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  )...صلى اهللا عليه وآله وسلم(إىل روضة الصدق والصفا، أشرف الورى حممد
  )...صلى اهللا عليه وآله وسلم(ً صدقا وورعا، آل بيت حممدإىل أشرف الناس

  ...إىل أمي احلنون التي غمرتني بفيض حنانها وصربها ودعائها
  ...إىل أبي الغايل الذي قذف يف قلبي روح املثابرة والنشاط

  ...إىل أستاذي الفاضل الدكتور عبد اهلادي خضري نيشان، الكريم يف عطائه، األمني يف نصحه
خوتي األعزاء الذين قدموا يل يد املساعدة يف كل وقت وحني، املهندس أمحد، واملهندسة إىل أ

  .زينب، واملهندس عمار، وأختي الصغرية أفراح
  
  

  ُأهدي مثرة جهدي
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ة كلية الرتبية للبنات، وإىل أساتذة قسم اللغـة العربيـة، أتوجه بالشكر اجلزيل وفائق تقديري واحرتامي إىل عماد  
الـسامرائي، والـدكتور حـسن  وأخص بالذكر الدكتور كاصد الزبيدي، والدكتور حيدر الزم، والدكتور علي

  .منديل
وشكري وعرفاني إىل أستاذي الفاضل الدكتور عبد اهلادي خضري نيشان، املشرف على رسالتي ملا قدمـه يل مـن   

  .وحملات موجزة دالةنصائح 
ّوحيتم علي واجب الوفاء واإلخالص أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل املرحوم األسـتاذ الـدكتور حـسن اخلفـاجي   

  .طيب اهللا ثراه وأدخله فسيح جناته
ًكما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل عائلتي الكرمية فردا فردا   ً.  
كزية يف جامعة بغـداد، وإىل مكتبـة جامعـة العلـوم اإلسـالمية يف وأقدم امتناني إىل مجيع العاملني يف املكتبة املر  

  .األعظمية
وأقدم فائق تقديري واحرتامي إىل املشرف على طباعة هذه الرسالة، األخ املهندس حيدر حمسن جزاه اهللا عنـي   

  . خري اجلزاء
                                                      

  
  الباحثة
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احلمد هللا الذي فضلّنا بالقرآن على األمم أمجعني وآتانا به ما مل يؤت به أحداً من العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد                        

  .ن، وعلى من تبعه بإحسان إىل يوم الدين الطاهريخامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله الطيبني
  ...أما بعد  
، الذي تبوأ مكانة مرموقة بني العلماء املعاصرين له ملا صـّنفه          )هـ٩١١(فغينُّ عن التعريف جالل الدين السيوطي املتوىف سنة         

ن فنون املعرفة مـا اسـتطاع،       وخمتلفة ضّمت كثرياً من املوضوعات يف علوم اللغة العربية وآداهبا، وانتهل م            من مؤلفات كثرية  
وتبّحر يف علوم التفسري واحلديث والفقه والنحو واملعاين والبيان، فاختطف أنظار الباحثني والدارسني، وأشبعوه دراسة وحبثاً يف                 

تـرك  التوجـه اللغـوي يف مع     (رسالة: شىت اجملاالت اللغوية والنحوية والبالغية، وُدرست مصنفاته املتنوعة دراسة حتليلية، مثل          
اإلمـام  (للباحث حيدر جبار عيدان، و    ) املسائل اللغوية والنحوية يف كتاب املعترك     (للباحث أمحد رجب الكبيسي، و    ) األقران

ومـازال البـاحثون      .ليونس هاشم الدوري  ) السيوطي بالغياً (للباحث عبد الوهاب األعظمي، و    ) السيوطي وكتابه اإلتقان  
. للدكتور حممد يوسف الشرجبي   ) اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن     (اً كتاب ينهلون من فيضه الزاخر حىت ُصنف حديث      

فتمنيت أن تكون يل اسهاميت يف هذا الباب، وأحببت دراسة جهود جالل الدين السيوطي من جانب جديد علّين أضـيف إىل                     
رح علّي أستاذنا الفاضل الـدكتور عبـد        وبعد البحث والتقصي اقت   . املكتبة السيوطية رافداً جديداً والتفاتة تكون ذات فائدة       

اإلعجاز البالغي يف القرآن عند السيوطي يف كتابيه اإلتقـان ومعتـرك            (اهلادي خضري نيشان موضوع دراسيت املوسومة بـ        
املوضوعة ومبوافقة اللجنة العلمية املختصة وفضيلة أسـتاذنا املـشرف إىل            ، وآلت هذه الرسالة حسب اخلطة املنهجية      )األقران

  .هيد وثالثة فصول وخامتةمت
وتتبع آراء العلماء السابقني    ، املبحث األول ضّم احلديث عن مفهوم اإلعجاز لغةً واصطالحاً        ، التمهيد جعلته يف ثالثة مباحث      

وهو املبحث الثـاين مـن      ، يف اإلعجاز البالغي وصوالً إىل مؤلفنا الشيخ جالل الدين السيوطي وجهوده يف اإلعجاز البالغي             
هيد وقد ارتأيُت يف هذا املبحث عرض الوجوه اإلعجازية اليت هلا ارتباط وثيق باإلعجاز البالغي عند الـسيوطي، وكـان                    التم

، وقـد اسـتغنيُت يف      )معترك األقران يف إعجاز القـرآن     ( و) اإلتقان يف علوم القرآن   ( املبحث الثالث خاصاً بالتعريف بكتايب    
  .رة من كتب عنها وما كتب فيهاالتمهيد عن احلديث عن حياة السيوطي لكث

، وقسمته علـى مباحـث      )اإلعجاز البالغي يف ضوء علم املعاين     ( وتناولت يف الفصل األول من البحث جهود السيوطي يف          
واملبحـث  ، يسبقها حديث عن علم املعاين وتطوره عرب تأريخ البالغة العربية، وكان املبحث األول يف التقدمي والتأخري               ، مخسة

واملبحث اخلـامس يف    ، واملبحث الرابع يف اخلرب واإلنشاء    ، واملبحث الثالث يف اإلجياز واإلطناب    ،  احلصر واالختصاص  الثاين يف 
  .التعريف والتنكري

، فقد قسمته على مباحث ثالثة يسبقها أيـضاً         )اإلعجاز البالغي يف ضوء علم البيان     ( أما يف الفصل الثاين من البحث، وهو        
وتطوره عرب تأريخ البالغة العربية بشكل موجز، وجعلت املبحث األول يف اجملاز، واملبحث الثـاين يف                حديث عن علم البيان     

  .اإلستعارة والتشبيه، واملبحث الثالث يف الكناية والتعريض



 

 

  )٢.............( ....) ................................................................................المقدمة( 

وقسمته على مبحثني يسبقهما    ، )اإلعجاز البالغي يف ضوء علم البديع     (وخصصت الفصل الثالث من البحث للحديث عن          
واملبحث الثاين كان يف    ، حديث عن علم البديع وتطوره عرب تأريخ البالغة العربية، املبحث األول تناولت فيه احملسنات البديعية              

  .الثالثة خبامتة خلصت فيها ما توصلت إليه من نتائجمث أردفت الفصول . الفواصل القرآنية
  :  حقائق مهمة ُعدت احلجر األساس يف اختيار هذين الكتابني قد برزت لناو   

  . السبب الرئيس هو ملالحظة جهود السيوطي البالغية يف إطار علوم القرآن• 

  . أن السيوطي حتدث يف كال الكتابني عن الفنون البالغية• 

  .نه اعتمد على منهج ثابت يف كال املصنفنيأأي ،  إىل التقسيم املعهود لفنون البالغة على ثالثة أقساممل يعمد • 

علـى  ، فقد حبث كل فن على حدة يف نوع أو وجه إعجازي خاص بـه             ،  أعطى السيوطي لكل فن من فنون البالغة حقه        • 
الثالـث  (حبثه يف الوجـه     ) املعترك(ويف  ، ) الثاين واخلمسني (ع  فن اجملاز يف النو   ) اإلتقان(سبيل املثال ال احلصر حبث يف كتابه        

  . كذلك الشأن يف بقية الفنون األخرى، من وجوه إعجاز القرآن) والعشرين

) اإلتقـان (وسار على هذه الطريقـة يف       ،  أفرد السيوطي مبحثاً خاصاً بالفواصل القرآنية ومل يدخله ضمن إطار علم البديع            • 
  . )املعترك(و

  : ن وجوه االختالف وم   

كوهنا وجهاً من وجوه    ) املعترك(بعّدها نوعاً من أنواع علوم القرآن ويف        ) اإلتقان( أن السيوطي حتدث عن الفنون البالغية يف         •
  . اإلعجاز القرآين

  . )الوجه(باسم ) املعترك(ويف ) النوع(كانت باسم ) اإلتقان( املباحث اليت حبثها يف • 
متبعة ، وقد اتبعت يف حبثي هذا على امتداد فصوله كتابة كل فن من الفنون البالغية على وفق ما أورده السيوطي يف كتابيه                        

خطوة خبطوة، وآثرت ذكر نصوصه على كثرهتا سبيالً الستنباط آرائه وإضـافاته            ) األنواع(منهجه يف إيراد الوجوه اإلعجازية    
  .ومشاركاته

ملؤلفنا جالل الدين السيوطي، وكتب     ) املعترك(و) اإلتقان(مصادر وروافد مهمة يأيت يف مقدمتها كتابا       وقد قام البحث على        
  .واللغة والنحو، والتفسري، خاصة بالبالغة واإلعجاز القرآين

أال وهي ألفاظ    وأمثنهوعلى الرغم من كل العوائق والصعوبات اليت مررنا هبا استطعنا أن ننجز عمالً مثمراً مرّصعاً بأغلى لؤلؤ                    
  .القرآن الكرمي

وختاماً نرجو من اهللا جلّ وعال أن نكون قد وفقنا يف مسعانا وإن كّنا مل نبلغ الغاية اليت تطمح إليها نفوسنا، فما وفقنا فيه                            
ن احلمد هللا   من تقصري فمن نفسي، وآخر دعوانا أ      وما فيه   ، إىل الصواب فبتوفيق من اهللا سبحانه وتعاىل وتوجيه أستاذي اجلليل         

  .رب العاملني
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א א
אמ א

  : اإلعجاز لغةً
 عن  ُتْزَجَع:  تقول ،الضعف: ُزْج والعَ . فيهما اًَزْج عَ َزِج وعَ ُزِجْعمر يَ  عن األ  َزَج عَ ،مْز احلَ نقيُض: ُزْجالَع ،َزَجَع« اإلعجاز منْ 

ـ أْع: قال يُ ،ُقْبالسَّ و تْوالفَ: ومعىن اإلعجاز . عدم القدرة : زْجن العَ لة مِ عَِفْ مَ ، بفتح اجليم وكسرها   ،ةَُزجَِْعواملَ. زِجكذا أعْ  ين َزَج
  .)١(» عليهم السالم،زات األنبياءِجْعواحدة ُم: ةَُزِجْعواملُ. تينافي  أَفالنٌ

  :اإلعجاز اصطالحاً
 ، للعادة  خارقٌ أمٌر« ةَزِجْعواملُ. )٢(»بلغ من مجيع ما عداه من الطرق      أن يؤدى املعىن بطريق هو      أهو  « :اإلعجاز يف الكالم   
  .)٣(» عن املعارضة ساملٌ، بالتحديمقرونٌ

  

  رأي العلماء السابقني يف اإلعجاز البالغي
 ولكننا معنيـون باإلعجـاز   ،)٤ (ارت إليها كتب اإلعجاز القدمية واحلديثة وقد أش،من املعروف أن وجوه اإلعجاز كثرية    

وجه مـن    ،واإلعجاز البالغي .  وتطور فكرة اإلعجاز البالغي عند علمائنا الذين سبقوا مؤلفنا جالل الدين السيوطي            ،البالغي
حولـه  فقد كان احملور الذي تدور       ،خرىوجوه اإلعجاز األ  بالوجه البارز يف اإلعجاز مقارنة       إنه    بل ،القرآينوجوه اإلعجاز   
ومصطلح اإلعجاز   .)٥ (للبالغة عنده نصيب كبري منها     و ية إال القرآن وما من عامل حبث يف هذه الناحية         ،القرآندراسات إعجاز   
ـ        .)القرآنمصطلح بالغة   ( و )مصطلح اإلعجاز البياين   (ـل البالغي مرادف  ة ويقصد هبذه املصطلحات الثالثة التركيبـة اخلاص
 واإلحيائية بني املعـاين     ، والرمزية ، والكنائية ،ستعارية واإل ،والتشبيهية ،وجمموعة العالقات اجملازية  ،ومعانيه القرآن املتميزة أللفاظ 

                                                 
  ٤٣، ٤٢: اجمللد العاشر، مادة عجز: لسان العرب) ١(
 ٣١: التعريفات) ٢(
 ٤/٣: اإلتقان يف علوم القرآن) ٣(
، حلفين حممـد شـرف    ، إعجاز القرآن البياين  ، الرسالة الشافية للجرجاين  ، بيان إعجاز القرآن للخطايب   ، منها النكت يف إعجاز القرآن للرماين     ) ٤(

  فكرة اإلجياز لنعيم احلمصيتاريخ، اعجاز القرآن للرافعي، لبنت الشاطئ، اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق
  ٣٩١: تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها يف البالغة العربية: ينظر) ٥(



 

 

  )٥.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 وعجيب تأليفه ومسوه يف البالغة إىل احلـد         ،)١( وأخذه مبجامع القلوب   ، وحسن وقعه يف السمع    ، وخفته على اللسان   ،واأللفاظ
   .)٢(ثلّه مباإلتيانعن الذي يعجز اخللق 

حجة بالغية كربى ومعجزة أدبية عظمى وقف العرب أمامها مبهورين ال يعرفون « يزال ما و،الكرمي القرآن ولقد كان 
ن هذه املعجزة الكربى دفعت العرب إىل اخلوض يف الدراسات البالغية؛ لكي يربهنوا إ و،يستطيعون لتأثريه رداً  واللذلك سبباً

 وكان هذا الغرض من أهم األهداف اليت دفعتهم إىل البحث ،الكرمي القرآن  أي خدمة،فهموا آياته وأسلوبهعلى إعجازه وي
 املتكلمون أول من ُعّد و،والبحث يف وجوهه وتعددت آراؤهم القرآن  إعجازلى ولقد أفاض العلماء يف الكالم ع.)٣(»والتأليف
 القرآن تأليف«: )عّباد بن سليمان( و)هشاماً الفوطي( و)ظام الّن( إالّ –ة  وقالت املعتزل،)٤(وبالغته القرآن  إعجازإىل تطرق

: )ظام الّن(وقال.  وإنه َعلٌَم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،حياء املوتى منهمإستحالة ا ك، حمالٌ وقوُعه منهم،ونظمه معجز
 لوال أن اهللا ، والنظم فقد كان جيوز أن يقدر عليه العباد فأما التأليف،خبار عن الغيوبما فيه من اإل القرآن عجوبة يفية واألاآل

أيضاً  وال نقول ، على اهللا سبحانهعراض يدلُّ من األن شيئاًإال نقول : )عّباد( و)هشام(وقال . ز أحدثهما فيهمْجمنعهم مبنع وَع
 القرآن  وزعما أن،صلى اهللا عليه وسلم للنيب ماًلََع القرآن  جيعالمل و، على نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم يدلُّن عرضاًإ

 ىل كتابـه هذا يف مقدمة كتابـِهإ وأشـار ،)القرآننظم  ( مساُهفقد ألف كتاباً) ه٢٥٥ت (ما اجلاحظأ. ) ٥( »أعراض
  ويف كتابنا«:  وقال أيضاً،)٦(»وغريب تأليفه وبديع تركيبه القرآن  كتايب يف االحتجاج لنظمَتْبكما ِع...«:قال) احليوان(
ى ذلك من الدالئل اليت جـاء هبا َو مع ما ِس،العبادمثلّه  نظمه البديع الذي ال يقدر على ،ٌقْدِص إنه لنا علىل الذي يّدنـزامل
 القرآن عجازإومن املتكلمني القائلني ب. )٨(عجاز يف كتاب مستقلوقد عّد اجلاحظ أول من درس موضوع اإل. )٧(» جاء بهْنَم

 رومي كتاباً  هندي والوال عجميين مل أجد ألحد عريب أوذلك ... «: الذي قال،)٩(ن الطربيرّب علي بن ،األسلوبمن جهة 
 واألمر ، واحلثّ على الصاحلات الباقيات،واألنبياءمجع من التوحيد والتهليل والثناء على اهللا عز وجل والتصديق بالرسل 

 فمن جاءنا بكتاٍب هذه ،منذ كانت الدنيا القرآن  مثل هذا،لنار والترغيب يف اجلنة والتزهيد يف ا،باملعروف والنهي عن املنكر
 ل عليه أمّياًنـز وكان صاحبُه الذي ،ه وله من القلوب هذا احملل واجلاللة واحلالوة ومعه هذا الْنصُر واليمُن والغلبةُه ونعُتنسبُت

تأويل مشكل  (فتتح كتابها فقد ،بن قتيبةا أما .)١٠(» فيه وال ِمْرية فهو من آيات النبوة الشكَّ،مل يعرْف كتابةً وال بالغةً قط
 منه مبعجز التأليف َعطَقَ«:القرآنىل أن إ حيث ذهب ،الكرمي القرآن عجاز البالغي يف نلمح منها مذهبه يف اإلٍةمبقدم) القرآن

                                                 
: السالم بغـداد  ضمن حبوث املؤمتر األول لإلعجاز القرآين املعقود مبدينة         ، ومالمح اإلعجاز يف القرآن العظيم    ، القرآن واإلعجاز العلمي  : ينظر) ١(

٥٥٦، ٣٢٤  
  ٤٣: واإلعجاز البالغي دراسة حتليلية لتراث أهل العلم، ٢٢: اإلعجاز يف نظم القرآن: ينظر) ٢(
 ٤٢: مناهج بالغية) ٣(
  ٨: وحبوث بالغية، ٣١، ٣٠ د امحد مطلوب: البحث البالغي عند العرب: ينظر) ٤(
 ١/٢٧١: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني) ٥(
  ١/٩: احليوان) ٦(
 ٤/٩٠: م ن) ٧(
، ومناهج العلماء يف دراسة إعجاز القرآن عـرض ومناقـشة         ، ٢٩٣: وحماضرات يف علوم القرآن   ، ١٥١: إعجاز القرآن والبالغة النبوية   : ينظر) ٨(

  ٤٩٠: ضمن حبوث املؤمتر األول لإلعجاز القرآين
: يف ذلـك : وينظر، هـ٢٤٧إنه تويف سنة  : ومنهم من اقل  ، هـ٢٦٠ وفاته سنة    فمنهم من رجح  ، مل يعرف حتديداً سنة وفاة ابن زين الطربي       ) ٩(

 ٧/١٠٦: ومعجم املؤلفني، ٥/٩٩: واالعالم، ١٧: والدين والدولة، ١/٦٦٩: هدية العارفني
  ٩٩، ٩٨: الدين والدولة) ١٠(



 

 

  )٦.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 ،ه اآلذانمتّج  ال ومسموعاً،ة على طول التالوملَُّي  وجعله متلّواً ال، وأبانه بعجيب النظم عن حيل املتكلفني،أطماع الكائدين
وقد ذكرت لنا مصادر مهمة . )١(» ال تنقطع فوائده ومفيداً، ال تنقضي عجائبه وعجيباً،اً ال خيلق على كثرة الردوغّض

 وله كتاب) ه٣٠٦ت ( والواسطي،) ه٢٨٢ت() ٢ ( الدينوريحنيفة أبو: وهم القرآن  يف نظمشخصيات قد ألفت كتباً
كذلك أبو علي اجلرجاين املتوىف . )٤(القرآن يف نظمأيضاً له كتاب ) ه٣٠٨ت ( والطوسي،)٣()ه وتأليفهيف نظم القرآن عجازإ(

) ه٤٣٧ (ي بن أيب طالب القيسي املغريب املتوىف سنة مما حدا مبكّ،)٥(القرآن يف أوائـل القرن الرابع اهلجري وله كتاب يف نظم
 القرآن  كتاب اجلرجاين يف نظمانتخاب ( وله تسمية أخرى هي،) ٦() للجرجاين القرآن  نظمانتخاب (ىل تأليف كتاب مساهإ

) ٩( والبلخي،)ه٣١٦ت() ٨(السجستاين القرآن ومن الذين هلم كتب يف نظم. )٧( وهو يف أربعة أجزاء،)  غلطهوإصالح

 وإمنا وردت ،)١١(مل تصل إلينا لفتأُومن اجلدير بالذكر أن هذه الكتب اليت . )ه٣٢٦ت( )١٠ (بن األخشيدا و،)ه٣٢٢ت(
  .إشارات يف املصادر اليت متَّ ذكرها

ل َض تلك املعاين اليت فَ     ومن أشرفِ  «: فقد قال  ،)ه٣١٠ت (من جهة نظمه الطربي    القرآن  ومن املفسرين القائلني بإعجاز   
 ة منـه   سـور  ِر أصـغ  ِل عن نظم مثْ    الذي عجزتْ  ؛صفه الغريب وتأليفه البديع   ر و  نظمه العجيبُ  ،نا سائر الكتب قبله   هبا كتابُ 
 فله رسـالة  ،) ه٣٨٦ت (أما الرماين. )١٢(»…يف تأليفه الشعراء  رت وحتـيَّ ، البلغاء  بعضه ف شكل ْصت عن وَ   وكلَّ ،اخلطباء

 فأّمـا   «: فقد قال  ،وجـلّ الدراسـة يف هذه الرسالة تقوم على إثبات أن كتاب اهللا معجز ببالغته            . القرآنخمتصرة يف إعجاز    
 ومنها ما هو يف الوسائط بني أعلـى         ، ومنها ما هو يف أدىن طبقة      ،منها ما هو يف أعلى طبقة     : بقاتالبالغة فهي على ثالث ط    

 فأعالها طبقة يف احلـسن      «: وقال أيضاً  ،) ١٣ (».القرآن وهو بالغة    ،فمـا كان يف أعالها طبقة فهو معجز      . طبقة وأدىن طبقة  
 فهذا  ،ات البالغة معجز للعرب والعجم كإعجاز الشعر املفحم       وأعلى طبق .  وأعلى طبقات البالغة للقرآن خاصة     ،القرآنبالغة  

  أن بالغـة  ورأى ،) ه٣٨٨ت (وأتى بعد الرماين معاصره اخلطـايب     . ) ١٤ (»م خاصة كما أن ذلك معجز للكافة      معجز للمفحَ 
ه جـاء بأفـصح      ألن ؛إمنا صار معجزاً   القرآن  وأعلم أن  «: حيث قال  ، معانيه وترجع إىل مجال ألفاظه وحسن نظمه ومس       القرآن

  .)١٥(»األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح املعاين
                                                 

  ٣: تأويل مشكل القرآن) ١(
 ١٠٤: ومعجم الدراسات القرآنية، ٣/٣٢: معجم األدباء: ينظر) ٢(
 ٩٣: ومعجم الدراسات القرآنية، ٥٤: ومتمم كشف الظنون، ٣٦٧، ٨١: الفهرست: ينظر) ١(
 ١/١٤٢: طبقات املفسرين: ينظر) ٤(
 ١٠٤: ومعجم الدراسات القرآنية، ١٨٨، ١٨٧: وتأريخ جرجان، ٨٢: الفهرست: ينظر) ٥(
 ٤١: فهرسة أيب بكر األشبيلي: ينظر) ٦(
 ١٢٧: ضمن حبوث املؤمتر األول لإلعجاز القرآين، اإلعجاز القرآين ونظرية النظم، ٣/٣١٦: اه النحاةإنباه الرواة على أنب:  ينظر)٧(
 ١٠٤: ومعجم الدراسات القرآنية، ٩/٤٦٤: وتأريخ بغداد، ٤٨٩: الفهرست: ينظر) ٨(
 ١٠٣: آنيةومعجم الدراسات القر، ٢/٣٧٩: والبصائر والذخائر، ٣/٦٧: ومعجم األدباء، ٢٦٦: الفهرست: ينظر) ٩(
 ١٠٣: ومعجم الدراسات القرآنية، ٨٢: الفهرست: ينظر) ١٠(
: د شفيع الـسيد   ، والبحث البالغي عند العرب   ، ٤٦١، ٤٦٠: والتفكري البالغي عند العرب   ، ١٦ -١٣:  دحامت الضامن  نظرية النظم : ينظر) ١١(

٤٨  
 ١/١٠٩: تفسري الطربي) ١٢(
  ٦٩:  إعجاز القرآنضمن ثالث رسائل يف، النكت يف إعجاز القرآن) ١٣(
 ٧٠، ٦٩: م ن) ١٤(
  ٢٤: ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن) ١٥(



 

 

  )٧.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 وقد استهل كتابه مبقدمة أشاد فيها بفضل علـم          ،)ه٣٩٥ (أبو هالل العسكري الذي تويف سنة     أيضاً   وبرز يف هذا القرن     
من جهِة   القرآن عجازإ مل يقْع علُمه ب     مبعرفة الفصاحة   وأخلّ ، إنََّ اإلنسان إذا أغفل علم البالغة      « : وذهب إىل  ،البالغة وأمهيته 

 وضـمََّنه مـن     ، اللطيـفِ  واالختصار ، البديع جياز وما َشَحَنه به من اإل     ، وَبَراَعِة التركيب  ،التأليف ما خصَُّه اهللا به من ُحْسنِِ     
ري ذلك من حماسنِه اليت عجز اخللُق        إىل غ  ، وعذوبِتها وسالسِتها  ، مع سهولة كَِلِمِه وَجَزالِتها    ، وَجلَّلَه من رونقِِ الطالوة    ،احلالوِة
 وأثـره يف    ، وألفاظه ، ونظمه البديع  ،بأسلوبهمعجز   القرآن أن) ه٤٠٣ت (ويرى الباقالين . )١(». وحتّيرْت عقولُهم فيها   ،عنها

أيضاً ل  وقا. )٢(». متناٍه يف البالغة إىل احلد الذي يعلم عجز اخللق عنه          ، عجيب التأليف  ،بديع النظم  إنه   « : حيث قال  ،النفوس
 أو آيـة بقـدر      ، وال تأليف سورة منـه     ، وأنه ال قدرة ألحد من اخللق على تأليف مثله         ،صفربديع ال و ، عجيب النظم  «:نهإ

 وجدناه قد )العدل و املغين يف أبواب التوحيد    ( وكتابه   ،)ه٤١٥ت (وإذا أتينا إىل القاضي عبد اجلبار األسد آبادي       . )٣(».سورة
 إن  «:  إذ قـال   ،بالنظم والفـصاحة   القرآن  وقد أظهر املؤلف فيه أنَّ إعجاز      ،ئه السادس عشر  يف جز  القرآن حتدث عن إعجاز  

فراد الكالم  أتظهر يف     أن الفصاحة ال    ... اعلم « : وقال ،)٤(»والفصاحة إمنا تقومان على ضم الكلمات وتقارهبا       القرآن بالغة
 وقد جيوز يف هذه الـصفة أن        ،لضم أن يكون لكل كلمة صفة     وال بدَّ مع ا   . وإمنا تظهر يف الكالم بالضم على طريقة خمصوصة       

 وقد تكون باملوقع وليس هلذه األقـسام الثالثـة          ، وقد تكون باإلعراب الذي له مدخل فيه       ،تكون باملواضعة اليت تتناول الضم    
اً وبذلك سـبق هبـذه       قد حدد فكرة النظم حتديداً علمي      ،بالنظم القرآن ن إعجاز إ وقول عبد اجلبار األسد آبادي       .)٥(».رابع

الذي أخذ بدوره تطوير فكرة النظم ووضع اصوهلا الثابتة استشهاداً وشرحا وحتليالً حىت نضجت              ، رجاينالفكرة عبد القاهر اجل   
اإلعجاز من ناحيـة الـنظم   قرر أن  فقد ،القرآين ورأيه يف اإلعجاز ،) ه ٤٧١ت( عبد القاهر اجلرجاين عنأما. ) ٦(علي يديه
مـساٍو يف    إنـه    ذلك ملا مضى آنفاً من أن حماالً أن يكون معهم وبني أيديهم نظم يعرفونه من حاله               …«: قال  حيث ،والتأليف

 وهو خيربهم أن الذي أتى به خارج عـن          ، مث ال يذكرونه وال حيتجون به على النيب صلى اهللا عليه وسلم            ،القرآنالشرف نظم   
 ، وخصائص صادفوها يف سياق لفظـه      ،هم مزايا ظهرت هلم يف نظمه      أعجزتْ «:وقال أيضاً . ) ٧( ».طوق البشر ويتجاوز قواهم   

 ،) ٨( »… ومـساق كـل خـرب      ، ويف مضرب كل مثل    ، ومواقعها ا وجماري ألفاظه  ، ومقاطعها هآي مبادئراعتهم من   بدائع  و
عجـازي   وإنّ هذا الوجه اإل    ،وبذلك ركز اجلرجاين على فكرة النظم وجعلها احملور األساسي الذي يدور حوله كل موضوع             

  .) ٩(  أما بقية الوجوه اليت توصل إليها العلماء السابقون فلم يعرها ِإهتماماً، هو الوجه الوحيد عنده،اجلرجاين إليه الذي انتهى

 والبالغة عنده إحدى الوسائل املهمة اليت تكشف أسرار ،) ه٥٣٨ت (الزخمشري القرآن  ومن املفسرين القائلني بإعجاز
 وأهنضها مبا يبهر األلباب القوارح من غرائب نكت يلطف ، إنَّ أمأل العلوم مبا يغمر القرائح«:ال إذ ق،القرآيناإلعجاز 
 كما ذكر ، علم التفسري الذي ال يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم؛ ومستودعات أسرار يدق سلكها،مسلكها

 واملتكلم وإن بّز أهل الدنيا يف ،لم الفتاوى واألحكامفالفقيه وإن بّرز على األقران يف ع. )القرآننظم (كتاب اجلاحظ يف 
                                                 

 ٧: الصناعتني)١(
 ٥١: للباقالينإعجاز القرآن ) ٢(
  ٥٩: نكت اإلنتصار لنقل القرآن) ٣(
 /١٦: املغين يف أبواب التوحيد والعدل) ٤(
 ١٦/١٩٩: م ن) ٥(
 ٥١: ومناهج بالغية، ١٣٧:  الفن والتأريخبالغة القرآن بني: ينظر) ٦(
  ١٢٢: ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، الرسالة الشافية) ٧(
  ٩٤:  للجرجايندالئل اإلعجاز) ٨(
 ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٣: وتطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها يف البالغة العربية، ١٤٣: مباحث يف إعجاز القرآن: ينظر) ٩(



 

 

  )٨.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 ، والواعظ وإن كان من احلسن البصري أوعظ، وحافظ القصص واألخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ،صناعة الكالم
 وال  واللغوي وإن علك اللغات بقّوة حلييه؛ ال يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق،والنحوي وإن كان أحنى من سيبويه

 ومتهل يف ،مها علم املعاين وعلم البيانو، القرآن بيغوص على شيء من تلك احلقائق؛ إالّ رجل قد برع يف علمني متخصصني
 وحرص على استيضاح ، وبعثته على تتبع مظاهنما مهة يف معرفة لطائف حجة اهللا،وتعب يف التنقري عنهما أزمنة، ارتيادمها آونة

 ،إن التحدي إمنا وقع بنظمه«:القرآين فقد قال يف اإلعجاز ،) ه٥٤١ت (أما ابن عطية األندلسي. ) ١ (»...معجزة رسول اهللا
 إذ ،) ه٥٤٤ت  ( القاضي عياضالقرآينومن الذين كان هلم رأي يف اإلعجاز . ) ٢ (»...، وتوايل فصاحة ألفاظه،وصحة معانيه

 وجوه من اإلعجاز كثرية وحتصيلُها من جهِة ضبط أنواعها يف أربعِة اعلم وفقنا اُهللا وِإياك إن كتاب اِهللا العزيز منطٍو على«:قال
الوجه الثاين من إعجازِه صورةُ نظِمه ... ِه وبالغُته اخلارقةإجيازأوجه أولُها ُحسُن تأليفه والتئام كلمِه وفصاحُته ووجوُه 

 وانتهْت هآيها الذي جاء عليه ووقفْت مقاطُع العجيب واألسلوُب الغريُب املخالُف ألساليب كالِم العرِب ومناهج نظِمها ونثِر
 جبديد؛ حيث خلص كالم القرآينومل يأِت القاضي عياض يف رأيه عن اإلعجاز . ) ٣ (»...ومنها الروعة... فواصلُ كلماتِه إليه

وذهب ،) ٤ (هإجيازن  معلى الرغمالعلوم واملعارف اليت مل جيمعها كتاب قبله قط  القرآن  وزاد عليه مجع،الباقالين على اإلعجاز
إىل أن ) ه٦٢٦ت (وانتهى السكاكي. ) ٥ (»معجزاً هو الفصاحة القرآن الوجه يف كون«:إىل أن) ه٦٠٦ت (فخر الدين الرازي

ومدرك اإلعجاز عندي هو «: حيث قال،شأن اإلعجاز يدرك وال يوصف كاستقامة الوزن تدرك وال ميكن وصفها وكاملالحة
 اللثام عنها إماطة نعم للبالغة وجوه ملتثمة رمبا تيسرت ،اب الذوق طول خدمة هذين العلمني وطريق اكتس،الذوق ليس إالّ
ونظرة السكاكي هذه اعتمدت على الذوق واإلدراك الروحاين أكثر من . ) ٦ (»أما نفس وجه اإلعجاز فال. لتجلى عليك

 وسيطرت ،سكاكي الذي عاش يف زمن حتكم املنطق فيه وهذا ما حيمد لل،اعتمادها على التعليالت اليت تبناها كثري من العلماء
 القرآينرأياً يف اإلعجاز ) ه٦٤٣ت ( وذكر علم الدين السخاوي،) ٧ (عة العقلية اليت أخذت تطغى يف التعليل والتفسرينـزال
قول يف الرصف  ال يشبه شيئاً من ال، خمتص بنمط غريب، وغرابة أساليبه عن معهود كالم البشر،أنه خارج يف بديع نظمه«يف

 ، مباين للمعروف،خارج عن املألوف إنه  يعلم َمْن تأمله، وال من ضروب اخلطب والسجع، ال هو من قبيل الشعر،والترتيب
  .) ٨ (»ه عن التصنع والتعسفنـز بريء من التكلف م، متشابه يف الرباعة،متناسب يف البالغة

 فقد ذهب إىل أن اإلعجاز راجع إىل تـوخي          ،) ه٦٥١ت (لزملكاين رأي ابن ا   القرآين ومن اآلراء اليت قيلت يف اإلعجاز       
 ويتضح لنا من رأي     ،) ٩ ( بأن يوقع كل فن يف رتبته العليا يف اللفظ واملعىن اإلفرادي والتركييب            ،معاين النحو وأحكامه يف النظم    

  .) ١٠ ( حيصن منهاحيذو حذو عبد القاهر اجلرجاين يف قضية اإلعجاز وبيان اجلهة اليت إنه ،ابن الزملكاين

                                                 
   ٦، ١/٥: الكشاف) ١(
   ٦٠، ١/٥٩: تفسري ابن عطية) ٢(
   ٥٧٣، ٥٥٦، ٥٤٣، ١/٥٤٢: شرح الشفا) ٣(
 ٨٩: تأريخ فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصرنا احلاضر: ينظر) ٤(
 ٣٤: هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز) ٥(
 ٦٥٣: مفتاح العلوم) ٦(
 ١/٢٥١: معجم املصطلحات البالغية وتطورها: ينظر) ٧(
 ١/٤٤: ال القراء وكمال اإلقراءمج) ٨(
 ٥٤: والربهان الكشاف عن إعجاز القرآن، ١٩٥: التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز القرآن: ينظر) ٩(
 ٤٧: واملختصر يف تأريخ البالغة، ٣٦٠، ٣٥٧: البيان العريب: ينظر) ١٠(



 

 

  )٩.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 حيـث  ،يـة القرآنُعّد كتابه أثراً من آثار الدراسات   فقد،) القرآن بديع (وكتابه) ه٦٥٤ت ( أما ابن أيب اإلصبع املصري
الكرمي من   القرآن  وقد ألفه لغاية خاصة هي بيان ما اشتمل عليه         ،الكرمي القرآن كان موضوع حبثه ومادته وجمال التطبيق فيه هو       

 الذي هـو    -) القرآنبديُع   (كتاب«: وقد قال يف مقدمة كتابه    . ) ١( القرآن  ليكون ذلك وجهاً من وجوه إعجاز      ،فنون البديع 
 ومل يقـصد . ) ٢ (»...، ومثرة اشتغايل يف إّبان شبيبيت   ،أفردته من كتاٍب هو وظيفةُ عمري     ) ببيان الربهان  (تتّمة لإلعجاز املترجم  

 وإمنا كان يقصد بالبديع مجيع مباحث البالغة املعروفة         ، اصطلح عليها العلماء املتأخرون     بالبديع احملسنات البديعية اليت    املصري
  . ) ٣ ( والبديع، والبيان، وهي املعاين،بعلومها الثالثة

 ومـن   ، عشرة القرآين حيث جعل وجوه اإلعجاز      ،القرآينقد تكلم على اإلعجاز     ف ،) ه٦٧١ت ( ونأيت أالن إىل القرطيب   
نظمه ليس مـن نظـم       ألن   نظمه البديع املخالف لكل نظم معهود يف لسان العرب ويف غريها؛          : تكلم عليها تلك الوجوه اليت    

 والتـصرُف يف لـسان      ،صح يف خطاب غريه    وجزالُته اليت الت   ،ألساليب العرب  املخالف   أسلوبهأيضاً   ومنها   ،الشعر يف شيء  
وانتـهى إىل  . ) ٤ (ِر العادة بأن تصدر يف كثرهتا وشرفها من آدمي واحلكُم البالغة اليت مل جت،العرب على وجه ال يستقل به عريب    

 إىل حّيـز    واإلجـادة  بل جتاوزت حّد اإلحسان      ، والبيان جياز وأرفع درجات اإل   ،أعلى طبقات اإلحسان  «يف القرآن أن بالغة 
إلعجاز فيه من حيث استمرت     إنّ ا «: وقال ،القرآينإىل اإلعجاز   ) ه٦٨٤ت  (وأشار حازم القرطاجين  . ) ٥ (».اإلرباء والزيادة 

أمـا اخلطيـب    ) ٦ (» وال يقدر عليه أحد من البشر      ،الفصاحة والبالغة فيه من مجيع أحنائها يف مجيعه استمراراً ال توجد له فترة            
  لكن جنده يقرر لنا ضـمناً أن إعجـاز         ، وهو وإن مل يتكلم على اإلعجاز بشيء       ، فله رأي يف اإلعجاز    ،) ه٧٣٩ت (القزويين
 وأدقها سّراً إذ بـه      ،علم البالغة وتوابعها من أجلّ العلوم قدراً      «: حيث قال  ،) ٧ ( وبالغته ال يف شيء آخر     ، فصاحته يف القرآن

 بن محـزة العلـوي    أوتكلم حيىي   . ) ٨ (».أستارها القرآن تعرف دقائق العربية وأسرارها وتكشف عن وجوه اإلعجاز يف نظم         
ورأى . ) ٩ (ما اشتمل عليه من الفصاحة والبالغة مع نظمـه         القرآن يف إعجاز  وقرر أن الوجه     ،القرآنعلى إعجاز   ) ه٧٤٩ت(

 وإلشتماله علـى    ، واإلخبار عن الغيب   ،معجز ملا فيه من البالغة والنظم الغريب       القرآن أن،)  ه٧٥٦ت   (عضد الدين األجيي  
  . ) ١٠ (احلكم البالغة

 اجلهة املعجزة يف  «:نإ فقال   ، وأنعم النظر فيها   ،الظاهرةمع هذه   ) شرح املصباح  ( يف كتابه  )هـ٨٠٧ت (وقد وقف املراكشي  
 ، وعـن تعقيـده  ، وهو كما اختاره مجاعة يف تعريفه ما حيترز به عن اخلطأ يف تأدية املعىن      ،تعرف بالتفكّر يف علم البيان     القرآن

إىل أن مثـرة علـم   ) ه٨٠٨ت( وانتهى ابن خلـدون  .) ١١ (»وتعرف به وجوُه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه ملقتضى احلال        
 ،إعجازه يف وفاء الداللة منه جبميع مقتضيات األحوال منطوقـةٌ ومفهومـةٌ            ألن   ؛القرآنإمنا هي يف فهم اإلعجاز من       «:البالغة

                                                 
   ٣١٨، ٧١، ٧٠: البيان العريب: ينظر) ١(
   ٤، ٣: بديع القرآن) ٢(
 ٥١: اإلعجاز يف نظم القرآن: ينظر) ٣(
  ٥٤-١/٥٢: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) ٤(
 ١/٥٦: م ن) ٥(
  ٢٨٩: منهاج البلغاء: وينظر، ٢/١٠١: الربهان يف علوم القرآن) ٦(
   ١٠٣، ١٠٢: تأريخ فكرة إعجاز القرآن: ينظر) ٧(
   ٢٢: التلخيص) ٨(
 ٣/٤١٠، ١/٣٤:  حقائق القرآنالطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم: ينظر) ٩(
 ٣٥٣: ينظرك املواقف يف علم الكالم) ١٠(
  ٤/٩: اإلتقان يف علوم القرآن) ١١(



 

 

 )١٠.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 وهذا هو اإلعجاز الذي ُتقصُِّر      ،وهي أعلى مراتب الكمال مع الكالم فيما خيتصُّ باأللفاظ يف انتقائها وجودة ْرصِفها وتركيبها             
  )١ (»فهام عن إدراكهاإل

                                                 
  ١/٧٦٢: مقدمة تأريخ ابن خلدون) ١(



 

 

 )١١.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

  

  

א א
אא א

نلمح عند ) اإلتقان (ففي مقدمة كتابه. القرآنعلى إعجاز ) املعترك( و)اإلتقان ( لقد تكلم جالل الدين السيوطي يف كتابيه
 ، الذي جعله تبصرةً ألويل األلباب،اب فبعد محده هللا سبحانه على هذا الكت،القرآينالسيوطي قوالً بّين فيه رأيه يف اإلعجاز 

 ذلك العلم الذي ال ،الكرمي من العلم القرآن راح يصف لنا ما حوى. وأودع فيه من فنون العلوم واحلكم العجب العجاب
ن بني تلك وم. « (٢)ًوما أُوتيتْم ِمَن العلِم إالّ قليال»: دالٌ على ذلك قول اهللا تعاىل،) ١ (تتمته وال ميكن الوصول إىل ،ُيدرك

 وقال ،) ٣ (». ويعترب مسالك البالغة يف صْوغ الكالم،البّياين يهتدي به إىل حسن النظام... «العلوم اليت أُودعت فيه أن
. ) ٤ (». وإعجاز نظم ال يقدر عليه إالّ عالم الغيوب، تبهر العقول وتسلب القلوب،أسلوبهذا مع فصاحة لفٍظ وبالغة «:أيضاً

 وقد ،وتعدد وجهات نظرهم فيه، القرآين خلص فيها آراء العلماء يف اإلعجاز ،القرآنالً خاصاً بإعجاز وقد أفرد السيوطي فص
الرمانيو :  وذكر بعض العلماء الذين أفردوا كتباً يف اإلعجاز أمثال،مسبوق يف هذه الدراسة إنه أشار يف بداية حديثه إىل

 وقد فّند اآلراء اليت ذهبت إىل أن التحدي وقع بالكالم القدمي الذي هو .) ٥( اخلطابيو الباقالين والرازي وابن الزملكاين وغريهم
ما ال ميكن  ألن وهو مردود؛«:وردَّ هذا القول بقوله.  وبه وقع عجزها،يطاق  وإن العرب كُلَِّفت يف ذلك ما ال،صفة الذات

 ،يذهب إىل أنَّ التحدي وقع بالّدال على القدمي ومؤيداً يف ذلك رأي اجلمهور الذي ،) ٦ (»الوقوف عليه ال يتصور التحدي به
قُلْ لئن »:وهذا قول فاسد بدليل«: ورّدُه بقوله»أن إعجازه بالصَّْرفة«:كذلك فّند رأي النظّام الذي يقول. ) ٧ (وهو األلفاظ

لته نـز مل،ة الجتماعهم ولو سلبوا القدرة مل يبق هلم فائد، مع بقاء قدرهتم،فإنه يدلّ على عجزهم«...اجتمعت اإلنُس واجلنُّ
 فكيف ،القرآن هذا مع أن اإلمجاع منعقد على إضافة اإلعجاز إىل ، وليس عجُز املوتى مما حيتفل بذكره،لة اجتماع املوتىنـزم

فيلزم من القول أيضاً و.  حيث سلبهم القدرة على اإلتيان مبثله،بل املعجز هو اهللا تعاىل! يكون معجزاً وليس فيه صفة إعجاز
 ويف ذلك خرٌق إلمجاع األمة؛ أن معجزة الرسول ،من اإلعجاز القرآن  وخلّو،ْرفة زوال اإلعجاز بزوال زمان التحّديبالصَّ

                                                 
   ١/٣: اإلتقان: ينظر) ١(
  ٨٥: سورة اإلسراء) ٢(
   ١/٤: اإلتقان) ٣(
  ١/٤: م ن) ٤(
  ٤/٣: م ن: ينظر) ٥(
، النحلاالهواء و يف كتابه الفصل يف امللل و     )  ه٤٥٦ت (الظاهري  فقد سبقه إىل ذلك ابن حزم       ،  مل يكن جديداً   إنَّ رّد السيوطي  ، ٤/٦: م ن ) ٦(

  ٣/٢٥: وينظر
  ٤/٦: االتقان: ينظر) ٧(



 

 

 )١٢.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

أخذه من الزركشي يف أثناء حديثه عن  إنه ونلحظ من رّد السيوطي هذا. ) ١ (»القرآنالعظمى باقية وال معجزة له باقية سوى 
  .) ٢ (الصرفة

) املعتـرك  ( وقد تبّنى السيوطي يف كتابه     ،القرآنفقد أفرده لدراسة إعجاز     ، ) القرآنران يف إعجاز    معترك األق  ( أما كتابه 
بالعلماء الذين أفردوا   ) املعترك (أفاد من دراساهتم؛ لذلك نراه يصّرح يف مقدمة كتابه         إنه    وهذا يعين  ،آراء من سبقه من العلماء    

 ،بّين السيوطي أن بعضهم أهنى وجوه إعجازه إىل مثانني وجهـاً إعجازيـاً    و.  وبينوا وجوه إعجازه   ،القرآنتصانيف يف إعجاز    
ولكن جنده حني خاض يف احلـديث عـن إعجـاز           . ) ٣ ( وإن هذا هو الصواب عنده     ،القرآنويرى أن ال هناية لوجوه إعجاز       

 ، الوجوه اليت تكلم عليها    ومن بني تلك  .  وجعلها يف مخسة وثالثني وجهاً إعجازياً      ، حصر تلك الوجوه   ، وبيان وجوهه  ،القرآن
  -:وجوه هلا صلة باإلعجاز البالغي نذكر منها

 وال أحاط بعلمها أحٌد يف كلمـات قليلـة   ،احتواؤه على علوم ومعارف مل جيمعها كتاب من الكتب      :  الوجه األول وهو  
والبديع الـيت اسـتخرج كنـوزه        ، والبيان ، علم املعاين  ،الكرمي القرآن ومن بني تلك العلوم اليت حواها     . ) ٤ (وأحرف معدودة 
 ،املخالص و ، واملقاطع ي واملباد ، وُحْسن السياق  ، وبديع النظم  ، حني أنعموا النظر إىل ما فيه من جزالة اللفظ         ،الكُّتاب والشعراء 

حلـروف   وا ،واهتم النحاة باملعرب منه واملبين من األمساء واألفعـال        . ) ٥ ( وغري ذلك  ،جياز واإل طناب واإل ،والتلوين يف اخلطاب  
 واعتىن األصوليون   ، أو أكثر  ، واليت تدل على معنيني    ، كذلك اهتم املفسرون بألفاظه اليت تدل على معىن واحد         ،العاملة وغريها 

وأُفيـد  ، الكرمي القرآن إىل غري ذلك من العلوم اليت استخرجت من       . ) ٦ ( والشواهد األصلية والنظرية   ،مبا فيه من األدلة العقلية    
ونلحظ من كـالم    . ) ٧ ( وغري ذلك  ،النجامة و ،واملقابلة،  واجلرب ، واهلندسة ، واهليئة ، واجلدل ،االت كالطب منها يف خمتلف اجمل   

لكـن عـّده    ) املعترك (يفأيضاً   وذكره   ،) ٨ (جيازبشيء من اإل  ) اإلتقان (ذكره لنا يف مقدمة كتابه     إنه   السيوطي يف هذا الوجه   
علـى العلـوم    ) ه٥٠٥ت (ولقد تكلم الغـزايل   . ك كالمه فيه كان مفصالً     إىل جانب ذل   ،القرآينوجهاً من وجوه اإلعجاز     

على مجيع أوليات العلوم     القرآن أول من يعرض هلذه الفكرة القائلة باحتواء      « وقد ُعدَّ    ،) ٩ (الكرمي القرآن واملعارف اليت حواها  
  وفخر الدين الرازي   ،) ه٥٤٤ت() ١١ ( عياض  وتكلموا على هذا الوجه القاضي     ،ومن الذين أتوا بعده   . ) ١٠ (»الدينية والدنيوية 

  .) ه٦٠٦ت() ١٢(

                                                 
  ٨٨: واآلية من سورة اإلسراء، ٧ -٤/٦: م ن) ١(
  ٢/٩٤: الربهان يف علوم القرآن للزركشي: ينظر) ٢(
  ١/٥: املعترك: ينظر) ٣(
  ١/١٢: م ن: ظرين) ٤(
   ١/١٧: م ن: ينظر) ٥(
  ١/١٥: م ن: ينظر) ٦(
   وما بعدها١/١٧: م ن: ينظر) ٧(
 ١/٤: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ٣٨٩-١/٣٨٣: إحياء علوم الدين: ينظر) ٩(
  ٨٩: تأريخ فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصرنا احلاضر) ١٠(
   ٧٣٣-١/٧٢٠: شرح الشفا: ينظر) ١١(
  ٢/١٠٧: التفسري الكبري: ينظر) ١٢(



 

 

 )١٣.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 وبلغة غريهـم مـن      ،على مجيع لغات العرب    القرآن  الذي دلّ به على احتواء     ، ومن بني تلك الوجوه الوجه الثالث عشر      
املهـذب   ( مساه قد أفرد يف هذا النوع كتاباً      إنه   وقد أشار يف بداية حديثه عن هذا الوجه إىل        . الفرس والروم واحلبشة وغريهم   

 وقد قال   ،القرآنوقد ذكر يف هذا الوجه اإلعجازي اختالف العلماء يف وقوع املعّرب يف             . ) ١() من املعّرب  القرآن فيما وقع يف  
 ، على عدم وقوعه فيـه     ، وابن فارس  ، والقاضي أبو بكر   ، وأبو عبيدة  ، ومنهم اإلمام الشافعي وابن جرير     ،فاألكثرون«:يف ذلك 

وذهـب  ... ) ٣ (َولَْو جعلناُه قرآناً أعَجمّياً لقالوا لوال فُصِّلْت آياُته أَأَعجميٌّ وعريبٌّ         : وقوله ،) ٢ (»ْرآناً عربّياً قُ:لقوله تعاىل 
 بأن الكلمات اليسرية بغري العربية ال خترجه عن كونه عربياً؛ فالقصيدة          قرآناً عربياً :وأجابوا عن قوله  . آخرون إىل وقوعه فيه   

أكالم أعجمـي وخماطـب     :  بأن املعىن من السياق    أأعجمّي وعريبّ : وعن قوله . رج عنها بلفظة فيها عربية    الفارسية ال خت  
وبعد أن ذكر اختالف العلمـاء بـشأن        ) ٤ (».عريب؟ واستدلوا باتفاق النحاة على أن منَع صرف حنو إبراهيم للعلمية والعجمة           

 ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أيب ميـسرة           - وهو اختياري  –وأقوى ما رأيته للوقوع     «:قال. القرآنوقوع املعّرب يف    
 فهذه إشـارة إىل أن حكمـة        ، ووْهب بن ُمَنّبه   ،عن سعيد بن ُجبري   مثلّه  وروي  . من كل لسان   القرآن يف:  قال ،التابعي اجلليل 

 إىل أنـواع اللغـات      شـارة اإل فال بد أن فيه      ، ونبأ كل شيء   ،حوى علم األولني واآلخرين    إنه   القرآن وقوع هذه األلفاظ يف   
وقد بسط القول عـن     . ) ٥ (». فاختري من كل لغة أعذهبا وأخفها وأكثرها استعماالً للعرب         ، لتتم إحاطته بكل شيء    ،واأللسن

 ،الكـرمي  القـرآن   وذكرهم أللفاظ عديدة توجد يف  ،الكرمي من العرب   القرآن  ولغات ،الكرمي القرآن العلماء الذين حتدثوا عن   
ومن اللغات غري العربية اليت     .  وُجْرهم وغريها  ، ومحري ، وُهذيل ، كلغة كنانة  ،أللفاظ إىل كل لغة من لغات العرب      ونسبوا هذه ا  

 إليـه   وكان ذكر أقوال العلماء ليدل على ما ذهـب        . ) ٦ ( والسريانية ، والرببر ، واحلبشة ، والنبط والروم  ، لغة الفرس  ،القرآنيف  
  .  حوى مجيع لغات العرب وبلغة غريهم من الفرس والروم واحلبشة وغريهمالكرمي القرآن شيخنا جالل الدين يف أن

قسم ال يصلح إالّ للنيب صلى : وهي ثالثة أقسام«: حيث قال، ومن بني تلك الوجوه الوجه السابع عشر يف وجوه خماطباته
 القرآن وال العلماء يف وجوه خماطباتوقد جاء السيوطي بأق.) ٧ (». وقسم يصلح هلما، وقسم ال يصلح إالّ لغريه،اهللا عليه وسلم

 وأشار إىل اختالف ، حيث نقل أقواهلم بشكل مفصل وذكر أمثلتهم،الكرمي القرآن الكرمي لبيان تلك الوجوه اليت وردت يف
 ومل يذكر السيوطي َمْن قال هذا –ل على ثالثني حنواً نـزأُ القرآن  فرأي يذهب إىل أن،القرآنالعلماء يف وجوه خماطبات 

على  القرآن ن اخلطاب يفإ) النفيس ( يف قوله يف كتابه،ورأي ثاٍن وهو البن اجلوزي -الرأي فقد نسبه إىل بعض األقدمني
 ومل يصرح السيوطي َمْن قال هبذا -) ٨( ل على أكثر من ثالثني وجهاًنـزأُ القرآن نإ:  ورأي ثالث يقول،مخسة عشر وجهاً

:  والثاين،) ٩ (اُهللا الذي َخلَقكُْم:كقوله، واملراد به العموم،خطاب العام: أحدها:  ومن تلك الوجوه-ذهب إليه الرأي أو
 ،خطاب العام واملراد به اخلصوص:  والثالث،) ١٠ (أَكفرُتْم َبْعَد إمياِنكُْم: كقوله،خطاب اخلاص واملراد به اخلصوص

                                                 
  ١/١٤٧: املعترك: ينظر) ١(
  ٣: سورة فصلت) ٢(
  ٤٤: سورة فصلت) ٣(
 ١٤٨، ١/١٤٧: املعترك) ٤(
 ١/١٤٨: م ن) ٥(
 ١٥٥ -١/١٥٠: م ن: ينظر) ٦(
 ١/١٧٢: م ن) ٧(
  ١٧٤، ١/١٧٢: م ن: ينظر) ٨(
  ٤٠: سورة الروم) ٩(
  ١٠٦: سورة آل عمران) ١٠(



 

 

 )١٤.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

. إخل) ٢ (يا أيُّها النيبُّ إذا طلّقُْتم: كقوله،خلاص واملراد به العمومخطاب ا:  والرابع،) ١ (يا أيُّها الناُس اتَّقُوا َربَّكُم:كقوله
ية وبذلك اتضح لنا أن السيوطي نقل أقواالً لعلماء خاضوا يف احلديث فيه القرآنواستمر السيوطي بنقل تلك الوجوه والشواهد 

  .عن هذا الوجه اإلعجازي بعد أن ذكر لنا رأيه أوالً

الروعة اليت تلحق قلوَب سامعيه وأمساعهم عند «: تلك، وبّين فيه روعته ومهابته،الوجه العشرون أما الوجه اآلخر فهو 
 ، وهي على املكذبني به أعظم حىت كانوا يستثقلون مساعه، واهليبة اليت تعتريهم عند تالوته لقوة حاله وإبانة خطره،مساعه

صعب مستصعب على من  القرآن إن:  له؛ ولذا قال عليه السالم كما قال تعاىل؛ ويودُّن انقطاعه لكراهتهم،ويزيدهم نفوراً
 وتصديقه ، وتكسبه هشاشة مليل قلبه إليه،وأما املؤمن فال تزال روعته به وهيبته إياه مع تالوته توليه اجنذاباً. كرهه وهو احلكم

ويدلُّ . ) ٤ (...لو أنـزلنا هذا القرآن على جبٍل:ىل وقال تعا،) ٣ (َتقْشِعرُّ منُه ُجلُوُد الذيَن َيْخشونَ َربَُّهْم: قال تعاىل،به
 ،مرَّ بقارئ فوقف يبكي إنه  كما روي عن نصراين، وال يعلم تفاسريه،يعتريه من ال يفهم معانيه إنه على هذا شيء ُخص به

 فمنهم َمْن أسلم هلا ،وهذه الروعة قد اعترف هبا مجاعة قبل اإلسالم وبعده. ) ٥ (للشجى والنظم: ِمّم بكيت؟ قال: فقيل له
وإن هذا الوجه اإلعجازي الذي ذكره لنا السيوطي نقله نقالً كامالً عن . ) ٦ (»... ومنهم من كفر،ألول وهلة وآمن به

 وذكره ،) ٨ ( وجعله اخلطايب وجهاً من وجوه اإلعجاز،) ٧ ( يف كتابه اوردها وهو أحد الوجوه اإلعجازية اليت،القاضي عياض
  .) ١٠(أيضاً والزركشي ) ٩ (الباقالين

 ومن الوجوه األخرى اليت هلا ارتباط بالوجه العشرين هو الوجه اإلعجازي الذي تاله مباشـرةً وهـو الوجـه احلـادي                     
 وال  ، وقارئه ال ميلُّه فتلذ له األمساع وتشغف له القلوب فال تزيد تالوته إالّ حـالوة                ميّجه أن سامعه ال  «: حيث قال  ،والعشرون

 ويعـادى إذا    ، ُيَملّ مع الترديـد    - ولو بلغ يف احلسن والبالغة مبلغه      - وغريه من الكالم   ، وال يزال غّضاً طّرياً    ،بةًترديده إالّ حمّ  
 ويؤنس به يف األزمات؛ وسواه      ، وكتاُبنا حبمد اهللا يستلذّ به يف اخللوات       ،إعادة احلديث على القلب أثقل من احلديد       ألن   أعيد؛

) ١١ (»...، أحدث هلا أصحاهبا حلوناً وطرباً يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءهتا            حىت ،من الكتب ال يوجد فيها ذلك     

 وما فيه مـن     ،الكرمي مبا فيه من فوائد وعجائب      القرآن مث ساق حديثاً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصف فيه            . 

