوع الثالث أما

وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز ﴿: قوله تعاىلككثري  القرآنومنه يف  ،كر للخرب جاحد لهناملخاطب م

يمحومنه قوله تعاىل 4﴾الر :﴿ يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهوقوله 5﴾و :﴿ تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو

يمكالْح زِيزوقوله تعاىل أيضا 6﴾الْع :﴿ زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصي نم نَّ اللَّهرنصلَيومنه يف  7﴾و

نالحظ من خالل اآليات أن احلال  8﴾إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز ۗما قَدروا اللَّه حق قَدرِه ﴿: نفس السورة
                                                             

  .23اإلسراء .  1
  .91، ص المعاني في ضوء أسالیب القرآن عبد الفتاح الشین،.  2
  .90النحل .  3
  .191 -175 -159 – 140 -122- 104 -68 -9الشعراء .  4
  .62آل عمران .  5
  .118المائدة .  6
  .40الحج .  7
  .74الحج .  8
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ن املخاطب منكر للخرب رافض له، فاحتاج امللقي للخرب أل تأكيدمن  بأكثريؤكد الكالم  أناقتضت 
وهذا النوع يسمى  "الالم"و "إن"جمال إلنكاره لذلك جاء مؤكدا بـ ال يبقى حىت فأكثرمؤكدين  إىل
  ."الضرب اإلنكاري"

، ني، السأمان ولكن، أكو ن،أ، وإنم، القد، القسم، ال: التوكيد يف اللغة العربية هي وأدوات 
ضرب اخلرب ومن بديع ما ورد يف بالغة أ .)اخلفيفة والثقيلة(نونا التوكيد ) الأ-ماأ( التنبيه أحرفلن، 

إِذْ  واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ جاَءها الْمرسلُونَ﴿: قول اهللا تعاىل يف ما جاء يف سورة يس

تم إِلَّا بشر مثْلُنا قَالُوا ما أَن أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ
 أوالفقد قال  1﴾قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ وما أَنزلَ الرحمٰن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ

ون يف قبوله، وحني ازداد إنكارهم ددملا كانوا يشكون يف مضمون اخلرب ومتر ﴾إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ﴿

فاحتاج  ﴾ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ﴿للخرب اقتضت احلال أن يؤكد اخلرب بأكثر من مؤكد فقال 

من بديع اخلطاب مع اإلنكار و 2.ثانيا حىت يزيل عنهم ذلك الشك واإلنكار "الالم"أوال مث  "إنّ"إىل 

" إن"أكد بـ حني 3﴾الساعةَ لَآتيةٌ لَا ريب فيها ولَٰكن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمنونَإِنَّ ﴿: قوله تعاىل

    4.ن اخلطاب للكفار املنكرين لوقوع الساعة، فاحتاج إىل أكثر من مؤكدأل" الالم"و

والفصل هو ترك العطف وقال  أخرى،صل هو عطف مجلة على مجلة وال: الفصل والوصل: سابعا

يف فهم  أويلمن  إالال يضع كل واحد منهما موضعه  إذ ،البالغة أبواب أصعبنه إ :علماء البالغة
  5 .وافرا حظا أسراره إدراكيف  وأعطيا سليما، عكالم العرب طب

ما : قيل للفارسي: عدة تعريفات للبالغة وكان مما قال )ـه 255ت ( اجلاحظ وأورد  
تصحيح األقسام واختيار : ، وقيل لليوناين ما البالغة؟ قال معرفة الفصل من الوصل: البالغة؟ فقال

وقيل . اإلطالةحسن االقتضاب عند البداهة والغزارة يوم :وقيل للرومي ما البالغة؟ قال .الكالم
                                                             

  .16-13یس .  1
  .92م، ص 1980أحمد مطلوب، أسالیب البالغة، دار غریب للطباعة وكالة المطبوعات الكویت، .  2
  .59غافر .  3
  . 37م، ص2004ت األمر في القرآن الكریم، دراسة بالغیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، مختار عطیة، علم المعاني ودالال.  4
محمد الجرجاني، اإلشارات والتنبیھات في علم البالغة، تحقیق وفھرسة إبراھیم شمس الدین منشورات على بیضون، دار الكتب  علي محمد ابن.  5

  .101م، ص 2002 -ھـ1423العلمیة بیروت لبنان، ط، 
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من عرف  أنومعىن ذلك  1"..ح الداللة وانتهاز الفرصة وحسن اإلشارةللهندي ما البالغة؟ قال وضو
كما فسره عبد هو  أو 2شتاا ومجع متفرقها ملـركان البالغة وأب أحاط كأنه) الفصل والوصل(

والوصل  3كمل لسائر معاين البالغة، إالالفضيلة فيه أحد،  إلحرازنه ال يكمل أ: "القاهر اجلرجاين
ترك العطف فيها  أوع يف اجلمل من عطف بعضها على بعض نيص أنوالفصل هو العلم مبا ينبغي 

  4.األخرىواحدة منها بعد  ستأنفتا منثورة  واإلتيان
قوم طبعوا على  وإالص، لعرب اخللّل إالمواطن الوصل والفصل يف الكالم  إدراك يتأتىوال   

  5.أفرادوق الكالم هم ا ذا من املعرفة يف نتوا فأالبالغة و
فصال كامال يف ذكر الفصل والوصل  "كتاب الصناعتني"هالل العسكري يف  أبووقد خص   

اعتزلتها املعرفة مبواضع الفصل  إذاالبالغة  إن: قال إليهماوروى قوال للمأمون يرجع فيه البالغة 
  6 .بال نظام لئوالوصل كانت كالآل

جلها أالبالغة، و أركان أعظمباب الفصل والوصل من  أنفريى ) ـه 606ت (ي الراز أما     
  .7مرتلة

إذا مدحت رجال وهجوت آخر فاجعل بني : ومن أقوال بعض البلغاء قول بزر مجهر الفارسي  
كما تفعل يف كتبك إذا استأنفت القول وأكملت ما  ،حىت تعرف املدح من اهلجاء ،القولني فصال
إذا نزع بك الكالم إىل االبتداء : به املرقش األكرباتساين لكغاحلارث بن أيب مشر الوقول  .سلف اللفظ

  8.مبعىن غري ما أنت فيه فافصل بينه وبني تبيعته من األلفاظ
 ،افصلوا بني كل معىن منقض :بن صيفي إذا كاتب ملوك اجلاهلية قال لكتابه موكان أكث

  9.وصلوا إذا كان الكالم معجونا بعضه ببعض

  :قول املتنيببالواو فقط ك أخرىالوصل عند علماء املعاين عطف مجلة على : ريف الوصل والفصلتع

                                                             
  . 49، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،ص 1الجاحظ، البیان والتبیین، ج.  1
  .221، ص المعاني في ضوء أسالیب القرآنعبد الفتاح الشین، .  2
  .222عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص .  3
  .87عبد اللطیف شریفي، اإلحاطة في علوم البالغة، ص .  4
  222.عبد القاھر الجرجاني، المصدر نفسھ، ص .  5
  .497م، ص 1984، أبو ھالل العسكري، الصناعتین، تحقیق مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة بیروت.  6
  .172م، ص 2003فخر الدین الرازي، نھایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز، دراسة وتحقیق سعد سلمان حمودة، دار المعرفة الجامعیة، .  7
  .88عبد اللطیف شریفي، المرجع نفسھ، ص .  8
  .83المرجع نفسھ، ص .  9
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الطويل       1ابتان كميف الز يسٍلج ريوخ       حبِاس جرى سنيف الد انمكَ زعأَ  

 األساليباجلملة الثانية يف  وتأيت .ورتنيثوالفصل ترك العطف بني اجلملتني وايء ما من

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا ﴿: ه تعاىل يف الفصلألسباب بالغية كقولموصولة  وإمامفصولة  إماالبليغة 

دفع باليت أو: "مفصولة عما قبلها ولو قيل ﴾ ...ادفَع﴿فجملة  2﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن ۚالسيئَةُ 
  .3الكالم بليغاملا كان " أحسنهي 

بعطف مجلة  4﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقني﴿: وقوله تعاىل يف الوصل

ملا كان الكالم " اتقوا اهللا كونوا مع الصادقني: "على ما قبلها ولو قيل..." مع الصادقني وكونوا"

  .بليغا

لدفع  أوالوصل مجع وربط مجلتني بالواو لصلة بينهما يف الصورة واملعىن  أنومن هنا يفهم 
ني وإما ألنه تمبرتلة املتحد أوا ألما متحدتان صورة ومعىن موالفصل ترك الربط بني اجلملتني إ .اللبس

  5.يف املعىن أوال صلة بينهما يف الصورة 

  مواضع الفصل: أوال
جيب فيها تتابع اجلمل بغري عطف ال بالواو وال بغريها  بأربعةحدد البالغيون مواضع الفصل   

  :وحيددها السياق وغايات الكالم وهذه املواضع هي

ة واإلنشائية ومن حيث ييكون بني اجلملتني احتاد كامل من حيث اخلرب أنوهو : كمال االتصال. 1

  .املعىن أيضا ويأيت ذلك على عدة صور

 ان تفيد الثانية تقريروذلك بأ ،تكون اجلملة الثانية توكيدا معنويا للجملة األوىل أن :األوىلالصورة 

    .6﴾فيه ريب الَ الْكتاب ذَلك امل﴿: قوله تعاىلكمع االختالف يف املعىن وذلك  ألوىلل

                                                             
م، 1997-ھـ1417، 1دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط 1اللغة العربیة، مجلد البیت للمتنبي، في إمیل یعقوب، المعجم المفصل في شواھد.  1

  .152ص
  .34فصلت .  2
  .88عبد اللطیف شریفي، اإلحاطة في علوم البالغة ، ص .  3
    .119التوبة .  4
  .88عبد اللطیف شریفى، المرجع نفسھ، ص .  5
  .2-1البقرة .  6
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وزيادة تثبيت ﴾  الْكتاب ذَلك﴿: وحتقيق لقولهبيان وتوكيد  ﴾فيه ريب ال ﴿: وقوله تعاىل

اخلرب  ته، وليس يثبتفتعيده مرة ثانية لتثب" هو ذلك الكتاب، هو ذلك الكتاب: "تقول أنله ومبرتلة 

: وقوله تعاىل 1.، وعاطف يعطفه عليهإليهضام يضمه  إىلغري اخلرب وال شيء يتميز به عنه فيحتاج 

علَيهِم  نَّ الَّذين كَفَروا سواٌءإ﴿ :تعاىل أيضاومنه قوله  ،2﴾فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا﴿
ۖ وعلَٰى أَبصارِهم غشاوةٌ  ۖختم اللَّه علَٰى قُلُوبِهِم وعلَٰى سمعهِم  أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ

يمظع ذَابع ملَهونَ ﴿ :قولهو. 3﴾ونمؤتأكيد لقوله  ﴾ لَا ي: ﴿ لَم أَم مهتذَرأَأَن هِملَياٌء عوس

مهرذنت﴾.  

أن تكون األوىل  ، وذلكأن تكون اجلملة الثانية مبرتلة بدل البعض من اجلملة األوىل :الصورة الثانية

واتقُوا الَّذي أَمدكُم ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل اإلمجال،املبدلة لتويف ذلك  ، فتأيتغري وافية بتمام املراد

اإلمداد باألنعام والبنني واجلنات والعيون هو ف .4﴾وجنات وعيون أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِني بِما تعلَمونَ

  .﴾أَمدكُم بِما تعلَمونَ﴿بعض من نعم اهللا تعاىل اليت أمجلها يف قوله 

ن تكون الثانية الشتمال من اجلملة األوىل وذلك بأاأن تكون اجلملة الثانية مبرتلة بدل : الصورة الثالثة

وجاء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ ﴿ :آتية على سبيل االشتمال من اآلية األوىل، ومن ذلك قوله تعاىل

فاملهتدون الذين ال ، 5﴾يسأَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلني، اتبِعوا من الَّ

  .يسألون األجر أنفسهم املرسلون الواردون يف أول اآليات

أن تكون اجلملة الثانية مبرتلة عطف البيان من اجلملة األوىل وذلك بأن تفيد الثانية :الصورة الرابعة

فَوسوس إِلَيه ﴿ عن مجلة ﴾يا آدم هلْ أَدلُّكقَالَ ﴿ إيضاحا مل يكن يف األوىل حيث فصلت مجلة

فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ ﴿ هلا وبيان، وذلك يف قوله تعاىل ريألا تفس ﴾الشيطَانُ

                                                             
  .227اإلعجاز، ص عبد القاھر الجرجاني، دالئل .  1
  .17الطارق .  2
  .7-6البقرة .  3
  .133-132الشعراء .  4
  .21-20یس .  5
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بشرا إِنْ هذَا إِالَّ ملَك  ما هذَا ﴿: وكذلك قوله تعاىل، 1﴾أَدلُّك علَٰى شجرة الْخلْد وملْك لَا يبلَٰى

2﴾كَرِمي.  

  :صورتنيويتحقق ذلك بإحدى  تام،وهو أن يكون بني اجلملتني انفصال  :كمال االنقطاع.2

 :ومن ذلك قوله تعاىل واملعىن،أن ختتلف اجلملتان يف اخلربية واإلنشائية واللفظ  :الصورة األوىل  

﴿اكّإِي  اكّوإِي دبعنيمقاطَ املُسترّا الصناهد نيعتسل مجلة اهددنا الصراط باألوىل حل صفلم ت، 3﴾ن

  .قطعا يف اخلرب واإلنشاء واللفظ واملعىننفصلها فصال م

 :فهنا جيب الفصل كما يف قوله تعاىل ،أال يكون بني اجلملتني جامع أو مناسبة: الصورة الثانية 

لَيس لَهم طَعام إِلَّا  ،تسقَى من عينٍ آنِية ،تصلَى نارا حاميةً ،عاملَةٌ ناصبةٌ ،وجوه يومئذ خاشعةٌ﴿
  .4﴾في جنة عالية ،لسعيِها راضيةٌ ،وجوه يومئذ ناعمةٌ ،لَا يسمن ولَا يغنِي من جوعٍ ،من ضرِيعٍ

وه من الرفعة والتنعم ، توذكر ثانيا املؤمنني وما أو(وام ين خبزيهم وهفقد ذكر أوال الكافر

وجوه يومئذ ﴿ :فبني املعىن األول واملعىن الثاين تباين، ومن مث قال ،وما غرقوا فيه من اجلنة واإلمتاع

لبيان التباين الكامل واالنفصال التام بني  ﴾وجوه يومئذ خاشعةٌ﴿دون أن يعطف على  ﴾ناعمةٌ

  .5مضمون اجلملتني

حيث تكون اجلملة الثانية واقعة موقع جواب  باالستئناف،وهو ما يعرف  :شبه كمال االتصال. 3

ويأيت هذا السؤال على  األوىل،أو سؤال مفهوم ضمنا من اجلملة  األوىل،لسؤال صريح يف اجلملة 
  :ثالث أشكال

  : ومن ذلك قول الشاعر :احلكم مطلقا أو عاما السؤال عن سبب .1

  الطويل         6يلوِطَ زنٌوح دائم هرـس        يلٌلع ت؟قلْتأن فكي ال يلِقَ                  
  .سهر دائم وحزن طويل يف سبب عليت أنين :فيأيت اجلواب أو ما سبب علتك ؟ بالك عليال ؟ أي ما 

                                                             
  .120طھ .  1
  .31یوسف .  2
  .6-5الفاتحة .  3
  .10- 2الغاشیة .  4
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إِنَّ النفْس  ۚوما أُبرئ نفِْسي ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل  للحكم،السؤال عن سبب خاص  .2

وما أُبرئ ﴿ عن مجلة ﴾إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء﴿ يث فصلت مجلة، ح1﴾لَأَمارةٌ بِالسوِء

نفسه   "عليه السالم"ومل ال يزكي يوسف : تثري سؤاال مؤداه(ألن اجلملة األوىل  ،﴾نفِْسي

  ﴾إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء﴿وهذا السؤال املقدر جتيب عنه اجلملة التالية  ويربئها من الزلل؟

ية مبرتلة جواب عن استفهام مقدر حتمله اجلملة األوىل فصل بينهما ناثفلما كانت اجلملة ال
   2.كما يفصل اجلواب عن السؤال يف كالم العرب

 ويكون ذلك يف اجلملة اليت يتصدرها لفظة :طلق وال عن السبب اخلاصالسؤال عن السبب امل .3
ومشتقاا حني ترد غري مسبوقة بالواو فيقدر قبلها سؤال ملا ورد يف اجلملة السابقة " قال"

وماذا قال  :ن سؤاال سئلأفك، 3﴾فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل عليها،

ن سؤاال أفك 4﴾قَالُوا لَا تخف ۖفَأَوجس منهم خيفَةً ﴿ :قوله تعاىل هومن.؟حني قربه إليهمهلم 

  .5؟سئل وماذا قالوا حني أصابه اخلوف

  .مواضع الوصل :ثانيا

حددوا كذلك  ،كما حدد البالغيون مواضع الفصل اليت يستحسن فيها ترك العطف بني اجلملة 
  :للوصل مواضع ثالثة فيها عطف اجلملة بعضها على بعض بالواو ومن هذه املواضع

ويتحقق ذلك بأن تكون  أن يكون بني اجلملتني كمال انقطاع مع إيهام الفصل خالف املقصود، .1
ولو فصلت ألوهم الفصل خالف املقصود ومن ذلك قوله  إحدامها خربية واألخرى إنشائية،

إِنه ﴿فلو فصل قوله تعاىل  ،6﴾ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه وإِنه لَفسق﴿ :تعاىل

                                                             
  .  53یوسف .  1
  .13مختار عطیة، المرجع نفسھ، ص.  2
  . 37الذاریات.  3
  .38الذاریات .  4
  132مختار عطیة، علم المعاني ودالالت األمر في القرآن الكریم، دراسة بالغیة، ص.  5
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قسوا ﴿ :ومن قوله تعاىل .بغري عطف ألوهم ذلك خالف املقصود ﴾لَفكَفَر ينالَّذ نبسحلَا ت

  .1﴾ومأْواهم النارۚ معجِزِين في الْأَرضِ 

أن يكون للجملة األوىل حمل إعرايب ويراد إشراك الثانية هلا يف احلكم اإلعرايب وليس هناك مانع  .2

يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما ﴿ :من هذا اإلشراك وتكون بينهما مناسبة ومن ذلك قوله تعاىل
  .2﴾وهو الرحيم الْغفُورۚ ها يخرج منها وما ينزِلُ من السماِء وما يعرج في

فقط مع وجود  لفظا ومعىن أو معىن أو إنشاء، اوهو أن تتفق اجلملتان خرب :التوسط بني الكمالني .3
وليس هناك مانع من الوصل ومن ذلك عطف مجلة خربية على أخرى خربية  املناسبة بينهما،

يخرِج الْحي ﴿ :وقوله تعاىل، 3﴾وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ. إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ﴿ :كقوله تعاىل
يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نوقوله أيضا ،4﴾م: ﴿ مهعادخ وهو ونَ اللَّهعادخ5﴾ي.  

اسكُن أَنت وقُلْنا يا آدم ﴿ :وأما عطف مجلة إنشائية على أخرى إنشائية كقوله تعاىل
: على قوله ﴾وكُالَ منها﴿حيث عطف  ،6﴾وزوجك الْجنةَ وكُالَ منها رغَداً حيثُ شئْتما

﴾كُن7.أي امجعا بني اإلقامة فيها واألكل منها :وكالمها أمر واألمر من األساليب اإلنشائية ﴿اس  
وكلتا اجلملتني إنشائية األوىل أمر  ،8﴾ۚوكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا ﴿ :ومثل قوله أيضا

إِنَّ اللَّه  واتقُوا اللَّه ۖيا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله ﴿ :وقوله أيضا .والثانية ي
يملع يعماجلملة الثانية على األوىل ومها متفقان خربا وإنشاء معىن ال لفظا ومن أو أن تعطف ، 9﴾ س

وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي ﴿ :ذلك قوله تعاىل

 ﴾لَا تعبدونَ﴿ على ﴾قُولُوا﴿حيث عطف . 10﴾سِ حسناالْقُربٰى والْيتامٰى والْمساكنيِ وقُولُوا للنا
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 مبعىن"  سنونحتو"فتقديره إما  ﴾وبِالْوالدينِ إِحسانا﴿أما قوله  ،﴾لَا تعبدوا ﴿ ألنه مبعىن

صريح األمر والنهي ألنه كأنه سورع إىل االمتثال  يفوهذا وأبلغ ﴾ وأَحِسنوا﴿وإما  ﴾وأَحِسنوا﴿

  .1فهو خيرب عنه ،واالنتهاء
اليت حددت  الكرمي، القرآنوهذه بعض مواضع الفصل والوصل يف كالم العرب ويف أسلوب  

د هلما قعمناطات اخلطاب السليم املوافق ملا تتطلبه صحة اخلطاب العريب مبا يؤكد لنا حقيقتني 
  :وحديثا البالغيون قدميا

أن اجلملة إذا كانت شديدة االتصال أو شديدة االنقطاع فصلت عن اجلملة اليت  :القاعدة األوىل

  .قبلها ومل يربط بينهما حرف العطف

   2.أن اجلملة إذا كانت مرتبطة مبا قبلها، مشاركة هلا، وصلت باجلملة اليت قبلها بالواو :القاعدة الثانية

سند واملسند إليه لتحقيق غرض بالغي قد واحدا من الطرق الرابطة بني امليعد القصر  :القصر: ثامنا

  .دون هذا الرابط ال يسر

  .3﴾حور مقْصورات في الْخيامِ﴿ :ويستدلون على هذا املعىن بقوله تعاىل احلبس،:  لغة :والقصر

املبتدأ باخلرب خصيص فهو ختصيص أحد ركين اجلملة بالركن اآلخر بطريق خمصوص، لت: واصطالحا

ويتم القصر  4﴾وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ﴿: كما يف قوله تعاىل ،بطريق النفي

  :مبقصور ومقصور عليه

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من ﴿ :وهو الشيء املخصص كاملبتدأ يف قوله تعاىل :املقصور .1
ما دلَّهم علَٰى موته إِلَّا ﴿ :الفصل حني يقع القصر بينه وبني الفاعل يف قوله تعاىل أو ،﴾قَبله الرسلُ

هأَتسنأْكُلُ مضِ تةُ الْأَرابما أكرم :" أو الفاعل حني يقع القصر بينه وبني املفعول ومنه قولنا  .5﴾د

  .،أو غري ذلك من احلاالت "زايدا إال عمرو
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وهو الشيء املختص به الذي ميثل الطرف اآلخر للعالقة بني ركين اجلملة، فإذا  :املقصور عليه. 2

اخلرب مقصورا فاملبتدأ مقصورا  انوإذا ك كان املبتدأ يف اجلملة االمسية مقصورا فاخلرب مقصور عليه،
  1.وهكذا ...الفعل يف اجلملة الفعلية مقصورا فالفاعل مقصور عليه  عليه، وإذا كان

  :أقسام القصر
   :ينقسم القصر إىل ثالثة أقسام

  .ص الصفة أو ختصيص املوصوفيأي ختص :من حيث التخصص :األول

فَاعلَم أَنه لَا إِلَٰه ﴿ :قوله تعاىل ختصيص الصفة، ويكون بقصر الصفة على املوصوف، كما يف .1
بِكذَنل رفغتاسو ومل تتجاوزه  -عز وجل-لوهية باهللا ألاحيث خصصت صفة ، 2﴾إِلَّا اللَّه

  .إىل غريه من املوصوفات

وما محمد ﴿ :ويكون بقصر املوصوف على الصفة كما يف قوله تعاىل :ختصيص املوصوف  .2

  .3﴾قَد خلَت من قَبله الرسلُإِلَّا رسولٌ 

  .قصر حقيقي وقصر إضايف :من حيث الواقع واحلقيقة وينقسم إىل قسمني :الثاين

يتعداه إىل غريه، كما  وهو أن خيتص املقصور باملقصور عليه حبسب احلقيقة  ال :القصر احلقيقي .1

تتجاوز إىل غريهم من سائر الناس يف  صفة ال(فالتذكر، 4﴾الْأَلْبابِإِنما يتذَكَّر أُولُو  ﴿ :يف قوله تعاىل

  5.)احلقيقة والواقع

وإمنا جيوز أن  يتجاوزه إىل غريه، وهو أال خيتص املقصور باملقصور عليه حبيث ال :القصر اإلضايف. 2

 "صلى اهللا عليه وسلم"حممد  .6﴾وما محمد إِلَّا رسولٌ﴿: ومن ذلك قوله تعاىل يشركه فيه غريه،

  .مقصور على الرسالة وليست الرسالة خمتصة به وحده
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  :حيث املخاطب وينقسم إىل ثالثة أقسام من :الثالث

إذا كان املخاطب يفيد الشركة أو االشتراك يف احلكم بني املقصور عليه وغريه  :فرادقصر إ .1

  .ردا على من اعتقد أن اهللا ثالث ثالثة 1﴾إِنما اللَّه إِله واحد﴿ :مثل قوله تعاىل

 ما :مثل. وذلك إذا كان املخاطب يعتقد عكس املعىن الذي يفيده القصر :قصر قلب .2

  .قلب وعكس اعتقاده عليهبمن اعتقد أن املسافر خليل ال علي  ىعل ،سافر إال علي

مثل  وذلك إذا كان املخاطب مترددا يف احلكم بني املقصور عليه وغريه: قصر تعيني  .3

  2.األرض متحركة ال ثابتة ردا على من شك وتردد يف ذلك احلكم

  :هي أربعة مشهورة:طرق القصر

وما أَنزلَ الرحمٰن من شيٍء إِنْ ﴿: ومنه قوله تعاىل املتنيب إال شاعر، ما :مثل: النفي واالستثناء. 1
  .4﴾الظَّالمني إِلَّا خساراولَا يزِيد ﴿ :ومنه أيضا 3﴾أَنتم إِلَّا تكْذبونَ

إِنما يخشى اللَّه  ﴿ :مثل قوله تعاىل ،يقع بعدها هو املقصور وما يؤخر هو املقصور عليه ام :إمنا. 2

  .الكرمي القرآنومن أمثلته كثري يف ، 5﴾من عباده الْعلَماُء

كاتب، ما فلسطني  املتنيب شاعر الحنو قولنا ) لكنو -ل بو-ال(ـب: أن يكون القصر بالعطف. 3

  .وقولنا أجيد اخلطابة لكن الشعر صهيونية بل عربية،

أي خنصك  6﴾إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿: أن يكون القصر بتقدمي ماحقه التأخري كقوله تعاىل. 4

  .بالعبادة واالستعانة أنت وحدك
: الكرمي ومنه قوله تعاىل القرآنيف  آخروهو  االستفهاما يفيد القصر بالتقدمي مواضع ممو

﴿يمي الْعدهت أَو مالص عمست تومنه قوله تعاىل ، !واملعىن أأنت خباصة، 7﴾أَفَأَن: ﴿ اللَّه رقُلْ أَغَي

                                                             
  .171النساء .  1
  .86عبد اللطیف شریفي، اإلحاطة في علوم البالغة، ص.  2
  .15یس .  3
  .82اإلسراء .  4
  .28فاطر .  5
  .5الفاتحة .  6
  .40الزخرف .  7
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 اأي أبشر 2﴾منا واحدا نتبِعهفَقَالُوا أَبشرا ﴿:وقوله تعاىل .1﴾أَتخذُ وليا فَاطرِ السماوات والْأَرضِ

   3.دون سائر القوم تباعهابمعينا خمصوصا وهو واحد منا نؤمر 
من الوصل والفصل والقصر، هي  أساليب : إن هذه األساليب اللغوية اليت وظفها القرآن

. اللغويبالغية فيها من مجاليات التعبري والتشكيل ما ينبئ عن رقيها فقد بلغت درجة الكمال 
، ويظهر ذلك من نظمه وخصائص سياقه ولفظه، والقرآن بلغ منتهى النقاء والصفاء والكمال واجلالل

  .4وبدائعه يف املقاطع والفواصل وجماري األلفاظ ومواقعها

  :اإلجياز واإلطناب واملساواة: تاسعا

عبارات متعارف أداء املقصود من الكالم بأقل من  :يعرف السكاكي اإلجياز بقوله :اإلجياز: أ

  .5فهو أداؤه بأكثر من عبارام: األوساط أما اإلطناب 
معاوية صحار بن العباس العبدي  سألو"البالغة اإلجياز"وقال أكثم بن صيفي خطيب العرب 

أقلهم لفظا " :فقال من أبلغ الناس؟ :كما سأل معاوية عمرو بن العاص" اإلجياز:"عن البالغة فقال 
  ."بديهة وأحسنهممعىن  وأسهلهم

خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ ﴿ :أمجله قوله تعاىل القرآنومن أمثلة اإلجياز يف 

نيلاهفقد مجعت هذه اآلية مكارم األخالق كلها ألن يف العفو الصفح عمن أساء والرفق يف ، 6﴾الْج

األرحام ومنع اللسان عن الكذب وغض اء، ويف األمر بالعرف صلة غضكل األمور واملساحمة واإل
عراض عن اجلاهلني الصرب واحللم وكظم الغيظ، فهذه األلفاظ وإن الطرف عن كل احملارم، ويف اإل

  .7ت على معان كثريةت فقد دلّلّق

  :وإجياز حذف إجياز قصر، :واإلجياز ضربان

                                                             
  .14األنعام .  1
  .24القمر .  2
  .147مختار عطیة، علم المعاني ودالالت األمر في القرآن الكریم، دراسة بالغیة، ص.  3
  .21داوود، كمال اللغة القرآنیة بین حقائق اإلعجاز وأوھام الخصوم، دار المنار للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة، دط، دت، صمحمد محمد .  4
  .117محمد بن علي بن محمد الجرجاني، اإلشارات والتنبیھات، ص.  5
  .199األعراف .  6
  .96عبد اللطیف شریفي، اإلحاطة في علم البالغة، ص.  7



 

214 

يف ألفاظ قليلة من غري حذف   املعاين الكثريةنيضمبتويكون  "إجياز البالغة"ويسمى  :إجياز القصر. 1

: إن معناه كثري ولفظها قليل وال حذف فيه وتقديره، 1﴾ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ﴿ :حنو قوله تعاىل

ويف االرتداع عنه عدم القتل، وعدم القتل  لكم يف القصاص ردع عن القتل، ويف الردع ارتداع عنه،

" القتل أنفى للقتل"هذا الكالم على قول العرب  حورج ﴾ لَكُم في الْقصاصِ حياةٌو﴿حياة فكان 

  :بوجوه مثانية

 .وحروف قوهلم أربعة عشر ،أنه أوجز لفظا حروفه عشرة  . أ

وداللة قوهلم عليها بااللتزام، وداللة املطابقة أقوى، فيكون  أن فيه داللة على احلياة باملطابقة،   . ب
  .عن القتل زجرأ

 .تنكريهاأن فيه تكثري احلياة بسبب  .ج

أن القتل الرادع عن القتل هو الذي على وجه القصاص ال مطلق القتل فإن القتل الذي ليس   . د
 .للقصاص رمبا يدعو إىل القتل فيكثر القتل

 .أنه سامل عن عيب التكرار خبالف قوهلم  . ه

التفضيل ال  فعلأفعل التفضيل، وأ "أنفى" فإن: وأن كالمه غري حمتاج إىل تقرير، خبالف قوهلم  . و

 .ومل يذكر معه شيء منها أو من، أو اإلضافة، ،يستعمل إال مع الالم

 .القصاص واحلياة، فيكون طباقا وهو من حماسن الكالم: وهو فيه مجعا بني املتقابلني،ن أ  . ز

  2.أو منبع تنبع منه احلياة أنه جعل القصاص كمعدن احلياة،  . ح

﴿حرمت هو حذف بعض متعلق الكالم للقرينة، مث احملذوف إما مضاف، حنو  :إجياز باحلذف. 3
يخافُونَ ﴿ :أي ثوابه، وقوله  4﴾لمن كَانَ يرجو اللَّه﴿أي تناوهلا، وقوله تعاىل  3علَيكُم الْميتةُ﴾

مهبالشاعرقول كأو موصوف،  .ريب: أي –رب  و ياحن :أو مضاف إليه  .أي عقابه 5﴾ر:       

                                                             
  .179البقرة .  1

  .120محمد بن علي بن محمد الجرجاني، اإلشارات والتنبیھات، ص.  2
  .3المائدة .  3
  .2األحزاب .  4
  .50النحل .  5
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  الوافر  ......................            .ااينالثَّ عالَّ، وطَا لَّج ابنا نأَ                  
         1.جالَّ رجلٌ :أي 

أو  .أي سفينة صاحلة .2﴾وكَانَ وراَءهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبا﴿ :كقوله تعاىل: أو صفة

  .فظيعا الرأيت أمر يأ 3﴾ ٰى إِذْ وقفُوا علَى النارولَو تر﴿ :شرطا كما يف قوله تعاىل

  : وقد مجعهما قول الشاعر :أو املفعول به أو جار وجمرور
  الطويل       4قهزت سفْالن ادتكَ تولَّا تمفلَ        تعودفَ تمث قام تت فحيمألَ          

   .أملت بنا فحيتنا، مث قامت عنا فودعتنا، فلما تولت عنا كادت النفس منا تزهق: أراد
مل ست يف جبعن معاين كثرية  إنه أمجع بيت للعرب للمعاين، فإنه عرب :الكالم ققال حذا

  5.حذف وإجيازبيت واحد، وفيه إجياز قصر 
   7﴾ولَم أَك بغيا﴿ :مثل.يوسف والتقدير يا 6﴾يوسف أَعرِض عن هٰذَا﴿مثل  :حذف حرف النداء

  .بغياأي ومل أكن 
 8﴾ۚ﴿لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ : أو الصلة واملوصول معا كقوله تعاىل

، 9﴾ويبطلَ الْباطلَليحق الْحق ﴿: تعاىل قولهكأو مجلة معللة باملذكورة  .ومن أنفق بعده وقاتل: أي
  .طلويبطل البا ليحق احلق أي فعل ما فعل،

  :اإلطناب: ب

  .يولهذُمصدر أطنب يف كالمه، إذا بالغ فيه وطول  :لغة

                                                             
 وفي المعجم المفصل،./17سحیم بن وثیل الریاحي، في األصمعیات، ص: ل: وھو. متى أضع العمامة تعرفوني* أنا ابن جال وطالع الثنایا :البیت . 1

  . 243، ص8إلمیل یعقوب، مجلد
  .89الكھف .  2
  . 27األنعام  .  3
  .174،إلمیل یعقوب، ص 5و المعجم المفصل مجلد./ 43، ص13البیت لجعفر بن علبة، في األغاني، لألصفھاني، ج.  4
  .123محمد بن علي بن محمد الجرجاني، اإلشارات والتنبیھات، ص.  5
  .29یوسف .  6
  .20مریم .  7
  .11الحدید .  8
  .8األنفال .  9
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–وقد تكون الزيادة لغري فائدة ألا غري متعينة . هو زيادة اللفظ على املعىن لفائدة :اصطالحا

وأقفر، النأي والبعد، نعاس ونوم، ويسمى ذلك تطويال ومنه ، وأقوى واملني مثل الكذب - كاملترادفني
  :قول الشاعر 

  الطويل     1دعوالب أيوا النمن د أتى ندوه     د   نا ه ضوأر دنذا هبح أالَ              
ومل يتعني تطويل، ألن اللفظني مبعىن واحد وال فائدة يف اجلمع بينهما، : النأي والبعد: فقوله

  .2 أحدمها للزيادة

وهنا احلشو -وكالمها بعيد عن مواطن البالغة -وقد يكون الزائد متعينا فيسمى حشوا 
  :نوعان

  : قول املتنيب يف رثاء غالم سيف الدولةك: ما يفيد املعىن  . أ

  الطويل        3وبِعش اُءقَا لى لولَتالفَ ربوص      ى   دوالن ةجاعا للشفيه لَضفَ والَ             
دى فعلى أما الن .لوال املوت وهذا صحيح )الشجاعة والصرب(فاملعىن أنه ال خري يف احلياة 

يف سياق   "الندى"وإذا فنظم  .فمن أيقن باملوت وأنه سيترك املال لغريه هان عليه بذله العكس،
  4.د للمعىن سمف احلديث عن الشجاعة و الصرب ال يستقيم فهو

  :كقول زهري بن أيب سلمى  :ماال يفسد به املعىن. ب
               وأعلم علم اليم واَألوقَ سِملَبنِه       ولكني عن مٍلْع ام في غد الطويل         5مِع  

      :قول البوصريىيف و  .حشو"قبله" :قوله فإن
  البسيط         6مِدبِ لةقْن مى مرا جعمد تجزم       مِلَس يذبِ انريجِ رِكُّذَن تمأَ               
  .يشك يف أن الدمع جيرى من العني  فإن أحد ال حشو،"جرى من مقلة :"قوله

  
                                                             

وفي المعجم . / 71م، ص 2003-ھـ1424، 3الحطیئة، دیوانھ، شرح ابن السكیت، تبویب مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط .  1
  . 257، ص2المفصل في شواھد اللغة العربیة مجلد 

  . 257عبد الفتاح الشین، المعاني في ضوء أسالیب القرآن، ص .  2
  .علم المنیة، أي الموت:شعوب. 322البیت للمتنبي، دیوانھ ص.  3
  .257، صالمرجع نفسھ عبد الفتاح ال شین،.  4
  .387، ص 7وفي المعجم المفصل، مجلد / 29زھیر بن أبي سلمى، دیوانھ ،ص .  5
  .420م، ص 1،2002البوصیري، دیوانھ، شرح وتعلیق محمد التونجي، دار الجیل، بیروت، ط.  6



 

217 

  :ولإلطناب مواضع شىت منها 

وبذلك  وذلك إلظهار املعىن يف صورتني إحدامها جمملة، والثانية مفصلة، :اإليضاح بعد اإلام . 1

وقَضينا إِلَيه ذَٰلك الْأَمر أَنَّ دابِر هٰؤلَاِء ﴿ :املعىن يف نفس السامع فضل متكن، كقوله تعاىليتمكن 
نيبِحصم قْطُوعفإن قوله  1﴾م﴿رالْأَم كا اجلملة  ﴾ذَٰلمبهم فسر﴿ قْطُوعلَاِء مؤٰه ابِرأَنَّ د

نيبِحصم﴾.  

مثل  :مسني ثانيهما معطوف على األولايف عجز الكالم غالبا مبثىن مفسر بتى ؤوهو أن ي :التوشيع. 2

وقد  2"احلرص وطول األمل: اثنتان  بن آدم ويبقى منها يهرم: ""صلى اهللا عليه وسلم"قول الرسول 

  .3"طالب علم وطالب مال: هومان ال يشبعاننم": قوله أيضاكيكون املثىن يف أول الكالم 

ثُم كَلَّا سوف  كَلَّا سوف تعلَمونَ﴿ :لتقرير املعىن ويفيد الزجر كما يف قوله تعاىل ويأيت :التكرار .3
  .5فتأكيد اإلنذار بالتكرار أبلغ تأثريا، وأشد ختويفا 4﴾تعلَمونَ

ذكر  وهنا. 6﴾تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها﴿ :مثل قوله تعاىل :ذكر اخلاص بعد العام والعكس. 4

وهو جربيل  بالذكر مع أنه داخل يف عموم املالئكة  "الروح:"فقد خص اهللا تعاىل  .العام مث اخلاص

من كَانَ عدوا للَّه وملَائكَته ﴿ :قوله تعاىلالكرمي ك القرآنومثله كثري يف  ،تكرميا له وتعظيما لشأنه

  .           ملالئكة مث خص جربيل وميكائيلفقد ذكر عموم ا 7﴾ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ

ذكر اهللا تعاىل عموم الصلوات  8﴾حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى﴿ :وقوله تعاىل

  .ودعا باحملافظة عليها مث خص الصالة الوسطى واليت يرجح العلماء أا صالة العصر

   :وهو أنواع منها 9بلفظ يدل على كماله وهو أن يشبه شيء بشيء، مث يردف :اإليغال .5
                                                             

  .66الحجر .  1
م، باب ما ینبغي لكل  2003-ه1424، 3، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط3السنن الكبرى، ج) أبو بكر(البیھقي . 2

  .515، ص60506مسلم، رقم 
، 346، باب فضل العلم والعالم، رقم 2000، 1،ط ، تحقیق حسین سلیم، دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة1الدارمي، سننھ ج. 3

  .357ص
  .4-3التكاثر .  4
  .260، ص المعاني في ضوء أسالیب القرآنعبد الفتاح الشین، .  5
  .4القدر .  6
  .98البقرة .  7
  .238البقرة .  8
  .127محمد بن علي بن محمد الجرجاني، اإلشارات والتنبیھات، ص.  9
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 وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا﴿ :مثل قوله تعاىل :احلث والترغيب. أ
نيلسرونَ الْمدتهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِع1﴾ات.  

فذكر ذلك  ألن الرسل مهتدون قطعا،-ألن املعىن يتم بدوا  ال،غإي" وهم مهتدون" فجملة
 فيه حث وترغيب على أتباعهم واإلقتداء م، االهتداءأن التصريح بذكر  إال تصريح مبا هو معلوم،

       2.فاإلنسان إذا أتبع هؤالء مل خيسر شيئا من دينه أو دنياه
 لَا تسمع الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاَء إِذَا ولَّواإِنك ﴿: كقوله تعاىل :زيادة املبالغة والتوكيد. ب

بِرِيندونَ﴿ :وقوله 3﴾منوقمٍ يقَوا لكْمح اللَّه نم نسأَح نمونَ وغبي ةيلاهالْج كْم4﴾أَفَح.  
  .5﴾مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَفَورب السماِء والْأَرضِ إِنه لَحق ﴿ :وقوله تعاىل

 اقتضىيف مقام  امبالغة وتوكيدولكنها زادته  ،األنه جاء تام فهذه الفواصل مل تتم معىن ما قبلها،
  6.ذلك

  كقول اخلنساء : املبالغة والتشبيه. ج
  البسيط         7اره نسأْيف ر ملَه عنكأَ  ه       بِ اةُداهلُ متأْتا لَرخص نَّوإِ       

وهي زيادة للمبالغة يف التشبيه  ،"كأنه علم:"ألن التشبيه حصل بقوهلا الغيإ "يف رأسه نار:"فقوهلا      
بل زادته فجعلت يف  ولكنها مل تكتف جبعل املشبه به جبال، واف بالغرض، "كأنه علم: "ألن قوهلا
  8.والوضوح االنكشافملا فيه من زيادة  ارأسه نار

  هو تعقيب اجلملة جبملة أخرى مبعناها، للتوكيد، سواء كانت الثانية مستقلة بنفسها،  :ييلذالت .6

أي  10﴾ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِي إِلَّا الْكَفُور﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل .9الأو   

  : يل نوعان ذيوالت .للعام موضع اخلاص استعماال ،عاقبناهم مبا كفروا

                                                             
  .21-20یس . 1

  .261ص  المعاني في ضوء أسالیب القرآن، عبد الفتاح الشین، .  2
  .80النمل .  3
  .50المائدة .  4
  .23الذاریات .  5
  .261، صالمرجع نفسھ عبد الفتاح الشین،.  6
  .40الخنساء، دیوانھا، شرح وتحقیق عبد السالم الحوفي ،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان،دط، دت، ص.  7
  .261الشین، المرجع نفسھ، ص عبد الفتاح.  8
  .128محمد بن علي بن محمد الجرجاني، اإلشارات والتنبیھات، ص.  9

  .17سبأ .  10
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  جار جمرى  ا قبله،مبجمرى املثل، وذلك بأن يقصد باجلملة الثانية حكم مستقل  يضرب جير: األول

وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ ﴿: ومن ذلك قوله تعاىل .1االستعمالاألمثال يف فشو 

 .وهو جار جمرى املثل ،يل أتى لتأكيد اجلملة قبلهتذي ﴾إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا﴿ :قولهو، 2﴾زهوقًا

إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ ﴿ :ومثله قوله تعاىل

 ،3﴾التوراة والْإِنجِيلِ والْقُرَآن ومن أَوفَى بِعهده من اللَّهاللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقا في 

فإن الكالم مت قبل ذلك، مث أتى سبحانه  ﴾وعدا علَيه حقا﴿ :األول :يالنففي هذه اآلية الكرمية تذي

  .قبلها بتلك اجلملة لتحقيق ما

خرج هذا الكالم خمرج املثل السائر لتحقيق ما ف ﴾من اللَّهومن أَوفَى بِعهده ﴿ :واآلخر قوله

   4.وهو تذييل ثان للتذييل األول تقدمه،

: يتوقف على ما قبله، كقوله تعاىلوإمنا  فهو ال يستقل مبعناه، جيرى جمرى املثل، ضرب ال هو : الثاين

وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيٍء من فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ ﴿

وهلْ نجازِي إِلَّا ﴿ :قوله، ف5﴾ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِي إِلَّا الْكَفُور سدرٍ قَليلٍ
يفهم إال مبا قبلهال همعنا نتذييل عن جمرى املثل، أل ،﴾الْكَفُور .  

وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِنْ مت فَهم ﴿ :وقد اجتمع النوعان يف قوله تعاىل
﴾توقَةُ الْمفْسٍ ذَائونَ كُلُّ ندالونَ﴾﴿فجملة  6الْخدالالْخ مفَه تتذييل غري جار جمرى  أَفَإِنْ م

  .تذييل جار جمرى املثل كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت﴾﴿املثل، ومجلة 
أو هو ، 7وهو أن يؤتى بكالم يف فن فريى ناقصا فيتمم بكالم آخر: االحتراسويسمى  :التكميل. 7

  8.غري املقصود الحتمالفيؤتى بكالم آخر مزيل  أن يكون الكالم حمتمال خالف املقصود منه،
                                                             

  .262، صالمعاني في ضوء أسالیب القرآنعبد الفتاح الشین، .  1
  .81اإلسراء .  2
  .111التوبة .  3
  .263، صالمرجع نفسھعبد الفتاح الشین، .  4
  .171سبأ .  5
  .35-34 األنبیاء.  6
  .179، ص 1الطیبي، التبیان في البیان، قراءة وتعلیق، یحیى مراد، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط.  7
  .130محمد الجرجاني،اإلشارات والتنبیھات، ص.  8



 

220 

يا أَيها الَّذين َآمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف ﴿ :تعاىلجاء يف قوله  ماذلك ومن أمثلة 

﴾رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِنيمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتعلى قوله اقتصرفلو  1ي :

﴿﴾لَّةلتوهم أن ذلتهم عن عجز فأزال الوهم بقوله أَذ :﴿﴾رِينلَى الْكَافع ةزوهذا فيه من القوة  .2أَع

  .واجلمال

  :، ومن أغراضهإلزالة غري املقصود، بل لفائدة أخرى وهو أن يزاد يف كالم زيادة، ال: التتميم. 8

أي مع حب الطعام، فإن اإلطعام . 3﴾علَى حبهويطْعمونَ الطَّعام ﴿ :كقوله تعاىل: إما للمبالغة. أ   

  4.ة له، واحلاجة إليه أبلغ يف الفضيلةبمع شدة احمل

 5﴾ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه﴿ :على وجه الترتيه،كقوله تعاىل:لالعتراضوإما . ب  

  .اعتراض للترتيه ﴾سبحانه﴿فـ

  :قول الشاعرك  :الدعاء. ج   

  السريع        6انمجرىل تإِ عيِمس توجحأَ دقَ       -اهــتغلِّوب-نيانِـمالثَّ نَّإِ                

أو هي تأدية املعىن املراد . 7هي مساواة اللفظ للمعىن من غري زيادة عليه وال نقصان: املساواة. 3

  8.املعاين ال يزيد بعضها على بعضبعبارة مساوية له وتكون األلفاظ بذلك على قدر 
اإلطناب وإليه أشار هي املذهب املتوسط بني اإلجياز و: هالل العسكري أيبواملساواة عند 

 ولَا﴿ :أي ال يزيد بعضها على بعض، ومن أمثلة املساواة ،"كأن ألفاظه قوالب ملعانيه"القائل بقوله 

يقحي كْرئُ الْميإِلَّا الس هل9﴾بِأَه.  

                                                             
  .54المائدة .  1
  .132، صاإلشارات والتنبیھاتمحمد الجرجاني، .  2
  .8اإلنسان .  3
  .132، صنفسھالمصدر محمد الجرجاني، .  4
  . 57النحل .  5
  . 315البیت لعوف بن محلـــم الشیباني في قصیدة قالھا لعبد اهللا الطاھر یمدحھ ،وھو في منھاج البلغاء، للقرطاجني، ص .  6
  .134، صالمصدر نفسھمحمد الجرجاني، .  7
  .107، صاإلحاطة في علوم البالغةعبد اللطیف شریفي، .  8
  .43فاطر .  9
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زيادة عليه  إىلومل حيتج  ،ىن ولو حذف منها شيء اختل املعىنألفاظ اآلية مساوية للمعف
  1.لفظا

كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب ﴿ :وقوله .2﴾فَمن كَفَر فَعلَيه كُفْره﴿ :قوله تعاىل تهومن أمثل

نيهوقوله .3﴾ر: ﴿هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتم4﴾و.             

ال شفاء مع التقطيع املخل، وال راحة مع التطويل " :تحقق مبراعاةتين أن املساواة جويرى حازم القرطا
  .5"ولكن خري األمور أوسطها اململ،

إال إذا كان موافقا " اإلجياز واإلطناب واملساواة"صورة من صور عد الكالم بليغا يف أيةيوال 
  6.لإلجياز وعدل عنه إىل اإلطناب، مل يكن ذلك الكالم بليغاملقتضى احلال، فإن كان املقام 

وليس هذا مبحمود يف كل موضع، وال مبختار يف كل :"ة رأي يف اإلجياز فيقولبوالبن قتي
ومل يفعل  ،القرآن يف كتاب، بل لكل مقام مقال، ولو كان اإلجياز حممودا يف كل األحوال جلرده اهللا

  .7"للتأكيد وحذف تارة لإلجياز، وكرر تارة لإلفهام، لكنه أطال تارة اهللا ذلك
والقول القصد أن اإلجياز واإلطناب حيتاج إليها يف مجيع " :أما أبو هالل العسكري فريى

 إىلفاحلاجة إىل اإلجياز يف موضعه كاحلاجة  ..الكالم، وكل نوع فيه، ولكل واحد منهما موضع
واستعمل اإلطناب يف موضع اإلجياز،  عن جهته،اإلطناب يف مكانه، فمن أزال التدبري يف ذلك 

   .8"واستعمل اإلجياز يف موضع اإلطناب أخطأ
الكرمي فيما خياطب به العرب وغريهم، فإذا خاطب العرب واألعراب  القرآنوعلى هذا جرى 

حكى عنهم جعل الكالم  أوأخرج الكالم خمرج اإلشارة والوحي، وإذا خاطب بين إسرائيل وغريهم 

إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُبابا ﴿ :ما خاطب به أهل مكة قوله تعاىلممبسوطا، ف

                                                             
  .134، ص اإلشارات والتنبیھاتمحمد الجرجاني، .  1
  .44الروم .  2
  .12الطور .  3
  .236البقرة .  4
  .167 صحازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج األدباء، .  5
  267، صالمعاني في ضوء أسالیب القرآنعبد الفتاح الشین، .  6
  .14م، ص2002 -ه1،1423دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان،ط ابن قتیبة، أدب الكاتب، عنایة فاتن محمد خلیل اللبون،. 7

  .209أبو ھالل العسكري، الصناعتین، ص .  8
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طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئًا لَا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجكالم  .1﴾و

يومئ باإلشارة وحيتاج اىل تفسري وفهم، فاملقصود هنا قريش وغريها من العرب، اختذوا األصنام آهلة 
طيعون ولو يسلبهم الذباب شيئا ال يست - وهو أضعف املخلوقات-وهي ال تستطيع أن ختلق ذبابا 

  .ضعف الطالب واملطلوب أي العابد واملعبود: فعقب تبارك وتعاىل بقوله استعادته

  :الكرمي القرآن يف  البياين اإلعجاز مجالية
 وبني ينبت، ما أول ورقه بدا: الشجر وبني. طالت: النخلة بانتو ،ظهر :الصبح بان  : البيان مفهوم
  .طلع: القرن

 القضية بانت ومنه ،تطور مث صورة له وأصبحت ظهر مث خفيا كان فيما تستعمل كلمة فالبيان  
 عما واإلفصاح اإلبانة على البيان أطلق مث واضحة عبارة يف ظهر: املعىن بان حت،اتض: احلجة وبانت

 -البيان - املعاين( املعروفة البالغة علوم من واحد :البيان وعلم .الفصيح بالكالم النفس يف مطويا كان
 علم وموضوعات. املواهب وتصقل الذوق وتريب وغاياا وظائفها يف تتشابك علوم وهي) البديع
  2 :هي البيان

 .التشبيه .1

 .وااز احلقيقة .2

 .الكناية .3

 شيء لكل جامع اسم نهإ: فيقول" والتبيني البيان" كتابه يف ورد كما اجلاحظ عند والبيان  
 يورد وهو ،3حقيقته إىل السامع يفضي حىت الضمري دون احلجب وهتك ،املعىن قناع لك كشف
  ،اخلط ،مثالعقد ، مثاإلشارة، مث اللفظ أوهلا: فيقول املعىن ذا البيان وسائل هي اليت الدالالت أصناف

والنصبة هي احلال الدالة اليت تقوم مقام تلك األصناف وال تقصر عن تلك . تسمى نصبة احلالمث 
  4.الدالالت

                                                             
  .83الحج .  1
 .7 ص م،1995 -ھـ1416 ،1ط المنصورة، اإلسالمیة ولي دار البیان، لعلم تحلیلیة دراسة القرآنیة، والصورة البیان أسالیب شادي، إبراھیم محمد.  2
 .42 ص، 1ج والتبیین، البیان، الجاحظ.  3
 .43 ص، 1ج ،مصدر نفسھال .  4
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 وبارعا ومالئما حسنا تقدميه وطرق الواحد املعىن إيراد أساليب يف بحثي علم هو البيان علمو  
 البيان، وعلمه القرآن علمه اإلنسان تعاىل اهللا خلق فكما جبماله وحيس املتلقي معه يتجاوب حيث
 وأكرم دا،روِ وأعذب ،جىن وأحلى فرعا سقبوأ ،أصال أرسخ علم: اجلرجاين يراه كما علم وهو

 الدر، ويلفظ احللي، ويصوغ الوشي، حيوك لسانا رت مل لواله علم وهو...  سراجا وأنور نتاجا،
 لوال والذي الثمر، من اليانع احللو وجينيك الزهر، من عئبدا ريكيو الشهد، ويقري السحر، وينفث

 إىل مجلتها، على اخلفاء واستوىل...  مستورة كامنة لبقيت إياها، وتصويره ا، وعنايته بالعلوم، حتفيه
  .1االستقصاء حيصرها ال وحماسن اإلحصاء، يدركها ال فوائد

 يف بالزيادة خمتلفة طرق يف الواحد املعىن إيراد معرفة إنه: "إياه بتعريفه السكاكي يراه علم إنه  
 املراد لتمام الكالم مطابقة يف اخلطأ على ذلك على بالوقوف ليحترز وبالنقصان، عليه، الداللة وضوح

  .2"منه
 ،القرآين األسلوب مسو بسليقتهم عرفوا العبقرية، درجة اإلسالم قبل بلغتهم العرب بلغ وملا  
 اجلاهلية، اللغة عبقرية على القاصرة سيطرتنا إن وحقا. "وإعجازه مجاله وأحسوا وبالغته بيانه وعرفوا

 تستحق آية هناك فإن ذلك ومع. القرآن يف األسلوب مسو على -معرفة عن – حنكم بأن لنا تسمح ال
 هذا صراحة يؤكد القرآن أن إذ. األمهية بالغة تارخيية مبعلومات النقطة هذه يف متدنا وهي انتباهنا،
 التحدي ذا معاصريه وجوه يف يقذف فهو عصره، يف األدبية العبقرية إعجاز به يقصد الذي السمو
بِسورة من مثْله وادعوا وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا ﴿: تعاىل يقول. 3"املذهل

نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اَءكُمده4﴾ش.  
 الذي الكتاب وحبكم ومميزاا خصائصها حبكم العربية به تنفرد علم هو البيان علم فإن واحلق  

 تفاديا مفهومها على باخلفاء الداللة املختلفة الطرق يف الواحد املعىن إيراد علم والبيان" بلغتها، أنزل
 التنافر، نقيض وهو التأليف، يف احلروف تعديل هو واملتالئم ،5"املراد لتمام التطبيق يف اخلطأ عن

                                                             
 .6 ص اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاھر عبد.  1
 .224 ص العلوم، مفتاح السكاكي،.  2
 ص م،1985 – ھـ1405 دمشق، الفكر، دار شاكر، محمد محمود دراز، محمد تقدیم شھین، الصبور عبد ترجمة القرآنیة، الظاھرة نبي، بن مالك. 3

182. 
 .23البقرة .  4
 .78 ص ،التبیان في البیان الطیبي،.  5
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 اللفظ، يف وسهولته السمع، يف الكالم حسن ولتالؤم...  كله القرآن يف العليا الطبقة يف واملتالئم
 الطبقات، أعلى يف كان الربهان وصحة البيان، حسن إليه نضافأ وإذا...  القلب يف املعىن ووقع
  .1الكالم جبودة وبصريا الطبع جيد كان ملن اإلعجاز وظهر

: وقال ،2﴾هذَا بيانٌ للناسِ﴿: تعاىل قوله يف القرآن يف ومشتقاا البيان ألفاظ وردت وقد  
 منازل أعلى القرآنف. 4﴾بِلسان عربِي مبِنيٍ﴿: وقال 3﴾ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيٍء﴿

 وحسنه وسالمته، النظم تعديل من وأبوابه، وطرقه وأسبابه احلسن وجوه مجع ما مراتبه وأعلى البيان،
 وتصوره القبول، موقع النفس يف ووقوعه اللسان، على وسهولته السمع، يف موقعه وحسن وجته،

 وجة حسنا ينحصر ال مما التأليف، وداللة الربهان حمل حيل حىت جهته على وتشكله املشاهد، تصور
 وتراكيبه ونظمه وبالغته فصاحته حيث من متعددة وجوه من معجز العظيم القرآنو .5ةعورف وسناء

  .6...وأساليبه
 الدين ظل يف نشأت اليت العلوم وهي اإلسالمية، العلوم علم كذلك وهو العربية علم البيانو  

 ما إبراز على يعمل ألنه اإلسالمية دةيالعق خدمة يف عليه اعتمد ما أهم من البيان وكان" اإلسالمي،
 به وامتاز اهللا كالم به بان الذي اإلعجاز سر ويبني ا ميتاز اليت اجلمال وجوه من الكرمي القرآن يف
  .7"عنها والعبارة تأديتها أساليب ناحية من أو ومعانيه، مقاصده ناحية من سواء العرب كالم من

 ما فعرفوا ،وبيان وبالغة ونظم أحكام من فيه وما اهللا كتاب دراسة على العربية علماء انكب  
 البالغة هذه حتديد عن سئلوا وإذا. حتديدها عن عجزوا أو عليها وقفوا سواء البالغة وجوه من فيه
 أنواع سائر به يتميز الذي املعىن وعن البالغات، سائر وصفها يف الفائقةو ،القرآن ا اختص اليت

 القرآن مباينة منه نعلم ،ظاهر بأمر حتديده وال تصويره ميكننا ال إنه: قالوا بالبالغة املوصوف الكالم
  .8الكالم من غريه
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 .11 ص م،2002-ھـ1423 ،1ط القاھرة، العربیة، اآلفاق دار الكریم، القرآن في البالغي اإلعجاز سالمة، حسني محمد.  6
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 من الصعوبة متنعهم ومل أسراره، يف ويبحثون اهللا بكتاب يشتغلون العلماء هؤالء واستمر  
 نواحي من الكثري معرفة إىل اهتدوا حىت فيه، البالغة وجوه من استنباطه يستطيعون ما استنباط حماولة
  . ا ميتاز اليت واخلصائص فيه، احلسن

  :مجالية اإلعجاز يف البيان. 2
إن للتعبري القرآين مجاله األخاذ وسحره املؤثر يف النفوس، وقد أنزله اهللا تعاىل بلسان العرب   

وهم أهل بالغة وفصاحة وبيان فجاء حمكم اآليات باللسان العريب املبني، تقشعر منه جلود الذين 
عقوهلم وتأسر خيشون رم، حىت الذين مل يؤمنوا كان بيان القرآن ومجال أسلوبه وقوة بالغته تأخذ ب

ألبام ملا فيه سحر املعىن، فكان أهل البالغة والبيان يسترقون السمع إليه وهم متخفني يف غلس 
الدجى ويبقون يسمعون كالمه حىت يأيت الصباح وينسلخ الليل فينكشف أمرهم فيتواعدون أن ال 

  . يعودوا فيعودوا
كان العريب يتخري من ما حيسن و. وكانت العربية يف عصورها األوىل ذات أسلوب رائع ي

لسانه ليخاطب غريه، وهو ال حيب أن يزل لسانه ويستشعر القوم ذلك النقص يف كالمه فكانوا 
  .جييدون استخدام الكالم ويربعون يف نسجه ويبدعون يف حبكه

وملا نزل القرآن الكرمي صار منطا رائعا حياول العريب أن يستفيد من روائعه، كما حاول   
لعرب أن ينسجوا على منواله متأثرين ببيانه كما فعل ابن املقفع واجلاحظ والتوحيدي الكتاب ا

–والرافعي والزيات واملنفلوطي، ومن نوابغ العصر يف البيان العريب املعاصر مصطفى صادق الرافعي 
إذ وهو من أبرز بلغاء العصر فصاحة وجزالة، وللكلمة القرآنية يف بيان وهج  والتماع   - رمحه اهللا

  .1يستشهد ا يف كل جمال
والبيان يف معناه اللغوي، ال خيرج عن الكشف . 2الكشف، واإليضاح والظهور: والبيان لغة-  

  .3واإليضاح، وعلو الكالم وإظهار املقصود بأبلغ لفظ
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  .1البيان إظهار املقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن وأصله الكشف والظهور
  .2هو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه: واصطالحا-  

  أن البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن، وهتك احلجب دون: ويرى اجلاحظ

  . 3الضمري،حىت يفضي السامع إىل حقيقته، ويهجم على حمصوله 
ويف . 4ذو بيان، وما أبينه وما رأيت أبني منه فصيح: رجل بني: وجاء يف أساس البالغة للزخمشري

  .6﴾فيه آيات بينات﴿: ،  وقوله5﴾ لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ﴿: كتاب اهللا تعاىل

والبالغة بيان القرآن الكرمي كان من يفهم ويتذوق ذلك البيان يتأثر به فيخر ساجدا مثل ذلك   

فَاصدع بِما ﴿حكي أن أعرابيا مسع رجال يقرأ : إسالمه أبو عبيدة قال األعرايب الذي روى قصة
رمؤسجدت لفصاحة هذا الكالم، أي إمنا كان سجوده ألنه هزه العجب : فسجد، وقال 7﴾ت

  .لفصاحته ودهشته من بالغة هذا الكالم حىت ذل ومرغ يف التراب
صلى "وقصته أنه أتى النيب " الوليد بن عقبة"ومن العرب من أسلم حتت تأثري آية قصرية مثل   

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربٰى وينهٰى ﴿: اقرأ، فقرأ عليه: فقال" اهللا عليه وسلم

واهللا إن له : أعد فأعاد، فقال: فقال. 8﴾يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ۚعنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ 

  . 9حلالوة وإن عليه لطالوة، وإن أسفله ملغدق، وإن أعاله ملثمر، وما يقول هذا بشر
صلى اهللا عليه "حني خرج متوشحا سيفه يبغي النيب " عمر بن اخلطاب"وكلنا يعلم قصة   

ر أختك وزوجها فلما قصد بيت أخته وجد يف يدها صحيفة فيها ونصحه أحدهم أن انظ" وسلم
قرآن فأراد أن يقرأ هذا الكالم فمنعته لعدم طهره، فضرا حىت شج أذا وطلبت أن يتوضأ، فقرأ من 

  .وأسلم " ما أعظم هذا الكالم وأكرمه:"سورة طه اآليات األوىل فقال
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تمل عليه القرآن من أخبار بالغيب، فالشهادات تثبت أن اإلعجاز ال يكمن فقط فيما اش  
  1.وأخبار بأنباء القرون السالفة، وتشريعات خالدة، ومثل عليا بل أيضا يف بالغته اخلارقة للعادة

–وقد عرض الزخمشري يف معاجلته اجلمالية لصور البيان القرآين، ولكنه أخضع هذه املعاجلة   

لعلماء يف حتديد جهات إعجازه البالغي، وقد احتار ا. 2لرأي املعتزلة اللغوي -إىل مدى كبري
  :وتتلخص آراؤهم يف ذلك يف ثالثة مذاهب

نظم هذه . 3صحة املعاين، . 2فصاحة األلفاظ، . 1يتمثل اإلعجاز البالغي يف ثالثة أشياء : األول

 .املعاين يف أحسن نظوم التأليف وأشهر من قال به اإلمام اخلطايب

النظم، وأشهر من قال به هو اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، فاإلعجاز  يتمثل اإلعجاز البالغي يف: الثاين

عنده ال يتمثل يف الكلمات املفردة املنفصلة، وال يف املعاين اردة، وال يف نسق الكلمات، وال يف 
املقاطع والفواصل، وال يف ضروب ااز يف ذاا، وإمنا يف النظم، وسبيله هو أن يؤتى املعىن من اجلهة 

مه ووجوهه وفروقه فيما بني معاين اليت هي أصح لتأديته، وهذا يكون بتوخي معاين النحو وأحكا
 .ضع الذي يقتضيه هذا العلماالكلم، ووضع كل لفظ يف املو

اإلجياز، : يتمثل اإلعجاز البالغي يف وجوه عديدة أطلق عليها اسم أبواب البالغة مثل: الثالث

 3.ال به الرماين حصرها يف عشرة وجوهمن ق ، وأشهر... التشبيه، االستعارة، 

األدوات اليت انشغل ا الباحثون واملفسرون وال يكادون يعقلوا ويشريون إىل أمهيتها وأهم 
  :وغىن الدراسة فيها وقيمتها الفنية واجلمالية ومنها

  : مجالية التشبيه .1

 أو أمرين بني مماثلة عقد هو: واصطالحا. ومثيله هذا شبه هذا: قولك من التمثيل هو: لغةالتشبيه  
  .4املتكلم يريده لغرض أكثر أو صفة يف إشراكهما قصد أكثر
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 وجه على يكن مل ما -ههنا-  بالتشبيه واملراد معىن يف آلخر أمر مشاركة على الداللة: هوو  
 وهو خالف، بال تشبيها يسمى ما فيه فدخل التجريد وال ،بالكناية االستعارة وال ،احلقيقية االستعارة

 على الداللة هإن: "بقوله السكاكي عرفه كما .1كاألسد زيد: قولناك التشبيه أداة فيه ذكرت ما
 إىل ألغمضا إخراج هو: "بقوله املصري األصبع أيب بن وعرفه، "معىن يف ألمر أمر مشاركة
  .2"األظهر
وعرفه ابن أيب األصبع " إنه الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معىن:"عرفه السكايل بقوله 

وتتميز التشبيهات القرآنية بعدة خصائص  3".هو إخراج األغمض إىل األظهر:"املصري بقوله
  :متيزها عن الكالم البشري منها ما يلي

حىت عد العلماء بعضها من مشكل القرآن، ومن األمثلة على ذلك ما جاء يف : غرابة التشبيه .1

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب ﴿: وصف طبيعة املنافقني قوله تعاىل

أَو كَصيبٍ من  صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ
 دعرو اتظُلُم يهاِء فمالس توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي آذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي قربۚو  اللَّهو

رِينيطٌ بِالْكَافحم  مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادوا  ۖيقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماَء لَها أَضۚكُلَّم 

  .4﴾إِنَّ اللَّه علَٰى كُلِّ شيٍء قَديرۚ ه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم ولَو شاَء اللَّ

إن مثل هؤالء املنافقني كمثل رجل أوقد نارا : قال ابن األثري يف شرح وتوضيح التشبيه األول  
طفئت ناره  يف ليلة مظلمة مبفازة فاستضاء ا وما حوله، فاتقى ما خياف وأمن، فبينا هو كذلك إذ

فبقي مظلما خائفا، وكذلك املنافق إذا أظهر كلمة اإلميان استنار ا، واعتز بعزها، وأمن على نفسه 
وهذا التشبيه للمنافقني يف " 5.وماله وولده، فإذا مات عاد إىل اخلوف وبقي يف العذاب والنقمة

من اإلسالم كالنار اليت جتملهم بظاهر اإلسالم وحقنهم دماءهم مبا أظهروا فمثل ما جتملوا به 
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إن اهللا تعاىل شبه حال املنافقني حبال املستوقد املذكور يف أمر مأخوذ من . 1"يستضيء ا املستوقد
ويف تلك الغرابة مجال ألن  2.أمرين مها الطمع يف املطلوب ملباشرة أسبابه، وتعقبه احلرمان واخليبة

  .شبيه ويكشف عن عناصره القارئ يبحث عن املتعة الفنية حني حيدد أطراف الت

إن القرآن الكرمي ال يبسط املعىن املمثل له، وإمنا يكتفي بالتلميح له ويترك الذهن يكد يف  :اإلجياز .2

إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا ﴿: البحث عنه، وجند هذا باخلصوص يف التشبيهات املركبة مثل قوله تعاىل

 نم اهلْنزاٍء أَنكَم ضالْأَر ذَتٰى إِذَا أَختح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يمضِ مالْأَر اتبن لَطَ بِهتاِء فَاخمالس

لْنعا فَجارهن لًا أَوا لَينرا أَماها أَتهلَيونَ عرقَاد مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخزيدصا حاه ا كَأَنْ لَم
  . 3﴾تغن بِالْأَمسِ

يف هذه اآلية عشر مجل، وقع ":ا يتميز به من إجيازقال السيوطي يف توضيح هذا التشبيه، وم  
يف  - التركيب من جمموعها، حبيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه إذ املقصود تشبيه حال الدنيا

حبال ماٍء نزل من السماء، وانبت أنواع العشب،  - سرعة تقضيها، وانقراض نعيمها، واغترار الناس ا
وزين بزخرفها وجه األرض، كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة، حىت إذا طمع أهلها فيها، وظنوا 

  . 4"أا مسلمة من اجلوائح، أتاها بأس اهللا فجأة، فكأا مل تكن باألمس
والتشبيه يف . 5واملصري إىل الزوال شبه احلياة الدنيا بالنبات على تلك األوصاف من االغترار   

اآلية أحسن موقعا، وأبلغ معىن من مجيع ما وصف به حال الدنيا، وميل النفوس إليها مع قلة صحبتها 
  6.واالستمتاع بلذا، فكذلك حال النبات واملاء يف النضارة واحلسن، مث العود إىل اجلفاف واليبس

وام اخلصب، مث ما يكون بعد ذلك من تفرق وكان للعرب أشعار كثرية يف جميء املطر ود  
  :األحبة ومفارقة األوطان بعد غور املياه ونفاذ الكأل، يقول لبيد بن ربيعة واصفا مرابيع األنواء

                زِرقت مرابيع النجوم وصابا   ه   والر قدواعد ها فَجرِودههاام  

                                                             
  .53ص ، م1987 -ھـ1407، 1، طمحمود حسن الشیبانيآن، تحقیق البغدادي، الجمان في تشبیھات القر ابن ناقیا . 1

لبالغة، تحقیق وتعلیق، إبراھیم شمس الدین، منشورات محمد علي ھـ، اإلشارات والتنبیھات في علم ا 729محمد بن علي محمد الجرجاني، ت .  2
  . 154م، ص  2002 -ھـ 1423، 1بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .24یونس .  3
  .104، ص 2السیوطي، اإلتقان، ج.  4
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  الطويل          1اهماعنها واؤبـظ نِيتهلْباجلَ      تلَفَطْان وأَقَهياَأل وعرا فُلَعفَ      
: املطر اللني، األيهقان: املطر الكثري، الرهام: املطر، اجلود: أمطار الربيع، الودق: مرابيع النجوم

  2.احلافتني: صار هلا أطفال، اجللهتني: اجلرجري نبات يستعمل يف الطب، أطفلت
مرابيع النجوم، (ونرى كيف حفل النص بذكر املطر، وقد تغىن به يف البيت األول أربع مرات   

وقد .. وهي كلها أمساء مجيلة للمطر، وإمنا قصد الشاعر هنا مطر النماء واخلري) الودق، اجلود، الرهام

  .3﴾ فَترى الْودق يخرج من خلَاله ﴿: جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

ۖ لَه دعوةُ الْحق ﴿ :يف صورة حمسوسة مثل ما سبق، ومثل قوله تعاىل: إبراز املعاين الذهنية. 3

اه وما هو والَّذين يدعونَ من دونِه لَا يستجِيبونَ لَهم بِشيٍء إِلَّا كَباسط كَفَّيه إِلَى الْماِء ليبلُغَ فَ

 هغالبِب ۚملَالٍوي ضإِلَّا ف رِيناُء الْكَافع4﴾ا د.  

يرى سيد قطب أا صورة تلح على احلس والوجدان، وجتتذب إليها االلتفات، فال يستطيع   

أن يتحول عنها إال جبهد ومشقة، وهي من أعجب الصور اليت تستطيع أن ترمسها األلفاظ، شخص 
يريد أن يبلغ فاه ولكنه ال يستطيع ولو مد مدة حي شاخص باسط كفيه إىل املاء، واملاء منه قريب، 

أي كباسط كفه من غري تناول  ﴾كَباسط كَفَّيه﴿ودعوة احلق هي إخالص الوحدانية  5.فرمبا استطاع

  6.اإلناء، ليبلغ فاه ببسط كفه ودعائه

كما " صلى اهللا عليه وسلم"فقط من البيئة اليت عاش فيها الرسول  إن القرآن ال يستمد تشبيهاته. 4

هو الشأن عند الشعراء والكتاب الذين يستوحون صورهم البيانية من بيئتهم، بل يستمدها أيضا من 
  7.بيئات بعيدة ال ميكن أن ختطر مبخيلته، وال مبخيلة من عاش معه

                                                             
  . 164م، ص2008-ھـ1429، 2لبید، دیوانھ، دار صادر، بیروت، ط.  1
  ..106، ص الجمان في تشبیھات القرآنابن ناقیا البغدادي، .   1
  .106، ص المرجع نفسھابن ناقیا البغدادي، .  2
  .43النور .  3
  .14الرعد .  4
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  .139ابن ناقیا البغدادي، المصدر نفسھ، ص  . 6
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وال غالبا انعكاسا للحياة البدوية يف الصحراء ويرى مالك بن نيب أن ااز القرآين ليس دائما   
فهو يستمد على عكس ذلك، عناصره وألفاظ تشبيهاته من بيئات وأجواء ومشاهد خمتلفة جدا، 
فاألفكار املتصلة بالنبات كالشجرة وأنواع احلدائق تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع، طيبة اهلواء 

ملية، واألار اليت ختترق املروج اخلضراء تذكرنا أكثر من أن تصور أرض الصحراء القاحلة الر
باهلند أكثر مما تذكرنا مبفازات بالد  "الغانج"اف النيل أو الفرات أو ر باألرض اخلصبة على ضف

العرب، والسحب اليت تسوقها الرياح لتحيي األرض بعد موا ليست من املشاهد اليومية يف مساء 
الصافية ملتهبة حىت كأا موقد حناس حممي، عارية عرى الصحراء العرب، فإن هذه السماء القارية 

نفسها، وفضال عن ذلك فإننا جند يف القرآن صورا ذهنية كثرية ال تتصل بسماء اجلزيرة وال 
   1".بأوضاعها

سبه والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يح﴿: ومن األمثلة اليت قدمها لذلك قوله تعاىل  

 هابسح فَّاهفَو هدنع اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم اَءهٰى إِذَا جتاًء حآنُ مۗالظَّم  رِيعس اللَّهو

، ففي هذه الصورة األخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية املنبسط واخلداع الومهي 2﴾الْحسابِ

يب النوع، فأرض الصحراء ومساؤها قد طبعا عليه انعكاسها، فنحن هنا أمام عناصر جماز عر. للسراب

فليس ما نالحظ مما يتصل بالظاهرة القرآنية اليت تشغلنا، سوى ما جنده يف اآلية من بالغة، حني 
تستخدم خداع السراب املغم، لتوكد مبا تلقيه من ظالل تبدد الوهم اهلائل، لدى إنسان خمدوع، 

وهنا  3.سراب احلياة...  الشديد، يف موضع السراب الكاذبينكشف يف اية حياته غضب اهللا
إلسالم ليتجلى مجال التصوير يف القرآن حيث قرن اهللا تعاىل بني الذين كفروا بأعماهلم املعادية 

  .، وما أسع ما يأيت احلساب والعقابحراء حيسبه الظمآن ماء وما هو مباءصكالسراب يف ال

وجمازاته فقط من عامل الشهادة، وإمنا أيضا من عامل الغيب،  تشبيهاتهالقرآن الكرمي ال يستمد  .5

كما يف بعض قصص األنبياء، ووصف يوم القيامة واجلنة والنار، واإلشارة إىل بعض احلقائق العلمية 
                                                             

  .294مالك بن نبي، الظاھرة القرآنیة، ص .  1
  .39النور .  2
  .295مالك بن نبي، المرجع نفسھ، ص .  3
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كَغلْيِ  في الْبطُونكَالْمهلِ يغلي  طَعام الْأَثيمِ إِنَّ شجرت الزقُّومِ﴿: ومن األمثلة على ذلك قوله تعاىل

  .2﴾طَلْعها كَأَنه رُءوس الشياطنيِ إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ﴿: ، وقوله تعاىل1﴾الْحميمِ

الناس ال يعرفون رؤوس الشياطني كيف تكون؟ ولكنها مفزعة وال "أن :ويرى سيد قطب  
فكيف إذا كانت طلعا يأكلونه وميأل ون منه البطون؟ لقد  وجمرد تصورها يثري الفزع والرعب،. شك

كيف تنبت يف أصل اجلحيم : فحني مسعوا امسها سخروا وقالوا. جعل اهللا هذه الشجرة فتنة للظاملني
يا معشر قريش، هل تدرون : "يسخر ويتفكه -وهو أبو جهل بن هشام-وال حتترق؟ قال قائل منهم 

عجوة يثرب كالزبد، واهللا لئن استمكنا منها : ال، قال: حممد؟ قالوا ما شجرة الزقوم اليت خيوفكم ا
وشبهها  3".ولكن شجرة الزقوم هذه شيء آخر غري ذلك الطعام الذي كانوا يعرفونه." لرتقمنها تزقما

وقد فنت املشركون ملا ذكر اهللا شجرة "برؤوس الشياطني تقبيحا هلا ألن كل قبيح يوسم بالشيطان، 
  4"إن النار تأكل الشجر فكيف ينبت فيها الزقوم وقالوا

إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصرِ، كَأَنه  ﴿: ومن األمثلة عليها أيضا قوله تعاىل يف وصف نار جهنم  
فْرالَةٌ صويف اللون والكثرة والتتابع  ،اعلم أنه تعاىل شبه الشرر يف العظم بالقصر: ، قال الرازي5﴾جِم

إن ابتداء الشرر يعظم فيكون كالقصر مث يفترق فتكون تلك  :وسرعة احلركة باجلماالت الصفر، وقيل
  6.القطع املتفرقة املتتابعة كاجلماالت الصفر

مثَلُ اللَّه نور السماوات والْأَرضِ ﴿: تعاىل قوله الكرمي القرآن يف وردت اليت التشبيهات ومن   
رجش نم وقَدي يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججالز ةاججي زف احبصالْم احبصا ميهف كَاةشكَم ورِهن ة

ع ورن ارن هسسمت لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقرلَا ش ةونتيز كَةاربم ي اللَّهدهورٍ يلَى ن
يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضياُء وشي نم ورِهناآلية هذه يف املشبه إن. 7﴾ل 

                                                             
  .46-43الدخان .  1
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  . 2988م ص 1990-ھـ16،1410، ط23،ج5مجلدسید قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، .  3
  .194ابن ناقیا البغدادي، الجمان في تشبیھات القرآن، ص.  4
  .33-32المرسالت .  5
  ..227، ص 30الرازي فخر الدین، تفسیره التفسیر الكبیر، ج.  6
 .35نور ال.  7



 

233 

 القلب أن ترى أال السبيل سواء إىل فيهدي الضمري، على ويشرق القلب، يغمر الذي النور هو الكرمية
  .السبل وأقوم احلق إىل فيهتدي ضوءه عليه ييلق املصباح، هذا من أكثر إىل حاجة يف ليس

 مبا وصفه، يف وتتأنق املصباح هذا ضوء نصف قضت قد رأيتها الكرمية اآلية تأملت وإذا  
 له كوكب كأنه يتألأل جتعله قوة، ضوءه تكسب زجاجة له املصباح فهذا ه،ءوصفا قوته لك يصوره

 نصيب، بأوىف الشمس من أخذت قد مباركة شجرة فمن املصباح هذا زيت أما وملعانه، الدر بريق
  .نار متسسه مل ولو يضيء ليكاد حىت زيتها لذلك فصفا

 وميزق الشك ظالم يبدد أن جدير ومثله الليل، ظلمة يبدد أن جدير املصباح هذا أن ترى أال  
  . 1وبراعته ودقته التشبيه هذا مجال ذكرناه مبا ظهر وقد. والنفاق الكفر دجى

 املؤمن عبده قلب يف وضعه الذي اهللا نور شبه حيث متثيلي تشبيه أعاله املذكور التشبيه إن  
 فهي واحلسن، الصفاء يف الدري الكوكب تشبه زجاجة داخل كوة يف املوضوع الوهاج باملصباح

  .2التشبيه روائع من وهو متعدد من منتزعة صورة
كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمَآنُ ماًء حتى إِذَا جاَءه والَّذين ﴿: تعاىل قوله وأما  

 الطبيعية الصورة هذه أنظر. 3﴾لَم يجِده شيئًا ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ
 يرى اليت اللحظة هذه عاش أو جرا من الناس من يكون وقد مرآها، فيغرهم مجيعا الناس يراها اليت
كما . ماء شربة جيد أن ويتمىن العطش شدة من يلهث وهو األطراف مترامية صحراء يف السراب فيها

 اكافر منها سقى ما بعوضة جناح عدل عند اهللات الدنيا كانت لو"": صلى اهللا عليه وسلم"قال الرسول 
 ولكن ظمأه، حرارة يطفئ أن يريد إليه، فيسعى ماء، يظنه السراب إىل اإلنسان وميضي" ،4"ماء شربة

 يف جيد أنه يأمل، كان مما شيئا جيد فال جهيد جهد بعد إليه يصل حني قلبه، اخليبة متأل أن يلبث ال
  .5نافعة جمدية أا تظن الكفر، أعمال توضح قوية صورة السراب هذا
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 ال ضائع فيه، أمن ال خميف فيه، نور ال مظلم جمال هو :آخر جماال يعرض القرآين السياق إنه  
ثُم قَست ﴿: تعاىل قوله يف اآلخر التشبيه وأما. 1الكفار فيه يعيش الذي الكفر جمال هو ذلك فيه، خري

 بالذهن ختطر عندما القسوة أن ترى ال أو. 2﴾قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً
 ا هلم حجارة هي إليها، قلوم يقيس اليت احلجارة إن .3القاسية اجلاسية احلجارة جوارها إىل خيطر
 قلوب فهي تندى، وال تلني ال قلوم فإذا ﴾اثْنتا عشرةَ عينا﴿ يتفجر املاء منها رأوا فقد عهد، سابق

محمد ﴿: تعاىل قوله الفتح سورة يف الواردة التشبيهات ومن .4كافرة ةبجمد فهي وأقسى أجدب
فَضلًا من اللَّه رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ 

أَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضعٍ ورجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودج
الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفََآز طْأَهش جر5﴾أَخ.  

 ساقه وتضخم فيغلظ عوده يشتد الذي القوي بالزرع اهللا رسول أصحاب تعاىل اهللا شبه لقد  
 مث نباته بداية يف ضعيفا يبدأ الزرع أن فرغم. 6"سويا قويا مستقيما لكنه مييل، وال يعوج فال ومتتلئ
 والنماء، الكثرة يف خذواأ مث ضعافا قلة بدأوا اهللا رسول أصحاب فكذلك يوم بعد يوما ويقوى يشتد
  .7وغيظا حقدا الكفار وقلب جة حممد قلب متأل قوة وصاروا عضدهم، يوقو ساعدهم، اشتد حىت

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم ﴿: اجلمعة سورة يف تعاىل قوله أيضا التشبيهات ومن  
 اللَّه اتوا بَِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي يدهلَا ي اللَّهو

نيمالظَّال م8﴾الْقَو.  
 محلوا الذين إسرائيل بين رسالة اية تعاىل اهللا ا وصف شائن ومثل بائسة، ريةز صورة إا  
 له وليس ضخمة، قيمة كتبا ظهره على حيمل الذي احلمار كمثل فهم ،ويؤدوها اهحيملو ومل األمانة
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 بآيات كذبوا الذين القوم مثل بئس منها، الغاية يف شريكا وليس صاحبها، ليس فهو ثقلها إال منها
  .1الظاملني القوم يهدي ال واهللا اهللا،

 وواضحة دقيقة الصورة تصبح حىت ويقيد يصف فهو دقته، القرآين التشبيه خصائص من  
 ولكن يعقل، ال الذي احلمار كمثل مثلهم: يقال أن التشبيه يف يكفي ال أنه يتراءى فقد...  أخاذة،
 فيها، مبا ينتفعوا فلم التوراة محلوا وقد هؤالء بني يقرن حني والتحاما، والتصاقا قوة تزداد الصورة

 الذي القيد هذا من يأيت الصورتني فتمام شيئا، ضمنته مما يدري وال العلم أسفار حيمل احلمار وبني
  .2وثيقة قوية بينهما الصلة جعل

 لصلة ملا أكثر، أو بأمرين وشبه واحدا يكون قد املشبه أن أيضا القرآين التشبيه مميزات ومن  
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ﴿: تعاىل كقوله النفس، يف للفكرة تثبيتا يشبهه، وما األمر هذا بني تربط

ا يبصرونَ صم بكْم عمي فَهم نارا فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لَ
أَو كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في َآذَانِهِم من  لَا يرجِعونَ

رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعو3﴾الص.  
 احلرية هذه وتزداد. أمرهم واضطراب املنافقني وحرية حياة يصور اآليات هذه يف تعاىل اهللا إن  
 ميشي فما  أين  عرفف ،طريقه تضيء نارا أوقد الذي الساري هذا صورة استحضرت هي إذا وتشتد،

 يأخذ كيف وال قدمه، يضع أين فيه السائر يدري ال دامس، ظالم املكان ومشل الضوء ذهب أن يلبث
 والرعد بالربق املصحوب املطر صورة مث خطوات، يرتد حىت خطوة ميشي وال يتخبط فهو سبيله،
  .4بصره خيطف فيكاد الربق أما الرعد، من أذنه يف أصابعه فيجعل

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ ﴿: تعاىل قوله التشبيهات ومن  
لَّهضلَ ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي كاِء كَذَلمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجا ي

 اجلبل، إىل املصعد صدر كضيق احلق دعوة يسمعون عندما الكفار هؤالء صدور تضيق. 5﴾يؤمنونَ
 املناطق ألن. احلديث العلم أدركها علمية حقيقة وهذه. والعناء التعب من ويلهث نفسه جير فهو
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 وهذا الوفاة، إىل تؤدي وقد املرضى وخاصة الناس من الكثري صدور فتضيق األكسجني قليلة العالية
  .تدريبام أماكن يغريون عندما الرياضيني عند حيدث ما غالبا

: تعاىل قوله يف جاء ما ،هواه واتبع اإلميان عن انسلخ من جتسد اليت التشبيهات أمجل ومن  
ولَو شئْنا  نواتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي َآتيناه َآياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِي﴿

ه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو لَرفَعناه بِها ولَكنه أَخلَد إِلَى الْأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُ
 البيان إن 1﴾تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بَِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

 املالمح، بارز السمات، شاخص احلركة، عنيف متحرك، حي مشهد يف املثل يصور املعجز القرآين
  .2الواقعة احلياة إيقاعات كل حيمل االنفعاالت، واضح

 واهلوان، الذلة مثال عاش فقد هواه، واتبع اإلميان عن وانسلخ كفر، مث آمن الذي" مثال إنه  
 هذا أن االثنني بني الصلة يف يزيد ومما وحقارته، خسته عن يبني شبها الكلب يف القرآن وجد وقد

 أم اإلميان، إىل أدعوته سواء الفؤاد، مضطرب العقيدة، مزعزع القلب، مطمئن غري يظل املنسلخ
 يصوره مشهد فهو ،3"وأمهلته تركته أم وزجرته، تهدطرسواء  الهثا يظل كالكلب أمره، أمهلت
 يؤتيهم الذين ينسلخ أجلها من اليت الدنيا هذه أغراض وراء اللهاث ذلك إنه" رائعا، تصويرا القرآن

 سواء صاحبه يتركه ال والذي أبدا، يطمئن ال الذي القلق اللهاث ذلك. منها فينسلخون آياته اهللا
  .4"أبدا فيه منطلق فهو تعضه، مل أم وعظته

واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء ﴿: تعاىل قوله أيضا التشبيهات ومن  
  .5﴾فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ فَأَصبح هشيما تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتدرا

اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في ﴿: أخرى مرة وقال  
االْأَمطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَيكَم لَادالْأَوالِ و6﴾و .  
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ضِ إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَر﴿: ثالثة مرة وقال  
مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضالْأَر ذَتى إِذَا أَختح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يما  مهلَيونَ عرقَاد

ن كسِ كَذَلبِالْأَم نغت ا كَأَنْ لَميدصا حاهلْنعا فَجارهن لًا أَوا لَينرا أَماهمٍ أَتقَول اتلُ الَْآيفَص
  .1﴾يتفَكَّرونَ
 عامرا أمامنا مزدهرا نراه الذي العامل هذا فناء يصور التشبيه إىل جلأ الكرمي القرآن تصوير إنه  
 يجا فيصبح املاء من يرتوي الزرع يف القرآن فيجد وخلوده، استمراره إلينا فيخيل اجلمال، بألوان
 يف القرآن جيد -الرياح تذروه هشيما ويصبح ويصفر يذبل أن يلبث ال ولكنه رائيه، يعجب نضريا،

 النفس يف معناه ليستقر وأطنب، التشبيه هذا يف مرة القرآن أوجز ولقد -الدنيا احلياة هلذه شبها ذلك
  .2القلب يف أثره وحيدث
 عرض تقصريه يف اللفظي النسق تعاىل اهللا استخدم) الكهف سورة من( األول التشبيه يف  
اختلَطَ بِه نبات ﴿ ـف ﴾ماٍء أَنزلْناه من السماِء﴿: الفاء عليه تدل الذي بالتعقب وذلك املشاهد،
  .3!حياةً أهوا ما أو حياةً أقصرها فما ،﴾أَصبح هشيما تذْروه الرياح﴿ ـف ﴾الْأَرضِ
 إليه تنتهي جد من اآلخرة يف ما إىل بالقياس أطفال كلعبة احلياة تبدو الثانية الصورة ويف  
 ميضي مث ،احلقيقة هي هذه... وتكاثر - وتفاخر - وزينة - هلو - لعب! احلياة لعبة بعد أهلها مصائر
 يهيج مث) الزراع( الكفار أعجب غيث كمثل املبدعة، القرآن طريقة على مصورا مثال هلا يضرب

 احلياة شريط وينتهي ﴾ثُم يكُونُ حطَاما﴿ قريبا أجله يبلغ األجل موقوت فهو للحصاد، مصفرا فتراه
  .4!احلطام مبشهد ينتهي... املألوفة البشر مشاهدات من املأخوذة املتحركة الصورة ذه كلها

 باحلركة احلافلة التصويرية القرآن مشاهد من مشهدا القرآين السياق يصور الثالثة الصورة ويف  
 األرض إا... انتباه دون األحياء عليها ومير يوم كل يف تقع اليت املشاهد من ذلك مع وهي واحلياة،

 وبإرادم ازدهرت، جبهدهم أا يظنون ا، ونومزه وأهلها. وتتربج لعرس تتزين جملوة عروس كأا
 ويف امللعلع، الفرح هذا نشوة ويف املمرع، اخلصب هذا وسط ويف فيها، األمر أصحاب وأم ،تزينت
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 إا..  باألمس تغن مل كأن حصيدا فيجعلها ارا أو ليال اهللا أمر يأتيها... الواثق االطمئنان هذا غمرة
  .1واالطمئنان والزينة اخلصب مشهد عرض يف إطالة بعد..  وخطفة ومضة

  :باالستعارة التصويرمجالية . 2
مبالغة منه  االستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه بادعاء أن أحدمها هو بعينه اآلخر، وذلك    

: ويقال 2.لقيت أسدا: يف التعبري عن شدة التشابه بينهما، مثل أن تقول عن مالقاتك لرجل شجاع

اللفظ : زوج ااز بالتشبيه فتولد بينهما االستعارة، فهي جماز عالقته املشاة ويقال يف تعريفها
تستعار الكلمة من شيء حقيقة االستعارة أن : وقال بعضهم. املستعمل فيما شبه مبعناه األصلي

معروف ا إىل شيء مل يعرف ا وحكمة ذلك إظهار اخلفي وإيضاح الظاهر الذي ليس جبلي، أو 

وحقيقة أنه يف أصل  4﴾وإِنه في أُم الْكتابِ﴿: 3حصول املبالغة، أو اموع، مثال إظهار اخلفي

. لألصل، ألن األوالد تنشأ من األم، كما تنشأ الفروع من األصول" األم"الكتاب، فاستعري لفظ 
وحكمة ذلك متثيل ما ليس مبرئي حىت يصري مرئيا، فينتقل السامع من حد السماع  إىل حد العيان، 

واخفض لَهما ﴿: مثل قوله تعاىلواالستعارة توضح ما ليس جبلي فيصري جليا، . 5وذلك أبلغ يف البيان

فاملراد أمر الولد بالذل لوالديه رمحة، فاستعري للولد أوال جانب، مث للجانب جناح،  6﴾جناح الذُّلِّ

الذل : ويرى الراغب7.أي اخفض جانبك ذال" واخفض هلما جانب الذل"وتقدير االستعارة القريبة 
 لفظ يف هذا املكان إىل ما يرفع، استعريقصد ضرب يضع اإلنسان،وضرب يرفعه، و:عل ضربني

  8.استعمل الذل الذي يرفعك عند اهللا: اجلناح، فكأنه قيل

وحكمة االستعارة يف هذا جعل ما ليس مبرئي مرئيا، ألجل حسن البيان، وملا كان املراد   
من  خفض جانب الولد للوالدين، حبيث ال يبقى الولد من الذل هلما واالستكانة مركبا، احتيج
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االستعارة إىل ما هو أبلغ من األوىل، فاستعري اجلناح، ملا فيه من املعاين اليت ال حتصل من خفض 
شبه الولد يف سعيه وحنوه وعطفه على والديه "وإمنا  1"أن الذل ال جناح له"ويف احلقيقة . اجلناح

  2.لفراخه فيكون الكالم استعارة بالطائر الذي خيفض جناحه حنوا وعطفا وحياطة 

فالطائر يترفع إىل السماء برفع جناحيه وبسطهما، وينحط إىل األرض خبفضهما وضمهما   
  3.فشبه التواضع خبفض جناحي الطائر يف احنطاطه

 كما ريةعا طلبه إذا: املال استعارة: قوهلم من مأخوذة: ااز من ضرب واالستعارة     
 من ضرب هي اليت احلقيقية العارية من مأخوذة اازية االستعارة يف األصل: األثري ابن قول يف جاء

  .4األشياء من شيئا بعض من الناس بعض يستعري أن وهي املعاملة،
 أصل يف استعماهلا موضع عن العبارة نقل االستعارة: العسكري هالل أليب الصناعتني يف وجاء  

 ،واملبالغة تأكيده أو عنه اإلبانة وفضل املعىن شرح يكون أن إما الغرض وذلك. لغرض غريه إىل اللغة
يوم يكْشف ﴿: تعاىل قوله مثل... فيه يربز الذي املعرض حيسن أو اللفظ من بالقليل إليه اإلشارة أو

 وإن: األمر شدة عن يكشف يوم: قال لو قوله من له قصد مما وأدخل وأحسن أبلغ فهذا 5﴾عن ساقٍ
  .فيه ساقك عن مشر..  أمره يف اجلد إىل حتتاج ملن تقول أنك ترى أال..  واحد املعنيان عن كان

 ومن .6أمرك يف جد قولك من نفسه يف كدوأ منك القول هذا فيكون.. له حيازميك واشدد 
وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونفخ في ﴿: قوله تعاىل اهللا كتاب يف الواردة االستعارات

 تدرك ال احتشادا الناس، من احلاشد اجلمع هذا تصور )ميوج( فكلمة 7﴾فَجمعناهم جمعاالصورِ 
 حركة يرسم مشهد إنه .8واضطراب متوج فيه رحكب الزاخر احلشد هذا صار حىت مداه، العني

 منشرين، مبعوثني وعصر، وزمان جيل كل ومن وأرض، وجنس لون كل من البشرية اجلموع
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 اختالط وختتلط املوج تدافع مجوعهم تتدافعهم انتباه، غري ويف نظام غري يف ويضطربون خيتلطون
  .  1املوج

 إىل يشكو زكريا .2﴾قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيبا﴿: تعاىل قوله ويف  
 قوامه وهو فيه، ما أصلب هو فالعظم. وهن قد كله اجلسم يكون العظم يهن وحني العظم، وهن ربه

 نار كأنه الشيب جيعل املصور والتعبري. شيبا الرأس اشتعال إليه وسيكون عليه، وجيتمع به يقوم الذي
  .3دسوا املشتعل الرأس يف يبقى فال املشتعلة، النار هذه لتشمله كأمنا كله الرأس وجيعل ،تشتعل

 أظهر هو ما إىل الظاهر خراجإ فهو الشيب، ضياء على النار ضياء لفضل" اشتعل" لفظ استعار  
 على القدرة وعدم الشيب، انتشار سرعة على الداللة من فيها وما االستعارة سر يكشف وهذا ،4منه

  .5النهاية تكون حىت توقف دون تزحف اليت بالشيخوخة مرتبط وهذا منعه،
 بياضه يف النار بشواظ الشيب شبه: "الزخمشري فيقول عجيب، البالغة يف موقع له التعبري إن  
 خمرج أخرجه مث النار، باشتعال مأخذ كل منه وأخذه فيه وفشوه الشعر يف وانتشاره وإنارته

 يضف ومل ،يزايمت الشيب وأخرج الرأس، وهو ومنبته الشعر مكان إىل االستعمال سندأ مث ،االستعارة
  .6بالبالغة هلا وشهد اجلملة هذه فصحت مث فمن زكريا، رأس أنه املخاطب بعلم اكتفاء الرأس

 ،7﴾وَآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿: يف القرآن االستعارات ومن 
 يف الكون هذا إىل الظالم بيبدو قليال، قليال الكون عن الضوء احنسار للعني تصور" نسلخ" فكلمة

 الظاهر هذه عن القرآين التعبري إن. 8الليل ظلمة من متخفيا كان ما ظهر الضوء جعاتر إذا حىت بطء
 هم فإذا الليل من النهار اهللا يرتع مث بالليل، متلبسا النهار يصور فهو فريد، تعبري) والنهار الليل توايل(

  . 9مظلمون
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 1﴾من الظُّلُمات إِلَى النورِكتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس ﴿: تعاىل قوله االستعارات ومن  
 هذا وسط احلق، إىل يهتدي فال الضال أمام الطريق ينبهم مدى أي إىل لك يصور الظلمات ومجع
 الذي النور األكرب، النور هو هنا والنور الوجود، يف اهللا نعم لجأ فهو النور أما ،2املتراكم الظالم
بلْ ﴿: تعاىل قوله االستعارات ومن .3وحسه قلبه يف الوجود به ويشرق اإلنسان، كيان به يشرق

قاهز وفَإِذَا ه هغمدلِ فَياطلَى الْبع قبِالْح فقْذاحلق فكأمنا. متحركة حسية صورة يرسم التعبري 4﴾ن 
 احلق ألن..  ذاهب هالك زاهق هو فإذا !دماغه فيشق الباطل، على به تقذف. القدرة يد يف قذيفة
 ال طارئ أصال، الكون هذا خلقة عن منفي والباطل الوجود، تكوين يف عميق الكون، طبيعة يف أصيل
  .    5فيدمغه باحلق عليه ويقذف اهللا، يطارده له، سلطان وال فيه، أصالة

 يف االستعارات أمجل من إا، 6﴾واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة﴿: تعاىل وقوله  
 أبنائهما أمام واهلوان بالذل وأحسا كربا إذا والديه مع اإلنسان يتعامل أن جيب كيف تبني القرآن

 ومظهر بأنفه، املرء يشمخ حني الغطرسة مظهر هو واجلانب"..  واجلانب واجلاه باملال األقوياء
 إىل حباجة فلسنا امللكية، معىن على ال للذل اجلناح إضافة الصلة هذه أجازت – يتضامن حني التواضع

 يف هنا ذلك ومجال للجانب، اجلناح استعارة إىل حباجة ولكنا جناحه، نستعري بطائر الذل تشبيه
 يظل كما وحب، رعاية من أباه االبن به يظل أن ينبغي مبا يوحي املوضع هذا يف اجلناح كلمة اختيار
  . 7فراخه صغار الطائر

 والديه على وعطفه وحنوه سعيه يف الولد شبه: "االستعارة هذه توضيح يف باديس ابن وقال  
 الطائر ألن اجلناح خفض وهو ةبالزم إليه وأشري به املشبه وحذف فراخه، على كله ذلك يف بالطائر،

. 8"بالكناية استعارة الكالم يف فيكون لفراخه وحياطة وعطفا حنوا جناحه خيفض وإمنا اجلناح، ذو هو
 مقوماا بكل واجلهر العقيدة، هذه حبقيقة الصدع إن 9﴾ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا﴿: ومنها
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 الكامل بالبيان لدةباملت املشاعر ويوقظ الغافية، الفطرة يهز الذي هو النافذ القوي فالصدع ومقتضاياا،
  .1ولني ومودة ولطف اخلطاب يف وحكمة جلي وضوح يف العقيدة هذه حقائق لكل

 عن التعبري عند إال القرآن يف تأيت ال" أفرغ" كلمة إن 2﴾صبراربنا أَفْرِغْ علَينا ﴿: ومنها  
 القرآين التصوير فيأيت والفزع اخلوف من جتد ما بسبب عنيفا، هزا القلوب ز اليت الصعبة املواقف
 فتهدأ قلوم يف والسكينة الطمأنينة فيبث عليهم ويسكب املؤمنني يغمر بارد مباء الصرب مشبها
  .3وتثبت

 مينت نعمة اهللا حببل املعتصمة األخوة إا 4﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا﴿: ومنها  
 احليان إما. دائما عباده من حيبهم ملن اهللا يهبها نعمة وهي األوىل، املسلمة اجلماعة على ا اهللا

 حىت العداوة نار يوقدون الذين اليهود جياورمها يثرب، يف اجلاهلية أعداء) واخلزرج األوس( العربيان
 فأصبحوا األعداء اإلخوة قلوب بني ألف -  اهللا وبفضل- اإلسالم فجاء ،احليني روابط تأكل

  .5بنعمته ينعمون وهم اهللا حببل نيمعتصم
الَّذين خلَوا من قَبلكُم أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ ﴿: تعاىل قوله ومنها  

اللَّه رصى نتم هعوا منَآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاُء ورالضاُء وأْسالْب مهتسم رصأَلَا إِنَّ ن 
قَرِيب املؤمنة باجلماعات بجتار إىل وجهها وهكذا األوىل، نياملسلم مجاعة اهللا خاطب هكذا 6﴾اللَّه 

 أمانته م وطنوي رايته، إليهم يكل الذين املختارين، عباده تربية يف -سبحانه – سنته وإىل قبلها، من
  .7العظيم الدور هلذا خيتار من لكل مطرد خطاب وهو وشريعته، ومنهجه األرض يف

 أن استطاعت ما مكاا كلمة تضع أن يف جهدت أنك ولو قوة، من )زلزلوا( لكلمة ما تأمل  
 حيث ﴾مستهم الْبأْساُء والضراُء﴿: تعاىل قوله ويف .8العنيف النفسي االضطراب هذا معىن تؤدي
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أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ ﴿: تعاىل قوله: أيضا االستعارات ومن. 1الشدة ملقاساة املس استعري
 تبِحا رى فَمدبِالْهيندتهوا ما كَانمو مهتارجاهلدى كان. أرادوا لو اهلدى ميلكون كانوا فلقد. 2﴾ت 

فَما ﴿ املتجرون يكون ما اغفلف ﴾ِالْهدى اشتروا الضلَالَةَ﴿ ولكنهم أيديهم، يف وكان هلم، مبذوال
يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحمستعار فاألول واالختيار، لالستبدال االشتراء استعري حيث. 3﴾ر 

 وهي والتجارة، الربح من" واالختيار االستبدال" منه املستعار مئيال مبا قرن مث له مستعار والثاين منه
 والكفر بالرشاد الغىن استبدلوا إم 4املرشحة باالستعارة ومساها االستعارة أنواع أبلغ السيوطي عند

ولَما سكَت عن موسى الْغضب ﴿: تعاىل قوله ماأ .5جتارم تربح ومل صفقتهم فخسرت باإلميان
احذَ الْأَلْوموسى، على مسلط هو وكأمنا حي، هو فكأمنا الغضب، خيتص القرآين التعبري إن 6﴾أَخ 

 كان اليت األلواح فأخذ نفسه إىل موسى عاد !لشأنه وتركه عنه،" سكت" إذا حىت...  وحيركه يدفعه
 يوصف ال الغضب ألن االستعارة جليات من هذه. 7عليه وسيطرته له الغضب دفع بسبب ألقاها قد

 سكت قيل وإمنا ،شوكته وكسرت مجرته وخبت الغضب موسى عن فتر ملا" :املعىن وإمنا بالسكوت
  .8"عنه زال غضبه سكن وإذا كالمه ويعلو خصامه يكثر أبدا الغضبان ألن الغضب
تكَاد تميز من الْغيظ كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم ﴿: أيضا االستعارات ومن  

يرذن كُمأْتا اشتد إذا ،القدر تغيظت قوهلم من 9﴾يباإلنسان خمصوصة به الصفة صارت مث غليا 
 بلغ إذا شأنه من الذي الغضبان املغيظ بصفة -منها باهللا نعوذ – النار وصف :تعاىل فكأنه املغضب

 من االنتقام يف ورغبتها النار حالة - وتعاىل سبحانه – شبه حيث. 10االنتقام يف يبالغ أن احلد ذلك
  .11حملسوس معقول استعارة وهي: الغيظ بشدة الكفار
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 املتكلمون عليه يتوافر القول مسالك من مسلكا بكوا االستعارة حسن يتحقق: االستعارة حماسن
 اخللق وتشمل مبكوناا الطبيعة تشمل فهي املترادفات، بني والتوافق األشياء بني العالئق إجياد بغية

 ولذة احلجة وقوة التعبري سعة من فيها جيد ملا إليها يلجأ املتكلم إن حىت وأشكاله، بصنوفه
  .1االستمتاع

 اجليدة احلسنة االستعارات من ورد ملا" الوساطة كتابه" يف فصال اجلرجاين القاضي عقد وقد  
 أردت ما أصبت وقد واإلحسان، احلسن جاءك فقد اجليدة االستعارة جاءتك فإذا: "قولهب واستهلها

 اجلمالية قيمتها وتذوق االستعارة إدراك من املتلقي يتمكن ولكي. 2"اللفظ ةوبوعذ الصنعة أحكام من
 إضاءة" ألن وذلك لأللفاظ الداللية ااالت معايشة على وقدرة خاص، لغوي بذوق التمتع من بد ال

 الذي احمليط هذا من ليست بأا وحيس يعرف ملن إال ينكشفان ال داللتها وإشعاع املستعارة الكلمة
 والتتابع األلفة يكسر مما واملباغتة املفاجأة عنصر يتحقق الداللية احلالة هذه إدراك وعند به، حلت

 فالكلمة وداللتني، سياقني بني تالقيا نعايش االستعارة مع إننا..  السياق يف الدالالت لسلسلة العادي
 حتمل هي بل وتتحول داللتها، تنفصل ال األساسي السياق يف جيري عما بعيد حميط من املستعارة

 على تبقى ال إذ جديدة كلمة فتغدو اجلديد الداليل اإلطار هذا من وتكتسب القدمي السياق ظالل
  .3اجلديدة احلالة يف مألوفا جزءا ليست وهي السالفة حالتها

 التشبيه إرادتك زادت كلما أنك االستعارة شأن من أن واعلم: "قوله إىل القاهر عبد وذهب  
 إن ،تأليفا ألف قد الكالم كان إذا تكون ما أغرب تراها إنك حىت حسنا، االستعارة تازداد ،فاءإخ

 ابن قول ذلك ومثال السمع، ويلفظه النفس، تعافه شيء إىل خرجت بالتشبيه، فيه تفصح أن أردت
  :  املعتز

  الكامل        4اابنع نِساحلُ اةــنجل       هتاحر انُصأغْ ترمثْأَ
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 إىل احتجت به وتفصح التشبيه تظهر أن على نفسك محلت لو أنك ترى أال: اجلرجاين يقول  
" املخضوبة أطرافها من العناب شبيه احلسن، لطاليب كاألغصان هي اليت يده أصابع أمثرت: "تقول أن

  :قوله يف منه أحسن البيت هذا يف" العناب" موقع كان ذلك جلأ من غثاثته، ختفى ال ما وهذا
                  ............... قَوست        وودا رعضت لىع العبِ ابِنالبرالبسيط     1د  

 يزيدها االستعارة طريف بني العالقة إدراك يف الغموض أن: اجلرجاين القاهر دبع يرى وهكذا  
 ةيفلط ختلص وههنا ،وتصرفها تفننها يف اال شاءت كيف هلا ويتسع ،شرفها غاية عنده فتبلغ حسنا

 املستعدة والنفوس السلمية والطباع النافذة والعقول الصافية، األذهان ذوو إال يبصرها فال روحانية،
  .2اخلطاب فصل وتعرف احلكمة تعي اليت

 عملية ألا وذلك الفين واإلبداع اللغوي اإلثراء وسائل أبرز من فهي فنية قيمة ولالستعارة  
 الفنية قيمتها االستعارة وتكسب .3الكلمات بني جديدة عالقات من تقيمه فيما اللغة يف جديد خلق

  : مقدمتها يف يأيت العناصر من جمموعة تضافر نتيجة املتميزة
 على الفائقة لقدرا وذلك خصائصها وأخص االستعارة مميزات أهم من اإلجياز يعد: اإلجياز. 1

 القاهر عبد وأدرك اململ، اإلطناب أو املخل التطويل من بريئة بارعة تصويرية بلغة املعاين عن التعبري
 من الكثري تعطيك أا ها،بمناق عنوان وهي ا ذكرت اليت خصائصها ومن": قال حني ذلك اجلرجاين