                                                 
 ١: النساءسورة ) ١(
 ١: رة الطالقسو) ٢(
  ٢٣: سورة الزمر) ٣(
 ٢١: سورة احلشر) ٤(
   ١/٥٧٤: شرح الشفا: وينظر، أي احلزن، )للشجى والنظم(والصواب، )للشجاعة والنظم: (القول خطأً) املعترك(ورد يف) ٥(
  ١٨٣، ١/١٨٢: املعترك) ٦(
 ٥٧٥ -١/٥٧٣: شرح الشفا: ينظر) ٧(
 ٦٤: سائل يف إعجاز القرآنضمن ثالث ر، بيان إعجاز القرآن : ينظر) ٨(
 ٤١٩: إعجاز القرآن: ينظر) ٩(
 ١٠٧، ٢/١٠٦: الربهان يف علوم القرآن للزركشي: ينظر) ١٠(
 ١/١٨٤: املعترك) ١١(



 

 

 )١٥.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 ،) ٢ (ابن قتيبـة  : متبنياً فيه آراء من سبقه من العلماء أمثال        وإمنا كان    ،ومل تكن فكرة هذا الوجه اإلعجازي جديدة      . ) ١ (تأثري
  .) ٤ ( والزركشي،) ٣ (والقاضي عياض

وقد بني السيوطي يف هـذا      . ) تيسريه تعاىل حفظه وتقريبه على متحفظيه      ( ومن بني تلك الوجوه الوجه الثاين والعشرون      
 ،) ٥ ( حىت أن منهم من حفظه يف املنـام        ، الغلمان يف أقرب مدة     فقد حفظه  ،ه وملؤمني ،ميسر لعباده  القرآن ناإلعجازي أ الوجه  

 ونقل  ، حلافظيه الكرمي القرآن نقل أقواالً لعلماء خاضوا يف احلديث عن تيسري       . ) ٦ (»ِللذِّكِر القرآن َولَقْد يّسْرَنا «:وقد قال تعاىل  
 ،ُيّسر مبا فيه مـن حـسن الـنظم        «:ن عطيه من ذلك ما قاله اب    . من تلك األقوال ما يناسب حديثه عن هذا الوجه اإلعجازي         

  .) ٧ (»فال حيتاج فيه إىل برهان، وامتزاج بالعقول؛ وهذا مشاهد بالعيان، فله لَْوطة بالقلوب،وشرف املعاين

 الذين تلمسوا وجـوه  ،كان ملخصاً جامعاً ما أفاده العلماء السابقون ) املعترك( و )اإلتقان ( إن ما أفاده السيوطي يف كتابيه     
 إىل جانب الوجـوه     ،من مجيع جوانبه وال سيما اجلوانب النفسية والعاطفية اليت هلا صلة وثيقة باإلعجاز البالغي              القرآن زإعجا

  .  ومهتدياً بأفكارهم، مقتفياً آثارهم، وخالصة القول أن السيوطي كان متبنياً آراءهم،اإلعجازية األخرى

                                                 
 ١٨٥، ١/١٨٤: م ن: ينظر) ١(
   ٣: تأويل مشكل القرآن: ينظر) ٢(
   ١/٥٧٣: شرح الشفا: ينظر) ٣(
   ١٠٧، ٢/١٠٦: الربهان يف علوم القرآن: ينظر) ٤(
  ١/١٨٥: املعترك: ينظر) ٥(
   ٢٢: سورة القمر) ٦(
   ١/١٨٥: املعترك) ٧(



 

 

 )١٦.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

  

א א
א

 حركة كـبرية يف     ما وإمنا سبقته  ،ن نقول أن هذين املؤلفني مل يولدا من فراغ        إ  من والتعريف بالكتابني البد   قبل الدخول   
 ومن هـذه الكتـب      ،ية الكرمية القرآن وبيان مفرداته وتفسري آياته      ،الكرمي القرآن التأليف كان مهها يف األساس هو الدفاع عن       

جماز  ( وكتاب ،) ١ (الكتب اليت مجعت بني النحو واللغة والتفسري والرواية        وهو من    ،) ه٢٠٧ت (راءفلل) القرآنمعاين   (كتاب
أي ما يعرب عـن      (املعىن البالغي املعروف وإمنا معناه الواسع     ) اجملاز ( ومل يكن يقصد بكلمة    ،) ه٢١٠ت (أليب عبيدة ) القرآن
كتابـاً يف   ) ه٢٥٥ت ( ووضع اجلـاحظ   ،) ٢ (ميةية الكر القرآن وكان يهدف أبو عبيدة من وراء كتابه كيفية فهم املعاين            ،)اآلية
تأويـل مـشكل     (كتاب) ه٢٧٦ت ( وألف ابن قتيبة   ،) ٣() احليوان (يف كتابه  إليه   نبه ،) القرآننظم   (وقد مساه  القرآن إعجاز
 مـاين  وألـف الرو   ،) ٤ ( الذي برز فيه بدور الناقـد اللغـوي البـارع          ، وُعّد كتابه من أوائل كتب التفسري اللغوي       ،) القرآن

بيـان   (يف) ه٣٨٨ت ( وتابعه يف التأليف معاصره اخلطـايب      ،) القرآنالنكت يف إعجاز    ( القرآن رسالة يف إعجاز  ) ه٣٨٦ت(
يـة  القرآن الدراسـات ومن  . ) القرآنإعجاز   (كتاباً يف اجملال نفسه مساه    ) ه٤٠٣ت ( ومن مث صّنف الباقالين    ،) القرآنإعجاز  
 القرآن  بّين فيها عجز العرب عن معارضة      القرآين وهي رسالة يف اإلعجاز      ،) ه٤٧١ت (اينلعبد القاهر اجلرج  ) الشافية (دراسة
وبه نظّم األفكار وأثبت أن اإلعجاز ال يكون إالّ يف          ) دالئل اإلعجاز  ( وذلك بتأليف كتابه   ، وأكمل ما بدأ به اجلرجاين     ،الكرمي
 العزيز القرآن ا لتفسري ماملعاين والبيان البد من تسنمه    وبه أقر أن علمي     ) الكشاف) (ه٥٣٨ت ( كذلك ألف الزخمشري   ،النظم

) ه٦٥١ت ( كذلك ألف ابن الزملكاين    ،)  يف دراية اإلعجاز   جيازهناية اإل  (صاحب كتاب ) ه٦٠٦ت (وأتى بعده الرازي  . ) ٥(
 وألف ابن   ،) القرآناز   عن إعج  الكشافالربهان  ( و )القرآنالتبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز         (كتابني يف هذا اجملال مها    

) ه٧٤٩ت ( ومن مث ألّف حيىي بن محزة العلوي       ،) حترير التعبري ( و )القرآنبديع   (:كتابني أيضاً ) ه٦٥٤ت (أيب األصبع املصري  
فكان من الطبيعـي أن يواكـب العلمـاء         . ) الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز       (كتاباً يف اإلعجاز مساه   

 فألفوا كتباً مجعت عصارة أقوال البالغيني ودونوا آراءهم واختالف          ،يةالقرآن وسلسلة الدراسات     هذه ركة التأليف املتأخرون ح 
 وكان من بينهم مؤلفنا جـالل الـدين         ، والبالغة واللغة والنحو وغري ذلك     القرآينوجهات النظر بشأن ما قيل عن اإلعجاز        

  . من الكتب امتداداً متواصالً هلذا الفيض الزاخر من التأليفا  فكان تأليفه هلذين املؤلفني وغريمه،السيوطي

                                                 
   ٢٤: املختصر يف تأريخ البالغة: ينظر) ١(
   ٢٩، ٢٨: البيان العريب: ينظر) ٢(
   ١/٩: احليوان: ينظر) ٣(
   ٢٢٥، ٢٢٤: دراسة يف كتب ابن قتيبة: ينظر) ٤(
   ١/٦: الكشاف: ينظر) ٥(



 

 

 )١٧.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

                   

  :القرآن يف علوم اإلتقان
ية اليت انتهى إليها االستنباط والتفريع القرآن وعّد موسوعة يف املباحث ، وأعالم مؤلفاته، يعدُّ من أشهر كتب السيوطي

 فعندما جاء وجد أمامه كماً هائالً ،يةالقرآنطي مسبوقاً يف الدراسات ولقد كان اإلمام السيو .)١( القرآن والتشقيق يف دراسة
فألف . )٢( القرآن  إالّ أن ذلك مل يثِن عزمه عن التأليف يف علوم،باملعىن اللغوي واالصطالحي القرآن من املؤلفات يف علوم

 واستيعاباً ، ومن أحسن الكتب تصنيفاً وتأليفاً،يةالقرآن الذي يعدُّ احللقة الذهبية يف سلسلة كتب الدراسات ،) اإلتقان (كتابه
هذه الدراسات مل تكن قد اختذت وضعاً مستقالً  ألن ع يف كتاب؛ت مجع فيه أشتات الفوائد ومنثور املسائل ما مل جيم،ومشوالً

 كالطربي ،سرين ومقدمات كتب املف، وإمنا وردت متفرقة يف روايات احملدثني وأقوال العلماء،يف العصور اإلسالمية األوىل
 كدالئل اإلعجاز وأسرار البالغة كذلك ،وجاء قدٌر منها يف كتب النقد والبالغة.  وابن عطية والقرطيب، واحلويف،والزخمشري

 حيث ،وقد ّبني لنا ذلك السيوطي يف مقدمة كتابه. ) ٣ ( ويف كتب القراءات والرسم واألحكام،يف كتب اجلدل واملناظرات
؛ كما وضعوا ذلك بالنسبة إىل القرآن الطلب أتعّجب من املتقدمني إذ مل يدونوا كتاباً يف أنواع علوم وقد كنت يف زمان«:قال

 -  وأسبغ عليه ظلّه ، مّد اهللا يف أجله-جي ي أبا عبد اهللا حميي الدين الكاف،... فسمعت شيخنا أستاذ االستاذين،علم احلديث
األول يف :  وحاصل ما فيه بابان،فكتبته عنه فإذا هو صغري احلجم جداًليه  إقد دونت يف علوم التفسري كتاباً مل أسبق: يقول

 وبعدمها خامتة يف آداب العامل ، والثاين يف شروط القول فيه بالرأي، والسورة واآليةالقرآنذكر معىن التفسري والتأويل و
شيخنا شيخ مشايخ اإلسالم قاضي القضاة مث أوقفين .  ومل يهدين إىل املقصود سبيالً،واملتعلم؛ فلم يشِف يل ذلك غليالً

 على كتاب يف ذلك ألخيه قاضي القضاة جالل ،وخالصة األنام حامل لواء املذهب املطليب َعلَُم الدين الُبلقيّين رمحه اهللا تعاىل
وبعد . ) ٤ (».نويع وحتبري وت، ذا ترتيب وتقرير، وجمموعاً ظريفاً، فرأيته تأليفاً لطيفاً،مساه مواقع العلوم من مواقع النجوم. الدين

؛ مث تكلّم ...«:ستة أقسام قال الشيخ جالل الدين معلقاً على هذا الكتابعلى  القرآن  وتقسيماته لعلوم،أن ذكر خطبة كتابه
التحبري  (فكان ذلك سبباً جعله يصّنف كتاباً مساه) ٥ (».يف كل نوع منها بكالم خمتصر حيتاج إىل حترير وتتّمات وزوائد مهمات

مهمات مل يستوِف الُبلقيّين الكالم  إليه  وأضاف،ما ذكره الُبلقيّين من األنواع مع زيادة مثلهاه  وقد ذكر في،) يف علوم التفسري
وطي السيومل تقف مهة . وقد أمت كتابه سنة اثنتني وسبعني ومثان مئة للهجرة. نوع) ١٠٢ ( وقسمه على أنواع بلغت،عليها

مث خطر يل بعد ذلك أن أُولف «: حيث قال، وإمنا خطرت يف ذهنه فكرة تأليف كتاب آخر،عند تأليف هذا الكتاب فحسب
وبينما جتول يف ذهنه . ) ٦ (».ج االستقصاءا وأمشي فيه على منه، أسلك فيه طريق اإلحصاء، وجمموعاً مضبوطاً،كتاباً مبسوطاً
الربهان يف علوم  (: ّمساه،ألف كتاباً يف ذلك حافالً )ه٧٩٤ت ( بلغه أن الشيخ بدر الدين بن عبد اهللا الزركشي،هذه الفكرة

 قوى ،وكان هذا الكتاب حافزاً له.  ومحد اهللا كثرياً، فازداد سروراً، أطلع على ما فيه، عندها وقف على هذا الكتاب،) القرآن
 ورتبت ،اإلتقانلفوائد و الكثري ا، اجللّي الربهان،فوضعُت هذا الكتاب العلّي الشأن«:عزميته على تصنيف كتابه حيث قال

                                                 
  ٥٢: سيوطيمكتبة اجلالل ال: ينظر) ١(
  ٥٠٨: اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن: ينظر) ٢(
  ١/٧: اإلتقان: ينظر) ٣(
   ٥، ١/٤: اإلتقان يف علوم القرآن) ٤(
  ١/٦: م ن) ٥(
  ١/١٠: م ن) ٦(



 

 

 )١٨.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 وزدته على ما فيه من ، وفصلُّت ما حقّه أن ُيبان، وأدجمت بعض األنواع يف بعض،أنواعه ترتيباً أنسب من ترتيب الربهان
وقد جعلته مقدمة للتفسري الكبري ... القرآن يف علوم اإلتقان ومسيته ، ما يشّنف اآلذان، والقواعد والشوارد،الفوائد والفرائد

وقد جعل أنواع . )١(»... وتقرير الدراية، اجلامع لتحرير الرواية، ومطلع البدرين، ومسيته مبجمع البحرين، شرعت فيهالذي
 ومل ،)٢(» وقفت على كثري منها،تصانيف مفردة فيها وغالب هذه األنواع«: وقال عن األنواع،يف مثانني نوعاً القرآن علوم

 ،) اإلتقان ( حىت دلّ عليه شيخنا جالل الدين السيوطي يف كتابه،القرآن يف علوم يكن كتاب الربهان معروفاً لدى الباحثني
 مل ،لة كبرية لدى العلماء والباحثنينـزم) اإلتقان (ذلك أصبحت لكتاب وب، عّده أصالً من األصول اليت بىن عليه كتابهحيث

 حملنا عنده كالماً قال أنناإالّ ) اإلتقان (عن منهجه يفوالسيوطي مل يذكر يف مقدمة كتابه . ) ٣ (نفسه) الربهان (يظفر هبا كتاب
راعى فيه التسلسل املنطقي  القرآن  فيتضح أن ترتيبه أنواع علوم،)٤(»ورتبت أنواعه ترتيباً أنسب من ترتيب الربهان«:فيه

ألول إىل السادس عشر فقد ذكر يف النوع ا. وله حىت تفسريه وشروط املفسر وطبقات املفسريننـزوالتدرج الزمين من بداية 
 وعدد سوره وآياته وطريقة حتمله هويف السابع عشر وما بعده حىت اخلامس والثالثني ما يتعلق جبم القرآن ولنـزبما يتعلق 

من بيان غريبه واللغات يف وجوهه ونظائره وإعرابه وما يتعلق  القرآن  مث األنواع املعنية على فهم،وأدائه وقراءته وآداب تالوته
وبعد ذلك تكلم على القواعد األصولية .  من قواعد حيتاج إليها املفسر من النوع السادس والثالثني إىل الثاين واألربعنيبذلك

 ، وذلك من النوع الثالث واألربعني حىت احلادي واخلمسني،من احملكم واملتشابه والعام واخلاص واملطلق واملقّيد وما شابه ذلك
 القرآن  وبديع، والتشبيه واالستعارة،اإلختصاصبالغية اليت تضمنها الكتاب الكرمي من احلصر ومث أردف حديثه عن النواحي ال

وذلك يف ارتباط آياته وسوره وما  القرآن  مث تكلم على إعجاز، إىل التاسع واخلمسني منه، من النوع الثاين واخلمسني،إخل
 على أشتمل وختم كتابه بالنوع الثمانني الذي ،دي والسبعني وهذا من النوع الستني إىل احلا،يستنبط منه من قواعد وأحكام

  .) ٥ (ومن هو املفسر وطبقات املفسرين إليه ومعرفة تأويله وتفسريه وبيان شرفه واحلاجة القرآن لئفضا

 ،) ه٥٩٧ت (البـن اجلـوزي    القرآن فنون األفنان يف علوم   : وهي) اإلتقان ( وقد بّين املصنفات اليت أُلفت يف مثل كتابه       
 ،) ه٦٦٥ت ( العزيز أليب شـامة    القرآنواملرشد الوجيز يف علوم تتعلق ب     ) ه٦٤٣ت (ومجال القُراء وكمال اإلقراء للسخاوي    

؛ وكلّها بالنسبة إىل نوع من هذا «:وبعد أن ذكر هذه الكتب قال معلقاً      . ) ه٤٩٤ت (لعزيزي شيذلة  القرآن والربهان يف علوم  
خلـص  و ،املصادر اليت استعان هبـا أيضاً ذكر  و .) ٦ (» ونقطة قطر يف حيال حبر زاخر      ،الكتاب كحّبة رمل يف جنب رمل عاجل      

 ويف  ، وكتباً يف اللغات والغريب والعربيـة واإلعـراب        ، وكتباً يف القراءات   ، فقد ذكر كتباً نقلية    ، وكانت كثرية متنوعة   ،منها
 وهذا إن دلّ على شيء إمنا يدلُّ على أمانته          ،) ٧ (كتباً أخرى  و ، وفنون البالغة  القرآيناألحكام وتعلقاهتا وكتباً متعلقة باإلعجاز      

 وإمنـا   ،) التحـبري  (ومل يذكر السيوطي تأريخ إجناز هذا الكتاب كما فعل يف         . العلمية اليت ال بد من أن يتحلى هبا كل باحث         
 نـادرة نـسخها تلميـذ       رجع إىل نسخة خطية    إنه   يستأنس مبا ذكره أحد حمققي الكتاب وهو حممد أبو الفضل إبراهيم من           

فيفهم . مث قرأها على السيوطي وأجازه هبا     . ) م١٤٧٨/ه٨٨٣ ( كتبها سنة  ،راوي كتبه وناسخها  ) مرد الناصري اجر (السيوطي
                                                 

  ١/١٤: م ن) ١(
 ١/١٨: م ن) ٢(
-والربهان يف علوم القرآن، ٧: ة القرآن بني الفن والتأريخوبالغ ٧، ٦: املختار من كتاب اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي         : ينظر) ٣(

  ٢٣٧: رسالة ماجستري، دراسة وحتليل
  ١/١٤: اإلتقان) ٤(
  ٥٢١، ٥٢٠: اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن: ينظر) ٥(
  ١/١٨: اإلتقان) ٦(
   ٢١-١/١٨: م ن: ينظر) ٧(



 

 

 )١٩.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 عـشر    زهـاء  -اإلتقان التحبري و  -فيكون ما بني الكتابني   . بقليل) م١٤٧٨/ه٨٨٣ (من هذا أن السيوطي ألف كتابه قبل عام       
  . ) ١ (سنوات تقريباً

 إىل ،) ٢( القـرآن   يف كونه من أهم املصادر اليت يرجع إليها الباحثون يف علوم        ، العلمية وأمهيتهتظهر لنا قيمة هذا الكتاب       و
وقد قال فيه صـاحب كـشف   . ) ٣ (جانب ذلك فأنه تضمن خالصة وافية لكثري من املؤلفات اليت صنفت يف هذا الفن اجلليل  

 ومجعهـا يف كتـاب      ،القرآن  علوم يف مل مشل أنواع   ) اإلتقان (ويعود الفضل إىل  ) ٤ (»...وهو أشبه آثاره وأفيدها   ... «:الظنون
 ولكن هذا ال    ،القرآنالسيوطي زاد على الزركشي أنواعاً كثرية يف علوم          ألن   ؛) ٥(  حىت صارت وحدة متناسقة متكاملة     ،واحد

 لذلك قـال    .) ٦ ( مستقالً كما فعل جالل الدين السيوطي       وإمنا مل يفرد هلا نوعاً     ،) الربهان (يعين أن الزركشي أغفلها يف كتابه     
) املزهر(ولئن استطاع علماء اللغة من بعد السيوطي أن يضيفوا شيئاً جديداً إىل ما كتبه يف        ... «:أحد الباحثني عن هذا الكتاب    

فـتح   (وقال صاحب مؤلف. ) ٧ (»نظن ذلك غري آمثني   ) اإلتقان (وتأرخيه مل يضيفوا جديداً إىل ما كتبه يف        القرآن  فإن علماء  »
وهو .. مجع من أنواع الفوائد ما مل يوجد يف غريه        . مل يأِت كتاب مياثله دقةً وعلماً ومشوالً       إنه   وأظن«:مبالغاً بالثناء عليه  ) املنان

مل  إنـه    وغريمها إالّ ) كتاب مواقع العلوم البن رسالن العسقالين     ( و للزركشي) كتاب الربهان  (وإن كان قد سبقه يف الوجود     
واشتماله علـى  .. وذلك لتناوله موضوعات مل يسبق ألحد من العلماء حتريرها   .. يأِت مؤلف مبثل ما جاء به هذا الكتاب القيِّم        

 وقد أثر . ) ٨ (»فهو حبق يعدُّ من أتقن الكتب اليت أُلفت يف هذا الشأن          .. مسائل دقيقة مل يتيسر ألحد من السابقني اخلوض فيها        
 فعمـد بعـضهم إىل اختـصاره        ، حيث قامت دراسات خمتلفة حول هذا الكتاب ألمهيتـه         ،تب املؤلفة بعده  يف الك ) اإلتقان(

  .) ٩ ( وبعضهم اختار أنواعاً منه وأفردها بالتأليف ونظمه أحدهم،وتلخيصه

                                                 
   ٥١٨: اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن) ١(
واإلمام السيوطي وجهوده يف علوم     ، ١٨: رسالة ماجستري ، واإلمام السيوطي وكتابه اإلتقان يف علوم القرآن      ، ١٦٤: السيوطي النحوي : ينظر) ٢(

 ٥٩٣: القرآن
 ١٦٥: السيوطي النحوي: ينظر) ٣(
 ١/٨: كشف الظنون) ٤(
وصـفحات مـن    ، ٥٨٦: واإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن     ، ٦٨٢:  بدمشق جملة جممع اللغة العربية   ، السيوطي وعلوم القرآن  : ينظر) ٥(

  ١٦٠: تأريخ مصر يف عصر السيوطي
 ٥٨٥: واإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن، ٦٨٢، ٦٨٠: السيوطي وعلوم القرآن: ينظر) ٦(
  ٣/٣٧٥: عصر سالطني املماليك ونتاجه العلمي واألديب) ٧(
  ٢٥٤:  القرآننسخفتح املنان يف ) ٨(
 ٦٢٣ -٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٤: اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن: ينظر) ٩(



 

 

 )٢٠.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

  

  :القرآن معترك األقران يف إعجاز 
  وجتمع كلََّ ما قيل فيه،ع وجوهه اليت كتبت عنهمن مجي القرآن وهو من الكتب اجلامعة اليت ألفها السيوطي وحتيط بإعجاز

 ومحد اهللا جلعله هذه املعجزات ،وقد استهل جالل الدين السيوطي كتابه مبقدمة تكلم فيها على معجزات أمة العرب. ) ١(
عليه الصالة  وَحِمَد اهللا لقوله لرسوله ، وقلة بصريهتم، وفضلّهم على من تقدمهم إذ كانت معجزاهتم حسية لبالدهتم،عقلية

 وكيف خّصه باإلعانة على ،) ٢ (»ل إليهْمنـزلنا إليك الذِّكَر لتبني للناس ما نـزوا«:والسالم وعلى آله الطيبني الطاهرين
وبّين أن . ) ٣ ( عرفوا هبمانيتلالرغم من فصاحتهم وبالغتهم العلى  ،التبليغ فلم يقدر أحٌد من البشر على معارضته بعد حتديهم

 وقد أشار إىل ذلك ، وبيّنوا وجوه إعجازه من جوانب عدة،القرآنين سبقوه أفردوا تصانيف كثرية يف إعجاز العلماء الذ
 ، والرماين، منهم اخلطايب، وخاضوا يف وجوه إعجازه كثرياً،القرآنوقد أفرد علماؤنا رضي اهللا عنهم بتصنيف إعجاز «:بقوله

  .) ٤ (».ي أبو بكر الباقالين والقاض، وابن سراقة، واإلمام الرازي،والزملكاين

ال هناية لوجوه إعجازه معلالً ذلك ومؤيداً        إنه    ولكنه يرى  ،أن بعضاً منهم أهنى وجوه إعجازه إىل مثانني وجهاً        أيضاً   وذكر  
 كاستقامة الوزن ُتدرك وال ميكـن       ،ُيدرك وال ميكن وصفه    القرآن كالمه بقول السكاكي صاحب مفتاح العلوم يف أن إعجاز        

 جيمعها يف مخس وثالثني وجهاً؛ فـسّمى        ،القرآين وجوهاً لإلعجاز    ،والسيوطي جيعل يف هذا الكتاب    .  )٥(؛ وكاملالحة وصفها
ُحسن تأليفه  :  والثالث ،كونه حمفوظاً من الزيادة والنقصان    :  والوجه الثاين  ،العلوم املستنبطة منه  : الوجه األول من وجوه إعجازه    

 والذي هو   ،املشتركة القرآن  وهو يف ألفاظ   ،ىل الوجه اخلامس والثالثني من وجوه إعجازه      وهكذا حىت يصل إ   ... والتئام كلمه 
 وأحاط  ،وقد رتب السيوطي هذه األلفاظ على حسب حروف اهلجاء        . ويفسرِّها القرآن عبارة عن معجم شامل يشرح ألفاظ     

  . وغريها راجعاً يف كل ذلك إىل كتب التفسري واحلديث واللغة ، وأزال غموضها،مبعانيها

فإذا علمت عجز اخللق عن حتصيل «: قال،) ٦ ( واختالف وجهات نظرهم فيه،القرآن وبعد أن ذكر آراء العلماء يف إعجاز 
 ولقد قال عن بعض وجوه إعجاز. ) ٧ (»... نذكر بعضها تطفالً على من سبقالكن«: قال»وجوه إعجازه فما فائدة ذكرها؟

 ،بعض األوجه ال تعد من إعجازه فإمنا ذكرهتا لإلطالع على بعض معانيه؛ فيثلج له صدركوإن كانت «:اليت انتهى إليها القرآن
على «: وفضل من سبقه عليه، يدلُّ على تواضعه،وقال السيوطي يف هناية اجلزء األول من املعترك قوالً. ) ٨ (».وتبتهج نفسك

ومل يذكر السيوطي يف مقدمة كتابه زمن انتهائه من . ) ٩ (»... وإمنا الفضل ملتقدمي علماء األمة احملمدية،أين ليس يل فيه مزية
صنفه يف أواخر  إنه إالّ أن بعض الدالئل هتدينا إىل القول...«: ولكن قال الباحث حيدر جبار عيدان،تأليف كتاب املعترك

                                                 
 أ، معترك األقران يف إعجاز القرآن: ينظر) ١(
  ٤٤: سورة النحل) ٢(
  ١/٣: املعترك: ينظر) ٣(
 ١/٥: م ن) ٤(
 ١/٥: م ن: ينظر) ٥(
  ١١ -١/٥: م ن: ينظر) ٦(
 ١/١١: م ن) ٧(
 ١/١١: م ن) ٨(
 ١/٣٩٠: م ن) ٩(



 

 

 )٢١.............( ....) ................................................................................التمهيد ( 

 ومل ،) حسن احملاضرة (ابه ذكر ثبتاً شامالً بأمساء مؤلفاته وهو يترجم لنفسه يف كت- رمحه اهللا -إن السيوطي: منها. عمره
 مع ما نعرفه من مبلغ ، فكيف يفوت السيوطي أن يسجل لنفسه كتاباً ألفه،) القرآنمعترك األقران يف إعجاز  (يذكر كتابه

يضاف إىل ... «:وقال أيضاً. ) ١ (» فكيف تعلل ذلك؟،حرصه على أن ال يفوته يف هذا الثبت اجلامع كتاب واحد من كتبه
وكتباً مل يرد هلا ذكر ) اإلتقان (مثل) حسن احملاضرة ( ذكر فيه بعض كتبه اليت ألفها مبكراً وورد ذكرها يفذلك أن السيوطي

الباحث حيدر جبار عيدان يف  إليه وإنا نذهب إىل ما ذهب. ) ٢ (») القرآنجماز الفرسان إىل جماز  (:مثل) حسن احملاضرة (يف
 ، جعلتنا نذهب إىل هذا القول،هناك أقوالً للسيوطي نفسه ألن ؛) اإلتقان ( كتاببعد تأليفه) املعترك (أن السيوطي ألف كتابه

 واليت كانت تكّمل بعضها ،إىل الكتب اليت ألفها) قطف األزهار يف كشف األسرار (منها أشارة السيوطي يف مقدمة كتابه
 وتتبع ،وحقائقه القرآن  علّي بالنظر يف علوم وله احلمد قد منَّ،وبعد فإن اهللا سبحانه« حيث جاء يف مقدمة هذا الكتاب،بعضاً

 إليه وملا كان هذا التفسري املشار... )القرآنترمجان ( منها التفسري امللقب ، حىت صنفت يف تعليقاته كتباً شىتودقائقهأسراره 
 لتكون  ذلكيف ،ته بكتب أردف، إالّ نادراً، وال استنباط حكم، وال نكتة بديعية، وال سر بياين، ليس فيه إعراب،نقالً حمضاً

 وهو ،القرآن يف علوم اإلتقان كتاب : فأجل ما وضعت من ذلك،كالتتمة له وحيصل هبا متام ما يراد من كتب التفسري
مل ت وهو جملد لطيف يشيلنـزالتكليل يف استنباط مث وضعت يف األحكام كتاب اإل...  قواعد كلية،كاملقدمة ملن يريد التفسري

 مث :استوعبت و تتبعت فيها،مث أفردت كراسةً يف ما وقع من األلفاظ املعربة... القرآناملصنفون يف أحكام على مجيع ما ذكره 
 وهذا مل يتم )القرآنجماز الفرسان إىل جماز  ( يسمىاً مث خمتصر.معناهايف  فائقة )القرآنمعترك األقران يف مشترك  (كراسة مسيتها

   .)االتقان (بعد تأليفه) املعترك (ألف كتابه إنه يتضح لنا) قطف األزهار (مة كتابهمن إشارة السيوطي يف مقد. ) ٣ (»...بعد

معترك  (حيث جاء .  منذ القدحة األوىل للتأليف حىت زمنه      ، أما موارد السيوطي فقد مثلت خالصة التراث اإلسالمي كله        
 فإن هذا يستدعي من الشيخ أن يقف        ،ية كثرية رآنالق وملا كانت العلوم     ، وكتاباً حافالً بذكر املصادر    ،موسوعة ضخمة ) األقران

 وقد استطاع أن ينظم هذا الكم اهلائل من املعلومات بطريقـة جتعـل              ،عند مصادر هذه الفنون ينتهل منها ما وسعه أن ينتهل         
 وصـف   وقـد قيـل يف    . ) ٤ (القارئ يشعر بأنه مل يترك كتاباً أُلف يف موضوع اإلعجاز وما يتصل به إالّ قرأه واستعان بـه                 

 .) ٥ (»...، كثري العائدة، جّم الفائدة، شامل ملوضوعاته، قّيم يف حمتوياته،فريٌد يف بابه«:املعترك

 ويف إفادهتم منه؛ الحتوائه علـى       ، اليت يرجع إليها الباحثون    ، يف كونه من املصادر املهمة     ،) املعترك ( وتبدو لنا قيمة كتاب   
 ، فمن تلك الكتب اليت أُلفـت      ، ومن أتى بعده   ،انب ذلك تأثريه يف َمْن عاصره     إىل ج .  وكتب ضلت طريقها إلينا    ،كتب نادرة 

 ،) ه٩٢٨ت (مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كـربى زادة       : وتأثرت باملعترك ملا حواه من آراء وإشارات وموضوعات       
  .) ٦ ( الكتب وغري ذلك من،) ه١٢٧٠ت (لآللوسيالعظيم والسبع املثاين  القرآن وروح املعاين يف تفسري

 ،كانت متنوعة ) اإلتقان ( السيوطي يف   مباحث  بني هذين الكتابني يف املباحث اليت دار احلديث عنها جند أن           وعند املوازنة  
رخيية أ حيث توجد حبوث يف علوم اللغة والنحو والبالغة ويف التجويد ويف البحوث الت             ،القرآنمتشعبة تدخل حتت خيمة علوم      

                                                 
 ٨: رسالة ماجستري،  املسائل اللغوية والنحوية يف كتاب معترك األقران يف إعجاز القرآن للسيوطي)١(
  ٨: م ن) ٢(
  ٩٥، ٩١، ١/٨٩: سرارقطف األزهار يف كشف األ) ٣(
   مل/١: علي حممد البجاوي: حتقيق، معترك األقران يف إعجاز القرآن: ينظر) ٤(
  ٤٣١: آناألمام السيوطي وجهوده يف علوم القر) ٥(
   ١٩، ١٨: واملسائل اللغوية والنحوية يف كتاب معترك األقران، ١٧: رسالة ماجستري، التوجه اللغوي يف معترك األقران يف إعجاز القرآن) ٦(



  )٢٢.............( ....) ................................................................................التمهيد(  

يعدُّ حبق موسوعة علمية ضمت ما      ) اإلتقان (فكتابه. املفسرون إليه    ويف التفسري واملفسرين وما حيتاج     ،القرآينويف اإلعجاز   
فيمكن وصفه كما   ، )معترك األقران (أما كتابه   . ؛ الشتماهلا على فنون قرآنية هتم الفقيه والنحوي والبياين         ه ويغني  الباحث يفيد

كانت املباحث اليت حبثهـا يف      ، )١(متممة ومكملة ملكتبة التفسري القرآين    ، وصفه السيوطي نفسه بأنه رسالة أو كراسة خمتصرة       
والشيء الوحيد الذي يلفت القارئ إليه هو       ، ومزيداً عليها بعض الشيء   ) اإلتقان(اليت توجد يف    هذا الكتاب هي ذات املباحث      

ولكن إذا  ، )الوجه اإلعجازي (فكانت باسم   ) املعترك(أما يف   ) النوع(كانت على أساس    ) اإلتقان(أن املباحث اليت قسمها يف      
  .ادة املتعمقنا يف احملتوى أو املضمون يف كال الكتابني فال اختالف يف

                                                 
 ١/٩٥: قطف األزهار يف كشف األسرار: ينظر) ١(
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 )٢٤.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  

א מ
  

 وما حيصل فيها من تقـدمي       ،ها البالغيون على مباحث بالغية هلا ارتباط باجلملة       أطلقيعد علم املعاين من املصطلحات اليت       
يـة  القرآنولقد تناول األوائل هذا املصطلح يف دراساهتم   .  أو قصر أو فصل ووصل     ، أو حذف وذكر   ، أو تعريف وتنكري   وتأخري
هذا املـصطلح مبعنـاه      إىل    ومن أقدم اإلشارات   ،) معاين الشعر ( و )القرآنمعاين   ( مثل كتاب  ،كتبهم واختذوه أمساء ل   ،األدبية

 بـن   ىوأيب بشر متّ  ) هـ٣٦٨ت (اليت وردت يف املناظرة اليت جرت بني أيب سعيد السريايف         ) معاين النحو (الغةالقريب من الب  
 ،معاين النحو منقسمة بني حركات اللفظ وسكناته      « السريايف حيث قال    ،يونس يف جملس الوزير أيب الفتح بن جعفر بن الفرات         

 يف وتوخي الصواب يف ذلك وجتنب اخلطأ        ، وبني تأليف الكالم بالتقدمي والتأخري     ،وبني وضع احلروف يف مواضعها املقتضية هلا      
 عن عادة ه خلروجاًد أو مردود  النادر والتأويل البعي   االستعمالنه ال خيلو من أن يكون سائغاً ب       إ النعت ف  عنن زاغ شيء    إ و ،ذلك

  ) ١( »القوم اجلارية على فطرهتم

 العلـم   أهلعرض فيه معاين الكالم عند      ) ٢()معاين الكالم  ( مساه باباً) الصاحيب (يف كتابه ) هـ٣٩٥ت(وتناول ابن فارس    
 أولهـذا   فارس  ويعد ابن   . وتعجب ومتن   ، وعرض وحتضيض  ، ودعاء وطلب  ، وهني وأمر ،خرب واستخبار : عشرة إىل   فأوصلها

  .) ٣(  فصول علم املعاينأهم فيما بعد من أصبحت اليت واإلنشاءعلى مباحث اخلرب ) معاين الكالم ( اصطالحأطلقمن 

 إذ مسى موضوعات التقـدمي      ،) هـ٤٧١ت(وجاء القرن اخلامس لتتضح معامل نظرية النظم على يد عبد القاهر اجلرجاين             
 ليس الـنظم    أنواعلم  «  يقول ، النظم معاين النحو أو   والقصر والتعريف والتنكري     ،صل والفصل والو  ، واحلذف والذكر  والتأخري

 ، اليت هنجت فال تزيغ عنـها      مناهجه وتعرف   وأصوله تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه            أنإال  
 ينظر يف وجوه كل بـاب       أن«  هو عبد القاهر  النظم يف منهج      ومعىن .) ٤( »مست لك فال ختل بشيء منها     وحتفظ الرسوم اليت رُ   

ويف الـشرط   .. .، ومنطلق زيد  ، وينطلق زيد  ،نطلقموزيد   ، زيد ينطلق  :الوجوه اليت تراها يف قولك     إىل    فينظر يف اخلرب   ،وفروقه
راهـا يف   إىل الوجوه اليت ت    ويف احلال .. .نا خارج أن خترج ف  إ و ، خرجتُ  خرجتَ ،خرجأ خترج   إن: واجلزاء اليت تراها يف قولك    

 فيعرف  ، وجاءين وقد أسرع   ، مسرع أو وهو يسرع وجاءين قد أسرع        وجاءين وهو  ، جاءين زيد مسرعاً وجاءين يسرع     :قولك
 يف الكـالم كلـه ويف       ،والتـأخري ويتصرف يف التعريف والتنكري والتقدمي      .. . به حيث ينبغي له    وجييءلكل من ذلك موضعه     

 أنأي  . ) ٥( »... ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له       ،كالً من ذلك مكانه    فيضع   ،واإلظهار واإلضماراحلذف والتكرار   
مواضع الفصل والوصل   أيضاً   وتشمل   ،من شرط وحال   إليه    اجلملة وما يتعلق باملسند واملسند     وأركانمعاين النحو تشمل اخلرب     

 وبذلك يكون اجلرجاين  . ) ٦ (واإلظهار ضمارواإل ،والتكرار  واحلذف ،والتأخري والتقدمي   ، والتعريف والتنكري  ،فواحلرومعاين  
                                                 

 ٢١٥، ٢١٤/ ٨: معجم األدباء، ١/١٢١: اإلمتاع واملؤانسة) ١(
  ا بعدها وم٢٨٩: الصاحيب: ينظر) ٢(
  ١٠٥: ،واملعاين يف ضوء أساليب القرآن، ١٧٩: والبيان العريب، ٦٨:  وأساليب بالغية٥٤، ٥٣: مصطلحات بالغية: ينظر) ٣(
   ١٢٧: دالئل اإلعجاز) ٤(
   ١٢٧: دالئل اإلعجاز) ٥(
   ٥٥: مصطلحات بالغية: ينظر) ٦(



 

 

 )٢٥.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 مباحث  النظم إليه    أو النحو الذي يعود    ، النظم الذي يرتبط بالنحو    وأصبح ، عامل اخرج النحو من نطاق شكليته وجفافه       أول«
 وذلـك هـو     ،رفع مراقي البيان  أ إىل    والنكات الفنية اليت تدق يف جاذبيتها وحتلق يف تصويرها حىت تصل           ، البالغية األسراريف  

ولقد كانت نظريـة    « ر الدكتور درويش اجلندي عنه بقوله     قد عبّ لو) ١( » ولياليه أيامهعصارة   فيه الرجل    أذاب الذي   اإلعجاز
 بدالً مـن    ،دراسة النحو على منهاج جديد يقوم على احلس والذوق وحسن التخري           إىل   النظم لدى عبد القاهر دعوة صارخة     

 اليت قد تكون على خالف املعـىن        اإلعرابية املمكنة من الناحية     األوجه وبيان   ،اإلعراب إىل   نايةاملنهاج التقليدي الذي يوجه الع    
مجـع  «  حيـث  ،) ٣(  ومها علم املعاين والبيان    ، علمني من علوم البالغة    وضعوبذلك يتم لعبد القاهر اجلرجاين      . ) ٢( »املقصود

 ي يف كتابيهل ميأن من القواعد ما شاء اهللا       وأملى ،تنهارالد  َدرض جَ أها على   موركز دعائ  متينة   أسس بناءها على    وأقاممتفرقاهتا  
  .) ٤( »)اإلعجازدالئل ( و) البالغةأسرار(

ف تردد مـصطلحا علـم      شا ففي الك  ،ليف املتميزة صاحب التآ ) هـ٥٣٨ت  ( القرن السادس العالمة الزخمشري      وأجنب
الفـصل   (املعروف يف باب  ) ستئنافاإل ( منها ،باحث البالغية مجيعها  على امل ) علم البيان  ( فقد كان يطلق   ،املعاين وعلم البيان  

قيـل  « : وذلك عند تفسريه لقوله تعـاىل      ، علم البيان  أبواب من    بأنه  الزخمشري وصفه ، علم املعاين  أبوابوهو من    ،)والوصل
هبـاء   وقد قال    ،) ٥( ستئنافإلخمرجه خمرج ا  :  قائالً وأجاب ،ما خمرج هذا القول من علم البيان      : قال الزخمشري  ،»ادخل اجلنة 

 ،علم البيـان  ب) البيان والبديع  (ف تسمية علمي  شاكثرياً ما يقع كالمه يف الك      إنه   عن الزخمشري ) هـ ٧٧٣ت(الدين السبكي   
مـن الـصنعة     إنه   » الذين اشتروا الضاللة باهلدى    أوالئك«  بقوله تعاىل  اًوقد يسمي علوم البالغة الثالثة بعلم البديع استشهاد       

مـن دون    أطلقهاكان جمرد تسمية    ) املعاين والبيان  (علمي) الكشاف (يف كتابه  ذكر الزخمشري    أنوبذلك يتضح   . ) ٦ (يةديعالب
السكاكي حنو ما فعل    والتطبيقية بني مباحث علم املعاين وعلم البيان على          لعلم املعاين أو يفرق من الناحية العلمية         اً يضع حد  أن

الكرمي ويوضح ما فيه     القرآن  يفسر وإمنا) الكشاف (مل يكن يبحث يف البالغة حينما ألف      « :نهأهو  ة ذلك   وعلّ ؛) ٧( يف املفتاح 
على تنظيم وتبويب ما    ) هـ٦٠٦ت  (وقد عمل فخر الدين الرازي      . )٨( » يف النفوس  وتأثريمن معاٍن رفيعة ومن روعة ومجال       

البالغة  حماولة منهجية لدراسة     وأول ،لحات البالغية وتقنينها  املصط حماولة لتقرير    أولوكان عمله    ،ذكره عبد القاهر اجلرجاين   
وهكـذا  . ) ٩ (منهج تقسيم البالغة   عليه السكاكي وغريه     بىن الذي   األساسعمل الرازي    وقد كان    ، املفردة والتركيب  إطاريف  

منهجية مهتدياً بعمـل    صيغة   إىل   خضع البالغة أف) هـ٦٢٦ت  ( جاء السكاكي    أن إىل    اجلرجاين بأفكاربقيت البالغة هتتدي    
بـدأت  و األدبية أبعادهدت  ّدجمسة تقريرية فقيدت املصطلح البالغي و      إىل    عند عبد القاهر   ةالتحليليت السمة   حولّفقد   ،الرازي

عواملها  على  فقد خرج السكاكي على من سبقه يف تقسيمه للبالغة         ،يومنا هذا  إىل   أوصلهاالبالغة به منهجها املدرسي الذي      

                                                 
   ٩: ،دراسات يف البالغة العربية) ١(
   ١٢٢: لنظمنظرية عبد القاهر يف ا) ٢(
  ٢٤٦: د عبد العزيز عتيق، وتاريخ البالغة العربية، ١٦: شوقي ضيف، والبالغة تطور وتاريخ، د شوقي ضيف، النقد: ينظر) ٣(
   ٨): البيان واملعاين والبديع(علوم البالغة) ٤(
   ٢٦:  سورة يسواآلية من، ٩٩٥، ٩٩٤/ ٢: الكشاف: ينظر) ٥(
  ١٦: آلية من سورة البقرةوا، ١/١٥١: عروس األفراح: ينظر) ٦(
  ١٢٢: بالغة القرآن يف آثار القاضي عبد اجلبار: ينظر) ٧(
والتراث النقدي والبالغي للمعتزلـة حـىت       ، ٣١: وعبد القاهر اجلرجاين حياته وآثاره    ، ٥٦: مصطلحات بالغية : وينظر، ٧٥: أساليب بالغية ) ٨(

   ٣٢: اتطورهودروس يف البالغة و، ٢٢٤:  هناية القرن السادس اهلجري
 ٢٥٨، ٢٥٧: فخر الدين الرازي بالغياً: ينظر) ٩(



 

 

 )٢٦.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

علـى  ) علـم املعـاين   ( مـصطلح أطلق من أولوبذلك كان السكاكي . ) ١ (ما يتفرع عنها من مصطلحات بالغية و ،الثالثة
هو تتبع خواص تركيب الكالم يف اإلفـادة        «  بقوله هوحد. ) ٢() معاين النحو  (أو) التنظيم (املوضوعات اليت مساها عبد القاهر    

  .)٣(» يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ذكرهاخلطأن عها عليحرز بالوقوف تستحسان وغريه ليا من اإلهبوما يتصل 

 اللفظ العريب اليت    أحوالعرف به   علم يُ بأنه  « ف علم املعاين   حيث عرّ  ، من السكاكي   منهجاً أوضحوكان اخلطيب القزويين    
 العلـم ة اليت تبحث يف هـذا       املسائل البالغي  ألن   أقرب معىن؛  دقة و  أكثره لعلم املعاين    فكان حدّ  ،)٤(»هبا يطابق مقتضى احلال   

 وغـري ذلـك مـن       ، وفصل ووصل  ، وقصر ، وحصر ، وحذف وذكر  ،وتأخريتتصل بالتراكيب وما يقع بني اجلمل من تقدمي         
  .) ٥ (خلصونلالشراح وامل واملتأخرون وقد تابعهم يف هذا املنهج البالغيون .املسائل

 جند له مشاركة كبرية يف الـدرس        ،ه يف البالغة العربية    ودور ،) هـ ٩١١ت(مؤلفنا جالل الدين السيوطي      إىل   جئنا وإذا
) عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان     ( و ،) اإلفصاح (تلخيص مساه ال منها نكت على     ، عدة كتب يف البالغة    ف حيث ألّ  ،البالغي
ة يالبديع و ،) تصرحاشية على املخ  ( و ،للفنري) نكت على حاشية املطول   ( و ،وخمتصره)  تلخيص املفتاح  أبياتشرح  ( و ،وشرحه
 أنـواع اجلمع والتفريق يف    ( و ،) اللطائف املصاغة يف الفصاحة والبالغة    ( و ،وشرحها) نظم البديع يف مدح خري شفيع      (املسماة
 البالغة يف كتبـه     لىجانب ذلك كالمه ع    إىل   ،)  اجلناس جىن( و ،)  الدراية لقراء النقاية   إمتام( و ،وشرحها) ةيالنقا( و ،) البديع
املزهـر يف   ( و ،) القرآن يف علوم    اإلتقان(و ،) القرآن إعجاز يف   رانقاإلمعترك   (،) التفسريري يف علوم    حبالت (تاب كك ،األخرى

 دراسة البالغة يف كتـب علـوم  :  األول يف دراسة البالغة  خمتلفنيمنهجني  « ت هذه الكتب  وقد مثلّ . ) ٦() وأنواعهاعلوم اللغة   
 أرسـاه دراسة البالغة من خالل منهج السكاكي الذي        : اآلخر.  الثالثة املعروفة  مهاعلو إىل    من غري تقسيمها   وإعجازه القرآن

 وهو منهج يقسم    ،) اإليضاح (وبشرحه الذي مساه  ) مفتاح العلوم  (بتلخيصه للقسم الثالث من   ) هـ٧٣٩ت (اخلطيب القزويين 
  .)٧( »املعاين والبيان والبديع: ثالثة علوم إىل البالغة

ـ درس فنون   ) اإلتقان ( ففي كتابه  ،يف دراسة البالغة  ) املعترك( و )اإلتقان (وطي يف كتابيه  وبذلك يتضح منهج السي     ةالبالغ
تناوهلـا   وكانت املوضـوعات الـيت       ، الثالثة علومها يقسمها على    أن وحتدث عنها من غري      ،القرآنها من علوم     وعدّ ،الثالثة

 وإن ما هنجه يف    ،القرآن إعجازات البالغة وجهاً من وجوه       موضوع  حيث عدّ  ،) املعترك (هي نفسها يف  ) اإلتقان (ودرسها يف 
 فقـد   ،) املزهر ( يف كتاب  كذلك احلال . أيضا الثالثة   علومها فلم يقسم البالغة على      ،) املعترك (هو عني ما هنجه يف    ) اإلتقان(

 وقد جاءت فنون البالغـة      ،) ٨ (...،ستعارة واإل ، واجملاز ، واحلقيقة ،ختصار واحلذف واإل  ، الفصاحة :حبث فيه علوم البالغة مثل    
 ومـن   ،كما قسمها السكاكي والقزويين   « قسم السيوطي علوم  ي ولذلك مل    ، وفقه اللغة  ،ن الكرمي آيف هذه الكتب خدمة للقر    

                                                 
   ٤٨، ١/٤٧: البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد: ينظر) ١(
واملعاين يف ضوء   ، ٤٠١: والبالغة عند السكاكي  ، ٩): البيان واملعاين والبديع  (وعلوم البالغة ، ٣٣: ريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا    أت: ينظر) ٢(

  ١٠٩، ٣٠: قرآنأساليب ال
   ٣٤١: مفتاح العلوم) ٣(
   ١/١٢: اإليضاح) ٤(
   ٩: والبحث البالغي عند العرب، ٦٥: مصطلحات بالغية: ينظر) ٥(
 ومـا   ٢٦٤: وجالل الدين السيوطي وأثره يف الدراسات اللغوية      ،  وما بعدها  ٦٠٣: والقزويين وشروح التلخيص  ، ٢٩٣: حبوث بالغية : ينظر) ٦(

   ٢٨، ٢٧: رسالة ماجستري، والسيوطي بالغياً، ١٥٠-١٤٨: السيوطي النحوي: وينظر،  السيوطي املطبوعة منها واملخطوطةوملعرفة كتب، بعدها
   ٢٩٤، ٢٩٣: حبوث بالغية) ٧(
   ٣٦٨-٣٥٥، ٣٤٥-٣٣١، ١٩٧ -١/١٨٤: املزهر: ينظر) ٨(



 

 

 )٢٧.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 ولـذلك جـاءت     ، اليت خصصها للبالغة   ه ولكنه اختذ من منهج السكاكي سبيالً يف كتب        ،خصني والشراح لا من امل  جاء بعدمه 
 أ فلقد بـد   ،األخص إىل   تندرج من األعم  « وقد وصفت جهود السيوطي البالغية يف كتبه بأهنا        .)١( » عهده صورة ملا استقر يف   

البديع وأخريا ينتهي به املطاف يف البحث        إىل    مث اجته  ،البالغة بعواملها الثالثة   إىل   مثاإلعجاز البالغي    إىل    واجته القرآينباإلعجاز  
  .) ٢( »وان البديعالقول يف لون واحد من أل إىل البالغي

 ،األخـرى كما هي احلال يف كتبه       ،)املعترك( و )اإلتقان ( يف كل من مصنفيه    أقسامه وبيان   ،جند عنده حداً لعلم املعاين      ومل
 كذلك  ، والتقسيمات املعروفة  د للحدو إخضاعها وحبث مسائلها البالغية من دون       ،بيان موضوعات علم املعاين    عمل على    وإمنا

 وهذا ما سنلحظه بعون اهللا يف الفصل        ، يف علم البديع فقد اختلفت منهجيته بعض الشيء        أما ، علم البيان  احلال يف موضوعات  
  . عمن سبقه من البالغينياملنهجية وبذلك يتبني لنا حترر السيوطي يف ،اخلاص به

                                                 
 ٢٩٦، ٢٩٥: حبوث بالغية) ١(
  ٩: جلالل الدين السيوطي،  اجلناسجىن) ٢(



 

 

 )٢٨.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  

א א
מ אא

 القمة يف وضع األلفاظ الوضـع الـذي         -ريه من الفنون األخرى   كما يف غ  -  يف فن التقدمي والتأخري    القرآينيتسنم التعبري   
  اليت وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة يف          املواضعمجيع  «  مراعياً يف ذلك   ،تستحقه والرصف الذي تستقر عليه    

  .) ١( » مكتملة متكاملة التعبري متسقاً متناسقاً مع غريه من التعبريات كأنه لوحة فنية واحدةفنرى ،الكرمي كله القرآن

 أن فظهر هلـم     ، واستقروا شروطه  ،أنواعه وحددوا   ،القرآينخري يف النظم    أ التقدمي والت  أسلوب العربية   اللغةوقد حبث علماء    
 وقـد عـد     ، وحدها يةالقرآن الكالم للخصوصية     هلذا الفن البالغي خمتلف عما هو يف غريه من         هالكرمي يف طرق   القرآن أسلوب
 مما جعله رائداً مـن الـرواد        ، البالغية أسراره واستنبط   ،اللون البالغي وحتدث عنه    من طرق هذا     أول) هـ١٨٠ت   (سيبويه

 ومنـها   ،والتأخري من التقدمي    املتوخاة غراضاأل إىل    سيبويه أشارحيث   ،)٢(  علم البالغة  تأسيسالذين كان هلم نصيب كبري يف       
) ٣( »اهنم ويعنياهنم هّمن كانا مجيعاً يُ   إ و ،ىنعأ وهم ببيانه    ، هلم أهممون الذي بيانه     يقدّ إمنا كأهنم«  وعبارته هي  ،العناية واالهتمام 

.  