 الواحد الغصن من وجتين الدرر، من عدة الواحدة الصدفة من خترج حىت اللفظ، من باليسري املعاين
 ومن املعجزة يةالقرآن االستعارات: االستعارة يف اإلجياز على الدالة األمثلة ومن ،4"الثمر من أنواعا
إِذَا أُلْقُوا فيها سمعوا لَها شهِيقًا وهي ﴿: أهلها من شأا وبيان جهنم وصف يف تعاىل قوله ذلك
فُورت ظيالْغ نم زيمت كَادجوانبها تكاد حىت جهنم غيظ تصور رائعة تشخيصية صورة فهذه. 5﴾ت 

 أما لفظتان، ومها الفظيع للصوت استعري فالشهيق. منهم االنتقام يف ورغبة الكافرين من غيظا فجرتت
) تباين غري من تنشق( للفعل استعري" متيز"و البيان زيادة من فيه ما على وجزأ فهو واحدة لفظة الشهيق

                                                             
  :وھو.411في خزانة األدب للحموي صو. 140في الطراز للعلوي ص: الدمشقي الوأواء يأب: ـل البیت.  1

 .بردبال العناب على تضوع وردا         وسقت نرجس من ؤالؤلفأمطرت                     
 .66- 65 ص البالغة، أسرار الجرجاني، القاھر عبد.  2
  .120 ص بالغیة، قطوف شوارب، أبو محمد.  3
  .43 ص ،المصدر نفسھ الجرجاني، القاھر عبد.  4
 .8- 7الملك .  5
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اينا لغريه وصائرا على حدته وهو هو أن يكون كل نوع منه مب الشيء يف التميز ألن أبلغ واالستعارة
 الغليان لشدة الغيظ واستعارة تباين، غري منالشيء  ، ألن االنشقاق قد حيدث يفبلغ من االنشقاقأ

 يف واإلجياز الصورة لتكثيف وسيلة الصورة تكون وهكذا...  املراد املعىن على الداللة يف وأبلغ أوجز
  .1التعبري

 على فواقوو ذلك القدماء عرف وقد أغراضها أهم من وهي املبالغة االستعارة مميزات من: املبالغة. 2
 2"االستعارة وعيبت التشبيه لبطل كلها املبالغة بطلت ولو: "بقوله رشيق ابن عنها فعرب اخلاصية تلك
تدعوا من أَدبر  نزاعةً للشوى كَلَّا إِنها لَظَى﴿: تعاىل قوله مبالغة وأشدها القرآن يف أحسنها ومن

 يف ومن ريةشوالع واألخ والزوج بالبنني االفتداء-  األماين تلك عن عرد فيها" كال. "3﴾وتولَّى
...  نزعا والرؤوس الوجوه عن اجللود ترتع" للشوى نزاعة" تتحرق نار إا ستحيلوي -مجيعا األرض

 .4وتوىل أدبر من تدعو: وقصد إرادة عن والعذاب اهلول يف تشارك حية نفس ذات مفزعة غول وهي
  .أدبر عن ذكر اهللا وعن اإلميان به، وتوىل بسعيه إىل الفساد واإلعراض عنه

 املعنويات وجتسيم اردات بتشخيص وذلك اخليال إثارة على االستعارة تعمل: اخليال إثارة. 3
 خصب ميدان وهي ا، يدرك ما إىل باحلاسة يدرك ال ما فتخرج اجلمادات، على احلياة وخلع

 اجلمادات حتويل على وقدرا االستعارة بالغة إىل اجلرجاين القاهر عبد أشار وقد واإلبداع لالبتكار
 ةينمب اخلرس واألجسام فصيحا، واألعجم ناطقا، حيا اجلماد ا لترى فإنك: "فقال حية كائنات إىل

 عنذت حية فأصبحت اجلامدة املعاين شخصت اليت االستعارات ومن .5"جلية بادية اخلفية واملعاين
ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا ﴿: تعاىل قوله رمتوتأ

نيعا طَائنيولكي تاما خضوعا تعاىل اهللا إلرادة واألرض السماء خضوع الكرمية اآلية صورت. 6﴾أَت 
 هلما وجعلت حياة امعليه فأضفت حسيا تصويرا واألرض السماء صورت اخلضوع هذا اآلية تربز

  .7ألوامره وميتثل باخلضوع ويقر ينطق لسانا
                                                             

 .121-120 ص ،بالغیة قطوف شوارب، أبو محمد.  1
 .55 صم، 1981-ھـ5،1401، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط2ج ،الشعر محاسن في العمدة ق،رشی ابن.  2
 .17-15 المعا رج .  3
 .)ضوئیة نسخة(المعا رج،  سورة تفسیر، في ظالل القرآن قطب، سید.  4
 .43 ص، البالغة أسرار الجرجاني، القاھر عبد.  5
  .11فصلت .  6
 ).ضوئیة نسخة(  ،فصلت سورة تفسیر المصدر نفسھ، قطب، سید.  7
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 معه وتتفاعل به حتس النفس وجتعل وتبينه، احلقيقي املعىن تشرح االستعارة إن: وإبانته املعىن شرح. 4
: تعاىل قوله يف جاء ما األمثلة أبرز ومن ،معا واملبالغة باإلجياز يتميز جديد ثوب يف تعرضه أن بعد
 النار كاشتعال بالشيب الرأس باشتعال عنه فعرب الرأس يف الشيب كثر لقد 1﴾واشتعلَ الرأْس شيبا﴿
 بالوضوح تتسم صورة وهذه. الرأس على الشيب كعموم احلطب على النار فعموم ،احلطب يف

  .واإلبانة
 طريق عن االستعارة حتدثه الذي اللغوي الثراء به قصدي التجديد هذا: املعىن وسعة البيان جتديد. 5

 ترد الذي السياق باختالف ختتلف متعددة دالالت وإكساا معىن من بأكثر الواحدة الكلمة استخدام
 اجلامعة االستعارة فضيلة وعده التجديد ذا اإلقرار إىل اجلرجاين القاهر عبد دفع ما هذا ولعل ،2فيه

 ،نبال قدره تزيد مستجدة صورة يف أبدا البيان هذا تربز أا :فيها اجلامعة الفضيلة ومن: "قال حني
قد اكتسبت ا فوائد، حىت تراها مكررة  الواحدة اللفظة لتجد وإنك ،فضال الفضل بعد له وتوجب

 وخالبة مرموقة، وفضيلة منفرد، وشرف مفرد، نأش املواضع تلك منيف مواضع، وهلا يف كل واحد 
  .3ةوموقم
 احلالة نقل على الفائقة بقدرا االستعارة تتميز: نساناإل حيياها اليت الشعورية احلالة نقل. 6

 خالل من تقلبات ميزاجهل ونقال تصويرا دقيقا حلياته يتطلب وهذا نسان،اإل يعيشها اليت الشعورية
 وشبه ومفعوال وفاعال فعال اجلملة أطراف بني هارتباط مث جديدة بعالقات وما يربطه اللغوي صويرالت

  4.مجلة
  :ازـامجالية .3

 إىل نقل والتعدية اجلواز مبعىن مفعل وزن على ميمي مصدر وهو تعداه، إذا جيوز الشيء جاز من: لغة
 اسم مبعىن املصدر فيكون األصلي، مكاا جائزة أا باعتبار له وضعت ما غري يف املستعملة الكلمة
 اللغة يف هو وقيل املفعول، اسم مبعىن املصدر فيكون األصلي مكاا ا جموز أا باعتبار أو الفاعل،

                                                             
 .04مریم .  1
 .125-124 ص ،قطوف بالغیة شوارب، أبو محمد.  2
 .33 ص البالغة، أسرار الجرجاني، القاھر عبد.  3
 .125 ص ،المرجع نفسھ شوارب، أبو محمد.  4
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 الكلمة إىل نقل مث كذا، إىل سلكه املكان جاز من فهو والتعدية، اجلواز مكان مبعىن ميمي مصدر
  . 1له وضعت ما غري يف املستعملة
  .2له مناسب غري معىن على به للداللة واستعماله األصلي معناه من اللفظ نقل هو: اصطالحا

 وضع يف له وقعت ما غري ا أريد كلمة فكل ااز وأما: "بقوله ااز القاهر عبد ويعرف  
 جتوز فأنت باألسد، شبيها رجال ا تريد" األسد" كلمة ذلك مثال واألول الثاين بني ملالحظة واضعها

 الشجاع الرجل وهو له، توضع مل ما إىل املفترس احليوان وهو الكلمة له وضعت ما الكلمة ذه
 احليوان وهو الكلمة له وضعت وما الشجاع، الرجل وهو اآلن، ا املراد بني جتمع صفة ملالحظة
  .3بينهما جتمع اليت الشجاعة هي املالحظة وتلك املفترس،
 التخاطب به اصطالح يف ال له موضوعا يكن مل فيما استعمل ما هو ااز: القزويين عند وهو  

  .4الشجاع الرجل يف األسد كلفظة غريه يف وال
 أو ومزية لسر إال ااز إىل عنها يعدل وال باحلقيقة، يكون أن املعاين عن التعبري يف واألصل  

 املصاحل وقضاء اإلفهام رد تساق اليت املعاين عن احلقيقي التعبري يكون ما وغالبا...  وهدف غاية
 الصادقة، االنفعاالت عن التعبري يف دوره وللمجاز...  اردة احلقائق تنشد اليت العلمية األساليب ويف

 ابن تنبه وقد األفكار، وجيسد املعاين يشخص الذي اخليال أدواته وأهم مشبوبة، لعواطف واستجابة
 بعض يف الطبيعي خلقه عن السامع تنقل أا اازية العبارة يف ما وأعجب: "فقال ااز أمهية إىل األثري

 كنشوة نشوة مساعها عند املخاطب وجيد...  اجلبان ا ويشجع ،البخيل ا ليسمح حىت األحوال
ـَ هو وهذا...  اخلمر  مجلته من ويبدو. 5"واحلبال العصا إلقاء عن املستغىن ،احلالل السحر ىوحم

 القرآن أن ويؤيد الكرمي، القرآن يف اازي التعبري سحر إىل يومئ أنه" احلالل السحر: "األخرية
  .اخلامتة احملمدية الرسالة صدق على دالة خالدة معنوية معجزة

وام اجلاحظ  :باملعىن املعروف اليوم وأول من فرق بني ااز واحلقيقة وعدمها متقابالن  
فضال عن أساليب العرب،  خصومه من املعتزلة بقصر فهمهم وعدم اإلملام بدقائق األسلوب القرآين،

                                                             
 .47 ص دت، ط،.د اإلسكندریة، المعارف، منشأة والبالغیین، األصولیین عند البیان مباحث سعد، محمود.  1
 .136 ص البالغة، علوم في اإلحاطة شریفي، اللطیف عبد.  2
 .326-325 ص ،، المصدر نفسھالجرجاني القاھر عبد.  3
 .151 ص البالغة، علوم في اإلیضاح ،القزویني الخطیب.  4
 .89 ص ،1ج السائر، المثلابن األثیر، .  5
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، وإمنا العسل ليس شرابا، 1﴾ يخرج من بطُونِها شراب ﴿: وضرب لذلك أمثلة، فقال يف قوله تعاىل
وهذا الباب مفخرة ...حيول باملاء شرابا، أو باملاء نبيذا، فسماه شرابا إذا كان منه جييء الشراب

  .2للعرب يف لغتهم وبه وبأشباهه اتسعت
 لفظ يف هنا فااز 3﴾فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه﴿: تعاىل قوله يةالقرآن اازات ومن  

 وجود يف سبب واهلالل الشهر يف ليلة أول يظهر الذي اهلالل يشاهد وإمنا يشاهد ال والشهر" الشهر"
  .4"السببية" عالقته مرسل جماز عليه الشهر فإطالق الشهر،
 يرتل ال اهللا إن" رزقا" كلمة يف هنا فااز 5﴾وينزلُ لَكُم من السماِء رِزقًا﴿: تعاىل قوله ومنه  
  .املسببية عالقته مرسل جماز فهو إذن ،للرزق مسببا يكون الذي املطر يرتل ولكنه السماء من الرزق

 أي: ﴾تقَر عينها﴿ ،6﴾تقَر عينهافَرجعناك إِلَى أُمك كَي ﴿: تعاىل قوله احلسنة اازات ومن  
 به وأريد" العني" وهو اجلزء فأطلق وحدها، العني ال كالمها واجلسم النفس هو يهدأ والذي دأ،
  .اجلزئية عالقته مرسل جماز وهذا واجلسم، النفس وهو الكل

  فَلَم يزِدهم دعائي قَومي لَيلًا ونهاراقَالَ رب إِني دعوت ﴿: تعاىل قوله املعربة اازات ومن  
 ي َآذَانِهِمف مهابِعلُوا أَصعج ملَه رفغتل مهتوعا دي كُلَّمإِنا وارر7﴾إِلَّا ف .  

 اإلنسان ألن أطرافها، أو أناملها وأريد أطلقت فقد أَصابِعهم ﴾ ﴿ هي جمازا الواقعة فالكلمة  
 هذا من جماز وكل. فقط األمنلة أو األصبع رأس يضع هو وإمنا أذنه يف كلها أصبعه يضع أن يستطيع ال

 يف املبالغة هو هنا منه والغرض" الكلية" عالقته مرسل جماز وهو اجلزء به ويراد الكل فيه يطلق النوع
وَآتوا الْيتامى ﴿: تعاىل قوله ومنه .8آذام يف أصابعهم وضع بدليل احلق مساع عدم على اإلصرار
مالَهووالبلوغ، الرشد سن بلغوا إذا لأليتام األموال إعطاء هو: واملقصود يتامى كانوا الذين أي 9﴾أَم 

                                                             
 .69النحل .  1
 .131م، ص1998-ھـ1418، 2عبد الفتاح الشین، البیان في ضوء أسالیب القرآن، دار الفكر العربي، القاھرة، ط.  2
 .185البقرة .  3
 .121 ص م،2004 -ھـ1424 ،1ط العربیة، اآلفاق دار البیان، علم عتیق، العزیز عبد.  4
 .13غافر .  5
 .40طھ .  6
 .7-5 نوح.  7
 .122 ص ،المرجع نفسھ عتیق، العزیز عبد.  8
  .2النساء .  9
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 على وقادرين مكلفني أصبحوا واآلن أبوهم، مات صغار وهم اأيتام كانوا بل هنا اأيتام يعودوا فلم
  .   كان ما اعتبار هنا فااز أمواهلم، إدارة

 فيه حيل ال والنعيم" نعيم" كلمة يف فااز 1﴾إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ﴿:تعاىل قوله يف وااز  
 مرسل جماز النعيم فاستعمال" اجلنة وهو" مكانه يف اإلنسان حيل وإمنا املعاين، من معىن ألنه اإلنسان

  .احلالية فعالقته احملل، به وأريد احلال فيه أطلق
" لسان" لفظ يف فااز 2﴾واجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الَْآخرِين﴿: تعاىل قوله اازات ومن  
 نفسه القول على القول آلة هو الذي" اللسان" فأطلق حسنا، ذكرا أي صدق قول يل واجعل واملراد
 أو القول" وهو عنه الناتج األثر وإرادة وأداته القول آلة" اللسان" إطالق عن ينتج الذي األثر وهو

  .3اآللية عالقته مرسل جماز فهو" الكالم
 القائد هزم: قلت فإذا بإجياز املقصود املعىن يؤديان أما العقلي وااز املرسل ااز بالغة ومن  
 البالغة، ضروب من ضرب واإلجياز. اجليش القائد جنود هزم: تقول أن من أوجز ذلك كان اجليش،

 اازي، واملعىن األصلي املعىن بني العالقة ختري يف املهارة وهو لبالغتهما آخر مظهرا هناك أن كما
 واألذن اجلاسوس، على العني إطالق يف كما تصوير، خري املقصود للمعىن مصورا ااز يكون حبيث
  .اخليل على واحلافر اجلمال على واخلف الواشي على

 كإطالق خالبا رائعا ااز جعل يف أثر ذات بديعة مبالغة من ختلو ال ااز ضروب وأغلب  
يجعلُونَ أَصابِعهم في َآذَانِهِم من ﴿: تعاىل قوله ذلك من. الكل على اجلزء وإطالق اجلزء على الكل

 ﴾يجعلُونَ أَصابِعهم في َآذَانِهِم﴿ بأم واملنافقني الكافرين تصوير من البالغي فالغرض 4﴾الصواعقِ
 إنه" انتام، الذي اخلوف مدى تبيني يف املبالغة هو الغرض وإمنا فقط" األصبع رأس: "هو واملراد
   .5"والربق والرعد الظلمات من الوجل من فيه مروع مشهد

  
  

                                                             
 .13االنفطار .  1
 .84الشعراء .  2
 .125 ص ،البیان علم عتیق، العزیز عبد.  3
 .19البقرة .  4
 ).نسخة ضوئیة(.البقرة سورة تفسیر، القرآن ظالل في قطب، سید.  5
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  :بالتعريض الكناية مجالية. 4
 تتكلم أن: الكناية: واللغة الستر، هو والكن بغريه، ستر إذا أكنيه، الشيء كنيت من: الكناية  
  .به التصريح تركت إذا كذا عن بكذا كنيت مصدر وهو غريه، وتريد بالشيء
 من متنع ال قرينة مع احلقيقي معناه الزم به وأريد أطلق لفظ: البالغيني اصطالح يف والكناية  

  .1املراد املعىن مع األصلي املعىن إرادة
 والكىن حسنة، بكنية وكناه ولده وكىن كناية، الشيء عن كىن – كين: البالغة أساس ويف  

  .2اهللا عبد بأيب وتكىن باملىن،
 أو للفظ حتسينا امسه بغري فيذكر الشيء عن يكىن أن أحدمها: بابان هلا الكناية: الصاحيب ويف  
 إن": قالوا ،3﴾وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا﴿: ثناؤه جل كقوله وذلك للمذكور؛ إكراما
ولَكن لَا تواعدوهن ﴿: تعاىل وقوله الفروج أي ،"اإلنسان آراب عن كناية املوضع هذا يف اجللود

ا الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد ﴿م: السالم عليهما وأمه عيسى قصة يف وكما النكاح، إنه 4﴾سرا
 أي" منه الطعام كلآل البد عما كناية 5﴾يأْكُلَان الطَّعامخلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا 

  ".احلاجة قضاء
 لفظ: الكناية: اإليضاح ويف. 6االبتذال عن المسه صيانة" فالن أبو: "قوهلميف  اليت والكناية  

 وفالنة القامة، طويل أي النجاد طويل فالن :كقولك حينئذ معناه إرادة جواز مع معناه الزم به أريد
 اليت البيان أساليب بني من الكناية وتعد. 7السعي إىل حمتاجة غري خمدومة مرفهة أي الضحى نؤوم

 اليت املستهجنة والعبارات احلرام، الكالم أو اخلسيسة باأللفاظ التصريح يتجنب أن املرء ا يستطيع
 املعىن تعطي وهي باملعىن التصريح من أبلغ "الكناية" فكانت...  احلرام الكالم دائرة يف تدخل

  .8وتأكيدا الذهن يف تثبيتا ذلك ويكون والربهان، بالدليل مصحوبا

                                                             
 .237 ص لبنان، بیروت، السرور، دار ،)التلخیص شروح ضمن( المفتاح تلخیص شرح في األفراح عروس السبكي، الدین بھاء.  1
 .659 ص ،4ج الكشاف، ،الزمخشري.  2
 .21فصلت .  3
  .235البقرة .  4
 .75المائدة ..  5
 .201-200 ص الصاحبي،، فارس ابن.  6
  .183 ص ،البالغة علوم في اإلیضاح القزویني، الخطیب.  7
 .44 ص م،1998 دط، والتوزیع، والنشر للطباعة قباء دار فرید، حسین عائشة وتحقیق شرح والتعریض، الكنایة النیسابوري، الثعالبي.  8
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الكناية من أنواع البالغة وأساليب الفصاحة، عرفها أهل البيان بأا لفظ أريد به الزم معناه مع   
ما كىن به وهي أبلغ من التصريح، ومن الكنايات اجلميلة يف القرآن الكرمي . جواز إرادة املعىن احلقيقي

اهللا تعاىل عن اجلماع باملالمسة واملباشرة واإلفضاء والرفث والدخول والسر والغشيان، وكىن عن طلبه 

والفرق . 1باملراودة، وكىن عنه باحلرث، وكىن عن البول وحنوه بالغائط، وقضاء احلاجة بأكل الطعام
أن : ه املوضوع له، والتعريضالكناية ذكر الشيء بغري لفظ: بني الكناية والتعريض قال الزخمشري
  2.تذكر شيئا يدل به على شيء مل تذكره

والتعريض، اللفظ الدال على معىن ال من جهة الوضع احلقيقي أو اازي، كقول من يتوقع   
فهذا تعريض بالطلب، مع أنه مل يوضع له حقيقة وال جمازا، وإمنا فهم من عرض "واهللا إين حمتاج:"صلة

  3 .جانبه: اللفظ، أي
  والتعريض قسمان، قسم يراد به معناه احلقيقي، ويشار به إىل املعىن اآلخر املقصود كقوله  

وقسم . رفعه اهللا إعالء لقدره" صلى اهللا عليه وسلم"، أي حممد 4﴾ورفَع بعضهم درجات ﴿: تعاىل  

بلْ  ﴿: عليه السالم، كقول إبراهيم  5ال يراد به، بل يضرب مثال للمعىن الذي هو مقصود التعريض

الفعل إىل كبري األصنام املتخذة آهلة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه،  نسب.6﴾فَعلَه كَبِريهم هٰذَا

تلوحيا لعابدها بأا ال تصلح أن تكون آهلة ملا يعلمون إذا نظروا بعقوهلم من عجز كبريها عن ذلك 
  7.الفعل، واإلله ال يكون عاجزا

 حينا وهي وتصوير، أداء خري وتصويرها املعاين أداء يف كامال بنصيبها يةالقرآن الكناية تقوم  
 تنقل موجزة وحينا مساعه، األذن على ينبو ما تتجنب مهذبة، مؤدبة وحينا موحية، مصورة رامسة
 الكنايات ومن ية،القرآن الكناية أدته كما املعىن تؤدي أن احلقيقة تستطيع وال قليل، لفظ يف وافيا املعىن

ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ﴿: تعاىل قوله املوحية املصورة
                                                             

  . 119، ص 2السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج.  1
  .122، ص 2المصدر نفسھ، ج.  2
  .122، ص 2المصدر نفسھ، ج.  3
  .253البقرة .  4
  .123، ص 2ج، المصدر نفسھالسیوطي،  . 5
  .63األنبیاء .  6
  .122، ص 2السیوطي، المصدر نفسھ، ج . 7
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 هلذه حمسوس تصوير فيه العنق، إىل املغلولة باليد البخل عن التعبري أن ترى أال 1﴾ملُوما محسورا
 أن يده تستطيع ال الذي البخيل صورة ترسم وهي...  منفردة بغيضة قوية صورة يف املذمومة اخللة
 ماله، على يبقي ال الذي املبذر تصور تبسطْها كُلَّ الْبسط﴾﴿: بـ التعبري أما .عطية وال بإنفاق متتد

  .  2ومؤثرا قويا املعىن تنقل أن الكناية استطاعت وهكذا
 من أوقع والتعريض اإلفصاح، من أبلغ" الكناية" أن على اجلميع أمجع قد: "القاهر عبد يقول  
 أجل وال أحسن ال فهي: تعاىل اهللا كتاب يف جاء ما وأحسنها الكنايات وأشرف .3 "... التصريح

: ذكره عز وقوله ،4﴾وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ﴿: قوله ومن تعاىل اهللا كنايات من ألطف وال
فَالَْآنَ باشروهن وابتغوا ما ﴿: وقوله 6﴾لَهن هن لباس لَكُم وأَنتم لباس﴿: وقوله 5﴾فَلَما تغشاها﴿

لَكُم اللَّه بتعاىل وقوله 7﴾كَت :﴿مئْتى شأَن ثَكُمروا حوقوله ،8﴾فَأْت :﴿نهنم بِه متعتمتا اس9﴾فَم 
 10﴾هي راودتنِي عن نفِْسي﴿: السالم عليه يوسف عن حكاية كذل طلب عن الكناية يف وقوله

 معناه يف وبسطه إجيازه، على اإلعجاز أثر أظهر وما واللطائف، للمحاسن كالمه أمجع ما اهللا فسبحان
  .11ولفظه

  .12﴾ثُم لْيقْضوا تفَثَهم﴿: تعاىل قوله يف جاء ما الكنايات أحسن ومن  
 بن رضالن فسره كما" التفث" اللغويني من أحد يفسر مل" اللغة ذيب" كتاب يف" منصور أبو" قال

   13مشيل
 ونتف الشعر، من واألخذ واحللق، احلمام، بدخول إذهابه قضاءه وجعل الشعث، :"التفث" جعل إذ

  .14العانة وحلق اإلبط،
                                                             

 .29اإلسراء .  1
 .173 ص القرآن، بالغة بدوي، أحمد أحمد.  2
 .70 ص اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاھر عبد.  3
 .21النساء .  4
 .189األعراف .  5
 .187البقرة .  6
 .187البقرة .  7
 .223البقرة .  8
 .24النساء .  9

 .26یوسف .  10
 .29 ص والتعریض، الكنایة النیسابوري، الثعالبي.  11
 .29الحج .  12

 بمرو  للحدیث وفقیھ ولد قاض ولغوي وراٍو ،)ھـ 203/  122( أبو الحسن النضر بن شمیل بن خرشة بن یزید بن كلثوم المازني التمیمي البصري . 13
أخذ عن فصحاء العرب والزمھ مدة طویلة، وأقام بالبادیة زمنًا ف الخلیل بن أحمدأخذ عن . قلیال نیسابورثم غادرھا إلى خراسان وأقام في  لبصرةباونشأ 

   .وغیرھما وأبي الدقیش كأبي خیرة األعرابي
 .159 ص ،المصدر نفسھ النیسابوري، الثعالبي.  14
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  .2النساءعن  كناية وهي .1﴾وفُرشٍ مرفُوعة﴿: تعاىل قوله الكنايات أحسن ومن 
سيعلَمونَ غَدا ﴿: تعاىل قال: اآليتني يف املذكورتني" ولغد غدا" كلمة الكنايات أحسن ومن 

رالْأَش نِ الْكَذَّابثناؤه جل وقوله 3﴾م :﴿ دغل تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي
 قُوا اللَّهاتلُونَومعا تبِم بِريخ أما. 5القيامة يوم أو املستقبل الزمن عن كناية" غدا" فكلمة. 4﴾إِنَّ اللَّه 

 القيامة يوم والغد" :قوله يف السر هذا الزخمشري بني وقد القيامة، يوم قرب إىل إشارة" لغد" كلمة
 كلمة وجعل...  كالغد جعله حىت يقربه يزل مل احلسن وعن له، تقريبا يومك يلي الذي باليوم مساه

  .6"لعظمه كنهه يعرف ال لغد: قيل كأنه أمره، وإام لتعظيمه، نكرة" غد"
إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ﴿: العظيم اهللا قول من جاء ما معىن وأجلها الكنايات أمجل ومن  

 يستخف الذي الكالم بسفساف ليس وأنه خطره، وجالل قدره، عظم جهة من ثقيال جعله 7﴾ثَقيلًا
 قاله ومما 8وجودته القول رصانة عن به كىن إمنا وقيل ... ثقيل فهو نفيس شيء فكل به،

 على ثقيلة شاقة تكاليف هي اليت والنواهي األوامر من فيه وما القرآن الثقيل بالقول ويعين":الزخمشري
 فهي أمته، وحمملها بنفسه، متحملها ألنه "وسلم عليه اهللا صلى" اهللا رسول على وخاصة املكلفني،

    .9 ..."له وأظ عليه، أثقل
 يف أثره يف ثقيل احلق، ميزان يف ثقيل ولكنه للذكر، ميسر فهو ثقيال ليس مبناه يف القرآنو"  
 اهللا فأنزله" .10﴾لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرَآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه﴿: القلب
  .11 .."يتلقاه اجلبل من أثبت قلب على

  
  

                                                             
 .34الواقعة .  1
 .408 ص الصناعتین، ،ھالل العسكري أبو.  2
 .26القمر .  3
 .17 رالحش.  4
 .35 ص م،2003 -ھـ1424 ،1ط القاھرة، وھبة، مكتبة منظور، البن العرب لسان في الكنایة ھالل، ھنداوي أحمد.  5
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  :مجالية اإلعجاز يف البديع. 3
إذا كان غاية فيما هو فيه من علم أو غريه " بضم الدال"الغريب من بدع الشيء : يف اللغة: البديع

بديع ﴿أتى بشيء مل يتقدم له مثال، ومنه امسه تعاىل البديع : حىت صار غريبا فيه لطيفا ومنه أبدع

اسم البديع جاء يف سورة و 2.، مبعىن املبدع أي املوجد لألشياء بال مثال تقدم1﴾السماوات والْأَرضِ

  3.اخترعه: أبدع الشيء وابتدعه: بدع: وجاء يف أساس البالغة. البقرة واألنعام مرتني فقط
يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال " أي ملكة"وهو علم   

والوضوح، وقوله  ووضوح الداللة، ويكون املراد هو قواعد يعرف ا وجوه التحسني ووجوه التطبيق
: إشارة إىل رعاية ما جيب اعتباره من علم املعاين من مطابقة الكالم ملقتضى احلال، وقوله" يعرف به"
  .4"وضوح الداللة،إشارة إىل ما جيب اعتباره من علم البيان"

" نظم الدر والعقيان يف حماسن الكالم"جاء يف كتاب : وعلم البديع أخص الفنون الثالثة  
واعلم أن أعم هذه الفنون الثالثة علم املعاين وأخصها علم البديع ألنه مركب من : "تلمساينللتنسي ال

والقاعدة أن األخص يتركب من األعم وزيادة، وعلم البيان متوسط بينهما . الفنني اآلخرين وزيادة
وكل . اهفهو مشتمل على املعاين مندرج حتت البديع، فكل بديع مستلزم للمعاين والبيان ألما جزء

بيان مستلزم للمعاين ألا جزؤه وليست املعاين مستلزمة للبيان وال البديع إذ توجد بدوما وذلك يف 
كالم طابق مقتضى احلال، ومل تعلم كيفية طرق داللته وال وجوه حتسينه، وال البيان مستلزم للبديع، 

طرق داللته وال وجوه حتسينه،  إذ توجد بدوما وذلك يف كالم طابق مقتضى احلال، ومل تعلم كيفية
وال البيان مستلزم للبديع، إذ يوجد بدونه يف كالم طابق مقتضى احلال وعلمت كيفية طرق داللته 

  .5"ومل تعلم وجوه حتسينه

                                                             
  . 117البقرة .  1
  .282، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 4، جالتفتازاني، شروح التلخیص.  2
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  .53م، ص 1980-ھـ 1401بقسبادن، بیروت، المطبعة الكاثولیكیة، 
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والبديع فن التصرف يف الكالم خمتص بأنواع التراكيب، وال يكون واقعا يف املفردات وهو   
عرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة ووضوح ، وهو علم ي1تابع للفصاحة والبالغة

  .ضرب يرجع إىل املعىن وضرب يرجع إىل اللفظ: ، وهذه الوجوه ضربان2الداللة
: بديع وسقاء اخترعه،: وابتدعه الشيء أبدع. مفعول مبعىن فعيل وزن على: البديع علم  
  .3بديع حادث بأمر جاءت أا وحقيقته. كلت إذا الركاب وأبدعت جديد،
 الداللة ووضوح احلال مقتضى على تطبيقه رعاية بعد الكالم حتسني وجوه به يعرف علم وهو  

  .4اللفظ إىل يرجع وضرب املعىن إىل يرجع ضرب ضربان وهذه
 املعروف كتابه عنوان من يفهم كما البديع علم واضع) هـ296 ت( املعتز بن اهللا عبد ويعترب  

 بن ومسلم برد، بن بشار أن معاصريه من زعم من على للرد ،)ه 274(سنة ألفه الذي" البديع" بـ
 بن قدامة عصره يف أثره اقتفى مث شعرهم، يف البديع استعمال إىل السابقون هم نواس وأبا الوليد،
 رشيق وابن العسكري، هالل كأيب آخرون بعده جاء مث "الشعر نقد" كتابه يف) هـ337 ت( جعفر

   .5...القريواين

 إما التنميق من نوعب هوحتسين الكالم تزيني يف النظر هو: بقوله البديع خلدون ابن ويعرف  
 بإيهام املقصود املعىن عن تورية أو أوزانه، يقطع ترصيع أو ألفاظه، بني يشابه جتنيس أو يفصله، بسجع

  .6األضداد بني بالتقابل طباق أو بينهما اللفظ الشتراك منه أخفى معىن
 باعتبار الكالم، حتسني وجوه منه يعرف علم بأنه: البديع اجلرجاين علي بن حممد ويعرف  

 نسبة باعتبار: قلنا وإمنا: ويقول. البالغة رعاية مع والتعلق، إسناد بغري بعض إىل أجزائه بعض نسبة
 من فإنه الداللة، باعتبار اليت كالتحسينات االعتبار، ذا ال التحسني ليخرج بعض، إىل أجزائه بعض
 ،7املعاين علم من فإا باعتبارها، اليت التحسينات لتخرج والتعلق، اإلسناد بغري: قلنا وإمنا، البيان علم
 صناعة نسبة أن وذلك كاملة، الصناعة تكون ال عدمها مع ألنه البالغة، أسباب رعاية مع: قلنا وإمنا

                                                             
  .559أبو حمزة العلوي، الطراز، ص .  1
  .86الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البالغة، تحقیق وشرح عبد الحمید ھنداوي، ص .  2
 .35 ص ،)ع.د.ب( مادة ،البالغة أساس الزمخشري،.  3
 .192 ص ،المصدر نفسھ القزویني،.  4
 .169 ص البالغة، علوم في اإلحاطة شریفي، اللطیف عبد.  5
 .551ص ، المقدمة خلدون، ابن.  6
  .205 ص والتنبیھات، اإلشارات الجرجاني، محمد بن علي بن محمد.  7
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 صناعة إفراد ميكن أنه إال النساجة، صناعة إىل النقش صناعة نسبة والبيان، املعاين صناعيت إىل البديع
 صناعة إفراد ميكن وال الصانعان، يتغاير قد ولذلك النقش، بغري ما صنعة عن ذاتيا، يكن مل ما النقش
 العلوم صناعات صناع تغاير ميتنع ولذلك للكالم، ذاتية صفة ألما العلمني، صناعيت عن البديع

  .1والبالغة الفصاحة أسباب رعاية مع: تعريفه يف قلنا الدقيقة هذه وألجل الثالثة،
 الفصل جمرى جتري املذكورة واحملسنات البديع، لعلم اجلنس جمرى جتري الكالم بالغة إن  
 الكامل الكالم عرفنا فإذا الكمال، يف الكالم مراتب أقصى البديع صناعة فيه الذي الكالم وحينئذ

  .2املذكورة التحسينات ببعض حمسن بليغ كالم إنه: قلنا الكمال، غاية
 إذا -بالضم– شيء عدب من -العرب لغة يف -فالبديع. لفظية أو معنوية إما: الكالم وحمسنات  

  له يتقدم مل بشيء أتى: أبدع ومنه لطيفا، غريبا فيه صار حىت غريه، أو علم من فيه هو فيما غاية كان
  .4سابق مثال غري على مبدعهما أي 3﴾والْأَرضِبديع السماوات ﴿: تعاىل قوله ومنه مثال، 

 املميزة األدب وخصائص الكالم حتسني وجوه على واألدباء األدب بيئة يف الكلمة هذه وتطلق  
 )هـ 208 ت( الوليد بن مسلم العباسي الشاعر املعىن، اذ الكلمة هذه أطلق من أول نإ ويقال له،

 )م 835-ـه220( والعتايب ،بديعا أصوب كان)م 168 - ـ ه96( بن برد وبشار النمري ومنصور
  .5البديع يف شعره يذهب

" البديع علم" واأللوان الوجوه هذه تسمية على البالغة علماء من املتأخرون اصطلح وقد  
 هذه وقسموا الداللة ووضوح املطابقة رعاية بعد الكالم حتسني وجوه به يعرف علم: "بأنه وعرفوه
   :إىل الوجوه

  .أصالة املعىن إىل راجعا فيها التحسني كان ما وهي: معنوية حمسنات -أ
  .6اللفظ ىلإ راجعا فيها التحسني كان ما وهي: لفظية حمسنات -ب

                                                             
 .205 ص ،والتنبیھات اإلشارات الجرجاني، محمد بن علي بن محمد.  1
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 يف تكلم التصنيع هذا سبيل ويف األدب، تصنيع يف مذهب صاحب كان اجلاحظ أن ويقال  
 وأربت لغة، كل لغتهم فاقت أجله ومن العرب، على مقصور أنه إىل وذهب البديع، فذكر رسائله،

 "بشار"و شعره، يف البديع كثري "الراعي"ـف الشعراء، من البديع بأصحاب أشاد كما لسان، كل على
 يف شعره يذهب "العتايب"و "هرمة ابن"و "بشار" من بديعا أصوب املولدين من يكن ومل البديع، حسن
 كنحو املولدين شعراء من ذلك مثل يتكلف من مجيع يقول البديع يف وحذوه ألفاظه وعلى البديع

  .1وأشباههما الوليد بن ومسلم النمري، منصور
 والنشر واللف واملزاوجة والتورية واملشاكلة واملقابلة املطابقة: ومنها كثرية املعنوية واحملسنات  

  ... والتعليل واملبالغة والتجريد
 والتشريع والترصيع، واملوازنة واالزدواج، والتصحيف اجلناس: فمنها اللفظية احملسنات وأما  

 األلوان هذه مجال نبني أن حناول وسوف...  الصدر إىل العجز ورد يلزم، ال ما ولزوم والسجع،
  .حماسنها ونبني تعاىل اهللا كتاب يف والوجوه

  :املعنوية احملسنات أوال
 حقيقة املتضادين املعنيني على الدالني اللفظني بني اجلمع وهي ،والطباق التضاد وتسمى: املطابقة. 1

تؤتي الْملْك  ﴿ ، أو فعلني كقوله تعاىل3﴾وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود﴿مثل قوله تعاىل . 2تقديرا أو

 إن 5وتعز من تشاُء وتذلُّ من تشاُء﴾ ﴿: تعاىل قوله و .4﴾من تشاُء وتنزِع الْملْك ممن تشاُء 

 من ويعز يشاء، ممن امللك ويرتع يشاء، من امللك يؤيت امللك مالك" .اهللا :الكون يف املتصرف السيد
  .6وجل عز يشاء كما الناس أمر يف يتصرف كما امللك يف يتصرف إنه"يشاء من ويذل يشاء

 صريح، غري أو صرحيا التقابل كان سواء املتقابلني بني واحد كالم يف جتمع أن هي: واملطابقة  
 أو فعلني أو امسني املتضادان كان وسواء بغريمها، أو واإلجياب بالسلب أو بالضدية التقابل كان وسواء

                                                             
 .243 ص ،والتبیین البیان في ظحالجا عند البالغیة المقاییس ربھ، عبد السید فوزي.  1
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وتحسبهم أَيقَاظًا وهم ﴿: تعاىل قوله يف جاء ما األمساء يف املطابقة ومن ،1خمتلفني أو رفني،ح
قُودي﴿: وقوله 2﴾رعاُء أَقْلما سيو اَءكي ملَعاب ضا أَر3﴾ي.  

 4﴾تؤتي الْملْك من تشاُء وتنزِع الْملْك ممن تشاُء﴿: تعاىل قوله يف جاء ما األفعال ومن  
 أَومن﴿: تعاىل كقوله واملختلفان. 5﴾لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت﴿: تعاىل قوله احلرفان ومن
فَلَا تخشوا ﴿: تعاىل كقوله والسلب باإلجياب واملتقابالن ،فهديناه ضاال أي 6﴾فَأَحييناه ميتا كَانَ

نوشاخو اس8"السلب طباق يسمى ما وهذا منفيا سالبا ومرة موجبا مرة جاء فالفعل" ،7﴾ الن .
 يستخفون" بني املطابقة جاءت 9﴾يستخفُونَ من الناسِ ولَا يستخفُونَ من اللَّه﴿: تعاىل قوله ومنه
 الناس من املنافقني خوف أن ليؤكد لبااس وأخرى موجبا مرة) فعل( اللفظ ذكر فقد "يستخفون وال

  .10شيء كل من اهللا خوفه اهللا خيف مل ومن اهللا، من خوفهم من أكثر
 أو 11الترتيب على ذلك يقابل مبا يؤتى مث أكثر، أو مبعنيني األسلوب يف يؤتى أن هي: املقابلة.2

 ما على الثاين شطرها يشتمل مث اجلملة، صدر يف أكثر أو معنيني على العبارة تشتمل أن هي
ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم ﴿: تعاىل قوله مثل الترتيب، على املعاين هذه يناقض

 ضدها" الطيبات" و" عليهم" ضدها" هلم"و" حيرم" ضدها" حيل" نرى إننا .12الْخبائثَ﴾
  .  مقابلة إىل حتول اجلملة يف الطباق تكرر فإذا" اخلبائث"
وهي أن جتمع بني شيئني متوافقني أو أكثر، وبني ضدمها، مث إذا شرطت هنا شرطا شرطت أ     

 وصدق ،واتقَى أَعطَى من فَأَما ﴿: تعاىل قوله يف جاء ما األمثلة أحسن ومن ،هناك ضده
 الترتيب على التالية املعاين حتمل األوىل اآلية نرى حيث 13﴾ للْيسرى فَسنيسره، بِالْحسنى

                                                             
 .207 ص والتنبیھات، اإلشارات الجرجاني، محمد بن علي بن محمد.  1
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وكَذَّب  وأَما من بخلَ واستغنى﴿: تعاىل قوله الثانية واآلية) اليسرى صدق، اتقى، أعطى،(

 خبل،( الترتيب على التالية املعاين حتمل أا الثانية اآلية ونرى 1﴾فَسنيسره للْعسرى بِالْحسنى

 إىل اهلداية أمرها اهللا جيعل وتصديقه تعاىل هللا واالمتثال الطاعة معاين إا) العسرى كذب، استغىن،
 أنزل مبا ويكذب تعاىل هللا االمتثال وعدم العصيان معاين محل فإنه اآلخر الفريق أما والنجاح اليسر
  .اخلسران إىل ويدفعه عليه يعسر تعاىل اهللا فإن "وسلم عليه اهللا صلى" حممد على

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره ﴿: تعاىل قوله القرآن يف جاءت اليت احلسنة األمثلة ومن  
 احلقيقة إا" 2﴾يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في السماِءللْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ 

 وبني الفاعل، وسلطاا اإلهلية املشيئة طالقة بني -كذلك وغيبية – دقيقة نسب من تتألف الفعلية
 اهللا هداية بني تقابال فنجد 3تصادم وال وتلك هذه بني تعارض بال. اإلرادي واجتاهه العبد اختيار
 أو والراحة اهلداية إما أي) العذاب( واحلرج الصدر وضيق الضالل وبني لإلسالم الصدر وشرح
 .والتعب والشقاء الضالل

 :التورية.3

  .يظهر ال حبيث وراءه جيعله املتكلم كأن، غريه وأظهرت سترته إذا :تورية اخلرب وريت مصدر :لغة. أ
 قريب أحدمها وجماز؛ حقيقة أو حقيقيان معنيان له مفردا لفظا املتكلم يذكر أن :اصطالحا. ب

 ويوري البعيد املعىن" املتكلم فرييد. خفية عليه اللفظ وداللة بعيد واآلخر ظاهرة، عليه اللفظ وداللة
  ."كذلك وليس القريب يريد أنه وهلة أول السامع فيتوهم القريب باملعىن عنه

 أعون وال أنفع وال ،الباب هذا من ألطف وال أدق البيان يف بابا نرى وال": الزخمشري قولوي  
 رضي – صحابته وكالم "وسلم عليه اهللا صلى" نبيه وكالم اهللا كالم يف املشتبهات تأويل تعاطي على
 معنيني على االستواء ألن 4﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿: تعاىل قوله ذلك فمن -أمجعني عنهم اهللا

 تعاىل احلق ألن مقصود غري هو الذي به املورى القريب املعىن وهو املكان يف االستقرار أحدمها

                                                             
  .10 -8 اللیل.  1
 .125األنعام .  2
 .)ضوئیة نسخة ( األنعام، سورة تفسیر، القرآن ظالل في قطب سید.  3
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 بالقريب عنه ورى والذي املقصود البعيد املعىن وهو وامللك االستيالء: والثاين. ذلك عن مرته وتقدس
  .1"املذكور
 به ويراد وبعيد قريب معنيان له لفظا يطلق أن: "عنده وهي: اإليهام فيسميها القزويين وأما  

  .2﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿: تعاىل قوله ذلك ومثال" منهما البعيد
 أن إىل القريب به يوهم وبعيد، قريب معنيني بني مشترك بلفظ املتكلم يأيت أن هي التورية  

الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما وهو ﴿ :تعاىل قوله مثل. 3البعيد مراده أن ا يظهر بقرينة جييء
 صور من صورة وهي النعاس، يأخذهم أي: الناس يتوىف تعاىل اهللا أن اآلية فمعىن، 4﴾جرحتم بِالنهارِ

 وما سكون، من العقل يعتري وما سهوة، من احلس يعتري وما غفلة من احلاس يعتري مبا الوفاة
 أو ألخذه جوارحكم تتحرك مبا أي ﴾ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ﴿: قوله ماأ سبات، من الوعي يعتري
 شيء منهم اهللا علم عن خيفى ال اهللا من مراقبني البشر هم هؤالء شر، أو خري من كسبت ما أو تركه،

  .5بالنهار الصحو يف جوارحهم تكسبه مما
. تبعا املعىن حسن وإن باألصالة، اللفظ إىل راجعا ا التحسني كان ما وهي: اللفظية احملسناتثانيا 
  :اللفظية احملسنات ومن .مبتذلة فهي وإال تكلف دون عفوا جتيء أن والبد

 وهو املعىن يف واختالفهما النطق يف لفظني تشابه هو التجانس، أو التجنيس أو اانسة أو :اجلناس. 1
  :نوعني إىل ينقسم

  .تام وغري تام، جناس إىل وينقسم: لفظي. أ
ويوم تقُوم ﴿: تعاىل قوله مثل وترتيبا، هيئة أو عددا احلروف يف الكلمتان تتفق أن وهو :6معنوي. ب

ةاعس را لَبِثُوا غَيونَ مرِمجالْم قِْسمةُ ياع8مماثال مسي واحد نوع من اللفظان كان فإن 7﴾الس.  
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 وكالم شعر بيت يف أخرى جتانس الكلمة جتيء أن هو: )هـ296 ت( املعتز ابن وعرفه  
  .حروفها تأليف يف تشبهها أن هلا وجمانستها

 واحدة كل جتانس كلمتني املتكلم يورد أن التجنيس: )هـ 395 ت( العسكري هالل أبو عرفه كما
  .حروفها تأليف يف صاحبتها منها

  .اللفظ يف الكلمتني تشابه هو ):هـ 626 ( السكاكي وعرفه
  . اللفظ يف تشاها هو اللفظني بني اجلناس: بقوله) ـه739ت ( القزويين اخلطيب وعرفه
 وخيتلف الوجوه من وجه يف اللفظتان تتفق أن هو: )هـ 749 ت( العلوي محزة بن حيىي وعرفه
  .1معنامها
 فرعية، تقسيمات عدة على منهما كل حيتوي كبريين قسمني إىل اجلناس ينقسم: اجلناس أقسام
  .التام غري واجلناس التام اجلناس مها القسمان وهذان

 وعددها احلروف نوع: هي باحلروف متعلقة أمور أربعة يف ركناه اتفق ما وهو: التام اجلناس. أوال
  :هي أنواع ثالثة على يشتمل التام اجلناس من النوع وهذا وترتيبها وهيئتها

  .ذلك ومن فعلني أو امسني، فيكونا الكلمة نوع يف اللفظان فيه اتفق ما وهو :املماثل التام اجلناس. 1
يقَلِّب اللَّه  يكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ﴿: تعاىل قوله ذلك أمثلة ومن: امسني ركناه كان ما. أ

 البصر ومعناه األوىل األبصار بني التام فاجلناس. 2﴾عبرةً لأُولي الْأَبصارِاللَّيلَ والنهار إِنَّ في ذَلك لَ
  .3الواعية البصرية ذات العقول ومعناها الثانية واألبصار بالعني، والنظر

: املثال سبيل على ومنها السابق النوع إىل بالقياس قليلة النوع هذا وأمثلة :فعلني ركناه كان ما. ب
  :اخلازن حممد أيب قول

 البسيط    4وارعش ام قصِبالن وارعش مهأن أو     وارضقَ املَ وااضتار مهنأَ لو ومقَ            

 الثانية وشعروا أحسوا، مبعىن األوىل فشعروا معىن، واختلفا لفظا اتفقا فعلني بني هنا واجلناس  
  .5الشعر نظموا مبعىن

                                                             
 .132-131 ص بالغیة، قطوف المصري، أحمد شوارب، أبو محمد.  1
 .44-43 النور.  2
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 حدمهاأ يكون كأن الكلمة نوع يف املتجانسان اللفظان فيه اختلف ما وهو: املستوىف التام اجلناس. 2
  .فعال أو امسا واآلخر حرفا أحدمها ويكون فعال، خرواآل امسا

   :املعري العالء أيب كقول: وفعل اسم بني املستوىف اجلناس. أ

     لو زطَ نااريذَ فالِاخلَ ات أحياان       ونيف حن رفَح األجداث أحيالبسيط       1اان  
 مبعىن مضارع فعل الثانية وأحيانا األوقات، من وقت مبعىن اسم األوىل أحيانا بني فاجلناس  

  .املوت بعد احلياة فينا بعث
 عليه اهللا صلى" الرسول قول النوع هذا أمثلة ومن: واحلرف االسم بني املستوىف اجلناس  . ب

 يف يف جتعل ما حىت عليها أجرت إال اهللا وجه ا تبتغي نفقة تنفق لن إنك: ""وسلم
  . 2"امرأتك

  .الفم مبعىن اسم وهي الثانية) يف( و جر، حرف وهي) يف( بني فاجلناس  
  :الشاعر كقول: واحلرف الفعل بني املستوىف اجلناس. ج

    جنْيف  الَعيف  هماملَع فَ عرالشةأَج       أَ ىلَعنما ه يف لاَز الشرِع شادالطويل       3اي  
 حرف وهي الثانية) على(و .ارتفع مبعىن ماض فعل وهي ،األوىل) عال( بني البيت هذا يف فاجلناس

  .4جر
  : املركب التام اجلناس. 3
  :مركبا اللفظني أحد يكون أن. أ

  :البحتري قول ومنه: املرفو املركب. 1

  السريع         5ةمركْـَـــوامل ددؤالس ينِتـقْتل         هتأْت الَ تعطَتاس اهمم ركْواملَ
  .املكرمة يوه مفردة والثاين ،مه+  املكر من مركب األول: ركنني بني واقع فاجلناس  

                                                             
  .266، ص1للمعري، في المثل السائر، البن األثیر،ج البیت.  1
م، رقم 2001 -ھـ1421، 1إشراف األرناؤوط شعیب، مطبعة الرسالة، بیروت، ط ، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي،8النسائي، السنن الكبرى ج. 2

 .273، باب النفقة التي یبتغي بھا وجھ اهللا تعالى، ص9162
   http://uqu.edu.sa.في مقال ألحمد عبد المجید خلیفة، بالغة الجناس في القرآن الكریم، مجلة كلیة الجامعة مكة المكرمة البیت. 3 
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 اللفظني تشابه مع كلمتني من مركبا واآلخر مفردا ركنيه أحد كان ما وهو: املتشابه املركب. 2
  :1يتسلبا الشاعر قول ومنه اخلط يف املتجانسني

  املتقارب           2ةبـاهذَ هتولَدفَ هعدفَ        ةبه اذَ نكُي ملَ كلم إذا                   
 كلمة وبني الوقار،: هيبة وصاحب وكرم عطاء صاحب ومعناها: األوىل هبة ذا بني فاجلناس  

 .زائلة مبعىن" ذاهبة" مفردة

  :الشاعر قول ومنه: املفروق املركب. 3
     هاأي العيف ذلا ـــحلَ يباه        يف يِسنفْ لِّخ ـهوااه تقرِـَتح 

  الرمل           3قرِ تحت اهاوه من يلبِقَ ارص       اـــمدبع ينم كرض ذيالَّ ما          
  .االستعباد حتت" رق حتت"و ،تشتعل: حتترق بني فاجلناس

   :امللفق باجلناس ويعرف مركبني اللفظان يكون أن. ب
  .)أبو علي عبد الباقي بن أيب حصني: ( املعرة قاض قول ومنه  
  الوافر         4اينِــَشر دقَ انلَفُ واقالُ والَ         يانِش ردقَ يادعاَأل عضت ملَفَ   
  .رشاين وهي من الرشوةن مكانته ألنه بعيد عن قوهلم قد  حتط ممل:فاجلناس هنا بني قدر شاين  

 والعدد النوع هي باحلروف تتعلق أمور أربعة يف ركناه خيتلف الذي وهو: التام غري اجلناس. ثانيا
  .والترتيب واحلركات

     :قسمان وهو احلروف نوع يف االختالف  . ج

 من قريب خمرج من أو خمرجه نفس من حرفا ركنيه أحد أبدل جناس وهو: املضارع اجلناس. أ  . ح
: 5منها كثرية أمثلة وله آخرها، يف أو أوسطها، يف أو الكلمة، أول يف حيدث قد اإلبدال وهذا خمرجه،

 .6وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه﴾﴿: وتعاىل سبحانه قوله

                                                             
ھو و م، 1010/ ھـ  400توفي   ھـ ٣٣٠سنة ولد في بست . ھو أبو الفتح علي بن محمد بن الحسین بن یوسف بن محمد بن َعْبد الَعِزیز البستي . 1

 .الموسوعة الحرة )وإلیھا نسبتھ سجستانقرب    بست ، ولد في شاعر
 ). ھـ 400(، ألبي الفتح البستي العباسي، ت سنة البیت . 2
وأحمد بن  / .327، صIslamport.comبیتان البن جابر األندلسي، في معاھد التنصیص على شواھد التلخیص، للعباسي، الموسوعة الشاملة، ال.  3

 .347،ص7م ،ج1،1779المقري التلمساني، نفح الطیب في غصن األندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس،دار صادر، بیروت لبنان،ط
ھـ، 1303، المطبعة الخیریة، مصر، 1للقاضي عبد الباقي بن أبي حصین، في خزانة األدب وغایة األرب، للحموي، تھمیش بدیع الزمان، ط البیت.  4
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 حرف يف ثحد الكلمتني بني واالختالف" ينأون" و" ينهون" بني الكرمية اآلية يف فاجلناس  
 قوله أيضا ومنه ،1احللق أقصى وهو املخرج نفس من وكالمها مهزة اهلاء أبدلت حيث فقط واحد
 بني اجلناس 2﴾ذَلكُم بِما كُنتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ﴿: تعاىل

  .الشفتني خمرج من وكالمها وامليم الفاء بني واالختالف" مترحون"و" تفرحون"
 قد اإلبدال وهذا خمرجه، عن بعيد خمرج من حرفا هنيرك أحد أبدل جناس وهو: الالحق اجلناس. ب

فَأَما الْيتيم فَلَا ﴿: تعاىل قوله منها كثرية أمثلة وله آخرها يف أو وسطها، يف أو الكلمة، أول يف حيدث
رقْهت رهنلَ فَلَا تائا السأَميف بعيدان والنون القاف أن واملالحظ" تنهر" و" تقهر" بني اجلناسو. 3﴾و 

" ملزة"و" مهزة" بني اجلناس وقع حيث. 4﴾ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة﴿: تعاىل قوله ومنه املخرج
 مع اللسان طرف من الالم بينما احللق أقصى من فاهلاء :املخرج يف خمتلفان والالم اهلاء أن واملالحظ

 فاجلناس. 5﴾وإِنه لحب الْخيرِ لَشديد ذَلك لَشهِيدوإِنه علَى ﴿: تعاىل قوله أيضا ومنه. العليا الثنايا
 فاهلاء. اآلخر عن بعيد خمرج من خيرج وكالمها. والدال اهلاء بني واالختالف" شديد"و" شهيد" بني
 .اللسان طرف من والدال احللق، أقصى من

 اجلناس ركين حدأ يف حرفني أو حرف بزيادة االختالف يكون: احلروف عدد يف االختالف. 2
 الناقص، اجلناس اسم عليه ويطلق ،النهاية يف أم الوسط يف أو البداية يف الزيادة هذه كانت سواء

 : وهي أقسام ثالثة إىل وينقسم

: هانم كثرية أمثلة وله أوله يف حرفني أو حرفا اآلخر على ركنيه أحد زاد ما هو: املطرف اجلناس. أ
" الساق" بني هنا فاجلناس. 6﴾إِلَى ربك يومئذ الْمساق الساق بِالساقِوالْتفَّت ﴿: تعاىل قوله

 امليم حرف وهو واحد حبرف اآلخر على طرفيه أحد زاد مطرف ناقص جناس وهو" املساق"و
 فاجلناس ،7﴾لَخبِريإِنَّ ربهم بِهِم يومئذ ﴿: تعاىل قوله أيضا ومنه .الكلمة أول يف الزيادة هذه وجاءت

                                                             
 .144 ص ،بالغیة قطوف شوارب، أبو محمد.  1
 .75غافر .  2
  .10-9 الضحى.  3
 .1الھمزة .  4
 .8-7 العادیات.  5
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 مها واحلرفان أوله يف حبرفني اآلخر على طرفيه دحأ زاد مطرف ناقص جناس وهو" م" و" رم" بني
  .التشديد من األوىل والباء الراء،

 ومسي وسطه يف حرفني وأ حرفا اآلخر على ركنيه أحد زاد ما وهو: الزائد أو فتناملك اجلناس. ب
 هذا يف واألمثلة: بينها متوسط يأ الكلمة حروف باقي بني فتنمك فيه الزيادة حرف ألن االسم ذا

 كذئب اإلنسان ذئب الشيطان: ""وسلم عليه اهللا صلى" الرسول قول ومنه الندرة، حد إىل قليلة النوع
 زادت قد الثانية الكلمة أن واملالحظ" الشاذة"و" الشاة" بني واقع جلناساف 1"الشاذة الشاة يأخذ الغنم
 .الذال حرف وهو وىلاأل الكلمة يف موجودا يكن مل وسطها يف حرفا

 ومنها كثرية أمثلة وله آخره يف حرفني أو حرفا خراآل على ركنيه أحد زاد ما هو: املذيل اجلناس. ج
ثُم  الشجرِ ومما يعرِشونَوأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن ﴿: تعاىل قوله

اتركُلِّ الثَّم ني معن األوىل الكلمة زادت حيث" كل" و" كلي" كلميت بني هنا واجلناس. 2﴾كُل 
 .الياء حرف هو آخرها يف حرفا الثانية الكلمة

عاكفًا لَنحرقَنه ثُم وانظُر إِلَى إِلَهِك الَّذي ظَلْت علَيه ﴿: تعاىل قوله أيضا النوع هذا ومن  
 األوىل عن زادت الثانية والكلمة" إهلك"و" إىل" كلميت بني فاجلناس. 3﴾لَننِسفَنه في الْيم نسفًا

  .والكاف اهلاء مها آخرها يف حبرفني
 يف أي احلروف هيئة يف اجلناس ركن اختالف االختالف ذا ويفيد: احلروف هيئة يف االختالف. 3

 .ومصحف حمرف: ضربني على ويأيت والنقط والسكنات احلركات

 ويعد. فقط احلركات يف واختلفا وتركيبها احلروف عدد يف ركناه اتفق ما هو :التحريف جناس. أ
 كثرية أمثلة التحريف وجلناس اجلناس، من النوع هذا يف داخال والتشديد بالتخفيف احلروف اختالف

 .4﴾فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمنذَرِين ولَقَد أَرسلْنا فيهِم منذرِين﴿: تعاىل قوله املثل سبيل على منها

                                                             
، تحقیق حسین أحمد صالح الباكري، نشر مركز خدمة 2بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، ج) أبو محمد الحارث بن محمد(ابن أبي أسامة  . 1

 .635، باب لزوم الطاعة، ص606م، رقم 1992-ھـ1413، 1السنة والسیرة النبویة ،المدینة المنورة، ط
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 أمثلة وله فقط، النقط يف واختلفا وترتيبها احلروف عدد يف ركناه اتفق ما هو: التصحيف جناس. ب
الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا  أَعمالًاقُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين ﴿: وجل عز قوله: منها كثرية

 يف متماثلتان والكلمتان" حيسنون"و" حيسبون" بني فاجلناس. 1﴾وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا
يجِرينِي من اللَّه قُلْ إِني لَن ﴿: تعاىل قوله ومنه. 2النقط يف انتخمتلف ولكنهما وترتيبها احلروف عدد

 ".أجد" و" أحد" تعاىل قوله بني هنا واجلناس 3﴾أَحد ولَن أَجِد من دونِه ملْتحدا

 ركين بني احلروف ترتيب اختالف االختالف، ذا ويقصد: احلروف ترتيب يف االختالف. 4
 العكس أو القلب جناس اسم اجلناس من النوع هذا على ويطلق عددمها، يف اتفاقهما رغم اجلناس

  :ومنه
 ومن متاما اآلخر الركن حروف عكس ركنيه أحد حروف تأيت جناس وهو: احلروف كل قلب. أ 

وهي " كل يف"يقابلها حروف كلمة " فلك"فكلمة  .4﴾لٌّ في فَلَك يسبحونَكُ﴿: تعاىل قوله أمثلته
 .معكوسة

 أمثلة وله بعضها ترتيب يف واختلفا احلروف عدد يف ركناه اتفق ما وهو: احلروف بعض قلب. ب
  : وتعاىل سبحانه قوله منها كثرية

 صلى" الرسول قول ومنه حروفهما، بعض ترتيب يف اختلفا حيث" بين" و" بني: "لفظي بني فاجلناس
 عليه اهللا صلى" قوله بني اجلناس نرى حيث ،5"روعاتنا وآمن عوراتنا استر اللهم: ""وسلم عليه اهللا

  .اللفظني حروف بعض بني قلب جناس وهو" اتناعور" و" عوراتنا" :"وسلم
  :أمهها من العوامل من جمموعة تضافر نتيجة تنكر ال فنية قيمة للجناس: ومجاله اجلناس بالغة
 ميتاز ملا وذلك القلوب أوتار له وتز األذن له تطرب يموسيق إيقاع من اجلناس به ميزتي ما .1

 .اإليقاعي عالترجي يغذي مما وإبرازها األصوات رسج بتكثيف يسمح تكرار من به

                                                             
 .104-103 الكھف.  1
 .158 ص ،قطوف بالغیة شوارب، أبو محمد.  2
  .22الجن .  3
 .40یس .  4
رضي اهللا  –،باب مسند أبي سعید الخدري10996م، رقم 2001-ھـ1421، 1اإلمام أحمد، مسنده، تحقیق األرناؤوط شعیب، مؤسسة الرسالة، ط.  5
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 اليت الصويت التشابه عناصر تتبع طريق عن االنتباه وجذب اخليال إثراء يف اجلناس يسهم .2
 يؤدي مما واالختالفات الفروق عن والبحث املقارنة إىل وتدعو معنوي اختالف على تنطوي

 من نوعا حيدث النشاط وهذا الصويت، التماثل حيز يف متكامل معنوي خيايل نشاط إىل
 تباين على ينطوي الصويت التماثل أن املتلقي يكتشف عندما مبفاجأة غالبا ينتهي التشويق

 .داليل

 وكان. وعصنم وال متكلف غري مطبوعا يكون أن: له الفنية قيمته اجلناس يكتسب ولكي .3
 هذا عن خرج فإذا ،بدونه يتحقق ال األسلوب يف جليل ثرأ وله يستدعيه واملقام يقتضيه املعىن
 الكالم تعقيد ىلإ يؤدي وقد مكروها ممجوجا وأصبح باأللفاظ تالعب جمرد كان احلد

  .1الفصاحة نطاق عن وإخراجه
 سجعا وال مقبوال جتنيسا جتد ال فإنك اجلملة وعلى: "وللجرجاين رأي يف التجنيس فيقول

 بدال، به تبتغي ال جتده ومىت حنوه، وساق واستدعاه طلبه الذي هو املعىن يكون حىت حسنا
 ما وأواله، باحلسن وأحقه وأعاله تسمعه جتنيس أحلى كان ههنا ومن حوال، عنه جتد وال
 هذه ويف املرتلة ذه مطلوبا كان وإن لطلبه، وتأهب اجتالبه إىل املتكلم من قصد غري من وقع

 هذا ألن منه اإلكثار يف اإلفراط وعدم اجلناس استخدام يف االعتدال من البد إذ. 2الصورة
  .عكسية نتيجة ىلإ يؤدي اإلكثار

 من له البد البالغية، قيمته وتذوق اجلناس إدراك من املتلقي على البد اجلناس نتذوق ولكي  
 من تتكون اجلناس بنية أن واملالحظ وتغريات، حتوالت من فيها حيدث ما ومعرفة ،أوال بنيته فهم

  :مستويني
 األحرف إيقاع فتتبع السمع حاسة فأما والبصر، السمع حباسيت يتصل: سطحي أوهلما -

 بينها وما احلروف برسم فتهتم البصر حاسة أما كلمة، بعض أو كلمة لتكون جتاورها عند
  .ختالف أو توافق من

                                                             
  .8 ص ،1ج البالغة، أسرار الجرجاني،عبد القاھر .  1
 .11 ص، المصدر نفسھ.  2
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 تتشابه ارتكاز لنقط واختيارها الذهن حركة يف النظر دقيقت فيه يتسم: عميق وثانيهما -
 بثقافة التمتع من اجلناس ملتلقي والبد الداللة مستوى على وتتغاير الصياغة مستوى على

 مناذج تذوق عند وخاصة احلروف ملخارج وإدراك العربية باللغة واسع وعلم خاصة
  .1شخص ألي يتيسر ال العلم وهذا املضارع، واجلناس الالحق اجلناس

 باستحضار وذلك التجانسية، الداللة إنتاج يف األمهية بالغ بدور القيام من للمتلقي والبد  
 هذا الناتج خيالف وهنا عميقا، متاثال السطحي التماثل ينتج أن يقتضي توقع وهو عنده التوقع حاسة
  .2الصياغة شعرية تؤكد اليت التعبريية املنبهات تتكاثر وذا التخالف إىل التماثل يقود حيث التوقع

  :السجع.2
 يسجع احلمام وسجع واستقام استوى: سجعا يسجع سجع) ع ج س( من السجع: لغة: هتعريف
 وسجعت ،... األبد يريدون" احلمام سجع ما آتيك ال" املثل ويف واحدة، جهة على هدل: سجعا
 السني: "قوله يف) هـ 395 ت( اللغوي فارس ابن ويعرفه. جهة على حنينها مدت: سجعا الناقة

  .3"متوازن صوت على يدل أصل :والعني واجليم
 الصويت التوازن يةخاص إىل تشري) هـ 458 ت( سيدة إبن إليها خلص اليت املفاهيم وإن  
 نبض صوت أو الناقة، صوت يف املتشابه احلننيأو  احلمام هديل يف كما مكرر نغم إما فهي والتواتر،

  .4النحل صوت يشبه الذي الوتر
 وسجوع، ساجعة محامة )ع ج س( ):هـ538 ت( للزخمشري البالغة البالغة أساس ويف  

 يف الناقة سجعت كذلك واحد، وجه على صوا رددت إذا وسجعت وسواجع، سجع ومحام
  .5"حنينها

 كتابه يف) هـ 175 ت( الفراهيدي أمحد بن اخلليل هو السجع عرف من أول :االصطالح يف
  .6"وزن غري من الشعر كقوايف فواصل له بكالم نطق إذا الرجل سجع": فيقول" العني"

                                                             
 .168 ص ،قطوف بالغیة شوارب، أبو محمد.  1
 .372 ص جدیدة، قراءة العربیة، البالغة أحمد محمد عطا، . 2
 . 135 ص ،3ج ،)ع ج س( مادة ،م1981 القاھرة، ط، د الخانجي، مكتبة ھارون، السالم عبد تحقیق ،اللغة مقاییس: فارس ابن.  3
 ،1ج ،)ع ج س( مادة ت، د ،1ط القاھرة، الحلبي، مطبعة نصار، وحسین السقا مصطفى تحقیق اللغة، في األعظم المحیط المحكم سیدة، ابن.  4

 . 178ص
 .  339 ص ،)ع ج س( مادة البالغة، أساس الزمخشري،.  5
 .217 ص ،)ع ج س( مادة م،1967 – ھـ1386 ط، د بغداد، العاني، مطبعة درویش، اهللا عبد تحقیق، 2، جالعین الفراھیدي،.  6
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   الشعر كقوايف ،فواصل وله به يؤتى أن هو الكالم يف السجع: ")هـ395ت(فارس ابن ويعرفه  
  .1"فل أمر ومن ذل، قل من: "كقوهلم
 واحدة زنة على الفواصل تكون أن ينبغي: "أنه فريى) هـ 395 ت( العسكري هالل أبو أما  

  .2"والتوازن  التعادل فيقع واحد حرف على تكون أن ميكن مل وإن
 حرف على النثر من الفاصلتني تواطؤ هو السجع:")هـ 739 ت( للقزويين اإليضاح ويف  

  .3"الشعر يف كالقوايف النثر من األسجاع" :)هـ 626ت( السكاكي قول معىن وهذا ".واحد
  :ومتواز ومرصع، مطرف، أضرب ثالثة والسجع  

 ونالحظ 4﴾وقَد خلَقَكُم أَطْوارا وقَاراما لَكُم لَا ترجونَ للَّه ﴿: تعاىل قوله املطرف ومن -
  .الوزن يف اختالفهما

 فهو": احلريري كقول. والتقفية الوزن يف متساوية القرينتني ألفاظ تكون أن: املرصعو -
 .5"وعظه بزواجر األمساع ويقرع لفظه، جبواهر سجاعاأل يطبع

  . 6﴾وأَكْواب موضوعةٌ فيها سرر مرفُوعةٌ﴿: تعاىل قوله: املتوازيو 
 غري من التقفية تكلف": السجع أن يرى الرازي فهذا الفراهيدي، تعريف املتأخرون نقل وقد  

  .7احلمامة سجع من وأصله الوزن تأدية
وظلٍّ  وطَلْحٍ منضود في سدرٍ مخضود﴿: تعاىل كقوله قرائنه تساوت ما السجع وأحسن  
وددمى﴿: تعاىل كقوله الثانية قرينته طالت ما مث ،8﴾مومِ إِذَا هجالنا  ومو كُمباحلَّ صا ضم
  .10﴾ثُم الْجحيم صلُّوه خذُوه فَغلُّوه﴿: تعاىل كقوله الثالثة أو ،9﴾غَوى

 وزعم ،11متساوية أبياته فإن بالشعر شبيها ليكون قرائنه تساوت ما السجع أحسن إن  
 أن ينبغي الثانية فالقرينة ذلك يكن مل وإن قرائنه تساوت ما السجع أحسن أن القدماء البالغيون

                                                             
 .  135 ص ،3ج ،)ع ج س( مادة اللغة، مقاییس، فارس ابن.  1
 .289 ص الصناعتین، العسكري، ھالل أبو.  2
 .222 صالتلخیص في علوم البالغة،  القزویني،.  3
 .  14-13 نوح.  4
 .222 ص ،نفسھ المصدر القزویني، . 5
 .14- 13 الغاشیة.  6
 .  65 ص ،م2003 ط، د الجامعیة، المعرفة دار حمودة، سلیمان سعد تحقیق اإلعجاز، درایة في اإلیجاز نھایة الرازي،.  7
 .  30 -28 الواقعة.  8
 .2-1 النجم.  9

 .31-30 الحاقة.  10
 .494 ص ،4ج األفراح، عروس السبكي، الدین بھاء.  11
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 عليه اهللا صلى" النيب كالم يف جاء ما ولكن ،... الثانية من أطول والثالثة األوىل من أطول تكون
 على األنصار يفضل" وسلم عليه اهللا صلى "كقوله ذلك خالف كثري شيء العرب أبلغ وهو "وسلم

: "وسلم عليه اهللا صلى" وقوله.." . الطمع عند وتقلون الفزع، عند تكثرون إنكم: "سواهم من
 األوىل من أقصر الثانية القرينة أن فنالحظ 1..." فسلم سكت أو فغنم، خريا قال من اهللا رحم"
  .حسن فيها سجعلوا

 االهتمام من بالغي مؤلف خيلو يكاد ال حيث القدماء، عند اجليد السجع مواصفات ومن  
 سنان ابن هؤالء ومن والقبيح منه احلسن بني واملوازنة مواصفاته وذكر إليه اإلشارة أو السجعب

 اعتماده ضرورة لىع مركزا شرطا هلم وقدم خطبهم يف السجع تكلفهم على اخلطباء يلوم اخلفاجي،
 إىل وميال للتكرار، تعرضا يقع ذلك ألن واحد حرف على مسجوعة كلها الرسالة جتعل أال": وهو

  .2"التكلف
 أن يريان) هـ 792 ت( التفتزاين الدين سعد والشيخ) هـ 749 ت( القزويين اخلطيب وأما  

 األلفاظ، غرابةو احلروف، تنافر: وهي أربعة عيوب من خلوه من يأيت وفصاحته ودقته الكالم حسن
 السجع جلودة الثاين الشرط ىلع البالغيون ركز كما ،3السمع يف والكراهة اللغوي، القياس خمالفةو

 التالية اخلطوات باتباع التركيب يتم أن ينبغي جيدا السجع يكون ولكي السياق يف يتحقق والذي
  .ذلك غري أو حصر أو تأخري أو تقدمي من احلال يقتضيه  ما مع املعاين مالحظة وهي

 على وهو اجليد السجع مواصفات من وهو جديد عنصر إىل "الطراز" يف" العلوي" أشار وقد  
 املتعلقة والداللة السجعي بالتركيب عىن وإمنا النحوي التركيب يعين ال وهو التركييب السياق مستوى

 كانت إذا ألا مستبشعة، ركيكة وال مستكرهة، وال غريبة، غري مألوفة املعاين تكون أن واشترط به،
 على دالة السجعتني من واحدة فكل األمساع، جمتها ركيكة كانت وإذا ،...الطباع منها نفرت غريبة
 إىل فيؤدي التركيبني بني التنافر يف يتسبب الذي هو اآلخر إىل أحدها ضم ولكن منفرد، حسن معىن
 شكل على قانونا يقدم فهو "الباقالين" وأما ،4تناقضه أو املعىن غرابة ذلك ومن السجع، يف اخللل

                                                             
 . 289-288 ص الصناعتین، العسكري، ھالل أبو.  1
 .  171 ص الفصاحة، سر الخفاجي، سنان ابن.  2
 .77-76 ص ،1ج التلخیص، شروح زاني،االتفت الدین سعد.  3
 .22 ص ،3ج الطراز، العلوي،.  4
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: فيقول التكلف حنو به متيل أو اجليد احلسن حنو بالسجع تتجه مزدوجة فرضية عنها تنتج مقدمات
 السجع، دون بنفسه املعىن ارتبط ومىت غريه، كإفادة السجع إفادة كانت بالسجع، املعىن ارتبط ومىت"

  .1"املعىن تصحيح دون الكالم لتجنيس مستجلبا كان
 ههنا ومن":يقول وهو القضية إىل أشار فقد واملعىن اللفظ بثنائية يهتم "اجلرجاين" أن ورغم  

 عليه اخللل يدخلو املعىن، هلما يضم أن على والتجنيس السجع تطلب حيمله من يذمون اءمالعل رأيت
 ماأ. 2"اهولة املسالك ويسلك الوعورة ويركب بسببها، االستعارة يف يتعسف أن وعلى أجلها، من
 اللفظية، احملسنات يف التكلف عن لالبتعاد تتبعها ينبغي اليت الطريق يبني" البالغة أسرار" كتابه يف

 واستدعاه، طلبه الذي هو املعىن يكون حىت حسن، سجع وال مقبول جتنيس" يوجد ال أنه فعنده
  .3"حوال عنه جتد وال بدال، به يبتغي ال جنده حىت حنوه وساق

 ابن" قول ذلك ومن مترادفاا أو السجع ألفاظ يف التكرار ظاهرة القدماء عاب وقد  
 ملا املثال هذا "األثري ناب" عاب كما ،"حنورهم وبأصالم صدورهم، بظهورهم واقني طاروا:""عباد
 يرى "القزويين"ـف السجعي، التركيب عنصري أي املدلولني التفاق وذلك التكرار من نوع من فيه

 هذه إىل نظر فقد األوىل، العبارة ملدلول معيب تكرار "وحنورهم أصالم":الدوال استخدام
  .4املترادفات تبعتها اليت حركيتها وخارج لإليقاع البنائية وظيفتها خارج" وحنورهم أصالم"الدوال

 الكشف البالغيني بعض فحاول إجيابيا، شكال الواحد املدلول تكرار حول قائما اجلدل ويبقى  
 قوله جاء التكرار وجه فعلى ،القرآين النص يف واضح بشكل حاضر أنه خاصة وفوائده، معناه عن

ثُم كَلَّا سوف  كَلَّا سوف تعلَمونَ﴿ :أيضا وقوله ،5﴾ثُم أَولَى لَك فَأَولَى أَولَى لَك فَأَولَى﴿ :تعاىل
   ،7﴾ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ وما أَدراك ما يوم الدينِ﴿ :وقوله .6﴾تعلَمونَ

  .8﴾إِنَّ مع الْعسرِ يسرا مع الْعسرِ يسرا فَإِنَّ﴿ :تعاىل وقوله

                                                             
 .49 ص القرآن، إعجاز الباقالني،.  1
 .523 ص اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاھر عبد.  2
 .103-102 صالمصدر نفسھ، .  3
 .548 ص ،2ج اإلیضاح، القزویني،.  4
 .35-34 القیامة.  5
 .4-3 التكاثر.  6
 .18-17 االنفطار.  7
 .6-5الشرح  . 8
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 ال توكيد تكرار هو إمنا القرآين النص يف التكرار فيها حدث اليت األمثلة هذه من واملالحظ  
 التهديد أو والتحذير، التنبيه من فيه ملا األذن على بوقعه ويتأثر مبوسيقاه حيس بل الذوق ميجه

  .األمل توثيق أو الزجر يف املبالغة أو ،والتقريع التهويل أو والوعيد،
 كان فإذا تعاىل اهللا من فيه جاء الذي املوقف حبسب القرآين للنص مالئم التكرار ذلك إن  
 التهديد يتبعه الذي التكذيب أو عنه واإلعراض احلق طغم أو اإلميان يف املشركني تردد عن املوقف

  .الرسالة وإبالغ األمانة أداء بقرب للرسول األمل وإعطاء اللني مواقف أو والقرع،
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  :مجالية الفاصلة يف القرآن الكرمي. أ

، وتقع الفاصلة عند 1هي آخر كلمة يف اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع :تعريف الفاصلة. 1

االستراحة يف اخلطاب لتحسني الكالم ا، وهي الطريقة اليت يباين القرآن ا سائر الكالم، وتسمى 
ينفصل عندها الكالمان وذلك أن آخر اآلية فصل بينها وبني ما بعدها ومل يسموها  فواصل ألنه

والفاصلة القرآنية لون إيقاعي ظاهر، وهي يف  ،3"كلمة آخر اجلملة:" وقال الداين هي 2.أسجاعا
وجاء العنصر اإليقاعي يف الفواصل القرآنية إغناء للعرب ابولني على حب  4.احلقيقة ظاهرة تكرارية

جاء إغناء للعرب مبا هو أطيب وألذ لألمساع ...القوايف واألسجاع ملا فيها من إيقاع مجيل مؤثر
ويف القرآن جند سورا كاملة تنتهي آياا بفاصلة واحدة كما يف سورة . والعقول وأكثر بركة وثوابا

اليت تنتهي كل آياا حبرف الراء، وعددها مخس ومخسون آية، وهي ذات نظم عجيب بديع، القمر 
حيث اآليات قصار متتابعات، والفاصلة متمكنة من املعىن ال يطلب غريها، بل جند صيغا صرفية 

مستعملة مكان صيغ أخرى إلقامة الفاصلة على الوزن الذي تسري عليه من بداية السورة، ومن ذلك 

مهطعني إِلَى الداعِ يقُولُ الْكَافرونَ هذَا يوم ﴿:يف قوله تعاىل"عسري"مكان " عِسر"ال لفظ استعم
ِسرواألمر .ذلك ألن الفاصلة يف السورة ليس فيها املد املعتاد حبرف علة قبل احلرف األخريو، 5﴾ع

كون لتحقيق التناغم مع يف اآلية السادسة عشرة، ويوقف على الراء بالس" نذُر"نفسه مع لفظ 
   6.الفواصل األخرى، ويتكرر ذلك يف مواضع أخرى من السورة

والنص القرآين يستحوذ على النفوس إذا مسعته، ويؤثر فيها إذا تأملته، وذلك حسب طبيعة   

﴿ونفْسٍ :كل نفس، منها التقية اخلاشعة املستجيبة ومنها الفاجرة املستعصية عن االنقياد، لقوله تعاىل

وقد تناول . 7فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها، قَد أَفْلَح من زكَّاها، وقَد خاب من دساها﴾، وما سواها
                                                             

 ،1ط اإلسكندریة، الجامعي، المكتب القرآنیة، اآلیات فواصل المرسي، الغني عبد الدین كمال. / 53، ص1الزركشي، البرھان في علوم القرآن، ج.  1
 . 9ص م،1999-ھـ1420

 . 9ص نفسھ، المرجع ،المرسي الغني عبد الدین كمال.  2
 . 53لزركشي، المصدر نفسھ، ص ا.  3
 .49ص م،2009-ھـ1430 ،2ط القاھرة، اآلداب، مكتبة داللیة، بالغیة دراسة القرآنیة اآلیات فواصل خضر، السید.  4
 .8القمر .  5
 .50 ص نفسھ، المرجع خضر، السید.  6
 .10-7 الشمس.  7
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حروف :"بأا" الرماين"ويعرفها . القدماء الفواصل وهو مبحث متعلق باأللفاظ وعالقتها ببعضها
أنه يقصد ايات ": الرماين"، ويفهم من تعريف 1"متشاكلة يف املقاطع، توجب حسن إفهام املعىن

يف معاين القرآن، بيد أنه " الزجاج"من قبل، وتبعه " الفراء"اآليات، أو رؤوس اآليات كما مساها 

، حني "الفراء"يضيف تعريفا آخر ينأى عن السجع، ويبعد عن التكلف حىت ال يقال فيه ما قيل يف 
التوافق، فيه عمد أحيانا، واختيار معني أللفاظ موافقة،  الحظ رؤوس اآليات ختضع لنظام خاص من

  .2المه" ابن قتيبة"وحاول أن يقارن بينهما وبني قوايف الشعر، لكن 
فواصل القرآن كلها بالغة وحكمة، ألا طريق إىل إفهام املعاين اليت حيتاج إليها يف "ويرى أن   

تها على املقاطع، وحتسينها الكالم بالتشاكل، أحسن صورة يدل ا عليها، والفوائد يف الفواصل دالل
  .3"وإبداؤها يف اآلي بالنظائر

من حسن املقطع وجودة الفاصلة، وحسن موقعها ومتكنها  أن" أبو هالل العسكري"ويرى   
  :  يف موضعها وذلك على ثالثة أضرب

  :أضرب الفاصلة. 2
على الشاعر موضع القافية فيأيت بلفظ قصري قليل احلروف  قضرب منها أن يضيف: الضرب األول. أ

  :فيتمم به البيت، كقول زهري
  الطويل      4مِد عمٍ ما يف غَلْعن ع ينِنكولَ      لَهبس قَمومِ واَأليلم ما يف الْعوأَ    
  .وهذا كثري يف الشعر العريب القدمي  

وهو أن يضيق به املكان ويعجز عن إيراد كلمة ساملة حتتاج إىل إعراب ليتم ا : والضرب الثاين. ب

  : البيت، فيأيت بكلمة معتلة ال حتتاج إىل اإلعراب فيتمه به، كقول امرئ القيس
           بثْعنيئاً قَبِا رل ذَباك خمالً       كَـمئْذبِ الغى يضمشراَء وي الضيّيتالطويل   5*ق  

                                                             
 .139 ص م،1990 - ھـ 1410 ط، د بالقاھرة، الخانجي مكتبة القرآني، اإلعجاز قضیة ضوء في البالغیة المباحث العمري، جمال أحمد.  1
 .97 ص المعارف، دار طبع القرآن، إعجاز في رسائل ثالث ضمن القرآن إعجاز في النكت الرماني،.  2
 .97 ص ،المصدر نفسھ.  3
 .110ص، م2002-ـ ھ2،1424ط ، لبنان بیروت العلمیة الكتب دار فاعور، علي دیوانھ،شرحھ سلمى، أبي بن زھیر.  4
  .105 ص م،2002-ھـ1423 دط، لبنان، بیروت العلمیة، الكتب دار الشافي، عبد مصطفى وتصحیح ضبط دیوانھ، القیس، امرؤ.  5
 .رىُی أن یتقي أنھ: بھا ویعني وتبختر اختیال فیھا مشیة: الضراء. ویخفیھا نفسھ یستر أي: المخمَّ مرتفع، مكان من العدو ینظر الذي: الربيء .*
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أن تكون الفاصلة اليقة مبا تقدمها من ألفاظ اجلزء من الرسالة أو البيت من : والضرب الثالث. ج

وإن مل تكن ... حىت ال يسد مسدها غريها  ،يف قرارها، ومتمكنة يف موضعهاالشعر، وتكون مستقرة 

أَضحك وأَبكَى، وأَنه هو أَمات وأَحيا، وأَنه خلَق ﴿وأَنه هو :قصرية قليلة احلروف كقول اهللا تعاىل

﴿ولَلَْآخرةُ خير لَك من الْأُولَى، ولَسوف يعطيك : ، ومنه قوله أيضا1الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى﴾
اآلخرة،  الذكر، واألوىل مع فأبكى مع أضحك، وأحىي مع أمات، واألنثى مع...  2ربك فَترضى﴾

  .3حسن املوقع يف اية اجلودة وغاية هيف... والرضى مع العطية 
حسنا لفظيا، وحسنا معنويا، ألن الفواصل طريق إىل إفهام : ريى يف الفواصلف" الرماين"وأما   

أمجل عبارة، املعاين اليت حيتاج إليها يف أحسن صورة، فاأللفاظ حتتاج إىل الفاصلة ليظهر التعبري يف 

  .حتتاج إىل الفاصلة لتدل عليها واملعاين
احلسن اللفظي، واحلسن املعنوي، وإذا كان : جتمع بني احلسنيني - يف نظر الرماين –الفاصلة و 
يرفض أن يكون يف القرآن سجع، فيبدو أن رفضه هذا كان يستند إىل رأي مأخوذ عن " الرماين"

القائلني به، وقالوا إن للقرآن نظما مستقال ليس سجعا وال  األشعرية الذين رفضوا ذلك، ومحلوا على
  .4قريبا من السجع، كما أنه ليس شعرا

أنه أول من قال بنظام الفاصلة يف القرآن، ليبتعد بذلك عن  5"أيب احلسن األشعري"ويعزى إىل   
، "الرماين"وهذا الرأي هو الذي أخذ به . السجع والقافية يف الشعر، ويقصرها على نظم القرآن

وعرف يف ضوئه الفاصلة، وعلى أساسه أيضا فرق بني الفواصل واألسجاع، وعاب السجع، وأنكر 
وقد علمنا أن : "وقال: وأنكر أن يكون يف القرآن سجع": باقالينال"أن يكون يف القرآن سجع وتابعه 

                                                             
 .43النجم .  1
 .5الضحى .  2
 .505-504 ص الصناعتین، العسكري، الھالل أبو.  3
 .141-140 ص البالغیة، المباحث العمري، جمال أحمد.  4
 عن انشق أن بعد ،باسمھ المعروف المذھب ومؤسس السنة أھل لمواقف األول المنظر ھو ( م 936 - 874 / ھـ 324 - 260( األشعري الحسن أبو.  5
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ن باب السجع، القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومباين هلذه الطرق، ويبقى علينا أن نبني أنه ليس م
  .1..."وكذلك ليس من قبيل الشعر ألن من الناس من زعم أنه كالم مسجع  ،وال فيه شيء منه

، "أبو هالل العسكري"ينفيان السجع عن القرآن، وخيالفهما " ينالباقال"و"الرماين"وإذا كان   

ابن "ويظهر يف ذلك مترددا، فإن هناك رأيا وسطا بني الفريقني املتخاصمني من القدماء، نادى به 
وهو ما : ضرب يكون سجعا: الفواصل على ضربني: "فقال" سر الفصاحة"يف كتابه " سنان اخلفاجي

وضرب ال يكون سجعا، وهو ما تقابلت حروفه يف املقاطع ومل تتماثل، وال متثلت حروفه يف املقاطع، 
من أن يكون يأيت طوعا سهال، وتابعا  -أعين التماثل والتقارب –خيلو كل واحد من هذين القسمني 

للمعاين، وبالضد من ذلك حىت يكون متكلفا يتبعه املعىن، فإن كان من القسم األول فهو احملمود، 
ابن سنان "، ويضيف 2"صاحة وحسن البيان، وإن كان من الثاين فهو مذموم مرفوضالدال على الف

" فأما القرآن فلم يرد فيه إال ما هو من القسم األول احملمود، لعلوه يف الفصاحة: "قائال" اخلفاجي

 مسطُورٍ،والطُّورِ، وكتابٍ  ﴿ :منها قوله تعاىل.3ويستشهد بالكثري من اآليات اليت تبني وجهة نظره

 كبر ذَابورِ، إِنَّ عجسرِ الْمحالْبفُوعِ،  ورالْم قْفالسورِ،  ومعالْم تيالْبورٍ، وشنم قي رف

عاق4﴾لَو    

ألنه أراد . فغلط" أن السجع عيب، والفواصل بالغة على اإلطالق": "الرماين"وأما قول   
وكأنه غري مقصود، فذلك بالغة والفواصل مثله، وإن كان يريد  بالسجع ما يكون تابعا للمعىن،

  .5بالسجع ما تقع املعاين تابعة له، وهو مقصود متكلف، فذلك عيب، والفواصل مثله
والسجع، وهو أن يقال تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور ": "ابن األثري"ويف هذا اال يقول   

وال  - يقصد الرماين والباقالين –أرباب هذه الصناعة  على حرف واحد، وقد ذمه بعض أصحابنا من
أرى لذلك وجها سوى عجزهم أن يأتوا به، وإال فلو كان مذموما، ملا ورد يف القرآن الكرمي فإنه قد 

                                                             
 .30 ص القرآن، إعجاز الباقالني،.  1
 .254 ص ،سر الفصاحة الخفاجي، سنان ابن.  2
 .254 ص نفسھ، المصدر.  3
 .6-1الطور  . 4
 .143 ص البالغیة، المباحث العمري، جمال أحمد./ 256المصدر نفسھ،  الخفاجي، سنان ابن.  5



278 

أتى منه بالكثري حىت أنه ليؤتى بالسورة مجيعها مسجوعة، كسورة الرمحان، وسورة القمر وغريمها، 
  .1"من السوروباجلملة فلم ختل منه سورة 

على احلروف : على احلروف املتجانسة واآلخر: أحدمها: الفواصل إىل قسمني" الرماين"وقسم   

﴿طه، ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ : فالفواصل اليت على احلروف املتجانسة، كقوله تعاىل .املتقاربة
﴿والطُّورِ، وكتابٍ مسطُور، في رق منشورٍ، : ، وقوله تعاىل2لتشقَى، إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى﴾

  .3والْبيت الْمعمورِ، والسقْف الْمرفُوعِ، والْبحرِ الْمسجورِ﴾

﴿الرحمنِ الرحيمِ، مالك يومِ : وأما الفواصل اليت على احلروف املتقاربة كقوله تعاىل  
﴿هذَا : مث قال ﴿ق والْقُرَآن الْمجِيد﴾: ث تقاربت امليم مع النون، وحنو قوله تعاىلحي، 4الدينِ﴾

﴾جِيبٌء عي6، حيث تقاربت الدال مع الباء5ش.  

وإمنا حسن يف الفواصل احلروف املتقاربة، ألنه يكتنف الكالم من البيان، ما يدل : "مث قال  
وأما القوايف فال حتتمل ذلك، . ا فيه من البالغة وحسن العبارةعلى املراد يف متييز الفواصل واملقاطع، مل

ألا ليست يف الطبقة العليا من البالغة وإمنا حسن الكالم فيها إقامة الوزن وجمانسة القوايف، والواقع 
 أن الوزن والفاصلة يف القرآن قد أكسبا نظمه قوة التعبري، ألن انسياب النغم املوسيقي يف اآليات ما،

وتدفقه مع املعاين قوة ولينا متمم لألثر القوي، الذي حيدثه القرآن يف نفوس السامعني عن طريق احلس 
وإن السر يف تأثري القرآن يف النفوس واستحواذه على السمع قبل غريه من وجوه . 7"السمعي

: قول تعاىلاإلعجاز، ألن احلكمة يف اخلطاب اإلهلي الذي يبدأ بذكر السمع قبل غريه من احلواس في

﴿وجعلَ لَكُم السمع : وقوله أيضا 8﴿إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا﴾

                                                             
  .114 ص السائر، المثل األثیر، ابن.  1
 .3-1 طھ.  2
 .6-1 الطور.  3
 .4-3 الفاتحة.  4
 .2-1 ق.  5
 .144 ص البالغیة، المباحث العمري، جمال أحمد.  6
 .144 ص نفسھ، المرجع.  7
 .36اإلسراء .  8
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للْإِميان أَنْ  ﴿ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي: ، ومما قال أيضا1والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا ما تشكُرونَ﴾

إننا نالحظ هنا تقدمي حاسة السمع ملا هلا من أثر يف اإلميان واإلقبال على  .2َآمنوا بِربكُم فََآمنا﴾

﴿إِنا سمعنا قُرَآنا عجبا، يهدي إِلَى الرشد : وجاء أيضا يف قول اجلن . القرآن أو الكفر أو النفور منه
  .3بِه﴾فََآمنا 

البليغ وقد وصفه اهللا تعاىل بكونه حمكما ومتناسقا  إن حسن الترتيب من أكرب حماسن الكالم  

﴿وقُرَآنا : ، وقوله تعاىل4﴿قُرَآنا عربِيا غَير ذي عوجٍ لَعلَّهم يتقُونَ﴾: ومتناسبا فيقول جل ثناؤه

  :ومن مميزات الفواصل يف القرآن الكرمي. 5مكْث ونزلْناه تنزِيلًا﴾فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى 

فإن كل  6"ق"قد تكون الفواصل يف السورة على منط واحد من أوهلا إىل آخرها وذلك حنو سورة . 1

ايد، الوعيد، والغروب واخلروج، وحنو سورة : آياا تنتهي حبرف قبله مد بالواو أو الياء حنو
فإا تنتهي باأللف عند  8"الفتح"عليم عظيم، يشعرون ويعقلون، وحنو سورة : مثل 7"احلجرات"

  . مبينا، عظيما، أصيال: الوقف حنو

لى منط وقد يرجع إىل منط الفاصلة األوىل أو ال يرجع قد يغري يف الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى ع. 2

ومن الثاين ما ورد يف سورة . فمن األول كثري منه يف سورة البقرة وآل عمران والنساء وغريها

 ﴿فَإِذَا النجوم طُمست، وإِذَا السماُء فُرِجت، وإِذَا الْجِبالُ نِسفَت، وإِذَا الرسلُ: املرسالت مثال

﴾لَتمٍ أُجوي أَيل ،تا ختتلف عن منط ما قبلها وما بعدها 9أُقِّتومن ذلك ما ورد يف سورة . فإ

  .فإا ختتلف عما قبلها وما بعدها 10﴿أَزِفَت الَْآزِفَةُ، لَيس لَها من دون اللَّه كَاشفَةٌ﴾: النجم
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اقها مثلها ورمبا كانت على منطها فاصلة أخرى وقد يأيت بفاصلة قرآنية يف آية واحدة ليس يف سي. 3

وقد يأيت بالفاصلة وليس على منطها فاصلة يف السورة كلها فمن األول . يف السورة يف موضع آخر

، وليس يف سياقها على منطها غري أنه ورد حنو 1﴿وللْكَافرِين أَمثَالُها﴾: قوله تعاىل يف سورة حممد

. 2﴿أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴾: قال تعاىل يف اآلية الرابعة والعشرين ذلك يف موضع آخر من السورة،

فليس  3﴿فَأَتبعهم فرعونُ بِجنوده فَغشيهم من الْيم ما غَشيهم﴾: ومن الثانية قوله تعاىل يف سورة طه

﴿قَالَ أَفَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَا : يف السورة نظري هذه اآلية، ومثله قوله تعاىل يف سورة األنبياء

﴾كُمرضلَا يئًا ويش كُمفَعن4ي.  

، ولو "الفاصلة"ونشري إىل أن النص القرآين يركز على املعىن أكثر من تركيزه على املوسيقى   
  .5أدى ذلك إىل التفريط باملوسيقى

خيل باملعىن وذلك ألمر بياين، وذلك كما يف قوله  وقد جيري شيء من التغيري يف الفاصلة مبا ال. 4

مع أنه قال يف السورة " السبيل"، فمد 6﴿ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا﴾: تعاىل

: وكقوله يف سورة اإلنسان". السبيل"فلم ميد  7﴿واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهدي السبِيلَ﴾: نفسها

حبذف  9﴿لَكُم دينكُم ولي دينِ﴾: ، وكقوله يف سورة الكافرون"القوارير"فمد  8﴿كَانت قَوارِيرا﴾

  .10﴿قُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَه دينِي﴾: ياء املتكلم ومل حيذفها يف قوله تعاىل

احلرف يف موضع وحيذف نظريه يف موضع آخر وحنو هذا جيري يف الفواصل أيضا فقد يذكر   
 11ألمر بياين مما ال خيل باملعىن وذلك حلذف الياء من الفعل أو االسم سواء كانت ضمريا أم حرفا

                                                             
 .10محمد .  1
 .24محمد .  2
 .78طھ .  3
 .66األنبیاء .  4
 .165- 163 ص األردن، عمان، م،2009 - ھـ 1430 ،1ط الفكر، دار القرآني، البیان أسرار من السامرائي، صالح فاضل.  5
 .67األحزاب .  6
 .4األحزاب .  7
 .15اإلنسان .  8
 .06الكافرون .  9

 .14الزمر .  10
 .165 ص القرآني، البیان أسرار من السامرائي، صالح فاضل.  11
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بذكر  2﴿يا أَبانا ما نبغي﴾: حبذف الياء وقوله يف آية أخرى 1﴿ذَلك ما كُنا نبغِ﴾: تعاىل وحنو قوله

  .الياء
: اللغة العربية استعملت فواصل لآلي إال حرف اخلاء فإنه مل يرد فاصلة، منها إن مجيع حروف  

أقتت، : الضحى، يغشى، والباء حنو مريب وثياب، والتاء: مسيع الدعاء، هواء، األلف حنو: اهلمزة حنو
: فحدث، والفراش املبثوث، اجليم حنو: أجلت، كورت، والتاء املربوطة كالقارعة، واآلزفة، والثاء حنو

، ...جمذوذ وحنيذ : أزواج، الربوج، احلاء حنو الفتح، وضبحا، والدال حنو مزيد، وسعيد، والذال حنو

: عسعس واجلواري الكنس، والشني حنو: حنو: حنو عزيز وأزا، السني: قدير، وبصري، والزاي: الراء
قنوط، : عريض، عرضا، والطاء حنو: والضاد حنو. مناص، وحميص: قريش واملنفوش، والصاد حنو

خمتلف : بليغا، والفاء حنو: يطاع والرجع، والغني حنو: غليظ وحافظ، والعني حنو: وحميط، والظاء حنو
خالل، وضالل : صدرك ووزرك، الالم حنو: الكاف حنو. احلريق واختالق: وخوف، والقاف حنو

: ، كتابيه، والواو حنوأخيه، وأبيه: مبني، يبصرون، واهلاء حنو: عليم والقدمي، والنون حنو: وامليم حنو
  . فيت، صدري: اعبدوا، ضلوا، وتقولوا، والياء حنو

، أو بالتاء ﴿هارونَ أَخي﴾أما اخلاء فلم ترد فاصلة وإمنا وردت متصلة بباء املتكلم حنو   

  .3﴿الصاخةُ﴾املربوطة حنو 

غري نافرة وال قلقة، إن الفاصلة يف القرآن الكرمي تأيت مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف موضعها،   
يتعلق معناها مبعىن اآلية كلها، تعلقا تاما، حبيث لو طرحت الختل املعىن واضطرب الفهم، فهي تؤدي 

﴿ذَلك الْكتاب لَا ريب : يف مكاا جزءا من معىن اآلية ينقص وخيتل بنقصاا، ومن ذلك قوله تعاىل

لَّذين يؤمنونَ فيه هدى للْمتقني، الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ، وا
نوقي مه ةربِالَْآخو كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنبِم مه كأُولَئو هِمبر نى مدلَى هع كونَ، أُولَئ

للَّه علَى قُلُوبِهِم الْمفْلحونَ، إِنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ، ختم ا
                                                             

 .64الكھف .  1
 .65یوسف .  2
 .166 – 165 ص ،نفسھ المرجع السامرائي، صالح فاضل.  3
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ترى اآلية أنه قد كمل معناها ، 1وةٌ ولَهم عذَاب عظيم﴾وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشا

 .2بالفاصلة، وأن الفاصلة قامت بأداء نصيبها منه

زيد "وقد يشتد متكن الفاصلة يف مكاا، حىت لتوحي اآليات ا، قبل نطقها، كما روي عن   

﴿ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من : آليةهذه ا" صلى اهللا عليه وسلم"أملى علي رسول اهللا : أنه قال" بن ثابت

ا الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ نيٍ ، ثُمكارٍ مي قَرطْفَةً فن اهلْنعج نيٍ، ثُمط نم لَالَةا سلَقْنةً فَخغضلَقَةَ م

تبارك اللَّه أَحسن ﴿فَ": معاذ بن جبل"قال له  ، وهنا3الْمضغةَ عظَاما فَكَسونا الْعظَام لَحما﴾
نيقالمم ضحكت يا رسول اهللا: فقال له معاذ" صلى اهللا عليه وسلم"فضحك رسول اهللا  ﴾الْخ :

  .4ا ختمت: فقال

أَنبِئُونِي بِأَسماِء  ﴿وعلَّم َآدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ: وقوله تعاىل  

فاملقام  5حكيم﴾هؤلَاِء إِنْ كُنتم صادقني، قَالُوا سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعليم الْ

  .6هنا مقام للتعلم ووضع هذا التعلم يف موضع دون سواه، فناسب ذلك وصفه تعاىل بالعلم واحلكمة

إن الفاصلة هلا وقع موسيقي مؤثر على من يقرأ القرآن ويتغىن به أو على من يستمع إليه   
ويستمتع به، فيزيد صاحبه متابعة وتركيزا فيزداد تأثره وخشوعه، فإذا اتفقت الفواصل ال يف احلرف 

سة األخري فحسب، ولكن يف حرف قبله أو أكثر، من غري أن يكون يف ذلك كلفة وال قلق، بل سال

﴿أَلَم نشرح لَك صدرك، ووضعنا عنك وِزرك، الَّذي : ولني ومجال مثال التزام حرف قوله تعاىل

﴾ككْرذ ا لَكنفَعرو ،كرظَه قَضوقوله تعاىل7أَن ، :﴾رهنلَ فَلَا تائا السأَمو ،رقْهفَلَا ت يمتا الْي8﴿فَأَم ،

﴿واللَّيلِ وما وسق، والْقَمرِ إِذَا : ، وقوله تعاىل9﴿فَلَا أُقِْسم بِالْخنسِ، الْجوارِ الْكُنسِ﴾: ومنه أيضا

                                                             
 .7-2 البقرة.  1
 .65 ص القرآن، بالغة من بدوي، أحمد أحمد.  2
 .14- 12 المؤمنون.  3
 .14 ص القرآن، علوم في اإلتقان سیوطي،ال.  4
 .32-31 البقرة.  5
 .66 ص ،المرجع نفسھ بدوي، أحمد أحمد.  6
 .4-1 الشرح.  7
 .10-9 الضحى.  8
 .16-15 التكویر.  9
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﴾قسطُورٍ﴾: ، ومثال ما اتفق يف حرفني قوله تعاىل1اتسابٍ متكالطُّورِ، وا : ، وقوله تعاىل2﴿وم﴿

 ، وننجبِم كبر ةمبِنِع تأَن﴾وننمم را غَيرلَأَج إِنَّ لَكوقوله تعاىل3و ، : ،ياقرالت تلَغكَلَّا إِذَا ب﴿

﴾اقرالْف هأَن ظَناقٍ، ور نيلَ مقا إِذَا : ومثال التزام ثالثة أحرف قوله تعاىل. 4وقَوات ينإِنَّ الَّذ﴿
 طَانيالش نم فطَائ مهسلَا م ثُم يي الْغف مهوندمي مهانوإِخونَ، ورصبم موا فَإِذَا هذَكَّرت

  .5يقْصرونَ﴾

   :مجالية اإليقاع يف القرآن الكرمي. ب
  )Rythme: (تعريف اإليقاع. 1

األحلان املطرقة، واإليقاع من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع = امليقع، وامليقعة : اإليقاع لغة

إيقاع األحلان، وهو أن  :واإليقاع عند اجلاحظ. ، وهو ما حيدثه الوزن أو اللحن من انسجام6ويبينها
اتفاق الصوت يف الغناء، ولكننا نعين به هنا إحساس : واإليقاع يف اللغة معناه. 7يوقع األحلان ويبينها

الدكتور متام حسان أن يبني األذن والنفس بتناغم الصوت احلاصل من قراءة اآليات، ولقد حاول 
معىن اإليقاع عن طريق شرح املقاطع اللغوية والنرب وانتهى فيه إىل أن اإليقاع إما إيقاع يف نطاق 
التوازن وإما يف نطاق املوزون، والوزن يف العربية إمنا يكون للشعر والذي يف القرآن متوازن ال 

  .8موزون

هما من صور اإليقاع وهي أيضا من القيم الصوتية إن الوزن والتوازن كلي: ويرى الدكتور متام
  9.اليت تصلح أن تكون جماال للفن واجلمال

                                                             
 .18-17 االنشقاق.  1
 .2-1 الطور.  2
 .3-2 القلم.  3
 .27-26 القیامة.  4
 .202- 201 األعراف.  5
 العلمیة الكتب دار ،2 ج مھنا، علي عبدأ إشراف) وقع( مادة العرب لسان منظور ابن/ ،257 ص ،1ج القدیم، العربي النقد معجم: مطلوب أحمد.  6

 .754 ص م،1993 ھـ،1413 ،1ط لبنان، بیروت،
 ).ھامشھا.(12ص دت، دط، بیروت، دارالجیل، ھارون، السالم عبد تحقیق ،3ج والتبیین، البیان الجاحظ،.  7
 .166 ص القرآنیة، اآلیات فواصل المرسي، الغني عبد الدین كمال. 8
 .270ص م1993-ھـ1413 ،1ط القاھرة، الكتب، عالم القرآني، للنص وأسلوبیة لغویة دراسة القرآن روائع في البیان حسان، تمام. 9



284 

 إن الفواصل القرآنية قد روعي فيها اإليقاع كأحسن ما يكون وأمجل، ولقد استغل القرآن
  1.اإلمكانات اهلائلة يف العربية لصوغ اجلملة وتكوين اإليقاع الذي هو أحد أسس هذه اللغة

النقلة على النغم يف أزمنة حمدودة املقادير "يف االصطالح املوسيقي الصرف  :اإليقاع :ااصطالح

والنسب، أو تقدير لزمان النقرات، أو قسمة زمان اللحن بنقرات، وهو النقلة على أصوات مترادفة 
إىل يف أزمنة تتواىل متساوية وكل واحد منها يسمى دورا، أو إظهار مناسبات أجزاء الزمان من القوة 

الفعل حبسب اختيار الفاعل، أو صياغة اللحن حسب أجزاء متناسبة من املفاصل الزمنية حمدودة يف 

كل ميزان، أو مجاعة فقرات بينها أزمنة حمدودة املقادير هلا أدوار متساوية الكميه على أوضاع 
تفاوتة وكما أن عروض الشعر م .خمصوصة يدرك تساوي األزمنة واألدوار مبيزان الطبع السليم

األوضاع خمتلفة األوزان ال يفتقر الطبع السليم فيها إىل ميزان العروض، كذلك ال يفتقر إىل إدراك 
تساوية أزمنة كل دور من أدوار اإليقاع إىل ميزان يدرك به ذلك بل هو غريزة جبل عليها الطبع 

  .2وتلك الغريزة للبعض دون البعض اآلخر وقد ال حيصل بكد واجتهاد
د دالالت املصطلح يف اللغة العربية، فإن الكلمة مشتقة أصال من اليونانية مبعىن ورغم تعد  

املتتابع بني حاليت الصمت والصوت، أو النور هو التواتر : اجلريان أو التدفق، واملقصود به عامة
والظالم، أو احلركة والسكون، أو القوة والضعف، أو الضغط واللني، أو القصر والطول، أو اإلسراع 

اخل، فهو ميثل العالقة بني اجلزء واجلزء اآلخر، وبني اجلزء وكل ... واإلبطاء، أو التوتر واالسترخاء 
األجزاء األخرى لألثر الفين أو األديب، ويكون ذلك يف قالب متحرك ومنتظم يف األسلوب األديب أو 

  .3يف الشكل الفين
ملوسيقى والشعر والنثر الفين واإليقاع صفة مشتركة بني الفنون مجيعا تبدو واضحة يف ا  

والرقص، كما تبدو أيضا يف كل الفنون املرئية، فهو إذن مبثابة القاعدة اليت يقوم عليها أي عمل من 
أو " التكرار"أعمال الفن، ويستطيع الفنان أو األديب أن يعتمد على اإليقاع بإتباع طريقة من ثالث 

                                                             
 .28 ص القرآنیة، اآلیات فواصل خضر، السید.  1
 .15محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة، ص .  2
 .15-14 ص نفسھ، المرجع.  3
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العموم على كل أشكال األدب واللغة، وهناك إيقاع  ، ويكاد يأخذ اإليقاع1"الترابط"أو " التعاقب"
الطبيعة وإيقاع العمل وإيقاع اإلشارات الضوئية وغريها ويأخذ أيضا سياقات متعددة فهو التكرار 
املتسق أو غري املتسق لوضع مركز قوة ملعىن أو حركة، وهو أحد أنواع الوحدة ألنه تركيز على 

اوب احلركة والسكون واألنوار والظالم، عودة البداية حركة أو نغم أو لفظ معني يظهر يف تن
والنهاية، رجوع القرار يف األغنية، رد العجز على الصدر يف الشعر، تكرار قافية أو قواف متناوبة، 
رجوع نوبة واحدة أو عبارة موسيقية يف املعزوفة، فهو تناظر زمين يقابله يف الطبيعة توقف احلركة 