دراسة املوضوع   إىل    فلم يكن ليقصد   ،نتفاً متفرقة يف كتب النحويني    « والتأخريالتقدمي   أسلوب األوائلكانت دراسة النحاة    
 »عكانت دراسة املصطلح ختلو من وحدة املوضـو  و، بل جاءت تلك الدراسات عرضا دون القصد    ،بصورة موحدة ومتكاملة  

 عنده بدراسة فنية ال نكاد جنـد        والتأخري حظي التقدمي    ،) اإلعجازدالئل   (طل علينا عبد القاهر اجلرجاين بكتابه     أوعندما  . ) ٤(
  واسـع  ، احملاسـن  جمُّ ،الفوائدباب كثري   « بأنه ووصفه   ،مكانة هذا الفن   إىل    وقد نبه عبد القاهر    ،هلا مثيالً يف كتب السابقني    

 األبواب«  من عنده باباً  والتأخري فكان التقدمي    ،) ٥( »لطيفة إىل   ويفضي بك  ة لك عن بديع    ال يزال يفترُّ   ، بعيد الغاية  ،التصرف
  .) ٦( »القرآن إعجاز ويبدو هبا أسلوب على أسلوباليت تظهر هبا مزية الكالم ويعلو هبا 

 مـن   أن إال   ، من القرن الرابع اهلجري حىت العصر الذي ظهر فيه شيخنا السيوطي           ابتداًء القرآن إعجازلفت كتب يف    أُوقد  
ـ ٣٨٦ت (للرمـاين ) القرآن إعجازكالنكت يف    (،لفت يف القرن الرابع اهلجري    أُاملالحظ على الكتب اليت       إعجـاز ( و ،)هـ

 نظـرة   هـا يلإ ونظرت   ، بشكل تام  كرميال القرآن  يف والتأخري التقدمي   أسرار بيان   أغفلت هناأ ،)هـ٤٠٣ت (للباقالين) القرآن
ـ  ههبمل هذا الفن مل     أنإال  . كونه مرتبطاً بالسجع  ل و ،كونه جيلب التعقيد املعنوي يف الكالم     ل ؛سطحية ـ ن  و البالغي  ،نوالالحق

 ارهأسر وبيان   ،والتأخريتضمن احلديث فيها عن التقدمي       ،القرآين اإلعجازفبتقدم الزمن صنفت كتب منها يف البالغة ومنها يف          

                                                 
 ٥٤، ٥٣: فنون البالغة بني القرآن وكالم العرب: وينظر، ٥١: ري القرآينالتعب) ١(
  ١٣: والتقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي، ٥٧: ريخ البالغةأواملختصر يف ت، ٨٠: ثر النحاة يف البحث البالغيأ: ينظر) ٢(
  ١/٣٤: الكتاب) ٣(
   ٣١: خري يف القرآن الكرميأالتقدمي والت: ينظر) ٤(
   ١٤٨: ل اإلعجازدالئ) ٥(
  ١٣٩: عبد القاهر والبالغة العربية) ٦(



 

 

 )٢٩.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

ا منـاذج   ون استخرج ي اللذ ،) ٧٤٩ت() ١ ( والعلوي ،)هـ٦٣٧ت (األثريبن  وإ) هـ٤٧١ت( كعبد القاهر اجلرجاين     ،البالغية
  .) ٢(  الكرميالقرآن معينة من التقدمي يف

 وبينـوا   ، فقد تكلموا على أمناط متعددة من التقدمي       ،الكرمي هبذه الظاهرة األسلوبية اهتماماً كبرياً      القرآن وقد اهتم دارسو  
 اليت أودعهـا اهللا يف كتابـه        القرآين كاشفني عن املعاين البالغية يف األسلوب        ،الكرمي القرآن األلفاظ اليت ورد فيها التقدمي يف     

 وال نغفـل دور      فكانت دراستهم ملوضوع التقدمي والتأخري يف هذا اجملال أكثر عمقاً وأغزر مادة وأكثر فائدة للدارسني               ،العزيز
 الذي أكسبه نظرة جديدة وحّوله من الدرس النحوي إىل الدرس البالغـي     ، اجلرجاين يف دراسة فن التقدمي والتأخري     عبد القاهر   

  .وهذا ما سنلحظه عند مؤلفنا جالل الدين السيوطي. )٣(

                                                 
   ٢/٥٧: والطراز، ٢/٣٨: املثل السائر: ينظر) ١(
 ١٥٩، ٣٢: التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي: ينظر) ٢(
  ٢/٣٢٩: معجم املصطلحات البالغية وتطورها: ينظر) ٣(



 

 

 )٣٠.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

   عند السيوطيوالتأخريالتقدمي 
ولقد « .) ١( القرآن  علومأنواع من وعاً ون،القرآين اإلعجاز وعده وجهاً من وجوه ،والتأخريتكلم السيوطي على التقدمي 

 يقتضي ما القرآينكون السياق :  يف مواضع فوائد منهاوتأخريهاالكرمي  القرآن ألفاظ يف تقدمي بعض من أن السيوطي رأى
ض من  الغريأيتأو  .)٢( ....يوم تبيض وجوه : يف قول الباري سبحانهكما ،بشأنه عناية ، أو لقصد البدء به واخلتم به،وقع

وادخلوا الباب  ، كما يف قوله سبحانه، متفاوتةوأساليبالم بطرق خمتلفة  الكوإخراج للتفنن يف الفصاحة والتأخريالتقدمي 
 هذا التغيري يف أن السيوطي فرأى ،) ٣( وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً قوله تعاىلأيضاً و ، سجداً وقولوا حطة

  قوله تعاىلاألخرىومن الشواهد . )٤ (املفسرونوهذا ما إتفق عليه  ، خمتلفةأساليبلى  عالكالم إخراججل أ من ،األسلوب
إنا أنـزلنا التوراة فيها هدى ونور وقوله تعاىل قل من أنـزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس )٥ (

 األنبياءسار عليها  اليت ،األحكام ووجوب مراعاة ،ةن التوراأ لبيان شمستأنف الذي ورد يف سورة املائدة كالم القرآين فالسياق
 لتالعب ؛يتبك جيء به على طريقة الت فقدنعاماأل السياق الذي ورد يف سورة أما ،التابعون هلم واقتدى به ،عليهم السالم

   .)٦ (سرون وهذا ما اتفق عليه املف،وخيفون ما ال يتفق مع هذه اخلطة من صحائف التوراة والفرائض باألحكاماليهود 

  : قسمنيوالتأخريوقد قسم السيوطي التقدمي 

ـ    إنه   ورأى ،من باب التقدمي اتضح    إنه    وملا عرف  ، معناه حبسب الظاهر   أشكل إنه   وقال: القسم األول  ن يفـرد   أجـدير ب
الـذي   من ذلك ما نقله عن ابن جرير         ،وا به من آيات الذكر احلكيم     استشهد السلف وما    آثار وقد نقل السيوطي     ،بالتصنيف

  قـال الـسيوطي    ، ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليالً         اخرج بدوره عن ابن زيد يف قوله سبحانه       
  .)٧( » قليل وال كثري ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته مل ينُج، به إال قليالً منهمأذاعوا هي إمنا ،هذه اآلية مقدمة ومؤخرة: قال«

 : فقـال معلقـاً    ، غرابيب سود   من ذلك قوله تعاىل    ،والتأخريتمثيل هلذا القسم من التقدمي      وقد شارك السيوطي يف ال    
ومـن الـشواهد    . ) ٩ (وقد تابع ممن سبقوه يف تلمس هذا املعىن       . ) ٨( »الغربيب الشديد السواد   ألن   ؛)سود غرابيب  (واألصل«

                                                 
  ٣/٤١: واإلتقان، ١/١٢٨: املعترك: ينظر) ١(
   ١٠٦: واآلية من سورة آل عمران، ١/١٢٨: واملعترك، ٣/٤١: تقاناإل: ينظر) ٢(
  ١٦١: واألعراف، ٥٨: واآليتان من سوريت البقرة، ١٢٩، ١/١٢٨: واملعترك، ٣/٤١: اإلتقان: ينظر) ٣(
دراسـة  ،  القرآن الكرمي  والتقدمي والتأخري يف  ، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٧: والتعبري القرآين ، ٣/٢٨٣: سعودالوتفسري أيب   ، ٢/١٧٠: فكشاال: ينظر) ٤(

   ١٧٤-١٦٩: رسالة ماجستري، لغوية وصفية حتليلية
  ٩١: واألنعام، ٤٤: واآليتان من سوريت املائدة، ١/١٢٩: واملعترك، ٣/٤١: اإلتقان: ينظر) ٥(
 وتفـسري أيب    ،١/٤٨٧: وتفـسري النـسفي   ، ١٢/٣: والتفسري الكبري ، ٣٤٠: الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي عن هارون بن موسى        : ينظر) ٦(

  ١١٤٦، ٦/٨٩٦: ويف ظالل القرآن ،١٦١، ٣/٤٠: السعود
  ٨٣:  سورة النساءواآلية من، ٥/٢٤٠: تفسري الطربي: وينظر،١/١٢٩: واملعترك، ٣/٣٤: اإلتقان) ٧(
  ٢٧: واآلية من سورة فاطر، ١/١٣٠: واملعترك، ٤/٣٤: اإلتقان) ٨(
   ١٤/٢١٩: واجلامع ألحكام القرآن، ٢٢/١٥٩وتفسري الطربي ، ٢/١٥٤: جماز القرآن أليب عبيدة: ينظر) ٩(



 

 

 )٣١.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 وقد تـابع العلمـاء      ،) ١ (على تقدير بشرناها فضحكت    إهنا:  فقال ، فضحكت فبشرناها   يف قوله تعاىل   ،األخرى يةالقرآن
  .) ٢(اًوتأخري اآلية تقدمياً أنالذين يرون 

ـ        أن وقد ذكر السيوطي     ،ما ليس كذلك  :  فهو والتأخري القسم الثاين من التقدمي      أما ف  العالمة مشس الدين بن الـصائغ ألّ
 كأهنم ،كتابهكما قال سيبويه يف     ، ة الشائعة يف ذلك اإلهتمام    ان احلكم :  وقد قال فيه   ،)  املقدمة األلفاظاملقدمة يف سر     (كتاب

قد عرض السيوطي ضمن القسم الثاين ما ذكره مشس         و. )٣(إمجاليةن هذه احلكمة    إ و ،أعىن وهم ببيانه    ،أهميقدمون الذي بيانه    
  .) ٤ (أنواعيت كانت عشرة  وال،وأسرارهعن أسباب التقدمي ) ةم املقداأللفاظاملقدمة يف سر  (الدين بن الصائغ يف كتابه

ـ           ومنه قوله تعاىل  . الشأناهللا يف األمور ذوات      اسم    كتقدمي ،التربك: النوع األول   ة شهد اهللا أن ال اله إال هـو واملالئك
  .) ٥( وأولوا العلم قائماً

  .) ٧(  يصلون على النيبه إن اهللا وملئكت  وقوله،) ٦( طع اهللا والرسولومن ُي  كقوله،التعظيم: الثاين

احلر باحلر والعبد     واحلر يف قوله   ،) ٨( ..إن املسلمني واملسلمات    يف حنو  األنثىكتقدمي الذكر على     ،التشريف: الثالث
  .) ١٠(  خيرج احلي من امليت  واحلي يف قوله،) ٩( بالعبد واألنثى باألنثى

 ،) ١١( ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تـسرحون         كقوله ، مناسبة املتقدم لسياق الكالم    ماإوهي  : املناسبة: الرابع
 يكون اجلمـال  ، النهارآخر ىجميئها من املرع وهو ،إراحتهاحالة  أهنا إال واإلراحة ثابتاً حاليت السراح نْإمال وال باجلِ َمن اجلَ إف

 مناسبة لفظ   ماإ. ي فيه مخاص   إذ ه  ؛ النهار يكون اجلمال هبا دون األول      أول وحالة سراحها للرعي     ، إذ هي فيه بطان    ،فخرأهبا  
ولقد علمنـا املـستقدمني مـنكم ولقـد علمنـا             وقوله ،) ١٢( هو األول واآلخر   : كقوله ،التأخرهو من التقدم أو     

  .) ١٥( مجعناكم واألولني  وكذا قوله،ة الفاصلعارةا فلمر،) ١٤( فلله اآلخرة واألوىل  قولهوأما ،) ١٣( املستأخرين

                                                 
   ٧١: واآلية من سورة هود، ١/١٣٠: واملعترك، ٣/٣٥: اإلتقان: ينظر) ١(
  ٩/٦٦: واجلامع ألحكام القرآن، ٤٣٣:  يف غريب القرآنواملفردات، ١٢/٩١: تفسري الطربي: ينظر) ٢(
  ١٣١ ،١/١٣٠: واملعترك، ٣/٣٥: اإلتقان: ينظر) ٣(
  ١٣٥-١/١٣١: واملعترك، ٤٠-٣/٣٥: اإلتقان: ينظر) ٤(
   ١٨: سورة آل عمران) ٥(
  ٦٩: سورة النساء) ٦(
  ٥٦: سورة األحزاب) ٧(
  ٣٥: سورة األحزاب) ٨(
  ١٧٨: سورة البقرة) ٩(
  ١٩: سورة الروم) ١٠(
 ٦: ملسورة احل) ١١(
 ٣: سورة احلديد) ١٢(
 ٢٤: سورة احلجر) ١٣(
  ٢٥: سورة النجم) ١٤(
  ٣٨: سورة املرسالت) ١٥(



 

 

 )٣٢.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

مـن    كتقدمي الوصية على الدين يف قوله      ، من التهاون به   احلث عليه واحلض على القيام به حذراً      : و النوع اخلامس فه   أما
  . الدين مقدم عليها شرعاًنأ مع ،) ١( بعد وصية يوصى هبا أو دين

 ،نـوح دم علـى    آ و ، على النور  توالظلما ، كتقدمي الليل على النهار    ،اإلجياد يف الزمان باعتبار     إما وهو   ،السبق: السادس
اهللا   واملالئكة على البشر يف قولـه تعـاىل  ، وداود على سليمان، وهو على عيسى، على موسى وإبراهيم ،إبراهيمونوح على   

  .) ٢(  رسالً ومن الناسةيصطفي من املالئك

بار أو باعت) ٣(  واإلجنيل من قبل هدى للناس وأنـزل الفرقانةأنـزل التورا  كقوله تعاىل،النـزاإلأو باعتبار 
ما يكون من أيضاً  وقوله ،) ٥( »ث ورباعمثىن وثل«  حنو،أو بالذات) ٤( اركعوا واسجدوا  حنو،الوجوب والتكليف

 ما فوقها ى كل مرتبة هي متقدمة عل،األعداد مجيع وكذا. ) ٦(  إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهمةجنوى ثالث
  .رياخلحث على اجلماعة واالجتماع على لفال) ٧( ادىأن تقوموا هللا مثىن وفر  قولهوأما ،بالذات

.  عن العلم  ناشئ اإلتقانو األحكام ألن   ؛ عز فحكم والعليم عليه    ألنه ؛ كتقدمي العزيز على احلكيم    ،السببية: والنوع السابع 
  .األحكام مقام تشريع فألنه ؛األنعام تقدمي احلكيم عليه يف سورة وأما

) ٩( فمنهم ظامل لنفسه  وقوله،أكثرالكفار  ألن ،) ٨( فمنكم كافر ومنكم مؤمن    تعاىل  كقوله ،الكثرة: والنوع الثامن 

 والزانية علـى    ،أكثرالسرقة يف الذكور     ألن   ، وهلذا قدم السارق على السارقة     :قيل.  مث السابق  ، قدم الظامل لكثرته مث املقتصد     ،
  .أكثر فيهن الزنا ألن ،الزاين

 أبـد  ،) ١٠( أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا          كقوله تعاىل  األعلى إىل   األدىنن  الترقي م :  النوع التاسع  أما
  .شرف من البصرأ والسمع ،شرف من اليدأ والعني ،اليد اشرف من الرجل ألن ، لغرض الترقيباألدىن

ال   وقوله تعـاىل   ،) ١١(  كبرية ال يغادر صغرية وال    ج عليه رِّ وخُ ،األدىن إىل   األعلىيف التديل من    : وكان النوع العاشر  
  .) ١٢( تأخذه سنة وال نوم

                                                 
 ١١: سورة النساء) ١(
 ٧٥: سورة احلج) ٢(
  ٤، ٣: سورة آل عمران) ٣(
 ٧٧: سورة احلج) ٤(
 ٣: سورة النساء) ٥(
 ٧: سورة اجملادلة) ٦(
 ٤٦: سورة سبا) ٧(
 ٢: سورة التغابن) ٨(
  ٣٢: سورة فاطر) ٩(
 ١٩٥: سورة األعراف) ١٠(
 ٤٩: سورة الكهف) ١١(
  ٢٢٥: سورة البقرة) ١٢(



 

 

 )٣٣.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

هذا ما  «قال  )  املقدمة األلفاظاملقدمة يف سر     ( نقالً عن صاحب   وأسراره انتهى السيوطي من عرض أسباب التقدمي        أنوبعد  
منهم من ميـشي علـى      ف كقوله تعاىل  ،) ١ (وأعجب على القدرة    أدل منها كونه    ؛أخر أسباباً وزاد غريه    ،ذكره ابن الصائغ  

 ألن  ،قدم اجلبال علـى الطـري     :  قال الزخمشري  ،) ٣( وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري       وقوله تعاىل  ،) ٢( ...بطنه
ومنها رعايـة   . ) ٤ ( والطري حيوان ناطق   ، مجاد ألهنا ؛زاإلعجادخل يف   أ و ، على القدرة  لدوأ ،أعجبيبها له   تسخريها له وتسب  

  .) ٥ (»الفواصل

 السيوطي مـشاركة يف ذكـره       نلمح عند  نقالً عن ابن الصائغ      وأسراره حديث السيوطي عن أسباب التقدمي       معرض  ويف
  . توضح ما يقتضيه املقامقرآنيةأسباب التقدمي واستشهاده بنصوص 

وإذ  اىلومن ذلك تقدميه صلى اهللا عليه وسلم على نوح ومن معه يف قوله تع             : )التشريف (عن النوع الثالث  من ذلك قوله    
وتقدمي اإلنس   .)٧(  نيب والمن رسول     وتقدمي الرسول يف قوله تعاىل     ،) ٦( ...أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح      

 وتقدمي إمساعيل علـى     ، والشهداء على الصاحلني يف آية النساء      ، وتقدمي النبيني على الصَّدَّيقني    ،القرآنعلى اجلن حيث ذكرا يف      
 وقـدم  ، وتقدمي موسى على هارون الصطفائه بالكالم، بكون النيب صلى اهللا عليه وسلم من ولده وأسنّ     إسحاق ؛ ألنه أشرف   

 وتقدمي العاقل على غـريه يف       ، ألنه أفضل  ؛ وتقدمي جربيل على ميكائيل يف آية البقرة       ،هارون عليه يف سورة طه رعايةً للفاصلة      
 :وأما تقدمي األنعام يف قوله    . )٩( له َمْن يف السمواِت واألرِض والطََّري َصافاتٍ      ُيسبَّح   ،) ٨( َمتاعاً لَكْم وألْنعاِمكمْ   :قوله
   ْتأكل منُه أْنعاُمُهْم وأْنفُُسُهم )فلينظـر   : خبالف آية عبس فإنه تقدم فيها      ،؛ فألنه تقدم ذكر الزرع فناسب تقدمي األنعام       ) ١٠ 

 وأصحاب اليمني علـى أصـحاب       .يف كل موضع  ) الكفار (على) املؤمنني (وتقدمي) لكم (طعامه ؛ فناسب تقدمي    إىل   اإلنسان
وجعـلَ القمـَر    . خلَق اُهللا َسْبَع مسواٍت ِطباقاً     : والشمس على القمر حيث وقع إال يف قوله        ، والسماء على األرض   ،الشمال

لعائد عليهن الـضمري بـه    أهل السموات اانتفاع ألن : وقيل، ملراعاة الفاصلة:فقيل ،)١١( فيهنَّ نوراً وجعلَ الشمَس سراجاً    
 ملا  ، »فيهن« :تعاىل يقال إن القمر وجهه يضيء ألهل السموات وظهره ألهل األرض ؛ وهلذا قال               :ياألنبا ر  وقال أبن    .أكثر

 ،علمه أشرف ألن )١٢( عاِمل الغيِب والشهادِة :أهل السماء ومنه تقدمي الغيب على الشهادة يف قوله إىل   كان أكثر نوره يضيء   

                                                 
 ٤٨، ٢/٤٧: وينظر،  املثل السائريفوقد ذكر هذا السبب ابن األثري ) ١(
  ٤٥: سورة النور) ٢(
 ٧٩: سورة األنبياء) ٣(
 } والطري حيوان غري ناطق{:  قول الزخمشري وردوفيه، ٢/٥٨٠: الكشاف: ينظر) ٤(
  ٣/٢٧٣: والربهان للزركشي، ٤١، ٣/٤٠: اإلتقان: وينظر،  ١٣٦، ١/١٣٥: املعترك) ٥(
 ٧: سورة األحزاب) ٦(
  ٥٢: سورة احلج) ٧(
  ٣٣: سورة النازعات) ٨(
  ٤١: سورة النور) ٩(
  ٢٧: سورة السجدة) ١٠(
  ١٦، ١٥: سورة نوح) ١١(
  ٩٢: سورة املؤمنون) ١٢(



 

 

 )٣٤.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 إن ما أتى به السيوطي كان متابعاً ملخـصاً مـا ذكـره              .) ٢( »؛ فأّخر رعايةً للفاصلة   ) ١( يعلُم السَّر وأخفى   :ولهوأما ق 
  .)٣ (الزركشي

والذيَن إذا أنفقوا مل ُيسِرفوا      : ونظريه قوله  :شواهد قرآنية بشأن مناسبة املتقدم لسياق الكالم من ذلك قوله         أيضاً  وأورد  
الصواعق تقع مع    ألن   )٥( »ُيريكُُم الَبرَق َخْوفاً َوطََمعاً   « : وقوله ،الشرف يف اإلنفاق   ألن    قدم نفي اإلسراف ؛    ، )٤( ولَْم َيقْتروا 

بـن ملـا كـان    ا على اإلهوقدم) ٦( َوجعلناها وابنها آيةً للعاملني : وقوله ، وال حيصل املطر إالّ بعد توايل الربقات       ،أول برقة 
 ،) ٨( بن مرَمي وأُمـُه آيـةً     اوجعلنا   : االبن يف قوله   م ولذلك قد  ،) ٧( يت أَحَصنت فرَجَها  ال :السياق يف ذكرها يف قوله    

  .) ٩() وحّسنه تقدمي موسى يف اآلية قبله

 تقدمي العبادة علـى     إن منه  : حيث قال  ، حيث أورد شواهد قرآنية    ،) السببية (وشارك السيوطي يف الرأي يف النوع السابع      
يغـضوا مـْن أبـصاِرهم َوحيفَظـوا         : وقال يف قول اهللا عز وجل      ،احتة ؛ ألهنا سبب حصول اإلعانة     االستعانة يف سورة الف   

  .) ١١( التوبة سبب الطهارة ألن ؛ ُيِحبُّ التوابَني وُيِحبُّ املتطهريَن :وقوله يف .)١٠ (الفرج إىل البصر داعية ألن ؛ فُروَجهْم

 الزملكاين هبذين الـشاهدين يف       إبن وقد استعان . )١٢ (ون اإلفك سبباً لإلمث   ؛ ك  لكِل أفَّاٍك أثيمٍ   : سبحانه قولهوقال يف   
  .) ١٣ (الكرمي القرآن  التقدمي والتأخري يفأسبابأثناء حديثه عن 

غالباً ؛ وهلـذا     القرآن ومنه تقدمي الرمحة على العذاب حيث وقع يف       « : حيث قال  ،) الكثرة (يف النوع الثامن  أيضاً  وشارك  
 إمنـا   :بن احلاجب يف أماليه   ا قال   .)١٤(إنَّ من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكمْ      : وقوله ،  غلبت غضيب  إنّ رمحيت  :ورد

 وكان أقعد يف املعىن املـراد       ، ووقوع ذلك يف األزواج أكثر منه يف األوالد        ،خبار أن فيهم أعداء   املقصود اإل  ألن   قدم األزواج 
إنَّ  :األموال ال تكاد تفارقهـا الفتنـة       ألن   ؛ )١٥( الُكم وأوالُدكْم فتنةٌ  إّنما أمو  :فقّدم ؛ ولذلك قدمت األموال يف قوله      

  ) ١( » فكان تقدميها أوىل،وليست األوالد يف استلزام الفتنة مثلها ؛)١٦( اإلنسان لََيطَْغى أنْ رآه استغىن

                                                 
   ٧: سورة طه) ١(
  ٣٧، ١/٣٦: اإلتقان: وينظر، ١٣٢، ١/١٣١: املعترك) ٢(
   ٢٦٠-٣/٢٥٣: الربهان للزركشي: ينظر) ٣(
 ٦٧: الفرقان: سورة )٤(
  ٢٦٢: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٣٣: املعتركو، ٣/٣٩: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٩١: سورة األنبياء) ٦(
  ١٢: سورة التحرمي) ٧(
  ٥٠: سورة املؤمنون) ٨(
  ٣/٣٠٤،٣٠٥: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٣٣: واملعترك، ٣/٣٧: اإلتقان) ٩(
   ٣٠: واآلية من سورة النور، ١/١٣٤ :واملعترك، ٣/٣٩: اإلتقان) ١٠(
 ٢٢٢: واآلية من سورة البقرة، ١/١٣٤: واملعترك، ٣/٣٩: اإلتقان) ١١(
   ٧: واآلية من سورة اجلاثية، ١/١٣٤: واملعترك، ٣/٣٩: اإلتقان) ١٢(
   ٢٨٩  /٣: والربهان للزركشي، ٢٩١: والربهان الكشاف، ١٤٨: التبيان يف علم البيان البن الزملكاين: ينظر) ١٣(
   ١٤: سورة التغابن) ١٤(
  ١٥: سورة التغابن) ١٥(
   ٧، ٦: سورة العلق) ١٦(



 

 

 )٣٥.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

باب طويـل   « :ألثري بقوله  وقد وصفه أبن ا    ،ومن املعروف أن ما يدخل ضمن باب التقدمي والتأخري مباحث دقيقة املسلك           
 كذلك احلال   ، وحذفه وذكره  ، وتعريفه وتنكريه  ،وتأخريه إليه    وهي تقدمي املسند   ،) ٢( »...، يشتمل على أسرار دقيقة    ،عريض

 إالّ أن السيوطي مل يبحث هذه املسائل البالغية ضـمن           . وتقدمي متعلقات الفعل من احلال والظرف واجلار واجملرور        ،مع املسند 
مث تابعه من جـاء     ومن   ، كما حبثها السابقون وعلى رأسهم صاحب نظرية النظم عبد القاهر اجلرجاين           ،) النوع (ه أو هذا الوج 

 ،الكـرمي  القرآن  حيث كان حبث السيوطي خالصاً لبيان أسباب التقدمي وأسراره يف          ، السكاكي والقزويين وغريمها   :بعده أمثال 
   .) املعترك( و)اإلتقان ( وبذلك كان منهجه خمالفاً غريه يف كال الكتابني،القرآينأي ما كان يناسب الكالم على اإلعجاز 

                                                                                                                                                         
  ٢٦١ / ٣: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٣٥: واملعترك، ٣/٤٠: اإلتقان) ١(
  ٢/٣٨: املثل السائر) ٢(



 

 

 )٣٦.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  

א א
א)א(א

   . وأحد األساليب البالغية اليت يقتضيها املقام ويدعو إليها حال املخاطب، أسلوب القصر من مباحث علم املعاينيعّد

 :لويقـا  )وألزمتها إياه  ،عليهحبستها  إذا   قصرت نفسي على الشيء   ( : نقول ،لتزاماحلَبس واال « :ويقصد بالقصر لغوياً هو   
   .) ١( »)غريه  بهمل أجتاوزإذا ،قصرت الشيء على كذا(

هم َتْرَصَح« :وقال الزخمشري  .)٢( »... حصرته فهو حمصور أي حبسته     :يقال« :) احلَْبس(أيضاً  أما احلصر فيقصد به لغوياً      
أي أن املدلول اللغوي للفظة القصر واحلصر هو احلَْبس وتوقيف           .)٣( »...،حاصُر األرواح يف األجسام    حبستهم واهللا    :حصراً
  . الشيء

 بنية الكالم على تقليل اللفظ وتكثري املعىن من غري          « : هو  عن مفهوم القصر   ين فقد قال الرما   ،وألسلوب القصر قيمة بالغية   
 وإن  ،بالقصر دون احلذف فهو أغمض من احلذف       جيازاإل وأما« : حيث قال  ،ازجييتسم خباصية اإل   إنه   أيضاً وقال   ،) ٤( »حذف

 السيئحييُق املكر    وال : سبحانه قولهأيضاً   و ،) ٦( إمنا بغيكم أنفسكم   تعاىل من ذلك قوله     ،) ٥( »...كان احلذف غامضاً  
 عز  قول اهللا  وهو   ، وتكثري املعاين  ،األلفاظقليل  القصر ت « : حيث قال  ،هو القصر  جيازاإل أن إىل   وذهب العسكري ) ٧( إال بأَْهِلهِ 
 يقع  وإمنا ،األداةال يقتصر على      القصر  مفقوم ويتضح من النصني اللذين ذُكرا أن      .)٨( ...لقصاِص حيوةٌ    ولكُْم يف ا   وجل

املهمة اليت يعاجلها    تدل على استقرار مفهوم واحد من املوضوعات         اإلشارات وهذه   ،جيازاإليف غريها وذلك بداللة املعىن على       
 ، القصر عند دراسته املعمقة لنظرية الـنظم أسلوباجلرجاين يبسط القول يف   عبد القاهر    ولذلك جند    ،علم املعاين عند البالغيني   

جعل يف ضمري الفصل الذي جيء به بني املبتدأ واخلرب قصراً كما جعله              إنه    حيث ، يكون يف باب الفروق يف اخلرب      هوالقصر عند 
م يف اخلرب   ال وال األلفنك جتد   أوأعلم  « : على اخلرب قوله   )أل(بدخول   ومن قوله يف القصر   … على خرب املبتدأ    ) أل (يف دخول 

:  وذلك قولـك   ، أنْ تقصر جنس املعىن على املخرب عنه لقصدك املبالغة         : أحدمها  مث ترى له يف ذلك وجوهاً      ،على معىن اجلنس  
 ال على معىن املبالغة وتـرك       ، على املخرب عنه   ،اخلرببيده  ف تقصر جنس املعىن الذي ت      أنْ )والوجه الثاين (، ...»زيد هو اجلواد    «

 أن ال يقصد قـصر املعـىن يف         :)والوجه الثالث (… ال يوجد إال منه      إنه    بل على دعوى   ،االعتداد بوجوده يف غري املخرب عنه     
   :هو الذي عليه قول اخلنساءلكن على وجه ثالث و…  »زيد هو الشجاع« جنسه على املذكور ال كما كان يف

                                                 
   ٤٩٥، ٤٩٤ / ٣: مادة قصر، تاج العروس للزبيدي: وينظر، ٤٠٨ / ٦: مادة قصر، لسان العرب) ١(
  ١٤٣ / ٣: اج العروست) ٢(
 ١٢٨: أساس البالغة) ٣(
  ٧٠: ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، النكت يف إعجاز القرآن) ٤(
  ٧١: م ن) ٥(
 ٢٣: سورة يونس) ٦(
 ٤٣: سورة فاطر) ٧(
 ١٧٩: واآلية من سورة البقرة، ١٨١: الصناعتني) ٨(



 

 

 )٣٧.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

   اجلميالَن بكاءك احلَسرأيُت      على قتيٍل البكاُءَحقُبإذا 

ولكنـها  …  ومل تقيد احلسن بشيء فيتصور أن يقصر على البكـاء            ، أن ما عدا البكاء عليه فليس حبسن وال مجيل         ْدِرمل تُ 
  .) ١( حد وال يشك فيه شاك الظاهر الذي ال ينكره أَنْس احلُُهُنْس تقره يف جنس ما ُحأن أرادت

ـ   ـ  ،املسبوقة بالنفي ) إالّ (أما احلصر ب  يف أنْ مل    بأعلم أنْ السب  « : قال اإلختصاصفقد تناوله اجلرجاين يف باب      ) إمنّا ( أو ب
 نّأ ،سـواء يف املعـىن    )  إال عمرو وما ضرب عمرو إالّ زيـداً        اًما ضرب زيد   ( يكن ومل ،يكن تقدمي املفعول يف هذا كتأخريه     

منـهما دون الـذي     ) إالّ (يقع يف الذي يكون بعد     إنه    وال يقع فيهما مجيعاً مث     ، يقع يف واحد من الفاعل واملفعول      ختصاصاإل
كما يقع  ) إالّ ( مع اإلختصاصأن  «أيضاً  وأضاف  . )٢()  الكلمة قبل أن جييء احلرف      يف الستحالة أنْ حيدث معىن احلرف     ،قبلها

 ،)إمنا ضرب زيداً عمـرو    ( : قلت فإذا. ا دون املقدم  ميف املؤخر منه  ) إمنا (كذلك يقع مع  يف الذي تؤخره من الفاعل واملفعول ف      
  .) ٣( »... يف املضروباإلختصاص كان ،)إمنا ضرب عمرو زيداً( : وإذا قلت. يف الضارباإلختصاصكان 

إّنما حنُن  :تعاىل قوله  فقد قال يف، وقد أراد به احلصر،وأطلق الزخمشري مصطلح القصر يف حتليالته آلي الذكر احلكيم
إمنا زيٌد ( :أو لقصر الشيء على احلكم كقولك ،)ينطلق زيٌدإمنا ( : لقصر احلكم على شيء كقولك)إمنا(« ، ُمْصلحونَ
علم أنّ القصر كما جيري بني املبتدأ واخلرب ا«  فقد قال،اًأيض به احلصر وأراد السكاكي مصطلح القصر وأطلق.  )٤( »)كاتب

 وبني املفعولني وبني ، جيري بني الفعل والفاعل وبني الفاعل واملفعول،بتدأ تارة على اخلرب واخلرب على املبتدأ أخرىفيقصر امل
... « : ففي قوله،كاين القصر واحلصر من دون أن يفرق بينهمال ابن الزماستعمل ،) ٥( »...احلال وذي احلال وبني كل طرفني

 :تعاىليل قوله نـز ويف الت»...) ذاكال  (:قول بعدهت املبتدأ الذي هو مملوك ولذلك كان احلصر يف) إمنا لك هذا (ولو قلت
فإّنما َعليَك البالغُ َوعلْينا اِحلَساُب . ..الشيء على حكم تارة  قصروليس احلصر الذي ذكرناه مبناف ملا سلف من أفادهتا 

فإذا ما ضرْبُت إالّ زيداً أحداً  (: احلصر يف قولهاستعملوي  وألفينا العل،)٦() ...وقصر احلكم على الشيء أخرى عند املتأمل
 فالصورتان دالتان على ،ما ضربُت أحداً إالّ زيداً: فإنه يفيد احلصر وأنه ال مضروب لك سواه وهكذا لو قلتتقدم املضروب

 يقال له –أما احلصر « : حيث قال يف حّده،أن يفرق بينهما مؤلفنا السيوطي القصر واحلصر من دون وإستعمل ،)٧(احلصر
  )٨( »... فهو ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص–القصر 

                                                 
  ٢٠٦-٢٠٤: دالئل اإلعجاز) ١(
  ٣٣٧: م ن) ٢(
 ٣٣٧: م ن) ٣(
 ١١: واآلية من سورة البقرة، ١/٣٠: الكشاف) ٤(
 ٥٠٧: مفتاح العلوم) ٥(
  ٤٠: واآلية من سورة الرعد، ١٦٤،١٦٥: الربهان الكشاف) ٦(
 ٢/٢١٥،٢١٦: الطراز) ٧(
 ٣٠/١٦٦: اإلتقان) ٨(



 

 

 )٣٨.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

   

   : عند السيوطياإلختصاصاحلصر و
 مسائل بالغية تدخل    اإلعجازي وقد حبث السيوطي يف هذا الوجه        ،الكرمي القرآن وهو الوجه الثاين عشر من وجوه إعجاز      

  . اإلختصاصضمن مصطلحي احلصر و

 إثبـات احلكـم     : ويقال أيـضاً   .هو ختصيص أمٍر بآخر بطريق خمصوص     «  حيث قال  ،حٍد للحصر وقد قام بدايةً بوضع     
 ومـن بينـهم     ،بع من سـبقه يف تعـريفهم لـه        اونلحظ أن السيوطي يف تعريفه للحصر قد ت       ) ١(»للمذكور ونفيه ّعما عداه   

  .) ٣(التفتازاين، )٢(والسبكي

 وقصر الصفة على ، قصر املوصوف على الصفة:ني مهاوقد جرى السيوطي على التقسيم املألوف للحصر على قسم
 فمثال قصر ، وقد أورد السيوطي لكل من القسمني أمثلة. وذكر أن كالً من هذين القسمني إما حقيقي وإما جمازي،املوصوف

جد ؛ لتعذر  وهو عزيز ال يكاد يو،أي ال صفة له غريها «  وقال معلقاً،) ما زيٌد إال كاتٌب (املوصوف على الصفة حقيقياً
 وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة ،ثبات شيء منها ونفُي ماعداها بالكليةإن ك حىت مي، بصفات الشيءاإلحاطة
 والتفتازاين) ٥ (قرره القزويينقرر ما ويتضح أن السيوطي يف هذا املثال . )٤ (»يلنـزا غريها ؛ ولذا مل يقع يف التليس هل،واحدة

لبيان قصر املوصوف على  ؛)٧( َوما حممُد إالّ رسولٌ تعاىل بقوله استشهدو. احملال إىل مفض إنه خري والذي رأى األ،) ٦(
 واخلالص من التربي إىل  وإن ما كلّف به ال يتعدى،قتصر على تأدية الرسالة اليت أُمر هباا) حممد ( وأفاد بأن،الصفة جمازياً

ومثال القسم الثاين قصر الصفة على  .)٨(  ويدخل ضمن قدرتهاإللهمر من شأن أذا  فه،املوت الذي استعظموه وعّدوه أمراً بعيداً
قُلْ ال أِجُد يف َما أُوحَي إيلَّ ُمحّرماً على طاِعٍم  :ومثاله جمازياً .)٩( الَ إلَه إالّ اُهللا : قول الباري عز وجل،املوصوف حقيقياً

 :ولنـزكما قال الشافعي فيما تقدم نقله عنه يف أسباب ال«على اآلية الكرمية بقوله وقد علّق  ،...َيطَْعُمُه إالّ أَنْ يكونَ ِمَتةً
 وكانت ، وكانوا حيرمون كثرياً من املباحات، وما أهلّ لغري اهللا به،يرنـزإن الكفار ملا كانوا حيلّون امليتة والدم وحلم اخل

بحرية والسائبة والَوصيلة واحلامي ؛ وكان الغرض تللت اآلية مسبوقة بذكر ُشبههم يف انـز و،سجيتهم ختالف وضع الشرع
  .)١٠( » ال احلصر احلقيقي،ة ال حرام إالّ ما أحللتموه ؛ والغرض الرّد عليهم واملضاّد:إبانة كذهبم ؛ فكأنه قال

   . وقصر تعيني،قصر قلبو ، قصر إفراد: آخر ثالثة أقسامباعتباروقسم احلصر  

                                                 
 ١/١٣٦: واملعترك، ٣/١٤٩: اإلتقان) ١(
  ٢/١٦٦: عروس األفراح: ينظر )٢(
 ٢/١٦٦: املختصر: ينظر) ٣(
 ١/١٣٦: واملعترك، ٣/١٤٩: اإلتقان )٤(
  ١/١١٨: اإليضاح يف علوم البالغة: ينظر) ٥(
 ٢/١٧٢: املختصر: ينظر) ٦(
 ١٤٤: سورة آل عمران) ٧(
 ٢١٦، ٢/٢١٥: واملختصر، ٥٠٨: ومفتاح العلوم، ١/١٣٦: املعتركو، ٣/١٤٩: اإلتقان) ٨(
   ١٩: سورة حممد) ٩(
  ١٤٥: واآلية من سورة األنعام، ١/١٣٦،١٣٧: املعترك: وينظر، ٣/١٤٩: اإلتقان) ١٠(



 

 

 )٣٩.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

خوطب به من يعتقد اشـتراك اهللا واألصـنام يف           ،)١( إمنا ُهَو إلٌه واِحدٌ    : حنو ،ة خياطب به من يعتقد الشرك     :فاألول«
   .اإللوهية

 ،خوطب به منرود  ) ٢( َرّيب الذَّي ُيحيي َوُيميتُ    : حنو ، خياطب به من يعتقد إثبات احلكم لغري من أثبته املتكلم له           :والثاين
  .. .،هو احمليي املميت دون اهللا إنه الذي اعتقد

 ) ٣( » فلم حيكم بإثبات الصفة لواحد بعينه وال لواحد بإحدى الصفتني بعينها،األمران خياطب به من تساوى عنده :لثالثوا

فقـد   .)٤ (ية الكرمية مقارنة مبن سـبقه     القرآنأورد كثرياً من الشواهد      إنه   ويظهر فضل السيوطي يف هذه التقسيمات الثالثة      
  .وا بأمثلة حنويةاستشهد

   : وقد ذكر أن طرق احلصر كثرية،ي فصالً حبث فيه طرق احلصروعقد السيوط

َوَما ِمْن إلٍه  : حنو،) غري ( أو،) إالّ ( بـاالستثناء و، غريمهامأ) ما (أم) ال ( سواء كان النفي بـ،االستثناء النفي و:أحدها
 املفّرغ البّد أن االستثناء وجه إفادته احلصر أن إن« : وقال السيوطي،) ٦( َما قلُت هلْم إالّ ما أمرتين ِبه و،) ٥( »إالّ اهللا

 ، واملراد التقدير املعنوي ال الصناعي،ُمخرج منه إىل  فيحتاج، إخراجاالستثناء ألن مقّدر وهو مستثىن منه ؛ إىل يتوجه النفي فيه
؛ ) ما قام إالّ زيد ( جنسه ؛ مثل والبّد أن يكون مناسباً للمستثىن يف،اإلخراج ال يكون إالّ من عام ألن والبد أن يكون عاماً

أوجَب منه شيء  االقصر إذ وحينئذ جيب ، والبد أن يوافقه يف صفته أي إعرابه،؛ أي مأكوالً) ما أكلت إالّ متراً( و،أي أحد
ن  يكون املخاطب جاهالً باحلكم ؛ وقد خيرج عأن وأصل استعمال هذا الطريق .ال ضرورة ببقاء ما عداه على صفة االنتفاءإب

 وهم مل يكونوا ،؛ فإنه خطاب للصحابة َوَما حممٌد إالّ رسولٌ : حنو،لة اجملهول العتبار مناسبنـزل املعلوم منـزذلك في
كل رسول فال  ألن ،لة من جيهل رسالتهنـز له عن املوت ماستعظامهمل نـزجيهلون رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألنه 

  .)٧(»فكأنه استبعد رسالتهبّد من موته؛ فمن استبعد موته 

 ، وعّدها من طرق احلصر كانت مطروحة عند العلماء السابقني ومل يأت جبديد            االستثناءإن كالم السيوطي هنا على مسألة       
 إالّ أن السيوطي وجدناه معتمداً يف هذه املسألة علـى مـا             ، اللذان حتدثا عن هذه املسألة     ،) ٩ (والقزويين، )٨ (ومنهم السكاكي 

                                                 
 ٥١: سورة النحل) ١(
 ٢٥٨: سورة البقرة) ٢(
  ١/١٣٧: املعتركو، ٣/١٥٠: اإلتقان) ٣(
  ١٨١-٢/١٧٨: واملختصر، ١٧٩-٢/١٧٢: وعروس األفراح، ١١٩، ١/١١٨: واإليضاح، ٥٠٧: مفتاح العلوم: ينظر) ٤(
 ٦٢: سورة آل عمران) ٥(
  ١١٧: سورة املائدة) ٦(
  ١٤٤: واآلية من سورة آل عمران، ١٣٨، ١/١٣٧: املعتركو، ١٥٠،١٥١ /٣: اإلتقان) ٧(
   ٥٢١ – ٥١٨: مفتاح العلوم: ينظر) ٨(
   ١٢٩ – ١٢٧ / ١: اإليضاح: ينظر) ٩(



 

 

 )٤٠.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

ومـا   :ية الكرمية وتعليقه عليهاالقرآن كذلك احلال مع اآلية     ، املفّرغ االستثناءمن تعليق على    ) ١ (األفراحاحب عروس   ذكره ص 
  .)٤ (يناوالتفتاز ،)٣ (والسبكي ،)٢ (فقد تابع القزويين حممٌد إالّ رسول

 ،تفيد احلصر باتفاق اجلمهور   ) إمنا (أنىل   إ  فقد املح السيوطي   ،بالكسر) إمنا (:ما ذكره املؤلف من طرق احلصر وهي       إىل   ونعود
أن قوماً  إىل وأشار. )أي معىن( وبعضهم اآلخر قال تفيد احلصر باملفهوم      ،)أي لفظاً (هنا تفيد احلصر باملنطوق     إفبعضهم من قال    

 ما َحرََّم علـيكُُم امليتـة     إنَّ تعاىلاحلصر منها قوله    ) إمنا (بعدها ذكر ما استدل به من أثبت إفادة       ) ٥ (احلصر) إمنا (أنكر إفادة 
 فكذا قراءة ، ؛ ألنه املطابق يف املعىن لقراءة الرفع ؛ فإهنا للقصر»ما حّرم عليكم إالّ امليتةَ«بالنصب ؛ فكان معىن قوله سبحانه    .)٦(

   .ستواء معىن القراءتنيإ واألصل ،النصب

  لكن بعضهم من رجح أن     ،لجمع بني النفي واإلثبات    ل ، من أن حيصل القصر    بد فال   ،للنفي) ما( و لإلثبات) إنّ ( أنّ :ومنها
  . ال نافية،زائدة كافة) ما(

  قاله السكاكي  األخريأن هذا القول     إىل    وقد أشار  ، فأفادا احلصر  ،جتمع تأكيدان ا ف ،كذلك) ما( و للتأكيد) إنّ ( أن :ومنها

 ال جيتمع حرفا تأكيد     : وأجيب بأن مراده   .) قائٌمإنّ زيداً ل   ( حنو فادةألن يفيد احلصر    ي وعقب بأنه لو كان اجتماع تأكيد      ،) ٧(
   .متواليان إالّ للحصر

فإنـه   ،)١٠( قُلْ إنَّما ِعلْمها عند رّبي     و ،)٩( قال إمنا يأتيكم به اهللاُ    و ،)٨( قال إمنا العلُم عنَد اهللا     تعاىل قوله   :ومنها
وال أعلمها إمنا يعلمهـا     « ، » إمنا يأيت به اهللاُ    ، آتيكم به  ال« :للحصر ليكون معناها  ) إمنا (كانت ااجلواب إذ إمنا حتصل مطابقة    

ما و .)١١( إمنا السبيلُ على الذين يظلمونَ الناسَ     . َوملِن أنتصر َبْعَد ظُلِمِه فأُلِئَك ما عليهْم ِمْن سبيلٍ         : وكذا قوله  ، »اُهللا
فال يستقيم املعىن يف هذه اآليـات        ،)١٢(  أغنياءُ إمنا السبيلُ على الذين يستأذنوك وُهمْ      :قولهإىل   على احملسنني من سبيل   

   .)١٣ (الكرمية إالّ باحلصر

ـ    ،موافق من ذهب هذا املذهب    ) إالّ( و )ما (معىن) إمنا (ويبدو أن السيوطي يف إيراده األدلة على تضمن          وقد كان يقصد ب
وقـد   ،)٢ ( وهباء الدين السبكي   ،) ١ ( والقزويين ،يف أثناء حديثه عن األدلة     إليه   الذي أشار  ،)١٤ (استدل مثبتوه بأمور السكاكي   (

                                                 
 ٢٣١، ٢٣٠ / ٢: عروس األفراح: ينظر) ١(
   ١٢٣ / ١: اإليضاح: ينظر) ٢(
 ٢١٣ /٢: عروس األفراح: ينظر) ٣(
  ٢١٦، ٢١٥ / ٢: ملختصرا: ينظر) ٤(
  ١٣٨ / ١: واملعترك، ٣/١٥١: اإلتقان: ينظر) ٥(
  ١٧٣: سورة البقرة) ٦(
  ٥١١: مفتاح العلوم: ينظر) ٧(
 ٢٣: سورة األحقاف) ٨(
  ٣٣: سورة هود) ٩(
 ١٨٧: سورة األعراف) ١٠(
 ٤٢، ٤١: سورة الشورى) ١١(
  ٩٣، ٩٢، ٩١: سورة التوبة) ١٢(
 ١٣٩، ١/١٣٨: واملعترك، ١٥٢، ٣/١٥١: اإلتقان: ينظر) ١٣(
 ٥١١، ٥١٠: مفتاح العلوم: ينظر) ١٤(



 

 

 )٤١.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 هبذه الطائفة من اآليـات      استشهد سالكاً فيها درب السبكي الذي       ، هبا استشهدية اليت   القرآنذكر السيوطي طائفة من اآليات      
   .)٣ (الكرمية

 وقد تـابع يف     ،) ٤( لباِبإّنما يتذكروا أُولوا األ    : حنو ،يف مواقع التعريض  ) إمنا (وذكر السيوطي أن أحسن ما تستعمل     
  .)٩ (والتفتازاين ،)٨ (والسبكي ،)٧ ( والقزويين،) ٦ (وابن الزملكاين ،)٥ (اجلرجاينهذا القول عبد القاهر 

عّدها « : قال، األقوال يف عدِّها من طرق احلصرواختالفبالفتح ) أمنا ( هنا ذكر السيوطي مسائل،بالفتح) أَمنا (:الثالث
لقصر احلكم على ) إمنا (: قُل إّنما ُيوحى إيل أَّنما إهلكم إلٌه واحٌد :تعاىل فقاال يف قوله ، والبيضاوي من احلصر الزخمشري

إمنا يوحى « ألن جتمع األمران يف هذه اآلية ؛اوقد  .) إمنا يقوم زيد( و)إمنا زيٌد قائم ( حنو، أو لقصر الشيء على حكم،شيء
 إىل يح وفائدة اجتماعهما الداللة على أن الو،) إمنا زيٌد قائم (لةنـزمب »إمنا إهلكم« و،) إمنا يقوم زيد (لةنـزمع فاعله مب »إيل

 ، يف األقصى القريب بكوهنا للحصروحين وصّرح التن)١٠(الرسول صلى اهللا عليه وسلم مقصوٌر على استئثار اهللا بالوحدانية
 وما ثبت لألصل ثبت ،فتح للحصر ؛ ألهنا فرع عنهابال) أمنا (بالكسر للحصر أوجب أن) إمنا (فكلما أوجب أن« :فقال
 ورّد أبو حيان على الزخمشري ما زعمه بأنه يلزمه احنصار الوحي يف .)١١( واألصل عدمه، ما مل يثبت مانع منه،للفرع

  . ) ١٢(»جيب بأنه حصر جمازي باعتبار املقام وأُ،الوحدانية

ـ  :الرابع  ونقـل قـوالً     ، ومل حيكوا فيه خالفاً    ،هل البيان ذكروا هذا النوع    ن أ إ يقول السيوطي    ،) بل (أو) ال ( العطف ب
 زيد شاعر   : فقولك ، إمنا فيه نفي وإثبات    ،اده أن أي قصٍر يف العطف بال      ف م ،األفراحللشيخ هباء الدين السبكي صاحب عروس       

 وليس هو خاصـاً     ،يقةً أو جمازاً   والقصر إمنا يكون بنفي مجيع الصفات غري املثبتة حق         ، ال تعرض فيه لنفي صفة ثالثة      ،ال كاتب 
   .)١٣ ( فأبعد منه ؛ ألنه ال يستمر فيها النفي واإلثبات،) ببل ( وأما العطف،بنفي الصفة اليت يعتقدها املخاطب

 : قال،) ١٤( فاُهللا هَو الَويلُّ : وقد أتى بشواهد قرآنية كثرية منها قول اهللا عز وجل   ، ضمري الفصل  :أما النوع اخلامس فهو   
ن البيانيني ذكروا أن ضمري الفصل يفيد احلصر يف أثناء حبثهم املـسند  إوقال   .)١٥( إنَّ هذا هلَو القصُص احلقُّ     و ، غريه أي ال 

                                                                                                                                                         
  ١٢٢، ١/١٢١: اإليضاح: ينظر) ١(
  ١٩٤ – ٢/١٩١: عروس األفراح: ينظر) ٢(
   ١٩٤، ٢/١٩٣: م ن: ينظر) ٣(
   ١٩: واآلية من سورة الرعد، ١/١٣٩: واملعترك، ١٥٢ / ٣: اإلتقان: ينظر) ٤(
  ٣٤٦: دالئل اإلعجاز: ينظر) ٥(
  ١٦٥: الربهان الكشاف: نظري) ٦(
   ١/١٢٦: اإليضاح: ينظر) ٧(
  ٢٢٠، ٢/٢١٨: عروس األفراح: ينظر) ٨(
   ٢/٢٢٣: املختصر: ينظر) ٩(
  ٢/٦٧٧: وتفسري البيضاوي، ١/٧٤٣: الكشاف: ينظر) ١٠(
  ٨: األقصى القريب يف علم البيان:  ينظر)١١(
  ١٠٨: واآلية من سورة األنبياء، ٢٠٣ – ٢/٢٠١: روس األفراحع: ينظرو، ١/١٣٩: واملعترك، ١٥٢ / ٣: اإلتقان: ينظر) ١٢(
 ٢/١٨٧: عروس األفراحو، ١/١٣٩: واملعترك، ١٥٣، ١٥٢ / ٣: اإلتقان: ينظر) ١٣(
 ٩: سورة الشورى) ١٤(
 ٦٢: سورة آل عمران) ١٥(



 

 

 )٤٢.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 به يف كل    يؤتى ونقل لنا رأيه يف هذه املسألة ومفاده أن ضمري الفصل            ،هيلي ومن الذين ذكرهم السيوطي واستدل هبم السُ       ،ليهإ
 ،)١( ...َوأَّنُه هَو أْضَحَك وأَبكى    : وذلك يف قوله   ، ومل يؤت به حيث مل يّدع      ،غري اهللا  إىل   عىنموضع أدُّعي فيه نسبة ذلك امل     

 وأُيت به يف    ،ذلك مل يّدع لغري اهللا    ألن   ؛)٣( َوأَنَّ عليه النشأةَ   ،) ٢( َوأنُه َخلََق الزَّوَجْينِ   : فلم يؤت به يف    ،آخر اآليات إىل  
 :تعـاىل استنبط داللة ضمري الفصل على احلصر من قوله          إنه   والً للسبكي صاحب عروس األفراح     وذكر ق  .الباقي الدعائه لغريه  

     ْفَلمَّا توفَّيتين كْنَت أنت الرقيَب عليهم.... )اهللا مل يزل رقيباً علـيهم ؛ وإمنـا          ألن   ،؛ ألنه لو مل يكن للحصر ملا َحُسنَ       ) ٤
ال يستوي أصحاب الناِر وأصحاُب اجلنِة أصحاُب اجلنِة         : ومن قوله  ،اىلمل يبق هلم رقيب غري اهللا تع       إنه   الذي حصل بتوفيته  

  .) ٦ ( وذلك ال حيسن إالّ بأن يكون الضمري لالختصاص، فإنه ذكر لتبيني عدم االستواء،) ٥( هُم الفائزون

هر اجلرجاين يف تقدمي     وقد تركز جهد السيوطي يف هذا النوع على إمجال فكرة عبد القا            ،إليه تقدمي املسند    :النوع السادس 
ن احلاصل على رأيـه أن لـه        إ : وقال السيوطي  .قد تقدم ليفيد ختصيصه باخلرب الفعلي      إليه    واليت مفادها أن املسند    ،املسند إليه 
  :أحواالً

ه  فإن قُصد ب   ، وأنا سعيُت يف حاجتك    ، حنو أنا قمتُ   ، فيأيت للتخصيص  ،معرفة واملسند مثبتاً   إليه    أن يكون املسند   :أحدها«
) ٧( بل أنتْم ِبهديتكم تفرحون    :القرآن ومنه يف    ،)ال غريي  (: أو قصر القلب أُكَّد بنحو     ، »وحدي« كد بنحو  أُ فراداإلقصر  

ن املقصود نفي   إف) بل أنتم ال غريكم    (رادامل يقضي بأن    ضرابباإلاملشعر   »بل«  ولفظ ،أَُتِمدُّوَنِن ِبمالٍ  :فإن ما قبله من قوله    
 أي ال ،) ٨( ال تعلُمُهْم حنـُن نعلُمُهـمْ     : وكذا قوله  : قال ،األفراحإثبات الفرح هلم هبديتهم قاله يف عروس        فرحه باهلدية ال    
 وال يتميز ذلك إالّ مبا يقتضيه احلال وسياق         : قال الشيخ هباء الدين    ، وقد يأيت للتقوية والتأكيد دون التخصيص      ،يعلمهم إال حنن  

  .) ٩ (الكالم

 .) ال تكذب أنـت   (ومن) ال تكذب  ( فأنه أبلغُ يف نفي الكذب من      ،) أنت ال تكذب   ( حنو ،ند منفياً  أن يكون املس   :ثانيها
  .)١٠(»فَُهْم ال يتساءلونَ«  ومنه،وقد يفيد التخصيص

 أو الوحدة أي ال     ،امرأة فيفيد التخصيص إما باجلنس أي ال        ،»رجلٌ جاءين « : حنو ،نكرة مثبتاً  إليه    أن يكون املسند   :ثالثها
   .رجالن

َوَما أنـت    : ومنه ،أي مل أقله مع أن غريي قاله       ،)ما أنا قلت هذا    (: فيفيده حنو  ،حرف النفي  إليه    أن يلي املسند   :ارابعه
  )٢(».)١( أرهطي أَعزُّ عليكم ِمَن اِهللا : ولذا قال،أي العزيز علينا رهطك ال أنت ،علينا بعزيٍز

                                                 
 ٤٣: سورة النجم) ١(
 ٤٥: سورة النجم) ٢(
 ٤٧: سورة النجم) ٣(
 ١١٧: سورة املائدة) ٤(
  ٢٠: حلشرسورة ا) ٥(
  ١/٣٨٧: وعروس األفراح، ١٤٠/ ١: واملعترك، ١٥٣ / ٣: اإلتقان: ينظر) ٦(
  ٣٦: لمسورة الن) ٧(
  ١٠١: سورة التوبة) ٨(
  ٣٩٨-٣٩٦ / ١: عروس األفراح: ينظر) ٩(
  ٦٦: سورة القصص) ١٠(



 

 

 )٤٣.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  . وزاد عليه شروطاً وتفاصيل وافقه السكاكي،أن ما أفاده اجلرجاين إىل وأشار

 وأبن النفيس ذكرا أن تقدمي اخلـرب علـى املبتـدأ يفيـد              )٣(ثرياألبن  ان  إ وقد قال السيوطي     ، تقدمي املسند  :النوع السابع 
صّرح وغريه بأن تقـدمي     ) ٤ ( وإن السكاكي  ، وهو ممنوع  ،مل يقل به أحدٌ    إنه    وقال ، وقد رّده صاحب الفلك الدائر     .اإلختصاص

  ) ٥()متيمٌي أنا ( وقد مثلّوه بنحو،اإلختصاص التأخري يفيد هرتبتمار 

 ،قد ُيِذكر ليفيد التخصيص إليه ن السكاكي ذَكََر أن املسندإ وقد قال السيوطي ،ليهإ كان يف ذكر املسند :النوع الثامن
اُهللا َيبُسط  :اهللا تعاىل من ذلك قول ،اإلختصاص يفيد بأنه كذلك الزخمشري أفاد ،)٦(اإليضاحوقد تعقبه القزويين صاحب 

 وقد قال ،) ٩( واهللا يقولُ احلقَّ وهو يهدي السبيلَ : ويف قوله،) ٨( اُهللا نـزلَ أْحَسَن احلديِث :ويف قوله) ٧( الرزَق
  .)١٠()النوع السادس( إليه  فيكون من أمثلة تقدمي املسند،اإلختصاص حيتمل أن الزخمشري أراد أن تقدميه أفاد :السيوطي

ن تعريـف   إ) جيـاز اإلهناية   (ن اإلمام فخر الدين الرازي قال يف كتابه       إ : قال السيوطي  ، يف تعريف اجلزأين   :لنوع التاسع ا
 :بن الزملكاين عن قولـه سـبحانه      ا فقد قال    ،القرآن ومنه يف    ، )١١ ()املنطلق زيدٌ  (: حنو ،اجلزأين يفيد احلصر حقيقة أو مبالغة     

احلمُد ِهللا، كما يف ،يفيد احلصر إنه إياك نعبُد )١٣( أي احلمد هللا ال لغريه،)١٢(.  