  .2ويقوم مجاله على لذة انتظار ما نستبني حدوثه أمام حاجز مث استئنافها،
واإليقاع بوصفه التناوب الزمين املنتظم للظواهر املتراكبة هو اخلاصية املميزة للقول الشعري   

  .4ومبا أنه ينشأ غالبا من تفاعل عنصرين متمايزين 3واملبدأ املنتظم للغته
نظام عام يطغى على القصيدة، فنحن إن اإليقاع ال يتحقق بشكل عشوائي إمنا هو كل بوصفه   

نتأثر باإليقاع مجلة وليس بالوحدات جمزأة ويترابط النص بشبكة من التشكيالت والعالقات اليت قد 

  .5يتبلور بعضها يف حبور متميزة قائمة بذاا
إن اإليقاع يف بنيته التكوينية العامة يرتبط باإلنسان يف مستواه الفطري، فاإليقاع باعتبار   

ونفسي حني حييل على التلذذ، زيادة على ما كان له من قوة . 6قته باإلنسان له بعد أنثروبولوجيعال
إن له من جهة أخرى بعدا . سحرية يف املاضي وما لعبه من دور حني كان إطارا ملمارسات شعرية

مدرك إال شعريا بلغ من املرونة حدا أن كان قربه من الشعر فقد جعل معناه مستعصيا على اللغة وغري 
  .7بالتجربة يف حدود ال دالليته

                                                             
 .15 ص الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة،القصیدة العربیة محمد صابر عبید، .  1
 15 ص ،نیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیةلقصیدة العربیة الحدیثة بین البا.  2
 .71 ص بغداد، ،م1987 ،3ط العامة، الثقافیة الشؤون دار األدبي، النقد في البنائیة نظریة فضل، صالح.  3
 .52 ص بیروت، ،م1987 ،1ط م، م ش العربیة، األبحاث مؤسسة الشعریة، في دیب، أبو كمال.  4
 .18 ص نفسھ، المرجع عید، صابر محمد.  5
 .علم دراسة اإلنسان طبیعیًا واجتماعیًا وحضاریًا.  6
 .19 ص نفسھ، المرجع عید، صابر محمد.  7
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وإن من أكثر صفات اإليقاع أمهية وأكثرها حضورا وتأثريا يف تشكيل األساسيات األوىل لبنية   
النص اإلبداعي، كونه من بني مجيع العناصر اجلمالية يف العمل األديب، وهو أول ما يدخل ميدان 

أو " صويت أو شكلي"تواىل أو يتناوب مبوجبه مؤثر ما الفعل وميكن القول أن نظام اإليقاع هو الذي ي

التناغم، التعارض، التوازي، "وهو كذلك صيغة للعالقات " حسي، فكري، سحري، روحي"جو ما 
إن فن الشعر يف العربية يناسب هذه اللغة . 1، فهو إذن نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكلية"التداخل

بها وخمارج حروفها على األوزان واحلركات وفصاحة النطق الشاعرة اليت انتظمت مفرداا وتراكي
باأللفاظ، فأصبح هلا من الشعر املوزون فن مستقل بإيقاعه عن سائر الفنون اليت يستند إليها الشعر يف 

وأبلغ من كل ما تقدم من اإلبانة عن معدن اللغة العربية وعن هذه اخلاصة الفنية  2كثري من اللغات
فق يف كل ترتيل فصيح ولو مل يكن شعرا مقصودا كما اتفقت يف اآليات الكثرة من فيها أن أوزاا تت

القرآن الكرمي، وينبغي أن يؤمن املسلم وغري املسلم بأن القرآن الكرمي مل يكن شعرا وما هو بقول 
  .3شاعر كما جاء فيه وكما جاء يف كالم الرسول الذي أوحي إليه

سيني مها اإليقاع والوزن، إذ يكمل أحدمها اآلخر يف ورغم أن الشعر يقوم على عنصرين أسا  
وما " Meter"تناسب وتالحم شديدين، على أن مثة فارقا دقيقا بني ما يعرف اصطالحا بالوزن 

ولكي يتضح هذا الفرق ينبغي أن منيز بني الصوت باعتباره وحدة " Rythme"يدعى فنيا باإليقاع 
قه املتكلم بطريقة خاصة ويف ظروف لغوية وواقعية نوعية مستقلة، والصوت باعتباره حدثا ينط

خاصة، ففي احلالة األوىل ينظر إىل طبيعة الصوت من حيث هو الم أو ميم، أو ضمة أو فتحة مثال، 
ويف احلالة الثانية ينظر إىل خصائصه النسبية والسياقية كدرجته علوا واخنفاضا، ومداه طوال وقصرا، 

تركيب اللغوي قلة وكثرة، وتلك خصائص نلحظ فيها طريقة النطق ونربه قوة وضعفا، وتردده يف ال
  . 4بالصوت، إضافة إىل السياق الذي ورد فيه، والنسق اللغوي الذي تضمنه مع غريه

                                                             
 .111 ص ،م1982 ،2ط بیروت، العودة، دار الحدیث، العربي األدب في دراسات اإلبداع، حركیة سعید، خالدة.  1
 .27 ص القاھرة، ،م1995 والتوزیع، والنشر للطباعة مصر نھضة الشاعرة، اللغة العقاد،.  2
 .30 ص نفسھ، المرجع.  3
 .22 ص ،العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة عبید، صابر محمد.  4
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مبعىن أن املقصود حتديدا باإليقاع هو وحدة النغم اليت تتكرر على حنو ما يف الكالم أو يف   
و منتظم يف فقرتني أو أكثر من فقر الكالم أو يف أبيات البيت، أي توايل احلركات والسكنات على حن

وهو أيضا النسيج الذي يتألف من التوقعات واإلشباعات أو . 1القصيدة وقد يتوافر اإليقاع يف النثر

، فالواضح من كل ما سبق ذكره أن مصطلح 2خيبة الظن أو املفاجأة اليت يولدها سياق املقطع
التوافق احلركي والنغمي، والذي من شأنه أن يولد حركة منتظمة يقوم على االنسجام و" اإليقاع"

وينبغي أن نشري إىل أن تعريفات كثرية تقترب من مفهوم اإليقاع، . يوفرها اإليقاع للغة اليت يتخللها
فاإليقاع هو الفاعلية اليت تنتقل إىل املتلقي ذي احلساسية املرهفة الشعور بوجود حركة داخلية، متنح 

اإليقاع بلغة املوسيقى، هو الفاعلية، اليت متنح احلياة للعالمات .. حلركي وحدة نغمية عميقة التتابع ا
  .3املوسيقية املتغايرة اليت تؤلف بتتابعها العبارة املوسيقية

وينبغي أن نشري إىل الفرق بني الوزن واإليقاع، إذ طاملا خيتلط األمر بينهما ذلك أن الوزن   
يفتأ قائما دون أن يصيبه تغيري إىل ايته مثله مثل الشكل "تركيب ما، فإنه عندما يتمثل لدى بداية 

  .4"امليكانيكي، يف حني جند اإليقاع كأنه خلق مجايل حمض
والبد من شروط ينبغي أن تتوافر وأن تتضافر مع عناصر أخرى تعمل على ظهور تلك احلركة   

ظهور تلك احلركة املنتظمة، تلك الشروط أو املنتظمة، تلك الشروط أو باألحرى العناصر تعمل على 
النسبة يف الكميات والتناسب يف : "باألحرى العناصر خلصت من طرف بعضهم يف نقاط ثالث

  . وهذه هي العناصر اليت يتشكل منها اإليقاع. 5"الكيفيات، والنظام واملعاودة يف الدورية
عات الفنية اليت تدخل يف جمال اإليقاع وإذا عدنا إىل تراث العرب القدمي فإننا جند بعض اإلبدا  

وانتهى " باحلداء"املنغم باملوسيقى واألحلان، وقد متظهر يف البداية مبا عرف عند اإلنسان اجلاهلي 
جبميل قصائدهم الطوال اليت عرفت باملذهبات أو املعلقات، وفيها عربت الفاعلية الشعرية عند 

                                                             
 .23 ص ،البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیةالعربیة الحدیثة بین  عبید، صابر محمد . 1
 .23 ص نفسھ،المرجع .  2
 .231-230 ص ،م1981 ،2ط لبنان، بیروت، للمالیین، العلم دار العربي، للشعر اإلیقاعیة البنیة في دیب، أبو كمال.  3

.231المرجع نفسھ، ص .   4  
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حفل إيقاع الشعر حبيوية، وتنوع مها نقيض الرتابة ولقد . "اإلنسان العريب بإيقاع غنائي مدهش
املباشر، بل رمبا كانت احليوية املنبعثة من تنوع اإليقاع صورة حلنني ال واع لرفض الرتابة بالغناء، 

  .1"الغناء املرهف، املنسرب، املائج، الراقص، الصاخب أحيانا، اهلامس أحيانا، واهلازج الراجز أحيانا

  :ن الكرمياإليقاع يف القرآ. 2
إن القرآن الكرمي نص مقدس معجز وهو ليس نصا فنيا مقصودا لذاته، وإمنا نص يؤدي   

الغرض الديين املنشود، وإذا جتسد فيه اإليقاع فذلك من باب احلميمية بني الغرض الديين والغرض 

انبا الفين، فيجعل منه وسيلة للتأثري والتمكني قصد االستجابة واإلذعان، ذلك ألن لإلنسان ج
وجدانيا، فال مناص من خماطبة هذا اجلانب بلغة النظم الفين ومجاله، وهو ذا آل إيقاعا قرآنيا مميزا أنه 
تلك الظاهرة العجيبة اليت امتاز ا القرآن يف رصف حروفه وترتيب كلماته ترتيبا دون كل ترتيب 

  .2ونظام تعاطاه الناس يف كالمهم
قرآين بصفة عامة خترج عن مكنونات اإليقاع يف أشعار العرب إن مكنونات اإليقاع يف املنت ال  

اتساق القرآن وائتالف حركاته "وما ألفوه فيها، ألن اإليقاع القرآين هو تلك الظاهرة املتمثلة يف 
وسكناته، ومداته وغناته، واتصاالته، وسكتاته، ذلك ما يسترعي األمساع، ويستهوي النفوس بطريقة 

  .3"أي كالم آخر من منظوم أو منثور ال ميكن أن يصل إليها

واملتفحص للنص القرآين ال جيد شكا يف أن نظمه يقوم على مجال نسجه اإليقاعي، األمر   
  .4الذي جعل اجلاحظ ينتبه إىل أمهية دراسة القرآن من حيث أسلوبه وعجيب نظمه

رآين وهي إن دارس النص القرآين يتفق على وجود إيقاعية مجالية اختص ا اخلطاب الق  
جمسدة على ضرب من التشكيالت املتنوعة ولدا طبيعة النص القرآين يف مجالياته اإلعجازية، ذلك أن 
اخلطاب القرآين قد انبىن يف كليته بنية إيقاعية متفردة، ما فتئ أن طبع ا، فميزته عن غريها من البىن، 

                                                             
 .43 ص ،العربي للشعر اإلیقاعیة البنیة في دیب، أبو كمال.  1
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يتشكل "وجه اخلصوص، فهو إذنوهو ما نلفيه واضحا بشكل جلي يف اخلطاب القرآين املكي على 
  .1"حتت أشكال إيقاعية متنوعة، غنية، متجددة، متفاوتة النفس، متمايزة النغم

وإنك إذا قرأت القرآن قراءة سليمة، وتلوته تالوة صحيحة، أدركت أنه ميتاز بأسلوب إيقاعي   

وإن هذا ...العيونينبعث منه نغم مجيل ساحر يبهر األلباب، ويسترق األمساع، ويسيل الدموع من 
خذ مثال هذا النموذج من اآليات من . 2النغم يربز بروزا واضحا يف السور القصار والفواصل السريعة

إِنْ هو إِلَّا  ،وما ينطق عنِ الْهوى ،ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى ،والنجمِ إِذَا هوى﴿ :سورة النجم

فَكَانَ قَاب  ،ثُم دنا فَتدلَّى ،وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى ،ذُو مرة فَاستوى ،يد الْقُوىعلَّمه شد ،وحي يوحى
 ،أَفَتمارونه علَى ما يرى ،ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى ،فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى ،قَوسينِ أَو أَدنى

ما  ،إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى ،عندها جنةُ الْمأْوى ،عند سدرة الْمنتهى ،ولَقَد رَآه نزلَةً أُخرى

ةَ الثَّالثَةَ ومنا ،أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى ،لَقَد رأَى من َآيات ربه الْكُبرى ،زاغَ الْبصر وما طَغى
متساوية يف  فواصلها تأمل اآليات جتد. 3﴾تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى ،أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى ،الْأُخرى

الوزن تقريبا، متحدة يف نظام التقفية متاما، ذات إيقاع موسيقي متحد ألنه ينبعث من تآلف احلروف 
  4.مل، ومرده إىل احلس الداخلي، واإلدراك املوسيقييف الكلمات، وتناسق الكلمات يف اجل

وهذا اجلمال التوقيعي يف لغة القرآن ال خيفى على أحد ممن يسمع القرآن، حىت الذين ال   
هم أهل أذن موسيقية فو إىل إيقاع الشعر  5فكيف خيفى على العرب أنفسهم؟. يعرفون لغة العرب

  .  األوىل لرتول هذا الكالم بشرفه ومجال إيقاعهوتطرب لكل ترجيع، لذا أحسوا منذ الوهلة 

وإن مجالية اإليقاع ال تتأتى من اإليقاع اخلارجي فقط، وإمنا تتجاوز ذلك إىل اإليقاع الداخلي   
للنص احلامل لشحنات شعورية ومتوجات نفسية هلا إحياءاا العاكسة جلو السورة وسياقها النصي 
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ذلك نتلمس أصوات احلركة وقد سلكت طريقا سهال مناسبا وك. 1املعرب عن مضمون النص وداللته
من اللسان إىل أذن املتلقي وقد اكتنفها ضروب من النغم املوسيقي حىت إذا خرجت كانت عجبا، 

  2.وكانت عذبة رقيقة متمكنة يف وضعها فكأا أوىل احلركات باخلفة والروعة

فإن األمر يترتب عليه اختالف يف البنية بل إننا جند كلما اختلفت ضروب اإليقاع يف القرآن،   
وقد جتسد ذلك جليا يف السور القصار حيث يأيت إيقاعها قصريا مزدمحا يف فواصله، وذلك . نفسها

وهذا خالف بعض السور الطوال، حيث تلجأ الفواصل إىل التباعد، " املدثر"يف سور كثرية، كسورة 
واألمر يف اخلطاب " الفرقان"ن السور كسورة وهذا الضرب يف اإليقاع جنده جمسدا يف الكثري م

واليت أتيناها بعجالة، . القرآين من حيث اإليقاع، مل تتجسد بنيته يف تشكيالته اإليقاعية املتنوعة فقط
هي احلروف، : ولعل أبرز تلك العناصر. بل جنده يتجلى أيضا يف عناصر أخرى غري اليت ذكرنا

  . 3واللفظة، والعبارة، أو اجلملة
هذا اجلمال الصويت أو النظام التوقيعي هو أول شيء أحسته اآلذان العربية أيام نزول  إن  

القرآن، ومل تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكالم، سواء أكان مرسال أم مسجوعا حىت 
خيل إىل هؤالء العرب أن القرآن شعر، ألم أدركوا يف إيقاعه وترجيعه لذة أخذم من لذة هذا 

اع، والترجيع هزة مل يعرفوا شيئا قريبا منها إال يف الشعر، ولكن سرعان ما عادوا إىل أنفسهم اإليق
إنه سحر ألنه أخذ من النثر جالله ":"الوليد بن املغرية"بالتخطئة فيما ظنوا حىت قال قائلهم وهو 

  .4"وروعته ومن النظم مجاله ومتعته

  :عناصر اإليقاع يف اخلطاب القرآين - ج

ال خيفى على أي باحث يف اخلطاب القرآين، بل على أي قارئ لكتاب اهللا تعاىل بتدبر، : احلرف. 1

أن القرآن العظيم تداعت حروفه خالل تعابريه، توفريا جلمال اجلرس وتآلف النظم إيقاعا ومعىن، على 
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ا طريقة ملفتة للنظر، فهي طريقة يتوخى ا أنواع من املنطق وصفات من اللهجة مل تكن على هذ
فجعلت " صلى اهللا عليه وسلم"الوجه من كالم العرب ولكنها ظهرت فيه أول شيء على لسان النيب 

واللغة العربية لغة شاعرة، وليس يف اللغات اليت نعرفها، أو . 1املسامع ال تنبو عن شيء من القرآن

غة األعراب أو نعرف شيئا كافيا عن أدا، لغة واحدة توصف بأا لغة شاعرة غري لغة الضاد، أو ل
  .2اللغة العربية

والعرب قبل نزول القرآن العظيم، كانوا يترسلون يف منطقهم ويسرعون كيفما انعقد هلم، ال   
وظل . 3يراعيهم شيء أكثر من تكييف الصوت، دون تكييف احلروف اليت منها يكون الصوت

ملتناسقة واملرتبة، باعتبار من العرب كذلك حىت أنزل القرآن وتلي عليهم، فرأوا يف حروفه املؤتلفة وا
أصواا وخمارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية يف اهلمس واجلهر، والشدة والرخاوة، 

  .4والتفخيم والترقيق، فكان منهم إال أن رأوا أيضا أن ال قبل هلم به، فكان ذلك بين يف عجزهم
باستقرائنا ملقاطع منتخبة من النظم  وإذا ما حاولنا أن نقف على بعض من أمثلة هذا األمر  

القرآين، فإننا نلفى أنفسنا أمام حروف متداعية من خالل تعبريه، ما فتئت توفر حسن ومجال اجلرس، 
  .    5وتألف النظم إيقاعا ومعىن على شاكلة تلفت النظر

متثل اجلانب وحناول أن نكشف ونربز مجالية النص القرآين وهندسته املعجزة وقوته التعبريية اليت 
  .6اإليقاعي الصويت وتساوقه داخل النص القرآين

ولو تأملنا بعض املقاطع القرآنية من حيث تكرار نوع من احلروف على أبعاد تتجاوب   

﴿والَّذين َآمنوا : يقول تعاىل يف سورة النساء. أصواا يف النفس، دون أن نتفطن إليها إال عند القصد

أَزواج وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا لَهم فيها 

اتانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي يلًا، إِنَّ اللَّها ظَللظ ملُهخدنةٌ ورطَهاسِ  مالن نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه
                                                             

 .212 ص النبویة، والبالغة القرآن إعجاز الرافعي، صادق مصطفى.  1
 .7 ص الشاعرة، اللغة العقاد،.  2
 .314 ص نفسھ، المرجع الرافعي، صادق مصطفى.  3
 .321 ص ،القرآن في وجمالیتھا اإلیقاعیة البنیة حریز، محمد.  4
 .321 ص ،مرجع نفسھال.  5
 .830 ص القرآني، النص سیاق في اإلیحائي الصوتي اإلیقاع مھدي، محمد جنان.  6
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ا الَّذها أَيا، يريصا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحوا أَنْ تيعوا أَطنَآم ين

م فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُ

ونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ رت أْوِيلًا، أَلَمت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الَْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا توا بِمنَآم مه
أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد  أُنزِلَ إِلَيك وما

﴿وما أَرسلْنا من : ، مث ننتقل إىل املقطع املوايل، يقول تعاىل1الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا﴾

اع بِإِذْن اللَّه ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم رسولٍ إِلَّا ليطَ
مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرا، فَلَا ويمحا رابوت وا اللَّهدجولُ لَوسلَا الر ثُم 

" امليمات"يف املقطع األول نتأمل عدد . 2يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما﴾

ونالحظ كذلك " النونات"مث نتأمل يف املقطع نفسه عدد حروف . ونالحظ مواقعها من النظم
: أما يف املقطع الثاين.ها يف النظمومواقع"الكاف"و"التاء"مواقعها يف النظم، مث نتأمل أيضا عدد حروف 

، "امليم"وحرف " الالم"ونالحظ واقعها يف النظم، مث نتأمل أخريا حرف "السينات"فلنتأمل عدد 
  :3يف املقطع الثاين نفسه، ولتوضيح ذلك أكثر، نبني ما تأملناه يف اجلدول اآليت" النون"وحرف 

  املكرر األلفاظ املشكلة للحرف  احلرف املكرر  النص القرآين

  املقطع األول
  امليم

 –األمانات  –يأمركم  –مطهره  –من  –عملوا  –آمنوا (
 –منكم  –األمر  –آمنوا  –مسيعا  –نعما  –حتكموا  –حكمتم 
 –من  –ما  –مبا  –آمنوا  –يزعمون  –تؤمنون  –لكنتم 

  ...) أمروا  –يتحاكموا 

  النون
ندخلهم  –األار  –جنات  –سندخلهم  –الذين آمنوا (

 –الذين  –كان - إن  –نعما  –إن  –الناس  –بني  –األمانات 

                                                             
 .59 – 56 النساء.  1
 .64-63 النساء.  2
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 –تؤمنون  –كنتم  –إن  –تنازعتم  –فإن  –منكم  –آمنوا 
 –من يريدون  –أنزل  –أنزل  –آمنوا  –إم  –يزعمون 

  ) الطاغوت –يتحاكمون 

  التاء
 –األمانات  –تؤول  –حتتها  –جتري  –جنات  –الصاحلات (

 -تر–تؤمنون  –كنتم  –تنازعتم  –حتكموا  –حكمتم 
  )الطاغوت - يتحاكموا 

  الكاف
 –منكم  –كان  –يعظكم  –حتكموا  –حكمتم  –يأمركم (

  ).يكفرون -يتحاكموا  –قبلك  –إليك  -ذلك  –كنتم 

  املقطع الثاين

  السني
 –واستغفر  –فاستغفروا  –أنفسكم  –رسول  - أرسلنا (

  ).تسليما –يسلموا  –أنفسكم  –الرسول 

  الالم
 –اهللا  –ظلموا  –لو  –اهللا  –ليطاع  –إال  –رسول  –أرسلنا (

 –تسلموا  –ال  –ال  –اهللا  –لوجدوا  –الرسول  –هلم 
  ).تسليما

  امليم
 –رحيما  –هلم  –أنفسهم  –ظلموا  -أم  –من  –ما (

 -مما  –أنفسهم  –مث  –بينهم  –فيما  –حيكموك  –يؤمنون 

  ).تسليما –تسلموا 

  النون
 –بينهم  –يؤمنون  –أنفسهم  –أم  –بإذن  –من  –أرسلنا (

  ).أنفسهم

    
إن املتأمل يف هذا اجلدول البياين، يلمس هذا اللون من تكرار احلروف يف القرآن العظيم على   

وحسنا، ذلك أنه ما من أحد يشك يف أن اجلمالية القرآنية، أبعاد تكسب النظم إيقاعية تزيده مجاال 
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تنشأ عن تكرار احلرف يف الكلمات على أبعاد مناسبة لسالمة اجلرس، وصحة النغم يف بناء اللفظة أو 
حرفا النون وامليم، ولذا  :وأكثر احلروف العربية إظهارا للغنة والترمن. 1اجلملة أو النسق بصفة عامة

    . 2جندمها أكثر احلروف استعماال يف فواصل القرآن

وقد أحصى العلماء حروف الفواصل يف القرآن، فوجدوا أن حرف النون ميثل أكثر من نصف 
تقريبا، وهذه النسبة تصديق لكالم سيبويه وغريه ممن  )%51( حيث جاء فاصلة بنسبة فواصله،

نون ساكنة وإن كان يتحول بالوقف إىل األلف   ذلك التنوين الذي هوإضافة إىل...الحظوا ذلك
املمدودة، فإن النون والتنوين يفوزان بأكثر نصيب يف الفواصل ملا فيها من الغنة اجلميلة على السمع، 

إن عنصر اإليقاع والتنغيم والتطريب يقصد إليه يف القرآن قصدا، وليس : وحيق لنا بعد ذلك أن نقول
  . 3حمسنات زخرفيةجمرد 

 والدال بنسبة )%11.04( يليه الراء بنسبة )%12.38( وجاء حرف امليم تاليا للنون بنسبة
واملالحظ أن امليم حرف شفوي، والراء والدال من احلروف اليت تنطق باعتماد اللسان . )04.62%(

وكل هذه احلروف تنطلق من اجلزء األمامي جلهاز النطق، وهذا  ،مع سقف احلنك أو أصول األسنان
أمر مالحظ يف التواصل حيث نالحظ أن حروف احلنجرة واحللق أقل استعماال من احلروف الشفوية 

      .4واألسنانية، وهلذا كله عالقة بسهولة النطق والوضوح السمعي
    

هذا عن تكرار احلروف املتباعدة من خالل تعبري القرآن، وإذا ما حاولنا ثانية تتبع ظاهرة   
تكرار املدود، فإننا جندها هي األخرى حتدث إيقاعية ذات قيمة مسعية عند تكرارها، ويتجلى هذا 

سها ، وخاصة عندما جتان)األلف، والواو، والياء(األمر بشكل واضح وأوفر يف حروف املد الثالثة 
وهي عند التكرار تتمخض عنها إيقاعية تطريبية تطيب ا النفس ويأنس إليها . حركة ما قبلها

  .5السمع
                                                             

   .323 ص ، القرآن في وجمالیتھا اإلیقاعیة البنیة حریز، محمد.  1
   . 78 ص داللیة، بالغیة دراسة القرآنیة اآلیات فواصل خضر، السید.  2    
   . 78 ص ،المرجع نفسھ.  3    
   . 79 صمرجع نفسھ، ال.  4    
 .323 ص القرآن، في وجمالیتھا اإلیقاعیة البنیة حریز، محمد.  5    
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جالل "واهتم علماء اللغة واإلعجاز ذه الظواهر اللغوية املتعلقة باإليقاع يف القرآن ومنهم   
اق النون، وحكمته يف ذلك كثر يف القرآن ختم الفواصل حبروف املد واللني وإحل" الدين السيوطي

إم إذا ترمنوا يلحقون األلف والياء والنون ": "سيبويه"كما قال . وجود التمكن مع التطريب بذلك

ألم أرادوا مد الصوت، ويتركون ذلك إذا مل يترمنوا، وجاء يف القرآن على أسهل موقف وأعذب 
سجام أصواته وذلك من وقد جتلى مجال الصوت بني ألفاظ القرآن الكرمي من خالل ان. 1"مقطع

خالل تواتر فواصله أو توافق خمارجه وتقاربه، ولقد وصل هذا اجلمال اللغوي إىل قمة اإلعجاز حبيث 
لو دخل يف القرآن شيء من كالم الناس العتل مذاقه يف أفواه قارئيه، واختل نظامه يف آذان سامعيه، 

ما كما كانا دليل إعجاز من ناحية، ومن عجيب أمر هذا اجلمال اللغوي، وذلك النظام الصويت، أ
كانا سورا منشئا حلفظ القرآن من ناحية أخرى، وذلك أن من شأن اجلمال اللغوي والنظام الصويت 
أن يسترعي األمساع ويثري االنتباه وحيرك داعية اإلقبال يف كل إنسان إىل هذا القرآن الكرمي وبذلك 

آذام ويعرف بذاته ومزاياه بينهم فال جيرؤ أحد على يبقى أبد الدهر سائرا على ألسنة اخللق ويف 

  .3﴿إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴾: ، مصداقا لقوله سبحانه2تغيريه وتبديله

أكثر ما تالحظ يف الفواصل القرآنية، كما أكد ذلك ) الفونيمات(إن تلك املدود أو   
يف اية الدفقات الصوتية للجمل، حمدثة عند الوقف عنها إيقاعية فهي بذلك تتجسد " السيوطي"

: يقول تعاىل" األعلى"وهذه املدود، هي إما مدود مطلقة يوقف عليها بصوا كما يف سورة  .أخاذة

لَى﴿سالْأَع كبر محِ اسب جري أَخالَّذى، ودفَه ري قَدالَّذى، ووفَس لَقي خى﴾، الَّذعرإن . 4الْم

قارئها من شدة مجاهلا وانسياا يف الفم ال يتوقف حىت يأيت على ايتها وهذا هو سر مجال كالم 
  .اخلالق تعاىل

                                                             
  .314 ص ،2ج م،1997 -  ھـ 1418 بیروت، صیدا، العصریة، المكتبة إبراھیم، الفضل أبو تحقیق القرآن، علوم في اإلتقان السیوطي، الدین جالل.  1
 .206، ص  الكتاب سیبویھ،/  

 .571 ص العرفان، مناھل الزرقاني، العظیم عبد.  2
 .09الحجر .  3
 .4- 1 األعلى.  4
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يف كل فاصلة " الفونيمات"تسبقه، وقد تتكرر هذه " صائت"وإما هي مدود ملحقة حبرف   
على القارئ أو السامع كما يف سورة فتضاعف حركة التكرار من قيمتها اإليقاعية مبا ال خيفى مجاله 

﴿والشمسِ وضحاها، والْقَمرِ إِذَا تلَاها، والنهارِ إِذَا جلَّاها، واللَّيلِ إِذَا : يقول تعاىل" الشمس"

ا، فَأَلْهاهوا سمفْسٍ ونا، واها طَحمضِ والْأَرا، واهنا بماِء ومالسا، واهشغا، ياهقْوتا وهورا فُجهم

لَهم  قَد أَفْلَح من زكَّاها، وقَد خاب من دساها، كَذَّبت ثَمود بِطَغواها، إِذ انبعثَ أَشقَاها، فَقَالَ

م ربهم بِذَنبِهِم فَسواها، ولَا يخاف رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه وسقْياها، فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِ
  .1عقْباها﴾

وال شك أن املتأمل هلذه السورة الكاملة، بل واملرتل هلا، واقفا عند كل فاصلة ليجد جتاوبا يف   
نفسه من جراء هذا اإليقاع الذي حيدث نغما موسيقيا جذابا ومؤثرا كلما ازدادت فواصله، وكلما 

  .ه وكذلك مساع السامع لهمضى يف ترتيل
يف تنغيم اللغة " سيبويه"إن هذه املدود تساير يف طبيعتها طبيعة اإلنسان العريب يف ترمنه وإنشاده فيقول   

فإم يلحقون األلف والياء والواو ما ينون وما ال ينون، ألم أرادوا مد  - أي العرب –أما إذا ترمنوا : "العربية
القرآن من تلون وتنوع يف آخر حروف الفواصل حيدث هو أيضا تنوعا يف اإليقاع،  وإن ما نسلمه يف. "2"الصوت

حينما نقرأ اآلية القرآنية نالحظ من خالهلا  3"يتم يف وحدة من التناسق، ويعرب عن الصورة الفنية إليقاع القرآن
ا أن نتمثل لذلك السمو البالغي الذي جاءت فيه والذي هو ذلك اإلعجاز الفين الذي صيغت فيه وإذا أردن

عم يتساَءلُونَ، عنِ النبإِ الْعظيمِ، الَّذي هم فيه ﴿: نأخذ سورة النبأ يقول تعاىل: فاألمثلة متاحة وكثرية

، فنالحظ بني العبارات ذلك التقابل املوسيقي يف عدد األلفاظ، وتقابال أيضا يف عدد حروفها 4﴾مختلفُونَ

واحلركات املكونة هلا، فتلك هي البنية الفريدة لعبارات القرآن اليت شكلت خاصية مست ا  وتشاها يف املخارج
  .عن كل بنية قولية منظومة ومنثورة

                                                             
 .15 آیاتھا عدد".كاملة" الشمس،.  1
 .206 ص ،4ج ،1ط بیروت، الجیل، دار ھارون، السالم عبد وشرح تحقیق ،الكتاب قنبر، عثمان بن عمرو بشر أبو: سیبویھ.  2
 .262 ص ،م1980 تونس، اهللا، عبد بن الكریم عبد مؤسسات القرآن، في الفني اإلعجاز السالمي، عمر.  3
 .3-1 النبأ.  4
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وإذا حاولنا الوقوف عند العبارات القرآنية، لنتأمل هندسة إيقاعها فال ريب أننا نالحظ ما ال   
  : بيل املثال ال احلصر ما يلييتحقق يف غري نظم القرآن، ومن مجلة ما نالحظه على س

﴿إِذَا : كما يتضح ذلك جليا يف قوله تعاىل: اجلملتان املسجوعتان املتوازيتان يف القصر .1

﴾طِّلَتع ارشإِذَا الْعو ،تريالُ سإِذَا الْجِبو ،تركَدان ومجإِذَا النو ،تركُو سمويف . 1الش

 .2الْواقعةُ، لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ، خافضةٌ رافعةٌ﴾ ﴿إِذَا وقَعت: قوله تعاىل

املالحظ يف مثل هاتني اجلملتني يف : اجلملتان املتوازيتان يف الطول واملرسلتان يف غري ما فواصل .2
إرساهلما أما خمالفتان للنظم من غري القرآن العظيم، وذلك لوجود الفاصلة املتحدة أو املماثلة 

  .وهذا النوع يف القرآن هو األغلب. آخرهايف 
إن التناسق الذي يعطي العبارة القرآنية تلك اجلاذبية اليت تستهوي األمساع هلو من بنية وهندسة   

من مفردات الدالالت اللغوية "إيقاعية العبارة يف القرآن العظيم، ذلك أن العبارة تستمد داللتها 
ئة عن اجتماع األلفاظ يف نسق معني، مث اإليقاع املوسيقي الناشئ لأللفاظ، ومن الداللة املعنوية الناش

من جمموعة إيقاعات األلفاظ، متناغما مع بعض، مث الصور والظالل اليت تشعها األلفاظ املتناسقة يف 
حيكمها النظم والتأليف، وما هذان األخريان إال  - باعتبارها جمموعة من األلفاظ –فالعبارة  3"العبارة

  .ت العملية اإليقاعيةمن مقوما
بعض األلفاظ املكونة هلذه العبارة حىت يتم التناسق يف الصفة  - أحيانا- النص القرآين يكيف و     

﴿وقيلَ الْيوم ننساكُم كَما نِسيتم : التعبريية للعبارة ككل ضمن السياق ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل
ه هزوا لقَاَء يومكُم هذَا ومأْواكُم النار وما لَكُم من ناصرِين، ذَلكُم بِأَنكُم اتخذْتم َآيات اللَّ

ا وهنونَ مجرخلَا ي موا فَالْييناةُ الديالْح كُمتغَرونَ﴾وبتعتسي ممجعا، " ذلكم"فقد وردت لفظة  4لَا ه

لكن الذي خالف هذا األمر هو " ذلك بأنكم اختذمت: "إذ كان يف اإلمكان جميئها بصيغة اإلفراد هكذا

                                                             
 .4-1 التكویر.  1
 .3-1 الواقعة.  2
 .48 ص ط، د لبنان، بیروت، العربیة، الكتب دار ومنھجھ، أصولھ األدبي النقد قطب، سید.  3
 .35-34 الجاثیة.  4
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إىل إحداث اإليقاع بني جتنب شعور املستمع بالكسر يف اإليقاعية فكان ورودها بصيغة اجلمع قد أدى 
   .ألفاظ اآلية

  :مجالية اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي -د

الفاصلة حروف متشاكلة يف املقاطع، يقع ا إفهام املعاين، وهي اليت تقع عند : واإلعجاز الفاصلة. 1

االستراحة يف اخلطاب لتحسني الكالم ا، وهي الطريقة اليت يباين القرآن ا سائر الكالم، وتسمى 
ن، وذلك أن آخر اآلية فصل بينها وبني ما بعدها، ومل يسموها فواصل ألنه ينفصل عندها الكالما

  .2﴾كتاب فُصلَت َآياته قُرَآنا عربِيا لقَومٍ يعلَمونَ﴿: وأخذا من قوله تعاىل 1أسجاعا

وال جيوز أن تسمى الفاصلة سجعا، ألن السجع أصله من سجع الطري، وشرف القرآن الكرمي 
  .3فيه لفظ هو أصل يف صوت الطائرأن يستعار لشيء 

كما ال جيوز تسميتها قوايف إمجاال، ألن اهللا تعاىل ملا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية 
عنه أيضا، ألا منه وخاصة به يف االصطالح، وكما ميتنع استعمال القافية فيه ميتنع استعمال الفاصلة 

  .4يف الشعر، ألا صفة لكتاب اهللا فال تتعداه
إن الفواصل بالغة، واألسجاع عيب، ":"النكت يف إعجاز القرآن"يف كتابه " الرماين"وقال 

أبو بكر "وتبعه على ذلك . 5"ذلك أن الفواصل تابعة للمعاين، وأما األسجاع فاملعاين تابعة هلا
   "الباقالين

 وأظن الذي دعاهم إىل تسمية كل ما يف القرآن": "سر الفصاحة"يف " اخلفاجي"وقال 
 فواصل، ومل يسموا ما متاثلت حروفه سجعا، رغبتهم يف ترتيه القرآن عن الوصف الالحق بغريه من

  .6"الكالم املروي عن الكهنة وغريهم

                                                             
 .25 ص ،1ج األقران، معترك: السیوطي/ 54 ص ،1ج القرآن، علوم في البرھان الزركشي،.  1
 .  03فصلت  . 2
 .54 ص ، 1ج ،مرجع نفسھال الزركشي،.  3
 .25 ص ،1ج القرآن، علوم في اإلتقان السیوطي،.  4
 ومحمد أحمد، اهللا خلف محمد تحقیق ،)األدبي والنقد القرآنیة الدراسات في( القرآن إعجاز في رسائل ثالثالنكت في إعجاز القرآن، الرماني،.  5

 .98 ص دت، ،3ط بمصر، المعارف دار سالم، زغلول
 .26 ص ،1ج القرآن، علوم في اإلتقان السیوطي،.  6
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وزعموا أن ذلك مما تبني فيه فضل "وذهب البعض إىل إثبات السجع يف القرآن الكرمي، 
لفصاحة، كالتجنيس وااللتفات وحنوها، الكالم، وأنه من األجناس اليت يقع ا التفاضل يف البيان وا

وأقوى ما استدلوا به االتفاق على أن موسى أفضل من هارون عليهما السالم، وملا كان السجع قيل 

﴿موسى :  2وملا كانت الفواصل يف موضع آخر بالواو والنون قيل 1﴿هارونَ وموسى﴾: يف موضع
لصويت الذي يعتمد عليه اإليقاع القرآين فعندما كانت ولكن األمر هنا متعلق بالفونيم ا.3وهارونَ﴾

الفاصلة القرآنية منتهية باأللف املقصورة قدم هارون على موسى على الرغم من أفضلية موسى كليم 
قال هلم ((قدم موسى على هارون " ون" اهللا وملا كانت الفواصل يف سورة الشعراء تنتهي بفونيم 

قالوا آمنا برب موسى وهارون كما رأينا، )) ...يأفكون...البونالغ...موسى القوا ما أنتم ملقون
الدور الفين الفاصلة القرآنية يتجسد معها  أنويتضح . 4وذلك ليحدث االنسجام وتتفق الفواصل

للسياق  الذي تنهض به، فهي تسهم يف إجياد اإليقاع املناسب ذي النغم والنظم املوسقيني املناسبني

إن الفاصلة تقتضي أسلوبا موسيقيا : من ذلك ما أشار إليه سيد قطب .ملوضوع النص القرآين الديين
   .5كما تقتضي إيقاعا قويا رصينا مالئما ملوضوع السورة

مواالة الكالم على وزن واحد، وقال ابن دريد سجعت : "وحيدد أهل اللغة معىن السجع بأنه
  : الفاصلة إىل قسمني" الرماين"وقد قسم .6"رددت صوا: احلماسة

  

  
  

  

                                                             
 .70طھ .  1
 .48 ص القرآن، إعجاز الباقالني،. 2

 .48الشعراء .  3
-95 ص م، 2009جمالیة التلقي في القرآن الكریم أدبیة اإلیقاع اإلعجازي نموذجا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  ،شارف مزاري.  4

96. 
 . 111سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص .  5
 .55 ص ،1ج ،القرآن علوم في البرھان الزركشي،.  6
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  :أقسام الفاصلة. 2

ما كانت خمتومة حبرف مياثل احلرف الذي ختمت به ) أي متماثلة( متجانسة: األوىل -

﴿طه، ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ لتشقَى، إِلَّا تذْكرةً لمن : قرينتها حلرف األلف يف اآلية
. 1ا ممن خلَق الْأَرض والسماوات الْعلَا، الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴾يخشى، تنزِيلً

  .وقد أتت بعض الصور كلها خمتومة حبرف مماثل مثل سورة الرمحان وسورة القمر

ما كانت خمتومة حبرف يقارب احلرف الذي ختمت به قرينتها كامليم من متقاربة : الثانية -

    .3﴿الرحمنِ الرحيمِ، مالك يومِ الدينِ﴾: مثل قوله تعاىل 2النون،

وهلذا اشتبه على البعض بالسجع من حيث مواالة الكالم على وزن واحد، والواقع أن الفرق   
  :يف التميز بينهما فرقني كبريين" الباقالين"بينهما كبري، ذكر 

بعا له، خبالف الفاصلة، فهي ال تكون أن السجع يقصد يف ذاته ويكون املعىن تا: األول -

والذي يقدرونه سجع : "مقصورة يف ذاا وإمنا يقصد املعىن، وتكون الفاصلة تابعة له قال

فهو وهم، ألنه قد يكون الكالم على مقال السجع وإن مل يكن سجعا، ألن ما يكون به 
املعىن فيه الكالم سجعا خيتص ببعض الوجوه دون بعض، ألن السجع من الكالم يتبع 

اللفظ الذي يؤدي السجع وليس كذلك ما اتفق مما هو يف تقدير السجع من القرآن ألن 
 .4اللفظ يقع فيه تابعا للمعىن

ن السجع ليس له إال طريق واحد وهو مواالة الكالم على وزن واحد، فإذا أ: الثاين -

وزن واحد، وقد تفاوتت أوزانه وقع اخللل فيه وقبح، أما القرآن فقد تأيت فواصله على 
وللسجع منهج حمفوظ وطريق مضبوط مىت أخل : "ختتلف بدون أن تتفاوت فصاحته، قال

به املتكلم وقع اخللل يف كالمه، ونسب إىل اخلروج على الفصاحة، كما أن الشاعر إذا 

                                                             
 .5-1 طھ.  1
 .98 ص ،النكت في إعجاز القرآن الرماني،.  2
 .4-3 الفاتحة.  3
 .49 ص القرآن، إعجاز الباقالني،.  4
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وفواصل القرآن متفاوتة بعضها متداين املقاطع، ... خرج عن الوزن املعهود كان خمطئا 
حىت يتضاعف طوله عليه، وترد الفاصلة على ذلك الوزن األول بعد الكالم وبعضها ميتد 

  .1"كثري، وهذا يف السجع غري مرضي وال حممود

يف كشافه أنه ال حتسن احملافظة على الفواصل ردها إال مع بقاء املعاين على " الزخمشري"وذكر 
حيسن ختري األلفاظ املونقة يف السمع، سدادها، على املنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه، كما ال 

السلسة على اللسان؛ إال مع جميئها منقادة للمعاين الصحيحة املنتظمة؛ فأما أن مل املعاين، ويهتم 
  .2بتحسني اللفظ وحده، غري منظور فيه إىل مؤداه على بال، فليس من البالغة يف فتيل أو نقري

ملا هلا من تأثري على النفس اإلنسانية اليت تطرب ويرى أن القرآن أوىل الفواصل أمهية بالغة 
إن القرآن قد يعدل عن لفظ إىل لفظ مراعاة حلق الفاصلة إذ : للكالم احلسن الوقع على األذن فيقول

أن الواصل القرآنية يف سور كثرية يتحد نغمها الصويت ويف وحدة النغم هذه تأثري يبلغ مداه يف نفس 
  3.قارئه وسامعه

وإىل ما  - وهذا يكون يف السجع- تنقسم إىل ما متاثلت حروفه يف املقاطع إن الفواصل 
وال خيلو كل واحد من هذين القسمني . تقاربت حروفه يف املقاطع ومل تتماثل؛ وهذا ال يكون سجعا

  .من أن يأيت طوعا سهال تابعا للمعاين أو متكلفا يتبعه املعىن - أعين املتماثل واملتقارب-
فأما القرآن فلم . احملمود الدال على الثقافة وحسن البيان، والثاين هو املذمومفالقسم األول هو   

ومن الفواصل املتماثلة واملتقاربة مثال املماثلة يف القرآن . 4يرد فيه إال القسم األول لعلوه يف الفصاحة

يت الْمعمورِ، والسقْف ﴿والطُّورِ، وكتابٍ مسطُورٍ، في رق منشورٍ، والْب: الكرمي قوله تعاىل

﴿طه، ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ لتشقَى، إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى، تنزِيلًا : وقوله تعاىل. 5الْمرفُوعِ﴾

: ومنه قوله تعاىل. 6ممن خلَق الْأَرض والسماوات الْعلَا، الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴾
                                                             

 .50 ص القرآن، إعجاز الباقالني، . 1
 .42 ص ،1ج األقران، معترك السیوطي،/ 72 ص ،1ج القرآن، علوم في البرھان الزركشي،.  2
 .369 ص دت، دط، العربي، الفكر دار البالغیة، الدراسات في وأثرھا الزمخشري تفسیر في القرآنیة البالغة موسى، أبو حسنین محمد. 3
 .72 ص المصدر نفسھ، ،1الزركشي،ج. 4
 .5-1 الطور.  5
 .السماء: السقف الكعبة،: المعمور البیت علیھ، یكتب جلد:الرق موسى، فیھ اهللا كلم بمدین جبل: الطور ،5-1 اآلیات طھ،.  6
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. 1﴿والْعاديات ضبحا، فَالْمورِيات قَدحا، فَالْمغريات صبحا، فَأَثَرنَ بِه نقْعا، فَوسطْن بِه جمعا﴾

ثال املتقارب ، وم2﴿والْفَجرِ، ولَيالٍ عشرٍ، والشفْعِ والْوترِ، واللَّيلِ إِذَا يسرِ﴾: ومنه أيضا قوله تعاىل

﴿ق والْقُرَآن : وقوله تعاىل. 3﴿الرحمنِ الرحيمِ، مالك يومِ الدينِ﴾: يف احلروف قوله تعاىل
﴾جِيبٌء عيذَا شونَ هرفَقَالَ الْكَاف مهنم رذنم ماَءهوا أَنْ ججِبلْ عب ،جِيد4الْم. 

تقاربة، واملتوازية، واملتوازنة، والقصرية، واملتوسطة، والفاصلة أنواع منها املتماثلة، وامل
  .والطويلة، ومنثل لكل نوع منها من آيات القرآن الكرمي

الرحمن ﴿ :وهي ما متاثلت أصواا كصوت النون يف سورة الرمحن يقول تعاىل :الفاصلة املتماثلة-1

  .فبأي آالء ربكم تكذبان: إىل قوله تعاىل.5﴾علَّم الْقُرَآنَ خلَق الْإِنسانَ  علَّمه الْبيانَ 

وهي ما تقاربت أصواا كصوت النون وامليم إذ تشتركان يف النغمة من ذلك  :الفاصلة املتقاربة -2

فقد  ،6﴾علَى صراط مستقيمٍرسلني إِنك لَمن الْميس والْقُرَآن الْحكيمِ   ﴿: ما ورد يف سورة يس

  .7تنوعت الفاصلة بني امليم والنون

سأَلَ ﴿:وهي ما تتفق فيها الكلمتان يف امليزان وأصوات الفاصلة كقوله تعاىل :املتوازية الفاصلة - 3

عافد لَه سلَي رينلْكَافعٍ  لاقذَابٍ ولٌ بِعائ8﴾س.  

والصافَّات صفا  ﴿:وهي اليت يهتم فيها مبقاطع األصوات كقوله تعاىل: املتوازنة الفاصلة - 4
وللفاصلة يف هذا النوع مجال وحسن مثل سابقيها تتذوقه  ،﴾فَالزاجِرات زجرا  فَالتاليات ذكْرا

  .9األذن وقد يغنيها عن مطابقتها بوحدة الوزن

                                                             
 بإخراج الضرب: القدح الغبار، إخراج وھي اإلیراء من: الموریات الجري، عند أنفاسھا: الضبح تعدو، التي الخیل: العادیات. 5- 1 اآلیات العادیات، . 1

 .الغبار: النقع العدو، على تغیر التي: المغیرات النار،
 .4-1 الفجر.  2
 .4-3 الفاتحة.  3
 .2-1 ق.  4
 .77إلى اآلیة .4-1الرحمن.  5
 . 83إلى . 4-1یس .   6
د  بلقاسم دفة، نماذج من اإلعجاز الصوتي في القرآن الكریم، مجلة كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة جامعة محمد خیضر بسكرة عد.   7

 .27م، ص 2009
 .2-1المعارج .   8
 .28بلقاسم دفة ، المرجع نفسھ ص .   9
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وهي اليت تتألف من ألفاظ قليلة، ويعد هذا النوع من أصعب أنواع التسجيع  :القصرية الفاصلة  - 5

فَإِذَا النجوم  ﴿:مسلكا وأصعبها مدركا، وأخفها على القلب، وأطيبها على السمع، كقوله تعاىل

  .1﴾أُقِّتت لأَي يومٍ أُجلَتطُمست  وإِذَا السماُء فُرِجت  وإِذَا الْجِبالُ نِسفَت  وإِذَا الرسلُ 
ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ ما أَنت  ﴿ :وهي ما دون عشر ألفاظ حنو قوله تعاىل :املتوسطة الفاصلة - 6

وننجبِم كبر ةمبِنِع وننمم را غَيرلَأَج إِنَّ لَك2﴾ و.  

   :ألفاظ، وقد يصل إىل عشرين لفظا مثل قوله تعاىلوهي ما زاد على عشر : الطويلة الفاصلة - 7
﴿ الن كَلِّمأَلَّا ت كتةً قَالَ َآيي َآيلْ لعاج با قَالَ روِيالٍ سثَلَاثَ لَي اس نم هملَى قَوع جرفَخ  

وقد اعتمدت  فواصل طويلة السورةيف هذه  3﴾الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشيا

على حرف الياء املمدودة، واختيار الفاصلة يقوم على موافقته للمعىن فمواقف اللني حتتاج إىل فاصلة 
وهذا اجتهاد يف التفصيل يف الفواصل رغم أن القدماء . لينة ومواقف الشدة حتتاج إىل فاصلة شديدة

    .قسموها إىل قسمني فقط
سمى سجعا قطعا عند القائلني بإطالق السجع يف القرآن، ألن السجع ت الفاصلة ال ميكن أنو

اعلم أن فواصل القرآن الكرمي ال خترج عن هذين القسمني؛ بل تنحصر يف . 4ما متاثلت حروفه
" أيب حنيفة"على مذهب ) ـه204ت " (الشافعي"املتماثلة واملتقاربة، وذا يترجح مذهب 

: املثبت هلا يف القرآن قال" الشافعي"ع البسملة؛ وذلك ألن يف الفاحتة سبع آيات م) ـه150ت(

﴾يناطَ الَّذراطَ : ملا أسقط البسملة من الفاحتة قال" أبو حنيفة"إخل السورة آية واحدة، و ﴿صرص﴿
﴾هِملَيع تمعأَن ينآية و 5الَّذ﴾هِملَيوبِ عضغرِ الْمأوىل ألن فاصلة " الشافعي"آية ومذهب  ﴿غَي

ال تشابه فاصلة اآليات املتقدمة، ورعاية التشابه يف الفواصل  ﴿صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم﴾: قوله

ليس القسمني فامتنع جعله من املقاطع؛ وقد اتفق اجلميع على أن  ﴿أَنعمت علَيهِم﴾: الزم وقوله
                                                             

 .12-8المرسالت .  1
 .3-1القلم  .  2
 .11-10مریم .  3
 .74ص ،1ج القرآن، علوم في البرھان الزركشي،. 4
 .7الفاتحة .  5
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وتعترب الفاصلة من أهم املظاهر الصوتية اليت يتميز . 1كن اخلالف يف كيفية العددالفاحتة سبع آيات؛ ل
ا القرآن الكرمي عن الكالم البشري، وهي مظهر عام يف القرآن كله تكاد ال ختلو منه سورة من 
السور مما جعل بعض علماء القراءات يعتمدون عليها يف التمييز بني القراءة الصحيحة والقراءة 

فهو يرى أن القراءة الصحيحة هي اليت تتناسب مع رؤوس ) هـ 207ت " (الفراء"فة، مثلالضعي
اآليات، فإذا كانت الفاصلة املتقدمة خمتومة باأللف فال بد أن تكون القراءة الصحيحة باأللف مثل 

ا كُنا عظَاما نخرةً، قَالُوا ﴿يقُولُونَ أَئنا لَمردودونَ في الْحافرة، أَئذَ: قوله تعاىل يف سورة النازعات

) خنرة(باأللف و) ناخرة(، ذكر أن هناك قراءتني مرويتني عن الصحابة مها 2تلْك إِذًا كَرةٌ خاسرةٌ﴾

وناخرة أجود الوجهني يف القراءة ألن اآليات باأللف، أال ترى أن الناخرة مع : بدون ألف، وقال
نه أيضا حذف بعض احلروف من أواخر اآليات مراعاة للفواصل اليت ، وم3احلافرة أشبه مبجيء الترتيل

فقرأ  4﴿والْفَجرِ، ولَيالٍ عشرٍ، والشفْعِ والْوترِ، واللَّيلِ إِذَا يسرِ﴾: تسبقها من ذلك قوله تعاىل

ألن حبذفها، وحذفها أحب إيلَّ ملشاكلتها رؤوس اآليات و" يسر"إثبات الياء، و" يسري"الفراء 

  . 5العرب قد حتذف الياء وتكتفي بكسر ما قبلها
وإليقاع املناسبة يف مقاطع الفواصل أثر كبري يف حتسني الكالم، وإيضاح املعىن، وله تأثري كبري 
يف النفس، وقد راعى القرآن الكرمي ذلك، حىت أنه خيرج عن األصول النحوية عند علماء اللغة، وقد 

عني حكما خالف فيها القرآن ما يعترب من األصول، ومثل ذلك حذف ذكر العلماء ما ينيف عن األرب

 7﴿فَكَيف كَانَ عقَابِ﴾: ويف قوله تعاىل 6﴿فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ﴾: ياء اإلضافة يف قوله تعاىل

، 9نا الرسولَا﴾﴿وأَطَع: ، ويف قوله8﴿وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا﴾: ومثل زيادة حرف املد يف قوله تعاىل

                                                             
 .75 ص ،1ج القرآن، علوم في البرھان الزركشي،.  1
 .12-10  الواقعة.  2
 .231 ص ،3ج القرآن، المعاني الفراء، عن/ 278 ص ،عجزة القرآنیةالم بلقاسم، بغدادي.  3
 .4-1 الفجر.  4
 .278 ص ،المرجع نفسھ بلقاسم، بغدادي.  5
  .16القمر .  6
  .52الرعد .  7
 .10 األحزاب . 8
 .66 األحزاب . 9
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﴿فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه : ، واثبات هاء السكت يف قوله تعاىل1﴿فَأَضلُّونا السبِيلَا﴾: وقوله أيضا

﴾هابِيسلَاقٍ حي مأَن تني ظَنإِن ،هابِيتُءوا كاقْر ماؤقُولُ هى : ، ويف قوله تعاىل2فَيا أَغْنم﴿ ،هيالي منع

﴾هلْطَانِيي سنع لَك4 3ه.  
: الفواصل أحد وجوه اإلعجاز البالغي، وميز بينها وبني األسجاع بقوله" الرماين"وقد اعترب 

، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاين، أما األسجاع فاملعاين تابعة هلا، "الفواصل بالغة واألسجاع عيب"

الداللة، إذ كان الغرض الذي هو حكمة إمنا هو اإلبانة عن املعاين اليت وهو قلب ما توحيه احلكمة يف 
احلاجة إليها ماسة، فإذا كانت املشاكلة وصلت إليه فهو بالغة، وإذا كانت املشاكلة على خالف 

، ومن احلروف اليت يكثر 5ذلك فهو عيب ولُكْنة، ألنه تكلف من غري الوجه الذي توجبه احلكمة
القرآنية جند حرف النون، وامليم، واأللف، والواو، والياء، وهذه احلروف مجيعها  ورودها يف الفاصلة

حتمل حلنا إيقاعيا ال يتوافر يف احلروف األخرى، ثالثة منها تستعمل للمدود، وتقابل تسمية 
يف البيت الشعري، وحرفان سهال املخرج فيهما غُنة حمببة، تساعد على إخراج صوت " اإلطالق"

  .6ن األنف، وتلك هي شحنة النغمحمبب م
وإذا توافقت الفاصلة مع اإليقاع فإن ذلك يؤدي إىل انسجام األصوات اللغوية، فيجعلها 

ترجيع منظم يف حروف : "تتقابل كاآلالت املوسيقية، فيصبح اإليقاع هو الطاغي على اجلو العام وهو
لما جنده يف آي القرآن الكرمي يف ، مث7"الكلمات وال يهم أن تكون متناغمة وخاضعة لتنسيق منظم

، فنرى تكرار 8﴿إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر، فَصلِّ لربك وانحر، إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر﴾: سورة الكوثر

 4(وصوت الراء ) مرات 6(وصوت اهلمزة ) مرات 4(وصوت الكاف ) مرات 5(    صوت النون 

آين إيقاعا موسيقيا مجيال وأخاذا على الرغم من أن مواطن التكرار مل تكن فأعطى النظم القر) مرات
                                                             

 .67 األحزاب . 1
 .20-19 الحاقة . 2
 .29-28 الحاقة . 3
 .100-99 ص ،2ج اإلتقان، السیوطي، . 4
 .97 ص ،النكت في إعجاز القرآن ،الرماني.  5
 .209 ص الكریم، القرآن في الفني التعبیر أمین، شیخ بكري.  6
 ،م2008 ،1ط األردن، عمان، والتوزیع، للنشر الحامد درا ،)أنموذجا نافع قراءة( القرآنیة، القراءات في الصوتیة التكراریة مسعودي، فضیلة.  7

 .43ص
 .3-1 الكوثر.  8



306 

، ولإليقاع عالقة وثيقة بالعروض وموسيقى الشعر فأهل العروض جممعون على أنه ال فرق 1منتظمة
بني صناعة العروض وصناعة اإليقاع، إال أن صناعة اإليقاع تقسم الزمان بالنغم، وصناعة العروض 

وعة أي أن اإليقاع تقدير ما لزمان النقرات فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان باحلروف املسم

وهلذا . 2اإليقاع حلنيا، وإن اتفق أن كانت النقرات حمدثة للحروف املنتظم منها كان اإليقاع شعريا
وهذا ما كان للفاصلة القرآنية قوة التعبري وانسيابا تلقائيا للنغم املوسيقي املصاحب للدفق املعنوي، 

ابن "ه أشار إلي بينحيدث ذلك التأثري النفسي لدى املتلقي عن طريق السمع ويف ذلك مجال صويت 
وا ال ميل على طول التالوة، ومسموعا ال متجه األذن، وغضا ال خيلق على وجعله متل: "بقوله" قتيبة

كقافية الشعر وقرينة هي كلمة آخر اآلية، ": "الزركشي"، والفاصلة كما عرفها 3"كثرة الترداد
  .4"السجع وجعلها الداين كلمة آخر اجلملة

، ولعل ما قصد 5بأا حروف متشاكلة يف املقاطع توجب حسن إفهام املعىن" الرماين"وعرفها  
بني الفواصل، ورؤوس اآلية  6"اإلمام الداين"هو اية اآليات أو رؤوسها، وقد فرق " الرماين"إليه 

ي الكالم املنفصل مما بعده والكالم املنفصل قد يكون رأس اآلية وغري رأس أما الفاصلة فه: "فقال
. وكذلك الفواصل تكون رؤوس آي وغريها، وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية

  .7"فالفاصلة تعم النوعني وجتمع الضربني
ليتضح معناه وجتدنا خنلص إىل أن الفاصلة هي الكلمة اليت خيتم ا كل كالم فصل عن اآلخر، 

  .وليس شرطا أن تكون آية وقد يكون بعض اآلية

                                                             
 .43 ص القرآنیة، القراءات في الصوتیة التكراریة مسعودي، فضیلة.  1
 .44 ص نفسھ، المرجع.  2
 .3 ص ،م1954 ط، د العربیة، الكتب إحیاء دار صقر، أحمد حقیقت القرآن، مشكل تأویل قتیبة، ابن . 3
 .3 ص م،1954 دط، العربیة، الكتب إحیاء دار صقر، أحمد تحقیق. 53 ص ،1ج القرآن، علوم في البرھان ،الزركشي.  4
 .53 ص ، 1ج ،المصدر نفسھ.  5
المولد و النشأة، عرف ھو وأبوه قبلھ بابن الصیرفي، ثم غلب علیھ نسب  ھو عثمان بن سعید األموي بالوالء القرطبي :أبو عمر والداني اإلمام.  6

صار إلى شرق األندلس و نزل بدانیة، حفظ القرآن في سن مبكرة،جاب البالد العربیة شرقا وغربا، وھو أحد أئمة القراءات، لھ كتاب  الداني بعد أن
 .ھـ 444ء، كتب في القراءات، توفى سنة ، واالكتفاالتیسیر، والمقنع

 .124 ص ،1ج اإلتقان للسیوطي، اإلتقان/ 54 ص ،1ج نفسھ، المصدر الزركشي،. 7
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إن الفاصلة هي الطريقة اليت يباين القرآن ا سائر الكالم وتسمى فواصل ألا تنفصل عندها   
، و ليس شرطا أن تكون تلك الفواصل بني 1الكلمات، وذلك أن آخر اآلية فصل بينها وبني ما بعدها

جزء من اآلية، وقد جند يف اآلية الواحدة عدة فواصل ومما قال اإلمام اآليات، بل ميكن أن تكون يف 

الكالم املنفصل مما : أما الفاصلة: "حني فرق بني الفواصل ورؤوس اآلي، قال" أبو عمرو الداين"
. والكالم املنفصل قد يكون رأس آية وغري رأس آية وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغريها. بعده

يف " سيبويه"وليس كل فاصلة رأس آية؛ وألجل كون معىن الفاصلة هذا ذكر  وكل رأس آية فاصلة،

؛ وهو 2﴿إِذَا يسرِ﴾مع  - ومها غري رأس آيتني بإمجاع- ﴿ما كُنا نبغِ﴾و ﴿يوم يأْت﴾متثيل القوايف 

  .3رأس آية باتفاق
 مسألة عندما كثر اخلوض يف" أبو احلسن األشعري" -كما يقال–وأول من قال بالفاصلة 

السجع فنفى أن يكون القرآن مسجوعا أو على األقل أن تنطبق عليه تسمية السجع ألنه ليس شعرا 
وال قريبا من النظم النثري، فارتأى أن خيص القرآن بنظام الفاصلة ليبتعد عن كل مميزات األلوان 

  .4األدبية إن شعرا أو نثرا
لقوايف ألن احلق تبارك وتعاىل نزه القرآن وقد أمجع العلماء على عدم جواز تسمية الفواصل با

﴿وما علَّمناه الشعر وما ينبغي و 5قَليلًا ما تؤمنونَ﴾﴿وما هو بِقَولِ شاعرٍ : أن يكون شعرا، فقال

﴾بِنيَآنٌ مقُرو كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه أن تستعمل  ، والقافية من الشعر وخاصة به ومن مثة وجب منع6لَه

  .7الفاصلة يف الشعر والقافية يف القرآن الكرمي
وقد كثر يف القرآن الكرمي ختم كلمة املقطع من الفاصلة حبروف املد واللني وإحلاق النون؛  .1

أما إذا ترمنوا فإم " -رمحه اهللا - "سيبويه"وحكمته وجود التمكني من التطريب بذلك، قال 

                                                             
 .47 ص القرآنیة، القراءات في الصوتیة التكراریة مسعودي، فضیلة.  1
 .04الفجر .  2
 . 266 ص ،2ج اإلتقان، السیوطي،.  3
 .48 ص مرجع نفسھ، ال مسعودي، فضیلة.  4
 . 41الحاقة .  5
 . 69یس .  6
 .268 ص ،2ج اإلتقان، السیوطي، . 7
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و ذلك قوهلم  1"ينون وما ال ينون؛ ألم أرادوا مد الصوتيلحقون األلف والواو والياء، ما 
 ":المرئ القيس"وهو

فَقا نبك من ذكريبٍبِى ح ومقِْسبِ         يلزِنط ولِاللِّوخفَ ى بني الدحومالطويل      2يل  

 .ونالحظ إضافة ياء املد يف آخر الشطر األول وآخر الشطر الثاين حىت ميد املنشد صوته

إن مبىن الفواصل على الوقف؛ وهلذا شاع مقابلة املرفوع بارور والعكس وكذا املفتوح  .2

: ، مع تقدم قوله3﴿إِنا خلَقْناهم من طنيٍ لَازِبٍ﴾: واملنصوب غري املنون، ومنه قوله تعاىل

﴾باصو ذَابو، 4﴿ع﴾بثَاق ابهرٍ﴾، وكذا 5﴿شمهناٍء مو 6﴿بِمقُد قَد﴿﴾وكذا 7ر :

 .9﴿وينشئُ السحاب الثِّقَالَ﴾مع  8﴿وما لَهم من دونِه من والٍ﴾

أنه ال حتسن " الكشاف"يف " الزحمشري"وذكر . احملافظة على الفواصل حلسن النظم والتئامه .3
حسن  احملافظة على الفواصل ردها إال مع بقاء املعاين على سدادها، على النهج الذي يقتضيه

النظم والتئامه، كما ال حيسن ختري األلفاظ املونقة يف السمع، السلسة على اللسان، إال مع 
جميئها منقادة للمعاين الصحيحة املنتظمة؛ فأما أن مل املعاين، ويهتم بتحسني اللفظ وحده، 

: ومع ذلك قوله. غري منظور فيه إىل مؤداه على بال فليس من البالغة يف فتيل أو نقري

ال يأيت فيه ترك رعاية  11﴿ومما رزقْناهم ينفقُونَ﴾، وقوله 10﴿وبِالَْآخرة هم يوقنونَ﴾

وإمنا  - ألن ذلك أمر لفظي ال طائل حتته-التناسب يف العطف بني اجلمل الفعلية إيثارا للفاصلة 
 .12عدل إىل هذا لقصد االختصاص

                                                             
 .206 ص ،اإلنشاء في القوافي وجوه باب ،206 ص ،4جالكتاب، ، سیبویھ.  1
 .110 ص ، دیوانھ في القیس، المرئ البیت.  2
 . 11الصافات .  3
 .09الصافات .  4
 .10الصافات .  5
 .11القمـــــر .  6
 .12القمـــــر .  7
 .11الرعــد  . 8
 .12الرعــد  . 9

 . 04البقرة .  10
 .03البقرة  . 11
 .72 ص ،1ج القرآن، علوم في البرھان الزركشي،. 12
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متواز، ومطرف، ومتوازن، وأشرفها املتوازي وهو قسم البديعيون السجع والفواصل أيضا إىل  .4

﴿فيها سرر مرفُوعةٌ، وأَكْواب : أن تتفق الكلمات يف الوزن وحروف السجع، كقوله تعاىل

﴿ما لَكُم لَا : ، واملطرف أن يتفقا يف حروف السجع ال يف الوزن كقوله تعاىل1موضوعةٌ﴾

، واملتوازن أن يراعى يف مقاطع الكالم الوزن فقط، 2خلَقَكُم أَطْوارا﴾ وقَد  ترجونَ للَّه وقَارا

 .4 3وزرابِي مبثُوثَةٌ﴾  ﴿ونمارِق مصفُوفَةٌ: كقوله تعاىل

إن من املواضع اليت يتأكد فيها إيقاع املناسبة . ائتالف الفواصل على ما يدل عليه الكالم .5
شيء فيها مبا يشاكله، فالبد أن تكون مناسبة للمعىن مقاطع الكالم وأواخره، وإيقاع ال

املذكور أوال وإال خرج بعض الكالم عن بعض وفواصل القرآن الكرمي ال خترج عن ذلك، 

التمكني، : لكن منه ما يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب، وهي منحصرة يف أربعة أشياء
 .5والتوشيح، واإليغال، والتصدير

وهو أن متهد قبلها متهيدا تأيت به الفاصلة ممكنة يف مكاا، مستقرة يف قرارها،  :التمكني: األول

مطمئنة يف موضعها، غري نافذة وال قلقة، متعلقا معناها مبعىن الكالم كله تعلقا تاما، حبيث لو طرحت 

وهذا الباب يطلعك على سر عظيم من أسرار القرآن، ومن أمثلته . 6الختل املعىن واضطرب الفهم

، فإنه سبحانه ملا قدم 7﴿لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِري﴾: قوله تعاىل

يفهم، إذ العادة أن  خطابا للسامع مبا ﴿وهو اللَّطيف﴾: نفي إدراك األبصار له عطف على ذلك قوله

كل لطيف ال تدركه األبصار، أال ترى أن حاسة البصر إمنا تدرك اللون من كل متلون والكون من 

عطف  ﴿وهو يدرِك الْأَبصار﴾: كل متكون، فإدراكها إمنا هو للمركبات دون املفردات ولذلك قال

ألنه ليس كل من أدرك شيئا كان خبريا  خمصصا لذاته سبحانه بصفة الكمال؛ ﴿الْخبِري﴾: عليه قوله

                                                             
 .14- 13 الغاشیة.  1
 13-12 نوح.  2
 .المبسوطة: المبثوثة البسط،: الزرابي الوسائد،: النمارق. 16- 15 الغاشیة 3

 .76 ص ،1ج القرآن، علوم في البرھان الزركشي،.  4
 .78 ص ،1جمصدر نفسھ، ال . 5
 .278ص ،2ج اإلتقان، السیوطي،. 6
 .103األنعام .  7
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بذلك الشيء، ألن املدرك قد يدركه ليخربه، وملا كان األمر كذلك سبحانه وتعاىل أنه يدرك كل 
  .1شيء مع اخلربة به

﴿لَا تفْتروا : وهو أن تتقدم الكلمة يف أول اآلية مث تأيت يف آخرها، مثل قوله تعاىل: الثاين التصدير

﴿وتخشى الناس واللَّه : ، وقوله تعاىل2ذبا فَيسحتكُم بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْترى﴾علَى اللَّه كَ

﴾اهشخأَنْ ت ق3أَح.  

نزل املعىن مرتلة الوشاح، ونزل أول الكالم وآخره مرتلة العاتق والكشح الذين : التوشيح: الثالث

﴿ثُم أَنشأْناه خلْقًا : ن الفاصلة تعلم قبل ذكرها، كقوله تعاىلجيول عليهما الوشاح وهلذا قيل فيه إ

﴾نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت روقوله تعاىل4َآخ ، : مفَإِذَا ه ارهالن هنم لَخسلُ ناللَّي مةٌ لَهَآيو﴿

  .5مظْلمونَ﴾

كالم مبا ميكن االستغناء عنه، وال خيتل املعىن من دونه ومن وهو اإلمعان ويعين ختم ال: اإليغال: رابعا

﴿وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلني، اتبِعوا من لَا : ذلك قوله تعاىل

. 7إيغاال ﴿وهم مهتدونَ﴾ك جاءت ، فاملرسلون مهتدون حتما وبذل6يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ﴾

   .8غرضا فنيا بتجسيد هذه اإليقاعية يف العبارة ككل

  :اإليقاعية بتكرار العبارة القرآنية. هـ
لقد احتوى النص القرآين على عبارات مكررة دون تكلف تأيت يف أشكال وأمناط خمتلفة، تارة 
يأيت يف العبارة وتارة أخرى يف أجزاء من العبارة أما يف ألفاظها وحروفها وهو بذلك حيدث إيقاعية 

﴿ويلٌ يومئذ خاصة يساير فيها مقتضيات التعبري الفين  والديين فنجد يف سورة املرسالت تكرار عبارة 

﴾كَذِّبِنيلْميف قوله تعاىل ل : موا يم اكرا أَدملِ، ومِ الْفَصويل ،لَتمٍ أُجوي أَيل ،تلُ أُقِّتسإِذَا الرو﴿
                                                             

 .81-80 ص ،1ج القرآن، علوم في البرھان الزركشي،.  1
 .باإلھالك یستأصلكم:  ُیْسِحَتُكْم. 61طھ .  2
 .37األحزاب  . 3
 .14المؤمنون .  4
 .37یس .  5
   .21-20 یس.  6
 .52-51 ص القرآنیة، القراءات في الصوتیة التكراریة مسعودي، فضیلة.  7
 .336 ص ،القرآن في وجمالیتھا اإلیقاعیة البنیة حریز، محمد.  8
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خرِين، كَذَلك نفْعلُ بِالْمجرِمني، الْفَصلِ، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني، أَلَم نهلك الْأَولني، ثُم نتبِعهم الَْآ

رٍ منيٍ، إِلَى قَدكارٍ مي قَرف اهلْنعهِنيٍ، فَجاٍء مم نم لُقْكُمخن أَلَم ،كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييا ونرلُومٍ، فَقَدع

وأَمواتا، وجعلْنا فيها ýم نجعلِ الْأَرض كفَاتا، أَحياًء فَنِعم الْقَادرونَ، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني، أَلَ
بِه متا كُنقُوا إِلَى مطَلان ،كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييا، واتاًء فُرم اكُمنقَيأَسو اتخامش ياسوونَ، ركَذِّبت 

 ي ثَلَاثلٍّ ذقُوا إِلَى ظطَلان هرِ، كَأَنرٍ كَالْقَصري بِشمرا تهبِ، إِناللَّه ننِي مغلَا ييلٍ وبٍ، لَا ظَلعش

ونَ، ورذتعفَي مذَنُ لَهؤلَا يقُونَ، وطنلَا ي موذَا يه ،كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييو ،فْرالَةٌ صجِم ذئمولٌ يي
كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييو ،ونيدفَك دكَي فَإِنْ كَانَ لَكُم ،نيلالْأَوو اكُمنعملِ جالْفَص موذَا يه ،

نِيئًا بِموا هبراشونَ، كُلُوا وهتشا يمم هاكفَوو ،ونيعلَالٍ وي ظف نيقتإِنَّ الْم ،كَذِّبِنيلْمل متا كُن

رِمونَ، ونَ، إِنا كَذَلك نجزِي الْمحِسنِني، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني، كُلُوا وتمتعوا قَليلًا إِنكُم مجتعملُ
بِأَي حديث بعده ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني، وإِذَا قيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني، فَ

  . 1يؤمنونَ﴾

هذا " املرتكز اإليقاعي"عشر مرات، شكلت  ﴿ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني﴾فقد تكررت عبارة 

غري أن هذا  املرتكز اإليقاعي جنده متنوعا بتنوع ما قبله وما بعده، ولو " سورة املرسالت"املقطع من 
كرار اململ، ذلك أننا وجدناه تارة يسوده التذكر الذي حيوي مل يأت كذلك لكان ضربا من الت

وتارة  ﴿وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني﴾: التخويف من يوم الفصل يف قوله تعاىل

 ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني﴾ ﴿كَذَلك نفْعلُ بِالْمجرِمني،: أخرى يسوده االنتقام من ارمني يف قوله تعاىل

  .2﴿ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني﴾وإىل غري ذلك من أنواع التكرار اإليقاعي الذي حيدثه تكرار عبارة 

 ﴿فَبِأَي َآلَاِء ربكُما تكَذِّبان﴾إن اإليقاع املكرر يف بعض السور القرآنية يتجلى أكثر يف عبارة 

فهذه العبارة اليت تتكرر إحدى وثالثني مرة فإا أحدثت إيقاعا مميزا جنده يتنوع  يف سورة الرمحن

                                                             
 .50-11 المرسالت.  1
 .337- 336 ص ،القرآن في وجمالیتھا اإلیقاعیة البنیة حریز، محمد.  2
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هو سؤال للتسجيل  ﴿فَبِأَي َآلَاِء ربكُما تكَذِّبان﴾بتنوع السياق املدرج فيه، فاملتفحص لعبارة 

  .1واإلشهاد، فما ميلك إنس وال جن أن يكذب بآالء الرمحن يف مثل هذا املقام
إيقاعيتها يسودها التذكري بنعم اهللا من اآلية األوىل إىل غاية اآلية الثالثني، وتارة يسودها فنلقى 

الوعيد والتعجيز من اهللا تعاىل وذلك من اآلية الواحدة والثالثني إىل اآلية الرابعة واألربعني مث تارة 
من اآلية اخلامسة أخرى نلقى هذه اإليقاعية يسودها ذكر ثواب املتقني وجزاء العاملني، وذلك 

واألربعني إىل غاية السابعة والسبعني، وإىل جانب هذا الذي ذكرناه، فعلى الرغم من هذا العدد الكبري 

الذي تكرر يف هذه السورة الواحدة، فقد أضفت هذه العبارة على السورة إيقاعية طبعها اجلمال 

زأ صاعدة حنو السماء هابطة تالمس حتس مسعها أن احلروف بإيقاعها ا" آالء"املعجز، فتأمل لفظ 

باملد يف آخرها تثبت سيطرة اخلالق على " ربكما"فـ" ربكما: "عقول البشر على األرض بقوله تعاىل

مبدها هو مد حنو األعلى يف اإليقاع، وهو خطاب " الباء"فـ" تكذبان"الكون وما فيه، وكذلك قوله 

نزول طبيعي لألرض خبطاب " النون"فق األعلى واجلن واإلنس اللذان يكذبان ما نزل من األ: للمثىن
  :2فلو رمسنا هذا اإليقاع رمسا بيانيا لوجدناه كالتايل... البشر واجلان 

 
  

  

  
  

  :خصوصية اإليقاع يف اخلطاب القرآين. و
إن اللغة العربية متتلك مدارج صوتية واسعة تكاد تشمل مجيع أصوات اللغات العاملية، حيث 
تتوزع خمارج حروفها من أقصى احللق إىل أدىن الفم وهو الشفتني، فبعض اللغات تتزاحم خمارج 

                                                             
 .09 ص الرحمن، سورة تفسیر القرآن، ظالل في قطب، سید.  1
 .340 ص ،المرجع نفسھ حریز، محمد.  2

 تكذبان ربكما آالء فبأي
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ة حروفها على نطاق ضيق، وتكون متكاثرة يف الشفتني وما واالمها من الفم أو اخليشوم مثل الفرنسي
  .فإن أصواا متزامحة من جهة احللق وشجرة الفم

إن أصوات اللغة العربية تتوزع على املخارج توزعا يكاد يكون عادال مما يؤدي إىل االنسجام 

بني األصوات، والعرب تراعي يف الكلمة الواحدة توزيع األصوات حىت حيدث االنسجام الصويت 
ال جتتمع : "والصوتية يف نطق األصوات املتقاربة يف املخارج فمثالوالتآلف املوسيقي وتبتعد عن التنافر 

الزاي مع الظاء والسني والضاد والذال، وال جتتمع اجليم مع القاف والظاء والطاء والغني والصاد، وال 
  .1"احلاء مع اهلاء، وال اهلاء قبل العني، وال اخلاء قبل اهلاء، وال النون قبل الراء وال الالم قبل الشني

 ومن املعروف أن األصوات العربية ثابتة مل تتغري عرب العصور، ومل يعرف مثل هذا الثبات يف
لغة من لغات العامل ويف مثل هذا اليقني واجلزم، ويرجع ذلك إىل القرآن الكرمي، وميزة اإلنسان العريب 

  .ونزعة احملافظة عنده
و ميتاز بإيقاعية نغمية فريدة من لذلك كانت للقرآن الكرمي خصوصية يف خطابه اإليقاعي، فه

نوعها، وهي تدخل ضمن مسألة اإلعجاز الصويت، حيث يتجسد هذا اجلربوت اخلارق من النسج 
واإليقاع الداخلي واخلارجي والذي هو وارد يف إيقاع السورة من جهة، ويف شكل إيقاعات السورة 

  .2األخرى املالحقة املترابطة من القرآن من جهة أخرى
اإليقاع يف القرآن الكرمي مبيزات ال تلتمس إال يف نظمه البديع ونسجه القشيب، وهذا وينفرد 

إن وحدة القرآن الفنية، يضمها نسق "األمر الذي دفع بأحد املستشرفني االعتراف ذه امليزة إذ يقول 
ية ليست شعري، غري مألوف يف األدب العريب، فهناك قافية تربط الكلمات اليت ختدم اآلية ، وهذه اآل

  .3"حمددة مبعيار، بل ينسج شكلها من خالل احلاجة اليت يقتضيها مضموا
هناك قافية تربط الكلمات، فهذا كالم مردود عليه ألن القرآن ليس شعرا، وال :" فأما قوله

وهذه القرائن األدبية اليت : ، وهذا ما جعل العقاد يقول"ينبغي له أن يكون شعرا فهو كالم اهللا املعجز
                                                             

 .340ص  اللغات، في ومكانتھا العربیة اللغة سلیم، فرحات.  1
 .341 ص ،القرآن في وجمالیتھا اإلیقاعیة البنیة حریز، محمد.  2
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غفل عنها املستشرقون وال يفطنون هلا ألم ال ينظرون يف النصوص واإلسناد وال ينظرون يف األدب ي
وال يف روح الكالم ومضامني التعبري، فليست معرفته باللغة العربية كافلة له أن حيكم على آداا 

  .1وأساليبها ومضامني الكالم فيها،مع تعدد األمزجة واألذواق

الذي بلغ الكمال يف .هذه اللغة فما بالك بلغة هذا الكتاب العظيم املعجزوهذا بالنسبة ألدب 
  .وال يدرك ذلك إال من أتقن هذه اللغة وعرف أسرارها... أسلوبه وبلغ اجلمال يف بيانه 
صدق بأن هذه اإليقاعية ليست عمال فنيا  -من حيث قصد أو مل يقصد–ورغم أن املستشرق 

ة سخرها القرآن العظيم للحاجة اليت يقتضيها املضمون املتمثل يف مقصودا لذاته، بل هي جمرد وسيل
وال شك أن هذا املستشرق كان يركز بقصده هذا على الفاصلة القرآنية باعتبارها . اجلانب الديين

نسجا صوتيا إيقاعيا يستدعى االستماع، ويثري االنتباه، وحيرك داعية اإلقبال إىل هذا القرآن العظيم، 
لة القرآنية وظيفة إيقاعية ال مماراة فيها، فضال عن ذلك، فإا تؤدي دورا بنائيا تشكيليا ذلك أن للفاص

  .2للنص وهذا يبتدئ يف الصورة النمطية الطاغية على شكل اخلطاب الذي يتحرك به النص

إن إيقاعية اخلطاب القرآين، سيشعرنا بوزن ليس على أعاريض الشعر يف رجزه وال يف 
على سنن النثر املرسل ومنه وال املسجوع، كما تشعرنا تراكيب حروفه على  قصيده، وليس أيضا

تناسق عجيب بني اجلهر واهلمس، وبني الشدة واللني، وبني املقطوع واملمدود، حبيث تشكل جمتمعة 
معمارية إيقاعية ذات حلن طروب على الرغم من تنقل أساليب القرآن يف موضوعات خمتلفة بني 

، وذلك أمر خيتص به النص القرآين اجلليل وال يدرك هذا 3.."تشريع وقصصمواعظ وعد ووعيد و
اإليقاع إال يف نظمه املعجز وأسلوبه الرائع فهو حجة على العرب، والعرب بدورهم هم حجة على 

  .جيب أن يبلغوه لكل الناس يف هذه األرض. سائر الناس
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  خامتة
 يف حبثت فقد ،متعبةو ممتعة رحلة بعد البحث هذا إمتام من ينمكن إذ علي من الذي هللا احلمد

 من وقطفت العبقة، هائمبنس سمتوتن الوارفة ظالله وتفيأت العطرة، اتهبجن يف رحلتو اهللا، كتاب

 نتائج قطفتو اهللا، كتاب حبةاصم البحث فترة طيلة قضيت حيث لككذ ألحسبها ينإو ة،نعايال مثاره

 الكرمي نآالقر يف اللغوي اإلعجاز جمال يف وعلمية إميانية سياحة إا ،سنوات طيلة املبذول اجلهد حققها

  :القول إىل خلصأ وإنين ،ومجالياته

 ألن معا والرهبة رغبةبال ميتلئ الدارس قلب يجعلف كبرية، أمهية يكتسي البحث موضوع إن .1

 أعجز كتاب إنه نب،اجلوا من تؤخذ تكاد والنفوس ،منه تنفطر القلوب جيعلو ،جليل موضوعه

 .مثله من بآية يأتوا أن على  همأعجز واللسان، اللغة أربابو البيان أئمة

 إىل احلرف من ومكوناته جنباته، كل يف.. واإلعجاز واجلالل اجلمال محمبال مليء كتاب إنه .2

 .والبديع البيانو املعاين ومباحث واملعاين الصور من فيه ما إىل ... والتركيب  العبارة إىل اللفظ

 قال ،وسره اهللا بعلم مرتبط ألنه به اإلحاطة لصعوبة واسعا يبقى ،العنوان وذا البحث هذا إن .3

وما كَانَ هذَا الْقُرَآنُ أَنْ يفْترى من دون اللَّه ولَكن تصديق الَّذي بين يديه ﴿:تعاىل

نيالَمالْع بر نم يهف بيابِ لَا رتيلَ الْكفْصت37سورة یونس، اآلیة   ﴾و.
  

 فيه وجدت جئته جهة أي فمن نصه يف اللغوي اإلعجاز مجاليات تنوعت كتاب القرآن إن .4

 الصادق، باملعىن وغناها ورونقها والعبارة داللته، ودقة ومجاله اللفظ حيث من وإعجازا مجاال

 أكان سواء والتصوير الصورة مجال واجلمال، بالكمال املتسم املتماسك، القرآين النص وسياق

 .املشبهة الصفةو املبالغة، صيغو  الصرفية صيغال إىل ااز، وأ الكناية أو االستعارة أو التشبيه يف

 وبالغة وتوص وحرف تركيب من اللغة مباحث كل يف اجلماليات تلك تلمس ولتاح .5

 وسياق وأسلوب وتركيب ولفظ حرف من جوانبه كل يف معجز نص القرآن أن إىل وخلصت

 ..وصورة
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 ال كتاب فهو اإلعجاز بعلم املتعلق اجلليل بيانه وتذوق الكرمي، القرآن بتدبر أمرنا تعاىل اهللا إن   .6
  تنقضي

 مسلت حاولت وقد به االشتغال نتهيي ال خري من فيه وما علمه لسعة كتاب إنه..عجائبه 

 .فيه اإلعجاز لغة يف مجالياته

 اللغة علوم مباحث يف لعلماءا برع لذا املباين، وروعة املعاين، دقائق يف يظهر اللغوي اإلعجاز .7

 جبالهلا متفردة القرآنية الكلمة وتبقى وداللتها، القرآن أساليب يف برعوا كما وأسرارها،

 وسياقها، موضعها غري يف كلماته من ألخرى بديال قرآنية كلمة جند أن ويعيينا وإعجازها،

 الوجه على اللفظ أو احلرف داللة سر يفهم أن هو والقرآن، بالعربية أفقهنا ميلكه ما وقصارى

   .أعلم واهللا بالتقريب، الشرح وجه فعلى تفسري يكن فإن املعجز، البيان يف به جاء الذي

 العرب بلغة نزل الكرمي القرآن ألن وأسرارها، العربية اللغة مكانة على الوقوف حاولت .8

 كان من الرفيعة وبالغته مجاله يستشعر أو أسراره، يتذوق أو يفهمه ولن التعبري، يف وطرائقهم

 :قتيبة ابن قال .أسلوبه ويتذوق  يفهم أن يستطيع الف هافي متظلع غري العربية من احلظ ضعيف
 يف هماننوافت العرب مذاهب مهِوفَ ،هلمع واتسع ه،نظر ركثُ من القرآن ضلَفَ فعرِي إمنا (

 هاوأشرفُ امتكن اللغات أشد هي فالعربية )اللغات عيمج دون هالغت به اُهللا خص وما األساليب،

 داللةً وصارت اإلعجاز، ا قلوع تعاىل، اهللا كتاب ظمِلن ةًليح تلَعج لذلك ،أعدهلا اتصرفً

 .بوةالن على

9. عظمة يدرك فاملسلم اللغوي، اإلعجاز وجوه خالل من الكرمي، القرآن لعظمة املسلم إدراك 

 .والكمال السمو من مرتلة يف وأنه مبكانته، ويقينه إميانه، فيزداد ايد، تعاىل اهللا كتاب

 فكل الكرمي، القرآن بعظمة يذكر القرآن، إعجاز علم يف ديثاحل إن ،ينفعها مبا العقول شغلُ .10

 فالناس ،شرعا مطلوب وتعليمه تعلمه، على واإلقبال القرآن إىل عهارجِوي بدينها األمة ربصي أمر
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 - اهللا رسول حبديث تيمية ابن انشغل وقد كثرية بصوارف  الكرمي القرآن عن انصرفوا قد
 .تعاىل اهللا بكتاب ينشغل مل ألنه أيامه أواخر ندم أنه ويقال -وسلم عليه اهللا صلى

 ا فظح إهلية قوةً كان اجلمال وهذا ،وغرابة عزة اجلمال إىل جيمع الكرمي القرآن نظم إن .11

 التحدي يف القرآن جةح ا قامت أخرى قوةً كانت والغرابة .والضياع الفقد من الكرمي القرآن

 .واملبدلني املعارضني أيدي من ا صموع  واإلعجاز،

 األسلوب، مجاليةو اآلية تناسق مجالية إىل املفردة، مجالية من اللغوية القرآن مباحث كل .12

 ال واليت حواها اليت البالغة دىمو اهللا لكتاب التمكني على تدل واإلجياز، احلذف وأسلوب
 .نثرا أم شعرا أكان سواء بشر أسلوب اأسلو إىل يرقى

 اجلرجاين األجالء، علمائها عند النظم نظرية واستعراض وبالغته القرآن نظم  مجالية .13

 مزية من النظرية هلذه ما لنا يكشف ،اهللا كتاب على قهاطب والثاين هلا رنظَّ فاألول والزخمشري

 .اللغوي الفين واحلس الذوق من حظا أويت من إال يدركهما ال لوفض

 :وبديع وبيان معان من البالغة ألوان يف إلعجازا ةمجالي   .14

 من نهاف وما إليه، واملسند املسند ربي،اخل اإلسناد أحوال عن حتدثت املعاين ففي :املعاين  .أ 

  . األساليب تلك توظيف يف خارقة ومقدرة مجال من ماعليه يترتب وما وحذف، ذكر

 البالغية األغراض وخمتلف ذلك وبالغة إلقائهما أغراض أبني أن فحاولت واإلنشاء اخلرب وأما

  .مامنه املستقاة
 احلافظ جعل وقد البالغة، مباحث أصعب من مبحث فهو والوصل الفصل مبحث وأما

  .ومجاله تعاىل اهللا كتاب يف ذلك وبالغة ،ومواضعهما الوصل من الفصل معرفة هي البالغة

 واالستعارة التشبيه من البيان مجال يف فتجلى البالغي اإلعجاز مجالية أما :البالغي  .ب 

 وملذاا احلياة ملشاهد الرائع التصوير يف يكمن التشبيه جمالف ،والتعريض والكناية

 العصاة لتخويف ،والعذاب والنار القيامة أو اجلنة مشاهد كانت سواء اآلخرة ومشاهد
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 تشخيصها يف االستعارة ومجال حماسنها، يف يكمن االستعارة المج أماو ،والكفار

 واحلياة العقل للجماد فتهب نفسيا أو حركيا تنطق بل فيها تدب احلياة وجعل للمشاهد

 أبلغ أا يف القول فيكمن والتعريض الكناية ومجالية .للنفس ومتثيله املعىن تصوير يف زيادة

 القرآين البيان وإن .وجودته معناها جلالل القرآن كنايات وخاصة والتصريح اإلفصاح من

 أنه زاعم يزعم وال ،لتحديده حماولة كل يفوت ألنه الباهرة أسراره ملح يف طاقاتنا يتجاوز

 تنفد وال يعجز واللسان ينفد القول ألن العايل أفقه رفاش أو البيانية أسراره كشف

  .ريب كلمات

 املعنوية للمحسنات القرآن توظيف يف تكمن البديع يف اإلعجاز مجالية إن :البديع  .ج 

 .)الفاصلة( والسجع اجلناسك اللفظية واحملسنات والتورية، واملقابلة كالطباق

 القرآن يف اإليقاع ومجال الفاصلة مجال عن اللثام أماط فقد الصويت، اإلعجاز مجالية أما .15

 البنية حتديد يف تساعد مجالية فاعلية القرآين واإليقاع لفاصلةفل فيه، اإليقاع وخصوصية لكرمي،ا

 وعاطفي جداينو بطابع السورة وتطبع الصويت التوازن يف وتساعد القرآنية للسورة الشكلية

    .ا وخاص متميز
 األولني خرب فيه اهللا كتابب عليه الدارين أراد منف ودنيا، دين حبث الكرمي قرآنال يف ثالبح إن   

 أسلوب إليه يرقى ال أسلوبه، بارع وبالغته، بيانه يف جليل كتاب إنه ،البيان منازل أعلى وهو واآلخرين،

  .قطوفه حول وحام جماهله إىل وجل كلما الباحث هاحيس متعة فيه والبحث بشر،
  :الشاعر قال كما يتعامل وال يتجاسر، فال نصابه يف الباحث يضع  الكرمي القرآن يف البحث إن

  اُءشيأَ نكع تابوغَ ايئًش تظْفح         فةًسلْفَ ملْالع يفِ يعدي نمل لْقُفَ    
 يكاد أمر البشر جملس يف البحث جوانب بكل اإلحاطة وأن أشياء، عنا غابت قد أنه نعترف إذن  

 ؟وجماهله جوانبه جبميع ملَّأ قد أنه ويدعي اهللا، باكت يف البحث مارغ خيوض من بال ما .حماال يكون
 يقل أمل البحر، من أوسع اهللا كتاب نهإ له، كله العمر انقطع وإن وحىت مستحيل، ألمر -واهللا- وهذا
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 قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا ﴿ :ثناؤه جل

ابِمددم هوقال .109 اآلية الكهف ،﴾ثْل:﴿  نم هدمي رحالْبو أَقْلَام ةرجش نضِ مي الْأَرا فمأَن لَوو

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبس هدع27 اآلية لقمان. ﴾ب.  

 طاقة ويعلم علمه، يعلم واهللا ،اتهد أجر فحسيب أردت ما يكن مل إنو اهللا فمن أصبت فإن  

 وتقومه ستناقشه اليت املوقرة اللجنة من ويستفيد .العمل هذا يفيد أن ألرجو وإين الضعيف، عبده

  .سلفا مشكورة فهي القيمة ومالحظاا السديدة، بتوجيهاا
  .واإلثراء االستزادة يف يرغب باحث لكل خصب ميدان والبحث

                  .والسالم    
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  القرآنية فهرس اآليات
  الصفحة  رقم اآلية  اآلية  السورة

 لفاحتةا

 -279  4- 3  ﴿الرحمنِ الرحيمِ، مالك يومِ الدينِ﴾
300- 
302  

 ماهقْنزا رممقُونَ﴾﴿وفن309  3  ي  

  309  4  ﴿وبِالَْآخرة هم يوقنونَ﴾

﴿نيعتسن اكإِيو دبعن اك213  5  ﴾إِي   

﴿يمقاطَ املُسترّا الصناهد نيعتسن اكّوإِي دبعن اكّ207  6- 5  ﴾إِي  

﴾هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذر304  7  ﴿ص  

 البقرة

-103   2- 1  ﴾للْمتقني هدى فيه ريب لَا الْكتاب ذَلك امل﴿
206  

﴿ بيلَا ر ابتالْك كذَٰل ۛ يهف ۛ﴾نيقتلْمى لده 

  وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ

2 
 
7  

  195 
 

199  

ينالَّذ ،نيقتلْمى لده يهف بيلَا ر ابتالْك كونَ  ﴿ذَلنمؤي
 ينالَّذقُونَ، وفني ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويبِالْغ
 مه ةربِالَْآخو كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي

لحونَ، يوقنونَ، أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْ
إِنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا 

 مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه متونَ، خنمؤي
﴾يمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ  

2 -7  283  

﴿وا سكَفَر يناٌءنَّ الَّذلَا  و مهرذنت لَم أَم مهتذَرأَأَن هِملَيع
وعلَٰى أَبصارِهم ۖ ختم اللَّه علَٰى قُلُوبِهِم وعلَٰى سمعهِم  يؤمنونَ

6 -7  206  
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  ولَهم عذَاب عظيم﴾ۖ غشاوةٌ 

  205  7  ﴾وعلَٰى أَبصارِهم غشاوةٌ﴿

﴿ كأُولَئ مهتارجت تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ
﴾يندتهوا ما كَانمو  

16  
  
  

243  
  
  

 79  18  ﴾صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ

﴿ بذَه لَهوا حم اَءتا أَضا فَلَمارن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم
 يمع كْمب مونَ صرصبلَا ي اتي ظُلُمف مكَهرتو مورِهبِن اللَّه

 دعرو اتظُلُم يهاِء فمالس نبٍ ميكَص ونَ أَوجِعرلَا ي مفَه
 توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي َآذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي قربو

اللَّهو ﴾رِينيطٌ بِالْكَافحم  

17 -19  236  

  251  19  ﴾يجعلُونَ أَصابِعهم في َآذَانِهِم من الصواعقِ﴿

﴿ بذَه لَهوا حم اَءتا أَضا فَلَمارن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم
صم بكْم عمي  يبصرونَاللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لَا 

أَو كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات ورعد  فَهم لَا يرجِعونَ
 توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي آذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي قربو

 ۚرِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهطَ وخي قرالْب كَادي مهارصأَب ا ۖ فكُلَّم

ولَو شاَء اللَّه  ۚأَضاَء لَهم مشوا فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا 
 مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه ۚيرٍء قَديلَٰى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه﴾  

17 -20  179  

علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من  وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا﴿
نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اَءكُمدهوا شعادو هثْلم﴾  

23  224  

  28  23 من بِسورة فَأْتوا عبدنا علَى نزلْنا مما ريبٍ في كُنتم وإِنْ﴿



 

323 

هثْلم﴾  

 من بِسورة فَأْتوا عبدنا علَى نزلْنا مما ريبٍ في كُنتم وإِنْ﴿
هثْلوا معادو اَءكُمدهش نم وند إِنْ اللَّه متكُن ،نيقادفَإِنْ ص لَم 

 والْحجارةُ الناس وقُودها الَّتي النار فَاتقُوا تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا

تدأُع رِينلْكَافل﴾  

23 -24  54  

 إِنْ اللَّه دون من شهداَءكُم وادعوا مثْله من بِسورة فَأْتوا﴿
متكُن نيقادص﴾  

29  59  

﴿وعلَّم َآدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ 
هؤلَاِء إِنْ كُنتم صادقني، قَالُوا سبحانك لَا علْم أَنبِئُونِي بِأَسماِء 

﴾يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن  

31 -32  283  

﴿وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُالَ منها رغَداً 
  حيثُ شئْتما﴾

35  210  

  105  43  ﴾الصلَاةَ وأَقيموا ﴿

﴿ دأَش أَو ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعب نم كُمقُلُوب تقَس ثُم
  قَسوةً﴾

74  234  

  20  83  ﴾الزكَاةَ وَآتوا الصلَاةَ وأَقيموا حسنا للناسِ وقُولُوا﴿

إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي ﴿
إِحسانا وذي الْقُربٰى والْيتامٰى والْمساكنيِ وقُولُوا للناسِ 

  ﴾حسنا

83  210  

  218  98  من كَانَ عدوا للَّه وملَائكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ﴾﴿

  99  104 واسمعوا انظُرنا وقُولُوا راعنا تقُولُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ﴿
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رِينلْكَافلو ذَابع يمأَل﴾  

  255  117  ﴾بديع السماوات والْأَرضِ﴿

  132  ﴾ويعقُوب بنِيه إِبراهيم بِها ووصى﴿
  

151 
  

 ينواإِلَّا الَّذلَحأَصوا واب136  160  ت 

-162  179  ﴾ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ﴿
214  

 نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهي أُنزِلَ فانَ الَّذضمر رهش﴿
الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ 

  أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر﴾ مرِيضا

185  200  

﴿﴾همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش ن249  185  فَم  

﴿اسبل متأَنو لَكُم اسبل نه ن253  187  ﴾لَه  

﴿﴾لَكُم اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراش253  187  فَالَْآنَ ب  

  160  187  ﴾نِسائكُم إِلَى الرفَثُ الصيامِ لَيلَةَ لَكُم أُحلَّ ﴿

  132  202  ﴾واللَّه سرِيع الْحسابِ﴿

﴿اللَّهو قزري ناُء مشرِ ييابٍ بِغس103  212  ﴾ح  

﴿ينثَلُ الَّذم كُمأْتا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَم  نا ملَوخ
قَبلكُم مستهم الْبأْساُء والضراُء وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ 

﴾قَرِيب اللَّه رصأَلَا إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعوا منَآم ينالَّذو  

214  243  

  148  222  ﴾الْمتطَهرِين ويحب التوابِني يحب اللَّه إِنَّ﴿

﴿﴾مئْتى شأَن ثَكُمروا ح253  223  فَأْت  

  161  235  ﴾النكَاحِ عقْدةَ تعزِموا ولَا ﴿

  251  235  ولَكن لَا تواعدوهن سرا﴾﴿
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﴿هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتم221  236  ﴾و  

  218  238  الصلَوات والصلَاة الْوسطَى﴾حافظُوا علَى ﴿

﴿اتجرد مهضعب فَعر253  ﴾و 
  

252 
  

﴿﴾تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا م259  286  لَه  

 عمران آل

 التوراةَ وأَنزلَ يديه بين لما مصدقًا بِالْحق الْكتاب علَيك نزلَ﴿
  ﴾والْإِنجِيلَ

3  151  

  142  8  ﴾هديتنا إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لَا ربنا﴿

﴿كذَل اعتم اةيا الْحينالد اللَّهو هدنع نسَآبِ ح20  14  ﴾الْم  

  122  20  ﴾فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ اتبعنِ

  259  26  ﴾تؤتي الْملْك من تشاُء وتنزِع الْملْك ممن تشاُء  ﴿

  258  26  وتعز من تشاُء وتذلُّ من تشاُء﴾  ﴿

  258  26  تؤتي الْملْك من تشاُء وتنزِع الْملْك ممن تشاُء﴾﴿

﴿بي رإِن تذَرن ا لَكي مطْنِي فا بررح141  35  ﴾م  

 طَيرا فَيكُونُ فيه فَأَنفُخ الطَّيرِ كَهيئَة الطِّنيِ من لَكُم أَخلُق أَني﴿
بِإِذْن اللَّه رِئأُبو هالْأَكْم صرالْأَبيِي وأُحى وتوالْم بِإِذْن اللَّه﴾  

49  27-30  

 طَيرا فَيكُونُ فيه فَأَنفُخ الطَّيرِ كَهيئَة الطِّنيِ من لَكُم أَخلُق أَني﴿
بِإِذْن اللَّه رِئأُبو هالْأَكْم صرالْأَبيِي وأُحى وتوالْم بِإِذْن اللَّه﴾  

50  26 -53  

﴿ يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّه203  62  ﴾و  

﴿اتنيب اتآي يه227  97  ﴾ف  

﴿  متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي
واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا ) 102(مسلمونَ 

102 -105  119  
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فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء 
فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ 
فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم َآياته لَعلَّكُم تهتدونَ 

لْخيرِ ويأْمرونَ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى ا) 103(
ولَا 104بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

 اتنيالْب ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونت
يمظع ذَابع ملَه كأُولَئو ﴾  

  ﴿تاعقُوا﴾وفَرلَا تا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحم243  103  ص  

  225  138  هذَا بيانٌ للناسِ﴾﴿

  211  144  ﴾وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ﴿

  212  144  وما محمد إِلَّا رسولٌ﴾﴿

لَوو تا كُنيظَ فَظوا الْقَلْبِ غَلفَضالن نم كلو157  159  ﴾ح  

﴿ماهفََآت اللَّه ابا ثَوينالد نسحابِ وثَو ةر20  148  ﴾الَْآخ  

﴿ينقَالَ الَّذ ملَه اسإِنَّ الن اس88  173  ﴾الن  

  280  193  َآمنوا بِربكُم فََآمنا﴾﴿ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِميان أَنْ 

﴿اللَّهو هدنع نسابِ ح21  195  ﴾الثَّو  

 النساء

﴿﴾مالَهوى أَمامتوا الْيَآت250  2  و  

﴿يكُميوص ي اللَّهف كُملَادلذَّكَرِ أَوثْلُ لظِّ منِ حيثَي151  11  ﴾الْأُن  

﴿ كُمضعى بأَفْض قَدضٍ﴾وع253  21  إِلَى ب  

﴿﴾نهنم بِه متعتمتا اس253  24  فَم  

  196  34لرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَٰى بعضٍ ﴿



 

327 

 هِمالوأَم نفَقُوا ما أَنبِمبِ ۚ ويلْغل ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص
فا حبِم ظَ اللَّه ۚ نوهرجاهو نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تاللَّاتو

ضي الْمف نوهرِباضبِيلًا ۖ اجِعِ وس هِنلَيوا عغبفَلَا ت كُمنۗفَإِنْ أَطَع 
  إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا﴾

  227  47  ﴾ إِلَيهِملتبين للناسِ ما نزلَ  ﴿

﴿والَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي 
من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا لَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ 

تؤدوا الْأَمانات إِلَى وندخلُهم ظلا ظَليلًا، إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ 
أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما 

يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا، يا أَيها الَّذين َآمنوا 
ولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعي أَطف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُول

شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ 

الَْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا، أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ 
أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ أَنهم َآمنوا بِما 

 رِيديو وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتي
  الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا﴾

56 -59  292  

  165  63  ﴾وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَولًا بليغا﴿

﴿وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه ولَو أَنهم إِذْ 
ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ 

حى يتونَ حنمؤلَا ي كبرا، فَلَا ويمحا رابوت وا اللَّهدجلَو وككِّم
 تيا قَضما مجرح فُِسهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف

63 -64  293  
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  ويسلِّموا تسليما﴾

  105  103  ﴿إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْمؤمنِني كتابا موقُوتا﴾  

  259  108  يستخفُونَ من اللَّه﴾يستخفُونَ من الناسِ ولَا ﴿

 نزلَ الَّذي والْكتابِ ورسوله بِاللَّه َآمنوا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿
  ﴾رسوله علَى

136  152  

﴿ مهعادخ وهو ونَ اللَّهعادخ209  142  ﴾ي  

﴾دواح إِله ا اللَّهم212  171  ﴿إِن  

 املائدة

  215  3  ﴿حرمت علَيكُم الْميتةُ﴾

﴿تزج24  31  ﴾أَكُونَ أَنْ أَع  

  106  35  ﴾الْوسيلَةَ إِلَيه وابتغوا ﴿

﴿نوشاخو اسا النوشخ259  44  ﴾ فَلَا ت  

لقَومٍ أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما ﴿
  يوقنونَ﴾

50  219  

﴿ ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منَآم ينا الَّذها أَيي

﴾رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِنيمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو  

54  220  

م﴿ ناب ِسيحلُ ا الْمسالر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم
﴾امالطَّع أْكُلَانا ييقَةٌ كَاندص هأُمو  

75  251  

﴿يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ ت203  118  ﴾و  

﴿يهِنا فمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّه199  120  ﴾ل  

 األنعام
  213  14  ﴾قُلْ أَغَير اللَّه أَتخذُ وليا فَاطرِ السماوات والْأَرضِ﴿

  215  27  ﴾ ولَو ترٰى إِذْ وقفُوا علَى النار﴿
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﴿﴾هننَ عأَونيو هننَ عوهني مه265  26  و  

﴿  نمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر لَقَداِء ورالضاِء وأْسبِالْب ماهذْنفَأَخ كلقَب
  ﴾ لَعلَّهم يتضرعونَ

42  125  

  261  60  وهو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ﴾﴿

﴿  انده قَدو ي اللَّهي فوناجحقَالَ أَت همقَو هاجحو افلَا أَخو
ما تشرِكُونَ بِه إِلَّا أَنْ يشاَء ربي شيئًا وسع ربي كُلَّ شيٍء 

  ﴾ علْما أَفَلَا تتذَكَّرونَ

80  120  

وهو الَّذي أَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيٍء  ﴿
نخرِج منه حبا متراكبا ومن النخلِ من فَأَخرجنا منه خضرا 

طَلْعها قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِها 

 كُمي ذَلإِنَّ ف هعنيو رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمظُران ابِهشتم رغَيو
 اتونَلََآينمؤمٍ يقَول﴾  

99  9-107  

﴿كَاَء الْجِنرش لَّهلُوا لعج175  100  ﴾و 
181  

  257  101  بديع السماوات والْأَرضِ﴾﴿

﴾بِريالْخ يفاللَّط وهو ارصالْأَب رِكدي وهو ارصالْأَب رِكُهد310  103  ﴿لَا ت  

نما كَانَ ﴿أَوتيم اهنيي259  122  ﴾فَأَح  

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ ﴿
يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في السماِء 

  ﴾يؤمنونَكَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين لَا 

125  236  

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ ﴿
  ﴾يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في السماِء

125  260  
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﴿كُمذَل اكُمصو 151  151  ﴾بِه  

  210  21  ﴾ وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا ﴿ األعراف

قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ ﴿
 ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنَآم ينلَّذل يقُلْ ه

  ﴾الَْآيات لقَومٍ يعلَمونَنفَصلُ 

32  8  

يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا  ﴿
ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحب الْمسرِفني ، قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي 

 اتبالطَّيو هادبعل جري أَخوا فنَآم ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نم
الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الَْآيات لقَومٍ 

  ﴾يعلَمونَ

29 -30  10  

 ﴿ نم اتبالطَّيو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م
زالر موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنَآم ينلَّذل يقِ قُلْ ه

ةاميالْق﴾  

30  10  

﴿يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا 
اللَّه الَّتي  ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحب الْمسرِفني، قُلْ من حرم زِينةَ

  أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ﴾

31 -32  18  

 من والطَّيبات لعباده أَخرج الَّتي اللَّه زِينةَ حرم من قُلْ﴿

  ﴾الرزقِ

32  18  

﴿ ا لَقَدلْنسا أَروحإِلَى ن هما فَقَالَ قَومِ يوا قَودباع ا اللَّهم لَكُم 
نم إِلَه هري غَيإِن افأَخ كُملَيع ذَابمٍ عويمٍ، يظلَأُ قَالَ عالْم 
نم هما قَوإِن اكري لَنلَالٍ فبِنيٍ ضم﴾  

 60-59   148  
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﴿ وهفَكَذَّب اهنيجفَأَن ينالَّذو هعي مف ا الْفُلْكقْنأَغْرو ينالَّذ 
  ﴾عمني قَوما كَانوا إِنهم بَِآياتنا كَذَّبوا

64  148  

 فَأْتنا َآباؤنا يعبد كَانَ ما ونذَر وحده اللَّه لنعبد أَجِئْتنا قَالُوا﴿
 من علَيكُم وقَع قَد قَالَ الصادقني، من كُنت إِنْ تعدنا بِما

كُمبر سرِج بغَضنِي ولُونادجي أَتاٍء فما أَسوهمتيمس متأَن 
كُماؤَآبا ولَ مزن ا اللَّهبِه نم لْطَانوا سرظتي فَانإِن كُمعم نم 