 يفيد احلـصر   إنه   نقل بعض ُشّراح التلخيص عن بعضهم      إنه    وقد ذكر السيوطي   ،جاء زيٌد نفسه   (: فنحو ،أما النوع العاشر  

  ) ١٥ (السبكي) بعض ُشّراح التلخيص (وكان يقصد السيوطي بـ) ١٤(

  ) ١٦(أيضاً  نقله املذكور قال) زيداً لقائٌم إنّ (: حنو:احلادي عشر 

  ) ١٧ ( يف شرح التبيانالطّييبوقال السيوطي ذكره ) زيٌد إما قائٌم أو قاعٌد (يف جواب) قائم ( حنو:الثاين عشر 

                                                                                                                                                         
  ٩٢، ٩١: سورة هود) ١(
  ١٧٤-١٦٧:  اإلعجازدالئل: وينظر، ١٤١، ١/١٤٠: واملعترك، ١٥٤، ٣/١٥٣: االتقان) ٢(
  ١٠٨، ١٠٨: اجلامع الكبري: ينظر) ٣(
 ٤٢١: مفتاح العلوم: ينظر) ٤(
   ٢/١٥١: وعروس األفراح، ١/١٤١: واملعترك، ٣/١٥٥: اإلتقان: ينظر) ٥(
  ١/٣٣: واإليضاح، ٣٦٤: مفتاح العلوم: ينظر) ٦(
  ٢٦: واآلية من سورة الرعد، ١/٥٦٨: الكشاف: ينظر) ٧(
 ٢٣: واآلية من سورة الزمر، ٢/١٠٥١: م ن: ينظر) ٨(
  ٤: واآلية من سورة األحزاب، ٢/٩٣٩: م ن: ينظر) ٩(
  ١٤٢، ١٤١/ ١: واملعترك، ٣/١٥٥: اإلتقان: ينظر) ١٠(
  ٧٨: هناية اإلجياز: ينظر) ١١(
   ٤، ١: واآلية من سورة الفاحتة، ٢٣٠: الربهان الكشاف: ينظر) ١٢(
  ١٩٩ - ٢/١٩٧: وعروس األفراح، ١/١٤٢: كواملعتر، ٣/١٥٥: اإلتقان: ينظر) ١٣(
  ١/١٤٢: واملعترك، ٣/١٥٥: اإلتقان: ينظر) ١٤(
   ٢/١٩٩: عروس األفراح: ينظر) ١٥(
 ٢/١٩٩: عروس األفراحو، ١/١٤٢: واملعترك، ٣/١٥٥: اإلتقان: ينظر) ١٦(
  ٢/٢٠٠١٩٩: عروس األفراحو، ١/١٤٢: واملعترك، ٣/١٥٥: اإلتقان: ينظر) ١٧(



 

 

 )٤٤.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

والذين اجتنبـوا    :يف قوله ) ١ (يفيد احلصر على ما نقله يف الكشاف      « : قال إنه  ،قلْب بعض حروف الكلمة   : الثالث عشر 
 ،من الطغيان ) فَعلوت (وزنه على قول   ألن   ؛ »الطاغوت« القلب لالختصاص بالنسبة إىل لفظ    :  قال ، الطاغوت أنْ يعبدوها  

 والقلب ، والبناء بناء مبالغة،ففيه مبالغات التسمية باملصدر   ) فَلَُعوت ( فوزنه ، قُِلَب بتقدمي الالم على العني     ،موتَحكملكوت ورَ 
  .)٢(»وهو لالختصاص إذ ال يطلق على غري الشيطان

 أثريت   قد  وكيف ،مسألة بالغية ختص تقدمي متعلقات الفعل      إىل   ه السيوطي من ذكر طرق احلصر الكثرية نبّ       انتهىوبعد أن   
  .؟حول املسألة البالغية مناقشة مفادها هل أن تقدمي متعلقات الفعل يفيد احلصر

 كان مفعوالً أو ظرفاً أو جمروراً ؛ وهلذا          سواء ،كاد أهلُ البيان يطبقون على أن تقدمي املعمول يفيد احلصر         « :قال السيوطي 
ال  إليـه     معناه :) ٤( إلىل اِهللا ُتْحَشرون   : ويف ، معناه خنصك بالعبادة واالستعانة    :) ٣( إياَك نعبُد وإياَك نستعنيُ    قيل يف ؛  
 وقدمت يف ، الشهادة األوىل أُخَّرت الصلة يف،) ٥( تكونوا ُشهداَء على الناِس ويكونَ الرسولُ عليكْم شهيداً      « : ويف ،لغريه

وخالف  . بشهادة النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم       اختصاصهم ويف الثانية إثبات     ،الغرض يف األوىل إثبات شهادهتم     ألن   الثانية ؛ 
 واستدل علـى    ، الذي يتومهه كثري من الناس من تقدمي املعمول َوْهمٌ         اإلختصاص : فقال يف شرح املفصل    ،يف ذلك ابن احلاجب   

أغىن عن   خملصاً له الدين   ورّد هذا االستدالل بأن    .)٧( بل اَهللا فاعبد   ،) ٦( فَاعبدو اَهللا خملصاً له الدينَ     :ك بقوله ذل
من  َبِل اهللا فاعبْد : بل قوله،) ٩( أَمَر أالّ تعبدوا إالّ إياهُ   :وقال ،)٨( واعبدوا َربَّكُمْ  : كما قال اهللا تعاىل    ،أعادة احلصر 

ملـا  ) أعبـد اهللا  ( فلو مل يكن لالختصاص وكان معناها، لئن أشركت ليحبطنَّ عملك : فإن قبلها ،اإلختصاصأدلة  أقوى  
 ،) ١٠( أفغَري اِهللا تأمروّني أَعُبـدُ  : بنحواإلختصاصوأعترض أبو حيان على مّدعي « .)بل ( الذي هو معىن   اإلضرابحصل  

 ورّد .ه مل يعبد اهللا كان أمرهم بالشرك كأنه أمر بتخـصيص غـري اهللا بالعبـادة   وأجيب بأنه ملا كان َمْن أشرك باهللا غريه كأن       
 وأُجيب بأنـه ال     . ما رّد به   أقوىوهو من    ،)١١( الًّ هدينا ونوحاً هدينا ِمْن قْبلُ     « : بقوله اإلختصاصصاحب الفلك الدائر    

 وعدمـه يف آيـة   اإلختـصاص جتمع ا وقد :اء الدين قال الشيخ هب. وقد خيرج الشيء عن الغالب ، بل الغلبة  ،ُيّدَعى فيه اللزوم  
 ويف  ،لالختصاصن التقدمي يف األوىل قطعاً ليس       إف ،)١٢( بلْ إياُه تدعونَ  . أَغَري اِهللا تدعونَ إن كنتْم صادقني      :واحدة ؛ وهي  

   .)١٣( ».لالختصاصإياه قطعاً 

                                                 
  ٢/١٠٤٩: افالكش: ينظر) ١(
  ١٧: واآلية من سورة الزمر، ٢/١٩٩،٢٠٠: عروس األفراحو، ١/١٤٢: املعترك: ينظرو، ٣/١٥٦: اإلتقان: ينظر) ٢(
  ٤: فاحتة الكتاب) ٣(
  ١٥٨: سورة آل عمران) ٤(
   ١٤٣: سورة البقرة) ٥(
  ٢: سورة الزمر) ٦(
  ٦٦: سورة الزمر) ٧(
  ٧٧: سورة احلج) ٨(
   ٤٠: سورة يوسف) ٩(
  ٦٤: رة الزمرسو )١٠(
  ٨٤: سورة االنعام)١١(
  ٤١، ٤٠: سورة األنعام )١٢(
  ١٥٧، ٣/١٥٦: اإلتقان: وينظر، ١/١٤٢،١٤٣: املعترك )١٣(



 

 

 )٤٥.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

ومل يقتصر السيوطي على ذكر      .)١ (علماء وأهل البيان  إن هذه املسألة البالغية اليت عرضها السيوطي لنا قد سبقه يف ذكرها ال            
 أيب حيـان علـى مـّدعي        وامنا نلمح عنده مشاركة يف الرأي أيضاً فقد أيـد رأي          ، العلماء فيهل   وعرض آراء  ،هذه املسألة 
 بدلوه وعلق   الذي ذهب إىل أن السيوطي قد أدىل      ) ٢ ( خالفاً لبعض الباحثني   ،من أقوى مارد به    إنه   : وقال عن رأيه   ،اإلختصاص

 فهذا  ، »اإلختصاصمن أقوى أدلة    «  أي السيوطي  :فقال »عبد وكن من الشاكرين   ابل اهللا ف  « :ابن احلاجب  إليه   على ما ذهب  
   .القول ليس للسيوطي وإمنا البن احلاجب نفسه

الد هباء أي و(وقال والده « : حيث قال،وختم السيوطي كالمه على احلصر واإلختصاص بالفرق بني احلصر واإلختصاص
شتهر كالم الناس يف أن تقدمي املعمول يفيد ا:  الشيخ تقي الدين يف كتاب اإلقتناص بني احلصر واإلختصاص)الدين السبكي
  وهم يقدمون ما هم به أْعىن ؛: وقد قال سيبويه يف كتابه.إمنا يفيد اإلهتمام:  ومن الناس من ينكر ذلك ويقول،اإلختصاص

 ، شيء آخراإلختصاصوإمنا ويفهم كثري من الناس من االختصاص احلصرة وليس كذلك؛ . تصاصوالبيانيون على إفادة االخ
 والفرق بينهما أن احلصر نفي غري املذكور وإثبات اإلختصاص وإمنا عربوا ب،والفضالء مل يذكروا يف ذلك لفظة احلصر

 واخلصوص مركب : من اخلصوصعالافت اإلختصاص قصد اخلاص من جهة خصوصه ؛ وبيانُ ذلك أن اإلختصاص و.املذكور
نه أخص من إ ف، كضرب زيد،يفصله عن غريه إليه والثاين معىن منضٌم.  أحدمها عام مشترك بني شيئني أو أشياء:من شيئني

 به خاصاً املخرب فصار ذلك الضرب ،َت بضرب عام وقع منك على شخص خاصخرب فإذا قلت ضربت زيداً أ.مطلق الضرب
 قد يكون ، وكونه واقعاً على زيد، وكونه واقعاً منك،ن زيد ؛ وهذه املعاين الثالثة ؛ أعين مطلق الضربمنك وم إليه ملا أنضم

بتداء  ذلك مبا ابتدأ به كالمه؛ فإن اإلعرف وُي، وقد يترجح قصده لبعضها على بعض.قصد املتكلم هلا ثالثتها على السواء
 قلت زيداً ضربُت ُعلَم أن خصوص الضرب على زيد فإذا ،ض املتكلم وأنه هو األرجح يف غر، على االهتمام بهبالشيء يدلّ
 . ويقصد من جهة خصوصه، والشك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان ؛ فقد يقصد من جهة عمومه.هو املقصود
إثبات وال  وهو الذي قصد أفادته السامع من غري تعرض وال قصد لغريه ب، وأنه هو األهم عند املتكلماإلختصاصوالثاين هو 

؛ للعلم بأن قائليه ال يعبدون ) ٣(إياَك َنعبُد : وإمنا جاء هذا يف، وهو نفي ماعدا املذكور، ففي احلصر معىن زائد عليه،نفي
 ،) ما يبغون إال غري دين اهللا (لو ُجعل يف معىن ،)٤( أَفغَري ديِن اهللا يبغونَ : فإن قوله، ولذا مل يطرد يف بقية اآليات،غري اهللا
آهلةً دون اِهللا  : وكذلك. ال جمرد بغيهم غري دين اهللا وليس املراد، لزم أن يكون املنكر احلصر، داخلة عليهاإلنكارومهزة 
 يف تقدمي ،)٦( وباآلخرِة هْم يوقنونَ : وقد قال الزخمشري يف.رادهتم آهلة دون اهللا من غري حصرإاملنكر  ،)٥( ُتريدونَ

 وأن ،تعريض بأهل الكتاب ومبا كانوا عليه من إثبات أمر اآلخرة على خالف حقيقته) ُهْم (لىع) يوقنون (وبناء) اآلخرة(
وهذا الذي قاله الزخمشري  .)٧ (لَ من قبلكنـزل إليك وما أنـز وأن اليقني ما عليه َمْن آمَن مبا أُ،قوهلم ليس بصادر عن إيقان

 .إيقان باآلخرة ال بغريها إنه أفاد أن إيقاهنم مقصور على) خرةاآل ( تقدمي: فقال، وقد أعترض عليه بعضهم.يف غاية احلسن
) ُهْم ( وتقدمي: مث قال املعترض. وليس كذلك،صرق من قائله مبٌين على ما فهمه من أن تقدمي املعمول يفيد الاالعتراضوهذا 

                                                 
: وعروس األفراح ، ١١٢، ١/١١١: وااليضاح، ٢/٣٩: واملثل السائر ، ٤٤١، ٤٤٠: ومفتاح العلوم ، ٤٧٤، ٣١٨، ١/٦٢: الكشاف: ينظر )١(
١٥٤، ٢/١٥١  
   ٩٨، ٩٧: للغوية والنحوية يف كتاب معترك األقراناملسائل ا: ينظر) ٢(
  ٤: فاحتة الكتاب) ٣(
 ٨٣: سورة آل عمران) ٤(
  ٨٦: سورة الصافات) ٥(
  ٤: سورة البقرة) ٦(
  ١/٢٣: الكشاف) ٧(



 

 

 )٤٦.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 .)١( نْ متسنا الناُر إالّ أَياماً معدودةً« : غريهم باآلخرة إمياناً بغريها حيث قالوان فيكون إيقا،أفاد أن هذا احلصر خيتص هبم

 وأهل الكتاب يوقنون هبا ، على ما يف ذهنه من احلصر ؛ أي أن املسلمني ال يوقنون إال باآلخرةاستمرارأيضاً وهذا منه 
   : وعلى تقدير تسليمه فاحلصر على ثالثة أقسام. وهذا ممنوع،فهمه احلصر إليه  وهذا فهم عجيب أجلأه.وبغريها

 ، قيل باملنطوق  ، ومقتضى إثبات القيام لزيد    ، صريٌح يف نفي القيام من غري زيد       – زيٌد    إالّ  ما قام  : كقوله ، مبا وإال    :حدهاأ
 فداللتـها علـى اإلخـراج       ،اإلخراجموضوعة لالستثناء وهو     »إالّ« ألن    وهو الصحيح لكنه أقوى املفاهيم ؛      ،وقيل باملفهوم 

 والتبس  ،باملفهوم إنه    بل قد يستلزمه ؛ فلذلك رجحنا      ،اج من عدم القيام ليس هو َعني القيام        ولكن اإلخر  ،باملنطوق ال باملفهوم  
   .باملنطوق إنه : فقال،على بعض الناس لذلك

 ازيد إذ  فكأنه يفيد إثبات قيام      ، وإن كان جانب اإلثبات فيه أظهر      ، وهو قريب من األول فيما حنن فيه       ، احلصر بإمنا  :والثاين
   .زيد باملنطوق ونفيه عن غريه باملفهوم إمنا قام :قلت

ما  إحدامها   : بل هو يف قوة مجلتني     ،لني وليس على تقدير تسليمه مثل احلصر يف األوّ        ، احلصر الذي قد يفيده التقدمي     :الثالث
 عليه  ما دلّ ون   واحلصر يقتضي نفي املنطوق د     . واألخرى ما فُهم من التقدمي     . وهو املنطوق  ، به احلكم نفياً كان أو إثباتاً      رُصّد

 وال يلزم أنك ال     ، أفاد التعريض بأن غريك يكرم غريه      – أنا ال أكرم إالّ إياك       : قلت فإذا .املفهوم ال مفهوم له    ألن   من املفهوم ؛  
 وهو ساكت عـن     ،أفاد أن العفيف قد ينكح غري الزانية       ،)٢( الزاين ال ينِكُح إالّ زانيةً أو ُمشركةً       : وقد قال تعاىل   .تكرمه
 :؛ بياناً ملا سكت عنه يف األوىل ؛ فلـو قـال            والزانيةُ ال ينكحنها إالّ زاٍن أو ُمشِركٍ       : فقال سبحانه بعده   ،حه الزانية نكا
 .اً بالـذات  د وليس ذلـك مقـصو     ، ومفهومه عند َمْن يزعم أهنم ال يوقنون بغريها        ،أفاد مبنطوقه إيقاهنم هبا    »باآلخرة يوقنون «

 ُيوقنـون   : وهـو دون قولنـا     ، فهو حصر جمازي   ، باآلخرة حىت صار غريها عندهم كاملدحوض      واملقصود بالذات قوة إيقاهنم   
   .باآلخرة دون غريها ؛ فاضبط هذا وإياك أن جتعل تقديره ال يوقنون إالّ باآلخرة

ود املهـم   كان املقص  » إالّ باآلخرة  ال يوقنون «  فلو جعلنا التقدير   ،أفاد أن غريهم ليس كذلك     »ُهْم« إذا عرفت هذا فتقدمي   
ال يـوقن    إنـه     ويطرح إفهـام   ، كما زعم املعترض   ، فيتسلط املفهوم عليه ؛ فيكون املعىن إفادة أن غريهم يوقن بغريها           ،النفي

وال شك أن هذا ليس مبراد ؛ بل املراد إفهام أن غريهم ال يوقن باآلخرة ؛ فلذلك حافظنا على أن الغرض األعظـم                        .باآلخرة
 مثل  ،احلصر مل يدل عليه جبملة واحدة      ألن    وأن املفهوم ال يتسلط على احلصر ؛       ،تسلط املفهوم عليه   لي ،إثبات اإليقان باآلخرة  

إن املفهوم أفـاد نفـي      :  وليس أحدمها متقيداً باآلخر حىت نقول      ،دلّ عليه مبفهوم مستفاد من منطوق     وإمنا  ما وإالّ ومثل إمنا ؛      
 إنـه   : ونقول ،مننع ذلك وحنن  غريهم ؛ وهذا كله على تقدير تسليم احلصر ؛          اإليقان احملصور ؛ بل أفاد نفي اإليقان مطلقاً عن          

   .)٣( ». وإن بينهما فرقاً،اختصاص

 فقد كان دوره هنا جمرد ذكر كالم الشيخ         ،تفتقر هذه السطور اليت أوردها السيوطي إىل كالم أو تعليق أو رأي خاص به             
وإن  ،)٤ (يف معرض كالمه على أحوال متعلقات الفعـل       ) هـ٧٧٣ت (ي الذي أورده ابنه الشيخ هباء الدين السبك       ،تقي الدين 

                                                 
   ٨٠: سورة البقرة) ١(
  ٣: سورة النور) ٢(
  ١٦٠ – ١٥٧ / ٣: اإلتقان: وينظر، ١٤٦-١/١٤٣: املعترك) ٣(
   ١٥٩-٢/١٥٤: األفراحعروس : ينظر) ٤(



 

 

 )٤٧.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

كونه أميناً يف ما نقله عنه مع بعض التغـيري يف طريقـة             و ، واسم الكتاب أيضاً   ، تصرحيه باسم صاحب الكتاب    ،كل ما قام به   
  . وهذا ما حلظناه يف هذه املسألة ويف بقية املسائل البالغية األخرى،األسلوب

 عارضـاً   ،اإلعجازي الذي ذكر فيه املسائل البالغية الداخلة ضمن الوجه          ،ختصاصواالا يف مبحث احلصر     هذا ما أفاده لن   
   . باسطاً أفكارهم ومناقشاهتم حوهلا،فيها آراء العلماء الذين سبقوه يف الزمن

 حيث حلظنا يف بدايـة      ، اليت يفهم منها تأييده مسألة بالغية معينة       اإلشارات جانب ذلك حملنا عند السيوطي بعضاً من         إىل
 ، وكيف بّين أقسامه حسب طـريف احلـصر        ، كيف حدَّ احلصر متابعاً فيه العلماء الذين سبقوه        اإلعجازيكالمه على الوجه    

 ، وأنه خاص بالقصر اإلضايف    ، حسب حال املخاطب    هو أن هذا التقسيم   إىل   والتقسيم الثاين للحصر الذي مل يشر فيه السيوطي       
والقصر هو احلصر وهو التخصيص     « : وقد كان متابعاً يف ذلك السبكي الذي قال فيه         ،بدالً من القصر  وإطالقه مصطلح احلصر    

وبذلك وجدنا السيوطي بعد البحث والتقصي عن هذه املسائل البالغية يف بطون كتب الـسابقني متابعـاً                  .)١( »...أمر بآخر 
 وصـّرح لنـا     ،جانب الذين تكلّم علـيهم     إىل   ، والتفتازاين ، والقزويين ، وابن الزملكاين  ، والسكاكي ،اينج اجلر :آلراء سابقيه 

   . العلماء متفقاً معهم يف اآلراءبأمساء وقد يكون السيوطي يف املواضع اليت يصّرح لنا ،بأمسائهم وكتبهم

: أمثال ومل يكتف بذكر أربع منها كما فعل سابقوه          ،عرض طرق احلصر بأنواعها الكثرية     إنه   وتتضح لنا جهوده البالغية يف    
السبكي الذي عمل على ذكر طرق احلصر بأنواعها الكثرية          إليه    ذاهباً يف ذلك إىل ما ذهب      ، والتفتازاين ، والقزويين ،السكاكي

وجتدر اإلشارة إىل أن السيوطي كان معتمداً يف هذا املبحث كل اإلعتماد على صـاحب عـروس                  .)٢ (واليت أفردها بالتفصيل  
 والذي عمل على بـسط أفكـار ورؤى البالغـيني يف املـسائل              ، من شّراح التلخيص   –  أي السبكي  –األفراح حيث كان    

   .) عروس األفراح (والبحوث البالغية يف كتابه

                                                 
  ٢/١٦٦: م ن) ١(
   ٢/١٦٦: م ن: ينظر) ٢(



 

 

 )٤٨.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  

א א
אא

   .جياز وتقليلها يف اإل،طناباإل زيادة األلفاظ يف ، ويقصد هبذين األسلوبني، البالغة يف علم املعاينأساليبومها من 

على أطراف املعاين ظالالً خفيفة يشتغل هبا الذهن ويعمل فيها اخليال           « : فائدة يف زيادة داللة الكالم ؛ كونه يترك        جيازولإل
   .)١( »معاٍن أخرى يتحملها اللفظ بالتفسري أو التأويل إىل  مث تتشعب،حىت تربزه وتتلون وتتسع

 وسيلة للمحافظة على     كونه ،جياز من أهم دواعي اإل    ت وكان ، أدهبم  فقد مارسه العرب يف    ، منذ اجلاهلية  جيازوقد ُعرف اإل  
 فكان طريقهم حلماية تـراثهم اللجـوء إىل         ،ندرة الكتابة و وبسبب ظروف اجملتمع الذي كان تسود فيه األمية          ،التراث األديب 

ر طائفة من األدباء أخذت التفنن يف        ولكن بظهو  ، ومل يلق النور على هذا اللون من األلوان البالغية عند ظهور اإلسالم            ،جيازاإل
  وإذا أتينـا   .) ٢ (رمى إليها ُي  ومن مث تطور مفهومه شيئاً فشيئاً حىت عدُّ غاية بالغية          ،جيازبدأ اإلهتمام بفن اإل   ف ،الكتابة وأساليبها 

يقـول   إنه   لظننت ؟جيازاإل ا م :لو أن قائالً قال لبعضنا    و« :قائالً جيازاإل حيدد مفهوم   رأينا األديب اجلاحظ   ،العصر العباسي إىل  
 وأتى بأمثلة   ،)الكالم احملذوف  ( باحلذف يف باب مساه    جياز فقد حتدث عن اإل    ،جياز وقد حبث اجلاحظ نوعي اإل     ،) ٣( »اإلختصار

 من ذلك تعليقه علـى قـول        ، القصر ولكن من غري تسمية     إجيازأيضاً   وتناول   ،) ٤ (كثرية يف احلديث وكالم الصحابة وغريهم     
فلو مل نقف من هذا الكتاب إالّ على هذه الكلمة لوجدناها           « :فقال »نحِس إمرىء ما يُ   قيمة كلَّ « :) عليه السالم  (علياإلمام  

 وأحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن        ، وغري مقصرة عن الغاية    ، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية     ،جمزئة مغنية و ،شافية كافية 
 حيث حتدث   ،بنوعيه من غري تسمية   أيضاً   جيازاإل وقد حتدث عن   ،أتوا بعد اجلاحظ ابن قتيبة     ومن البالغيني الذين     .) ٥( »كثريه
 ، وأورد شواهد قرآنيـة    ،اإلختصار ومساه   ، قليلة ألفاظين الكثرية يف    ا بأنه مجع املع   القرآين عندما وصف النظم     ، القصر إجيازعن  

 وقد أتى بأمثلـة كـثرية       ،) ٧() اإلختصار و فذاحل ( له باباً مساه    احلذف فقد عقد   إجياز وأما عن    .) ٦ (وأقواالً من كالم العرب   
 ملن  ال ينضب  وقد ُعّدت هذه األمثلة عوناً ومدداً        ، والفعل سمواإل متثلت يف حذف الكلمتني واجلملة وحذف احلرف         ،ومتنوعة

 وُعّد أول   ،) ٩ ( حذف إجياز قصر و  إجياز :على نوعني  جيازاإل قام بتقسيم   وعندما جاء الرماين   .) ٨ (أتى بعده من البالغيني والنقاد    
 ، وعندما أطل اجلرجاين بنظريـة الـنظم       ،) ١٠ ( وقد تابعه البالغيون الالحقون له يف هذا التقسيم        ،على نوعني  جيازاإل من قسم 

                                                 
 ٩٩: دفاع عن البالغة) ١(
  ١٦٦، ١٦٥: د درويش اجلندي، وعلم املعاين، ١٨٩، ١٨٨: د عبد العزيز عتيق، وعلم املعاين، ١٥٤: البالغة العربية يف دور نشأهتا: ينظر) ٢(
  ١/٩١: احليوان) ٣(
 ٢٨٩، ٢/٢٧٨ :البيان والتبيني: ينظر) ٤(
 ١/٨٣: م ن) ٥(
 ٣: تأويل مشكل القرآن: ينظر) ٦(
 ١٦٢: م ن: ينظر) ٧(
 ٢/٢١٩: من بالغة النظم العريب: ينظر) ٨(
 ٧٠: النكت يف إعجاز القرآن: ينظر) ٩(
  ٩١: البالغي دراسة حتليلية عجازواإل، ٣٤٥: املعاين يف ضوء أساليب القرآن: ينظر) ١٠(



 

 

 )٤٩.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 ،) ئل اإلعجازدال ( وذلك يف كتابه ،ا حبدسه وذائقته الفنية   م وبّين مواطنه  ،جيازاإل وقف على األسرار البالغية هلذين النوعني من      
   .) ١ (استطاعوا وهنلوا منه ما ، البالغيون الالحقون لههوقد أفاد من

) القـرآن جماز  (وبّين بعضاً من مواطنه البالغية يف كتابه إليه أول من التفت) هـ٢١٠ت ( فقد ُعّد أبو عبيدة   ،طنابأما اإل 
بيِه يا أبِت إين رأيت أََحَد عشَر كوكباً والشمَس والقمَر    إذ قالَ يوسُف أل    :ومن جماز املكرر للتوكيد قال    « : حيث قال  ،) ٢(

 ، أطال احلديث عنه   ،وعندما أتى اجلاحظ   .) ٣( » أعاد اللفظ  ، أوىل لَك فأوىل   : وقال ،أعدا الرؤية  ،  رأيتهم يل ساجدين  
 ، وال يؤتى على وصـفه     ،هي إليه ليس فيه حد ينت    إنه   ومجلة القول يف الترداد   « : إذ قال  ،وحدد له احلال واملقام الذي يستدعيه     

 وهارون ، وقد رأينا اهللا عز وجل ردد ذكر قصة موسى وهود          ، ومن حيضره من العوام واخلواص     ،وإمنا ذلك على قدر املستمعني    
 وأمور كثرية ؛ ألنه خاطب مجيع األمـم مـن العـرب             ، وكذلك ذكرك اجلنة والنار    ، وعاد ومثود  ،وشعيب وإبراهيم ولوط  

 – أبقـاك اهللا     –وقد بقيـت    « : وقال أيضاً  ،) ٤( » ومعاند مشغول الفكر ساهي القلب     ،كثرهم غيب غافل   وأ ،وأصناف العجم 
 وقد تطور .) ٥( » ووقف عند منتهى البغية، وليس بإطالة ما مل جياوز مقدار احلاجة       ،طناب وحتوج إىل اإل   ،أبواب توجب اإلطالة  

 الكالمتكرار   (بعنوان) تأويل مشكل للقرآن   ( عقد له باباً يف كتابه      حيث ،تطوراً ملحوظاً على يدي أبن قتيبة      طناب اإل أسلوب
 ،اإلختـصار أيضاً   ومن مذاهبهم    ، التوكيد واإلفهام  إلرادة ورأى فيه أن مذاهب العرب يف القول التكرار ؛           ،) ٦() والزيادة فيه 

 فإن كانـت    ، حبيث حتقق الزيادة فائدة    ،دة وهو للتعبري عن املعىن بعبارة زائ      ، املقام والغرض الذي يستدعيه    طنابوقد حدد لإل  
 بل كان الزائد تطويالً أو حشواً وكالمها        ،اًإطناب ومل يكن    ، فقد خرج األسلوب عن مراتب البالغة      ،الزيادة يف اللفظ لغري فائدة    

وقد جعلـوا    ، أفاد منها البالغيون الذين أتوا من بعده       ،نظرة فاحص متأمل   طناب اإل ألسلوب فكانت نظرته    .عيب يف الكالم  
   .) ٧ ( وحددوا كل نوع حتديداً دقيقاً، كثريةوأنواعاهلذا الفن البالغي صوراً 

                                                 
 ٢/٢١٩:  العريبمن بالغة النظم: ينظر) ١(
 ٢٣٣، ٢/٢٣٢: م ن: ينظر) ٢(
 ٣٤: والقيامة، ٤: يوسف: واآليتان من سوريت، ١/١٥: جماز القرآن حملمد حسني الصغري) ٣(
 ١/١٠٥: البيان والتبيني) ٤(
 ٦/٧: احليوان) ٥(
 ١٨٢: تأويل مشكل القرآن: ينظر) ٦(
 ٢/٢٣٤: من بالغة النظم العريب: ينظر) ٧(



 

 

 )٥٠.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  

   : عند السيوطيطنابواإل جياز اإل
 ،القـرآن  إعجـاز    ه وجعلهما من وجود   ، فقد وجدناه تكلم عليهما    ، البالغيني األسلوبنيأما السيوطي وجهوده يف هذين      

 ويف بداية حديثه عن هذا الوجه اإلعجازي        ، وذكر أهنما من أعظم أنواع البالغة      ،) ١( وكان ذلك يف الوجه السادس والعشرين     
فأجـاب   ،)٢( »؟جيـاز اإل  وهي داخلة يف قسم    ، أْو ال  – وهي املساواة    – هل بينهما واسطة     فاختل« : قائالً فيه  ،طرح سؤاالً 

 فسروها باملتعارف من كالم     ألهنم ؛ وال مذمومة   لكنهم جعلوا املساواة غري حممودة     ،السكاكي ومجاعة على األول   « أنبعندها  
 أداؤه بأكثر منها    طناب واإل ،بأداء املقصود بأقل من عبارة املتعارف      جيازاإل  وفسروا ،أوساط الناس الذين ليسوا يف رتبة البالغة      

 بلفـظ  طنـاب  واإل .بلفظ غري زائد  التعبري عن املراد     جيازاإل : فقالوا ، وابن األثري ومجاعة على الثاين     .لكون املقام خليقاً بالبسط   
األقرُب أن يقال إن املقبول من طرق التعبري عن املراد تأدية           « : حيث قال  ،يف هذه املسألة   وأورد أيضاً رأي القزويين      .)٣() أزيد
  والثالـث  ،جيـاز اإل  والثـاين  ، واألول املساواة  . أو زائد عليه لفائدة    ، أو ناقص عنه وافٍ    ، إما بلفظ مساٍو لألصل املراد     ،أصله
   .) ٤( » وإهنا من قسم املقبول،فعنده ثبوت املساواة.  والتطويل وبقوله لفائدة عن احلشو،اإلخالل واحترز بواٍف عن ،طناباإل

 .البالغيون بشأنه وختمه برأي القزويين     إليه    وما ذهب  ،) املساواة ( السيوطي بشكل موجز عن مصطلح      لنا ما عرضه ذلك  
 ، هل هو لرجحان نفيها    ؟ عدُم ذكرك املساواة يف الترمجة ملاذا      :فإن قلت « : حيث قال  ،) املساواة( بعدها ذكر رأيه يف مصطلح    

   .) ٥( »القرآن توجد خصوصاً يف ال تكاد وهو أن املساواة ، ثالثوألمر ، هلما: قلت؟ أو ألمر غري ذلك،أو عدم قبوهلا

أن املـساواة املـذهب      إىل    واليت تذهب  ،) املساواة ( اليت قيلت بشأن مصطلح    ،) ٦ ( خالف اآلراء   هنا نلحظ أن السيوطي  
  وقد يكون السبب يف رفض السيوطي وجـود املـساواة يف           . اليت ُمثل هلا بآيات قرآنية كرمية      ،طنابواإل جيازاإل املتوسط بني 

 فظّن أن هذه صـفة      ، وال ناقص عنه   ،املقصود باملساواة أن يكون اللفظ مساوياً للمعىن غري زائد عليه          ألن   الكرمي ؛ هو   القرآن
 خاصاً به يتميـز مـن       أسلوباًالكرمي   لقرآنل  فليس فيها شيء من البالغة ؛ وألن       ،تغلب على أساليب الكالم املعتاد عند البشر      

كثرياً مـن    ألن   غري حمق يف رأيه هذا ؛      إنه    إالّ ،الكرمي القرآن  فلم يعد السيوطي املساواة موجودة يف      ،أساليب البشر وكالمهم  
 أصـل  أو زائداً على     ، مع الوفاء به   ، أو أن يكون اللفظ أقل من املعىن       ،الكرمي وردت وفيها اللفظ مساوياً للمعىن      قرآنال آيات

فمْن يعمـلْ    : املساواة بأسلوب فمن ذلك ورد قوله تعاىل       .) ٧ ( وذلك حسب ما يقتضيه املقام وما يناسبه       ،املعىن املراد لفائدة  
كل  :يف قوله  جيازاإل بأسلوبع آخر    وورد معىن اآلية يف موض     ،) ٨( ملْ مثقالَ ذرٍة شراً َيَرهُ    ومن يع . مثقالَ ذرٍة خرياً يرهُ   

                                                 
 ١/٢٢٢: املعترك: ينظر) ١(
 ٣/١٦١: اإلتقان: وينظر، ١/٢٢٢: املعترك) ٢(
 ١/٢٢٢: املعتركو، ٣/١٦١: اإلتقان) ٣(
 ١٧٨، ١/١٧٧: واإليضاح، ١٦٢، ٣/١٦١: اإلتقان: وينظر، ١/٢٢٢: املعترك) ٤(
 ١/٢٢٢: املعترك و،٣/١٦٢: اإلتقان) ٥(
: واملختـصر ، ٣/٣٢٢: والطراز، ٦٥: ومنهاج البلغاء ، ١٩٧: التحبريوحترير  ، ٧٩: وبديع القرآن ، ١٣٦: وإعجاز القرآن ، ١٨٤: الصناعتني )٦(
١٨١، ٣/١٨٠ 
 ٤٤، ٤٣: والبالغة العربية تأصيل وجتديد، ١٦٣، ١٦٢: ددرويش اجلندي، علم املعاين: ينظر) ٧(
 ٨-٧: سورة الزلزال) ٨(



 

 

 )٥١.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

وقل احلـق مـن      :قوله سبحانه يف   ،طناب اإل بأسلوب وورد معىن هذه اآلية يف موضع آخر         ،) ١( إمرىء مبا كسب رهني   
حاط هبم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي         ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظاملني ناراً أ           

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالً أولئك هلـم               . الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً    
ني فيها  جنات عدن جتري من حتتهم األهنار حيلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستربق متكئ                  

  .) ٢( على األرائك نعم الثواُب وحسنت مرتفقاً

ومثـل يف    ،)٣( وال حييق املكُر السيُء إالّ بأهلهِ      :وذكر السيوطي أن صاحب التلخيص مثّل هلا بآي من الذكر احلكيم          
  .) ٤( وإذا رأيَت الذين خيوضونَ يف آياتنا فأعرض عنهم : بقول اهللا تعاىلاإليضاح

 ونقل قوالً عن    ،يـبـ واخلطي ، كما يؤخذ من املفتاح    ، مبعىن واحد  اإلختصار و جيازاإل أن كالً من   إىل   طيه السيو وقد نبّ  
 وقد رّد على هذا القول برأي للشيخ هباء الدين الذي يـرى             ،جيازلإل خالفاً   ،ختصار خاص حبذف اجلمل    أن اإل  :بعضهم مفاده 

 التطويـل   اإلسـهاب  ألن   ؛أخص منه  إنه   واحلق ،اإلسهابقيل مبعىن    طناب اإل أنإىل  أيضاً  ونبه  ) ٥ (شيءبأن هذا الفرق ليس     
  .)٦ ( كما ذكره التنوخي وغريه،لفائدة أو لغري فائدة

  . حذفإجياز و، قصرإجياز :قسمان جيازاإل نإ وقال ،جيازاإل وعقد فصالً يف 

  

  إجياز القصر
 : ومن بينها قول الشيخ هباء الدين      ، القصر إجيازيان حدَّ    وذكر أقواالً كثرية يف ب     ، هو الوجيز بلفظه   : القصر إجيازقال يف حّد    

 .) ٧ ( قصر إجياز وإن كان كالماً يعطي معىن أطول منه فهو          ، حذف إجيازالكالم القليل إن كان بعضاً من كالم أطول منه فهو           
عىن أقل من   امل إىل   فظ بالنسبة  هو أن يكون الل    : وقول اآلخر  ،وأورد قوالً عن بعضهم مفاده القصر هو تكثري املعىن بتقليل اللفظ          

 القصر ؛ كونه يدلّ على التمكن يف الفصاحة ؛ وهلذا قال الرسول صلى              إجيازوبّين السيوطي سبب حسن     . القدر املعهود عادة  
  .) ٨( »تيت جوامع الكلموأُ« :اهللا عليه وآله وسلم

اخلايل  جيازاإل :وقال الطييب يف التبيان   « :ل حيث قا  ،اخلايل من احلذف   جيازاإل يب عن ـبـوقد نقل السيوطي ما ذكره الطي     
  :من احلذف ثالثة أقسام

                                                 
 ٢١: الطورسورة ) ١(
 ٣٠-٢٩:  الكهفسورة) ٢(
 ٤٣: سورة فاطرواآلية من ، ١٨٨، ١/١٨١: واإليضاح، ٢١٣: والتلخيص، ١/٢٢٢: واملعترك، ٣/١٦٢: االتقان: ينظر) ٣(
 ٦٨: سورة األنعامواآلية من ، ١٨٢، ١٨١/ ١: وااليضاح، ٢١٣: والتلخيص، ١/٢٢٢: واملعترك، ٣/١٦٢: االتقان: ينظر) ٤(
  ٣/١٦٩: وعروس األفراح، ١/٢٢٣: واملعترك، ٣/١٦٢: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٧٠: واالقصى القريب، ٣/١٧٠: وعروس األفراح، ١/٢٢٣: واملعترك، ٣/١٦٢: اناإلتق: ينظر) ٦(
 ٣/١٨٣: عروس األفراح) ٧(
 ١/٢٢٣: واملعترك، ٣/١٦٣: اإلتقان: ينظر) ٨(



 

 

 )٥٢.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 ...إنُه ِمْن سليمن وإنُه بسِم اِهللا الرمحِن الـرحيمِ  : كقوله تعاىل، وهو أن ُيقصر اللفظ على معناه     ، القصر إجياز: أحدها
 . قوالب معناه  ألفاظه كانت   : يف وصف بليغ    وقيل . والكتاب واحلاجة  ،مجع يف أحرف العنوان    وأُتوين مسلمنيَ  :قولهإىل  ) ١(

   .جياز وهذا رأي من يدخل املساواة يف اإل:قلت

به ّسماه بدر الدين بـن مالـك يف          و أيضاً ويسمى بالتضييق    ، وهو أن يقدر معىن زائداً على املنطوق       ، التقدير إجياز: الثاين
 فمْن جاَءُه موعظةٌ من ربِه فانتهى فلُه ما سـلفَ     :و حن ،كالم ما صار لفظه أضيق من قدر معناه       الاملصباح ؛ ألنه نقص من      

   . أي الضالني الصائرين بعد الضالل إىل التقوى،) ٣( ُهدًى للمتقَني ، فهي له ال عليه،أي خطاياه غُفرت) ٢(

فـإن   ،)٤( ...نإنَّ اَهللا يأمُر بالعدِل واإلحـسا      : حنو ، وهو أن حيتوي اللفظ على معاٍن متعددة       ،اجلامع جيازاإل :الثالث
 ،عتقاد واألخالق والعبودية  مجيع الواجبات يف اإل    إىل   العدل هو الصراط املستقيم املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط املؤدى به          

 أي تعبـده خملـصاً يف       ، أنْ تعبَد اهللا كأنَك تراه     :واإلحسان هو اإلخالص يف واجبات العبودية لتفسريه يف احلديث بقوله         
 ،هو الزيادة على الواجب من النوافـل       ،وإيتاء ذي القرىب  ، ما ال ُيحصى   إىل    احلذر  آخذاً أهبةَ  ،قفاً يف اخلضوع   ووا ،نيتك

 أو كل   الغضبيةاإلفراط احلاصل من آثار      إىل    وباملنكر ،القوة الشهوانية  إىل    وأما يف النواهي فبالفحشاء اإلشارة     .هذا يف األوامر  
آيـة   القرآن  ما يف  : وهلذا قال ابن مسعود    :قلت« :فقال السيوطي  ،)٥(» الفائض عن الومهية   عالءاإلست إىل    وبالبغي ،م شرعاً حمّر

قرأها يومـاً مث وقـف       إنه    وروى البيهقي يف شعب األميان عن احلسن       . أخرجه يف املستدرك   .أمجع للخري والشر من هذه اآلية     
 وال ترك  ،مجعه  من طاعة اهللا شيئاً إالّ     واإلحسان ما ترك العدل      إن اهللا مجع لكم اخلري والشر كله يف آية واحدة ؛ فو اهللا             :فقال

 جبوامع  تعث بُ : شهاب يف معىن حديث الشيخني      أيب بناعن  أيضاً   وروي   .الفحشاء واملنكر والبغي من معصية اهللا شيئاً إالّ مجعه        
 يف الكتب قبله يف األمر الواحد واألمرين     بلغين أن جوامع الكلم أن اهللا جيمع لكم األمور الكثرية اليت كانت تكتب             : قال ،الكلم

  .)٦( »وحنو ذلك
 قـول   : منها ، وتعليقاً اً واليت مل خترج عما ذكره البالغيون املتقدمون استشهاد        ،ية الكرمية القرآنوقد ذكر طائفة من اآليات       

 العفو التساهل والتسامح يف     يف أخذ  ألن   فإهنا جامعة ملكارم األخالق ؛    « : قال السيوطي  ، ...خذ العفوَ  :الباري عز وجل  
 ويف  ، ويف األمر باملعروف كفُّ األذى وغضُّ البصر وما شاكلهما مـن احملرمـات             ،الدين إىل   احلقوق واللني والرفق يف الدعاء    
   . )٨ (وا هبذه اآلية الكرميةاستشهد ومل خيرج تعليقه عما ذكره غريه من البالغيني الذين ،) ٧( »اإلعراض الصرب واحللم والتؤدة

 ، وأسعد وأشـقى   ، وأهلك وأبقى  ، ومسى ، ونعت ، وأخرب ونادى  ،أمر فيها وهنى  « :قال ...يا أرُض ابلعي ماَءكِ    :وقوله
 وقـد أفـردت     . والبيان جلفت األقالم   جيازاإل و وقص من األنباء ما لو ُشرح ما اندرج يف هذه اجلملة من بديع اللفظ والبالغة              

                                                 
 ٣٠،٣١: سورة النمل) ١(
 ٢٧٥: سورة البقرة) ٢(
 ٢: سورة البقرة) ٣(
  ٩٠: سورة النحل) ٤(
  ١٥٤، ١٥٣:  يف علم املعاين والبيان للطيـبـيالتبيان: وينظر، ٢٢٤، ٢٢٣/ ١: املعتركو، ٣/١٦٣: اإلتقان) ٥(
  ٢٢٥، ٢٢٤/ ١: املعتركو، ٣/١٦٤: اإلتقان) ٦(
 ١٩٩: واآلية من سورة األعراف، ١/٢٢٥: املعتركو، ٣/١٦٤: اإلتقان) ٧(
  ١٢٧، ٢/٨٨: والطراز، ١/١٨٤: واإليضاح، ١٨٣: الصناعتني: ينظر) ٨(



 

 

 )٥٣.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 بعد  ،أمجع املعاندون على أن طوق البشر قاصر عن اإلتيان مبثل هذه اآلية           : العجائب للكرماين ويف   ،)١ (بالغة هذه اآلية بالتأليف   
 وجودة معانيها يف تصوير احلال مـع        ، وحسن نظمها  ،أن فتشوا مجيع كالم العرب والعجم فلم جيدوا مثلها يف فخامة ألفاظها           

  .)٢( » من غري إخاللجيازاإل

 ،مجع يف هذه اللفظة أحد عشر جنساً من الكالم        « : فقال السيوطي  ، ...ا مساكنكم يا أيها النمل ادخلو    :وقوله تعاىل 
  والكنايـة  ،) يـا  (فالنداء . وأشارت وأعذرت  ،ت وعّمت  وخصّ ،رت وحذّ ، وقّصت ، وأمرت ، ونّبهت وّمست  ،ت وكََنتْ ناَد
  والتخـصيص  ،) ال حيطمنك  (التحذير و ،) مساكنكم ( والقصص ،) ادخلوا (واألمر) النمل ( والتسمية ،) ها ( والتنبيه ،) أّي(
 ، وحقها، وحق رسوله،حق اهللا:  فأدت مخسة حقوق   ).ال يشعرون  ( والعذر ،) هم ( واإلشارة ،) جنوده ( والتعميم ،) سليمان(

   .) ٣( ». وحق جنود سليمان،وحق رعيتها

 ألن  ؛ن معناه كثري ولفظه قليـل     إف« :قال ،ولكم يف القصاص حيوةٌ    :ية اليت ذكرها قوله تعاىل    القرآنومن بني الشواهد    
 فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثري من        ،م على القتل  أال ُيقدِ  إىل   مىت قََتل قُِتلَ كان ذلك داعياً      إنه   علمإذا  اإلنسان  معناه أن   

ند العرب يف   ر ما كان ع   جلت على أو  ّضوقد ذكر أن هذه اآلية فُ      .)٤( » وكان ارتفاع القتل حياةً هلم     ،قتل الناس بعضهم لبعضٍ   
 : وقال ،إنكار هذا التفضيل   إىل   أن ابن األثري أشار   أيضاً   وذكر   ، القتل أنفى للقتل بعشرين وجهاً أو أكثر       : وهو قوهلم  ،هذا املعىن 

 وقد تـابع الـسيوطي يف   ،) ٥ ( إمنا العلماء يقدحون أذهاهنم فيما يظهر هلم من ذلك،تشبيه بني كالم اخلالق وكالم املخلوق     ال
 ،وقد عرض السيوطي أوجه املقارنة بني اآلية الكرميـة والقـول املـأثور    .)٧ ( والزركشي،) ٦ (ارة هباء الدين السبكيهذه اإلش 
ومن املعروف أن هذه املقارنة قد دارت يف كتب البالغة عند املتقدمني واملتأخرين ؛ لبيـان أن                  .)٨ (عشرين وجهاً  إىل   وأوصلها

 ،القـرآن  بالغة   إليها وأن أية بالغة مهما علت فأهنا لن تبلغ القمة اليت وصلت             ، البالغة قد بلغ الغاية القصوى يف     القرآن نظم
ذكره السيوطي من     وإن ما  ،وتابعه بعد ذلك البالغيون    ،)٩ (د املقارنة بني هذين املعنيني    قأن املربد أول من ع     إىل   وجتدر اإلشارة 
 ومل يكـن    .ه من األدلة اليت تسمو هبا بالغة قرآننا الكرمي        وذكر وما )١٠ (البالغيون إليه   ى كان ملخصاً ملا اهتد    ،وجوه التفضيل 

عروس  (ذلك هباء الدين السبكي صاحب     إىل    فقد سبقه  ،عشرين وجهاً  إىل    اليت وصلت  ،السيوطي أول من أمجل هذه الوجوه     
  .)١١() الربهان (الزركشي صاحب و،) األفراح

                                                 
ـ وحترير الت ، ٣٤٣ – ٣٤٠: وبديع القرآن ، ٦٥٨-٦٥٤: ومفتاح العلوم ، ٣٧، ٣٦: دالئل االعجاز : نظري) ١( : والطـراز ، ٦١٣ – ٦١١: بريح
٢٥٠ – ٣/٢٢٨  
  ٤٤: واآلية من سورة هود، ٢٢٦، ١/٢٢٥: املعتركو، ٣/١٦٥: اإلتقان) ٢(
 ١٨: واآلية من سورة النمل، ١/٢٢٦: املعتركو، ٣/١٦٥: اإلتقان) ٣(
 ١٧٩: واآلية من سورة البقرة، ٣/١٨٤: وعروس األفراح، ١/١٨٢: واإليضاح، ٢٢٧/ ١: املعترك: وينظر، ٣/١٦٦: اإلتقان) ٤(
 ١٢٧، ٢/١٢٦: واملثل السائر، ٢٢٧/ ١: املعتركو، ٣/١٦٦: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ١٨٥ / ٣: عروس األفراح: ينظر) ٦(
 ٢٢٢ / ٣: الربهان للزركشي: ينظر) ٧(
 ٢٢٩ - ٢٢٧ / ١: واملعترك، ١٦٩ – ٣/١٦٧: اإلتقانينظر ) ٨(
  ٦٧: البالغة: ينظر) ٩(
، ١٢٦ / ٢: املثل الـسائر  و، ٤٩ / ٥: التفسري الكبري و، ٢٤٦، ٢٤٥: وسر الفصاحة ، ٧٢، ٧١: النكت يف إعجاز القرآن   : يف ذلك : ينظر) ١٠(
 – ١٨٥ / ٣: املختـصر ، ١٢٨، ٢/١٢٧: الطـراز و، ١٨٣، ١/١٨٢: اإليضاحو، ٤٦٩، ٤٦٨: حترير التحبري و، ١٩٥ – ١٩٢: بديع القرآن و

١٩٠  
  ٢٢٥ – ٣/٢٢٢  والربهان،١٨٩ – ٣/١٨٥ عروس األفراح: ينظر) ١١(



 

 

 )٥٤.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

   :) ١ (جيازعاً من اإل القصر بتنبيهات ذكر فيها أنواإجيازوختم السيوطي 

 بكالم قليل ذي معاٍن     باإلتيان وفسرها   ، البديع أنواعاليت ذكرها قدامة بن جعفر من       ) اإلشارة ( عد السيوطي  :التنبيه األول 
 وقال السيوطي أن ابن أيب األصبع املصري .) ٢ ( وقد تابع يف ذلك السبكي صاحب عروس األفراح        ، قصر بعينه  إجياز عدها   ،مجة

  .)٣ (ما تضمن أو التزامإ اإلشارة داللة ، املطابقةجيازاإلداللة و وهي أن ،اإلشارة وجيازاإل دالليتفرق بني 

وهو حصول  ، نوعاً يسمى التضمني   جيازاإل أن من  )القرآن إعجاز( الباقالين ذكر يف     بكرن أبا   إ : قال السيوطي  :التنبيه الثاين 
 ، معلوم : كقولك ، أحدمها ما يفهم من البنية     : نوعان وإن التضمني ،  عنه معىن يف لفظ من غري ذكر له باسم أو صفة هي عبارة           

 يف األمور بامسه    االستفتاح فإنه تضمن تعليم     ، كبسم اهللا الرمحن الرحيم    ، من معىن العبارة   : والثاين ،البد من عامل   إنه   فإنه يوجب 
   .)٤ (على جهة التعظيم هللا والتربك بامسه

   : القصرإجياز وغريمها أن من أنواع )٥(كر ابن األثري وصاحب عروس األفراح ذ: قال السيوطي:التنبيه الثالث

حرفه  ألن    ؛ : وباب العطف  . اجلملة فيها نابت مناب مجلتني     ألن غريمها من أدواته ؛       أو  أو أمنا  بإالّ سواء كان    ،باب احلصر 
   .وضع لإلغناء عن إعادة العوامل

   . وعلى املفعول بوضعه،عل بإعطائه حكمه ؛ ألنه دلّ على الفا:وباب النائب عن الفاعل

   .املنفصل مكان املتصل إىل عدلال ُي وهلذا ، الظاهر اختصاراً عن ؛ كونه وضع لالستغناء: وباب الضمري

مل تقدر علـى    إذا  : ومنها باب التنازع   .واحد سد مسد املفعولني من غري حذف       اإلسم    حمل ألنوباب علمُت أنك قائم ؛      
   .رأي الفراء

   . طرح املفعول اختصاراً على جعل املتعدي كالالزمومنها

مـاال   إىل    وهكـذا  ؟ أهو عشرون أم ثالثون    : يغين عن قولك   ؟) ككم مالُ  ( فإن ، والشرط االستفهام أدواتومنها مجيع   
   .يتناهى

   .ومنها األلفاظ املالزمة للعموم كأحد

تساع  السيوطي مصطلح اإل    وعدّ .حلرف فيها مقامة اختصاراً    وأقيم ا  ،نه يغين عن تكرير املفرد    إ ف ،ومنها لفظ التثنية واجلمع   
 كفواتح  ، ألفاظه من املعاين   ما حتتمله  وهو أن يأيت بكالم يتسع فيه التأويل حبسب          ،جيازاإل  من أنواع  -وهو من أنواع البديع   –

  .)٦ ( اإلصبع املصريأيبأن هذا املصطلح ذكره ابن  إىل السور وأشار السيوطي

                                                 
 ٢٣١، ٢٣٠/ ١: املعتركو، ١٧٠، ٣/١٦٩: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٤/٤٧١: عروس األفراح: ينظر) ٢(
  ٨٢: بديع القرآن: ينظر) ٣(
 ٤١٤ - ٤١٢: إعجاز القرآن: ينظر) ٤(
 ١٩٠، ٣/١٨٩: وعروس األفراح، ١٢٣، ١٢٢: اجلامع الكبري: ينظر) ٥(
 ١٧٣: بديع القرآن: ينظر) ٦(



 

 

 )٥٥.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

األنواع   وإن كانت تلك    حىت  وقلما جند مثل هذه اجلهود يف كتاب آخر        ،وأنواعه القصر   إجيازوطي عن   ذلك ما ذكره السي   
يرجع الفضل له يف ذكرها ومجعها من بطون كتب متفرقة مـذكورة   إنه  القصر ليست من مستخرجاته إالّإجيازالداخلة ضمن  
  .هنا وهناك

   احلذف إجياز
   :رد السيوطي فيه أسباب احلذف اليت ترد يف الكالم منها وقد أو،جيازاإل وهو القسم الثاين من

  .حتراز عن العبث لظهورهلالختصار واإل .١

 وهذه هـي    ، وأن اإلهتمام باحملذوف يفضي إىل تفويت املهم       ،وللتنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان باحملذوف        .٢
حتذير مبعـىن ذروا أو     ) ناقة اهللا ف (،  وسقييها ناقة اهللا  :جتمعا يف قوله سبحانه   ا وقد   ،غراءفائدة باب التحذير واإل   

 .) ١ (لزموااإغراء مبعىن ) سقياها(و ،تركواا

 حيسن احلـذف    إمنا« :يقول الذي   ، وقد ذكر رأي حازم القرطاجين     ،واإلعظام التفخيم   :ومن أسباب احلذف أيضاً    .٣
 بداللة احلال وتترك    ىفيحذف ويكتف  ، فيكون يف تعدادها طول وسآمة     ، به تعديد أشياء   أو يقصد  ،لقوة الداللة عليه  

وهلذا القصد يؤثر يف املواضع اليت يـراد هبـا التعجـب            :  قال ،النفس جتول يف األشياء املكتفى باحلال عن ذكرها       
فحذف اجلواب إذ كان     ،حىت إذا جاؤها وفُِتحت أبواهبا      ومنه قوله يف وصف أهل اجلنة      ،والتهويل على النفوس  

 فجعل احلذف دليالً على ضيق الكالم عن وصف مـا يـشاهدونه             ، عند ذلك ال يتناهى    وصف ما جيدونه ويلقونه   
ولو ترى إذ  :وأضاف السيوطي قوله سبحانه .)٢( » وال تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك   ،وترك النفوس تقدر ما شاءته    

  .)٣( »رأيت أمراً فظيعاً ال تكاد حتيط به العبارةلأي « : فقال معلقاً، وقفوا على الناِر

 أي يف   ، يوسف أعرض عـن هـذا      : له بقوله سبحانه   استشهد و ،االستعمالومن األسباب التخفيف لكثرة      .٤
  .)٥ واملقيمي الصلوِة : واجلمع السامل كقوله سبحانه،)مل يك(  ومنها حذف نون،) ٤()يا (حذف حرف النداء

 .) ٧( فَعَّالٌ ملا يرُيد :قولهأيضاً و ،) ٦( عامل الغيب والشهادة : كقوله تعاىل،ومنها كونه ال يصلح إالّ له .٥

نوع من داللة احلال اليت لساهنا       إنه   : الذي قال  ، الزخمشري قول وقد أورد    ،ولشهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء      .٦
هذا مكان ُشهر وعرف بتكرير      ألن   ؛ »َتساءلونَ بِه واألرحامَ  « : وقد ُحمل عليه قراءة محزة     ،أنطق من لسان املقال   

  .) ٨ ( فقامت الشهرة مقام الذكر،راجلا

                                                 
  ١٣: واآلية من سورة الشمس، ٢٣١/ ١: املعتركو، ٣/١٧٠: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٧٣: واآلية من سورة الزمر، ٣٩١: منهاج البلغاء: وينظر، ٢٣١/ ١: املعتركو، ٣/١٧١: اإلتقان) ٢(
   ٢٧: واآلية من سورة األنعام، ٢٣١/ ١: املعتركو، ٣/١٧١: اإلتقان) ٣(
  ٢٩:  سورة يوسفواآلية من، ٢٣٢ ،٢٣١/ ١: املعتركو، ٣/١٧١: اإلتقانينظر ) ٤(
   ٣٥: واآلية من سورة احلج، ٢٣٢/ ١: املعتركو، ٣/١٧١: اإلتقان ينظر )٥(
  ٩٢: واآلية من سورة املؤمنون، ٢٣٢/ ١: املعتركو، ٣/١٧١: اإلتقان ينظر )٦(
  ١٠٧: واآلية من سورة هود، ٢٣٢/ ١: املعتركو، ٣/١٧١: اإلتقان ينظر )٧(
  ١: واآلية من سورة النساء، ١/٢١٢: والكشاف، ٢٣٢/ ١: املعتركو، ٣/١٧٢: اإلتقان ينظر )٨(



 

 

 )٥٦.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

قـالَ رب الـسموات     . قال فرعون وما ربُّ العاملني     : كقوله سبحانه  ،عن ذكره تشريفاً له    صيانتهأيضاً  ومنها   .٧
 ،)هـو ربّ  (  أي ، قبل ذكر الـرب    :حذف فيها املبتدأ يف ثالثة مواضع     « :وقد قال السيوطي معلقاً    ،...واألرض

اهللا تعظيماً   اسم   ستعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال فأضمر      اموسى   ألن   ؛ ) املشرق اهللا ربّ (و ، )اهللا رّبكم (و
 أي  ، ربَّ أرين أنظـْر إليـكَ      : له بقوله سـبحانه    استشهدأن السبكي    إىل   وقد أملح السيوطي   .)١(»وتفخيماً
  .)٢(ذاتك

  .)٣()املنافقون(أو ) هم ( وقّدره بـ، ُصمٌّ ُبكٌم : له بقولهاستشهد و، صيانة اللسان عنه حتقرياً له:اومنه .٨

أي على العبادة وعلـى أمورنـا       « : فقال معلقاً  ، وإياَك نستعنيُ  : كقوله تعاىل  ،وقد يرد احلذف لقصد العموم     .٩
  .)٥ ( مبعىن كل واحد، واهللا يدعو إىل دار السالم :قوله سبحانهأيضاً  ومنها ،) ٤( »كلها

 .) ٦ ( وما قالك: فالتقدير، ىماودعَك ربُّك وما قل :ية كقوله سبحانهرآنالقوقد يأيت احلذف مراعاة للفاصلة  .١٠

 فقال ، فلو شاء هلديكُْم : كقوله تعاىل، كما ورد يف فعل املشيئة،وقد يرد احلذف لقصد البيان بعد اإلهبام .١١
 ال يدري ما ، عليهبهمنا ، تعلّقت نفسه مبا شاء)فلو شاء( مسع السامع افأنه إذ ،أي فلو شاء هدايتكم« :السيوطي

مفعول املشيئة مذكور يف  ألن  وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط ؛، بعد ذلكاستبان فلما ذكر اجلواب ،هو
 بشيٍء نوال حييطو : كقوله تعاىل، بغري اجلواباستدالال وقد يكون مع غريها ، وأضاف السيوطي،) ٧( »جواهبا

 إال إذاذكروا أن مفعول املشيئة واإلرادة ال يذكر ) ٩ (أن أهل البيان إىل طيوأشار السيو .)٨( ِمْن علمه إال مبا شاَء
لو أردنا أنْ  :وقوله تعاىل ،)١٠( ملن شاء منكم أن يستقيَم : من ذلك قول الباري سبحانه،كان غريباً أو عظيماً

نه يلزم من وجود املشيئة أل« : وعلل السيوطي سبب كثرة حذف املفعول مقارنة بسائر األفعال.) ١١( نتخذَ هلواً
 فاملشيئة املستلزمة ملضمون اجلواب ال ميكن أن تكون إال مشيئة اجلواب ؛ ولذلك كانت اإلرادة مثلها ،وجود املشاء

فهو املذكور يف ) لو (حذف بعد ا إذ:قالوا ، ذكره الزملكاين والتنوخي يف األقصى القريب،يف أطراد حذف مفعوهلا

                                                 
  ٢٨ - ٢٣: واآلية من سورة الشعراء، ٢٣٢/ ١: واملعترك، ٣/١٧٢: اإلتقان) ١(
   ١٤٣: واآلية من سورة األعراف، ١٤٣ / ٢: عروس األفراحو، ٢٣٢/ ١: واملعترك، ٣/١٧٢: اإلتقان ينظر )٢(
  ١٨: واآلية من سورة البقرة، ٢٣٢/ ١: واملعترك، ٣/١٧٢: اإلتقانينظر ) ٣(
 ٤: واآلية من سورة الفاحتة، ٢٣٣، ٢٣٢/ ١: واملعترك، ٣/١٧٢: اإلتقان)٤(
 ٢٥: واآلية من سورة يونس، ٢٣٣/ ١: واملعترك، ٣/١٧٢: اإلتقانينظر ) ٥(
 ٣: واآلية من سورة الضحى، ٢٣٣/ ١: واملعترك، ٣/١٧٢: اإلتقانينظر ) ٦(
 ١٤٩: واآلية من سورة االنعام، ٣/١٧٢: االتقان: وينظر، ١/٢٣٣: املعترك) ٧(
   ٢٥٥: واآلية من سورة البقرة، ٢٣٣/ ١: واملعترك، ٣/١٧٢: اإلتقانينظر ) ٨(
: وعروس األفراح ، ٢/١٠٥: والطراز، ١٨٨، ١٨٧: بديع القرآن :  البن الزملكاين  يف علم البيان  والتبيان  ، ٢/٩٨: املثل السائر : يف ذلك : ينظر) ٩(
١٣٢، ١٣١/ ٢   
   ٢٨: سورة التكوير) ١٠(
  ١٧: نبياءسورة األ) ١١(



 

 

 )٥٧.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 فإن املعىن لو شاء ربنا إرسال ،)١( الوا لو شاء رُبنا ألنـزلَ مالئكة« :األفراحعروس   وأورد يف،جواهبا أبداً
 ) ٢( »املعىن معني على ذلك ألن ل املالئكة ؛نـز ألالرسل

مل يضف شيئاً ؛ فقد متثلت جهوده جبمع كل ما قيل عن أسـباب               إنه    إالّ ، احلذف إجيازذلك ما أفاده السيوطي يف أسباب       
صاً متصرفاً  لخ وكان يف كل ذلك م     ،) ٣ (الزركشي و  هباء الدين السبكي   : أورد ما ذكره من سبقه من البالغيني        حيث ،احلذف

   .يف ما أورده

قال الـشيخ عبـد     « : حيث قال  ، واآلخر البن جين   ،قولني أحدمها لعبد القاهر اجلرجاين     إىل   وقد أشار السيوطي يف فائدة    
 ومسى ابن جين احلـذف شـجاعة   . ينبغي أن حيذف فيها إال وحذفه أحسن من ذكرهحذف يف احلالة اليت   اسم    ما منْ  :القاهر

  .)٤(»العربية ؛ ألنه يشجع على الكالم

 صـاحب كتـاب   ) هـ٧٦١ت (وعمل السيوطي يف حديثه عن حذف املفعول على نقل ما أورده أبن هشام األنصاري             
   .)٥ (عن حذف املفعول اختصاراً واقتصاراً) مغين اللبيب(

   : وقد أوضح أهنا مثانية منها،ل القول يف الكالم على شروط احلذفوقد فّص

 كقوله ،وإما مقايل .)٦ ( سالماًا سلمن: والتقدير، »قالوا سالما : كقوله تعاىل،ما حايلإوجود دليل  -
   .) ٧ (ل خرياًنـز أي أ، وقيل للذيَن اتقوا ماذا أنـزلَ ربُّكُْم قالوا خرياً :تعاىل

 . حيث تستحيل صحة الكالم عقالً إالّ بتقدير حمذوف،عقل الاألدلةومن  -

ُحرمت عليكمُُ   : له بقوله تعاىل   استشهد و ،يدل على األصل احملذوف بالتعيني من دليل آخر       أيضاً  ومنها   -
  وإمنـا  ،التحرمي ال يضاف إىل اإلحرام     ألن   فإن العقل يدل على أهنا ليست احملرمة ؛       « : فقال السيوطي معلقاً   ، امليتةُ
 وهو قولـه    ، وأما تعيينه وهو التناول فمستفاد من الشرع       ،شْيء فعلم بالعقل حذف     ،حلُّ مضافان إىل األفعال   هو الُ 

  .)٨(»مةحْرالعقل ال يدرك حمل احلل وال الُ ألن إمنا حرم أكله« :صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
  ١٤: سورة فصلت) ١(
- ٢/١٣٥: عـروس األفـراح    و ،١١٩، ١١٨: التبيان يف علم البيان البن الزملكاين     : وينظر، ٢٣٣/ ١: واملعترك، ١٧٣، ٣/١٧٢: اإلتقان) ٢(

  ٦٧: واالقصى القريب، ١٣٧
  ١٠٨ - ٣/١٠٥: والربهان للزركشي، ٣/٢٠١، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٥، ٢/١٣١: عروس األفراح: ينظر) ٣(
   ٢/٣٦٠: واخلصائص، ١٨٣: دالئل اإلعجاز:  وينظر،٢٣٤، ٢٣٣/ ١: واملعترك، ٣/١٧٣: اإلتقان) ٤(
  ٧٩٩-٧٩٧ /٢: ومغين اللبيب، ٢٣٥، ٢٣٤/ ١ :واملعترك، ٣/١٧٣،١٧٤: اإلتقان: ينظر) ٥(
  ٦٩: واآلية من سورة هود، ٢٣٥/ ١: واملعترك، ٣/١٧٤: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٣٠: واآلية من سورة النحل، ٢٣٥/ ١: واملعترك، ٣/١٧٤: اإلتقان: ينظر) ٧(
  ٣: ن سورة املائدةواآلية م، ٣/٢٠٣: عروس األفراح: وينظر، ٢٣٥/ ١: واملعترك، ١٧٥، ٣/١٧٤: اإلتقان) ٨(



 

 

 )٥٨.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 مبعـىن   ،أي أمـره  « :معلقاً فقال   ، وجاَء َرّبكَ  : كقوله سبحانه  ،وتارة أخرى يدل العقل على التعيني      -
  .)١(» أمرهجلائيا وعلى أن ، ألنه من مسات احلادث،العقل دل على استحالة جميء الباري ألن عذابه ؛

ق على هـذه     وقد علّ  ، فذِلكُنَّ الذي لُُمتنين فيهِ    : كقول الباري سبحانه   ،وقد يدل على التعيني العادة     -
 :؛ لقوله ) لُمتنين يف حّبه   (رقّد مث ُيحتمل أن يُ    ،يوسف ال يصح ظرفاً للوم     ألن   دلّ العقل على احلذف ؛    « :اآلية قائالً 

احلب املفرط ال يالم صاحبه      ألن    والعادة دلّت على الثاين ؛     ، »ُتراود فتيها « : أو يف مراودته؛ لقوله    »قد شغفها ُحّباً  «
 خيتلف يف تعليقه عن القزويين والسبكي        ومل ،)٢( » خبالف املراودة للقدرة على دفعها     ، ألنه ليس اختيارياً   ،عليه عادة 
 .)٣(والزركشي

 ، وقد عّد السيوطي هذا الشرط من أقـوى األدلـة          ،التصريح به يف موضع آخر    أيضاً  ويدل على احلذف     -
 .)٤ ( أي كعرض السموات بدليل التصريح به يف آية احلديد         ، َوجنٍة عرضها السمواتُ   : له بقوله تعاىل   استشهدو

وملّا  : أي من عند الباري سبحانه بديل التصريح به يف قوله تعاىل           ،)٥( رسول من اهللا   :عز وجل قوله  أيضاً  ومنها  
  .)٦( جاَءهم رسولٌ ِمْن عند اِهللا ُمصدٌق ِلما معهم

 بأن يكون العقل غري مانع من إجراء اللفظ على ظاهره مـن غـري               ،ومن األدلة على أصل احلذف العادة      -
 واملـراد مكانـاً صـاحلاً    ،أي مكان قتال« : فعلق قائالً،لو نعلُم قتاالً لتبعناكم   : كقول الباري سبحانه   ،حذف
 فالعادة متنـع أن     ، ويتعريون بأن يتفوهوا بأهنم ال يعرفونه      ، وإمنا كان كذلك ألهنم كانوا أخَرب الناس بالقتال        ،للقتال
أشاروا على النيب صلى اهللا عليه       إنه   ل عليه  ويد ،) مكان قتال  ( فلذلك قّدره جماهد   ،)لو نعلم حقيقة القتال   ( :يريدوا

  .)٨( والزركشي كذلك والسبكي وقد تابع يف االستشهاد والتعليق القزويين.) ٧(»وآله وسلم أال خيرج من املدينة

 فإن  ،فيقّدر ما جعلت التسميةُ مبدأ له     « : وقال ، »بسم اهللا « بـمثلّه   و ،الشروع يف الفعل  أيضاً  ومن األدلة    -
 ،على هذا أهل البيان قاطبـةً      إنه   وأضاف) ٩() آكل ( أو األكل قّدرت   ،) أقرأ (لشروع يف القراءة قدرت    ا دكانت عن 

 هـو   ،يدل علـى صـحة األول      إنه    وقال .كائن بسم اهللا  ) ابتدائي( أو   ،)ابتدأت (يقدر إنه   : إذ قالوا  ،خالفاً للنحاة 
 بامسك  :ما ورد يف احلديث   أيضاً   ومنها   ، ا ومرسيها وقال اركبوا فيها ِبسم اِهللا جمريه      :التصريح به يف قوله تعاىل    

 .)١٠(اللهم وضعُت جنيب

                                                 
واآلية ، ٣/١٠٩:  للزركشي والربهان، ٣/٢٠٥: عروس األفراح و، ١/١٩٤: اإليضاح: وينظر، ٢٣٦، ٢٣٥/ ١: واملعترك، ٣/١٧٥: اإلتقان) ١(

 ٢٢: من سورة الفجر
  ٣٢، ٣٠: واآلية من سورة يوسف، ٢٣٦/ ١: واملعترك، ٣/١٧٥: اإلتقان) ٢(
 ١١٠، ٣/١٠٩: والربهان للزركشي، ٢٠٧، ٣/٢٠٦: فراحوعروس األ، ١/١٩٤: اإليضاح: ينظر) ٣(
 ١٣٣:  سورة آل عمرانواآلية من، ٣/١١٤:  والربهان للزركشي،٢٣٦/ ١: واملعترك، ٣/١٧٥: اإلتقان) ٤(
 ٢: سورة البينة) ٥(
 ١٠١: واآلية من سورة البقرة، ٢٣٦/ ١: واملعترك، ٣/١٧٥: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ١٦٧: واآلية من سورة آل عمران، ٢٣٦/ ١: ركواملعت، ٣/١٧٦: اإلتقان) ٧(
 ٣/١١٠: والربهان للزركشي، ٢٠٨، ٣/٢٠٧: وعروس األفراح، ١/١٩٤: اإليضاح: ينظر) ٨(
 ٣/٢٠٨: وعروس األفراح، ١/١٩٥: اإليضاح: وينظر، ٢٣٦/ ١: واملعترك، ٣/١٧٦: اإلتقان) ٩(
  ٤١: ن سورة هودواآلية م، ٢٣٦،٢٣٧/ ١: واملعترك، ٣/١٧٦: اإلتقان: ينظر) ١٠(



 

 

 )٥٩.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 ألنـا   : فالتقدير ، ال أُقِسمُ  : كقوله تعاىل يف سورة القيامة     ،) ١ (وقد يدلّ على احلذف الصناعة النحوية      -
 ألن  ؛) التفتأ (:والتقدير .)٣( تاِهللا تفتؤُ  :قوله سبحانه أيضاً   ومنها   ،) ٢ (فعل احلال ال ُيقسم عليه     ألن   أُقْسم ؛ ذلك  

  .)٤( وتاِهللا ألكيدنَّ أَصنامكْم : كما يف قوله تعاىل،اجلواب لو كان مثبتاً لدخلت الالم والنون

   .فكما حلظنا أن السيوطي تبّنى ما أفاد به البالغيون املتأخرون عن شروط احلذف

 وهلذا قـال يف     ،ترب األخفش يف احلذف التدريج حيث أمكن      عا« : حيث قال  ،وقد أشار السيوطي إىل فائدة نلمح فيها رأيه       
 فحذف  ،) جتزيه ( فحذف حرف اجلر فصار    ،) ال جتزي فيه   ( إن األصل  ، واتقوا يوماً ال جتزي نفٌس عن نفٍس شيئاً        :قوله

أضاف الـسيوطي أن   و،) ٦ (ابن جين والزركشي  إليه    ملا ذهب  اً موافق ،) ٥( » يف الصناعة  مالطفة وهذه   ،) جتزي (الضمري فصار 
 يف حني ابن جين يرى أن قول األخفش يف النفس أوفق وآنس من أن حيذف احلرفان معـاً يف آن                     ،سيبويه يرى أهنما حذفا معاً    

  .)٧(واحد

   :على أنواع إنه : وقال،د فصالً آخر حبث فيه أنواع احلذفوعق

 يف القران  أنكر ورود هذا النوع)٨(بن األثريوذكر ان ا،  هو حذف بعض أحرف الكلمة وقال يف حّده،قتطاعاإل: أوهلا
ن إ:  وقال،من أمسائه تعاىل اسم يدل على بأن بعضهم جعل منه فواتح السور على القول بأن كل حرف منها ورّد، الكرمي

  ومنه قراءة بعضهم،مث حذف الباقي) بعض ( أول كلمة،) ٩(»وامسحوا برؤؤسكم« يف قول الباري »الباء« بعضهم أدعى أن
لشدة وأجاب بعضهم بأهنم ، ؟ما أغْىن أهل النار عن الترخيم: قال، وملا مسعها بعض السلف، بالترخيم ،) ١٠(»ونادوا يا ماِل«

 وقد أضاف .)١٢ ( وقد تابع السيوطي يف هذا الكالم ويف ذكر هذا املصطلح الزركشي.)١١ (ما هم فيه عجزوا عن إمتام الكلمة
ويدخل يف هذا النوع حذف « : حيث قال،جانب ما ذكره الزركشي إىل ذا املصطلحالسيوطي نصوصاً قرآنية تدخل ضمن ه

مثلّه و. ختفيفاً وأدغامت النون يف النون) أنا(ُحذفت مهزة ، )لكن أنا( األصل  إذ،)١٣( لِكّنا هو اُهللا رّيب :يف قوله )أنا( مهزة

                                                 
وقواعد وقوانني خاصة قد دفعهم     ، ذلك أن ما وضعه النحاة من أسس وأصول عامة        ، ماينسب إىل صناعة النحو   {: يقصد بالصناعة النحوية هو   ) ١(

اصـر املـذكورة     إىل تقديرها حيث تكون العن     – يف بعض األحيان     –إىل تقدير أنواع من احملذوفات يف بعض العبارات دون أن حيتاج إدراك املعىن              
وهو يعين هبا مايستدل عليه من احملذوفات بواسطة القوانني واألقيسة النحويـة الـيت خيـتص               ، وابن هشام صاحب هذه التسمية    ، كافية لفهم املعىن  
  ١٠٩: ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي}، بالقرينة اللفظية العامة أو احلاليةال مبعرفتها النحاة 

  ١: واآلية من سورة القيامة، ٣/١٢٢:  للزركشيوالربهان، ٢/٧٨٩: ومغين اللبيب، ٢٣٧/ ١: واملعترك، ٣/١٧٦: اإلتقان:  ينظر)٢(
 ٨٥: سورة يوسف) ٣(
   ٥٧: واآلية من سورة األنبياء، ٣/١٢٨: والربهان للزركشي، ٢٣٧/ ١: واملعترك، ٣/١٧٦: اإلتقان:  ينظر)٤(
  ٤٨:  سورة البقرةواآلية من، ٨٩ ،٨٨/ ١: ين القرآن لألخفشمعا: وينظر، ٢٣٩/ ١: واملعترك، ٣/١٧٨: اإلتقان) ٥(
 ٣/١١٦: والربهان للزركشي، ٢/٤٧٣: اخلصائص: ينظر) ٦(
 ٢٣٩/ ١: واملعترك، ٣/١٧٨: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ١١٤، ١١٣/ ٢: املثل السائر: ينظر) ٨(
 ٦: سورة املائدة) ٩(
  ٧٧: سورة الزخرف) ١٠(
  ٢٤١/ ١: تركواملع، ٣/١٨٠: اإلتقان: ينظر) ١١(
  ١٣٣، ٣/١٣٢: الربهان يف علوم القرآن: ينظر) ١٢(
  ٣٨: سورة الكهف) ١٣(



 

 

 )٦٠.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

إهنا  ،) ٣(فََمْن َتَعجل يف يومِني فَلَثم عليه ،) ٢( َكِبما أُنـزلي ،) ١( وُيمِسَك السماَء أنْ تقع علرِض :رىءما قُ
   .)٥( )٤ (لَْحدى الكَُرب

هو أن يقتضي املقام ذكـر      « :هقولب وحّده   سبقه يف ذكر هذا املصطلح الزركشي      وقد   –ما يسمى باالكتفاء    : النوع الثاين 
 وقـد ذكـر     ،يغالباً ما خيتص باالرتباط العطف      إن قال و ،)٦(»ة فيكتفي بأحدمها عن اآلخر لنكت     ،شيئني بينهما تالزم وارتباط   

ية على ما ذكره الزركـشي      القرآن معتمداً يف تلك الشواهد      ،ية اليت استوعب فيها معىن هذا املصطلح      القرآنطائفة من الشواهد    
 وخـصص احلـر     ،دأي والـرب  « : فعلّق قائالً  ،) ٧( سرابيل تقيكُُم احلَرَّ   : من ذلك قول الباري    ،) كتاب الربهان  (صاحب
الربد تقدم   ألن    وقيل ،اخلطاب للعرب وبالدهم حارة والوقاية عندهم من احلر أهم ؛ ألنه أشد عندهم من الربد               ألن   ؛»بالذكر

 وجعل لكم من اجلبال أكناناً     : ويف قوله  ، َوِمْن أَصواِفها وأَوباِرها وأشعاِرها أثاثاً     :ذكر االمتنان بوقايته صرحياً يف قوله     
ويف  ،)٩( »أي واملغارب « ، وربُّ املشارقِ  :وقال يف قوله تعاىل    ،)٨( واألنعام خلقها لكم فيها دٌف ومنافعُ      : قوله  ويف ،

  .)١٠(ُهدًى للناِس : ويؤيده قوله تعاىل، قاله ابن األنباري،أي وللكافرين« : قال، ُهدًى للمتقَني :قوله سبحانه

 أو نّبه عليه     من تنبه له   لّ وق ،من ألطف األنواع وأبدعها    إنه   د قال عن هذا املصطلح     وق ،باكحتما يسمى باال  : النوع الثالث 
بل ّمساه   اإلسم   وذكره الزركشي يف الربهان ومل يسمه هذا      ، ومل أره إالّ يف شرح بديعية األمة لرفيقه األندلسي        ، من أهل البالغة  
 وعّده من أنـواع     ،ن الدين البقاعي األندلسي يف شرح البديعية       من أهل العصر العالمة برها     تصنيفوأفرده بال ، باحلذف املقابلي 

 ، ومن الثاين ما أثبت نظـريه يف األول        ، هو أن حيذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين          ، وقال يف حّده   ، ونوعاً عزيزاً  ،البديع
الذي ينعـق  و ،ء والكفار كمثل الذي ينعق ومثل األنبيا: والتقدير ، ...َوَمثلُ الذين كفروا كمثِل الذي َيْنِعقُ      :كقوله تعاىل 

بىن الـسيوطي   تو .)١١ (داللة الذين كفروا عليه   ل ومن الثاين الذي ينعق به       ، فحذف من األول األنبياء لداللة الذي ينعق عليه        ،به
كـالم   هو أن جيتمع يف ال     :وقال الزركشي « : حيث قال  ،حتباكية اليت أوردها الزركشي يف مصطلح اإل      القرآنكذلك الشواهد   

م يقولون افتريُه قُلْ إن افتريتـه فعلـيَّ         « : تعاىل ، لداللة اآلخر عليه كقوله    ، فيحذف من كل واحد منهما مقابله      ،متقابالن
 وعليكم أجرامكم وأنـا بـريٌء ممـا    ، إن افتريته فعليَّ إجرامي وأنتم براء منه : التقدير ،) ١٢( إجرامي وأنا بريٌء مما جترمون    

                                                 
   ٦٥: سورة احلج) ١(
  ٤: سورة البقرة) ٢(
  ٢٠٣: سورة البقرة) ٣(
 ٣٥: سورة املدثر) ٤(
  ٢٤٢/ ١: واملعترك، ٣/١٨٠: اإلتقان) ٥(
 ٢٤٢/ ١: واملعترك، ٣/١٨٠: اإلتقان) ٦(
   ٨١: سورة النحل) ٧(
 ٥، ٨١ ،٨٠: واآليات من سورة النحل، ١١٩، ٣/١١٨: الربهان للزركشي: ينظرو، ٢٤٢/ ١: واملعترك، ٣/١٨١: تقاناإل) ٨(
 ٥: واآلية من سورة الصافات، ٣/١٢٠: الربهان للزركشي: ينظرو، ٢٤٢/ ١: واملعترك، ٣/١٨٢: اإلتقان) ٩(
  ١٨٥، ٢: واآلية من سورة البقرة، ٣/١٢٠ :الربهان للزركشي: ينظرو، ٢٤٢/ ١: واملعترك، ٣/١٨٢: اإلتقان) ١٠(
 ١٧١: واآلية من سورة البقرة، ٢٤٢،٢٤٣/ ١: واملعترك، ٣/١٨٢: اإلتقان:  ينظر)١١(
 ٣٥: سورة هود) ١٢(



 

 

 )٦١.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 أو يتـوب    ، علـيهم  فال يتوب  ويعذب املنافقني    : التقدير ،) ١( َب املنافقَني إن شاَء أو يتوب عليهم      ويعذ :وقوله. جترمون
  .)٢( »...عليهم فال يعذهبم

 شـارك  ،يـة القرآنوا به من اآليات استشهد وما ،وبعد أن ذكر ما قاله برهان الدين البقاعي والزركشي عن هذا املصطلح        
فئةٌ تقاتل يف سبيل اهللا وأخـرى       « : ومن لطيفه  :قلُت« :وقال فيه  .ث ساق شاهداً قرآنياً    حي ،يف هذا املصطلح  أيضاً  السيوطي  
 يف اآليـة األوىل     : ويف الغرائب للكرماين   . وأخرى كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت      ، أي فئةٌ مؤمنة تقاتل يف سبيل اهللا       ، »كافرة
  ولـه يف   . عليه الطرف اآلخر   ما يدل  كل طرف     من فحذف ، مثل الذين كفروا معك يا حممد كمثل الناعق مع الغنم          :التقدير
  .)٣( » وهو أبلغ ما يكون من الكالم،نظائر القرآن

 ،حكام وحتسني أثر الصنعة يف الثـوب      مأخوذة من احلبك الذي يقصد به الشّد واإل       ) اإلحتباك (ويرى السيوطي أن تسمية   
 وشـّبه   .عته بعيدة عن اخللل مع مجال ورونق العمـل         حبيث تكون صن   ، هو سد ما بني خيوطه وضبطه بإحكام       ،فحبك الثوب 

 ذلك الـذي يـضع الكـالم        ،كهو واملاهر يف عمله ونظمه وح     ، فالناقد البصري بفنه وصوغه    ،عمل الناقد البليغ حبابك الثوب    
يادة حـسنه   إذ سّد ما حيصل به اخللل مع ز  ، مانعاً من خلل يطرقه    ، فكان يف عمله هذا حابكاً له      ،احملذوف يف موضعه املناسب   

  .)٤(ورونقه

 ،سمااحملذوف إما كلمة     ألن    وهو أقسام ؛   ،مما سبق وهو ما ليس واحداً     « : وقد قال فيه   ، ما ُيسمى باالختزال   :النوع الرابع 
   .)٥(» أو أكثر، أو حرف،أو فعل

ـ  « : فقـال  ، »وعندهم قاصراُت الطـرفِ   « : من ذلك قوله عّز امسه     ،حذف املوصوف : من أمثلة حذف االسم    ور أي ح
  .)٧(»دروعاً سابغات«  أي، »أَن أعمل سابغاٍت« : ومنها أيضاً،) ٦( »قاصرات

 »أن تعيبها « و ،قرىء كذلك  إنه    أي يأخذ كل سفينة صاحلة بدليل      ، يأخذُ كلَّ سفينةٍ   :أما حذف الصفة فكقوله تعاىل     
  .)٩ ( الواضح أي باحلق، ألن جئت باحلقَّ : ومنها أيضاً،) ٨ ( ال خيرجها عن كوهنا سفينة،

ال يستوي منكم مْن أنفَق مْن قبِل الفـتح          : له بقوله تبارك وتعاىل    استشهد و ،حذف العاطف مع املعطوف   أيضاً  ومنها  
ج عليه  رُِّخ إنه   : وقال ، حذف املبدل منه   ،) ٢ ( أي والشر  ، بيدَك اخلريُ  :قولهأيضاً   و ،) ١ (ومن أنفق بعده  :  فتقديره ، وقاتلَ

  .)٣( والكذب بدل من اهلاء، أي ملا تصفه،  تقولوا ملا تِصُف ألسنتكُم الكَِذَبوال :قوله تعاىل
                                                 

 ٢٤: سورة األحزاب) ١(
  ١٢٩ /٣: الربهان للزركشي: ينظرو، ٢٤٢/ ١: واملعترك، ١٨٣، ٣/١٨٢: اإلتقان) ٢(
 ١٣: واآلية من سورة آل عمران، ٢٤٣،٢٤٤/ ١: واملعترك، ٣/١٨٣: اإلتقان) ٣(
  ٢٤٤/ ١: واملعترك، ٣/١٨٣: اإلتقان:  ينظر)٤(
  ٢٤٤/ ١: واملعترك، ٣/١٨٤: اإلتقان) ٥(
، ٢١٦: وظاهرة احلذف يف الدرس اللغـوي     ،٣/١٥٥:  للزركشي والربهان، ٢/١٠٧: الطراز: وينظر، ٢٤٥/ ١: واملعترك، ٣/١٨٥: اإلتقان) ٦(

   ٤٨: افاتواآلية من سورة الص
 ١١: واآلية من سورة سبأ، ٢١٦: وظاهرة احلذف،٣/١٥٥: الربهان للزركشي: ينظرو، ٢٤٥/ ١: واملعترك، ٣/١٨٥: اإلتقان) ٧(
: واملختـصر ، ٣/١٩٢: وعـروس األفـراح   ، ١/١٨٦: واإليـضاح ، ٢/١٠٣: واملثل السائر ، ٢٤٥/ ١: واملعترك، ٣/١٨٥: اإلتقان:  ينظر )٨(
 ٧٩: واآلية من سورة الكهف، ٣/٢٠٢: ومعاين النحو د فاضل السامرائي، ٢١٨: وظاهرة احلذف، ٣/١٩٠
   ٧١: واآلية من سورة البقرة، ٢١٨: وظاهرة احلذف، ٢٤٦/ ١: واملعترك، ٣/١٨٥: اإلتقان: ينظر) ٩(



 

 

 )٦٢.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

املوصول مفعوالً بـه يف      اإلسم   منها إذا وقع الضمري العائد على     : يقع يف أربعة أبواب    إنه   وقد أوضح : ومنها حذف العائد  
وقع الضمري العائد الذي يـربط مجلـة الـصفة           وإذا   ،) ٤( هذا الذي بعث اهللا رسوالً    « : كقوله تعاىل  ،مجلة الصلة حيذف  

 الـذي   ، وإذا وقع الضمري العائـد     ،) ٥( اتقوا يوماً ال جتزي نفٌس عن نفسٍ      « : كقول الباري  ،باملوصوف مفعوالً به حيذف   
  .) ٦( وكُالًّ وعَد اهللا احلسىن : كقوله عّز امسه،يربط مجلة اخلرب باملبتدأ منصوباً حيذف أيضاً

 وإنْ أحٌد من املشركني استجارَك : كقوله تعاىل،كان مفسراً احذفه إذُيكثر  إنه  فقد أوضح: الفعلومن أمثلة حذف
وقيل  : له بقوله تعاىلاستشهد و،االستفهاموقع يف جواب  االفعل إذ ويكثر حذف .) ٨( إذا السماء انشقت : وقوله،) ٧(

وإذ  : كقوله تعاىل،كثرياً ما حيذف القول إنه وأوضح .)٩ (ل خرياًنـز أي أ، للذين اَتقوا ماذا أنـزلَ ربكُْم قالوا خرياً
 بآيات كثرية بّين فيها حذف الفعل استشهد و.) ١٠ ( يقوالن ربنا: وتقديره،  رّبَناليرفع إبراهيم القواعَد من البيِت وإمساعي

  .) ١١ ( وأتوا: تقديره إن فقال، انتهوا خْيراً لكُْم : من ذلك قوله تعاىل،يف مواضع أخرى

 إنْ َتَرَك خرياً الوصيَّةُ للوالدين واألقربني      :ُخرج عليه قوله تعاىل    إنه    وقال ، حذف فاء اجلواب   ،ومن أمثلة حذف احلرف   

)١٢(.   

قْد أفلـح    : له بقوله تعاىل   استشهد و ،حيسن حذفها مع طول الكالم     إنه    وقال ، حذف الم لقد   :ومن أمثلة حذف احلرف   
  .)١٣( من زكيها

وال اليـل سـابُق     : وقوله ،) ١٤( اُهللا الصمدُ . قُلْ هَو اُهللا أٌحد    :ج عليه قوله تعاىل   ُخرَّ إنه    وقال ،نها حذف التنوين  وم
   .)١٥( النهاَر

                                                                                                                                                         
 ١٠: واآلية من سورة احلديد، ٣/٢٠١: وعروس األفراح، ٢٤٦/ ١: واملعترك، ٣/١٨٦: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٢٦: واآلية من سورة آل عمران، ٢٤٦/ ١: واملعترك، ٣/١٨٦: اإلتقان: ظرين) ٢(
  ١١٦: واآلية من سورة النحل، ٣/١٨٥:  للزركشيوالربهان، ٢٤٦/ ١: واملعترك، ٣/١٨٦: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٤١: واآلية من سورة الفرقان، ٢/٤٧٩: وإعراب القرآن للزجاج، ٢٤٧/ ١: واملعترك، ٣/١٨٧: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ٤٨: واآلية من سورة البقرة، ٢٤٧/ ١: واملعترك، ٣/١٨٧: اإلتقان: ينظر) ٥(
  ٩٥: واآلية من سورة النساء، ١/٩٧: ومهع اهلوامع، ٢٤٧/ ١: واملعترك، ٣/١٨٧: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٦: واآلية من سورة التوبة، ٢٢٩: وظاهرة احلذف، ٢٤٧/ ١: واملعترك، ٣/١٨٧: اإلتقان: ينظر) ٧(
  ١: واآلية من سورة االنشقاق، ٢٢٩: وظاهرة احلذف، ٢٤٧/ ١: واملعترك، ٣/١٨٧: اإلتقان: ينظر) ٨(
واآلية ، ٢/٧٩٤: القرآن للعكربي والتبيان يف إعراب    ، ٢/٧٧: والبيان يف غريب إعراب القرآن    ، ٢٤٧/ ١: واملعترك، ٣/١٨٧: اإلتقان: ينظر) ٩(

 ٣٠: من سورة النحل
 ١٢٧: واآلية من سورة البقرة، ١/١٤: وإعراب القرآن، ٢٤٧/ ١: واملعترك، ٣/١٨٧،١٨٨: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ١٧١: واآلية من سورة النساء،، ٢٤٨/ ١: واملعترك، ٣/١٨٨: اإلتقان: ينظر) ١١(
  ١٨٠: رةواآلية من سورة البق، ٢/٨٣٢: مغين اللبيب، ٦٥، ٣/٦٤: والكتاب لسيبويه، ٢٤٩/ ١: واملعترك، ٣/١٨٩: اإلتقان: ينظر) ١٢(
 ٩: واآلية من سورة الشمس، ٢/٣٣٧: واملقتضب، ٢٤٩/ ١: واملعترك، ٣/١٩٠: اإلتقان: ينظر) ١٣(
واآليـة مـن سـورة      ، ٢٨٨: وظاهرة التخفيف يف النحو العـريب     ، ٢/٨٤٤: ومغين اللبيب ،٢٥٠/ ١: واملعترك، ٣/١٩٠: اإلتقان: ينظر) ١٤(
  ٢، ١: خالصاإل
 ٤٠: واآلية من سورة يس، ٢٨٨: وظاهرة التخفيف، ٢/٨٤٤: ومغين اللبيب،٢٥٠/ ١: ركواملعت، ٣/١٩٠: اإلتقان: ينظر) ١٥(



 

 

 )٦٣.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 وقوله  ، يأمركْم : وقوله ، فتوبوا إىل باريكمْ   :ج عليه قوله تعاىل   ُخرَّ إنه    وقال ،عراب والبناء ومنها حذف حركة اإل   
  .) ١ ( إذ قُرئت بسكون الثالثة، تُهنَّ أَحقُّوبعول :تعاىل

 فإن تعظيمها من    : والتقدير ، فإهنا من تقوى القلوبِ    : كقوله تعاىل  ، حذف مضافني  :ومن أمثلة حذف أكثر من كلمة     
  .) ٢ (أفعال ذوي تقوى القلوب

   .) ٣ (يٍءسب أي ، خلطوا عمالً صاحلاً : كقوله سبحانه،ومنها حذف اجلار مع اجملرور

فإن استطعَت أنْ تبتغـي نفقـاً يف         : منها قوله تعاىل   ، بشواهد قرآنية كثرية   استشهد وقد   ،ومنها حذف جواب الشرط   
وإذا قيل هلُم اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم          :قوله تعاىل أيضاً   ومنها   .) ٤ ( فافعل : والتقدير ، األرض أو سلماً يف السماءِ    

   .)٥ (ليل ما بعده بد، أي أعرضوا، لعلكم ترمحونَ

  .)٦ ( كما زعموااألمر أي ما : وتقديره اجلواب، والقرآن اجمليد. ق : كقوله تعاىل،ومنها حذف جواب القسم

أي « : فعلّق قـائالً   ، يوسُف أَّيها الصَّديقُ  . فأرسلوِن : له بقوله تعاىل   استشهد و ، حذف مجل كثرية   ،ومن أمثلة احلذف  
   .)٧(» يا يوسف: فقال له، فأتاه، ففعلوا،الرؤيايوسف الستعربه  إىل فأرسلوين

   :طناباإل
 وأوضـح   ،بالزيادة طناب اإل  والقسم الثاين  ،بالبسط طناب اإل األول القسم   : وقسمه على قسمني   ، فصالً طنابلإلوقد عقد   

 وعلّق علـى    ، ...إنَّ يف ْخلِق السمواِت واألرضِ     : له بقول اهللا سبحانه    استشهد و ،اجلمل أن القسم األول يكون بتكثري    
 وإنـه   ،يف هذه اآلية الكرمية ؛ لكون اخلطاب مع الثقلني ويف كل عصر وحني             طناب اإل  إن اهللا سبحانه أبلغ يف     :هذه اآلية قائالً  

الذين حيملون العرش ومن حوله ُيـسبحونَ      :بقولهأيضاً   استشهدو .)٨ ( واملوافق واملنافق على حد سواء     ،عامل واجلاهل المشل  
إميان محلة العرش معلوم وحـّسنه       ألن   ،إطناب ويؤمنون به  :فقوله« : فعلّق قائالً  ، هم ويؤمنونَ به ويستغفرونَ   حبمد ربِ 

  .)٩( »إظهار شرف اإلميان ترغيباً فيه

 ، وعـشرين نوعـاً    واحد إىل    أوصلها ، فقد جعله على أنواع كثرية     ،بالزيادة طناب اإل  وهو ،طناب اإل أما النوع الثاين من   
   :ومنها

                                                 
  ٢٢٨، ٦٧، ٥٤: واآليات من سورة البقرة، ١٧٥: وظاهرة احلذف، ٢٥٠/ ١: واملعترك، ٣/١٩٠: اإلتقان: ينظر) ١(
  ٣٢:  واآلية من سورة احلج،٢١١: وظاهرة احلذف، ٢/٨١٤: ومغين اللبيب،٢٥٠/ ١: واملعترك، ٣/١٩٠: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ١٠٢: واآلية من سورة التوبة، ٣/١٥٣:  للزركشيوالربهان، ٣/١٩٥: وعروس األفراح، ٢٥٠/ ١: واملعترك، ٣/١٩١: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٣٥: نعامواآلية من سور األ، ٢/٨٤٩: ومغين اللبيب،٢٥١/ ١: واملعترك، ٣/١٩١: اإلتقان: ينظر) ٤(
   ٤٥: واآلية من سورة يس، ٤/١٢٣: ومعاين النحو، ١/١٨٧: واإليضاح، ٢٥١/ ١: واملعترك، ٣/١٩١: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ١: واآلية من سورة ق، ٢/١٠٦: واملثل السائر، ١٧٣: وتأويل مشكل القرآن، ٢٥١/ ١: واملعترك، ٣/١٩٢: اإلتقان: ينظر) ٦(
: وعـروس األفـراح   ، ٢/٨٥٢: وغين اللبيب ، ٢٨٥، ٦/٢٨٤: حمليطوالبحر ا ، ١/١٩٢:  وااليضاح ،٢٥١/ ١: واملعترك، ٣/١٩٢: اإلتقان) ٧(
   ٤٥،٤٦: واآلية من سورة يوسف، ٣/٢٠٠
 ١٦٤: واآلية من سورة البقرة، ٢٥٢/ ١: واملعترك، ٣/١٩٢: اإلتقان: ينظر) ٨(
  ٧: واآلية من سورة غافر، ٢٥٢/ ١: واملعترك، ٣/١٩٣: اإلتقان) ٩(



 

 

 )٦٤.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  التأكيد الصناعي

   : أقسامأربعةيكون على  إنه وقال

وبّين أن الغرض منه     ،فسجَد امللئكةُ كُلُهم أمجعونَ    : كقوله تعاىل  ، وكلتا ، وِكال ، وأمجع ،كيد املعنوي بكل  أ الت :األول
   .)١( اجملاز وعدم الشمولاحتمالرفع 

 ونقل  ،) ٢( َضّيقاً َحَرجاً  : كقوله تعاىل  ، لتقوية معناه  هرادف الذي يكون بإعادة اللفظ األول إما مب       ، التأكيد اللفظي  :والثاين
 ألن  فوراء ليست هاهنا ظرفـاً ؛     « : فقال ، قيلَ أِرجعوا وراءكْم فالتِمسوا نوراً     :السيوطي عن غريه شاهداً قرآنياً يف قوله      

  .) ٣( »عوا ارجعوا ارج: فكأنه قال،) ارجعوا (فعل مبعىن اسم  بل هو،ارجعوا ُينىبء عنه (لفظ

 بـشواهد   استشهد وقد   ،والفعل واحلرف واجلملة   اإلسم    فيكون يف  ،وقد يكون التأكيد اللفظي بتكرار اللفظ األول بلفظه       
 والتأكيـد   ،) ٤( قـواريرَ . قـواريرا  : كقوله تعاىل  ، التأكيد باالسم  ، مثال ذلك  ،قرآنية كثرية لبيان هذا النوع من التأكيد      

   .)٥(ي اجلنِة خالديَن فيهافف : كقوله سبحانه،باحلرف

 وفائدته  ،وهو عوض من تكرار الفعل مرتني     « : وقال عنه  ،هو تأكيد الفعل مبصدره   ف ،أما النوع الثالث من التأكيد الصناعي     
 . )٦( » كذا فرق به ابن عصفور وغريه      ،إليه خبالف التوكيد السابق ؛ فإنه لرفع توهم اجملاز يف املسند            ،رفع توهم اجملاز يف الفعل    

 .) ٨( وتسُري اجلبال سرياً  . يوَم متوُر السماُء موراً    :قولهأيضاً  و) ٧( وسلّموا تسليماً  : هلذا النوع بقوله تعاىل    استشهدوقد  
 بل هو مجع  « : معلالً ذلك بقوله   ،الفعل مبصدره  من باب تأكيد  ، وتظنون باهللا الظنونا  :  السيوطي اآلية اليت قال فيها     ومل يعدّ 

 وأن يكون الشيء    ،فيحتمل أن يكون منه   « ، إالّ أَنْ يشاَء رّبي شيئاً     :وقال عن قوله عز أمسه     .)٩(»تالف أنواعه ؛ الخ ) ظّن(
  .) ١٠( »مبعىن األمر والشأن

 : وقولـه  ،) ١١( ويوَم أُبَعثُ حّيـاً     منها قوله تعاىل   ، هلذا النوع بنصوص قرآنية    استشهد و ، احلال املؤكدة  :والنوع الرابع 
  للناِس رسوالً وأرسلناك )ومل يعّد اآلية الكرمية    ،) ١٢   ًَولّى ُمْدِبرا       ألن التويل قد ال    « :من النوع الرابع ؛ معلالً ذلك بقوله

                                                 
 ٣٠: واآلية من سورة احلجر، ٢٥٦/ ١ :واملعترك، ٣/١٩٧: اإلتقان: ينظر) ١(
 ١٢٥: واآلية من سورة األنعام، ٢٥٦/ ١: واملعترك، ٣/١٩٧: اإلتقان: ينظر) ٢(
  ١٣: واآلية من سورة احلديد، ٢٥٧/ ١: واملعترك، ٣/١٩٧: اإلتقان) ٣(
 ١٦، ١٥: واآلية من سورة اإلنسان، ٢٥٧/ ١: واملعترك، ٣/١٩٧: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ١٠٨: واآلية من سورة هود، ٢٥٧/ ١: واملعترك، ٣/١٩٨: اإلتقان: ينظر) ٥(
  ٢٥٧/ ١: واملعترك، ٣/١٩٨: اإلتقان) ٦(
 ٥٦: حزابسورة األ) ٧(
   ١٠، ٩: سورة الطور) ٨(
 ١٠: حزابواآلية من سورة األ، ٢٥٧/ ١: واملعترك، ٣/١٩٨: اإلتقان) ٩(
  ٨٠:  سورة األنعامواآلية من، ٢٥٧،٢٥٨/ ١: واملعترك، ٣/١٩٨: اإلتقان) ١٠(
  ٣٣: سورة مرمي) ١١(
  ٧٩: سورة النساء) ١٢(



 

 

 )٦٥.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 : كذلك احلال يف اآلية اليت قال فيهـا اهللا تعـاىل           ،) ٢( )»١( فََولَّ وْجَهَك َشطَْر املسجِد احلرامِ     : بدليل قوله  ،يكون إدباراً 
ًفتبسََّم ضاحكا ؛ كون ًالتبّسم قد اليكون ضحكا )٣ (.  