،رِينظتنالْم اهنيجفَأَن ينالَّذو هعم ةمحا بِرنا منقَطَعو ابِرد ينالَّذ 
  ﴾مؤمنِني كَانوا وما بَِآياتنا كَذَّبوا

70 -72  152  

  152  71  ﴾سلْطَان من بِها اللَّه نزلَ ما﴿

  112  84  ﴾الْمجرِمني عاقبةُ كَانَ كَيف فَانظُر مطَرا علَيهِم وأَمطَرنا﴿

قَرية من نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساِء وما أَرسلْنا في  ﴿
  ﴾ والضراِء لَعلَّهم يضرعونَ

94  125  

﴿ يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فقَو نلَأُ مأَنْ ، قَالَ الْم رِيدي
قَالُوا أَرجِه وأَخاه  ،يخرِجكُم من أَرضكُم فَماذَا تأْمرونَ

رِيناشنِ حائدي الْملْ فسأَريمٍ، ولرٍ عاحبِكُلِّ س وكأْتي﴾  

109 -112  146  

  242  126  ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا﴾﴿

﴿﴾احذَ الْأَلْوأَخ بضى الْغوسم نع كَتا سلَم244  154  و  

  137  155  ﴾ قَومه سبعني رجلًاواختار موسى  ﴿

﴿ارتاخى ووسم هم161  155  ﴾قَو  

  260  157  ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ﴾﴿

﴿ هعبا فَأَتهنم لَخسا فَانناتَآي اهنيي َآتأَ الَّذبن هِملَيلُ عات237  179- 175و  
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 لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش
 هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر

كَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْها يناتوا بَِآي
  فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴾

﴿ملَه ونَ لَا قُلُوبفْقَها يبِه ملَهو نيونَ لَا أَعرصبا ي142  179  ﴾بِه  

  253  189  ﴾فَلَما تغشاها﴿

  214  199  ﴾الْجاهلنيخذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ ﴿

﴿إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا 
  هم مبصرونَ، وإِخوانهم يمدونهم في الْغي ثُم لَا يقْصرونَ﴾

201 -202  284  

 األنفال

  142  2  ﴾قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُكر إِذَا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما﴿

﴿  رونَ أَنَّ غَيدوتو ا لَكُمهنِ أَنيفَتى الطَّائدإِح اللَّه كُمدعإِذْ يو
 هاتمبِكَل قالْح قحأَنْ ي اللَّه رِيديو كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات

 ابِرد قْطَعيورِينالْكَاف﴾  

7  173  

  216  8  ﴾ليحق الْحق ويبطلَ الْباطلَ﴿

  143  11  ﴾الْأَقْدام بِه ويثَبت قُلُوبِكُم علَى وليربِطَ﴿

﴿  متأَنو هنا علَّوولَا تو ولَهسرو وا اللَّهيعوا أَطنَآم ينا الَّذها أَيي
  ﴾ تسمعونَ

20  119  

 أَساطري إِلَّا هذَا إِنْ هذَا مثْلَ لَقُلْنا نشاُء لَو سمعنا قَد قَالُوا﴿
نيلالْأَو﴾  

31  49  

﴿ رطا فَأَمنلَيةً عارجح ناِء مم112  32  ﴾الس  

  127  23  ﴾ أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني ورسولُه ﴿ التوبة
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﴿ينالَّذونَ وكْنِزي بةَ الذَّهضالْفلَا وا وهقُونفني يبِيلِ ف157  34  ﴾س  

﴿نِنيمؤوا مإِنْ كَان وهضرأَنْ ي قأَح ولُهسرو اللَّه198  62  ﴾و  

  158  102  ﴾سيئًا وآخر صالحا عملًا خلَطُوا بِذُنوبِهِم اعترفُوا وآخرونَ﴿

  161  102  ﴾ صالحا عملًا خلَطُوا ﴿

﴿رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج يه124  108  ﴾ف  

إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ ﴿
سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقا في  يقَاتلُونَ في

﴾اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو َآنالْقُرجِيلِ والْإِنو اةروالت  

111  219  

  205  119  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقني﴿

 يونس

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ  ﴿
 إِذْنِه دعب نيعٍ إِلَّا مفش نا مم رالْأَم ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس ثُم

  ﴾ ذَلكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلَا تذَكَّرونَ

3  121  

﴿ لَطَ بِهتاِء فَاخمالس نم اهلْنزاٍء أَنا كَمينالد اةيثَلُ الْحا ممإِن
 ضالْأَر ذَتٰى إِذَا أَختح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يمضِ مالْأَر اتبن

علَيها أَتاها أَمرنا لَيلًا زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ 
  ﴾أَو نهارا فَجعلْناها حصيدا كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ

24  230  

﴿ لَطَ بِهتاِء فَاخمالس نم اهلْنزاٍء أَنا كَمينالد اةيثَلُ الْحا ممإِن
 اسأْكُلُ النا يمضِ مالْأَر اتبن ضالْأَر ذَتى إِذَا أَختح امعالْأَنو

زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيلًا 
أَو نهارا فَجعلْناها حصيدا كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ 

  يتفَكَّرونَ﴾ الَْآيات لقَومٍ

24   
  
  
  
  
  
  
  

237  
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  201  26  للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ

 إِنْ اللَّه دون من استطَعتم منِ وادعوا مثْله بِسورة فَأْتوا قُلْ﴿
متكُن نيقادص﴾  

38  60  

  18  88  ﴾وأَموالًا زِينةً وملَأَه فرعونَ َآتيت إِنك ربنا موسى وقَالَ﴿

 هود

وادعوا  مفْتريات مثْله سورٍ بِعشرِ أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا ﴿
نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسم﴾  

13    65  

﴿قُولُونَ أَمي اهروا قُلْ افْترِ فَأْتشرٍ بِعوس هثْلم اتيرفْتوا معادو 
 يستجِيبوا لَم فَإِنْ صادقني، كُنتم إِنْ اللَّه دون من استطَعتم منِ

وا لَكُملَما فَاعمزِلَ أَنلْمِ أُنبِع اللَّه﴾  

13 -14  
  
  
  
  

28    
  
  
  
  

  79  42   ﴾موجٍ كَالْجِبالِوهي تجرِي بِهِم في  ﴿

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصريِ والسميعِ هلْ ﴿
  ﴾يستوِيان مثَلًا أَفَلَا تذَكَّرونَ

24  120  

  158  35  ﴾وأَنا برِيٌء مما تجرِمونَ﴿

﴿قُولُونَ أَمي اهروا قُلْ افْتفَأْت ةوربِس هثْل28  38  ﴾م  

وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماَءك ويا سماُء أَقْلعي وغيض الْماُء ﴿
 يودلَى الْجع توتاسو رالْأَم يقُضمِ  ۖولْقَوا لدعيلَ بقو

نيمالظَّال﴾  

44  185  

  259  44  أَقْلعي﴾يا أَرض ابلَعي ماَءك ويا سماُء ﴿

 الْماُء وغيض أَقْلعي سماُء ويا ماَءك ابلَعي أَرض يا وقيلَ ﴿
يقُضو رالْأَم توتاسلَى وع يوديلَ ۖ الْجقا ودعمِ بلْقَول 

نيمالظَّال﴾  

44  139  
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﴿  هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحا نحٍ فَلَا قَالَ يالص رلٌ غَيمع
 نكُونَ مأَنْ ت ظُكي أَعإِن لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِ مست

نيلاهالْج﴾  

46  123  

﴿  كُملَياَء عملِ السسري هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتمِ اسا قَويو

  ﴾قُوتكُم ولَا تتولَّوا مجرِمنيمدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى 

52  119  

﴿قُولُونَ أَمي اهرقُلْۖ  افْت إِن هتيرافْت لَيي فَعامرا إِجأَنرِيٌء وا بمم 
  ﴾تجرِمونَ

54  158  

 نعبد أَنْ أَتنهانا هذَا قَبلَ مرجوا فينا كُنت قَد صالح يا قَالُوا ﴿
  ﴾مرِيبٍ إِلَيه تدعونا مما شك لَفي وإِننا َآباؤنا يعبد ما

62  102  

﴿ كلرِ بِأَه117  81  ﴾فَأَس  

  161  84  ﴾شعيبا أَخاهم مدين وإِلَٰى﴿

 يوسف

  109  2  ﴾عربِيا قُرآنا أَنزلْناه إنا﴿

سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ واللَّه ﴿قَالَ بلْ 
  الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ﴾

18  16  

﴿ربيل فَصم160  18  ﴾ج  

﴿فِْسهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداور201  23  ﴾و  

﴿ لَقَدو تمه بِه  ۖمها و161  24  ﴾بِه  

- 156  29  ﴾يوسف أَعرِض عن هٰذَا﴿
216  

﴿ ﴾كَرِمي لَكذَا إِالَّ ما إِنْ هرشذَا با ه207  31  م  

 الْواحد اللَّه أَمِ خير متفَرقُونَ أَأَرباب السجنِ صاحبيِ يا﴿
،ارا الْقَهونَ مدبعت نم ونِهاًء إِلَّا دما أَسوهمتيمس متأَن كُماؤَآبو 

39 -40  153  
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 إِلَّا تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِن سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ ما
اهإِي كذَل ينالد مالْقَي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لَا النلَمعي﴾  

  144  40  ﴾سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ ما﴿

  208  53  إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء﴾ۚ وما أُبرئ نفِْسي ﴿

  121  64  ﴾ قَالَ ذَلك ما كُنا نبغِ ﴿

  121  65  ﴾ قَالُوا يا أَبانا ما نبغي هذه بِضاعتنا ردت إِلَينا ﴿

  282  65  أَبانا ما نبغي﴾﴿يا 

  161  82  ﴾الْقَريةَ واسأَلِ﴿

﴿قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ عسى اللَّه أَنْ 
  يأْتينِي بِهِم جميعا﴾

83  16  

  122  108  ﴾ومنِ اتبعنِيقُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ﴿:

 الرعد

﴿ةادهالشبِ ويالْغ مال200  9  ﴾ع  

  305  11  ﴿وما لَهم من دونِه من والٍ﴾

  305  12  ﴿وينشئُ السحاب الثِّقَالَ﴾

﴿ قةُ الْحوعد لَه ۖمونَ لَهجِيبتسلَا ي ونِهد نونَ معدي ينالَّذو 
 هغالبِب وا همو لُغَ فَاهبياِء لإِلَى الْم هكَفَّي طاسٍء إِلَّا كَبيا ۚ بِشمو

  ﴾دعاُء الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ

14  231  

  212  19  ﴾إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ ﴿

  159  24- 23  ﴾علَيكُم سالم بابٍ كُلِّ من علَيهِم يدخلُونَ والْمالئكَةُ﴿

  35  28  ﴾الْقُلُوب تطْمئن اللَّه بِذكْرِ أَلَا﴿

﴿ينوا الَّذنلُوا َآممعو اتحالى الصطُوب ملَه نسحَآبٍ و21  29  ﴾م  
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  135   35  ﴾ أُكُلُها دائم وظلُّها ﴿

  160  35  ﴾الْمتقُونَ وعد الَّتي الْجنة مثَلُ﴿

﴿ثْبِتياُء وشا يم و اللَّهحم198  39  ﴾ي  

  305  52  ﴿فَكَيف كَانَ عقَابِ﴾

  95  78  ﴾اللَّه بِإِذْن إِلَّا بِآية يأْتي أَنْ لرسولٍ كَانَ وما ﴿

  241  1  الظُّلُمات إِلَى النورِ﴾كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من ﴿ إبراهيم

 احلجر

  296  9  ﴿إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴾

﴿رِيناظلنا لاهنيزا ووجراِء بمي السا فلْنعج 8- 11  16  ﴾ ولَقَد  

  22  29  ﴾روحي من فيه ونفَخت سويته فَإِذَا﴿

  196  42  ﴾إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ﴿

﴿نيبِحصم قْطُوعلَاِء مؤٰه ابِرأَنَّ د رالْأَم كذَٰل ها إِلَينيقَض217  66  ﴾و  

  16  85  ﴿وإِنَّ الساعةَ لََآتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ﴾

﴿رمؤا تبِم عد227  94  ﴾فَاص -
242  

 النحل

  143  1  ﴾تستعجِلُوه فَلَا اللَّه أَمر أَتى﴿

والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنافع ومنها تأْكُلُونَ ، ﴿
  ﴾ولَكُم فيها جمالٌ حني ترِحيونَ وحني تسرحونَ

5 -6  8  

 نيالٌ حما جيهف لَكُمونَ﴾﴿وحرست نيحونَ ورِحي16- 3  6  ت  

  165  7  ﴾لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِشق الْأَنفُسِ﴿

 لَا ما ويخلُق وزِينةً لتركَبوها والْحمري والْبِغالَ والْخيلَ﴿
  ﴾تعلَمونَ

8  18  

﴿  رجش هنمو ابرش هنم اًء لَكُماِء ممالس نلَ مزي أَنالَّذ و9  12- 10ه  
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 ابنالْأَعيلَ وخالنونَ وتيالزو عرالز بِه لَكُم بِتنونَ ، يِسيمت يهف
سونَ، وفَكَّرتمٍ يقَوةً للََآي كي ذَلإِنَّ ف اتركُلِّ الثَّم نمو رخ

 رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم
  ﴾إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ

﴿ قَد كَرم ينالَّذ نم هِملى قَبفَأَت اللَّه مهانينب نم داع143  26  ﴾الْقَو  

﴿ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهي167  45  ﴾س  

﴿لَما أَوورا إِلَى يم لَقخ اللَّه نٍء ميأُ شفَيتي لَالُهنِ ظنيِ عمالْي 
  ﴾داخرونَ وهم للَّه سجدا والشمائلِ

48  101  

﴿مهبافُونَ رخ215  50  ﴾ي  

  221  57  للَّه الْبنات سبحانه﴾ويجعلُونَ ﴿

  ﴿ نما ووتيالِ بالْجِب ني مذخات لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَوو
﴾اتركُلِّ الثَّم ني مكُل ونَ ثُمرِشعا يممرِ وجالش  

68 -69  266  

﴿ ابرا شطُونِهب نم جرخ249  69  ﴾ ي  

  280  78  ﴿وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا ما تشكُرونَ﴾

  157  81  ﴾الْحرّ تقيكُم سرابِيلَ﴿

  225  89  ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيٍء﴾﴿

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربٰى وينهٰى عنِ ﴿
  يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴾ۚ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ 

90  178 -
227  

 اإلسراء

﴿مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُر195  9  ﴾إِنَّ ه  

  202  23  ﴾ وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا ﴿

  239  24  ﴾واخفض لَهما جناح الذُّلِّ﴿
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﴿ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخ242  24  ﴾و  

﴿ كقنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجلَا تو طسا كُلَّ الْبطْهسبلَا تو
  ﴾فَتقْعد ملُوما محسورا

29  253  

 كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف لَاو﴿

ككَانَ أُولَئ هنئُولًا عسم﴾  

36  102  

  277  36  أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا﴾﴿إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ 

قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي لَئن أَخرتنِ إِلَى يومِ  ﴿
  ﴾ الْقيامة لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَليلًا

62  122  

﴿لَيع تمي كَرذَا الَّذه كتأَي150  62  ﴾قَالَ أَر  

﴿لَقَدا ونمنِي كَرب م150  70  ﴾َآد  

  119  81  وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا﴾﴿

 يزِيد ولَا ، للْمؤمنِني ورحمةٌ شفَاٌء هو ما الْقُرآن من وننزلُ﴿
نيما إِلَّا الظَّالارسخ﴾  

82  83 -98  

  192  82  ﴾ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا﴿

 نم ميتا أُوتمي وبرِ رأَم نم وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلُونسيو﴿

  الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا﴾

85  192  

بِمثْلِ هذَا قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا  ﴿
  ﴾الْقُرَآن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِريا

  ج  88

 هذَا بِمثْلِ يأْتوا أَنْ علَى والْجِن الْإِنس اجتمعت لَئنِ قُلْ﴿
َآنونَ لَا الْقُرأْتي هثْلبِم لَوكَانَ و مهضعضٍ بعبا لظَهِري﴾  

88  28 -97  

- 29   91- 90 أَو ينبوعا، الْأَرضِ من لَنا تفْجر حتى لَك نؤمن لَن وقَالُوا﴿
150  
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 خلَالَها الْأَنهار فَتفَجر وعنبٍ نخيلٍ من جنةٌ لَك تكُونَ
  ﴾تفْجِريا

  280  106  الناسِ علَى مكْث ونزلْناه تنزِيلًا﴾﴿وقُرَآنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى 

  161  110  ﴾بِها تخافت والَ بِصالتك تجهر والَ ﴿

 الكهف

﴿ نسأَح مهأَي مهلُوبنا لةً لَهضِ زِينلَى الْأَرا عا ملْنعا جإِن
  ﴾عملًا

7  8 -11-
18  

﴿ مهبسحتوقُودر مهقَاظًا و259  18  ﴾أَي  

﴿يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب مهكَلْب198  18  ﴾و  

﴿تي أَكَفَربِالَّذ لَقَكخ نابٍ مرت ثُم نم طْفَةن ثُم اكوس 

  ﴾رجلًا

37  22  

أَنزلْناه من السماِء واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماٍء ﴿
فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ فَأَصبح هشيما تذْروه الرياح وكَانَ 

  اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتدرا﴾

45  237  

 خير الصالحات والْباقيات الدنيا الْحياة زِينةُ والْبنونَ الْمالُ﴿
دنع كبا رابثَو ريخلًا وأَم﴾  

46  18  

قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرة فَإِني نِسيت الْحوت وما  ﴿
، أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا

  ﴾ نبغِ فَارتدا علَى َآثَارِهما قَصصاقَالَ ذَلك ما كُنا 

64  121  

  282  64  ﴿ذَلك ما كُنا نبغِ﴾

﴿  هنم ثَ لَكدى أُحتٍء حيش نأَلْنِي عسنِي فَلَا تتعبات قَالَ فَإِن
  ﴾ ذكْرا

70  123  
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﴿  هلَيع عطتست ا لَمأْوِيلِ مبِت ئُكبأُناسرب120  78  ﴾ ص  

  112  82  ﴾ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبرا ﴿

  215  89  ﴾وكَانَ وراَءهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبا﴿

  117  97  ﴾ فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا ﴿

﴿مهضعا بكْنرتورِ  وي الصف خفنضٍ وعي بف وجمي ذئموي
  فَجمعناهم جمعا﴾

99  240  

قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا الَّذين ضلَّ سعيهم في ﴿
  الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا﴾

103 -104  267  

 مرمي

  ﴾شيبا الرأْس واشتعلَ ﴿

  ﴾قالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيبا ﴿

  
4  
4  

161 -
247  
240  

- 201  4  ﴾رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيبا﴿
239  

  216  20  ﴾ولَم أَك بغيا﴿

  31  ﴾حيا دمت ما والزكَاة بِالصلَاة وأَوصانِي﴿
  

151  
  

﴿ الن كَلِّمأَلَّا ت كتةً قَالَ َآيي َآيلْ لعاج بالٍ قَالَ رثَلَاثَ لَي اس

فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا  سوِيا
  ﴾بكْرةً وعشيا

  
10 -11  

  
303  

 طه

  279  3- 1  ﴿طه، ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ لتشقَى، إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى﴾

لتشقَى، إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى، ﴿طه، ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ 
تنزِيلًا ممن خلَق الْأَرض والسماوات الْعلَا، الرحمن علَى 

  الْعرشِ استوى﴾

1 -5   300 -
302  

  261  5  الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴾﴿
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﴿ هفَإِن لَمعي رفَى السأَخ161  7  ﴾و  

﴿ كبا ري أَن195  12  ﴾إِن  

 علَيها أَتوكَّأُ عصاي هي قَالَ موسى، يا بِيمينِك تلْك وما﴿

شأَها ولَى بِهي عمغَن يلا ويهف َآرِبى، مرا قَالَ أُخها أَلْقي 
  ﴾تسعى حيةٌ هي فَإِذَا فَأَلْقَاها موسى،

17 -20  30  

 علَيها أَتوكَّأُ عصاي هي قَالَ ،موسٰى يا بِيمينِك تلْك وما ﴿
شأَها ولَٰى بِهي عمغَن يلا ويهف آرِبى مرأُخ﴾  

17 -18   139 -
192  

  198  18  ﴾أُخرٰى مآرِب فيها ولي غَنمي علَٰى بِها وأَهش علَيها أَتوكَّأُ﴿

  249  40  فَرجعناك إِلَى أُمك كَي تقَر عينها﴾﴿

﴿نا فَمكُمبا رى يوس157  49  ﴾م  

  143  60  ﴾أَتى ثُم كَيده فَجمع فرعونُ فَتولَّى﴿

﴿لَا تفْتروا علَى اللَّه كَذبا فَيسحتكُم بِعذَابٍ وقَد خاب منِ 
  افْترى﴾

61  307  

  144  69  ﴾أَتى حيثُ الساحر يفْلح ولَا ساحرٍ كَيد صنعوا نماإِ ﴿

  299  70  ﴿هارونَ وموسى﴾

﴿مهيا غَشم مالْي نم مهيش195  78  ﴾فَغ  

﴾مهيا غَشم مالْي نم مهيشفَغ هودننُ بِجوعرف مهعب281  78  ﴿فَأَت  

﴿ هِسفَننلَن ثُم هقَنرحفًا لَناكع هلَيع ي ظَلْتالَّذ إِلَى إِلَهِك ظُرانو
  في الْيم نسفًا﴾

97  266  

  109  113  ﴾عربِيا قُرآنا أَنزلْناه إنا﴿

  107  119  ﴾تضحى ولَا﴿
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يا آدم هلْ أَدلُّك علَٰى شجرة  فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ﴿
  ﴾الْخلْد وملْك لَا يبلَٰى

120  207  

 األنبياء

﴿﴾قاهز وفَإِذَا ه هغمدلِ فَياطلَى الْبع قبِالْح فقْذلْ ن241  18  ب  

  159  26  ﴾مكْرمونَ عباد بلْ﴿

﴿ كلقَب نرٍ مشبا للْنعا جمونَ ودالالْخ مفَه تأَفَإِنْ م لْدالْخ
﴾توقَةُ الْمفْسٍ ذَائكُلُّ ن  

34 -35  220  

ولَئن مستهم نفْحةٌ من عذَابِ ربك لَيقُولُن يا ويلَنا إِنا كُنا ﴿
نيمظَال﴾  

46  199  

  200  62  ﴾إِبراهيمأَأَنت فَعلْت هٰذَا بِآلهتنا يا ﴿

 200  63  ﴾بلْ فَعلَه كَبِريهم هٰذَا﴿
252  

﴾كُمرضلَا يئًا ويش كُمفَعنا لَا يم اللَّه وند نونَ مدبع281  66  ﴿قَالَ أَفَت  

  161  96  ﴾ومأْجوج يأْجوج فُتحت إِذَا حتى﴿

 احلج

  254  29  تفَثَهم﴾ثُم لْيقْضوا ﴿

﴿تمّدلَه عاموص عبِيو اتلَوص157  40  ﴾و  

﴿ ﴾زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصي نم نَّ اللَّهرنصلَي203  40  و  

 في الَّتي الْقُلُوب تعمى ولَكن الْأَبصار تعمى لَا فَإِنها﴿
  ﴾الصدورِ

46  142  

﴿ رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدم ۗ﴾زِيزع لَقَوِي 203  74  إِنَّ اللَّه  

إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُبابا ولَوِ اجتمعوا ﴿
الطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئًا لَا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو لَه ب

﴾طْلُوبالْمو  

83  222  
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﴿ وا أَفَلمِسريي يضِ فكُونَ الْأَرفَت ملَه لُونَ قُلُوبقعا ي142  96  ﴾بِه  

 املؤمنون

﴿ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ، ثُم جعلْناه نطْفَةً في 
النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا قَرارٍ مكنيٍ ، ثُم خلَقْنا 

  الْمضغةَ عظَاما فَكَسونا الْعظَام لَحما﴾

12 -14  281  

﴿كاربفَت اللَّه نسأَح نيقال115  14  ﴾الْخ  

 نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا َآخخ اهأْنشأَن ثُم﴿﴾نيقال307  14  الْخ  

  159  24  ﴾كَذَّاب ساحر فَقَالُوا﴿

﴿ةادهالشبِ ويالْغ مال200  92  ﴾ع  

 النور

  159  1  ﴾ سورةٌ أَنزلْناها ﴿
135  

  137  1  ﴾سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها ﴿

﴿اتنيب اتا َآييها فلْنزأَن136  1    ﴾و  

﴿ بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحاده134  6  ﴾ فَش  

﴿  مهفُساُء إِلَّا أَندهش ملَه كُني لَمو مهاجوونَ أَزمري ينالَّذو
اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش ﴾  

6  135  

﴿ لَكُم ريخ ولْ ه134  11  ﴾ب  

  127  11  ﴾ عظيم تولَّى كبره منهم لَه عذَابوالَّذي  ﴿

﴿ ذَا إِفْكقَالُوا هو* بِني134  12  ﴾ م  

  132  13  ﴾ فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ ﴿

﴿ يمظع اللَّه دنع وه134  15  ﴾ و  

﴿  بِه لَكُم سا لَيم كُماهقُولُونَ بِأَفْوت137  15  ﴾و  

﴿ يمظانٌ عتهذَا ب134  16  ﴾ ه  
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﴿  وهمتعملَا إِذْ سلَو137  16  ﴾و  

  132  19  ﴾ أُولَئك هم الْفَاسقُونَ ﴿

- 136  19  ﴾ يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ﴿
137  

  135  24  ﴾ أَفَأُنبئُكُم بِشر من ذَلكُم النارقُلْ  ﴿

﴿ لَكُم ريخ كُمذَل ﴾  
يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو  

27  
  

28  

134  
  

134  

﴿  كَى لَكُمأَز و134  28  ﴾ه  

﴿ مكَى لَهأَز ك135  30  ﴾ ذَل  

﴿  نوا مضغي نِنيمؤلْمقُلْ لمارِهص137  30  ﴾ أَب  

 فُروجهن ويحفَظْن أَبصارِهن من يغضضن للْمؤمنات وقُلْ﴿
 علَى بِخمرِهن ولْيضرِبن منها ظَهر ما إِلَّا زِينتهن يبدين ولَا

وبِهِنيلَا جو يندبي نهتإِلَّا زِين هِنولَتعبل أَو هِنائَآب﴾  

31  19  

﴿ نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ ل137  31  ﴾ و  

  132  35  ﴾اللَّه نور السماواتَ الْأَرضِ﴿

﴿  يرد كَبا كَوهةُ كَأَناجج135  35  ﴾الز  

  136  35  ﴾ يكَاد زيتها يضيُء ﴿

  136  35  ﴾ ويضرِب اللَّه الْأَمثَال ﴿

﴿ احبصا ميهف كَاةشكَم ورِهثَلُ نضِ مالْأَرو اتاومالس ورن اللَّه
 نم وقَدي يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججالز ةاججي زف احبصالْم

يقرلَا ش ةونتيز كَةاربم ةرجيُء شضا يهتيز كَادي ةبِيلَا غَرو ة
ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاُء 

35  233  
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﴾يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضيو  

﴿ يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّه134  64، 35  ﴾ و  

  135  39  ﴾ والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ ﴿

﴿ هابسح فَّاه138  39  ﴾ فَو  

والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماًء ﴿
 هابسح فَّاهفَو هدنع اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم اَءهٰى إِذَا جتۗح 

  واللَّه سرِيع الْحسابِ﴾

39  232  

﴿ مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذاًء وَآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس
 هابسح فَّاهفَو هدنع اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم اَءهى إِذَا جتح

  واللَّه سرِيع الْحسابِ﴾

39  234  

  134  41  ﴾ واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ ﴿

﴿ شي نم نع رِفُهصي138  43  ﴾ اُءو  

  138  43  ﴾ ثُم يجعلُه ركَاما ﴿

﴿ هلَالخ نم جرخي قدى الْور231  43  ﴾ فَت  

يكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار إِنَّ ﴿

  ﴾في ذَلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصارِ

43 -44  262  

﴿ ارهالنلَ واللَّي اللَّه قَلِّب136  44  ﴾ ي  

علَى ... علَى بطْنِه ومنهم من يمشي... فَمنهم من يمشي ﴿
  ﴾علَى أَربعٍ .. رِجلَينِ ومنهم من يمشي

45  136  

  137  45  ﴾ يخلُق اللَّه ما يشاُء ﴿

  137  47  ﴾ويقُولُونَ َآمنا  ﴿
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  132  50  ﴾ بلْ أُولَئك هم الظَّالمونَ ﴿

  133  51  ﴾ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ﴿

  137  51  ﴾ أَنْ يقُولُوا سمعنا ﴿

  133  52  ﴾ فَأُولَئك هم الْفَائزونَ ﴿

  133  55  ﴾ فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ﴿

ومأْواهم ۚ لَا تحسبن الَّذين كَفَروا معجِزِين في الْأَرضِ ﴿
﴾ارالن  

57  209  

﴿ ارالن ماهأْوم134  57  ﴾ و  

﴿سفَلَي هِنلَيع احنأَنْ ج نعضي نهابيث رغَي اتجربتم ة19  60  ﴾بِزِين  

﴿  ينالَّذ كأُولَئهولسرو ونَ بِاللَّهنمؤ133  62  ﴾ ي  

 الفرقان

  59  4  ﴾َآخرونَ قَوم علَيه وأَعانه افْتراه إِفْك إِلَّا هذَا إِنْ﴿

  171  5  ﴾وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَولًا بليغا﴿

  151  32  ﴾واحدةً جملَةً الْقُرَآنُ علَيه نزلَ لَولَا﴿

 الشعراء

 لَها أَعناقُهم فَظَلَّت َآيةً السماِء من علَيهِم ننزلْ نشأْ نْإِ﴿
نيعاضخ﴾  

4  144  
159  

﴿يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر68- 9  ﴾و  -
10 -41  - 

122 -
140 -
154 -
175 -191  

203  

 معنا أَرسلْ أَنْ الْعالَمني رب رسولُ إِنا فَقُولَا فرعونَ فَأْتيا﴿ 
  ﴾نربك أَلَم قَالَ إِسرائيلَ بنِي

16  
 -17 -18  

159  
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  196  27  ﴾إِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنونٌ ﴿

﴿ يملع راحذَا لَسإِنَّ ه لَهولَإِ حلْمقَالَ ل،  كُمرِجخأَنْ ي رِيدي
قَالُوا أَرجِه وأَخاه وابعثْ  ،من أَرضكُم بِِسحرِه فَماذَا تأْمرونَ

رِيناشنِ حائدي الْميمٍ ،فلارٍ عحبِكُلِّ س وكأْتي ﴾  

34 -37  146  

  299  48  ﴿موسى وهارونَ﴾

  14  89  ﴾سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتى من إِلَّا ﴿

 وإِذَا ويسقنيِ يطْعمنِي هو والَّذي يهدينِ فَهو خلَقَنِي الَّذي﴿
ترِضم ونيِ فَهفشي يالَّذنِي ويتمي يِنيِ ثُمحي يالَّذو عأَنْ أَطْم 

رفغي يي ليئَتطخ موينِ يالد﴾  

78 -82  139  

  91  80  ﴾مرِضت فَهو يشفنيِوإِذَا ﴿

﴿﴾رِيني الَْآخقٍ فدانَ صسي للْ لعاج250  84  و  

﴿لَما أَوورا إِلَى يم لَقخ اللَّه نٍء ميأُ شفَيتي لَالُهنِ ظنيِ عمالْي 
  ﴾داخرونَ وهم للَّه سجدا والشمائلِ

101  101  

﴿هإِنزِيلُ ونلَت بر نيالَملَ الْعزن بِه وحالر نيلَٰى الْأَمع قَلْبِك 
  ﴾مبِنيٍ عربِي بِلسان الْمنذرِين من لتكُونَ

192  74  

وجنات  أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِني واتقُوا الَّذي أَمدكُم بِما تعلَمونَ﴿
ونيعو﴾  

132 -133  207  

  225  195  بِلسان عربِي مبِنيٍ﴾﴿

هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ  ﴿
  ﴾يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَاذبونَ

221 -223  118  

  93  66 هم بلْ منها شك في هم بلْ الَْآخرة في علْمهم ادارك بلِ﴿ النمل
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  ﴾عمونَ منها

إِنك لَا تسمع الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاَء إِذَا ولَّوا ﴿
﴾بِرِيندم  

80  219  

 القصص

 فَأَلْقيه علَيه خفْت فَإِذَاۖ  أَرضعيه أَنْ موسٰى أُم إِلَٰى وأَوحينا﴿

 من وجاعلُوه إِلَيك رادوه إِناۖ  تحزنِي ولَا تخافي ولَا الْيم في
نيلسرالْم﴾  

7  97  

 من لتكُونَ قَلْبِها علَى ربطْنا أَنْ لَولَا بِه لَتبدي كَادت إِنْ﴿
نِنيمؤالْم﴾  

10  143  

  201  24  ﴾لما أَنزلْت إِلَي من خيرٍ فَقريرب إِني ﴿

 العنكبوت

  151  8  ﴾بِوالديه الْإِنسانَ ووصينا ﴿

﴿كْرلَذو ر اللَّه161  45  ﴾أَكْب  

﴿لَمأَو هِمكْفا يا أَنلْنزأَن كلَيع ابتلَى الْكتي هِملَيي إِنَّ عف كذَل 
  ﴾يؤمنونَ لقَومٍ وذكْرى لَرحمةً

50  47  

 اللَّه عند الَْآيات إِنما قُلْ ربه من َآيات علَيه أُنزِلَ لَولَا وقَالُوا﴿
 يتلَى الْكتاب علَيك أَنزلْنا أَنا يكْفهِم أَولَم مبِني، نذير أَنا وإِنما
هِملَيي إِنَّ عف كةً ذَلمحى لَركْرذمٍ وقَوونَ لنمؤي﴾  

50 -51  28 -54  

 لَهِي الَْآخرةَ الدار وإِنَّ ولَعب لَهو إِلَّا الدنيا الْحياةُ هذه وما﴿
  ﴾يعلَمونَ كَانوا لَو الْحيوانُ

64  
  
  

145  
  
  

﴿  ينثَلُ الَّذم وتكَبنثَلِ الْعاَء كَميلأَو اللَّه وند نذُوا مخات
اتخذَت بيتا وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا 

  ﴾يعلَمونَ

  
41  

  
79  
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 الروم

﴿﴾يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخ209  19  ي  

﴿﴾هكُفْر هلَيفَع كَفَر ن221  44  فَم  

﴿﴾ةاعس را لَبِثُوا غَيونَ مرِمجالْم قِْسمةُ ياعالس قُومت موي262  55  و  

  198  25  ﴾ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه﴿ لقمان

 السجدة

  93  2- 1  ﴾الْعالَمني رب من فيه ريب لَا الْكتابِ تنزِيلُ امل ﴿

اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ  ﴿
ثُم استوى علَى الْعرشِ ما لَكُم من دونِه من ولي ولَا شفيعٍ أَفَلَا 

  ﴾ تتذَكَّرونَ

4  121  

﴿ةادهالشبِ ويالْغ مال200  6  ﴾ع  

﴿ثُم اهوس فَخنو يهف نم هوح22  9  ﴾ر  

 األحزاب

  140  4  ﴾جوفه في قَلْبينِ من لرجلٍ اللَّه جعلَ ما﴿

  281  4  ﴿واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهدي السبِيلَ﴾

﴿ سلَيو كُملَيع احنا جيمف مطَأْتأَخ بِه نلَكا وم تدمعت 
كُمقُلُوب﴾  

5  134  

 بِاللَّه وتظُنونَ الْحناجِر الْقُلُوب وبلَغت الْأَبصار زاغَت وإِذْ ﴿
  ﴾الظُّنونا

10  142  

  305  10  ﴿وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا﴾

﴿ و اللَّهجركَانَ ي نم215  21  ﴾ل  

  17  28  ﴿فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًا﴾

﴾اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشخت310  37  ﴿و  

  305  66  ﴿وأَطَعنا الرسولَا﴾
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  281  67  وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا﴾﴿ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا 

  305  67  ﴿فَأَضلُّونا السبِيلَا﴾

 سبأ

﴿ نزِلُ منا يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعي
  وهو الرحيم الْغفُور﴾ۚ السماِء وما يعرج فيها 

2  209  

﴿ملَّها دم هأَتسنأْكُلُ مضِ تةُ الْأَرابإِلَّا د هتولَٰى م211  14  ﴾ع  

﴿ازِي إِلَّا الْكَفُورجلْ نهوا وا كَفَربِم ماهنيزج ك219  17  ﴾ذَل  

  160  31  ﴾مؤمنِني لَكُنا أَنتم لَوال﴿

الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ ﴿
 ماهنيزج كيلٍ ذَلرٍ قَلدس نٍء ميشأَثْلٍ وو طمأُكُلٍ خ ياتذَو

﴾ازِي إِلَّا الْكَفُورجلْ نهوا وا كَفَربِم  

171  220  

 فاطر

ماًء فَأَخرجنا بِه ثَمرات أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماِء ﴿
مختلفًا أَلْوانها ومن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مختلف أَلْوانها 
 هانأَلْو فلتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن نمو ، ودس ابِيبغَرو

بع نم ى اللَّهشخا يمإِن ككَذَلغَفُور زِيزع اُء إِنَّ اللَّهلَمالْع هاد﴾  

27 -28  9  

  213  28  ﴾إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء ﴿

 ﴿ هلفَض نم مهزِيدي138  30  ﴾ و  

﴿ ونِهد نم أَجِد لَنو دأَح اللَّه ننِي مجِريي ي لَنقُلْ إِن
  ملْتحدا﴾

40  264  

  221  43  ﴾بِأَهله إِلَّا السيئُ الْمكْر يحيق ولَا ﴿

 يس
والْقُرَآن الْحكيمِ   إِنك لَمن الْمرسلني   علَى صراط يس  ﴿

  ﴾مستقيمٍ

1 -4  
  
  

303  
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  6  ﴾الْكَواكبِ بِزِينة الدنيا السماَء زينا إِنا﴿
  

19  

إِذْ  واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ جاَءها الْمرسلُونَ﴿

 كُما إِلَيفَقَالُوا إِن ثا بِثَالنززا فَعموهنِ فَكَذَّبياثْن هِما إِلَيلْنسأَر
الرحمٰن من شيٍء قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا وما أَنزلَ  مرسلُونَ

  ﴾قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ

13 -16  203  

  213  15  ﴾وما أَنزلَ الرحمٰن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ﴿

يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا ﴿وجاء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ 
  الْمرسلني، اتبِعوا من الَّ يسأَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ﴾

20 -21   207 -
218 -   

  311  

  149  32  ﴾محضرونَ لَدينا جميع لَما كُلٌّ وإِنْ﴿

﴿ ارهالن هنم لَخسلُ ناللَّي مةٌ لَهَآيونَومظْلم م241  37  ﴾فَإِذَا ه -
310  

 لَدينا جميع هم فَإِذَا واحدةً صيحةً إِلَّا كانت إِنْ ﴿
  ﴾محضرونَ

53  149  

﴿موالْي متخلَى نع هِماها أَفْونكَلِّمتو يهِمد110  65  ﴾أَي  

  69  لَه إِنْ هو إِلَّا ذكْر وقُرَآنٌ مبِني﴾﴿وما علَّمناه الشعر وما ينبغي 
  

308  
  

 الصافات

   6   ﴾إِنا زينا السماَء الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ ﴿
  

 19  
  

﴾باصو ذَاب308  9  ﴿ع  

﴾بثَاق ابه308  10  ﴿ش  

  308  11  ﴿إِنا خلَقْناهم من طنيٍ لَازِبٍ﴾

طَلْعها كَأَنه رُءوس  إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ﴿
  ﴾الشياطنيِ

64 -65  232  
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ولَقَد أَرسلْنا فيهِم منذرِين فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ ﴿
﴾ذَرِيننالْم  

  فَالتاليات ذكْراوالصافَّات صفا  فَالزاجِرات زجرا  

72 -73  
  
1 -3  

267  
  

302  

 ص
  21  40  ﴾مَآبٍ وحسن لَزلْفَى عندنا لَه وإِنَّ﴿

  21  49  ﴾مَآبٍ لَحسن للْمتقني وإِنَّ ذكْر هذَا﴿

 الزمر

  281  14  ﴿قُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَه دينِي﴾

﴿رعقْشت هنم لُودج يننَ الَّذوشخي مهب78  23  ﴾ر  

﴿لَ اللَّهزن نسأَح يثدا الْحابتا كابِهشتم ثَانِيم رعقْشت هنم 
لُودج يننَ الَّذوشخي مهبر ثُم نيلت مهلُودج مهقُلُوبكْرِ إِلَى وذ 

اللَّه﴾  

23  87 -98  

  278  28  عربِيا غَير ذي عوجٍ لَعلَّهم يتقُونَ﴾﴿قُرَآنا 

  156  73  ﴾أَبوابها وفُتحت جاُءوها إِذَا حتى ﴿

 غافر

  249  13  وينزلُ لَكُم من السماِء رِزقًا﴾﴿

  204  59  ﴾لَا يؤمنونَإِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ لَا ريب فيها ولَٰكن أَكْثَر الناسِ ﴿

:﴿ كُمروصاًء واَء بِنمالسا وارقَر ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه

كُمروص نسفَأَح﴾  

64  8 -11  

﴿ متا كُنبِمو قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فحفْرت متا كُنبِم كُمذَل
  تمرحونَ﴾

75  265  

 فصلت

 قُرآنا آياته فُصلَت كتاب الرحيمِ، الرحمنِ من ترتِيلٌ حم،﴿
 ال فَهم أَكْثَرهم فَأَعرض ونذيرا بشريا يعلَمونَ، لِّقَومٍ عربِيا

 آذَانِنا وفي إِلَيه تدعونا مما أَكنة في قُلُوبنا وقَالُوا يسمعونَ،

1 -14  93  
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قْرن وما ونِنيب نِكيبو ابجلْ حما فَاعنلُونَ، إِناما قُلْ عما إِنأَن 
رشب ثْلُكُمى موحي ا إِلَيمأَن كُمإِلَه إِلَه داحوا ويمقتفَاس هإِلَي 

وهرفغتاسلٌ ويوو ،نيرِكشلِّلْم ينال الَّذ ؤونَيكَاةَ تم الزهو 
ةربِاآلخ مونَ، هرإِنَّ كَاف ينوا الَّذنلُوا آممعو اتحالالص ملَه 

رأَج رغَي ،وننمقُلْ م كُمنونَ أَئكْفُري لَتبِالَّذ لَقخ ضي اَألرف 

 فيها وجعلَ الْعالَمني، رب ذَلك أَندادا لَه وتجعلُونَ يومينِ
ياسون را مهقفَو كاربا ويهف رقَدا ويها فهاتي أَقْوف ةعبامٍ أَرأَي 

 لَها فَقَالَ دخانٌ وهي السماء إِلَى استوى ثُم لِّلسائلني، سواء
 سبع فَقَضاهن طَائعني، أَتينا قَالَتا كَرها أَو طَوعا ائْتيا وللْأَرضِ
اتاومي سنِ فيموى يحأَوي واء كُلِّ فما سهرا أَمنيزاء ومالس 

 أَعرضوا فَإِنْ الْعليمِ، الْعزِيزِ تقْدير ذَلك وحفْظًا بِمصابِيح الدنيا
 جاَءتهم إِذْ وثَمود، عاد صاعقَة مثْلَ ةًصاعقَ أَنذَرتكُم فَقُلْ

 لَو قَالُوا اللَّه إِالَّ تعبدوا أَالَّ خلْفهِم ومن أَيديهِم بينِ من الرسلُ

  ﴾كَافرونَ بِه أُرسلْتم بِما فَإِنا مالئكَةً لَأَنزلَ ربنا شاء

﴿ ابتونَكلَمعمٍ يقَوا لبِيرا عَآنقُر هاتَآي لَت298  3  ﴾فُص  

﴿ى ثُموتاِء إِلَى اسمالس يهانٌ وخ21  11  ﴾د  

ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا ﴿
  طَائعني﴾طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا 

11  247  

  251  21  وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا﴾﴿

  59- 26  26  ﴾تغلبونَ لَعلَّكُم فيه والْغوا الْقُرَآن لهذَا تسمعوا لَا﴿

  118  30إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا ﴿
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  ﴾ تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

﴿نلَ مما عحالص فِْسهنفَل  ۖنماَء وا أَسهلَي159  46  ﴾فَع -
194  

  205  34  ادفَع بِالَّتي هي أَحسن﴾ۚ ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ﴿

 الشورى

:﴿ كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرش
وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولَا وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى 

تتفَرقُوا فيه كَبر علَى الْمشرِكني ما تدعوهم إِلَيه اللَّه يجتبِي 
نِيبي نم هي إِلَيدهياُء وشي نم ها ، إِلَيم دعب نقُوا إِلَّا مفَرا تمو

ا بيغب لْمالْع ماَءهلٍ جإِلَى أَج كبر نم قَتبةٌ سملَا كَللَوو مهني
مسمى لَقُضي بينهم وإِنَّ الَّذين أُورِثُوا الْكتاب من بعدهم لَفي 

  ﴾شك منه مرِيبٍ

13 -14  111  

﴿ وهي ولُ الَّذزنثَ ييالْغ نم دعا بطُوا مقَن رشنيو هتمحر 
وهو يلالْو يدمالْح﴾  

22  105  

﴿ككَذَلا ونيحأَو كا إِلَيوحر نا مرِنا أَمم ترِي كُندا تم 

ابتلَا الْكانُ والْإِمي نلَكو اهلْنعا جوري ندهن بِه ناُء مشن نم 
  ﴾عبادنا

52  56  

 الزخرف
  239  4  ﴾وإِنه في أُم الْكتابِ﴿

  156  77  ﴾ربك علَينا ليقْضِ مالك يا ونادوا﴿

 الدخان

:﴿كُوا كَمرت نم اتنج ،ونيعوعٍ ورزقَامٍ ومكَرِميٍ، و ةمعنو 
  ﴾فَاكهِني فيها كَانوا

25 -26  145  

 كَالْمهلِ يغلي في الْبطُون طَعام الْأَثيمِ إِنَّ شجرت الزقُّومِ﴿
  ﴾كَغلْيِ الْحميمِ

43 -46  232  
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﴿وقيلَ الْيوم ننساكُم كَما نِسيتم لقَاَء يومكُم هذَا ومأْواكُم  اجلاثية
 مذْتخات كُمبِأَن كُمذَل ،رِيناصن نم ا لَكُممو ارالن اللَّه اتَآي

 ملَا ها وهنونَ مجرخلَا ي موا فَالْييناةُ الديالْح كُمتغَرا ووزه
  يستعتبونَ﴾

34 -35  298  

  159  35  ﴾يهلَك فَهلْ بالغٌ ﴿ األحقاف

 حممد

  281  10  ﴿وللْكَافرِين أَمثَالُها﴾

﴿ لَا إِلَٰه هأَن لَمفَاعبِكذَنل رفغتاسو 212  19  ﴾إِلَّا اللَّه  

  281  24  ﴿أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴾

 الفتح

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء ﴿
بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا 

 اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيمس
لَظَ  وغتفَاس هرفََآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهم

 اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتفَاس

  ﴾الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما 

29    8  

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء ﴿
بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا 
التوراة سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في 

ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فََآزره فَاستغلَظَ 
﴾الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتفَاس  

29  235  

واتقُوا ۖ يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله ﴿ احلجرات

 اللَّه﴾ۚ  

1  210  
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﴿قَالَت ابرا الْأَعنقُلْ َآم وا لَمنمؤت نلَكا قُولُوا ونلَما أَسلَمو 
  ﴾ قُلُوبِكُم في الْإِميانُ يدخلِ

14  99  

﴿رِيناظلنا لاهنيزا ووجراِء بمي السا فلْنعج لَقَد8  16  ﴾و  

 ق

ق والْقُرَآن الْمجِيد، بلْ عجِبوا أَنْ جاَءهم منذر منهم فَقَالَ 

﴾جِيبٌء عيذَا شونَ هرالْكَاف  

1 -2  279 -
302  

 وهو السمع أَلْقَى أَو قَلْب لَه كَانَ لمن لَذكْرى ذَلك في إنَّ﴿
هِيدش﴾  

37  142  

 الذاريات

  219  24- 23  ﴾فَورب السماِء والْأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ﴿

  136  25  ﴾ سلَام قَوم منكَرونَ ﴿

  215  38  ﴾قَالُوا لَا تخفۖ فَأَوجس منهم خيفَةً ﴿

﴿ وزجع قَالَتا وههجو كَّتفَص ةري صف هأَترام لَتفَأَقْب
يمقع﴾  

29  194  

  208  37  إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء﴾ۚ وما أُبرئ نفِْسي ﴿

  209  38  ﴾قَالُوا لَا تخفۖ فَأَوجس منهم خيفَةً ﴿

﴿كا كَذلى مأَت ينالَّذ نم هِملقَب نولٍ مسقَالُوا إِلَّا ر راحس أَو 

  ﴾مجنونٌ

52  144  

 الطور

  284  2- 1  ﴿والطُّورِ، وكتابٍ مسطُورٍ﴾

 تيالْبورٍ، وشنم قي رطُورٍ، فسابٍ متكالطُّورِ، وو﴿
  الْمعمورِ، والسقْف الْمرفُوعِ﴾

1 -5   302  

 تيالْبورٍ، وشنم قي رطُور، فسابٍ متكالطُّورِ، وو﴿
  الْمعمورِ، والسقْف الْمرفُوعِ، والْبحرِ الْمسجورِ﴾

1 -6  278 -
279  
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﴿﴾نيهر با كَسرِئٍ بِم221  12  كُلُّ ام  

﴿رذَا أَفَِسحه أَم متونَ لَا أَنرصب33  15  ﴾ت  

  28  34  ﴾صادقني كَانوا إِنْ مثْله بِحديث فَلْيأْتوا﴿

 النجم

  268  2- 1  والنجمِ إِذَا هوى ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى﴾﴿

ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى، وما ينطق  ،والنجمِ إِذَا هوى﴿
عنِ الْهوى، إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى، علَّمه شديد الْقُوى، ذُو 
 لَّى، فَكَانَ قَابدا فَتند لَى، ثُمبِالْأُفُقِ الْأَع وهى، ووتفَاس ةرم

لَى عبده ما أَوحى، ما كَذَب الْفُؤاد قَوسينِ أَو أَدنى، فَأَوحى إِ
 دنى، عرلَةً أُخزن َآهر لَقَدى، ورا يلَى مع هونارمأَى، أَفَتا رم

سدرة الْمنتهى، عندها جنةُ الْمأْوى، إِذْ يغشى السدرةَ ما 

، لَقَد رأَى من َآيات ربه يغشى، ما زاغَ الْبصر وما طَغى
 ى، أَلَكُمرثَةَ الْأُخاةَ الثَّالنمى، وزالْعو اللَّات متأَيى، أَفَررالْكُب

  ﴾الذَّكَر ولَه الْأُنثَى، تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى

1 -22  290  

  133  11  ﴾رأَى ما الْفُؤاد كَذَب ما ﴿

:﴿ متأَيأَفَر ى، اللَّاتزالْعاةَ ونمثَةَ وى، الثَّالرالْأُخ أَلَكُم الذَّكَر 
لَهثَى، والْأُن لْكةٌ إِذًا تمسى، قيزإِنْ ض ياٌء إِلَّا همأَس 

 إِنْ سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ ما وَآباؤكُم أَنتم سميتموها

 ربهِم من جاَءهم ولَقَد الْأَنفُس تهوى وما الظَّن إِلَّا يتبِعونَ
  ﴾الْهدى

19 -23  153  

  152  23  ﴾سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ ما﴿

 لَقخ هأَنا، ويأَحو اتأَم وه هأَنكَى، وأَبو كحأَض وه هأَن277  43﴿و  
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  الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى﴾

  280  58- 57  ﴿أَزِفَت الَْآزِفَةُ، لَيس لَها من دون اللَّه كَاشفَةٌ﴾

 القمر

﴿ِسرع موذَا يونَ هرقُولُ الْكَافاعِ يإِلَى الد نيعطه275  8  ﴾م  

- 142  11  ﴿بِماٍء منهمرٍ﴾
308  

﴾رقُد 308  12  ﴿قَد  

  305  16  ﴿فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ﴾

﴿مهكَأَن ازجلٍ أَعخرٍ نقَعن24  20  ﴾م  

  213  24  ﴾قُلْ أَغَير اللَّه أَتخذُ وليا فَاطرِ السماوات والْأَرضِ﴿

﴾رالْأَش نِ الْكَذَّابا مونَ غَدلَمعي254  26  س  

﴿ قُولُونَ أَمي نحن يعمر جصتن149  44  ﴾م  

  ﴾الرحمن علَّم الْقُرَآنَ خلَق الْإِنسانَ علَّمه الْبيانَ  ﴿ الرمحن
                                                                            

  ج  4- 1

302  

 الواقعة

  297  3- 1  لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ، خافضةٌ رافعةٌ﴾﴿إِذَا وقَعت الْواقعةُ، 

﴿يقُولُونَ أَئنا لَمردودونَ في الْحافرة، أَئذَا كُنا عظَاما نخرةً، 
  قَالُوا تلْك إِذًا كَرةٌ خاسرةٌ﴾

10 -12  304  

﴿ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهي176  19  ﴾س  

، في سدرٍ مخضود، وأَصحاب الْيمنيِ ما أَصحاب الْيمنيِ ﴿
ودضنطَلْحٍ مو ،وددملٍّ مظو﴾  

27 -30  193  

﴿﴾وددملٍّ مظو ودضنطَلْحٍ مو ودضخرٍ مدي س270  30- 28  ف  

﴿ةفُوعرشٍ مفُر254  34  ﴾و  

  129  37  ﴾ عربا أَترابا ﴿
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 احلديد

  216  11  ﴾ۚ﴿لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ 

  19  20  ﴾بينكُم وتفَاخر وزِينةٌ ولَهو لَعب الدنيا الْحياةُ أَنما اعلَموا﴿

﴿ ولَهو با لَعيناةُ الديا الْحموا أَنلَماع كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو
 هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَيكَم لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرتو

  ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما﴾

20  237 

 احلشر

  10  9  ﴾صةٌ ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصا﴿

﴿ينالَّذُءوا ووبت ارانَ الدالْإِمي157  9  ﴾و  

﴿ دغل تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي
  ﴾واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ

17  254  

﴿ا لَولْنزذَا أَنآنَ هلَى الْقُرلٍ عبج هتأَيا لَرعاشا خعدصتم نم 
ةيشخ اللَّه  ۚلْكتثَالُ وا الْأَمهرِبضاسِ نلنل ملَّهونَ لَعفَكَّرتي﴾  

21   87 -98  

﴿ نا معدصتا معاشخ هتأَيلٍ لَربلَى جَآنَ عذَا الْقُرا هلْنزأَن لَو
﴾اللَّه ةيشخ  

24  255  

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ ﴿ اجلمعة
يحملُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بَِآيات اللَّه واللَّه لَا 

﴾نيمالظَّال مي الْقَودهي  

5  235  

  121  10  ﴾لَولَا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق وأَكُن من الصالحني ﴿ املنافقون

  88  4  ﴾قُلُوبكُما صغت ﴿ التحرمي

 امللك

﴿ نم زيمت كَادت فُورت يههِيقًا وا شوا لَهعما سيهإِذَا أُلْقُوا ف
﴾ظيالْغ  

7 -8  244  

﴿ ا أَلَمهتنزخ مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظيالْغ نم زيمت كَاد244  8ت  
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﴾يرذن كُمأْتي  