 التكرير

 .)٤ ( خالفاً لبعض من غلط    ، وأنه من حماسن الفصاحة    ،من التأكيد  أبلغ إنه    حيث رّجح  ،وقد أبدى السيوطي رأيه يف هذا النوع      

 الـذي   ، التكرير أن التأكيد يقال له    إىل    خمالف بعض من ذهب    ،) ٥ (مؤيد ملن ذهب هذا املذهب     إنه   ويبدو من كالم السيوطي   
 وهـو   : أما اجملـرى الثـاين     . وينقسم على لفظي ومعنوي    ،عرابيةويعلق باملعاين اإل   اجملرى األول عام     :رأى أن التأكيد جمريان   

وقد بـّين الـسيوطي أن       .)٦(أيضاً   التكرير    له يقال إنه   : والذي قال عن هذا اجملرى     ، فهو خاص ويتعلق بعلوم البيان     ،املقصود
   :ئدالتكرير له فوا

 وأن اهللا سبحانه نّبه على السبب الذي ألجله كرر القـصص            ، تقرر رتكر االكالم إذ قيل أن    إنه    إىل  وقد أملح  :منها التقرير 
تابع يف هـذا الـشاهد      ف ،) ٧( وصّرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو ُيحدثُ هلم ذكراً          :بقوله تعاىل  القرآن واإلنذار يف 
   .)٨(  اخلطايب والزركشيالقرآين

   .أي تعليق عن هذه الفائدة إىل  ومل يشر السيوطي، التأكيد:ومنها أيضاً

وقال الذي آمن    : بقوله سبحانه وتعاىل   استشهدو ،قبولقي الكالم بال   زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ؛ ليكمل تلّ         :ومنها
ن إ:  وعلّق عليه قائالً   ، نيا متاٌع وإنَّ اآلخرة هي دار القرار      يا قوِم إمنا هذه احليوةُ الدّ     . يا قوِم اتبعوِن أهِدكْم سبيلَ الرشادِ     

  .)١٠ ( والزركشي، وقد تابع السيوطي يف هذا الشاهد والتعليق القزويين،) ٩ (بيهناهللا سبحانه كرر النداء يف هذه اآلية لزيادة الت

 ، بنصوص قرآنية عديدة   استشهد و ،يداً لعهده  أعيد ثانياً تطرية له وجتد     ،هشي تناسي إذا كان الكالم األول طويالً وخُ     :ومنها
مَّ إنّ ربََّك للذيَن عملوا السوَء جبهالٍة ثُّم تابوا ِمْن بعد ذلك وأصلحوا إنَّ ربَّك ِمـْن بعـدها لغفـوٌر                     « :منها قوله تعاىل  

إّني رأيُت  :سبحانهشواهد األخرى اليت ذكرها قوله    الومن   .)١٢( والزركشي  وقد سبقه يف هذا الشاهد القزويين      ،) ١١( رحيٌم

                                                 
 ١٤٤: سورة البقرة) ١(
 ١٠: واآلية من سورة النمل، ٢٥٨/ ١: واملعترك، ٣/١٩٩: اإلتقان) ٢(
  ١٩: واآلية من سورة النمل، ٢٥٨/ ١: واملعترك، ٣/١٩٩: اإلتقان) ٣(
  ٢٥٨/ ١: واملعترك، ٣/١٩٩: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ١١، ٣/٩: والربهان للزركشي، ١/١٩٧: اإليضاح: وينظر، إىل هذا الرأي القزويين والزركشي ذهب) ٥(
  ١٧٦/ ٢: الطراز: ينظر) ٦(
 ١١٣: واآلية من سورة طه، ٢٥٨/ ١: واملعترك، ٣/١٩٩: اإلتقان: ينظر) ٧(
  ٣/١٠: والربهان للزركشي، ٤٨: ضمن ثالث رسائل، عجاز القرآن للخطايببيان اإل: ينظر) ٨(
  ٣٩، ٣٨: واآلية من سورة غافر، ٢٥٩، ٢٥٨/ ١: واملعترك، ٣/٢٠٠: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ١٤، ٣/١٣: والربهان للزركشي، ١٩٧ / ١: اإليضاح: ينظر) ١٠(
 ١١٩: واآلية من سورة النحل، ٢٥٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٠٠: اإلتقان: ينظر) ١١(
  ١٤، ٣: والربهان للزركشي، ١٩٨ / ١: اإليضاح: ينظر) ١٢(



 

 

 )٦٦.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

   .)١(ن الزركشيع الذي أورده كان نقالً القرآين وإن هذا الشاهد ، أَحَد َعَشَر كوكباً والشمَس والقمر رأيتهم يل ساجدين

وأصحاب  : منها قوله تبارك وتعاىل    ، فيها الزركشي  اً متابع ، كذلك بآيات قرآنية   استشهد وقد   ، التعظيم والتهويل  :ومنها
   .)٢( حاب اليمنياليمني ما أص

 التكريـر   نأ ولدحض فكرة    ،بلغ من التأكيد  أ التكرير   أنمن   إليه    ليثبت فيها ما ذهب    ؛طريقة جدلية  إىل   وقد جلأ السيوطي  
 فال حيسن عدُّه نوعاً     ،أحد أقسام النوع قبله ؛ فإن منها التوكيد بتكرار اللفظ           هذا النوع  :فإن قلت « : قال ، التأكيد أنواعأحد  
 فصار أصالً برأسه ؛ فإنه قد يكون التأكيد تكراراً كما تقـدم يف              ، ويزيد عليه وينقص عنه    ، هو جيامعه ويفارقه   :لت ق .مستقالً
 ومنه ما وقع    . وقد يكون التكرير غري تأكيد صناعة وإن كان مفيداً للتأكيد معىن           . وقد ال يكون تكراراً كما تقدم أيضاً       ،أمثلته

) ٣( اتقوا اهللا ولتنظْر نفٌس ما قدمت لغٍد واتقوا اهللا         : حنو ،يد ال يفصل بينه وبني مؤكده      فإن التأك  ،فيه الفصل بني املكررين   

،        إنَّ اَهللا أصطفيك وطهرِك وأصطفيك على نساِء العاملني )ال التأكيد اللفظـي الـصناعي  ،فاآليتان من باب التكرير .)٤ ، 
  .)٥( » يف التكرير للطولاملتقدمةومنه اآليات 

 وذلك بأن يكون املكرر ثانياً متعلقاً بغـري مـا           ، ما كان لتعدد املتعلق    : األخرى اليت ذكرها السيوطي للتكرير     ومن الفوائد 
 ، فبأي آالِء ربكما تكذبان    : منها قوله تعاىل   ، وقد أتى بشواهد قرآنية    ، وذكر أن هذا القسم يسمى الترديد      ،تعلق به األول  
 ولو كان اجلميع عائداً     ، ولذلك زادت على ثالثة    ، كل واحدة تتعلق مبا قبلها     ، مرة هنا تكررت نيفاً وثالثني   إف« :فقال السيوطي 

 وإن كان بعضها ليس بنعمة فذكُر       . قاله ابن عبد السالم وغريه     ،التأكيد ال يزيد عليها    ألن   على شيء واحد ملا زاد على ثالثة ؛       
 إىل  النقلةُ من دار اهلمـوم أحسنها بأجوبة فأجاب ، ٍنكل من عليها فا    : أي نعمة يف قوله    : وقد سئل  ،النقمة للتحذير نعمة  

  .) ٦( » من الفاجرالبار و، املؤمن من الكافروإراحة ،دار السرور

 وأهنا ،) عليه السالم ( ُسئل فيه عن احلكمة يف عدم تكرير قصة يوسف،وقد أتى السيوطي خبمسة أجوبة رداً على سؤال
 وكانت األجوبة الثالثة األوىل اليت أوردها نقالً ،يةالقرآنقارنة بغريها من القصص الكرمي م القرآن كرت يف موضع واحد منذُ

 وهو ، وظهر يل جواب رابع:قلت« : حيث قال، السيوطيإضافات فكانا من ، واخلامسعاجلواب الراب أما ،) ٧ (عن الزركشي
لت مبسوطة تامة نـز ف،ستدركه كما رواه احلاكم يف م،لت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهمنـزأن سورة يوسف 

 ما أقوى وهو ، وجواب خامس. بطرفيهاواإلحاطة ، وترويح النفس هبا،ليحصل هلم مقصود القصص من استيعاب القصة
ذلك لتكرير  إىل  واحلاجة داعية،املقصود هبا إفادة إهالك من كذّبوا رسلهم ألن  أن قصص األنبياء إمنا كررت:جياب به

 وهلذا ، كما حل على املكذبني،لت قصة منذرة حبلول العذابنـز فلما كذبوا أ،صلى اهللا عليه وسلمتكذيب الكفار للرسول 
وقصة يوسف مل ُيقصد  .)١( أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرٍن ،) ٨( فقد مضت ُسنَُّت األولني :قال تعاىل يف آيات

                                                 
  ٤: واآلية من سورة يوسف، ٣/١٤والربهان ، ٢٥٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٠٠: اإلتقان: ينظر) ١(
  ٢٧: واآلية من سورة الواقعة، ٣/١٧: والربهان للزركشي، ٢٥٩/ ١: واملعترك، ٢٠٠/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ١٨: سورة احلشر) ٣(
  ٤٢: سورة آل عمران) ٤(
  ٢٥٩/ ١: واملعترك، ٢٠٠/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ١١: واآلية من سورة الرمحن، ٢٧٥، ٢٧٤: اإلشارة إىل اإلجياز:  وينظر،٢٦٠/ ١: واملعترك، ٢٠١/ ٣: اإلتقان) ٦(
  ٣٠، ٣/٢٩: والربهان للزركشي، ٢٦٤/ ١: واملعترك، ٢٠٦، ٢٠٥/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٣٨: نفالسورة األ) ٨(



 

 

 )٦٧.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 ، وقصة موسى مع اخلضر، وقصة ذي القرنني،صة أهل الكهفحيصل اجلواب عن حكمة عدم تكرير قأيضاً منها ذلك ؛ وهبذا 
 األوىل يف سورة : قلت؟ وليست من قبيل ذلك، قد تكررت قصة والدة حيىي ووالدة عيسى مرتني: فإن قلت،وقصة الذبيح

نصارى لت خطاباً لليهود ولنـز وهي مدنية أ، والثانية يف سورة آل عمران، مكةألهل ،لت خطاباًنـز وهي مكية أ،كهيعص
  .) ٢( »جنران حني قدموا ؛ وهلذا اتصل هبا ذكُر احملاّجة واملباهلة

 وإنْ كـان    ، وأحاط به من مجيع جوانبه     ، حيث وجدناه أفاض فيه احلديث طويالً      ،) التكرير (تلك هي جهود السيوطي يف    
) ٣ (ا املـصطلح القـزويين     فقد تكلم على هـذ     ، هذا املصطلح قد سبقه يف ذلك البالغيون       على السيوطي من كالم     أوردهما  

إىل ) ٦ (والزركـشي ) ٥ ( كان مستعيناً مبا أفاد القـزويين      ، وتعليقه عليها  ،يةالقرآن به من اآليات     استشهد وإن ما    ،)٤ (والزركشي
 كذلك توجد لديه آراء يف أثناء حديثه عـن          ، مل نلمحها عند من سبقه     إضافاتكانت لديه    إنه    إالّ ، صرح هبم  آخرينجانب  
  . طلحهذا املص

  البدل

 يف   وهو إما باملطابقة   ،أقسامعلى ثالثة    إنه    وذكر ، وإن فائدته البيان والتأكيد    ،اإلهبام بعد   اإليضاح ، القصد منه  أنوأوضح  
اهـدنا   : بقولـه سـبحانه    لألول أو باإلشتمال يف بدل اإلشتمال وقد استشهد      ، وإما بالتضمني يف بدل البعض    ، بدل الكل 

وِهللا على الناسِِ    :وللثاين بقوله  .)٨( »اِهللا. صراط العزيز احلميد  إىل  « و ،)٧( لذين أنعمت عليهم  صراط ا . الصراط املستقيم 
يـسألونَك عـن    : ومثال الثالث .) ١٠( ولوال دفُع اِهللا الناَس بعضهم ببعضٍ      و ،) ٩( ِحجُّ البيِت من استطاع إليه سبيالً     

أن بعضهم   إىل   ملحأو .)١٢( الناِر ذاِت الوقود  . وقتلَ أصحاُب األخدود   و ،) ١١( الشهِر احلراِم قتاٍل فيه قلْ قتالٌ فيه كبريٌ       
 وهو قوله   ،القرآنوجد مثاالً له يف      إنه   : وقال السيوطي  ، وهو بدل الكل عن البعض     األخرىاألنواع   جانب إىل   زاد نوعاً رابعاً  

 وفائدتـه   ،جنات عدن بدل من اجلنة اليت هي بعـض        ف« ، جناِت َعْدنٍ . فأولئك يدخلون اجلنَّةَ وال يظلمون شيئاً      :تعاىل
وليس كل بدل يقصد به رفُع اإلشـكال        « : ونقل السيوطي قوالً عن ابن السيد      .) ١٣( »تقرير أهنا جنات كثرية ال جنة واحدة      

 إىل صـراٍط    وإنَك لتهدي  : كقوله ، وإن كان ما قبله غنياً عنه      ،يراد به التأكيد   الذي يعرض يف املبدل منه ؛ بل من البدل ما         
 وقد نص   ، اهللا صراطمل يذكر الصراط الثاين مل يشك أحد يف أن الصراط املستقيم هو               لو  إنه  أال ترى  ، صراِط اهللاِ . مستقيٍم

                                                                                                                                                         
 ٦: نعامسورة األ) ١(
  ٢٦٥/ ١: واملعترك، ٢٠٦/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ١/١٩٧: اإليضاح: ينظر) ٣(
 ٣/٨: الربهان للزركشي: ينظر) ٤(
  ١٩٩، ١٩٨، ١/١٩٧: اإليضاح: ينظر) ٥(
 ٣٣، ٢٩، ٢٨، ٢٥ – ٢٣، ٢١، ١٧، ٣/١٣: الربهان للزركشي: ينظر) ٦(
 ٦، ٥: سورة الفاحتة) ٧(
  ٢، ١: براهيمإسورة ) ٨(
 ٩٧: سورة آل عمران) ٩(
 ٢٥١: سورة البقرة) ١٠(
 ٢١٧: بقرةسورة ال) ١١(
  ٥، ٤: سورة الربوج) ١٢(
  ٦١، ٦٠: واآلية من سورة مرمي، ٢٦٩/ ١: واملعترك، ٢١٠/ ٣: اإلتقان) ١٣(



 

 

 )٦٨.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

وإذْ  : قول اهللا سـبحانه    ه ابن عبد السالم جعل من     إن وقال السيوطي    .) ١( »سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه التأكيد        
 ةأراد فأبدل لبيـان     ،ّد بأنه قد يطلق على اجلد      ورُ . ال يلتبس بغريه   األب ألن   وال بيان فيه ؛   « : وقال ، يه آزر قالَ إبراهيُم ألب  
   .)٢( »األب حقيقة

  عطف اخلاص على العام

لة التغاير يف نـزيالً للتغاير يف الوصف منـزالتنبيه على فضله حىت كأنه ليس من جنس العام ؛ ت«  وذكر أن فائدته
 على ا هباستشهدية اليت القرآن ومن الشواهد ،) ٤ ( وقد تابع السيوطي يف هذا القول ما ذكره البالغيون السابقون.) ٣( »الذات

 ،) ٦( من كان عدّواً ِهللا ومالئكته ورسلِه وجربيل وميكالَ و،) ٥(حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى :هذا النوع
والذين ُيمسكون بالكتاِب وأقاموا و ،)٧(  ويأمرون باملعروِف وينهونَ عن املنكِرولتكْن منكم أمةٌ يدعونَ إىل اخلِريو

 ،قامتها من مجلة التمسك بالكتابإإمنا « : قال،وعلَّق على هذه اآليات الكرمية مبا حكاه الكرماين يف العجائب ،)٨( الصلوة
 إليه  وضم،ذكر رداً على اليهود يف دعواهم عداوته وخص جربيل بال، لكوهنا عماد الدين،لرتبتها إظهارات بالذكر ّصوُخ

 إن : وقيل.ي الذي هو حياة القلوب واألرواحح كما أن جربيل ملك الو،األجسادميكائيل ؛ ألنه ملك الرزق الذي هو حياة 
 ونبه .) ٩( » اجلند كما أن األمري ال يدخل يف مسمى، ملا كانا أمريي املالئكة مل يدخال يف لفظ املالئكة أوالًميكائيل وجربيل

   .) ١٠ (األصول شامالً للثاين ال املصطلح عليه يف األولأن املراد باخلاص والعام هنا ما كان فيه  إىل السيوطي

  عطف العام على اخلاص

  وقـال  . أخطـأ  : ورّد على من أنكر وجود هذا النوع بقولـه         ،القرآنأن هذا النوع موجود يف       إىل    وقد ذهب السيوطي  
 ،) ١١( »والنسك العبادة فهو أعـم    « :قال، إن صاليت ونسكي  :  عز وجل  ول اهللا قمثلّه   ،ائدته وهي التعميم  السيوطي إن ف  

ربَّ اغفر يل ولوالدَي وملْن دخلَ بـييت مؤمنـاً وللمـؤمنَني             و ،) ١٢( آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم      :وقوله
   .)١٤( قلْ من يرزقكْم : بعد قوله، ومْن يدّبُر األمر :أن الزخمشري جعل منه إىل  وأشار.) ١٣( واملؤمناِت

                                                 
   ٥٣، ٥٢: واآلية من سورة الشورى، ٢٦٩/ ١: واملعترك، ٢١١، ٢١٠/ ٣: اإلتقان) ١(
  ٧٤:  سورة األنعامية منواآل، ٦٥، ٦٤: الفوائد يف ُمشكل القرآن:  وينظر،٢٦٩/ ١: واملعترك، ٢١١/ ٣: اإلتقان) ٢(
  ٢٧١/ ١: واملعترك، ٢١٢/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ٣/٢١٧: واملختصر، ٢١٧، ٣/٢١٦: وعروس األفراح، ١/١٩٧: اإليضاح: ينظر) ٤(
  ٢٣٨: سورة البقرة) ٥(
 ٩٨: سورة البقرة) ٦(
 ١٠٤: سورة آل عمران) ٧(
  ١٧٠: عرافسورة األ) ٨(
 ٢١٣، ٢١٢/ ٣: اإلتقان: وينظر، ٢٧١/ ١: املعترك) ٩(
  ٢٧١/ ١: واملعترك، ٢١٣/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١٠(
  ١٦٢: واآلية من سورة األنعام، ٢٧٢/ ١: واملعترك، ٢١٣/ ٣: اإلتقان) ١١(
 ٨٧: سورة احلجر) ١٢(
  ٢٨: سورة نوح) ١٣(
  ٣١: واآلية من سورة يونس، ١/٤٧٨: والكشاف، ٢٧٢/ ١: واملعترك، ٢١٣/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١٤(



 

 

 )٦٩.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  اإليضاح بعد اإلهبام

إما رؤية « فائدتهوذكر أن  .)٢(»إذا أردت أن ُتْبهم مث توّضح فإنك ُتطنب« : قوالً مفاده)١( نقل السيوطي عن أهل البيان
 بعد الطلب ؛ فإنه أعز من املنساق لوقوعهلنفس متكناً زائداً  أو ليتمكن املعىن يف ا، واإليضاح، اإلهبام:املعىن يف صورتني خمتلفتني

 وتأملت ؛ فإذا ، أو لتكمل لذةُ العلم به ؛ فإن الشيء إذا ُعلم من وجه ما تشوقت النفس للعلم به من باقي وجوهه،بال تعب
 :ية قوله تعاىلالقرآناهد  ومن الشو.)٣(»حصل العلم من بقية الوجوه كانت لذته أشد من علمه من مجيع وجوهه دفعة واحدة

ويسر يل أمري. ربَّ اشرْح يل صدري،يفيد تفسريه وبيانه) صدري( و،يفيد طلب شرح شيء ّماله) اشرح ( فإن، 
 أملْ نشرح لك صدرَك : وكذلك،)٤(»املقام يقتضي التأكيد لإلرسال املؤِذن بتلقي الشدائدفإن « ،»يسر يل أمري (وكذلك

 : له بقوله سبحانهاستشهد و،د اإلمجالع ذلك التفصيل بإىلوأضاف  .)٥(»د ؛ ألنه مقام امتنان وتفخيم واملقام يقتضي التأكي،
»ًنَّ عّدةَ الشهوِر عند اهللا اثىن عشَر شهرا...قولهإىل : منها أربعةٌ ُحُرٌم )كقوله، وعكسه.) ٦ :  َّثلثة أياٍم يف احلج

) أو (مبعىن) وسبعة ( يفأُعيد ذكر العشرة لدفع توهم أن الواو: فقال السيوطي ،) ٧( »وسبعٍة إذا رجعتْم تلك عشرةٌ كاملة
وجعلَ فيها رواسَي من فوقها وبارَك فيها  : مث قال،ْرَض ِفي َيْوَمْيِنَخلََق اَأل : كما يف قوله،فتكون الثالثة داخلة فيها

 وقد أدىل السيوطي بدلوه . وليست أربعة غريمها،مني املذكورين أوالً؛ فإن من مجلتها اليو) ٨( وقَّدر فيها أَقواَتها يف أربعِة أياٍم
 ، وابن عبد السالم وافقه عليه، أن الزخمشري أشار إليهإىل وأملح ،األجوبةأحسن  إنه رجحو ، الكرميةعن ما قيل عن هذه اآلية
 : نظري هذه اآلية قوله تعاىل:قال إنه  ونقل السيوطي عن ابن الزملكاين،) ٩() يلنـز التأسرار (وقطع به ابن الزملكاين يف

ًَوَواَعْدَنا ُموَسى ثَلِثَني لَْيلَةً َوأَْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر فََتمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَة، أن تكون تلك العشرة من غري الحتمال فإنه رافع 
 وفائدة الوعد بثالثني أوالً :قال ابن عسكر« :حيث قال ،وعّضد السيوطي قول ابن الزملكاين بقوٍل البن عسكر .)١٠ (ةمواعد
 أوالً كانت باألربعني حاضر الذهن ؛ ألنه وعد ، جمتمع الرأي، ويكون فيه متأهباً، ليتجدد له قرب انقضاء املواعدة،مث بعشٍر
   .)١١( » وجتّدد بذلك عزم مل يتقدم، فلما فُصلت استشعرت النفُس قرب التمام،متساوية

  اإليغال

                                                 
 ٣/٢١٠: عروس األفراحو، ١/١٩٥: اإليضاح: وينظر،  حتدث عن هذا النوعْن َم)هل البيانبأ(يقصد ) ١(
  ١/٢٧٢: واملعترك، ٣/٢١٤: اإلتقان) ٢(
 ١/٢٧٢: واملعترك، ٣/٢١٤: اإلتقان) ٣(
، ٢١٢، ٣/٢١١: واملختـصر ، ٢١٢، ٣/٢١١: عروس األفراح و، ١٩٦، ١/١٩٥: اإليضاح: وينظر، ١/٢٧٢: واملعترك، ٣/٢١٤: اإلتقان) ٤(

 ٢٦، ٢٥: واآلية من سورة طه
 ١: واآلية من سورة اإلنشراح، ٢١٢/ ٣: عروس األفراح: وينظر، ١/٢٧٢: واملعترك، ٣/٢١٤: اإلتقان) ٥(
 ٣٦: سورة التوبة) ٦(
 ١٩٦: سورة البقرة) ٧(
  ١٠، ٩: سورة فصلت) ٨(
: والرباهان الكشاف البن الزملكـاين  ، ١٥٦، ١٥٥: والفوائد، ١٠٨٥، ١٠٨٤/ ٢: والكشاف، ١/٢٧٣: واملعترك، ٣/٢١٤: اإلتقان: ينظر) ٩(

٣٠٥، ٣٠٤ 
 ١٤٢: واآلية من سورة األعراف ،٣٠٥، ٣٠٤: والربهان الكشاف البن الزملكاين، ١/٢٧٣: واملعترك ٢١٥ ،٣/٢١٤: اإلتقان: ينظر) ١٠(
  ١/٢٧٣: واملعترك، ٣/٢١٥: اإلتقان) ١١(



 

 

 )٧٠.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

وقد تابع السيوطي يف هذا احلـّد        ،)١( » يتم املعىن بدوهنا   ة وهو ختم الكالم مبا يفيد نكت      ،وهو اإلمعان « :قد حّده بقوله   و
 وكان يقصد بذلك قدامة بن جعفر       ،خاص بالشعر  إنه    وأشار السيوطي إىل أن بعضهم زعم      ،) ٢ (القزويين وهباء الدين السبكي   

وذكر السيوطي أن هذا الزعم ُرّد  .أيضاً) ٤ (وقد أشار إىل ذلك الباقالين     ،)٣( بالشعر خاصة   والذي قّيده  ،الذي تكلم على اإليغال   
 ، ...اتبعوا من ال يسئلكم أجراً وهم مهتدون      . يا قوِم اتِبعوا املرسلنيَ    : من ذلك قوله تعاىل    ،)٥( القرآن عليه بأنه وقع يف   

 لكن فيه زيادة مبالغة يف احلـث علـى         ،دونه؛ إذ الرسول مهتد ال حمالة      املعىن ب  إيغال ؛ ألنه يتمّ    وهم مهتدون  :فقوله بعده 
وال تسمع الـصم الـدعاَء إذا ولـوا          :صبع جعل منه قوله تعاىل    أن ابن أيب اإل   أيضاً  وذكر   ،)٦ ( الرسل والترغيب فيه   إتباع

حلال يف قوله   ا كذلك   ، انتفاعهم مغة يف عد   للمبال ،زائد على املعىن   إذا ولّوا مدبرين   نإ : وانه علّق عليه بقوله    ،) ٧( مدبرين
ريد به مدح    أُ ، زائد على املعىن   ، لقوٍم يوقنون  : فإن قوله تعاىل   ،) ٨( ومن أحسن من اهللا حكماً لقوٍم يوقنون       :عز وجل 

  .)٩ (اإلمياناملؤمنني والتعريض بالذم لليهود يف أهنم بعيدون عن 

  التذييل

 ليظهـر   ، مفهومه أو لتأكيد منطوقه    األول والثانية تشتمل على املعىن      ،جبملة عقب مجلة   ىتؤ ي أنوهو  « : وقد قال يف حّده   
 كذلك احلال   ،) ١١ ( ومل خيتلف يف حد هذا النوع عن البالغيني الذين سبقوه          ،) ١٠( » فهمه  من  ويتقرر عند  ،املعىن ملن مل يفهمه   

وقل  : وقوله تعاىل  ،) ١٢( ا وهل جنازي إال الكفور    ذلك جزيناهم مبا كفرو    : من ذلك قوله سبحانه    ،يةالقرآنيف الشواهد   
   .لمح عند السيوطي أي تعليقنومل  ،) ١٣( جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً

  الطرد والعكس

 مبنطوقـه   األول يقرر   بكالمني يؤيت   أن وهو   :يببقال الطي « : حيث قال  ،يبب وقد ذكر السيوطي يف هذا النوع ما قاله الطي        
 ....ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثلث مـرات            : كقوله تعاىل  ، وبالعكس ، الثاين مفهوم

 خاصة  األوقات باالستئذان يف تلك     األمر  فمنطوقُ ، ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن طّوافون عليكم        : قوله إىل) ١٤(

                                                 
 ١/٢٧٨: واملعترك، ٣/٢٢٠: اإلتقان) ١(
 ٣/٢٢٠: عروس األفراحو، ١/١٩٩: اإليضاح: ينظر) ٢(
 ١٦٨: نقد الشعر: ينظر) ٣(
 ١٣٩: إعجاز القرآن: ينظر) ٤(
 ٣/٢٢٤: عروس األفراح: وينظر، رّد على هذا الزعم هباء الدين السبكي )٥(
 ٢١ ،٢٠: واآلية من سورة يس، ١/٢٧٨: واملعترك، ٣/٢٢٠: اإلتقان: ينظر )٦(
 ٨٠: سورة النمل )٧(
 ٥٠: سورة املائدة )٨(
 ٩٣ – ٩١: بديع القرآنو، ١/٢٧٨: واملعترك، ٣/٢٢٠: اإلتقان: ينظر )٩(
  ١/٢٧٩: واملعترك، ٣/٢٢١: اإلتقان: ينظر) ١٠(
  ٣/٦٨:  للزركشيوالربهان، ٣/٢٢٥:  وعروس األفراح٢٠٢ ،١/٢٠٠: اإليضاح) ١١(
 ١٧: واآلية من سورة سبأ، ٣/٢٢٦: وعروس األفراح، ١/٢٠١: واإليضاح، ١/٢٧٩: واملعترك، ٣/٢٢١: اإلتقان: ينظر) ١٢(
 ٨١: سراءواآلية من سورة اإل، ٣/٢٢٨: وعروس األفراح، ١/٢٠٢: إليضاحوا، ١/٢٧٩: واملعترك، ٣/٢٢١: اإلتقان: ينظر) ١٣(
 ٥٨: سورة النور) ١٤(



 

 

 )٧١.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

وبعد  .)٢(»)١( ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون        :كذا قوله و.  وبالعكس ،مقرر ملفهوم رفع اجلناح فيما عداها     
  .) ٣( »حتباكاالنوع  جياز اإلوهذا النوع يقابله يف« :يب قال السيوطيب ذكر ما قاله الطيأن

  التكميل

د مبا يـدفع    وهو أن يؤتى يف كالم يوهم خالف املقصو       « :ه بقوله  وحدّ ،يسمى باالحتراس أيضاً   إنه    وقال عن هذا النوع   
 وعلّـق   ، أذلٍة على املؤمنني أعزٍة على الكافرين      : تعاىل  قوله  منها ، هلذا النوع بنصوص قرآنية    استشهدو ،)٤( »ذلك الوهم 
 قولـه   ،ومن الشواهد األخـرى    ،)٥() أعزة (لضعفهم ؛ فلذلك رفعه بقوله     إنه   لتوهم) أذلة (قتصر على ان اهللا لو    إ :عليه بقوله 
س لئال يتـوهم    ا احتر ،) وهم ال يشعرون   (فقوله« : فقال معلقاً  ،  وجنوده وهم ال يشعرون    نم سليم ال حيطمنك  :سبحانه

   .) ٦( »نسبة الظلم إىل سليمان

  التتميم

وُيطعمـون   : تفيد نكتة ؛ كاملبالغة يف قولـه       ةلوهو أن يؤتى يف كالم ال يوهم غري املراد بفضْ         « :وقال يف حّد هذا النوع    
هذا احلّد والشاهد   وقد تابع    ،) ٧( »أجراً وأكثربلغ   حينئذ اُ  اإلطعامي مع حب الطعام أي اشتهائه ؛ فإن          أ ، الطعام على حبه  

 : فقال معلقاً  ، ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ         و ،)٩( وأتى املال على حبه    : ومنه ،) ٨ (نيالبالغي
  .) ١١ (قد سبقه يف ذكر الشاهد والتعليق ابن رشيق القريواين و،) ١٠( »تتميم يف غاية احلسن) وهو مؤمن (فقوله«

  االستقصاء

 فيأيت جبميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقـصي         ،وهو أن يتناول املتكلم معىن يستقصيه     « : وقال السيوطي عن هذا النوع    
 وهي يف قول البـاري      ،قرآنية واحدة  هلذا النوع بآية     استشهد وقد   ،) ١٢( » حبيث مل يترك بعده فيه مقاالً      ،مجيع أوصافه الذاتية  

) جنـة  (قتصر على قوله  انه لو   إف« : فعلق عليها قائالً   ،) ١٣( ...أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيٍل وأعناب         :سبحانه
جتري « : مث زاد  ،أعظم فإن مصاب صاحبها هبا      ، »وأعنابيل  خنمن  « : فلم يقف عند ذلك حىت قال يف تفسريها        ،لكان كافياً 

                                                 
 ٦: سورة التحرمي) ١(
 ٣٧٠، ٣٦٩: التبيانينظر و، ١/٢٧٩: واملعترك، ٣/٢٢١: اإلتقان) ٢(
 ١/٢٧٩: واملعترك، ٣/٢٢١: اإلتقان) ٣(
 ٣/٢٣١:  وعروس األفراح،١/٢٠٢:  وينظر االيضاح،١/٢٧٩: واملعترك، ٣/٢٢١: اإلتقان) ٤(
واآلية من سورة   ، ٣/٦٥:  للزركشي والربهان، ٣/٢٣٣: وعروس األفراح ، ١/٢٠٣: واإليضاح، ١/٢٧٩: واملعترك، ٣/٢٢١: اإلتقان: ينظر) ٥(

  ٥٤: املائدة
 ١٨: واآلية من سورة النمل، ٣/٢٢٢: اإلتقان: وينظر، ١/٢٧٩: عتركامل )٦(
 ٨: نسانواآلية من سورة اإل، ١/٢٨٠: واملعترك، ٣/٢٢٢: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٢٣٦، ٣/٢٣٥: وعروس األفراح، ١/٢٠٥: واإليضاح، ٢/٥١: العمدة البن رشيق القريواين: ينظر) ٨(
 ١٧٧: واآلية من سورة البقرة،، ٣/٢٣٦: وعروس األفراح، ١/٢٠٥: واإليضاح، ١/٢٨٠: واملعترك، ٣/٢٢٢: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ١٢٤: واآلية من سورة النساء، ١/٢٨٠: واملعترك، ٣/٢٢٢: اإلتقان) ١٠(
 ٢/٥١: العمدة: ينظر) ١١(
  ٣/٢٢٢: اإلتقان: وينظر، ١/٢٨٠: املعترك )١٢(
 ٢٦٦: سورة البقرة) ١٣(



 

 

 )٧٢.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 فأتى بكل ما    ، له فيها من كلَّ الثمراتِ     : فقال ، مث كّمل وصفها بعد التتميمني     ،بذلك »متمماً لوصفها  »األهنارها  من حتت 
 مث استقصى املعىن يف ذلك مبـا        ، وأصابُه الِكَبر  : مث قال يف وصف صاحبها     .إفسادها على   األسفشتد  ييكون يف اجلنان ل   

 مث ذكر ،ومل يقف عند ذلك حىت وصف الذرية بالضعف     .  »وله ذرية ضعفاء  « :ربيوجب تعظيم املصاب بقوله بعد وصفه بالك      
 ومل  ، » إعصار فيه نـاٌر فاحترقـتْ      فأصاهبا« : حيث قال  ، وقت أسرعاستئصال اجلنة اليت ليس هلذا املصاب غريها باهلالك يف          
حـىت اخربنـا     . مث مل يقف عند ذلـك      ، »فيه ناٌر فاحترقتْ  « : فقال ،يقتصر على ذكره للعلم بأنه ال حيصل به سرعةُ اهلالك         

 فاحترس عن هذا االحتمال     ،األشجار ورطوبة   األهنارباحتراقها ؛ الحتمال أن تكون النار ضعيفة ال تفي باحتراقها ملا فيها من              
وذكـر  ) ١( »وأكملـه  وأمتـه  استقصاء وقع يف كالم       فهذا أحسنُ  ، وقد قال السيوطي عن هذا الكالم      ،»فاحترقت« :بقوله
 والتكميل  ،يرد على املعىن الناقص ليتم    «  فالتتميم ، املصري فّرق بني االستقصاء والتتميم والتكميل      اإلصبعوطي أن ابن أيب     السي

 حىت وأوصافه وأسبابه واالستقصاء يرُد على املعىن التام الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه       ،يرد على املعىن التام فيكّمل أوصافه     
ن ما أورده السيوطي منـذ بدايـة        أ ومن اجلدير بالذكر     .) ٢( » فيه مساغ  ألحداطر عليه فال يبقى     يستوعب مجيع ما تقع اخلو    

   .)٣ ( من كالم على هذا النوعصبعاإل أيبما أتى به ابن وملخصاً كالمه على هذا النوع كان متابعاً 

  االعتراض

تيان جبملة أو أكثر ال حمل هلا من اإلعراب وهو اإل« :ه وقال يف حّد،) ٤ (ملح السيوطي إىل أن هذا النوع مساه قدامة التفاتاًأ
 وجيعلون هللا البناِت سبحانه وهلم ما يشتهون : كقوله تعاىل،) ٥( »هاميأثناء كالم أو كالمني اتصال معىن لنكتة غري رفْع اإل

 عز ه بأكثر من مجلة قول اهللا ومن وقوع.) ٦( »يه اهللا عن البنات والشناعة على فاعليهانـزاعتراض لت )سبحانه: (فقوله« ،
 بثالث اعتراضن فيه إ : قال، وقيل ُبعداً للقوِم الظاملني : قولهإىل »  وجيعلون هللا البناِت سبحانه وهلم ما يشتهون« :وجل
 األقصى يف وخينالتوقد ذكر السيوطي قول  .)٧(واستوت على اجلوِدّي ، وقضَي األمر ، وغيَض املاء  وهي،مجل
 ولو أتى به آخراً لكان الظاهر ، واقع بني القولني ال حمالةاألمرونكتته إفادة أن هذا « : حيث قال،ب عن هذه اآلية الكرميةالقري
 ألن معترض بني وغيض واستوت ؛ »األمروقضي «  فإن، مث فيه اعتراض يف اعتراض، فبتوسُّطه ظهر كونه غري متأخر،تأخريه

 فيه اعتراض بسبع ، متكئني على فُُرٍش : قولهإىل ..وملْن خاَف مقام ربَّه جنتاِن : وقوله.االستواء حيصل عقب الغيض
وإنُه لقسٌم لو . فال أُقِسُم مبواقع النجوِم : ومن أمثلة وقوع اعتراض يف اعتراض قوله تعاىل.) ٨( »مجل إذا أعرب حاالً منه

واعترض  ،...وإنه لقسم :ني القسم وجوابه بقوله تعاىل اعترض به أن: فقال السيوطي، إنه لقرآن كرٌمي. تعلمون عظيم
  وإعالماً هلم بأن له عظمة ال يعلموهنا، وحتقيقاً إلجالله،؛ تعظيماً للمقسم به لو تعلمون : بقوله تعاىلوصفتهبني القسم 

                                                 
 ٢٨١ ،١/٢٨٠: واملعترك، ٢٢٣، ٣/٢٢٢: اإلتقان) ١(
 ١/٢٨١: واملعترك، ٣/٢٢٣: اإلتقان) ٢(
  ٢٥١ – ٢٤٧: بديع القرآن: ينظر) ٣(
 ١٥٠: نقد الشعر: ينظر) ٤(
 ٣/٥٦:  للزركشيوالربهان، ٣/٢٣٧: وعروس األفراح، ١/٢٠٦: اإليضاح: وينظر، ١/٢٨١: واملعترك، ٣/٢٢٣: اإلتقان) ٥(
 ٥٧: واآلية من سورة النحل، ٣/٢٤٠: عروس األفراح :ينظرو، ١/٢٨١: واملعترك، ٣/٢٢٣: اإلتقان) ٦(
  ٤٤: واآلية من سورة هود، ٣/٦٩: والربهان للزركشي، ٢٤٥، ٣/٢٤٤: وعروس األفراح، ١/٢٨١: واملعترك، ٣/٢٢٤: اإلتقان: ينظر) ٧(
  ٥٤ – ٤٦:  من سورة الرمحنواآلية، ٥٩، ٥٨: األقصى القريب:  وينظر،١/٢٨٢: واملعترك، ٣/٢٢٤: اإلتقان) ٨(



 

 

 )٧٣.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 فيكون كاحلسنة ،يترقب حسن اإلفادة مع جميئه جميء ما ال ،ونقل السيوطي عن صاحب التبيان أن وجه حسن االعتراض .)١(
  .)٢ (تأتيك من حيث ال حتتسب

                                                 
  ٧٧ - ٧٥: واآلية من سورة الواقعة، ٣/٦٤: والربهان للزركشي، ١/٢٨٢: واملعترك، ٣/٢٢٤: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٣٨٥:  للطييبوالتبيان، ١/٢٨٢: واملعترك، ٣/٢٢٤: اإلتقان: ينظر) ٢(



 

 

 )٧٤.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  

א א א
אא

ـ َق أي ابَ   اخللْ  اهللاُ أََشْنوأَ.. هقَلَ خَ :أَْنَشأَُه اهللاُ « : فقد جاء يف لسان العرب     ، يعين االبتداء واخللق   ، يف معناه اللغوي   اإلنشاء أ َدَت
ـ  حاُب السَّ أََشْنوأَ... ه اهللاُ أَُشْنوقد أَ ،عحاب ويرتف السَّ من   أَُشْن ما يَ  ولُ أَ :ُءيوالنشَِّ. .همقَلَْخ ـ : ُر ُيَمطُ ـ  وأَ ،أََدَب ـ ً: داراأََشْن  أََد َب

  ) ٢( » أو ال تطابقهعلى الكالم الذي ليس لنسبته خارج تطابقه« :وأما يف االصطالح فإنه ُيقال .)١(»بناءها

   .)٤(» والتكذيبما جاز على قائله التصديُق« : فهو، اصطالحاًوأما ،)٣( »باٌرْخأَ واجلمع بأُالنَّ«  فهو، اخلرب لغةًأما

 فـال   أما ، الكذب حسب مطابقته هلذا الواقع أو عدمها       أووصف بالصدق    يكون له واقع خارجي ومن مث يُ       ، اخلرب أنأي  
 بعُت  : فقولنا ،ردة من الزمن   جم اإلنشائية األساليب ولذا صارت    ،وجد حني التلفظ به    هو يُ  وإمنا ، أو ال يطابقه   خارج له يطابقه  

 الفاعل إمنا وجدت باللفظ وكذا نسبة القيام للمخاطب على وجه األمر إمنا وِجدت بنفس الـتلفظ                 إىلفإن نسبة البيع    « أو قُمْ 
 وهذا خالف اخلرب الذي يكـون لنـسبته         ،) ٥( » أنّ إحدى النسبتني حاصلة اآلن أو يف املضي أو االستقبال          إىلمن غري قصد    

  . أحد األزمنة الثالثةخارج يف

 أّما نسبة اإلنشاء فتكون حمضرة ال خارج        ، نفسه األمروالفارق بينهما أن نسبة اخلرب تكون حاكية عن حالة بني الطرفني يف             
ألن « ،ءنتـشا اإل أن مضمون اخلرب أوسع من مضمون        إىل ومن مث ذهبوا     ، ارجتال واإلنشاءة قيل إنّ اخلرب حكاية       ومن مثّ  ،) ٦ (هلا
 هو أن   ،أيضاً اإلنشاءومما افترق فيه اخلرب عن       .)٧( » يدلُّ على وجود النسبة واخلرب يدلّ على وجودها مع احلديث عنها           نشاءاإل

أمـا  . . والنفي والتعجب واملدح والـذم والقـسم       االستفهام واحلروف ك  ،باألدوات تكون بالقرائن أي     نشائيةاال األساليب
  .)٨(ساليب والصيغاألساليب اخلربية فتكون عن طريق األ

 دليل وال ُيطلب من املتكلم إثبات كالمه؛ لعدم وجود حكم سـابق يف ذهـن                إىلأن اإلنشاء ال حيتاج     أيضاً  ومن الفروق   
وجده عند حلظة النطق به يف حني يكون للخرب نسبة وحكـم بـني               احلكم ويُ  نشئُي وإمنا املتكلم    ،الأْواملتلقي فيطابقه الكالم    

  .... دليل إلثبات اخلرب املنقولإىل ومن مثّة حيتاج املتكلم ، عنهاملخربنقول أو  املاألمرالطرفني يف 

                                                 
 ٢٥٢: اجمللد الرابع عشر، مادة نشأ: لسان العرب) ١(
  ٣٨: التعريفات) ٢(
 ١٠: اجمللد اخلامس، مادة خرب: لسان العرب) ٣(
 ٣٧٩: التمهيد للباقالين: وينظر، ٣/٨٩: املقتضب) ٤(
 ١/١٦٧: ضمن شروح التلخيص، مواهب الفتاح) ٥(
 ) شروح التلخيصضمن (١/١٦٦: اإليضاح: ينظر) ٦(
  ٢٧١: البحث النحوي عند االصوليني) ٧(
  ١٢٣: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية: ينظر) ٨(



 

 

 )٧٥.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 ، فإن هناك مواضع ينوب فيها اإلنشاء عن اخلرب ويقع موقعه          ،واإلنشاءوعلى الرغم من كل هذه الفروق وغريها بني اخلرب          
صيغته «) يتربصن ( فقوله تعاىل يف   ،  قروءٍ ةن ثلث واملطلقات يتربصن بأنفسه   : كقول الباري سبحانه   ،بداللة القرائن املعنوية  

 فوجب اعتبار هـذه     ،يتربصن فيقع خرب اهللا خبالف خمربه وهو حمال         قد ال  هننإف ،ولكن ال ميكن محله على حقيقته      ،رباخلصيغة  
سنلحظها عند شيخنا    أخرىوهناك مواضع    .)١(»كالم اهللا تعاىل عن احتمال احملال     ل صيانة   األمرالقرينة محل الصيغة على معىن      

  . جالل الدين السيوطي

                                                 
  ٢٢٨: ةواآلية من سورة البقر، ٢/٢١٦: ربهان للزركشيال) ١(



 

 

 )٧٦.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  

   عند السيوطيواإلنشاءاخلرب 
 وقـد ذهـب فيـه       ،عند السيوطي يف احتوائه على اخلرب واإلنشاء       القرآن وهو الوجه الثامن والعشرون من وجوه إعجاز      

  .) ١ ( له قسم ثالثنه ليسإ و،احلذاق من النحاة وأهل البيان من احنصار الكالم فيهما  إليه السيوطي إىل ما ذهب

 ووضع  ، وشرط   ، َمّس وقَ ،ب   وتعجّ ،فع   وتشّ ، وأمر   ،نداء ومسألة   : وذكر السيوطي أن قوماً ادّعوا أن أقسام الكالم عشرة          
ع لدخوله  بإسقاط التشفّ : مثانية: وقيل  .  لدخوله يف املسألة   االستفهام بإسقاط   ،تسعة إنه   :م من قال  ه ومن . واستفهام ، وشك   ،

 ،خـرب   : ن أقسام الكالم سـتة    إ: وأشار إىل أن األخفش قال      .  بإسقاط الشك ألنه من قسم اخلرب        سبعة: أيضاً  ل  وقي.فيها  
: إنه أربعة : وإن قوماً قال  . ونداء،  وطلب ،وتصريح، وأمر، خرب: مخسة: وإن بعضهم قال  . ومتٍن، ونداء، وأمر وهني ، واستخبار

ن حيتمل التـصديق    إالكالم إما    ألن    وإنشاء ؛  ، وطلب   ،خرب  : ثالثة  :  قالوا   وإن كثريين  .)٢ (ونداء، وطلب   ، واستخبار ،خرب
واتفق .  فهو الطلب    ، وإنّ مل يقترن بل تأخَر عنه        ،ن اقترن معناه بلفظه فهو اإلنشاء       إ والثاين   ،األول اخلرب   :  ال   والتكذيب أوْ 

 وأما الضرب الذي يوجد     ، طلب الضرب مقترن بلفظه      مثالً وهو  )اضرب(  وإنّ معىن  ، على دخول الطلب يف اإلنشاء       احملققون
   .)٣(نفسه ق الطلب البعد ذلك فهو متعلّ

اإلنسان يفـرق    ألن   ألنه ضروري ؛  : قيل  و ، ال حيد لُعسره      إنه : فمنهم من قال     ،اختلف الناس يف حّد اخلرب     إنه   وقد أشار إىل  
 هو قول القاضي البـاقالين      ، ورأى أن األكثر على حّده       .حملصولحه يف ا  ملح إىل أن اإلمام رجّ    أ و ،بني اإلنشاء واخلرب ضرورة     

 فأجاب القاضي بأنـه     ، فأورد عليه خرب اهللا تعاىل ؛ فإنه ال يكون إال صادقاً             ،اخلرب الذي يدخله الصدق والكذب      : واملعتزلة  
: وقال أبو احلسن البصري      . )٤(كور ويكون ساملاً من اإليراد املذ     ،الذي يدخله التصديق والتكذيب     : وقيل  . يصح دخوله لغةً    

  الكـالم :وقيل. القيام منسوب والطلب منسوب  ألن نه يدخل يف احلد ؛  إ ف ،) قُْم (: فأورد عليه حنو     ،كالٌم يفيد بنفسه نسبة     
 إىل معلـوم     بتصرحيه نسبة معلـوم    ىالقول املقتض : وقيل  .  بنفسه إضافة أمر من األمور إىل أمر من األمور نفياً أو إثباتاً            املفيد

   .)٥ (بالنفي أو اإلثبات

 وقد  ،) ٦ ( ما ذكره صاحب عروس األفراح     ملخصاًإن ما ذكره السيوطي يف إشارته هذه عن اختالف الناس يف حّد اخلرب كان               
 وقال َمـنْ  .  واخلرب خالفه    ،اإلنشاء ما حيصل مدلوله يف اخلارج بالكالم        « :أضاف السيوطي إىل ذلك قوالً لبعض املتأخرين        

 واألول ، أو الكّف عنـها  ، أو حتصيلها ،ا أن يطلب ذكر املاهية   إمّ ضع طلباً فال خيلو   والكالم إنْ أفاد بال   : سام ثالثة   جعل األق 
وإنْ مل يفد طلباً بالوضع فإن مل حيتمل الصدق والكذب ُسمَي تنبيهـاً وإنـشاء ؛                .  والثالث النهي    ، والثاين األمر    ، االستفهام

                                                 
  ٣/٢٢٥: واإلتقان، ١/٣١٩: املعترك: ينظر) ١(
  ٣١٦: والربهان للزركشي، ٣/٢٢٥: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ١/٣١٩: واملعترك، ٣/٢٢٥: اإلتقان: ينظر )٣(
 ٣٨٠، ٣٧٩: التمديد للباقالين: ينظر )٤(
 ٣٢٠، ١/٣١٩: عتركوامل، ٢٢٦، ٣/٢٢٥: اإلتقان: ينظر )٥(
 ١/١٧٤: عروس األفراح: ينظر) ٦(



 

 

 )٧٧.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 ، سواء أفـاد طلبـاً الزمـاً         ، من غري أن يكون موجوداً يف اخلارج         ، أي ابتكرته    ، هتأ وإنش ،لى مقصودك   هَت به ع  ألنك نبّ 
  . )١(» وإن احتملها من حيث هو فهو اخلرب،نت طالق أ ك، أم ال ،كالتمين والترجي والنداء والقسم 

 ، بّين فيها مواضع اخلرب ، بآيات قرآنية استشهد وقد .) ٢ (يقصد به إفادة املخاطب إنه : وحّده بقوله    ،وقد عقد فصالً يف اخلرب      
 ،) ٣ ( مبعىن األمـر    ورد  فاخلرب هنا  ، والوالداُت يرضعنَ  : منها قوله سبحانه     ،اليت خيرج هبا عن معناه اخلربي إىل معان أخر          

 : الدعاء يف قوله تبارك وتعـاىل         وأنه ورد مبعىن   ،) ٤ ( فقد ورد مبعىن النهي    ، ال ميسه إال املطهرون    :ومن ذلك قوله تعاىل     
وإياَك نستعُني،٥( أي أعّنا(، وكذا يف قوله تعاىل : َّتبّت يد أيب هلٍب وتب ،نه دعاء عليهإ ف)٦(.  

إن اخلرب يرد   : ونازع ابن العريب يف قوهلم      « : قال   ،وقد ذكر السيوطي رأي ابن العريب عن اخلرب هل يرد مبعىن األمر أو النهي               
 بل نفي ملشروعيته ؛ فـإن       ، ليس نفياً لوجود الرفث      ،) ٧( فال رفث وال فسوق    : قال يف قوله تعاىل      ،مر أو النهي    مبعىن األ 

 وإمنا يرجع النفي إىل وجوده مـشروعاً ال إىل          ،خبار اهللا تعاىل ال جيوز أن تقع خبالف خمربه        أ و ،الرفث يوجد من بعض الناس      
 فعـاد   ، فإنا جند مطلقات ال يتربصن       ، ومعناه مشروعاً ال حمسوساً      ،) ٨( يتربصَنواملطلقاُت   : كقوله   ،وجوده حمسوساً   

ـ  ،حد منهم شرعاً    أ أي ال ميسه     ،) ٩( ال ميسه إال املطهرون    : وكذا   ،النفي إىل احلكم الشرعي ال إىل الوجود احلّسي          ن إ ف
ـ إن اخلرب يكون مبعىن النهي وما وُ     :  فقالوا   ،ء  وهذه الدقيقة اليت فاتت العلما    : قال  .  فعلى خالف حكم الشرع    وجد املسّ  د ِج
  .) ١٠( » فإهنما خمتلفان حقيقة ويتباينان وضعاً، أن يوجد ح وال يص،ذلك قط 

  

  أقسام اخلرب 

 :التعجب . ١

 وقول .)١١ (ضرابهأهو تفضيل شيء على     : ول ابن فارس   منها ق  ، وقد أورد السيوطي أربعة أقوال ألهل البيان يف حّد التعجب           
هو تعظيم األمر   :  الذي حّده بقوله     ،قول الزخمشري   أيضاً  و.  خرج هبا املتعّجب منه عن نظائره        ، صفةاستعظام  : ابن الصائغ   

إن املطلـوب يف    :  وقـول الرمـاين    .)١٢( ال يكون إالّ من شيء خارج عن نظائره وأشكاله         التعجب ألن   يف قلوب السامعني ؛   

                                                 
 ٣/٢٢٦: اإلتقان:  وينظر،١/٣٢٠: املعترك) ١(
 ١/٣٢٠: واملعترك، ٣/٢٢٦: اإلتقان: ينظر) ٢(
  ٢٣٣: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٢٠: والربهان للزركشي، ١/١٢٧: والكشاف، ١/٣٢٠: واملعترك، ٣/٢٢٦: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٧٩: واآلية من سورة الواقعة، ٢/٣٢١: والربهان للزركشي، ١/٣٢٠: واملعترك، ٣/٢٢٦: تقاناإل: ينظر)٤(
 ٤: واآلية من سورة الفاحتة، ٢/٣٢١: والربهان للزركشي، ١/٣٢٠: واملعترك، ٣/٢٢٧: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ١: واآلية من سورة اللهب، ١/٣٢٠: واملعترك، ٣/٢٢٧: اإلتقان: ينظر) ٦(
  ١٩٧: رةسورة البق) ٧(
  ٢٢٨: سورة البقرة) ٨(
 ٧٩: الواقعةسورة ) ٩(
 ١٨٩، ١٨٨/ ١: واحكام القرآن العريب، ٣٢١ ،١/٣٢٠: واملعترك، ٣/٢٢٧: اإلتقان )١٠(
  ٣٠٤: الصاحيب: ينظر) ١١(
  ١٢٤٤/ ٢: الكشاف: ينظر) ١٢(



 

 

 )٧٨.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 وإن أصـل  ، فكلما استبهم السبب كان التعجب أحسن ،عجبوا مما مل ُيعرف سببه يتن من شأن الناس أ  ألن    اإلهبام ؛  التعجب
إالّ  )نعم( ومن أجل اإلهبام مل تعمل    :  وقال   ، وإن الصيغة الدالة عليه تسمى تعجباً جمازاً       ، )١(التعجب إمنا هو للمعىن اخلفي سببه     

  . ) ٢ (ضمار قبل الذكر ليقع التفسري على حنو التفخيم باإل،يف اجلنس من أجل التفخيم 

 ، )كَُبر( : حنو   ، وصيغاً من غري لفظه      ،) ل به ِعفْأَ( و ،) علَفْما أَ  (: وهي   ،هنم وضعوا للتعجب صيغاً من لفظه       إوقال السيوطي   
  . ) ٤( ُبر مقتاً عند اهللا« ،) ٣( كَُبرْت كلمة خترج من أفواههم :كقول اهللا سبحانه 

فما أصربهم  : كقوله تعاىل ،إذا ورد التعجب من اهللا ُصِرف إىل املخاطب « :إن احملققني قالوا : وقد ذكر قاعدةً أفاد فيها 
 وهو ،وصف تعاىل بالتعجب ؛ ألنه استعظام يصحبه اجلهل  وإمنا ال ُي، أي هؤالء جيب أن يتعجب منهم ،) ٥( على الناِر
ونظري هذا جميء الدعاء . ب من اهللا للمخاطبني يتعج إنه ي أ،ر مجاعة بالتعجيب بدله ّبه عن ذلك ؛ وهلذا ُتعنـزتعاىل م

وهلذا قال سيبويه يف . عندكم هذا :  أي هؤالء مما جيب أن يقال هلم ، إمنا هو بالنظر إىل ما تفهمه العرب ،والترجي منه تعاىل 
ويلٌ « و،) ٧( »ويلٌ للمطففني«  :ويف قوله. كمامع املعىن اذهبا على رجائكما وط،) ٦( لعلُه يتذكُر أو خيشى :قول تعاىل 

على  القرآن  وجاء، ولكن العرب إمنا تكلموا بكالمهم ،الكالم بذلك قبيح  ألن  ال نقول هذا دعاء ؛،) ٨( »يومئٍذ للمكذبَني
 يقال  إمنا الكالمهذا ألن  أي هؤالء مما وجب هذا القول هلم ؛، ويلٌ للمطففني : فكأنه قيل هلم ،لغتهم وعلى ما يعنونه 

فكما حلظنا أن السيوطي مل خيتلف يف حبثه قسم التعجب عن . ) ٩( » هؤالء ممن دخل يف اهللكة:لصاحب الشر واهللكة ؛ فقيل
  .  فقد كان نقالً عنه،الزركشي 

 :الوعد والوعيد . ٢

 وأشـار   ،) ١١( وسيعلم الـذين ظلمـوا    و ،) ١٠( سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم      : له بقول اهللا     استشهد وقد  
  .)١٢(السيوطي إىل أن ابن قتيبة عّد هذا القسم إنشاء وليس من أقسام اخلرب

 : النفي . ٣

                                                 
 ٨٧: معاين احلروف للرماين: ينظر )١(
 ٢/٣١٧: والربهان للزركشي، ١/٣٢١: واملعترك، ٢٢٨ ،٣/٢٢٧: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٥: واآلية من سورة الكهف، ٢/٣١٨: والربهان للزركشي، ١/٣٢١: واملعترك، ٣/٢٢٨: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٣: واآلية من سورة الصف، ٢/٣١٨:  للزركشي والربهان،٢/١٢٤٤: والكشاف، ١/٣٢١: واملعترك، ٣/٢٢٨: اإلتقان: ينظر)٤(
 ١٧٥: سورة البقرة) ٥(
 ٤٤: رة طهسو) ٦(
 ١: سورة املطففني) ٧(
 ١٠: سورة املطففني) ٨(
 ٣٢٠ - ٢/٣١٨: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/٣٢٢: واملعترك، ٢٢٩، ٣/٢٢٨: اإلتقان )٩(
 ٥٣: واآلية من سورة فصلت، ٢/٣٢١: والربهان للزركشي، ١/٣٢٢: واملعترك، ٣/٢٢٩: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ٢٢٧: واآلية من سورة الشعراء، ٢/٣٢١: والربهان للزركشي، ١/٣٢٢: كواملعتر، ٣/٢٢٩: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ١/٣٢٢: واملعترك، ٣/٢٢٩: اإلتقان: ينظر) ١٢(



 

 

 )٧٩.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

ن كان كاذبـاً  إو.  وال يسمى جحداً ،مي كالمه نفياً وذلك أن النايف إن كان صادقاً سُ     ،وقد فرق السيوطي بينه وبني اجلحد       
ملح إىل أن هذا ذكره أبو جعفـر النحـاس وابـن            أ و ،نفي جحداً    وليس كل    ، وكل جحد نفي     ،أيضاً  مي نفياً وجحداً    ُس

ومثال اجلحد نفي فرعون وقومه      ،)٢( ما كان حممد أبا أحٍد من رجالكم       :مثال النفي قوله سبحانه     . ) ١ (الشجري وغريمها 
قنتها أنفـسهم ظلمـاً     وجحدوا هبا واسـتي   . ملا جاءهتم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحٌر مبٌني         « : قال تعاىل    ،آيات موسى   

 . ملاو ، مل ،نْ إ ، ما ، ليس ، الت ،ال : وقد ذكر أدوات النفي  .)٣( وُعلواً

 واالستقبال أكثر من املاضي     ،النفي إما يف املاضي وإما يف املستقبل       ألن    وما؛ ،أصل أدوات النفي ال     « :وذكر أن اخلويَّي قال     
ـ  ،ما أن يكون نفياً واحداً مستمراً إن النفي يف املاضي   إ مث   .كثرفوضعوا األخف لأل   ،)ما( أخّف من  )ال( و ، أبداً  ه أو نفيـاً في

 ، ولـن    ،م  و ل ،ما  : واختاروا له أربع كلمات     .  فصار النفي على أربعة أقسام       ، وكذلك النفي يف املستقبل      ،أحكام متعددة   
 ألن  ؛ )مـا ( و )ال( كأنه مأخوذ من   )مل( و .قبل متقابالن يف املاضي واملست   )ال( و )فما( ،فليسا بأصلني    )املّ( و )نْأ(  وأما ،وال  

 ،اليت هي لنفـي املاضـي    )ما( اليت هي لنفي املستقبل وامليم من    )ال(  فأخذ الالم من   ،نفي لالستقبال لفظاً واملضي معىن       )مل(
 ،هي أصل النفي    ) ال (شارة إىل أن  إ) امليم (على) الالم ( وقدم ،شارة إىل املستقبل واملاضي     إ) مل(يف   ومجع بينهما إشارة إىل أن    

) مـا ( و )مل (: كأنه قـال     ،فتركيب بعد تركيب    ) ملا (وأما. مل يفعل زيد وال عمرو      :  فيقال   ،نفى هبا يف أثناء الكالم      ا يُ ذوهل
  .) ٤( »االستمرار) املّ ( وهلذا تفيد،أيضاً وتفيد االستقبال .لتوكيد معىن النفي يف املاضي 

ن بعضهم زعم أن شرط صحة النفي عـن         إ:  حيث قال    ، منها ما ذكره يف التنبيه األول        ،بيهات مخسة   وقد أورد السيوطي تن   
مردود بـدليل قولـه      إنه    وذهب إىل  ،د السيوطي هذا الشرط      وقد فنّ  ،نفي عنه بذلك الشيء     الشيء يوجب صحة اتصاف امل    

ال تأخذه سنةٌ    :قوله تعاىل   أيضاً   و ،) ٦( » ربَك نسّيا  وما كان « :وقوله تعاىل    ،)٥( وما ربَك بغافل عما يعملونَ     :سبحانه
أن انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه        « :ورأى السيوطي أن الصواب      .)٨ (الكرمي القرآن ونظائره كثرية يف   ،)٧( وال نومٌ 

  .) ١٠(أي الزركشي يف هذا الرد والراً مؤيد،) ٩( » وقد يكون لكونه ال يقع منه مع إمكانه،ال ميكن منه عقالً 

 فقد نقـل    ،) ١١( وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى       :شكل على قوله عز وجل       وما أُ  ،ما ذكره يف التنبيه الرابع      : ومنها  
 ، ذلك أن املنفي فيه هـو احلقيقـة          ،أشكل عليه قوله تعاىل      إنه    إالّ ،ميكن نفي اجملاز خالفاً للحقيقة      : السيوطي عن بعضهم    

                                                 
 ٢/٣٧٦: والربهان للزركشي، ١/٣٢٢: واملعترك، ٣/٢٢٩: اإلتقان: ينظر) ١(
  ٤٠: سورة األحزاب) ٢(
  ١٤، ١٣: سورة النمل) ٣(
 ٣٧٩، ٢/٣٧٨: الربهان للزركشيينظر و، ١/٣٢٣: املعتركو، ٢٣٠، ٣/٢٢٩: اإلتقان) ٤(
  ١٣٢: نعامسورة األ) ٥(
  ٦٤: سورة مرمي) ٦(
 ٢٥٥: سورة البقرة) ٧(
 ١/٣٢٣: املعتركو، ٣/٢٣٠: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ١/٣٢٤: املعتركو، ٣/٢٣٠: اإلتقان: ينظر) ٩(
  ٣٧٧، ٢/٣٧٦: الربهان للزركشي: ينظر) ١٠(
 ١٧: سورة األنفال) ١١(



 

 

 )٨٠.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

:  والتقدير   ،نفي هنا جماز ال حقيقة      ل فالوارد عليه ا   ، وهو وصوله إىل الكفار      ، املراد بالرمي هنا املترّتب عليه       فأجيب عندها أن  
  .)١( أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداًء،وما رميت خلقاً إذ رميت كسباً 

 : له بقوله عز امسه استشهد وقد ،مكان  اخلامس إىل نفي االستطاعة قد يراد به نفي القدرة واإلهوقد نبه السيوطي يف التنبي 
فال يستطيعون توصية )٢ (،قوله أيضاً  و: فال يستطيعون ردها )كقوله ،وقد يراد بنفي االستطاعة نفي االمتناع . ) ٣ 

لى أي هل يفعل ؟ أو هل جتيبنا إىل أن تسأل؟ فقد علموا إن اهللا قادر ع« : وقد عليه قائالً ، هل يستطيع ربَكتعاىل 
 : له بقوله سبحانه استشهد و،وقد يراد بنفي االستطاعة الوقوع مبشقة وكلفة . ) ٤( » وأن عيسى قادر على السؤال،ال نـزاإل
ًإنك لن تستطيع معي صربا )٥ (.  

ل  وثبوت اخلاص ال يـد     ، وثبوت العام ال يدل على ثبوت اخلاص       ،وأورد قاعدة أفاد فيها أن نفي العام يدل على نفي اخلاص            
 وأن زيادة املفهوم من اللفظ توجب االلتذاذ به؛ فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي                ، ونفيه يدل على نفيه    ،على ثبوت العام  

فلما أضاءت ما حوله ذهـب اهللا        : لألول بقوله سبحانه     استشهد وقد   ،) ٦ ( وإثبات اخلاص أحسن من أثبات العام      ،اخلاص
 إذ يقال علـى القليـل       ،النور أعم من الضوء      ألن   ؛) أضاءت (:بعد قوله   ) بضوئهم (قلومل ي « : وعلق قائالً    ،) ٧( بنورهم
 ففي الـضوء    ،) ٨( هو الذي جعل الشمس ضياًء والقمَر نوراً       : ولذلك قال    ، وإمنا يقال الضوء على النور الكثري      ،والكثري

 ولـذلك قـال     ،قصد إزالة النور عنهم أصالً     وال ، فعدمه يوجب عدم الضوء خبالف العكس      ، فهو أخص منه   ،داللة على النور  
 فقال  ، وجنٍة عرضها السموات واألرض    : للثاين بقوله تعاىل     استشهدو. )٩(» وتركهم يف ظلماٍت ال يبصرون     :عقبه

  .)١٠(» إذ كل ما له عرض فله طول وال ينعكس،رض أخص عال ألن ؛) طوهلا (ومل يقل« :معلقاً 

  أقسام اإلنشاء

   :االستفهام. ١

 فإذا سـألت    ،وقيل االستخبار ما سبق أوالً ومل ُيفهم حقَّ الفهم        .  االستخبار وهو، وهو طلب الفهم مبعىن   « :ه بقوله  وقد حدّ 
  .)١١(» اللغة فقه حكاه ابن فارس يف،عنه ثانياً كان استفهاماً

                                                 
 ١/٣٢٥: املعتركو، ٣/٢٣١: إلتقانا: ينظر) ١(
 ٥٠: واآلية من سورة يس، ١/٣٢٥: واملعترك، ٢٣٢، ٣/٢٣١: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٤٠: سورة األنبياء) ٣(
 ١١٢:  واآلية من سورة املائدة،٣/٢٣٢: االتقان: وينظر، ١/٣٢٥: املعترك) ٤(
 ٦٧: فواآلية من سورة الكه، ١/٣٢٥: املعتركو، ٣/٢٣٢: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ١/٣٢٥: املعتركو، ٣/٢٣٢: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ١٧: سورة البقرة) ٧(
 ٥: سورة يونس) ٨(
  ١/٣٢٦: املعتركو، ٣/٢٣٢: اإلتقان) ٩(
 ١٣٣: واآلية من سورة آل عمران، ١/٣٢٦: املعتركو، ٣/٢٣٣: اإلتقان) ١٠(
 ٢/٣٢٦: لزركشيوالربهان ل، ٢٩٢: الصاحيب: وينظر، ١/٣٢٧: املعتركو، ٣/٢٣٤: اإلتقان) ١١(



 

 

 )٨١.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

وما « :)املصباح( يف   قال ابن مالك    وذكر أن . أيان و ،مىت و ،أّنى و ،أين و ،كم،أّي و ،مْن و ،ما و ،هل و ،اهلمزة  : وقال إن أدواته  
عدا اهلمزة نائب عنها؛ولكونه طلب ارتسام صورة ما يف اخلارج يف الذهن لزم أن يكون حقيقة من شاّك مـصدق بإمكـان                      

 ،)١( »االستفهام مل يصدق بإمكان اإلعالم انتفت عنه فائدة          وأذا ،اإلعالم ؛فإن غري الشاّك إذا استفهم يلزم عليه حتصيل احلاصل         
 فإمنا يقع يف خطاب اهللا تعاىل على معىن أن املخاطـب  االستفهامعلى لفظ  القرآن ما جاء يف« نأ: ونقل قوالً عن بعض األئمة  

  .)٢(»عنده علم ذلك اإلثبات أو النفي حاصل

أن  وأشار إىل    ، فتخرج إىل معان أخر جمازاً       ،ي املعروف   االستفهام غري معناها     يف االستفهاموذكر أن كثرياً ما تستعمل صيغة       
 الـذي أورد فيـه أن العـرب توسـعت يف            ، )االستفهامفهام يف أقسام    روض األ (  صنف كتاباً مساه   ، الصائغ  بن مشس الدين 
  .نه ال ميكن التجوز باهلمزة خالفاً للصفارأو،خرجته عن حقيقته ملعان أخر ا ف،االستفهام

فهـلْ ُيهلـُك إالّ القـوم        :كقوله تعاىل  )إال( هحب ولذلك تص  ،ي وأن ما بعده منف    ، فاملعىن فيه على النفي    :اإلنكار: األول  
فمـن   : كقوله سبحانه  ، وبّين يف مواضع أخرى ُعطف فيها على املنفي        ،) ٤( وهل جنازي إالّ الكفور    و ،) ٣( الفاسقون

 أي ال   ،ن لبشرين مثلنا  أنؤم :ومنه قوله تعاىل   .)٥( أي أن اهللا ال يهدي الضالني      ، يهدي من أضل اهللا وماهلم من ناصرين      
أفأصـفيكم ربكـم     :كقوله تعاىل ) مل يكن  ( فيكون يف املاضي مبعىن    ،كثري ما يصحب اإلنكار التكذيب    إنه  وقال   .)٦ (نؤمن
 ومل خيتلف   ،) ٨( أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون    : كقوله سبحانه    ،) ال يكون  ( ويكون يف املستقبل مبعىن    ،) ٧( ...بالبنني

   .) ٩ ( هذه اإلشارة عن البالغيني السابقنيالسيوطي يف

 وذهـب إىل أن األول      ، إال أن السيوطي فّرق بينـهما        ،ن بعضهم جعله من قبيل اإلنكار       أكر السيوطي   ذ و ،التوبيخ  : الثاين  
ـ   ، وأنكر من جعل التوبيخ من قبيل اإلنكار         ، وهذا إنكار توبيخ     ،إنكار إبطال    ) ١٠ (الـسكاكي ) بعـضهم  ( وكان يقصد ب

 وذهـب  .ييبب وإنكـار تكـذ  ، إنكار تـوبيخي :على الذين قسموا اإلنكار   ،) ١٣ ( والتفتازاين ،) ١٢ ( والسبكي ،) ١١ (والقزويين
واإلثبات ، هنا غري قصدي   ىوإنّ النف  ،نفي معناه ما بعده واقع جدير بأن يُ        أن  توبيخياً إىل  السيوطي يف التوبيخ الذي عّده إنكاراً     

أتعبـدون مـا    و ،) ١( أفعصيَت أمري  : حنو ، عن ذلك بالتقريع أيضاً    ويعرب .)١٤ (اإلنكار على عكس ما تقدم يف       ،قصدي
                                                 

 ٢/٣٢٦،٣٢٧: والربهان للزركشي، ٣/٢٣٤: اإلتقان: وينظر، ١/٣٢٨: املعترك)١(
 ٢/٣٢٧: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٢٨: املعتركو، ٣/٢٣٥: اإلتقان) ٢(
 ٣٥: واآلية من سورة األحقاف، ٢/٣٢٨: والربهان للزركشي، ١/٣٢٨: املعتركو، ٣/٢٣٥: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ١٧: واآلية من سورة سبأ، ٢/٣٢٨: والربهان للزركشي، ١/٣٢٨: املعتركو، ٣/٢٣٥: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ٢٩: واآلية من سورة الروم، ٢/٣٢٨: والربهان للزركشي، ١/٣٢٨: املعتركو، ٣/٢٣٥: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٤٧:  املؤمنونواآلية من سورة، ٢/٣٢٩: والربهان للزركشي، ١/٣٢٨: املعتركو، ٣/٢٣٥: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٤٠: واآلية من سورة اإلسراء، ١/٣٢٨: املعتركو، ٣/٢٣٥: اإلتقان: ينظر)٧(
 ٢٨: واآلية من سورة هود، ١/٣٢٨: املعتركو، ٣/٢٣٥: اإلتقان: ينظر) ٨(
-٢/٣٠٠: واملختـصر ،٢/٣٠٠: وعروس األفراح ،١٣٩ ،١/١٣٨: واإليضاح، ٥٤٠: ومفتاح العلوم ، ١٥٥، ١٥٣: دالئل اإلعجاز : ينظر) ٩(

 ٢/٣٣١: الربهان للزركشي،٣٠٢
 ٥٤٠: مفتاح العلوم: ينظر) ١٠(
 ١/١٣٨: اإليضاح: ينظر) ١١(
 ٣٠٠ ،٢/٢٩٩: عروس األفراح: ينظر) ١٢(
 ٣٠٢-٢/٣٠٠: املختصر: ينظر) ١٣(
 ١/٣٢٩: واملعترك، ٣/٢٣٥: اإلتقان: ينظر) ١٤(



 

 

 )٨٢.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 كما يقع   ،وكثرياً ما يقع التوبيخ يف أمٍر ثابت وبَّخ على فعله         . ) ٣( أتدعون بعالً وتذرون أحسن اخلالقني     و ،) ٢( تنحتون
أمل تكـن أرض اهللا واسـعة    ،) ٤( يتذكر فيه مـن تـذكر  أوملْ ُنعَّمركم ما  : كقوله  ، كان ينبغي أن يقع    على ترك فعل  
  .) ٥( فتهاجروا فيها

 قـول   ،وقد أورد السيوطي أقواال لعلماء منها     . وهو محل املخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر عنده         : التقرير: الثاين
ذهـب  : الكندي قال    وإن. األخرى الستفهاماال تستعمل يف التقرير كما هو األمر يف أدوات          ) هل ( الذي رأى أن   ،ابن جين 

تشارك اهلمـزة يف معـىن التقريـر        ) هل ( إىل أن  ،) ٦( أو ينفعونكم . هل يسمعونكم إذ تدعونَ    :كثري من العلماء يف قوله    
 .كنـدي ه يف هذا الـرأي ال  وأيّد،جاءت يف معىن اإلنكار وليس التقرير) هل ( وعّد، إالّ أن أبا علي أنكر هذا األمر       ،والتوبيخ

أيـضاً   ونقل أبو حيان ،) باهلمزة ( بل يكون،) هبل ( التقريري ال يكوناالستفهامونقل السيوطي عن أيب حيان عن سيبويه أن        
  .)٧( هل يف ذلك قسٌم لذي حجر : من ذلك قوله تعاىل،ميكن أن تأيت تقريراً) هل (عن بعضهم أن

: واألول.  وُيعطف على صريح املوجـب     ،طف عليه صريح املوجب    ولذلك يع  ،وذكر السيوطي أن الكالم مع التقرير موجب        
 :والثـاين . ) ٩( ووجـدك . أمل جيدك يتيماً فـآوى    و ،) ٨( ووضعنا عنك وزرك  . أمل نشرح لك صدرك    :كقوله تعاىل 

     ًأكذبتم بايآيت ومل ُتحيطوا هبا ِعلما )سبحانه ه على ما قرره اجلرجاين من جعلها مثل قول        ،) ١٠ :  ا واسـتيقنتها   وجحدوا هب
 ونفي  ، وقد دخل على النفي      ، واإلنكار نفيٌ  ،استفهام إنكار  إنه   ن حقيقة استفهام التقرير   إوقال  . ) ١١( أنفسهم ظلماً وعلواً  

 قوله  هوقال إن الزخمشري جعل من    ) ١٣( ألست بربكم  ،) ١٢( أليس اهللا بكاٍف عبده    : ومن أمثلته قوله تعاىل    ،النفي إثبات 
 االسـتفهام وكما رأينا مل خيتلف السيوطي عن الزركشي يف حديثه عن           . )١٤( م أنَّ اهللا على كلَّ شيٍء قديرٌ      أمل تعل  :تعاىل

  .  فقد تابعه حديثاً واستشهاداً،التقريري

. ) ١( ما يل ال أرى اهلدهـد      : وقوله ،) ١٥( كيف تكفرون باهللاِ   : له بقوله تعاىل   استشهدو: ) التعجيب (التعجب: الرابع
ملـح إىل أن    أ و ،) ٢( أتأمرون الناس بالربَّ وتنسونَ أنفـسكم      :جتمع هذا القسم وسابقاه يف قول اهللا سبحانه       اقد  إنه   وقال

                                                                                                                                                         
 ٩٣: هواآلية من سورة ط، ١/٣٢٩: واملعترك، ٢٣٦ ،٣/٢٣٥: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٩٥: واآلية من سورة الصافات، ٢/٣٣١: والربهان للزركشي، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ١٢٥: واآلية من سورة الصافات، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٣٧: واآلية من سورة فاطر، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ٩٧: واآلية من سورة النساء، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٧٣ ،٧٢: سورة الشعراء) ٦(
 ٥: واآلية من سورة الفجر، ٣٣٢، ٢/٣٣١: والربهان للزركشي، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٢، ١: نشراح اإلواآلية من سورة، ٢/٣٣٢: والربهان للزركشي، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ٧، ٦: واآلية من سورة الضحى، ٢/٣٣٢: والربهان للزركشي، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ٨٤: واآلية من سورة النمل، ٢/٣٣٣: والربهان للزركشي، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ١٤: واآلية من سورة النمل، ٢/٣٣٣: للزركشيوالربهان ، ١/٣٢٩: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٣٦: واآلية من سورة الزمر، ٢/٣٣٤: والربهان للزركشي، ١/٣٣٠: املعتركو، ٣/٢٣٦: اإلتقان: ينظر) ١٢(
  ١٧٢: واآلية من سورة األعراف، ٢/٣٣٤: والربهان للزركشي، ١/٣٣٠: املعتركو، ٣/٢٣٧: اإلتقان: ينظر) ١٣(
   ١٠٦: واآلية من سورة البقرة، ١/٨٠: والكشاف، ١/٣٣٠:  واملعترك،٣/٢٣٧: اإلتقان: ينظر) ١٤(
والربهـان  ، ١/١٤٣: واإليـضاح ، ٥٣٨: ومفتـاح العلـوم   ،١/٢٣:  للفراء ومعاين القرآن ، ١/٣٣٠: املعتركو، ٣/٢٣٧: اإلتقان: ينظر) ١٥(

  ٢٨: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٣٤: للزركشي



 

 

 )٨٣.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 االسـتفهام وحيتمل التعجب و   .)٣( اهلمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حاهلم       : الزخمشري قال عن هذه اآلية الكرمية     
  . )٤( بلتهمما وليهم عن ق : كقوله تعاىلاحلقيقي

 :ومن اآليات اليت استخرجها قولـه تعـاىل          ،)٥( أمل يكن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا         :كقوله،العتاب:اخلامس
     عفا اهللا عنك مل أذنت هلم )وقد أشار إىل أن الزخمشري     ،إن هذه اآلية من ألطف ما عاتب اهللا به خري خلقه            :وعلق قائالً  ،)٦

يف هذه اآلية     متحامالً على الزخمشري   ،) ٧ ( مؤيداً فيه قول الزركشي    ، يف هذه اآلية على عادته يف سوء أدبه          مل يتأدب بأدب اهللا   
عليـه   ( إالّ أن الزخمشري كان يف هذه اآلية الكرمية يبني حقيقة عتاب اهللا سبحانه وتعاىل للرسول               ، بنعته بسوء األدب   ،الكرمية
  .)٨( وبدون أمر من الباري سبحانه،ماعٍة يف التخلف باجتهاٍد منهجلذنه ؛ إل) اهرين وعلى آله الطيبني الط والسالمالصالة

 ،)٩( أمل أعهد إليكم يا بين آدم إال تعبـدوا الـشيطان           : كقوله تعاىل  ،ن فيه نوع اختصار   إوقال فيه   : التذكري: السادس  
   .)١٠( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيهو

   .)١١(»س يل ملك مصرألي« :حنو: االفتخار: السابع 

   .)١٢( ماِل هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية :حنو : التفخيم: الثامن 

   .)١٣( ما احلاقة. احلاقة :حنو: التهويل والتخويف: التاسع 

  .)١٤( وماذا عليهم لو آمنوا : حنو ، وهو التسهيل والتخفيف:عكسه: العاشر

   .)١٥( مل ُنهلك األولنيأ :حنو: التهديد والوعيد :احلادي عشر

                                                                                                                                                         
: واملختـصر ،٢/٢٩٢: وعـروس األفـراح   ، ٣/٢٠٩: والطـراز ،١/١٣٧: واإليـضاح ، ١/٣٣٠: املعتـرك و، ٣/٢٣٧: اإلتقـان : ينظر) ١(
 ٢٠: واآلية من سورة النمل،٢/٣٤٤: والربهان للزركشي،٢/٢٩١
 ٤٤: واآلية من سورة البقرة، ١/١٤٣: واإليضاح، ١/٣٣٠: املعتركو، ٣/٢٣٧: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ١/٦١: الكشاف،١/٣٣٠: املعتركو، ٣/٢٣٧: اإلتقان) ٣(
 ١٤٢: واآلية من سورة البقرة، ١/٣٣٠: املعتركو، ٣/٢٣٧: اإلتقان: ينظر)٤(
 ١٦: واآلية من سورة احلديد، ٢/٣٣٦: والربهان للزركشي، ١/٣٣٠: املعتركو، ٣/٢٣٧: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٤٣: سورة التوبة) ٦(
  ٢/٣٣٦: والربهان للزركشي، ١/٣٣٠: املعتركو، ٧: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٢٤٨: وتفسري اجلاللني، ١/٤٠٧: وتفسري البيضاوي،  ١/٤٤٥: الكشاف: نظري) ٨(
 ٦٠: واآلية من سورة يس، ١/٣٣٠: واملعترك، ٣/٢٣٧: اإلتقان: ينظر) ٩(
  ٨٩: واآلية من سورة يوسف، ٢/٣٤٠: والربهان للزركشي، ١/٣٣٠: واملعترك، ٣/٢٣٧: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ٥١: واآلية من سورة الزخرف، ٢/٣٣٥: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/٣٣٠: واملعترك، ٣/٢٣٧: اإلتقان) ١١(
 ٤٩: واآلية من سورة الكهف، ٢/٣٣٨: الربهان للزركشي: ينظر و، ١/٣٣٠: واملعترك، ٣/٢٣٧: اإلتقان) ١٢(
واآلية من سـورة    ، ٢/٣٣٨: والربهان للزركشي ، ٢/١٢٧٩: والكشاف، ٢٧٠: الصاحيب: وينظر، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٧: اإلتقان) ١٣(

 ١،٢: احلاقة
 ٣٩: واآلية من سورة النساء، ٢/٣٣٨: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان) ١٤(
 ١٦: واآلية من سورة املرسالت، ١/١٣٧: واإليضاح ،٢٦٣: مفتاح العلوم: وينظر، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان) ١٥(



 

 

 )٨٤.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

   .)١( فكأين من قرية أهلكناها : حنو:التكثري: الثاين عشر

 سواٌء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم      : حنو ، الداخل على مجلة يصح حلول املصدر حملها       االستفهام وهو   : التسوية :الثالث عشر 

)٢(.   

  .)٤( أي انتهوا، أنتم منتهونفهل ،)٣(لمواِسأ أي ،ءأسلمتم :حنو: األمر: الرابع عشر

فأين  : وجعل منه قوم     ، )٥(أي أنظر  أمل تَر إىل ربك كيف مد الظل       : حنو ،من أقسام األمر   إنه   وقال: التنبيه: اخلامس عشر 
  .) ٧( من يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه و،) ٦ ( للتنبيه على الضالل، تذهبون

   .)٨( من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً :حنو: الترغيب : السادس عشر 

   .)١٠( فال ختشوا الناس وأخشون : بدليل قوله ،) ٩( أختشوهنم فاهللا أحق أن ختشوه :حنو: النهي: السابع عشر

ال  أي   ،أهتلكنا مبا فعل السفهاء منـا      :  ويكون من األدىن إىل األعلى كقوله تعاىل       ،كالنهي إنه    وقال :الدعاء: الثامن عشر 
  .)١١(لكناهت

   .)١٢( أجتعلُ فيها من يفسد فيها :حنو: االسترشاد: التاسع عشر 

   .)١٣( فهل لنا من شفعاء : حنو:التمين: العشرون

   .)١٤( مىت نصر اهللا : حنو :االستبطاء: احلادي والعشرون

   .)١( أال حتبون أن يغفر اهللا لكم : حنو:العرض:الثاين والعشرون

                                                 
 ٤٥:  احلجواآلية من سورة، ١/٣٣١: كواملعتر، ٣/٢٣٨: اإلتقان) ١(
 ٦: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٣٦: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان) ٢(
 ٢٠: واآلية من سورة آل عمران، ١/٢٠٢:  للفراءمعاين القرآن: وينظر، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان) ٣(
 ٩١: واآلية من سورة املائدة، ٢/٣٣٩:  والربهان للزركشي١/٢٠٢:  للفراءمعاين القرآن: وينظر، ١/٣٣١ :واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان) ٤(
 ٤٥: واآلية من سورة الفرقان، ٢/٣٤٠: والربهان للزركشي، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان: ينظر) ٥(
: والربهان للزركـشي  ، ٢/٢٩٢: املختصرو، ٢/٢٩٢:  األفراح وعروس، ٥٣٩: ومفتاح العلوم ، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان: ينظر)٦(
 ٢٦:  من سورة التكويرواآلية، ٢/٣٤٠
 ١٣٠: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٤٠: والربهان للزركشي، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٢٤٥: من سورة البقرةواآلية ، ٢/٣٤١: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان) ٨(
 ١٣: واآلية من سورة التوبة، ٢/٣٣٩: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٣١: واملعترك، ٣/٢٣٨: اإلتقان) ٩(
 ٤٤: سورة املائدة) ١٠(
 ١٥٥: واآلية من سورة األعراف، ٢/٣٤١: والربهان للزركشي، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٣٠: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٣٨: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٣٢: تركواملع، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ١٢(
 ٥٣: واآلية من سورة األعراف، ٢/٣٤١: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ١٣(
 والربهـان   ،٢٩١، ٢/٢٩٠: وعروس األفـراح  ،١/١٣٧: واإليضاح، ١٥٠: مفتاح العلوم : وينظر، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ١٤(

 ٢١٤: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٤٢: للزركشي



 

 

 )٨٥.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

   .)٢( أال تقاتلون قوماً نكثوا أمياهنم : حنو:التحضيض: الثالث والعشرون

   .)٣( ءأنـزل عليه الذكر من بيننا :حنو :التجاهل:الرابع والعشرون

   .)٤( من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه :حنو: التعظيم:اخلامس والعشرون

   .)٥( أهذا الذي يذكر آهلتكم :حنو ريقالتح: السادس والعشرون

   .)٦( أليس يف جهنم مثوًى للمتكربين :حنو  االكتفاء: والعشرونالسابع

   .)٧( وأىن له الذكرى :حنو: االستبعاد: الثامن والعشرون

   .)٨( وما تلك بيمينك يا موسى :حنو : اإليناس : التاسع والعشرون

   .)٩( أصلوتك تأمرك :حنو: هكم واالستهزاءتإل: الثالثون

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ مـن يف           :كقوله، قبله االستفهاملتأكيد ملا سبق من معىن أداة       ا: احلادي والثالثون 
 حّق عليه   ْنأي مَ « : حيث قال    ،األول ملوفق عبد اللطيف البغدادي      :  وقد اعتمد يف تعليقه على هذه اآلية بقولني        ،) ١٠( النار

 .دة لطـول الكـالم    دخلت معادة مؤكّ   )أفأنت(  واهلمزة يف  ،اب الشرط والفاء جو ،كلمة العذاب فإنك ال تنقذه فمن للشرط        
اهلمزة الثانية هي األوىل كُـررت لتوكيـد معـىن اإلنكـار            « : حيث قال    ، والثاين للزخمشري  ،) ١١( »وهذا نوع من أنواعها   

  .)١٢(»واالستبعاد

   .)١٤( تى على اإلنساِنهل أ و،) ١٣( أيف قلوهبم مرٌض أم ارتابوا :حنو:اإلخبار : الثاين والثالثون

                                                                                                                                                         
 ٢٢: النورواآلية من سورة ، ٢/٣٤٢: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ١(
 ١٣: واآلية من سورة التوبة، ٢/٣٤٢: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ٢(
 ٨: واآلية من سورة ص، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩:  اإلتقان)٣(
 ٢٥٥: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٤٢: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ٤(
 ٣٦: واآلية من سورة األنبياء، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ٥(
 ٦٠: ة من سورة الزمرواآلي، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ٦(
 ،٢/٣٤٤: والربهان للزركشي ، ٢/٣٠٦: واملختصر،١/١٤٢: اإليضاحو، ٥٣٩: مفتاح العلوم : وينظر، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ٧(

 ٢٣: واآلية من سورة الفجر
 ١٧: واآلية من سورة طه، ٢/٣٤٣: والربهان للزركشي، ١/٣٣٢: واملعترك، ٣/٢٣٩: اإلتقان) ٨(
، ٢/٣٤٣: والربهان للزركـشي  ،٢/٣٠٣: واملختصر،١/١٤٢: واإليضاح،١/٥١٥: الكشاف: وينظر، ١/٣٣٣: واملعترك، ٣/٢٣٩: تقاناإل) ٩(

  ٨٧: واآلية من سورة هود
 ١٩: سورة الزمر) ١٠(
 ١/٣٣٣: واملعترك، ٣/٢٤٠: اإلتقان) ١١(
 ٢/١٠٥٠: الكشاف، ١/٣٣٣: واملعترك، ٣/٢٤٠: اإلتقان) ١٢(
 ٥٠: واآلية من سورة النور، ١/٣٣٣: واملعترك، ٣/٢٤٠: اإلتقان) ١٣(
  واآليـة  ،٢٩٥: والصاحيب، ٤١٠:  وتأويل مشكل القرآن   ،٣/٢٨٩، ٤٤، ١/٣٤: املقتضب: وينظر، ١/٣٣٣: واملعترك، ٣/٢٤٠: اإلتقان) ١٤(

 ١: من سورة اإلنسان



 

 

 )٨٦.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  :  اليت خرجت عن معناها احلقيقي جمازاًاالستفهاموقد أورد تنبيهات على صيغ 

 االسـتفهام رد عـن    أو جتّ  ،معىن آخر  إليه    يف هذه األشياء موجود وانضم     االستفهامهل ُيقال إن معىن     « :قال فيه : لالتنبيه األو 
 والـذي   ،حمل نظر :قال يف عروس األفراح     « : حيث قال    ، إىل السبكي  وقد أجاب عن هذا السؤال جبواب عائد      .  »بالكلية؟

ومما يرجحـه   : قال   ،تكون لالستفهام مع بقاء الترجي     )لعل( إن: القريب ويساعده قول التنوخي يف األقصى     :قال. يظهر األول 
 والعادة تقـضي    ،علم عدده أ فأنا أطلب أن     ،علم عدده أكم أدعوك؟ معناه أن الدعاء وصل إىل حد ال          : أن االستبطاء يف قولك   

وأما التعجـب   . شعر باالستبطاء  ويف طلب فهم عدده ما يُ      ،ر فلم يعلمه  بأن الشخص إمنا يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثُ          
أي شيء عرض يل يف حـال       : وكأنه يقول ،ب من شيء فهو بلسان احلال سائل عن سببه           فمن تعجّ  ، معه مستمر    االستفهامف

وقد صّرح  « : حيث قال    ،وقد عّضد السيوطي قول السبكي صاحب عروس األفراح برأي الزخمشري            ،)١(»عدم رؤية اهلدهد؟  
أما التنبيـه علـى     و« :قالف ، هباء الدين السبكي     قولواستمر السيوطي بعرض     .)٢(» يف هذه اآلية   االستفهاميف الكشاف ببقاء    

وغاية الضالل  . عرف ذلك   أين ال   إ إىل أي مكان تذهب؟ ف     ؟ أخربين ) أين تذهب  (املعىن ألن   ؛ فيه حقيقي  االستفهامالضالل ف 
 أو طلب إقرار    ،املراد به احلكم بثبوته فهو خرب بأن املذكور َعِقب األداة واقع          : وأما التقرير فإن قلنا   . هي  تر هبا إىل أين تن    َعْشال يُ 

 ويف كالم أهل الفـن مـا        ، به اًن مقرّ  منه أن يكو   طلُب أي ي  ، فهو استفهام يقرر املخاطب    ،املخاطب به مع كون السائل يعلم     
 ممن يعلم املستفهم منه؛ ألنه طلـب        ،االستفهام يف صدور    َعويف اإليضاح تصريح به وال بدْ     . والثاين أظهر . يقتضي االحتمالني 

ـ وهبذا تنحلّ إشكاالت كثرية يف مواقـع        . م ملن مل يفهم كائناً من كان      ْهالفهم؛ إما طلب فهم املستفهم أو وقوع فَ         تفهاماالس
  . مع كل أمر من األمور املذكورةاالستفهامويظهر بالتأمل بقاء معىن 

 فأن الذي يليها هنـا      ،) ٣( أفاصفيكم ربكم بالبنني   :وأشكل عليها قوله تعاىل   . القاعدة أن املبهم جيب أن يلي اهلمزة      : الثاين
جيب بأن لفظ اإلصفاء ُيـشعر بـزعم أن         وأُ. ملالئكة إناثاً اختذ من ا   إنه   : وإمنا املنكر قوهلم     ، وليس هو املنكر   ،اإلصفاء بالبنني   
 واختـاذ   ، بني اإلصفاء بـالبنني      َعَمجأَ: والتقدير  .  منهما كالم واحد      وينحلّ ، أو بأن املراد جمموع اجلملتني       ،البنات لغريهم   

   .)٤( أتأمرون الناس بالِرب وتنسون أنفسكم :وأشكل منه قوله تعاىل. البنات

 ،أمر الرب ليس مما ُينكر     ألن    كما تقتضيه القاعدة املذكورة؛    ،ال جائز أن يكون املنكر أمر الناس بالرب فقط           إنه   الووجه اإلشك 
 ألنه يلزم أن تكون العبـادة جـزء        ، وال جمموع األمرين     ، أمر الناس بالرب ال مدخل له      ُر ألنه يصري ذكْ   ،وال نسيان النفس فقط   

 وال يكون نسيان النفس حال األمر أشد منه حال عدم األمر            ،النسيان منكر مطلقاً   ألن   مر؛ وال نسيان النفس بشرط األ     ،املنكر
 وإن كان اإلنسان ناسـياً      ،مجهور العلماء على أن األمر بالّرب واجب         ألن   املعصية ال تزداد بشاعتها بانضمامها للطاعة؛      ألن   ؛

وجياب بأن فعـل    : قال يف عروس األفراح   .  يأيت اخلري بالشر    وال ،لنفسه وأمره لغريه بالرب كيف يضاعف معصية نسيان النفس          
 ولذلك كانت املعصية    ، وجتعل القول كاملخالف للفعل      ،عصية مع النهي عنها أفحش ؛ ألهنا جتعل حال اإلنسان كاملتناقض            امل

رنة هلا مع جنسها؟ فيه     ولكن اجلواب على أن الطاعة الصرفة كيف تضاعف املعصية املقا         : قال. مع العلم أفحش منها مع اجلهل     

                                                 
 ١/٣٣٣: واملعترك، ٣/٢٤٠: اإلتقان) ١(
 ٣/١٤٢:  الكشافينظر و،١/٣٣٣: واملعترك، ٣/٢٤٠: اإلتقان) ٢(
  ٤٠: سورة اإلسراء) ٣(
 ٤٤: سورة البقرة) ٤(



 

 

 )٨٧.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 وقد كان يف كل مـا أورده        ،)٢(اً ومعتمداً على ما أورد صاحب عروس األفراح       ينبلقد كان السيوطي كما حلظنا مت     . )١(»دقة
  .متصرفاً وملخصاً وأميناً

  : األمر.٢

هنا حقيقة يف   إ و ،)ليفْعل(و )افَعلْ(  وإن له صيغتني وهي    ،غري كفًّ هو طلب فعل    :  وعرفه بقوله    ،من أقسام اإلنشاء     إنه    وقال
  : منها،وترد جمازاً ملعاٍن أُخر .)٤( فليصلوا معَك و،)٣( وأقيموا الصلوةَ : حنو،اإلجياب

   .)٥(»فاستمعوا له وأنصتوا القرآن وإذا قُرىء« :حنو: الندب

  .)٦(»نص الشافعي على أن األمر فيه لإلباحة« : قال السيوطي، »فكاتبوهم« حنو: واإلباحة

   .)٧( ربَّ اغفر يل : حنو،من السافل للعايل: الدعاءو

  . بكل عمل شاءوا األمر إذ ليس املراد،) ٨( اعملوا ما شئتم :حنو: والتهديد

   .)٩( أنك أنت العزيز الكرمي :حنو: واإلهانة

 إنـه    وقال عن التسخري   ،)١٠(هلم فقد عّبر به عن نقلهم من حالة إىل حالة إذالالً            ،كونوا قردة  :حنو :أي التذليل  ،التسخري
  .)١١( وقد تابع يف ذلك السبكي،أخُص من اإلهانة 

  . م بل إظهار عجزه،إذ ليس املراد طلب ذلك منهم ،)١٢( فأتوا بسورة من مثله :حنو: التعجيز

   .)١٣( كلوا من مثره إذا أمثر :حنو :االمتنان

                                                 
 ٢٤٢ - ٣/٢٤٠: اإلتقان: ينظرو، ٣٣٥ ،١/٣٣٤: املعترك) ١(
 ٣٠٧، ٣٠٦، ٢/٣٠٤: عروس األفراح: ينظر) ٢(
 ٤٣: واآلية من سورة البقرة، ١/٣٣٥: واملعترك، ٣/٢٤٢: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ١٠٢: واآلية من سورة النساء، ١/٣٣٥: كواملعتر، ٣/٢٤٢: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ٢٠٤: واآلية من سورة األعراف، ١/٣٣٥: واملعترك، ٣/٢٤٢: اإلتقان) ٥(
 ٣٣: واآلية من سورة النور، ١/٣٣٥: واملعترك، ٣/٢٤٢: اإلتقان) ٦(
: واآلية من سورة األعراف   ، ٢/٣٢٠: واملختصر،٢/٣٢٠: وعروس األفراح ،١/١٤٥: اإليضاح: وينظر، ١/٣٣٥: واملعترك، ٣/٢٤٢: اإلتقان) ٧(

١٥١ 
: واآلية من سورة فصلت   ، ٢/٣١٤: واملختصر،٢/٣١٤: وعروس األفراح ،١/١٤٤: اإليضاح: وينظر، ١/٣٣٥: واملعترك، ٣/٢٤٢: اإلتقان) ٨(

٤٠ 
 ٤٩: واآلية من سورة الدخان، ١/١٤٤: اإليضاح: وينظر، ١/٣٣٥: واملعترك، ٣/٢٤٢: اإلتقان) ٩(
 ٦٥: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣١٧: وعروس األفراح،١/١٤٤: واإليضاح، ١/٣٣٥: واملعترك، ٣/٢٤٢: اإلتقان: ينظر)١٠(
 ٣١٨، ٢/٣١٧: عروس األفراح: ينظر) ١١(
: واآلية من سورة البقرة   ، ٢/٣١٤: واملختصر،٢/٣١٤: وعروس األفراح ،١/١٤٤: اإليضاح: وينظر، ١/٣٣٥: واملعترك، ٣/٢٤٢: اإلتقان) ١٢(

٢٣ 
 ١٤١: واآلية من سورة األنعام،١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٢: قاناإلت) ١٣(



 

 

 )٨٨.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  .)١( أنظر كيف ضربوا لك األمثال :حنو: العجب

  .)٢( فاصربوا أو ال تصربوا :حنو: التسوية

  .)٣( وأشهدوا إذا تبايعتم :حنو:اإلرشاد

  .)٤( ألقوا ما أنتم ملقون :حنو: االحتقار

  .)٥( قل متتعوا :حنو : اإلنذار 

  .)٦( أدخلوها بسالٍم :حنو: اإلكرام

  .)٧(أيضاً ذلك السبكي  وقد تابع يف،أعم من التسخري إنه  وقال السيوطي، كن فيكون :حنو: التكوين

  .)٨( كُلوا مما رزقكم اهللا : حنو،أي تذكري النعمة: اإلنعام

  .)٩( قل فأتوا بالتورية فاتلوها :حنو: التكذيب

  .)١٠( فانظر ماذا ترى :حنو: املشورة

  .)١١( انظروا إىل مثره إذا أمثر :حنو: االعتبار

  .)١٢( إىل أن السكاكي ذكره يف استعمال اإلنشاء مبعىن اخلربملح السيوطيأ و،أمسع هبم وأبصر :حنو: التعجب

  :النهي. ٣

  : عاٍن منهامل وترد جمازاً ، وترد حقيقته يف التحرمي،)لَعال تفْ ( وصيغته هي،هو طلب الكف عن فعل :  وقد حّده بقوله 

 .)١( وال متش يف األرض مرحاً :حنو: الكراهة

                                                 
 ٤٨: واآلية من سورة اإلسراء، ٢/٣٢١: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ١(
: سورة الطور واآلية من   ، ٢/٣١٨: واملختصر،٢/٣١٨: وعروس األفراح  ،١/١٤٤: اإليضاح: وينظر، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ٢(

١٦ 
 ٢٨٢: واآلية من سورة البقرة، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ٣(
 ٨٠: واآلية من سورة يونس، ٢/٣٢١: وعروس األفراح ،١/١٤٥: اإليضاح: وينظر، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ٤(
 ٣٠: واآلية من سورة إبراهيم، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ٥(
 ٤٦: واآلية من سورة احلجر، ٢/٣٢١: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: تقاناإل) ٦(
 ١١٧: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٢١: وعروس األفراح، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ٧(
 ١٤٢: واآلية من سورة األنعام، ٢/٣٢١: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ٨(
 ٩٣: واآلية من سورة آل عمران، ٢/٣٢١: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ٩(
 ١٠٢: واآلية من سورة الصافات، ٢/٣٢١: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ١٠(
 ٩٩:  واآلية من سورة األنعام،٢/٣٢١: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ١١(
 ٣٨: واآلية من سورة مرمي، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٣: اإلتقان) ١٢(



 

 

 )٨٩.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  .)٢( ذ هديتناال تزغ قلوبنا بعد إ :حنو : الدعاء

  .)٣( ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم :حنو : اإلرشاد

  .)٤( فاصربوا أو ال تصربوا :حنو:  التسوية

  .أي فهو قليل حقري، )٥( ...ال متدن عينيك  :حنو: االحتقار والتقليل

  . أي عاقبة اجلهاد احلياة ال املوت،)٦( عند رهبموال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء  :حنو:  بيان العاقبة

   .)٧( ال تعتذروا اليوم :حنو: اليأس 

  .)٨( اخسؤا فيها وال تكلمون :حنو:اإلهانة

  :التمين. ٤

 تـسمية    يف لكن نوزع  ،ى خبالف املترجّ  شترط إمكان املتمىن  وال يُ  ،ةب احمل  سبيل هو طلب حصول شيء على    « :قولهبه  وقد حدّ 
ملـح الـسيوطي إىل أن      أو ،) ١٠ (والتفتازاين السبكي وقد تابع يف هذا احلدّ     .)٩(» كيف يطلب  عال يتوق   بأن ما  ،ال طلباً متين احمل 

  .)١١(نشاءإوال بدع يف تسميته ،وإمنا هو تنبيه،السبكي يرى أن التمين والترجي والنداء والقسم ليس فيها طلب

مث ،ملح إىل أن الزخمشري جزم خبـالف ذلـك        أو ،ن معناه النفي  أو ،ام اخلرب  من أقس   بالغوا فجعلوا التمين قسماً    ن قوماً  أ وذكر
 وإهنم لكـاذبون  :إىل قوله تعاىل ...يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا  :استشكل دخول التكذيب يف جوابه يف قوله

 وإمنـا   ،لتمين ال يصح فيه الكذب      أن ا « :وذكر السيوطي أن غريه قال      . ) ١٢ (دة فتعلق به التكذيب   وأجاب بتضمنه معىن العِ   ،
:  قال   . وهو خرب صحيح   ،عتقاد الذي هو ظن      وارد على ذلك اإل    فهو إذاً .  الذي يترجح عند صاحبه وقوعه     ىالكذب يف املتمنّ  

 بل ، ذم   ى وليس يف ذلك املتمنّ    ، هلم مأن ما متنَّوا ليس بواقع ؛ ألنه ورد يف معرض الذ           وإهنم لكاذبون  :وليس املعىن يف قوله     
  .)١٣(»هنم يؤمنونأهنم ال يكذبون وأخبارهم عن أنفسهم إورد على . التكذيب

                                                                                                                                                         
 ٣٧: واآلية من سورة اإلسراء، ١/٣٣٦: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ١(
 ٨: واآلية من سورة آل عمران، ٢/٣٢٧: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ٢(
 ١٠١: واآلية من سورة املائدة، ٢/٣٢٥: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ٣(
 ١٦: واآلية من سورة الطور، ٢/٣٢٧: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ٤(
  ٨٨: رواآلية من سورة احلج، ٢/٣٢٧: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ٥(
 ١٦٩: واآلية من سورة آل عمران، ٢/٣٢٦: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ٦(
 ٧: واآلية من سورة التحرمي، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ٧(
  ١٠٨: واآلية من سورة املؤمنون، ٢/٣٢٧: عروس األفراح: وينظر، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ٨(
  ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان) ٩(
 ٢٣٩، ٢/٢٣٨: واملختصر، ٢٤٠، ٢/٢٣٨: عروس األفراح:  ينظر)١٠(
 ٢/٢٤٠: وعروس األفراح، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٢٨ ،٢٧: رة األنعامواآلية من سو، ٢/٣٢٢: والربهان للزركشي، ١/٣٢٣: والكشاف، ١/٣٣٧: واملعترك، ٣/٢٤٤: اإلتقان: ينظر) ١٢(
 ٢/٣٢٣: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٣٣٨: واملعترك، ٣/٢٤٥: اإلتقان) ١٣(



 

 

 )٩٠.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

ياليتين كنت  و ،) ٢( ياليت قومي يعلمون  و ،) ١( ياليتنا ُنَرد  :كقوله تعاىل  ، )ليت( وذكر أن حرف التمين املوضوع له     
   .)٣( معهم فأفوز فوزاً عظيماً

ـ   ـ  ،) ٤( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا      :ه تعاىل كقول ،حيث ُيعلم فقده  ) هل (وقد يتمىن ب فلو أن لنا    : حنو ، )لو(  أو ب
  .  ولذا نصب الفعل يف جواهبا،) ٥( كرة فنكون

ـ   أسـباب  . لعلي أبلـغُ األسـباب     :كقوله سبحانه  ، فيعطي حكم ليت يف نصب اجلواب        ،يف البعيد ) لعل (وقد يتمىن ب
  .)٦( السمواِت فأطلع

  :يالترّج. ٥

 ،إنـشاء  إنه اإلمجاع على )الفروق( ن القرايف نقل يفأملح إىل أ و، وقال إن من أقسام اإلنشاء الترجي ،قد فصالً يف الترجي     وع
 والتمين يف   ، وبان الترجي يف القريب      ، والتمين فيه ويف املستحيل      ، بأن الترجي يف املمكن      ،ق بني الترجي والتمين     فّرنه  أ وذكر
 وأورد السيوطي قوالً عـن      ، والترجي يف غريه     ، وبأن التمين يف املعشوق للنفس       .توقع والتمين يف غريه    والترجي يف امل   ،البعيد

:  مهـا   الترجي حريفإن  : وقال السيوطي .  هو أن الفرق بني التمين وبني العرض هو الفرق بينه وبني الترجي              ،شيخه الكافيجي 
  . )٧( لعل الساعة قريٌب : كقوله تعاىل ،مى اإلشفاق جمازاً لتوقع حمذور؛ ويس)لعل ( وقد تِرُد، وعسى،لعل

 : النداء. ٦

 على الداعي حبـرف نائـب       وهو طلب إقبال املدعوّ   « : وقد حّده بقوله     ،وعقد فصالً يف قسم من أقسام اإلنشاء وهو النداء          
 ويف الغالب تقدمه حنو قولـه       ،النهي  كثري ما يصحب األمر و     إنه    وقال .)٩ ( وقد تابع يف هذا احلّد التفتازاين      ،) ٨( »مناب أدعو 

 ،وقد يتأخر . )١١( ياءيها الذين آمنو ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله         : وقوله   ،) ١٠( ياءيها الناس اعبدوا ربكم    :تعاىل
  .)١٢( وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيه املؤمنون :كقوله

                                                 
 ٢٧: واآلية من سورة األنعام، ١/٣٣٨: واملعترك، ٣/٢٤٥: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٢٦: واآلية من سورة يس، ١/٣٣٨: واملعترك، ٣/٢٤٥: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٧٣: واآلية من سورة النساء، ١/٣٣٨ :واملعترك، ٣/٢٤٥: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٥٣: واآلية من سورة األعراف، ٢/٢٤١: وعروس األفراح، ١/١٣١: اإليضاح: وينظر، ١/٣٣٨: واملعترك، ٣/٢٤٥: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ١٠٢: واآلية من سورة الشعراء، ٢/٢٤٢: وعروس األفراح، ١/٣٣٨: واملعترك، ٣/٢٤٥: اإلتقان: ينظر) ٥(
  ٣٧، ٣٦: واآلية من سورة غافر، ٢٤٣، ٢/٢٤٢: وعروس األفراح، ١/١٣١: اإليضاح، ١/٣٣٨: واملعترك، ٣/٢٤٥: قاناإلت: ينظر) ٦(
  ١٧:  واآلية من سورة الشورى،٣٣٩، ١/٣٣٨: واملعترك، ٢٤٦، ٣/٢٤٥: اإلتقان: ينظر) ٧(
  ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان) ٨(
 ٢/٣٣٤: املختصر: ينظر) ٩(
 ٢١: واآلية من سورة البقرة، ٢/٣٢٣: والربهان للزركشي، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: تقاناإل: ينظر) ١٠(
 ١: واآلية من سورة احلجرات، ٢/٣٢٣: والربهان للزركشي، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٣١:  سورة النورواآلية من، ٢/٣٢٣: والربهان للزركشي، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر) ١٢(



 

 

 )٩١.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

ويا قوم هذه ناقة اهللا      و ،)١( الناس ضرب مثل فاستمعوا له    ياءيها   : حنو   ،وقد يصحب اجلملة اخلربية فتعقبها مجلة األمر      
وقـد  . )٤( اءيها الناس أنتم الفقـراء    « و ،) ٣( ا عباد ال خوٌف عليكم    « : حنو ، وقد ال تعقبها   ،)٢( فذروها لكم آية 
  .)٦( ويا قوِم مايل أدعوكمو ،)٥( ريا أبِت مل تعبد ما ال يسمُع وال يبص : حنو،ية االستفهامتصحبه 

   .)٧( ناقة اهللا وسقييها  وقد اجتمعا يف قوله تعاىل، كاإلغراء والتحذير،رد النداء لغريه جمازاً يوقد 

  .) ٨( رمحت اهللا وبركاته عليكم أهل البيت : تعاىل كقوله،واالختصاص

  .)٩( أال يسجدوا : حنو،والتنبيه

  .)١٠( يا حسرة على العباد : حنو،والتعجب

  .)١١( ياليتين كنت تراباً :و حن،التحّسر

   .نادى هبا القريب لنكته وقد ُي،أن يكون للبعيد حقيقة أو حكماً )يا( أصل النداء بـ« إن: وذكر قاعدة أفاد فيها

  . )١٢( يا موسى أقبل وال ختف : حنو ،إظهار احلرص يف وقوعه على إقبال املدعّو: منها

  .)١٣( ياءيها الناس اعبدوا ربكم :قوله  ك،كون اخلطاب املتلّو معتًىن به : ومنها

  .)١٤( فإين قريٌب :وقد قال تعاىل.  يارّب : حنو،قصد تعظيم شأن املدعّو: ومنها

  ) ١٦( ») ١٥( وإين ألظنك يا موسى مسحوراً : كقول فرعون، هقصد احنطاط: ومنها

                                                 
 ٧٣: واآلية من سورة احلج، ٢/٣٢٤: والربهان للزركشي، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٦٤: واآلية من سورة هود، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٦٨: ورة الزخرفواآلية من س، ٢/٣٢٤: والربهان للزركشي، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ١٥: واآلية من سورة فاطر، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر) ٤(
  ٤٢: واآلية من سورة مرمي، ٢/٣٢٤: والربهان للزركشي، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٤١:  غافرورةواآلية من س، ٢/٣٢٤: والربهان للزركشي، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر)٦(
  ١٣:  الشمسواآلية من سورة، ٢/٣٢٥: والربهان للزركشي، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر)٧(
  ٧٣: واآلية من سورة هود، ٣٣٩/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٦: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ٢٥: واآلية من سورة النمل، ٣٤٠/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٧: اإلتقان) ٩(
 ٣٠: واآلية من سورة يس، ٣٤٠/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٧: اإلتقان) ١٠(
 ٤٠: واآلية من سورة النبأ، ٣٤٠/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٧: اإلتقان) ١١(
 ٣١: سورة القصص) ١٢(
 ٢١: سورة البقرة) ١٣(
 ١٨٦: سورة البقرة) ١٤(
 ١٠١: سورة اإلسراء) ١٥(
  ٣٤٠/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٧: اإلتقان) ١٦(



 

 

 )٩٢.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

ـ  القرآن كرر يف : ري وغريه قال الزخمش « : حيث قال    ،يف فائدة أفاد فيها قول الزخمشري       أيضاً  وذكر   دون  )أيهـا ا ي( النداء ب
 ومـا يف    ،من التنبيـه  ) ها( من التأكيد والتنبيه وما يف    ) اي (ما يف منها  و.  من املبالغة  وأسباباً،ن فيه أوجهاً من التأكيد      أل غريه ؛ 

 ،ادى اهللا عباده من أوامره ونواهيـه        كل ما ن   ألن    والتأكيد ؛   املبالغة  واملقام يناسب  ،توضيحالإىل   )أي(يف   التدرج من اإلهبام  
خطوب  و عظامنطق اهللا به كتابه أموٌرأ وغري ذلك مما   ، ومن اقتصاص أخبار األمم املاضية     ، ووعده ووعيده    ،وعظاته وزواجره   

آلكـد   احلال أن ينادوا با    ىقتضا ف ، ومييلوا بقلوهبم وبصائرهم إليها وهم غافلون      ، ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا هلا      ،جسام  
  .)١(»بلغاأل

  :مَسالقَ. ٧

ن فائدته  إ و ،إنشاء  نه  أ ذهب اإلمجاع إىل  :  وذكر السيوطي أن القرايف قال     ، من أقسام اإلنشاء     ه وعدّ ،م  َس وعقد فصالً يف القَ   
  .)٢(ها عند السامعقتأكيد اجلملة اخلربية وحتقي

 :الشرط . ٨

 وهو الوجه   ،أن أهنى هذا الوجه اإلعجازي على وجه إعجازي آخر          وقد تكلم السيوطي بعد      .)٣ ( من أقسام اإلنشاء   ه وقد عدّ 
وقد آثرنا احلديث عنه؛ ملا له من اتـصال وارتبـاط           .  يف مواضع إلقامة احلجة وتأكيدها        سبحانه قسامهإالتاسع والعشرون يف    

معرض حديثه عـن أسـلوب       يف   – كما رأينا    –؛ ألنه اكتفى    ) مَسالقَ ( وهو األسلوب اإلنشائي   ،باألسلوب الذي تكلم عليه   
 ،) القرآن التبيان يف أقسام  (وقد أشار يف بداية حديثه إىل أن ابن القيم اجلوزية صّنف كتاباً خاصاً ّمساه               . م بكالم مقتضب  َسالقَ