 القلم

ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون ) 1(ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ  ﴿
)2 (وننمم را غَيرلَأَج إِنَّ لَكو﴾  

1 -3  
  
  

 303  
  
  

﴾وننمم را غَيرلَأَج إِنَّ لَكو ، وننجبِم كبر ةمبِنِع تا أَن282  3-     2  ﴿م  

  240  42  يوم يكْشف عن ساقٍ﴾﴿

 احلاقة

﴿فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَيقُولُ هاؤم اقْرُءوا كتابِيه، إِني 
﴾هابِيسلَاقٍ حي مأَن تنظَن   

19 -20  
  
   

305  
  
  
  

   

﴾هلْطَانِيي سنع لَكه ،هيالي منى عا أَغْن305  29- 28  ﴿م  

﴿لُّوهص يمحالْج ثُم لُّوهفَغ ذُوه270  31- 30  ﴾خ  

  308  41  قَليلًا ما تؤمنونَ﴾﴿وما هو بِقَولِ شاعرٍ 

 املعارج

  17  5  ﴿فَاصبِر صبرا جميلًا﴾

  246  16- 15  كَلَّا إِنها لَظَى نزاعةً للشوى تدعوا من أَدبر وتولَّى﴾﴿

  ﴾عزِين الشمالِ وعنِ الْيمنيِ عنِ ﴿
عافد لَه سلَي رينلْكَافعٍ  لاقذَابٍ ولٌ بِعائأَلَ سس  

37  
  
1 -2  

106  
  

303  

 نوح

  قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهارا فَلَم يزِدهم دعائي﴿
إِلَّا فرارا وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في  

﴾َآذَانِهِم  

5 -7  250  

﴿وا فَقُلْترفغتاس كُمبر ها كَانَ إِن147  10  ﴾غَفَّار  

  309  13- 12  ﴿ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا، وقَد خلَقَكُم أَطْوارا﴾

  270  14- 13  ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا وقَد خلَقَكُم أَطْوارا﴾﴿

  147  22  ﴾ومكَروا مكْرا كُبارا﴿
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 اجلن

  280  2- 1  سمعنا قُرَآنا عجبا، يهدي إِلَى الرشد فََآمنا بِه﴾﴿إِنا 

﴿ ونِهد نم أَجِد لَنو دأَح اللَّه ننِي مجِريي ي لَنقُلْ إِن
  ملْتحدا﴾

22  267  

 املزمل

  254  5  إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا﴾﴿

  136  12  ﴾قَليلًا ومهلْهم النعمة أُولي والْمكَذِّبِني وذَرنِي﴿

 لَدينا إِنَّ ،قَليلًا ومهلْهم النعمة أُولي والْمكَذِّبِني وذَرنِي ﴿ 
  ﴾أَليما وعذَابا غُصة ذَا وطَعاما ،وجحيما أَنكَالًا

12 -13  145  

 املدثر
  32  24  ﴾يؤثَر سحر إِلَّا هذَا إِنْ فَقَالَ﴿

﴿ ةروقَس نم تةٌ فَررفنتسم رمح مهج  51- 50  ﴾كَأَن  

 القيامة

  160  26  ﴾التراقي بلَغت إِذَا كَالَّ﴿

﴾اقرالْف هأَن ظَناقٍ، ور نيلَ مقو ،ياقرالت تلَغ284  27- 26  ﴿كَلَّا إِذَا ب  

﴿﴾اقسالْم ذئموي كباقِ إِلَى ربِالس اقالس فَّتالْت266  30- 29  و  

  272  35- 34  أَولَى لَك فَأَولَى ثُم أَولَى لَك فَأَولَى﴾﴿

﴿لَقَةً كَانَ ثُمع لَقى فَخو22  38  ﴾فَس  

 اإلنسان

 شيئًا يكُن لَم الدهرِ من حني الْإِنسان علَى أَتى هلْ ﴿
  ﴾مذْكُورا

1  144  

﴿﴾هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعي221  8  و  

  281  15  ﴿كَانت قَوارِيرا﴾

 عذَابا لَهم أَعد والظَّالمني رحمته، في يشاُء من يدخلُ﴿

  ﴾أَليما

31  154  

  278  12- 8﴿فَإِذَا النجوم طُمست، وإِذَا السماُء فُرِجت، وإِذَا الْجِبالُ  املرسالت
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﴾لَتمٍ أُجوي أَيل ،تلُ أُقِّتسإِذَا الرو ،ِسفَتن  

 اكرا أَدملِ، ومِ الْفَصويل ،لَتمٍ أُجوي أَيل ،تلُ أُقِّتسإِذَا الرو﴿
 ثُم ،نيلالْأَو كلهن أَلَم ،كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييلِ، والْفَص موا يم

يومئذ  نتبِعهم الَْآخرِين، كَذَلك نفْعلُ بِالْمجرِمني، ويلٌ

للْمكَذِّبِني، أَلَم نخلُقْكُم من ماٍء مهِنيٍ، فَجعلْناه في قَرارٍ 
 ذئمولٌ ييونَ، ورالْقَاد ما فَنِعنرلُومٍ، فَقَدعرٍ منيٍ، إِلَى قَدكم

اتا، وجعلْنا وأَموýللْمكَذِّبِني، أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا، أَحياًء 
 ذئمولٌ ييا، واتاًء فُرم اكُمنقَيأَسو اتخامش ياسوا ريهف

للْمكَذِّبِني، انطَلقُوا إِلَى ما كُنتم بِه تكَذِّبونَ، انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ 
بِ، إِناللَّه ننِي مغلَا ييلٍ وبٍ، لَا ظَلعش ي ثَلَاثي ذمرا ته

بِشررٍ كَالْقَصرِ، كَأَنه جِمالَةٌ صفْر، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني، هذَا 
 ذئمولٌ ييونَ، ورذتعفَي مذَنُ لَهؤلَا يقُونَ، وطنلَا ي موي

نيلالْأَوو اكُمنعملِ جالْفَص موذَا يه ،كَذِّبِنيلْمل فَإِنْ كَانَ لَكُم ،

كَيد فَكيدون، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني، إِنَّ الْمتقني في ظلَالٍ 
 متا كُننِيئًا بِموا هبراشونَ، كُلُوا وهتشا يمم هاكفَوو ،ونيعو

لٌ ييو ،ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَللُونَ، إِنمعت ،كَذِّبِنيلْمل ذئمو
كُلُوا وتمتعوا قَليلًا إِنكُم مجرِمونَ، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني، وإِذَا 

 فَبِأَي ،كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييونَ، وكَعروا لَا يكَعار ميلَ لَهق
  حديث بعده يؤمنونَ﴾

11 -50  311   

﴿ فْرالَةٌ صجِم هرِ، كَأَنرٍ كَالْقَصري بِشمرا تهإِن﴾  

  ِسفَتالُ نإِذَا الْجِبو  تاُء فُرِجمإِذَا السو  تسطُم ومجفَإِذَا الن

32 -33  
  
  
8 -12  

233  
  
  
 280 -
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لَتمٍ أُجوي أَيل تلُ أُقِّتسإِذَا الر303  و  

  297  3- 1  ﴾يتساَءلُونَ، عنِ النبإِ الْعظيمِ، الَّذي هم فيه مختلفُونَعم ﴿ النبأ

  142  8  ﴾واجِفَةٌ يومئذ قُلُوب﴿ النازعات

  ﴿متأَأَن دلْقًا أَشاُء أَمِ خما، الساهنب فَعا ركَهما ساهو22  28- 27  ﴾فَس  

كُورت، وإِذَا النجوم انكَدرت، وإِذَا الْجِبالُ ﴿إِذَا الشمس  التكوير
﴾طِّلَتع ارشإِذَا الْعو ،تريس  

1 -4  297  

  284  16- 15  ﴿فَلَا أُقِْسم بِالْخنسِ، الْجوارِ الْكُنسِ﴾  

  23  7  ﴾فَعدلَك فَسواك خلَقَك الَّذي﴿ اإلنفطار

﴿ ارريمٍ﴾إِنَّ الْأَبعي ن250  13  لَف  

  209  14- 13  ﴾وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ. إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ﴿

  273  18- 17  وما أَدراك ما يوم الدينِ ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ﴾﴿

  101  26- 25  ﴾مسك ختامه   مختومٍ رحيقٍ من يسقَونَ ﴿ املطففني

  284  18- 17  ﴿واللَّيلِ وما وسق، والْقَمرِ إِذَا اتسق﴾ اإلنشقاق

  206  17  ﴾فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا﴿ الطارق

 األعلى

  23  2- 1  ﴾فَسوى خلَق الَّذي الْأَعلَى، ربك اسم سبحِ﴿

كبر محِ اسبس﴿  ري قَدالَّذى، ووفَس لَقي خلَى ، الَّذالْأَع
  فَهدى، والَّذي أَخرج الْمرعى﴾

1 -4  296  

 الغاشية

﴿وجوه يومئذ خاشعةٌ، عاملَةٌ ناصبةٌ، تصلَى نارا حاميةً، 
 نإِلَّا م امطَع ملَه سلَي ،ةنٍ آنِييع نقَى مست نمسرِيعٍ، لَا يض

ولَا يغنِي من جوعٍ، وجوه يومئذ ناعمةٌ، لسعيِها راضيةٌ، في 
﴾ةيالع ةنج  

2 -10  207  
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- 270  14- 13  فيها سرر مرفُوعةٌ وأَكْواب موضوعةٌ﴾﴿
309  

  309  17- 15  ﴿ونمارِق مصفُوفَةٌ، وزرابِي مبثُوثَةٌ﴾

 الفجر

- 302  4- 1  ﴿والْفَجرِ، ولَيالٍ عشرٍ، والشفْعِ والْوترِ، واللَّيلِ إِذَا يسرِ﴾
305  

  117  4  ﴾ واللَّيلِ إِذَا يسرِ﴿

  307  4  ﴿إِذَا يسرِ﴾

﴿يمتونَ الْيكْرِمل لَا ت150  17  ﴾كَلَّا ب  

 ربي فَيقُولُ ونعمه فَأَكْرمه ربه ابتلَاه ما إِذَا الْإِنسانُ فَأَما ﴿
  ﴾أَكْرمنِ

15  150  

  160  14  ﴾إِطْعام أَو﴿ البلد

 الشمس

﴿والشمسِ وضحاها، والْقَمرِ إِذَا تلَاها، والنهارِ إِذَا جلَّاها، 

بناها، والْأَرضِ وما طَحاها، واللَّيلِ إِذَا يغشاها، والسماِء وما 
 نم أَفْلَح ا، قَداهقْوتا وهورا فُجهما، فَأَلْهاهوا سمفْسٍ ونو
 ا، إِذاهوبِطَغ ودثَم تا، كَذَّباهسد نم ابخ قَدا، وكَّاهز

ةَ اللَّه وسقْياها، انبعثَ أَشقَاها، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَ
فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها، ولَا 

  يخاف عقْباها﴾

  296  كاملة

  23  7  ﴾سواها وما ونفْسٍ﴿

أَفْلَح من فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها، قَد ، ﴿ونفْسٍ وما سواها:
  زكَّاها، وقَد خاب من دساها﴾

7 -10  275  

  155  13  ﴾وسقْياها اللَّه ناقَةَ﴿ 

  187  10- 5﴿فَأَما من أَعطَى واتقَى، وصدق بِالْحسنى، فَسنيسره  الليل
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فَسنيسره  للْيسرى، وأَما من بخلَ واستغنى، وكَذَّب بِالْحسنى،
  للْعسرى﴾

 بِالْحسنى، فَسنيسره وصدق واتقَى، أَعطَى من فَأَما ﴿
  ﴾للْيسرى

5 -7  260  

﴿ هرسينى فَسنسبِالْح كَذَّبى ونغتاسلَ وخب نا مأَمو
  ﴾للْعسرى

8 -10  260  

﴿ولَلَْآخرةُ خير لَك من الْأُولَى، ولَسوف يعطيك ربك  الضحى
  فَترضى﴾

5  277  

  ﴿﴾رهنلَ فَلَا تائا السأَمو رقْهفَلَا ت يمتا الْي262  10- 9  فَأَم -
283  

أَنقَض ﴿أَلَم نشرح لَك صدرك، ووضعنا عنك وِزرك، الَّذي  الشرح
﴾ككْرذ ا لَكنفَعرو ،كرظَه  

1 -4  283  

  272  6- 5  فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا إِنَّ مع الْعسرِ يسرا﴾﴿  

 القدر
  118  4  ﴾تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ ﴿

  218  4  ﴾والروح فيهاتنزلُ الْملَائكَةُ ﴿

 العاديات

﴿والْعاديات ضبحا، فَالْمورِيات قَدحا، فَالْمغريات صبحا، 
  فَأَثَرنَ بِه نقْعا، فَوسطْن بِه جمعا﴾

1 -5  300  

﴿﴾يددرِ لَشيالْخ بحل هإِنو هِيدلَش كلَى ذَلع هإِن265  8- 7  و  

﴿﴾بِريلَخ ذئموي بِهِم مهب266  11  إِنَّ ر  

  11- 10  ﴾ ﴿وما أَدراك ما هيه، نار حاميةٌ القارعة
  

193  
  

يوم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوث وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ ﴿

   ﴾الْمنفُوشِ

  
4 -5  

  
80  
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- 218  4- 3  تعلَمونَ ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ﴾كَلَّا سوف ﴿ التكاثر
272  

  88  2  ﴾خسرٍ لَفي اِإلنسانَ إِنَّ ﴿ العصر

  265  1  ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة﴾﴿ اهلمزة

﴿إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر، فَصلِّ لربك وانحر، إِنَّ شانِئَك هو  الكوثر
﴾رتالْأَب  

  306  كاملة

  281  6  ﴿لَكُم دينكُم ولي دينِ﴾ الكافرون



 

368 

  فهرس أطراف األحاديث النبوية الشريفة
  
  

 طرف احلديث الصفحة
 

.الكرب بطر احلق وغمط الناس إن اهللا مجيل حيب اجلمال،" 17  

 التلثوا بدار معجزة 51
مثله آمن عليه البشرما من األنبياء نيب أعطي ما  53  
 كفى بالسيف شاهدا 156
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  فهرس األبيات الشعرية
  الصفحة   رالبح  البيت الشعري

  03  الطويل  وجتملى ـيقولون ال لك أس          وقوفا ا صحيب على مطيهم 

   بيت يقال إذا أنشـدته صدقا               وإن أشـعر بيت أنت قائله      
   على االس إن كيسا وإن حمقا     إمنا الشعر لب املرء يعرضه         

  

  11  البسيط

  على األفــق الغريب ورسا مذعذعا      وقد رنقت مشس األصيل ونفضت
  اعـعشـمرها فتـي عـوشول باق     ت الدنيا لتقضي حنبـهـا ـدعوف  13  الطويل

  وقد وضعت ندا على األرض أضرعا      وال حطت النوار وهي مـريضة 
  

  فللّه كيف اختيار واسطة العـقـد   توخى محام املوت أوسط صبييت 
  من وعدوأخلفت اآلمال ما كان      لقد أجنزت فيه املنايا وعيدهـا        14  الطويل

  ظام بال عقدـن نـتساقط درٍ م      فيالك من نفس تساقط أنفسـا
  

  قاصيهما يف مأمت والداين          ليك ينتحـبـان  ـاملشــرقان ع

  هللا من خــلد ورضوان         ر جماهــد  ـيا خادم اإلسالم، أج  15  الكامل
  يف الزائرين وروع احلرمان        لـما نعيت إىل احلجاز مشى األسى 

  منكوسة األعالم والقضبان               سكة الكربى حيــال ربامهـا 
   

  حلـه بغري إنسانا قتلت      كله لذنيب اهللا استغفر 
  أصله ومل الليل وانتصف        دله يف ناعم غزال مثل    96  الرجز

  

  106  لوافرا   عزينا منـربه حول يكونوا             حىت إليه يهرعون فجاءوا
  

  107  الكامل  وختضيب تكحلي يأخذوك إن     وسيلة إليك هلم الرجال إن
  

  107  الطويل  يانع النبت ناعم غصن اهتز كما  تأودت النساء وسط مشت ما إذا
  

  107  الطويل  فيخصر  بالعشي وأما فيضحى   عارضت الشمس إذا أما رجال رأت
  

  155  الطويل  مليح بكل جاءت سكتت وإن    مليحة بكل جاءت نطقت إذا
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  156  البسيط  ملثوم الكتان بسبا مقدم    شرف على ظيب إبريقهم كأن
  

  158  الطويل   القَطْر بلّله العصفور انتفض        هزةٌكما لذكراك لتعروين وإين
   

  178  الطويل  أخدعيوأعتقت من ذُلِّ املطامع     وإين، وإن بلَّغتين شرف العال   
  

  172  الكامل  أضججت هذا األنام من خرقك   يا دهر قسم من أخدعيك فقد    
  

  175     الرجز  مبصقال باد يسقى الزروع      ما شئت من زهزهة والفىت   
  

  ودق الرواعد جودها فرهامها      رزقت مرابيع النجوم وصاا   
  230  الطويل

  باجلـلهتني ظـباؤها ونعامها       فعال فروع األيهقان وأطفلت  
  

-194  اخلفيف  سهر دائم وحزن طويل    عليل: قال كيف أنت؟ قلت
208  

  

  195  البسيط  هذا التقى النقي الطاهر العلم    هذا ابن خري عباد اهللا كلهم
  

  197  السريع   وال أنا أضرمت يف القلب نارا    وما أنا أسقمت جسمي به
  

  197    الرجز  علي ذنبا كله مل أصنع    قد أصبحت أم اخليار تدعي
  

  197  البسيط  تأيت الرياح مبا ال تشتهي السفن    ما كل ما يتمىن املرد يدركه
  

  199  املتقارب  هو الواهب املائة املصطفا               ة إما خماضا وإما عشارا
  

  201  الطويل  وجاءت بوزواز قصري القوائم       لقد ولدت أم الفرزدق فاسقا    
  

  202  الطويل  طواه الردى عين فأضحى مزاره        بعيدا على قرب، قريبا على بعد
  

  205  الطويل  وخري جليس يف الزمان كتاب   أعز مكان يف الدنـى سرج سابح

  215  الوافر  ........................أنا ابن جال ، وطالع الثنايا              

  216  الطويل  أملت فحيت مث قامت فودعت        فلما تولت كادت النفس تزهق
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  216  الطويل  أال حبذا هند وأرض ا هند          وهند أتى من دوا النأي والبعد
  

  217  الطويل  وال فضل فيها للشجاعة والندى      وصرب الفىت لوال لقاء شعوب
  

  217  الطويل  واألمس قبله       ولكنين عن علمٍ ما يف غد عمِوأعلم علم اليوم 
  

  217  البسيط  أمن تذكر جريان بذي سلم          مزجت دمعا جرى من مقلة بدم
  

  219    البسيط  وإن صخرا لتأمت اهلداة بـه           كأنه علم يف رأسه نـار

  221  السريع  قد أحوجت مسعي إىل ترمجان            -وبلغتــها-إن الثمانني
  

  245  الكامل  ناباــع احلسن جلناة           راحته أغصان أمثرت             
  

  245  البسيط  ربدبال العناب على تضوع وردا      وسقت نرجس من ؤالؤل فأمطرت 
  

  263    البسيط  شعروا ما بالنقص شعروا أم أو    قرضوا ملا ارتاضوا أم لو قوم
  

  263    البسيط  أحيانا األجداث حفر يف وحنن       أحيانا اخلال ذات طيف زارنا لو
  

  263    الطويل  شاديا الشعر يف زال ما أنه على  فجأة الشعر عامل يف جنمه يف عال
  

  264  السريع  واملكرمة السؤدد لتقتين     تأته ال استطعت مهما واملكر
  

  264  املتقارب  ذاهبة فدولته فدعه      هبة ذا يكن مل ملك إذا
  

  حتترق هواها يف نفسي لـخ          هاـل حيب يف العاذل أيها
  رق حتت هواها من قليب صار          بعدما مين ضرك الذي ما  264  الرمل

  

  264  الوافر   اىنــرش قد فالن قالوا وال       شاين قدر األعادي تضع فلم
   

يف ما علمٍ عن ولكنين         قبلَه واألمس اليومِ يف ما وأعلم عمِ غد  
 ويتقي الضراَء ميشي الغضى كذئبِ     مخمـالً ذاك قبل ربيئاً بعثنا  276  الطويل

  

فَقا نبك من ذكريبٍبِى ح ومقِْسبِ         يلزِنط ولِاللِّوخفَ ى بني الدحوم305  الطويل  يل  
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  ).رواية حفص(القرآن الكرمي   -
  قائمة املصادر واملراجع

 .م 1978، 6إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة  األجنلو املصرية، القاهرة ، ط -
 .م2005من بالغة القرآن، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، أمحد أمحد بدوي،  -
  .م1983، 2، أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية، دار املعارف، القاهرة، طأمحد حسن الباقوري  -
دار الفكر املعاصر،  أمحد سيد حممد عمار، نظرية اإلعجاز القرآين وأثرها يف النقد العريب القدمي،  -

 .م2000 -ھـ1421،  2بريوت لبنان، دار الفكر، دمشق سوريا، ط
دار  أمحد بن املقري التلمساين ، نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان عباس، -

 .م1779، 1طلبنان، ،صادر، بريوت
 .م2001 ،1أمحد اإلمام ، مسنده، حتقيق األرناؤوط شعيب، مؤسسة الرسالة، ط  -
  أمحد مجال العمري، املباحث البالغية يف ضوء قضية اإلعجاز القرآين، مكتبة اخلاجني بالقاهرة،  -
 .م1990 -هـ  1410د ط،  -
أمحد شامية، خصائص العربية واإلعجاز القرآين يف نظرية عبد القاهر اجلرجاين اللغوية، ديوان   -

 .م1995املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 .م1998هـ، 1418، 1ت اإلعجاز القرآين، مكتبة وهبة القاهرة، طأمحد رمحاين، نظريا -
  .م1921، 1أمحد ضيف، مقدمة لدراسة بالغة العرب، مطبعة السفور، القاهرة، ط  -
 .م1988أمحد فتحي رمضان، االستعارة يف القرآن،  -
 ،  لعلم البديع البالغة العربية، قراءة جديدةيف  أمحد حممد عطا ،  -
   .م1،2001مكتبة لبنان، بريوت لبنان،ط النقد العريب القدمي،مصطلحات معجم : أمحد مطلوب -
أمحد سليمان ياقوت، ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرآن الكرمي، دار املعرفة  -

    .م1994ط، .اجلامعة اإلسكندرية، د
 .م1980 أمحد مطلوب، أساليب البالغة، دار غريب للطباعة وكالة املطبوعات الكويت، -
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، ه1424 ،1ة، طأمحد هنداوي هالل، الكناية يف لسان العرب البن منظور، مكتبة وهبة، القاهر -
 .م2003

  .1984، 1إبراهيم السامرائي، من بديع القرآن، دار الفرقان، مؤسسة اخلليج العريب، القاهرة، ط -
فهد  ألديب، مكتبةإبراهيم بن منصور التركي، البحث البالغي عند ابن تيمية، نادي القصيم ا  -

 .م2000هـ 1421 1الوطنية ، ط 
  .م1989 ،2، ط2العودة، اسطنبول، تركيا، جإبراهيم مصطفى ومجاعته، املعجم الوسيط، دار  -
ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة، مطبعة ضة  -

  .م1959هـ، 1379، 1مصر، القاهرة، ط
امرؤ القيس، ديوانه، ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، دط،  -

 .م2002- هـ1423
األخفش األوسط ،معاين القرآن، تعليق وفهرسة، إبراهيم  مشس الدين، دار الكتب العلمية بريوت  -

 .م 2002هـ ،1423 1،لبنان ط
كتب إعجاز القرآن الكرمي، مكتبة اآلداب، أشرف عبد البديع عبد الكرمي، الدرس النحوي يف  -

    .م2008القاهرة، د ط، 
 . مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، دط، دت األغاين،كتاب ألصفهاين، ا  -
 ..دط،دت .أنور اجلندي، اللغة العربية بني محاا وخصومها، مطبعة الرسالة   -
الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، دراسات حول القرآن الكرمي، مكتبة : إمساعيل أمحد الطحان  -

 .م1988 -هـ 1408  1ط
،     1ط لبنان، ،فصل يف شواهد اللغة العربية،دار الكتب العلمية ،بريوتإميل يعقوب، املعجم امل -

 .م1996 - ه 1417
 ،عويدات، بريوت سوريو، اجلمالية عرب العصور، ترمجة ميشيل عاصي، منشورات إتيان  -

 .م1982، 2باريس،ط
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، حتقيق وختريج أمحد زهوة أمحد عناية، دار الكتاب العريب، 3البخاري، صحيح البخاري، ج -
 .م2005 -ه1426بريوت، دار األصالة، اجلزائر، 

، دار )لتلخيصاضمن شروح (اء الدين السبكي ، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح  -
 .السرور، بريوت، لبنان

، حتقيق عدنان درويش )يف املصطلحات والفروق اللغويةمعجم (أبو البقاء الكفوي، الكليات -
  .م1998 -ه1419، 2وحممد املصري، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، ط

 .م1995 - هـ1415، 1البحتري، ديوانه، شرح حنا الفاخوري، دار اجليل، بريوت، ط -
وت، لبنان، الباقالين، إعجاز القرآن، تعليق صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بري -

 .م1997-هـ1417، 1ط
 .م1982ابن باديس عبد احلميد، جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، دار البعث، قسنطينة،  -
 .م1962-هـ1381، 3بدوي طبانة، البيان العريب، مكتبة األجنلو مصرية، مطبعة الرسالة، ط -
 .م1977 - هـ1397، 5طرمضان ، من روائع القرآن، مكتبة الفارايب، حممد سعيد البوطي  -
 1426، 2بسيوين عبد الفتاح فيود، دراسات بالغية، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع القاهرة،ط -

   .م2006- هـ
  .بغدادي بلقاسم، املعجزة القرآنية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر -
 .م1،1994العلم للماليني، بريوت لبنان ط بكري شيخ أمني، التعبري الفين يف القرآن الكرمي، دار -
 .http://books.google.com    .التفتازاين، التركيب اجلليل يف علم النحو  -
 .، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان4التفتازاين، شروح التلخيص، ج -
 .م1994الثقافة، الدار البيضاء، املغرب،دار . متام حسان اللغة العربية معناها ومبناها  -
لكتب، القاهرة، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين، عامل ا .متام حسان، البيان يف روائع القرآن  -

 .م1993-هـ1413، 1ط

http://books.google.com
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، نظم الدر والعقيان يف حماسن الكالم، حتقيق نوري سودان، دار النشر فرانس شتاينر التنسي -
 .م1980-هـ 1401الكاثوليكية، بقستادن، بريوت، املطبعة 

، 1يتيمة الدهر ، حتقيق، مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،ط ، النيسابوري الثعاليب -
 .م1983-ه1403

الثعاليب النيسابوري، الكناية والتعريض، شرح وحتقيق عائشة حسني فريد، دار قباء للطباعة  -
 .م1998والنشر والتوزيع، دط، 

 .دط، دت.السالم هارون، دار اجلليل، بريوتاجلاحظ ، البيان والتبيني، حتقيق وشرح، عبد  -
ابن جابر األندلسي، يف معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، للعباسي، املوسوعة الشاملة،  -

Islamport.com 
 .م1992-ه1،1413جرير، ديوانه، شرح يوسف عيد، دار اجليل، بريوت،ط -
السيوطي،املزهر يف علوم اللغة العربية وأنواعها، صححه ووضع حواشيه فؤاد علي جالل الدين  -

  .م1998 - ه1418، 1لعلمية، بريوت، لبنان، طمنصور، دار الكتب ا
ختريج األحاديث  ،احلرستاين فارس جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن حتقيق عصام -

    .م1998ه 1419، 1دار اجليل، بريوت ط 2حممد أبو صعيليك، جملد 
جالل الدين السيوطي، معترك األقران يف إعجاز القرآن، تصحيح أمحد مشس الدين،  دار الكتب  -

 .م1988 - هـ1408 1العلمية ، بريوت لبنان ط
  .ط، دت نجار، دار الكتب العلمية،حتقيق حممد ال ، اخلصائص،جينابن  -
جورجي زيدان، فلسفة اللغة واأللفاظ العربية، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،  -

   .م1982، 2لبنان، ط
 .حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة،دط،دت .حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج األدباء -
جنة العلمية للقرآن والسنة، حنفي حممد شرف، إعجاز القرآن البياين بني النظرية والتطبيق، الل -

 .م 1970 - هـ1390
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 .1303، املطبعة اخلريية، مصر، 1ميش بديع الزمان، ط خزانة األدب وغاية األرب،احلموي،  -
 .2004محدي الشيخ، الوايف يف تيسري البالغة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د ط،  -
 ،بريوت ،اب العريبقوقي،دار الكتالربحيح عبد الرمحان صحسان بن ثابت ، ديوانه، ضبط وت -

 . دت ،لبنان،دط
، شرح ابن السكيت، تبويب مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت احلطيئة ، ديوانه -

 .م2003 - هـ1424، 3لبنان،ط
   ،1علمية، بريوت لبنان، طتدقيق عبد السالم شاهني، دار الكتب ال أبو محزة العلوي، الطراز، -

 .م1995- ه 1415
 .Islamport.com مقاماته، املوسوعة الشاملة، احلريري، -
 .دط لبنان، ، ، دار إحياء التراث العريب، بريوت2خلدون، املقدمة، ج ابن  -
  دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،دط ، دت  احلويف،  اخلنساء ، ديواا، شرح وحتقيق عبد السالم -
حتقيق حممد خلف اهللا، وحممد زغلول، دار اخلطايب، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل  -

  .م1968 -هـ1387، 2مصر، ط ،املعارف
، 1خفاجي عبد العزيز شرف، البالغة العربية بني التقليد والتجديد، دار اجليل، بريوت، ط -

  م، 1992 -هـ 1412
 ، 2خالدة سعيد، حركية اإلبداع، دراسات يف األدب العريب احلديث، دار العودة، بريوت، ط -

 .م1982
 .م1960درويش اجلندي، نظرية عبد القاهر يف النظم، مكتبة ضة مصر بالفجالة، دط،  -
الرازي، اإلمام الشيخ حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، ضبط وختريج وتعليق الدكتور  -

 .مصطفى ديب البغا، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر
ضبط وترتيب مجاعة من  ،عجائب القرآن ،لرازياإلمام الشيخ حممد بن أيب بكر ا الرازي،  -

 .م1984- هـ1404.،1بريوت لبنان، ط ،دار الكتب العلمية ،العلماء بإشراف الناشر
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اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، حتقيق سعد سليمان محودة، دار املعرفة  فخر الدين، الرازي، -
  .م2003اجلامعية، د ط، 

دار ق  حممد حميي الدين عبد احلميد، وآدابه ونقده، حتقي ابن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر -
 .م 1981- ه1401  ،5ط ،اجليل بريوت

، حتقيق حممد خلف )يف الدراسات القرآنية والنقد األديب(الرماين، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  -
 .، دت3ط مبصر، اهللا أمحد، وحممد زغلول سالم، دار املعارف

 .اجلميل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية رمضان الصباغ، كانط ونقد   -
رمضان الصباغ، الفن والقيم اجلمالية بني املثالية واملادية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  -

 .م 2000اإلسكندرية، 
، 2، شرح أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية،بريوت، بريوت، ط2ديوانه، ج ابن الرومي، -

 .م2002 -ه2318
اإلعجاز القرآين وأثره على مقاصد الترتيل احلكيم، مكتبات العبيكان،  ،رجاء بنت حممد عودة -

 .م2006 -هـ1427، 2ط
 .م1954الزركشي الربهان يف علوم القرآن،   حتقيق أمحد صقر، دار إحياء الكتب العربية، دط،  -
،دار الفكر  2م الزخمشري، الكشاف عن حقائق الترتيل وعيوب األقاويل يف وجوه التأويل، -

 .م1989-هـ1399للطباعة والنشر والتوزيع 
،   1ط.، بريوت، لبنانإحياء التراث العريب، دار طبعة جديدة ومنقحةزخمشري، أساس البالغة، ال -

  .م2001- ه 1422
الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، وضع حواشيه عبد املنعم خليل ، دار الكتب  -

 .م 2007هـ 1428،  1، باب القاف،  ط 13العلمية،  لبنان، جملد
  .http://books.google.com، مناهل العرفان، الزرقاين -

http://books.google.com
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 1424،  2ط لي فاعور، دار الكتب العلمية بريوت لبنان زهري بن أيب سلمى، ديوانه، شرحه ع -
 .م 2002-ه

     .م2001حتقيق عبد الواحد شعالن، مؤسسة العلياء، مصر، .ابن سنان اخلفاجي ، سر الفصاحة  -
ابن سيدة، احملكم احمليط األعظم يف اللغة، حتقيق مصطفى السقا وحسني نصار، مطبعة احلليب،  -

        .، د ت1القاهرة، ط
، 1السكايل، مفتاح العلوم، ضبط وتعليق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط -

       .م1983 - هـ1403
أبو بشر عمرو بن عثمان قنرب، الكتاب، حتقيق وشرح عبد السالم هارون، دار اجليل، : سيبويه -

    .دت.1بريوت، ط
 .، دتالعربية، بريوت، لبنان، د طسيد قطب، النقد األديب أصوله ومنهجه، دار الكتب  -

 ه1422، القاهرة، 16الطبعة الشرعية  ،التصوير الفين يف القرآن، دار الشروق-
 .م2002

 ،م1990-ـه1410، 16دار الشروق القاهرة، ط يف ظالل القرآن. 
  ،2ط السيد خضر، فواصل اآليات القرآنية دراسة بالغية داللية، مكتبة اآلداب، القاهرة،   -

 .م2009- ـه1430
الشريف الرضي، تلخيص البيان يف جمازات القرآن، حتقيق على حممود متلد، منشورات مكتبة  - 

 .م1986احلياة، بريوت، لبنان، دط، 
 ،1الشيخ صابر حسن حممد أبو سليمان، كتاب الظمآن يف علوم القرآن، الدار السلفية بومباي، ط -

 .م1984هـ، 1404
   .1العريب، العصر اإلسالمي، دار املعارف، مصر، ط، تاريخ األدب شوقي ضيف -
 - هـ 1،1405ط ابن الشيخ احلسني شعبان، املعجزة القرآنية، دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة، -

 .م1985
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   .م1982ر دمشق للطباعة والنشر،دط، شارل اللو، مبادئ علم اجلمال، ترمجة خليل شطا، دا -
األسلويب يف القرآن الكرمي، دار احملجة البيضاء للطباعة والنشر شلتاغ عبود، أسرار التشابه  -

 .م2003-ه1424، 1والتوزيع، بريوت لبنان، ط
 .م1987، بغداد، 3صالح فضل، نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشؤون الثقافية العامة، ط -
التركيب النحوي، دار املعرفة صربي إبراهيم السيد، لغة القرآن الكرمي يف سورة النور، دراسة يف  -

   .م1994، ه 1414اجلامعية، اإلسكندرية، 
 .م 2001صاحل بلعيد، نظرية النظم، دار هومة، اجلزائر،  -
إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرباين ،دار عمار للنشر  صالح عبد الفتاح اخلالدي، -

 .م2000 -ه1421، 1، طعمان األردن والتوزيع،
 -ه1408، 2اجلزائر،ط ،، مكتبة رحاب2تفسريه، حتقيق حممد علي الصابوين،ج ،الطربي -

 .م1987
 .م1998، 1طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان، أو التكوثر العقلي، الدار البيضاء، ط -
 .دت.1الطييب، التبيان يف البيان ، قراءة وتعليق ، حيىي مراد، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط -
دراسة لغوية وأسلوبية يف ضوء النص (مساعيل الزوبعي، من أساليب التعبري القرآينطالب حممد إ -

   .م1996، 1بريوت، ط ،إصدارات اجلوهرة ،والنشر، دار النهضة العربية للطباعة )القرآين
     . Islamport.comالعباسي، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، املوسوعة الشاملة،  -
ر، ائل بن األزرق ، دار املعارف مبصاإلعجاز البياين يف القرآن ومسعائشة عبد الرمحن،  -

  .م1971 -ـه1391.القاهرة
، دار املعرفة اجلامعية، )املناهج واملذاهب والنظريات(على عبد املعطي حممد، مجاليات الفن   -

 .م1998اإلسكندرية، 
 .م2004 -هـ1424، 1عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار اآلفاق العربية، ط -
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، 1وأسراره ، مكتبة وهبة ، القاهرة، ط.. اإلعجاز القرآين وجوهه: عبد الغين حممد سعد بركة -
  .م1989 - هـ1409

 - هـ1419 ،4ط ،عبد الفتاح الشني، املعاين يف ضوء أساليب القران، دار الفكر العريب -
  .م1999

 
   .م1974، 1ريب، طعبد الكرمي اخلطيب ، اإلعجاز يف دراسات السابقني، دار الفكر الع -
  ، 3اجي، مكتبة القاهرة، طحممد عبد املنعم خف قيق،عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، حت  -

 .م1979
  .م2000، مود حممد شاكر، مكتبة األسرة، دطتعليق حم اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، دالئل   -
.م1995العقاد، اللغة الشاعرة، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة   -  

، حتقيق حممد مصطفى بن احلاج، منشورات كلية جماز القرآنأبو عبد السالم السلمي الشافعي،  -   
.م1992 -هـ1401، 1الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، ط  

عبد ايد حممود مطلوب، مباحث يف علوم القرآن واحلديث، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع   -
.م2004 - ه1425 ،القاهرة، مصر ، 1ط  
 بن ،بالغة، ديوان املطبوعات اجلامعيةعبد اللطيف شريفي وزبري دراقي، اإلحاطة يف علوم ال - 

.م2004عكنون اجلزائر،   
القرآين، حتليل سيميائ مركب لسورة الرمحان، دار هومة  عبد املالك مرتاض، نظام اخلطاب   -

 .م2001للطباعة والنشر، اجلزائر، 
دراسة حتليلية نقدية، منشورات دار مكتبة  ،عبد الرؤوف خملوف، الباقالين وكتابه إعجاز القرآن  -

 .م1978بريوت، دط،  ،احلياة
 .م1986/ه1407، 1الكويت، ط عمر املال حويش، إعجاز القرآن وعلم املعاين، مكتبة الفالح، -
 .م1980عمر السالمي، اإلعجاز الفين يف القرآن، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا، تونس،    -
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 - هـ1421، 1من الدراسات القرآنية عامل الكتب القاهرة، ط ،عبد العال سامل مكرم -
  .م2001

 - هـ 1415، 1الكتب ط، اللغة العربية يف رحاب القرآن الكرمي، عامل عبد العال سامل مكرم -
 .م1995

عبد ايد حممود مطلوب، مباحث يف علوم القرآن واحلديث، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع  -
 .م2004 -هـ1425،  1مصر، ط

عبده  الراجحي، اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  -
   .م1999-هـ1420، 1ط

 .م2002حسني،  فن البالغة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، عبد القادر  -
عبد احلميد هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن دراسة نظرية تطبيقية، عامل الكتب احلديث،   -

  .م2008 -ه1429، 1األردن، ط
وهبة،  مكتبة، 2جلتعبري القرآين ومساته البالغية،عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين، خصائص ا  -

   .م1992 - ه1413، 1القاهرة، ط
    .م1960، دار املعارف مبصر، د ط، 1عباس حسن، النحو الوايف، ج  -
 .د ت عبد الصبور شاهني، عربية القرآن، مكتبة الشباب، د ط،  -
   ،1، طقضية اإلعجاز وأثرها يف تدوين البالغة العربية، عامل الكتب، بريوت عبد العزيز عرفه،  -

  .م1985-ه1405
 -هـ1405الدوحة، قطر،  ،يف القرآن، دار الثقافة جديدةعبد اهللا دراز، النبأ العظيم نظرات   -

  .م1985
   .م1999ات احتاد الكتاب العرب، عبد القادر فيدوح، اجلمالية يف الفكر العريب، منشور  -
، 1والنشر، بريوت، طعدنان رشيد، دراسات يف علم اجلمال، دار النهضة العربية للطباعة  -

   .م1985-هـ 1405
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وزيع، ريب واإلسالمي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتعالدين خليل، الطبيعة يف الفن ال عماد -
 .م1981 - هـ 1401، 2بريوت، ط

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  غاستون باشالر، مجاليات املكان، ترمجة غالب هلسا، -
 .م 2000هـ، 1420، 5ط ،بريوت ،والتوزيع

دار اجليل، بريوت،  بن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون،ا  -
 .م1991-هـ1،1411ط

ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، تعليق أمحد حسن  -
 .م1997 - هـ1418،  1بسبح، منشورات دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 .م1967 –هـ 1386حتقيق عبد اهللا درويش، مطبعة العاين، بغداد، د ط،  ،الفراهيدي، العني  -
 .، دتدط ،دار صادر بريوت 2الفرزدق، ديوانه، ج -
، 1ط ،الكويتن الكرمي، مكتبة الفالح، آالدجين، اإلعجاز النحوي يف القر فتحي عبد الفتاح -

 . م1984- هـ1404
 ،لرياضا، مكتبة التوبة، الرومي، دراسات يف علوم القرآن الكرميفهد عبد الرمحن بن سلمان   -

 .ه1،1413ط
ية يف نصوص من الترتيل، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، بيانفاضل صاحل السامرائي، ملسات  -

  .م1998، 1األردن، ط
هـ  1430 ،، عمان، األردن1فاضل صاحل السامرائي، من أسرار البيان القرآين، دار الفكر، ط  -

 .م2009 -
، 5للنشر، عمان، األردن، طفاضل صاحل السامرائي، بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، دار عمار   -

 . م2008 - هـ1429
، 1فضل حسن عباس، حماضرات يف علوم القرآن، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ط  -

 .م2007- هـ1427
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، درا احلامد للنشر )قراءة نافع أمنوذجا(القرآنية، فضيلة مسعودي، التكرارية الصوتية يف القراءات   -
 .م 2008، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

فوزي السيد عبد ربه، املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف البيان والتبيني، مكتبة األجنلو املصرية،   -
 . م2005القاهرة، د ط، 

 .م1954الكتب العربية، د ط، أمحد صقر، دار إحياء . ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ت -
بريوت  ،حتقيق عناية فاتن حممد خليل اللبون،  دار إحياء التراث العريب ،أدب الكاتب ابن قتيبة، -

 .م2002 -ه 1423، 1طلبنان،
أبو القاسم بن البندار البغدادي، اجلمان يف تشبيهات القرآن، حتقيق وشرح حممد رضوان الداية،   -

 .م2002 -هـ1423، 1را الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، طدار الفكر، دمشق، سوريا، د
والعدل، حتقيق مصطفى السقا، مراجعة إبراهيم  القاضي عبد اجلبار، املغين يف أبواب التوحيد -

   . م1965-ه1385ة العامة ، القاهرة ،مدكور، إشراف طه حسني، املؤسسة املصري
، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،دط، 1الشفاء يف التعريف حبقوق املصطفى، جالقاضي عياض،  -

 .دت
القاضي اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، وعلي حممد  -

 .م1966، 3البجاوي، مطبعة احلليب، ط
، حتقيق وشرح )تلخيص كتاب مفتاح العلوم للسكاكي(القزويين، التلخيص يف علوم البالغة،  -

، 1احلميد هنداوي، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طوفهرسة، عبد 
  .م1997- هـ1418

   .دت ،البالغة، دار اجليل، بريوت، لبنان، دط اخلطيب ، اإليضاح يف علوم ينيالقزو -
هـ، أسرار التكرار يف القرآن، حتقيق، عبد 505ت ) تاج القراء حممود بن محزة( الكرماين،  -

 .أمحد عطا، دار الفضيلة، دط، دتالقادر 
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، 1سكندرية، طكمال الدين عبد الغين املرسي، فواصل اآليات القرآنية، املكتب اجلامعي، اإل -
 .م1999- هـ1420

، 2كمال أبو ديب، يف البنية اإليقاعية للشعر العريب، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط 
 .م1981

  .م1987، بريوت، 1مؤسسة األحباث العربية، ش م م، طكمال أبو ديب، يف الشعرية،   -
   .م2008- ه1429، 2بريوت، ط ،، ديوانه، دار صادر بن ربيعة لبيد  -
، املكتبة العصرية، بريوت، 1ابن مالك، شرح بن عقيل حتقيق وشرح حممد حمي الدين عبد احلميد، ج -

   .م2002-ه1423
،  أخرجه مسلم 10صول يف أحاديث الرسول، جاملبارك بن حممد اجلزري ابن األثري، جامع األ -

والترمذي، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، الناشر مكتبة احللواين، مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، 
 .م1972- ه1393، 1ط

هـ 1413 ،1طت،  مهنا، دار الكتب العلمية بريو يإشراف عبدأ عل ،منظور، لسان العربابن  -
 .م1993

اجلرجاين، ، اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة، حتقيق وتعليق، إبراهيم حممد بن علي حممد    -
 -هـ1423، 1طمنشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان، مشس الدين،

  .م2002
 .  م1980-ه1400دار بريوت للطباعة والنشر بريوت، دط، دت، ،ابن املعتز ،ديوانه -
  . أبو الفرج املنصوري، د ط،  د ت الوهاب عزام ،حتقيق عبد املتنيب، ديوانه -
مصطفى الصاوي اجلويين ،منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازه، دار املعارف،  -

 .م1984، 3القاهرة، ط
ط، د، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دمصطفى الصاوي اجلويين، البالغة العربية تأصيل وجتدي   -

  .دت
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البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية، دار  حممد حسنني أبو موسى،   -
 .الفكر العريب، دط، دت

شر والتوزيع، القاهرة، حممد بكر إمساعيل، دراسات يف علوم القرآن،  دار املنار للطباعة والن  -
 .م1999 - ه1419، 2ط

حتليلية لعلم البيان، دار وايل حممد إبراهيم شادي، أساليب البيان والصورة القرآنية، دارسة   
 . م1995-هـ1416، 1اإلسالمية، املنصورة، ط

حممد أبو شوارب وأمحد املصري، قطوف بالغية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،   -
  .م2006، 1ط

سوريا،  مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، ترمجة عبد الصبور شاهني، دار الفكر، اجلزائر، ودار الفكر، -
 .م1987-هـ1407، 4ط
    .م1989ة الوطنية للكتاب اجلزائر، حممد الصاحل الصديق، البيان يف علوم القران، املؤسس  -
، 1حممد حسين سالمة، اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط  -
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  :البحث ملخص
 نوالقر منذ املسلمني علماء بعناية ظفر الذي اللغوي اإلعجاز الكرمي نآالقر مباحث أهم من

 اهللا خص وقد والكافرين، للمعاندين حتديه على وقواو ملعجزةا وأسراره كنهه يف بحثواف ةاهلجري األوىل

 ،البيان وقوة اللسان، فصاحة فوهبهم األمم، من غريهم خيص مل ما والفصاحة بالبالغة العرب تعاىل
 عقالءهم وأذهل بلغاءهم، وأسكت فصحاءهم أخرص القرآن نزل وملا الشعر، وضروب ،القول وفنون

 النص به يفيض الذي باجلمال فأحسوا .بالغته جياروا أن وعجزوا ومتحريين، مبهورين أمامه فوقفوا

 سيوفهم وسلوا ألسنتهم أغمدوا أن بعد العداء حممدا ناصبوا لذا أفواههم أجلم الذي العجز مع القرآين

 التخبط هذا إن...وباالفتراء أحالم بأضغاث أخرى ومرة بالسحر ومرة باألساطري مرة القرآن فاموا

  .النفوس على وسلطانه تعبريه ومجال أسلوبه وسحر بيانه بسبب أخذم اليت الفتنة مع واحلرية
 يف للخوض دافعة رغبة "الكرمي القرآن يف اللغوي اإلعجاز مجاليات" العنوان هلذا اختاري وكان

 مبوضوع اإلحاطة بأن اعتقادي مع القرآن يف أسرارها وتلمس اجلماليات على والكشف اهللا كتاب

 املتواضعة البشر وقدرات اخلارقة تعاىل اهللا عظمة نهدو تقف مستحيل، بل عسري، أمر القرآين اإلعجاز

  :فصول وثالثة متهيدا البحث تضمن وقد .كله يترك ال كله يدرك ال ما أن غري

 اإلسالم يف اجلمالو واملقاصد، واملقاييس املاهية :واجلمالية اجلمال مفهوم تناولت التمهيد ففي

 اهللا كالم فهو مجال أي يدانيها ال القرآن لغة مجال نأ كما وتشريعية، عقدية قيمة هو حيث من أصل

 احلديث، العصر إىل اإلسالم فجر منذ فيه العلماء اءروأ اإلعجاز إىل أشرت مث ،اجلميل املعجز اخلالد

  .ومجاله إعجازه حتديد يف وتكاملت آراؤهم اختلفت وكيف

 ،العرب وبالغة ،الكرمي نالقرآ ولغة اجلاهلية يف عربال لغة إىل فيه تطرقت :األول الفصل يفو

 وصيغ وعبارة لفظ من نالقرآ يف التركييب اإلعجاز ومجالية ،عريبال األدبو اللغة يف نالقرآ أثرو

 حذف وكذا القرآنية، العبارة وتناسق والفعلية، االمسية واجلملة والبناء، اإلعراب وظاهرة ،اشتقاقية

  .وإجياز وذكر
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 اجلرجاين عند النظم ومفهوم البالغي، اإلعجاز مجالية فيه تناولت :ينالثا الفصل وأما

 والتقدمي التنكري،و والتعريف ،إليه املسندو املسند أحوال من:املعاين يف اإلعجاز مجالية مث والزخمشري،

 .اإلجياز واإلطناب واملساواة ،القصر ،الوصلو الفصلو ،التعريف والتنكري ،واإلنشاء واخلرب ،والتأخري

 التصوير مجاليةو وبالغته، التشبيه مجاليةو ،البيان مفهوم إىل تطرقت ،القرآين البيان يف اإلعجاز مجاليةو

 فيه تناولت ،البديع يف اإلعجاز مجالية أماو .والتعريض الكناية ومجالية وحماسنهما، باازو باالستعارة

 ومجاله اجلناس فيها تناولت اللفظية احملسنات أماو .التوريةو ،واملقابلة الطباق ،كالتضاد املعنوية احملسنات

  .سحرهو والسجع

 الفاصلة إىل طرقتفت الكرمي القرآن يف الصويت اإلعجاز مجالية تناولت :الثالث الفصل يفو

 يف الصويت اإلعجازو وعناصره، ن،آالقر يف اإليقاع مجالية تبني حاولت مث أضربا،و تعريفا ،القرآنية
 ،أصواتهو حروفه تناسق مالجل ذلكو ه،ريغو املسلم يف ؤثري عجيب تالؤم من بينها ماو ،أصواتهو أنغامه

  .ينآلقرا اخلطاب يف اإليقاع خصوصية أخرياو
 نألو ،القرآن يف جليل مبحث اإلعجاز كون ،إليها املتوصل النتائج أهم بعرض البحث ختمتو

 معتدلة نفس كل إليه جيذبو ؤثري مجال اإلعجاز ثنايا بنيو ،حبفظه اهللا تعهد خالد معجز كتاب نآالقر

 أجله من الذي األمرو ،مجاهلاو احلياة طعم تتذوقو عبادته تؤديو فتطيع را، ألمر تثلفتم فيها فيؤثر

 ميل الو لالتناو كثرة مع خيلق الو عجائبه يتنقض فال ،عجيبة أسرار فيه العاملني رب كتاب إنه .خلقت

  .السامع الو القارئ منه
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Abstract:  

One of the most important studies of the Holy Qur'an is Inimitability, which drew the 

attention of Muslim Scholars since the early Hijri centuries; they explored its essence and 

miraculous secrets, they focused on the fact that it defies the obstinate peoples and the 

disbelievers. Allah the Almighty Has granted Arabs rhetoric and so eloquence except other 

nations; He gave them eloquent tongue, and force of the diction, and the arts of speech, and 

poetry types. As soon as the Holy Qur’an was revealed, it muted the voice of Arab rhetoricians 

and stunned their wise men, so they stayed astonished and confused, and failed to compete its 

rhetoric; they felt its beauty that overwhelms the Koranic  text , and felt weak to come up with a 

similar speech, therefore, they took Mohammed as an enemy after they stopped talking about 

him and unsheathed their swords against him; so they claimed once that the Holy Qur'an is a 

bunch of myths, once that is magic, once that it is a mixture of false dreams and a bunch of lies 

... This perturbation and confusion go with them getting captivated by its diction and the charm 

of its style and the beauty of its expressions and its domination on spirits. 

I chose the following title “Aesthetics of linguistic Inimitability in the Holy Qur'an” 

because of my insisting desire to dive into the Book of Allah and reveal its aesthetics and grasp 

its secrets in the Qur'an, I believe that to know everything about Inimitability in the Qur’an is a 

very difficult task, it is even impossible, because the greatness of Allah the Almighty stand 

behind it, the humble human abilities cannot absorb it, however, what is not fully known must 

not be all left out. The research consisted of an introduction and three chapters: 

In the introduction I tackled the concept of Beauty and Aesthetics: definition, standards 

and purposes, the beauty in Islam is an origin as it is a dogmatic and a legislative value, and the 

beauty of the language of the Qur'an is unparallel because it is the immortal beautiful and 

miraculous word of Allah, then I have mentioned Inimitability and scientists’ opinions about it, 

since the dawn of Islam until our era, and how their opinions have conflicted and completed each 

other in how to determine  its Inimitability and beauty. 

In the first chapter: I talked about the Arabs’ language in pre-Islamic era and the language 

of Qur’an, the rhetoric of Arabs, and the effect of the Qur'an on the Arabic language and 

literature, and the aesthetic of synthetic Inimitability in the Qur'an including words, expressions 

and derivative formulas, syntax and morphology, nominal and verbal sentences, and the harmony 

of the sentence in the Qur’an, as well as omission, mentioning and summarizing. 

In the second Chapter: I dealt with the aesthetics of rhetorical Inimitability, and the 

concept of systems according to Al Djurdjani and Al Zamakhchary, and the aesthetic of 

Inimitability in meanings: the changes of subject and predicate, definite and indefinite nouns, 

and surrender and delay, narration and writing, separation and link, contraction, summarizing, 

amplification and equivalence and aesthetic Inimitability in the diction of the Holy Quran, I 
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tackled the concept of diction, and aesthetic of comparison and its rhetorics, and the aesthetic of 

illustration by metaphor and figurative speech and their beauties, and aesthetic of metonymy and 

allusion, concerning the aesthetics of inimitability in elocution, I studied the figurative speech of 

meanings like: contradiction, antithesis and opposition dissimulation, whereas I studied the 

figurative speech of words like: anaphora and its beauty, rhyming and its charm.  

In the third chapter: I tackled the aesthetics of vocal inimitability in the Holy Qur'an, so I 

dealt with Koranic pause, its definition and its types, and then I tried to show the aesthetics of 

Rhythm in the Qur'an, and its elements, and the vocal Inimitability in its tunes and its voices and 

the magic of conformity that they underlie, affects the Muslims and the non-Muslims, because of 

the beauty of its harmony in letters voices, and, finally, particularity of rhythm in the koranic 

speech. 

I concluded the research by displaying the most important results achieved, for the 

Inimitability is gracious study in the Qur'an, and because the Quran book is immutable that Allah 

promised to protect it from changing, within the inimitability there is a beauty which affects and 

attracts all moderate spirits, it influences them so that they comply to his order, and they obey 

him and worship him and taste the life and its beauty, and the reason why Allah created it. It is a 

book of the Lord of the worlds which includes wonderful secrets, its wonders never end and both 

readers and listeners do not get bored of it. 

 