 ،قسماً   واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون     : حىت جعلوا مثل   ،حتقيق اخلرب وتوكيده  « وذكر السيوطي أن القسم يقصد به هو      
 ،أن العرب معروف عندها القـسم       أيضاً  وأضاف  . ) ٤( »مي قسماً ن كان فيه إخبار بشهادة؛ ألنه ملا جاء توكيداً للخرب سُ          وإ

وأجاب أبو القاسم القشريي بـأن      « : قال ،الكرمي القرآن ولبيان السبب يف ورود القسم يف     . كد أمراً أقسمت  ؤفإذا أرادت أن ت   
 فذكر تعـاىل يف كتابـه   ،إما بالشهادة وإما بالقسم : ثنني إا؛ وذلك أن احلكم يفصل باهللا ذكر القسم لكمال احلجة وتأكيده  

قل إي وريب إنـه      : وقال   ،) ٥( شهد اهللا أنه ال إله إال هو وامللئكة وأولوا العلم          : فقال   ، هلم حجة  يالنوعني حىت ال يبق   
 فورب السماِء واألرض إنه حلق    .  رزقكم وما توعدون   ويف السماء  :ملا مسع قوله تعاىل   نه  أ  وعن بعض األعراب   ،) ٦( حلق

)عن أيب القاسم يف موضع آخر عـن          أيضاً ونقل .)٨( »!جلاه إىل اليمني   أ غضب اجلليل حىت  أَمْن ذا الذي    « :صرخ وقال . ) ٧ 
وقال أبو القاسم   « : حيث قال  ، أو ملنفعة إهلية     ، كوهنا ال خترج عن وجهني أما لفضيلة من الباري سبحانه          القرآينفائدة القسم   

                                                 
 ٤٢، ١/٤١: الكشاف: وينظر، ٣٤٠/ ١: ركواملعت، ٢٤٨، ٣/٢٤٧: اإلتقان) ١(
  ٣٤١/ ١: واملعترك، ٣/٢٤٨: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٣/٢٤٨:  االتقانوينظر، يف مجيع األصول) الشرط(نه يوجد بياض عن قسمأأشار حمقق كتاب اإلتقان إىل ) ٣(
 ١: واآلية من سورة املنافقون، ٣٤١/ ١: املعترك: وينظر، ٤/٤٦: اإلتقان) ٤(
 ١٨: آل عمرانسورة ) ٥(
 ٥٣: سورة يونس) ٦(
 ٢٣ ،٢٢: سورة الذاريات) ٧(
 ٣٤١/ ١: املعترك: وينظر، ٤/٤٦: اإلتقان) ٨(



 

 

 )٩٣.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 وهذا البلد األمني  . وطور سينني  : فالفضيلة كقوله    ،إما لفضيلة أو ملنفعة     : القسم بالشيء ال خيرج عن وجهني     : القشريي  
  .)٣(» )٢( والتني والزيتون : حنو، واملنفعة ،) ١(

 القـرآن   سبعة مواضع مـن     يف املقدسة وأن الباري سبحانه أقسم بذاته       ،سم معظم إوأوضح السيوطي أن القسم ال يكون إال ب       
 ،) ٥( قـل إي وريب    و ،) ٤( شهد اهللا أنه ال إله إال هو وامللئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط            :مسهإقوله عز   : الكرمي منها 

 فال وربك ال   و ،) ٨( فوربك لنسئلنهم أمجعني   و ،) ٧( وربك لنحشرهنم والشياطني  « و ،) ٦( قل بلى وريب لتبعثن   و
 ، والتني والزيتون  : كقوله تعاىل  ،والباقي كله قسم مبخلوقاته   . ) ١٠( فال أقسم برب املشارق واملغارب     و ،) ٩( يؤمنون

  .)١١( فال أقسم باخلنس و، الضحى و، الشمس و، الليل و، والصافاتو

 ،قسم بأمور على أمـور   سبحانه وتعاىل يُ  نه  أ علما: وقال ابن القيم  « : حيث قال    ،وقد أورد السيوطي قوالً البن القيم اجلوزية      
هنا مـن   أقسامه ببعض املخلوقات دليل على      إ و ، أو بآياته املستلزمة لذاته وصفاته     ،وإمنا يقسم بنفسه املقدسة املوصوفة بصفاته     

وإما على مجلـة     ،) ١٢( فورب السماء واألرض إنه حلق     : كقوله   ، فالقسم إما على مجلة خربية وهو الغالب         ،عظيم آياته   
راد به حتقيق املقسم عليه فيكـون  ن هذا القسم قد يُ أمع   ،)١٣( عما كانوا يعملون  . فوربَك لنسئلنهم أمجعني   : كقوله   ةطلبي

 فال بد أن يكون مما حيسن فيه؛ وذلـك          ،راد بالقسم توكيده وحتقيقه    وقد يراد به حتقيق القسم ؛ فاملقسم عليه يُ         ،من باب اخلرب  
 والـسماء   ، والليـل والنـهار    ، األمور املشهودة الظاهرة كالشمس والقمر       فأماقسم على ثبوهتا؛    أئبة واخلفية إذا    كاألمور الغا 
  .) ١٤( » فيجوز أن يكون مقسماً به وال ينعكس، فهو من آياتهقسم عليه الربُّأ وما ،م هبا وال ُيقسم عليهاِسق فهذه ُي،واألرض

قسم إذا كان يف املقسم به نفسه داللة على املقسم عليه ؛ ذلك أن املقـصود حيـصل   كثرياً ما حيذف جواب الأيضاً ونقل عنه  
فإن « : فقال معلقاً  ، ص والقرآن ذي الذكر    : له بقوله سبحانه   استشهد و ،بلغ وأوجز أ فيكون حذف املقسم عليه      ،بذكره  

 ما يـّدل    ، والشرف والقدر  ،ما حيتاجون إليه  املتضمن لتذكري العباد     ) الذكر يذ(  ووصفه بأنه  ،القرآنيف املقسم به من تعظيم      

                                                 
 ٣، ٢: سورة التني) ١(
 ١: سورة التني) ٢(
 ٣٤٣/ ١: واملعترك، ٤/٤٨: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ١٨: سورة آل عمران) ٤(
 ٥٣: سورة يونس) ٥(
 ٧: سورة التغابن) ٦(
 ٦٨: سورة مرمي) ٧(
 ٩٢: سورة احلجر) ٨(
 ٦٥: سورة النساء) ٩(
 ٤٠: جارسورة املع) ١٠(
 ٣٤١،٣٤٢/ ١: واملعترك، ٤٨، ٤٦/ ٤: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٢٣: سورة الذاريات) ١٢(
 ٩٢،٩٣: سورة احلجر) ١٣(
 ٣: وينظر التبيان يف أقسام القرآن البن القيم اجلوزية، ٣٤٤/ ١: واملعترك، ٤/٤٩: اإلتقان) ١٤(



 

 

 )٩٤.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 إن( إن تقـدير اجلـواب    :  وهلذا قال كثريون   ، وهو كونه حقاً من عند اهللا غري مفترى كما يقوله الكافرون           ،على املقسم عليه  
   .)١( » وهذا مطرد يف كل ما شابه ذلك،)حلق القرآن

 فجهوده تكمن يف مجع كل ما قيل عن         ، له يف رأي أو قول       لم جند عند السيوطي يف هذا الوجه اإلعجازي أية مشاركة تذكر          ف
 ولكن ميكن القول أن السيوطي      ، وعرض أفكار السابقني الذين خاضوا يف احلديث عن هذا الوجه اإلعجازي             ،القرآينالقسم  

نه إ و ،الكرمي القرآن ن له خصلة خاصة يتميز هبا يف مواضع م        القرآينأراد أن يؤكد لنا ما أفاده من أقوال وآراء غريه أن القسم             
. والـضحى  : من ذلك ذكره رأي ابن القيم عن اآلية الكرمية          ،راد به التصديق مبا يقسم به        وإمنا يُ  ،ال يفيد معىن القسم بذاته    

قسم تعاىل على إنعامه على رسوله وإكرامه له ؛ وذلك متضمن لتصديقه له فهو قـسم علـى                  أ« :قال   ...واليل إذا سجى  
وتأمل مطابقة هـذا    . قسم بآيتني عظيمتني من آياته      أ و ، فهو قسم على النبوءة واملعاد     ،وعلى جزائه يف اآلخرة      ،صحة نبوءته   

 حىت قـال    ، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه          ،م وهو نور الضحى الذي يوايف بعد ظالم الليل للمقسم عليه          َسالقَ
نه إو .)٢( »عد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه           فأقسم بضوء النهار ب    ،وّدع حممد رّبه  : أعداؤه

 فاهللا سبحانه   ، أو إثبات املعاد     ، أو قد يراد به أن اجلزاء حق       ،قد يراد بالقسم إثبات رسالة النيب حممد صلى اهللا عليه وعلى آله             
  .معرفتها وإدراكها واإلميان هبابلغ تقرير ؛ حلاجة النفوس إىل أ ليقررها رهبذه األمو وتعاىل ُيقسم

 ولكن ندرك من فحوى حّد القسم الذي ذكره لنا يف بداية حديثـه              ،ومل يفصح السيوطي عن كون القسم طلبياً أم غري طليب         
ي واملتكلم ينشئ قسمه تبعاً حلالة املتلق     . ن القسم هو حتقيق اخلرب وتوكيده عند السامع       إغري طليب؛ ألنه قال      إنه   ،عن هذا الوجه  

زعم الذين كفروا    : كقوله تعاىل  ،) ٣ ( أو كان يف نفسه حكم مغاير ملا سيقسم عليه املتكلم          ،النفسية إن كان شاكاً أو متردداً     
 ،قسم سبحانه وتعاىل بأنه سيبعثهم وحيييهم بعد ممـاهتم  أ لذا   ، فالزعم فيه توهم وظن      ، ...أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن      

: القسم هـو    أن  أي  . ) ٤( لْ بلى وريب لتبعثن   « : فقال سبحانه  ،ا تومهوا وزعموا بعدم البعث      راً ملّ  حكماً مغاي  أفبذلك أنش 
 ولعـدم   ، احتماله التصديق والتكذيب   مإنشاء حلكم جديد مل يكن له وجود من قبل التلفظ به وهبذا خيرج عن كونه خرباً لعد                

  .  فخرج عن كونه إنشاء طلبياً،تدعي مطلوباً غري حاصل وإن هذا اإلنشاء ال يس،وجود خارج يطابقه أو ال يطابقه

  كتابـه   فقد حتدث عنـه الـرازي يف       ،الكرمي القرآن ومن اجلدير بالذكر أن السيوطي ُسبق يف الكالم على أسلوب القََسم يف           
 القرآينفادوه عن القََسم    وميكن أن نصف ما أ     .)٥() الربهان ( والزركشي يف  ،)التبيان( وابن القيم اجلوزية يف      ،)  الكبري التفسري(

 وقد أخذت   ، أو بأهنا صورة مل تتضح معاملها وأبعادها بعد        ،بأهنا رؤية مشوبة ينقصها املعىن الدقيق أو النظرة التأملية الفاحصة           
 فخرجت بـشيء  ،ذه الظاهرة األسلوبية هل حيث طال تأملها ،هذه الصورة باجلالء والوضوح على يد الدكتورة بنت الشاطئ          

هذا األسلوب  « :ن الواو يف    إ حيث قالت    ،الكرمي خترج عن معناها اللغوي إىل معىن بياين        القرآن ن الواو اليت يقسم هبا يف     هو أ 
 ، توطئة إيضاحية لبيان معنويات وغيبيات ال تدرك باحلس          ،لاتلفت لفتاً قوياً إىل حسيات مدركة ليست موضع غرابة أو جد          

قصد به إىل قوة     إمنا يُ  ،وما يلمح فيه من اإلعظام      .  باألشياء احلسية    ،ان البياين الفين للمعاين      لون من ألو   ،فالقسم بالواو غالباً    
 جندها تـأيت    ،يف مثل آية الضحى      القرآن بع أقسام ت وحني نت  ، اليت تناسب املوقف   ةصفالواختيار املقسم به تراعى فيه      . اللفت  

                                                 
 ٩، ٨: التبيان يف أقسام القرآن البن القيم اجلوزية: وينظر، ٣٤٥/ ١: واملعترك، ٤/٥٠،٥١: ناإلتقا) ١(
 ٢، ١: واآلية من سورة الضحى، ٤٦: التبيان يف أقسام القرآن البن القيم اجلوزية: وينظر، ٣٤٦، ٣٤٥/ ١: واملعترك، ٤/٥١: اإلتقان) ٢(
 ٩٩ ،٩٥: رسالة ماجستري، اإلنشاء غري الطليب يف القرآن الكرمي: ظروين، وملعرفة أهم الدوافع اليت تستوجب القسم) ٣(
 ٧: واآلية من سورة التغابن، ٣/١٧٢: الطراز: ينظر) ٤(
  ٣٥٧ -٣٥٥، ١٣: أساليب القسم يف اللغة العربية: ينظر) ٥(



 

 

 )٩٥.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 ، غري مشهودة وال مدركة    ، الفت إىل صورة مماثلة أخرى معنوية      ، مشهود    يستحضر هبا واقع   ،عرضاً بيانياً لصورة مادية حمّسة    
 وإذا  ، والليل إذا عسعس   ، والنهار إذا جتلى     ،إذا تنفس   و ، الكرمي يف قسمه بالصبح إذا به أسفر       القرآنميارى فيها من ميارى ؛ ف     

 وهـذا البيـان للمعنـوي       ،من النور والظلمة   مباديات   ، أو الضالل والباطل     ، جيلو معاين من اهلدى واحلق     ، وإذا أدبر  ،يغشى  
  . )١( »سر يف التأويلق فتقبلها دون تكلف أو ،بالواو القرآن  هو الذي ميكن أن نعرضه على أقسام،باحلسي

 على األغراض البالغية اليت خيرج إليها كل  مقصورة يف دراستهقد جعل  السيوطي يف مبحث اخلرب واإلنشاء       أنوخنلص مما تقدم    
 وإمنا تنـاول    ، وغري طليب   ولكنه مل يسر على ما سار عليه البالغيون املتأخرون يف تقسيم اإلنشاء إىل طليب              ، واإلنشاء من اخلرب 

يف الوقت الذي   ) الترجي والقََسم  ( وحبث أساليب اإلنشاء غري الطليب     ،األساليب اإلنشائية الطلبية وغري الطلبية من غري تقسيم         
. ) ٢ (ن أكثر هذه األنواع أخبار نقلت إىل معىن اإلنـشاء          وأل ،املقلة األغراض البالغية املتعلقة هب     البالغيون املتأخرون ؛     لهاأمه

 ا ميكن أن خيرج عن معناه     اليت فقد عّده من أساليب الطلب اإلنشائية        ،أفصح عن رأيه وأدىل بدلوه يف الترجي       إنه   حيث حلظنا 
ـ ٦٨٤ت ( وكان مؤيداً يف هذه اخلطـوة القـرايف  ،عىن اإلشفاق احلقيقي إىل معاٍن أخر جمازاً كطلب الشيء احملبوب وم  ) هـ

ومن املعروف أن البالغيني مل يعطوا هلذا النوع من األسـاليب            .)٣( والسبكي ،)  يف أنواع الفروق   الربوقأنوار   (صاحب كتاب 
 عدم عّد الترجي من أقـسام       وقد اختلفت األسباب يف    .)٤ (ليس من أنواع الطلب اإلنشائية     إنه    منطلقني من  ،أية أمهية تذكر    

 الذي فيه معىن    ،) أي ترجي الشيء احملبوب    (تارة على الترجي  ) عسى( و )لعل ( وكان السبب الرئيس يكمن يف داللة      ،الطلب
وتنـاول   .)٥ (العاقل ال يطلب ما يكرهـه      ألن    الذي ال يكمن فيه معىن الطلب ؛       ، وتارة أخرى على معىن اإلشفاق     ،الطلب  

 حيـث   ، وبذلك اختلف عن منهجية السابقني     ،كونه إنشاء غري طليب     لقََسم يف حني أن البالغيني أسقطوه ؛        الأيضاً  السيوطي  
 خمتلف العلوم، وكونـه   وقد يكون السبب يف ذلك أن السيوطي أودع يف كتابيه،أضاف القََسم إىل جانب األساليب األخرى      

  لبيان طبيعة هذا األسـلوب يف      القرآينم  َس باحلديث عن القَ   أن يأخذ فكان حرياً به    ، يتناول اإلعجاز القرآين والسيما البالغي    
الربهان يف   (الزركشي فكتابه أيضاً   وكان على هذه الشاكلة      ،م وإن كان إنشاء غري طليب فله معىن بياين          َس فالقَ ،الكرمي القرآن
   .)٦(القرآينم عن القسأيضاً  فقد مشل حديثه ،  وعلومهالقرآنخاص باحلديث عن فنون ) القرآنعلوم 

                                                 
 ٦٠ - ٥٨ :من أسرار العربية يف البيان القرآين: وينظر، ٢٦، ١/٢٥: التفسري البياين للقرآن الكرمي) ١(
  ١١٠: أساليب بالغية، ١٣: واألساليب اإلنشائية يف النحو العريب، ٣٦: علم املعاين لدرويش اجلندي: ينظر) ٢(
 ٢/٣٣٧: عروس األفراح: ينظر) ٣(
، ومواهب الفتـاح  ، ٢/٢٣٩: ضمن شروح التلخيص  ، وحاشية الدسوقي ، ١٤٧ -١/١٣٠: واإليضاح، ١٥٦ -١٤٥: مفتاح العلوم : ينظر) ٤(

 ٢/٢٤٥:  شروح التلخيصضمن
  ٥٥٠ -٥٤٧: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: وملزيد من التوضيح ينظر) ٥(
  ٤٦ -٣/٤٠: الربهان للزركشي: ينظر) ٦(



 

 

 )٩٦.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  

א א
א א

 ، ما دلّ علـى شـيء بعينـه          ،ويقصد باملعرفة اصطالحاً  . )١ ( فهو ضد املعرفة    أما التنكري  ، اإلعالم   ،يقصد بالتعريف لغوياً    
  .)٢ (ما دلّ على شيء ال بعينهوالنكرة

 ، فهو ظاهرة عامة يف كل اللغات اإلنـسانية          ،واملعلوم يف حياهتم  ويرتبط التنكري والتعريف يف لغات البشر بالتقابل بني اجملهول          
وبعـض األلـسن    « : فقال ، حيان األندلسي  أبوذا  هل وقد تنبه    ،)٣(إالّ أن هذه اللغات ختتلف يف وسائل التعبري عن هذه الظاهرة          

 وبعـضهم خمتلـف     ،ان الفرس    وحذفها عالمة التعريف كلس    ، وبعضهم فيه أداة التنكري    ،خاٍل من أداة التعريف كلسان الترك     
  .) ٤( » وهذه كلها أوضاع ال تعلّل،األداة يف التعريف بالنسبة إىل التذكري والتأنيث

 وللمبـدع أن    ، فلكل طرف من طريف هذه الثنائية التركيبية خصائصه        ، وال العكس    ،وليس للتعريف مزية مطلقة على التنكري       
 هـذه   ، وسياقاته متعددة  ، وطرق التعريف  ،ة تعميقاً وقدرة على العطاء املتجدد     يوظف هذه اخلصائص يف اهليأة اليت متنح الدالل       

 حتت نظام املعىن الذي ميتلكه املتكلم       ، أو للمسند    ، إليه   تتكاثر إىل احلد الذي تنضوي فيه كل صور املعرفة للمسند         « السياقات
: سـت وللتعريف صـور    . ) ٥( » وخواص التركيب  ،ياغة وإمنا املعىن املفاد من طبيعة الص      ، وليس املقصود هنا املعىن املعجمي     ،

  . مث املضاف إىل واحد منها إضافة معنوية، مث املعرف باأللف والالم ، واملوصول ،اإلشارة  اسم  مث، مث العلم ،وأعرفها املضمر

 واملعرفة  ،وماً للسامع   يفهم منها ذات املعني فحسب وال يفهم منها كونه معل         « ن النكرة إ ، والتنكري ويتضح الفرق بني التعريف   
ان أن املعرفة أجلي    ظن  ظي«  فقد ،وإن للتنكري داللة غري ما نراه يف التعريف       . ) ٦( »يفهم منها ذات املعني وكونه معلوماً للسامع      

وعلّة ذلـك أن    ... لطريقلن سلوك اإليضاح ليس بسلوك      أ و ،ليقخخيفى عليه أن اإلهبام يف مواطن        و ، فهي من النكرة أوىل      ،
 وينظرهـا   ، مطالعها إىل غارهبـا     من  يتقاذف الذهن  ، والنكرة متكثرة األشخاص   ،مح الفكر متعددة املصادر بتعدد املوارد     مطا

 ، مقدار حمصور  هوهذا فيما ليس ملفرد   .  وتكتسي منها وسامة   ، فيحصل يف النفس هلا فخامة       ،بالبصرية من منسمها إىل مغارهبا    
 ،ويعدل يف بعض املواضع عن التنكري إىل التعريف لنكتة        . ) ٧( »لذهن عنده ويسكن إليه    لواحد بعينه يثبت ا    خبالف املعرفة فإنه  

  .)٨(»زداد متعلقها معرفة زاد غرابةًا فإن فائدة اخلرب أو الزمها كلما ،لتزداد الفائدة وتتم« وهي

                                                 
 ٦٧٩: مادة نكرو، ٤٢٧: مادة عرف: خمتار الصحاح للرازي: ينظر) ١(
 ٢/١١: الطراز: ينظر) ٢(
 ١١:  والشكلالتنكري والتعريف بني الداللة: ينظر) ٣(
 ٥١٤ ،٥١٣: ارتشاف الضرب) ٤(
 ٢٦٠: البالغة واألسلوبية) ٥(
 ١١٧): البيان واملعاين والبديع(البالغة علوم ) ٦(
 ١٣٦: الربهان الكشاف) ٧(
 ١١٧): البيان واملعاين والبديع(علوم البالغة) ٨(



 

 

 )٩٧.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 وكان له التـأثري     ،ها بنصوص قرآنية   مستدالً علي  ، وبّين أسرارها البالغية   ، أول من دّق على أبواب النكرة      ،وقد ُعّد الزخمشري    
  .)١( بعدهالذين جاءوا ،الواضح يف البالغيني 

  التعريف والتنكري عند السيوطي
 والبـّد مـن     ،مهمة من القواعد اليت البّد من أن حيتاج إليها املفسر للقرآن الكـرمي            ) ٢( عّد السيوطي التعريف والتنكري قاعدة    

  وكتـاب  ، وذلك يف النوع الثـاين واألربعـني       ،) ٣() اإلتقان (تنكري يف كل من كتاب     وقد حبث قاعدة التعريف وال     ،معرفتها  
  .القرآنيف الوجه اخلامس والثالثني من وجوه إعجاز ) ٤() املعترك(

  أسباب التنكري

ن له أسباباً   إ وابتدأ بالتنكري وقال     ، وقد أوضح السيوطي أن لكل من التعريف والتنكري مقاماً ومواضع تناسبها وال تليق باآلخر             
  : منها

  .) ٥ (أي رجل واحد:  فقال، وجاء رجل من أقصا املدينة يسعى : له بقوله تعاىلاستشهد و،رادة الوحدةإ -

وعلـى   : وقوله عّز وجل   ،) ٦ ( أي ُيقصد به نوع من الذكر      ، »هذا ذكرٌ « : كقوله تعاىل  ،رادة النوع إأيضاً  ومنها   -
طيه شيء من   غال يُ   ما  حبيث غطّى  ،ع غريب من الغشاوة ال يتعارفه الناس      أي نو « : فقال معلقاً  ، أبصارهم غشاوةٌ 

 ، واهللا خلق كل دابٍة من مـاءٍ       : بآية قرآنية بّين فيها أهنا احتملت الوحدة والنوعية          استشهدو. ) ٧( »الغشاوات
دواب من فرد من أفراد      وكل فرد من أفراد ال     ، املاء  من أنواع  أي كل نوع من أنواع الدواب من نوع       « :فعلّق قائالً 

 .)٨(»فطالّن

 ،) ٩( وهلم عذاٌب أليم   : كقوله تعاىل    ،أعظم من أن يعّين أو يعّرف      إنه    مبعىن ،ومن األسباب األخرى هي التعظيم     -
 .)١٠( وسالٌم عليه يوم ولد :وقوله سبحانه

                                                 
 ١٣١: م ن: ينظر )١(
  قاعدة وليس من األساليب اللغويةيف كال املصنفني كونه) التعريف والتنكري(هكذا ورد) ٢(
 ٢/٢٩١: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٣/٤٧٢: املعترك: ينظر) ٤(
واآليـة مـن سـورة      ، ٤/٩١: والربهان للزركشي ، ٨٣: والتبيان للطلييب ، ١/٤٥: واإليضاح، ٣/٤٧٢: واملعترك، ٢/٢٩١: اإلتقان: ينظر) ٥(

 ٢٠: القصص
 ٤٩: واآلية من سورة ص، ٤/٩١: الربهان للزركشيو، ٣/٤٧٢: واملعترك، ٢/٢٩١: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٧: واآلية من سورة البقرة، ٨٣: والتبيان للطلييب، ١/٤٥: اإليضاح: وينظر، ٣/٤٧٢: واملعترك، ٢/٢٩١: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٤٥: النورواآلية من سورة ، ٨٣: والتبيان للطلييب، ١/٤٥: واإليضاح، ٣/٤٧٢: واملعترك، ٢/٢٩١،٢٩٢: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ١٠: واآلية من سورة البقرة، ٤/٩١: الربهان للزركشي: وينظر، ٣/٤٧٢: واملعترك، ٢/٢٩٢: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ١٥: واآلية من سورة مرمي، ٤/٩١: الربهان للزركشي: وينظر، ٣/٤٧٢: واملعترك، ٢/٢٩٢: اإلتقان: ينظر) ١٠(



 

 

 )٩٨.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 وأورد نصاً قرآنياً اجتمع فيه التعظـيم        ،) ١ ( أي وافراً جزيالً   ، أِئّن لنا ألجراً   : بقوله سبحانه   له استشهد و ،التكثري -
أي رسل عظـام    « : فقال السيوطي  ، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك       : وهو يف قول الباري      ،والتكثري

 .)٢(»ذوو عدد كثري

إنْ نظـن إال     : له بقوله تعـاىل    استشهد و ، أي يقصد به احنطاط الشأن إىل حّد ال ميكن أن يعلم ويعرف            ،التحقري -
 إنْ يتبعونَ إال الظـنَّ     : بدليل ،ذلك ديدهنم  ألن    وإالّ اتبعوه؛  ،أي ظّناً حقرياً ال ُيعبأ به       « : وعلّق قائالً  ،) ٣( ظناً

)٥( ») ٤(. 

أي رضوان قليل منه أكرب مـن       « : وقد قال معلقاً   ، ورضوان من اهللا أكرب    : له بقوله سبحانه   استشهد و ،التقليل -
 : اجلنات؛ ألنه رأس كل سعادة

  .)٦(  له قليلقالُلك ال ُيقلُي    يل منك يكفيين ولكنقل

وأضـاف  . ) ٧ ( أي بعض ليـل    ، سبحان الذي أسرى بعبده ليالً     :ملح إىل أن الزخمشري جعل منه قوله تعاىل         أو
 ال تنقيص فرد إىل جزء من       ،ورد على كالم الزخمشري هذا أن التقليل هو رّد اجلنس إىل فرد من أفراده             أُ إنه   السيوطي

  .)٨ ( ويف كل جزء من أجزائها،ن صاحب عروس األفراح أجاب بأن الليل يوجد حقيقة يف مجيع الليلةأ و،جزائهأ

 وأنـه   ،ن السكاكي عّدها من أسباب التـنكري      أ:  حيث قال  ،ومن األسباب األخرى اليت أضافها السيوطي التجاهل       -
هل ندلكم علـى رجـل       : جتاهل الكفار   منه قوله تعاىل يف    ،يقصد به أن تقصد التجاهل وأنك ال تعرف شخصه        

 .)٩( أي كأهنم ال يعرفونه، ينبئكم إذا مزقتم

ال  : كقوله تعاىل، وذلك بأن كانت يف سياق النفي، قصد العموم،وقال السيوطي جعل بعضهم من أسباب التنكري -
 : كقوله تعاىل،المتنان أو ا،) ١١( وإنْ أحد من املشركني استجارك : كقوله سبحانه، أو الشرط،) ١٠( ريب فيه
ًوأنـزلنا من السماء ماًء طهورا )١٢(. 

                                                 
 ٤١: واآلية من سورة الشعراء، ٤/٩٢: والربهان للزركشي، ٨٤: ن للطلييبوالتبيا، ٣/٤٧٣: واملعترك، ٢/٢٩٢: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٤: واآلية من سورة فاطر، ٤/٩٢:  والربهان للزركشي١/٤٧: اإليضاح: وينظر،٣/٤٧٣: واملعترك، ٢/٢٩٢: اإلتقان) ٢(
 ٣٢: سورة اجلاثية) ٣(
 ١١٦: سورة األنعام) ٤(
 ٤/٩٢: والربهان للزركشي، ١/٤٨:  اإليضاح:وينظر، ٣/٤٧٣: واملعترك، ٢/٢٩٢: اإلتقان) ٥(
واآلية من سـورة    ، ٩٣ ،٤/٩٢: والربهان للزركشي ، ٨٤: والتبيان للطلييب ، ١/٤٦: اإليضاح: وينظر،٣/٤٧٣: واملعترك، ٢/٢٩٢: اإلتقان) ٦(

 ٧٢: التوبة
 ١: واآلية من سورة اإلسراء، ٤/٩٣: والربهان للزركشي، ١/٦٢٥: والكشاف، ٣/٤٧٣: واملعترك، ٢/٢٩٢: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ١/٣٥١: وعروس األفراح، ٣/٤٧٣: واملعترك، ٢٩٣ ،٢/٢٩٢: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ٧: واآلية من سورة سبأ، ٣/٤٧٣: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ٢: واآلية من سورة البقرة، ٣/٤٧٣: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ٦: واآلية من سورة التوبة، ٣/٤٧٤: ملعتركوا، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٤٨: واآلية من سورة الفرقان، ٣/٤٧٤: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ١٢(



 

 

 )٩٩.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

  :  أسباب التعريف

 : منهاأيضاً  ًأما التعريف فقد بّين أن له أسبابا

 .)١( أوضح السيوطي أن هناك مواضع يكون فيها التعريف باإلضمار ؛ كون املقام مقام التكلم أو اخلطاب أو الغيبة -

قلْ هو   : كقوله سبحانه  ،سم خمتص به    إ ؛ أما إلحضاره بعينه يف ذهن السامع ابتداًء ب         أو أن يكون التعريف بالعلمية     -
 أو للتعظيم مثل ذكر يعقوب بلقب إسرائيل؛ ملا فيه من           ،) ٣( حممد رسول اهللا   :قوله تعاىل أيضاً   و ،) ٢( اهللا أحدٌ 

 كقوله عز امسه    ،أو يكون لإلهانة    . ) ٤ (ا هاجر  وسرّي اهللا ؛ ألنه أسرى مل      ،لكونه صفوة اهللا    أيضاً   و ،دح والتعظيم   امل
: تبت يدا أيب هلٍب ، ٥ (.ن فيه نكتة ثانية هي كناية عن كونه جهنمياًإ:  وقال ( 

 كقـول   ، وذلك بإحضاره يف ذهن السامع حساً        ، هي اإلشارة ؛ لتمييزه أكمل متييز      ،ومن أسباب التعريف األخرى      -
 وأضاف السيوطي أن هذه اآليـة الكرميـة         ، وين ماذا خلق الذين من دونه     هذا خلق اهللا فأر    :الباري سبحانه   

وبّين الـسيوطي   ) ٦ (ه الشيء إال بإشارة احلسّ    دال يتميز عن   إنه    حىت ،للتعريض بغباوة السامع    أيضاً  تصلح أن تكون    
ـ  يكون التعريف فيها باإلشارة؛ لبيان حال السامع يف القرب فيك           ما أن هناك من املواضع   أيضاً    وقـد   ،) هذا (ون ب

قصد به  ) هذا (اإلشارة اسم    فأوضح السيوطي أن   ، أهذا الذي يذكر آهلتكم    : يف قوله تعاىل   ،ساق شاهداً قرآنياً  
ـ    ،) ٧ (التحقري  فقُـصد بـه     ،ذلك الكتاب ال ريب فيـه      : كقوله تعاىل  ،) أولئك( و )ذلك ( ويشار يف البعد ب
 .)٩( أولئَك على ُهدًى من رهبم وأولئك هم املفلحون :ل أو يكون للتنبيه كقوله عز وج،)٨(التعظيم

 ، أو غري ذلك  ، أو إهانة له   ، عليه  ستراً  إما ، ُيعرف فيها باملوصولية؛ لكراهة ذكره بامسه       ما وذكر أن هناك من املواضع     -
 ،) ١٠(  لكما والذي قال لوالديه أُفًّ    : كقوله تعاىل  ،فُيؤتى بالذي وحنوها موصولة مبا صدر منه من فعل أو قول            

 : كقوله عز امسه ، وقد ُيؤتى باالسم املوصول إلرادة العموم  ،) ١١( وراودته اليت هو يف بيتها     :قوله سبحانه أيضاً  و
    إن الذين يستكربون عن عباديت... )كقوله تعاىل  ، أو يكون لالختصار     ،) ١٢ :      ال تكونوا كالذين آذوا موسى

                                                 
  ١/٣٤: واإليضاح، ٣/٤٧٤: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر)١(
 ١:  من سورة اإلخالص واآلية،١/٣٥: واإليضاح ،٣/٤٧٤: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٢٩: واآلية من سورة الفتح، ٣/٤٧٤: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان:  ينظر)٣(
  ٤٧٤٥/ ٣، ٥/ ٢: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ١: واآلية من سورة اللهب، ١/٣٦: واإليضاح، ٣/٤٧٤: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ١١:  لقمانواآلية من سورة، ٣/٤٧٤: واملعترك، ٢/٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٣٦: واآلية من سورة األنبياء، ١/٣٩: واإليضاح، ٣/٤٧٤: واملعترك، ٢/٢٩٤،٢٩٣: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٢: واآلية من سورة البقرة، ١/٤٠: واإليضاح، ٣/٤٧٤: واملعترك، ٢/٢٩٤: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ٥: ورة البقرةواآلية من س، ١/٤١: واإليضاح، ٣/٤٧٥: واملعترك، ٢/٢٩٤: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ١٧: واآلية من سورة األحقاف، ٣/٤٧٥: واملعترك، ٢/٢٩٤: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ٢٣: واآلية من سورة يوسف، ١/٣٦: واإليضاح، ٣/٤٧٥: واملعترك، ٢/٢٩٤: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٦٠: واآلية من سورة غافر، ٣/٤٧٥: واملعترك، ٢/٢٩٤: اإلتقان: ينظر) ١٢(



 

 

 )١٠٠.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

بـين   ألن ، ولـيس للعمـوم  ، إذ لو عّدد أمساء القائلني لطال،درآ إنه  أي قوهلم « : وعلّق قائالً  ، فربأه اهللا مما قالوا   
 .) ١( »إسرائيل كلهم مل يقولوا يف حقه ذلك

 أو  ، أو لالستغراق حقيقـةً أو جمـازاً         ،ف باأللف والالم؛ إشارة إىل معهود خارجي أو ذهين أو حضوري          عّروقد ي  -
 .) ٢ (.لتعريف املاهية

 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان      : كقوله تعاىل  ، ولتعظيم املضاف    ،كوهنا أخصر طريق    ل ويعّرف باإلضافة ؛   -
 .)٤( أي كل أمر هللا سبحانه وتعاىل، ليحذر الذين خيالفون عن أمره« : سبحانه كقوله،  ولقصد العموم،) ٣(

  ) الصمد ( وتعريف،)أحد (احلكمة يف تنكري

. قل هو اهللا أحد    :وذلك يف قول الباري سبحانه    ،) الصمد (وتعريف) أحد (ة يف تنكري لفظ    احلكمة وقد تناول السيوطي  
 وقد أودعه يف    ،ف يف جوابه على هذا السؤال تأليفاً      ألّ إنه    وقد أشار إىل   ،وكان حديثه أثر سؤال ُوجه إليه     .  اهللا الصمد 

  : بوجوه وكان جوابه على هذه اآلية الكرمية،) الفتاوى (كتابه

  . غري ممكن تعريفها واإلحاطة هبا– وهو الذات املقدسة - واإلشارة إىل أن مدلوله، للتعظيمنكّر إنه :أحدها« 

 ، قل هو اهللا الواحـد الـصمد       : فقد قرىء شاذاً   ، وهو فاسد  ، كغري وكل وبعض   ،) أل (ال جيوز إدخال   إنه   :الثاين
  .  هذه القراءة أبو حامت يف كتاب الزينة عن جعفر بن حممدىحك

؛  اهللا الـصمد   : فُعرَّف اجلزآن يف     ، فاقتضى احلصر  ، وكالمها معرفة  ،خرب) اهللا( و مبتدأ) هو ( خطر يل أن   مما: الثالث
  على ، فأيت به على أصله من التنكري      ،إلفادة احلصر دونه   أحد  واستغين عن تعريف   ،إلفادة احلصر ليطابق اجلملة األوىل      

 فـأيت   ، ففيه من ضمري الشأن ما فيه من التفخيم والتعظـيم          ،خربه »أحد« و الكرمي مبتدأ  اإلسم   وإن جعل . خرب ثان إنه  
  .)٥(» بتعريف اجلزأين للحصر تفخيماً وتعظيماً،باجلملة الثانية على حنو األوىل

  : إنْ ذُِكر مرتني فله أربعة أحوال اإلسم  وهي تفيد أن،وقد أتى السيوطي بقاعدة أخرى ختص التعريف والتنكري أيضاً

 فالثاين هو األول غالباً؛ داللة على املعهود الذي هو األصل يف            ، فإن كانا كذلك   ،هي إما أن يكونا معرفتني    و: احلال األول 
صراط الذين أنعمت   . اهدنا الصراط املستقيم   : بآيات كثرية منها قول الباري سبحانه      استشهد و ،) ٦ (الالم أو اإلضافة  

. لعلي أبلغ األسـباب      : وقوله   ،) ١( أال هللا الدين اخلالص   . الديناهللا خملصاً له     فاعبد :قولهأيضاً   و ،) ٧( عليهم
  .) ٣ (وقد تابع السيوطي الزركشي يف استشهاده هبذه اآليات الكرمية .)٢( أسباب السموات

                                                 
 ٦٩: واآلية من سورة األحزاب، ٣/٤٧٥: ملعتركوا، ٢/٢٩٤: اإلتقان) ١(
  ٣/٤٧٥: واملعترك، ٢/٢٩٤: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٤٢: واآلية من سورة احلجر، ١/٣٤٥: وعروس األفراح، ٣/٤٧٥: واملعترك، ٢/٢٩٥: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٦٣: واآلية من سورة النور، ٣/٤٧٥: واملعترك، ٢/٢٩٥: اإلتقان: ينظر) ٤(
  ٢، ١: واآلية من سورة اإلخالص، ٣/٤٧٦: واملعترك، ٢/٢٩٥: اإلتقان) ٥(
  ٣/٤٧٦: واملعترك، ٢/٢٩٦: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٦، ٥: واآلية من سورة الفاحتة، ٣/٤٧٦: واملعترك، ٢/٢٩٦: اإلتقان: ينظر) ٧(



 

 

 )١٠١.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

عهـوداً   وإال لكان املناسب هو التعريف بناًء على كونه م   ، وهو الغالب  ، فالثاين غري األول   ،إذا كانا نكرتني    : احلال الثاين   
الذي خلقكم من ضعٍف مث جعل من بعِد ضعٍف قوةً مث جعل من قوٍة بعـد ضـعفاً                   : بقوله سبحانه  استشهد و ،سابقاً

 ،) ٤( » وبالثالث الشيخوخة، وبالثاين الطفولية،ن املراد بالضعف األول النطفة إف« : وقد قال معلقاً   ، وشيبة خيلق ما يشاء   
الفائدة يف إعادة لفظ    « : وقد علّق على هذه اآلية بقول البن احلاجب        ، حها شهر غدوها شهٌر وروا   :قولهأيضاً   اومنه

 ولـو أُضـمر     ، واأللفاظ اليت تأيت مبينة للمقادير ال ُيحسن فيها اإلضمار         ،دّو وزمن الّرواح  غالشهر اإلعالم مبقدار زمن ال    
وقال السيوطي   .)٥(»دول عن املضمر إىل الظاهر    ب الع ِج فإذا مل يكن له وُ     ،ا تقّدم باعتبار خصوصيته   إمنا يكون مل  فالضمري  

 ،فالعسر الثاين هو األول   « : وعلّق قائالً  ،إن مع العسر ُيسراً   . إن مع العسر يسراً   « :ا يف قوله تعاىل   تن احلالتني اجتمع  إ
ما أفاد به من الشواهد      وإن   .)٦( »رينْسر يُ ْسلْن يغلب عُ   : وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم يف اآلية        ،واليسر الثاين غري األول   

  .)٧( أيضاًية كان متابعاً فيها السبكي والزركشيالقرآن

رسلنا إىل  « :كقوله سبحانه ، فالثاين هو األول محالً على العهد      ،وهي إذا كان األول نكرة والثاين معرفة        : احلال الثالث 
 ،) ٩( ملصباح يف زجاجـة الزجاجـة     فيها مصباح ا   :قولهأيضاً   ومنها   ،) ٨( فعصى فرعون الرسول  . فرعون رسوالً 
  .) ١٠( صراط اهللا. إىل صراط مستقيم :وقوله تعاىل

 ، فتارة تقوم قرينة على التغاير، احلال يعتمد على القرائنه ففي هذ،وهي إذا كان األول معرفة والثاين نكرة : الرابعاحلال 
يسئلك أهل الكتاب إن  : وقوله تعاىل،) ١١( اعةويوم تقوم الساعة ُيقِسم اجملرمون ما لبثوا غري س :كقوله تعاىل

ولقد ضربنا للناس يف هذا  : كقوله سبحانه، وتارة تقوم قرينة على االحتاد.)١٢( تنـزل عليهم كتاباً من السماء
  .) ١٣( قرآناً عربياً. القرآن من كل مثٍل لعلهم يتذكرون

 غري اهنم ذهبوا إىل إهنمأ و،دين السبكي وغريه نقضوا هذه القاعدةوبعد أن ذكر ما قيل عن هذه القاعدة نّبه إىل أن هباء ال
هل جزاُء  : منها يف القسم األول،هنا منتقضة بآيات كثريةإ ف،ن هذه القاعدة غري حمررةأالظاهر « : قالث حي،حمررة

أن النفس  ،لثوابن األول العمل والثاين اإ ف،الثاين غري األولو ،؛ فإهنما معرفتان) ١٤( اإلحسان إال اإلحسان

                                                                                                                                                         
 ٣، ٢: واآلية من سورة الزمر، ٣/٤٧٦: واملعترك، ٢/٢٩٦: اإلتقان: ينظر) ١(
  ٣٧، ٣٦: واآلية من سورة غافر، ٣/٤٧٧: واملعترك، ٢/٢٩٦: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٤/٩٤: الربهان للزركشي: ينظر) ٣(
 ٥٤: واآلية من سورة الروم، ٣/٤٧٧: واملعترك، ٢/٢٩٦: اإلتقان) ٤(
 ١٢: واآلية من سورة سبأ، ٣/٤٧٧: واملعترك، ٢/٢٩٦: اإلتقان) ٥(
 ٦، ٥: نشراحة من سورة اإلواآلي، ٣/٤٧٧: واملعترك، ٢٩٧، ٢/٢٩٦: اإلتقان) ٦(
 ٩٨، ٤/٩٧: والربهان للزركشي، ١/٣٥٦: عروس األفراح: ينظر) ٧(
 ١٦، ١٥:  واآلية من سورة املزمل،٤/٩٩: والربهان للزركشي،٣/٤٧٧: واملعترك، ٢/٢٩٧: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ٣٥: سورة النورواآلية من ، ٤/١٠٠: والربهان للزركشي،٣/٤٧٧: واملعترك، ٢/٢٩٧: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ٥٣، ٥٢: واآلية من سورة الشورى، ٣/٤٧٧: واملعترك، ٢/٢٩٧: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ٥٥: واآلية من سورة الروم، ٤/١٠١: والربهان للزركشي،١/٣٥٧: وعروس األفراح، ٣/٤٧٧: واملعترك، ٢/٢٩٧: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ١٥٣: واآلية من سورة النساء، ٤/١٠١: والربهان للزركشي،١/٣٥٧: احوعروس األفر، ٣/٤٧٧: واملعترك، ٢/٢٩٧: اإلتقان: ينظر) ١٢(
 ٢٨، ٢٧: واآلية من سورة الزمر، ٤/١٠١: والربهان للزركشي،٣/٤٧٨: واملعترك، ٢/٢٩٧: اإلتقان: ينظر) ١٣(
 ٦٠: سورة الرمحن) ١٤(



 

 

 )١٠٢.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

هل أتى على اإلنسان حني من  ،) ٢( ...احلر باحلر : وكذا سائر اآليات، أي القاتلة باملقتولة،) ١( بالنفس
وكذلك أنـزلنا إليك  ،أن األول آدم والثاين ولدهإ ف،) ٣( إنا خلقنا اإلنسان من نطفة : مث قال، ...الدهر

 :ومنها يف القسم الثاين .  والثاين التوراة واإلجنيل، القرآن  فإن األول،) ٤( ون بهالكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمن
وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله )٥ (، يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري )ن إ ف،) ٦

ويؤت  ،) ٧( والصلح خٌري  بينهما صلحاًأن يصلحا : ومنها يف القسم الثالث.الثاين فيهما هو األول ومها نكرتان
زدناهم عذاباً فوق  ،) ١٠( ليزدادوا إمياناً مع إمياهنم ،) ٩( ويزدكم قوةً إىل قوتكم ،) ٨( كل ذي فضٍل فضله

  .) ١٣( »ن الثاين فيهما غري األولإ ف،) ١٢( وما يتبع أكثرهم إالّ ظن إن الظن ال يغين من احلق شيئاً ،) ١١( العذاب

طها السبكي يف بسال يوجد انتقاض يف هذه اآليات الكرمية اليت  إنه  ورأى، السيوطي ما قاله السبكي وغريهوقد رّد
 وحينئذ ،فيما يظهر  بشيء عند التأمل؛ فإن الالم يف اإلحسان للجنسال انتقاَض« : فقد قال السيوطي،معرض حديثه

إما للعهد أو لالستغراق كما يفيد احلديث  )أل(  فإن،الف آية العسر خب، وكذا آية النفس واحلر،يكون يف املعىن كالنكرة
 كيف وأحكام الشريعة ، بل هو عينه قطعاً؛ إذ ليس كل ظن مذموماً، وكذا آية الظن ال نسلم أن الثاين فيها غري األول،

واستحباب الصلح يف . وجني وهو الذي بني الز، وكذا آية الصلح ال مانع من أن يكون املراد منها الصلح املذكور،ظنية
  وأن كل صلح خري؛، بل ال جيوز القول بعموم اآلية ، ويكون مأخوذاً من السنة أو من اآلية بطريق القياس،سائر األمور

 ألن  الثاين فيها عني األول بال شك؛س وكذا آية القتال لي،رم حالالً فهو ممنوع  أو ّح، حراماً من الصلحلّما أحألن 
 ،ول اآلية نـز ابن احلضرمي سنة اثنتني من اهلجرة؛ ألنه سبُب ية املسؤول عن القتال الذي وقع يف سّراملراد باألول

وهو الذي يف السماء إلهٌ ويف  :وأما آية « :أيضاً وأضاف السيوطي  .) ١٤( »راد بالثاين جنس القتال ال ذاك بعينهاملو
 :كرير إلفادة أمر زائد؛ بدليل تكرير ذكر الرب فيما قبله من قوله بأهنا من باب التيب فقد أجاب عنها الطيب، األرض إله
سبحان رب السموات واألرض ربَّ العرِش )وشرط  إليه يهه سبحانه عن نسبة الولدنـز يف تطنابه اإله ووج،) ١٥

نه مذكوراً يف كالم مرتني كو اإلسم أن املراد بذكر:  آخر كالمه يفوقد ذكر الشيخ هباء الدين. القاعدة أال يقصد التكرير

                                                 
 ٤٥: سورة املائدة) ١(
 ١٧٨: سورة البقرة) ٢(
 ٢، ١: اإلنسانسورة ) ٣(
 ٤٧: كبوتسورة العن) ٤(
 ٨٤: سورة الزخرف) ٥(
 ٢١٧: سورة البقرة) ٦(
 ١٢٨: سورة النساء) ٧(
 ٣: سورة هود) ٨(
 ٥٢: سورة هود) ٩(
 ٤: سورة الفتح) ١٠(
 ٨٨: سورة النحل) ١١(
 ٣٦: سورة يونس) ١٢(
  ١٠٠-٩٨، ٩٥، ٤/٩٤: والربهان للزركشي،١/٣٥٧: عروس األفراح، ٢٩٨ ،٢/٢٩٧: اإلتقان: وينظر، ٤٧٩، ٣/٤٧٨: املعترك) ١٣(
 ٢/٢٩٨،٢٩٩: اإلتقان: وينظر، ٣/٤٧٩: املعترك) ١٤(
 ٨٢، ٨٤: سورة الزخرف) ١٥(



 

 

 )١٠٣.............( ..................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم المعاني ( 

 وأن يكونا ،ق ظاهر وتناسب واضح  وله به تعل،واحد أو كالمني بينهما تواصل بأن يكون أحدمها معطوفاً على اآلخر 
 والثاين حمكي من كالم النيب ،األول فيها حمكي عن قول السائل  ألن  ودفع بذلك إيراد آية القتال؛،من متكلم واحد 
  .)١(»صلى اهللا عليه وسلم

  . بذلك حملنا عند شيخنا جالل الدين السيوطي مشاركات واضحة وآراء خاصة به يف مبحث التعريف والتنكريو

  

                                                 
 ٣٥٨-٣٥٦/ ١: عروس األفراح: وينظر، ٣/٤٧٩: واملعترك، ٢٩٩/ ٢: اإلتقان) ١(
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 )١٠٥.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  

א מ
  

 الذي كان له األثر ،عد علم البيان من العلوم العربية واإلسالمية اليت نشأت وترعرعت بتأثري الدين اإلسالمي اجلديديعلم 
 ألنه ،من أهم ما اعتمد عليه يف خدمة العقيدة اإلسالمية«  علم البيان وقد عّد،الواضح يف نشأهتا وتطورها وتنوع مباحثها

 ويبني سر ، من وجوه اجلمال اليت ميتاز هبا،يتها املعجزةآاب العقيدة اإلسالمية وت وهو ك،يعمل على إبراز ما يف القرن الكرمي
 أو من ناحية أساليب تأديتها ، سواء من ناحية مقاصده ومعانيه،وامتاز به من كالم البشر)  (اإلعجاز الذي بان به كالم اهللا

  .) ١( »والعبارة عنها

 ،) البيان( اسم  إذ كان البالغيون يطلقون على فنون البالغة مجيعها؛)البالغة (مةمرادفاً لكل) البيان (ولقد كان مصطلح
:  وهذا ينطبق على علوم البالغة الثالثة،) املنطق الفصيح املعرب عما يف الضمري (عندهم فهو) البيان (ويتضح ذلك من مدلول

 وقد أخذت املالحظات ، األمر خمتلطة بعضها ببعضوكانت علوم البالغة العربية يف بادئ) ٢ (. والبديع، والبيان،املعاين
  وأيب، والفراء،سيبويه:  سجلت يف كتب اللغويني أمثال أنواللمسات البالغية بالتطور شيئاً فشيئاً ابتداء من العصر اجلاهلي إىل

  .) ٣ ( هالل العسكري وأيب، والقاضي اجلرجاين، واالمدي، والرماين،اجلاحظ:  ويف كتب أصحاب الكالم والنقاد أمثال،عبيدة

 ،) البيان ( اهتم الباحثون اهتماماً بليغاً بدراسة كلمة،وملوعندما راجت حركة اجلمع والتأليف يف شىت أصناف الع
البيان  (وقد نقل يف كتابه. ) ٤( »ريخ وسعة يف البحثأيف طليعة هؤالء الباحثني قدماً يف الت«  وكان اجلاحظ،وحتديد مفهومها

الكشف :  فهو، وكان البيان عنده واسع املعىن، بشواهد قرآنية وأدبيةاستشهد البيان ويفات كثرية يف حّدتعر) والتبيني
 ، وجهارة املنطق، وسهولة املخرج، وإحكام الصنعة، ومتام اآللة، وهو حيتاج إىل متييز وسياسة، واإلفهام، والفهم،واإليضاح

  .) ٥ (وتكميل احلروف وإقامة الوزن

 مث احلال اليت ، مث اخلط، مث العقد، مث اإلشارة، أوهلا اللفظ:إهنا مخسة أشياء: الت على املعاين وقالوحتدث عن الدال
  ) ٦ (صبةتسمى ُن

 ابن وهب يف كتابه: شامالً ألنواع البالغة عند البالغيني الذين أتوا من بعد اجلاحظ أمثال، واسعاً) البيان (وظل مفهوم
 وعبد القاهر اجلرجاين يف ،) العمدة (وابن رشيق القريواين يف ،)القرآنالنكت يف إعجاز  (الته والرماين يف رس،) وجوه البيان(

                                                 
 ٢٠: البيان العريب) ١(
 ٧٨: ،وعلم أساليب البيان، ١٠: لبدوي طبانة، علم البيان: ينظر) ٢(
 ٧٨: ب البيانعلم أسالي: ينظر) ٣(
 ٢٥٣: البالغة التطبيق) ٤(
 ١/٧٦: البيان والتبيني: ينظر) ٥(
 ١/٧٦: م ن: ينظر) ٦(



 

 

 )١٠٦.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

ن أخذت مفهوماً أضيق من املفهوم العام السابق باقتصاره على مفهوم إو، وغريهم، ) أسرار البالغة( و)دالئل اإلعجاز (كتابيه
  .) ١ (من معان وأحاسيساإلفصاح عما يف النفس :  وقد اتفقوا على أن البيان،أديب

 على إذ عمل السكاكي عمل تقسيم البالغة،  تقسيمات منطقية قسمت علوم البالغة،وبدخول القرن السابع اهلجري
رف علم البيان وقد ّع،  وحدد مباحثه وفنونه، ووضع لكل قسم تعريفاً جامعاً مانعاً،حلق يهما احملسناتأ و،علمي املعاين والبيان

  عنز بالوقوف على ذلكرتح لي،د املعىن الواحد يف طرق خمتلفة بالزيادة يف وضوح الداللة عليه وبالنقصانمعرفة إيرا« بأنه
  :وقد قسم علم البيان على دالالت ثالث .)٢ (اخلطأ يف مطابقة الكالم لتمام املراد منه

  ).داللة املطابقة( داللة اللفظ على متام ما وضع له وهي :أوالها

  .لتضمن وهي داللة اللفظ على جزء ما وضع له أو جزء مسماه مع دخوله فيه كالسقف مثالً يف مفهوم البيتداللة ا: وثانيتها

  .) ٣ ( كاحلائط يف مفهوم السقف، الزم له،داللة االلتزام وهي داللة اللفظ على معىن خارج عن مسماه: وثالثتها

 يف ،لداللة الوضعية ال ميكن هبا إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفةوا، داللته وضعية ألن ؛فن التشبيه ، خرج من هذا التقسيمأوقد 
 بوضع األلفاظ مل يكن بعضها أوضح داللة من بعض وإال مل يكن كل منها داالً عليها السامع إذا كان عاملاً ألن وضوح الداللة

لفاظ وإيرادها يف طرق متعددة للداللة على خبالف دالليت التضمن وااللتزام اللتني مها داللتان عقليتان ميكن هبما التصرف باأل
ية القرآنكثرياً من اآليات  ألن ؛ وعزم على دراسته، فلم يترك فن التشبيه من دون حبث،عاد على ما قررهنه أ  إال.املعىن الواحد

هاداً لكونه من شبعوا حبثاً ودراسة واستشأني الذين سبقوا السكاكي ين البالغ وأل،والنصوص األدبية وردت بأسلوب التشبيه
 كما ستقف -هنا من فروع التشبيهأعين االستعارة من حيث أإن اجملاز « :عندها قال السكاكي) ٤ (الفنون البالغية املعروفة

 فيها من تقدمة تشبيه شيء بذلك امللزوم يف الزم له نتقال من امللزوم إىل الالزم بل البّد ال تتحقق مبجرد حصول اإل-عليه
قدم السكاكي ، والن أصل االستعارة التشبيه .)٥(» ثالثاً ونقدمه من أن نأخذه أصالًتعرض للتشبيه فال بّدتستدعي تقدمي ال

وملا كان طريق  ،)٦( »مهرت فيه ملكت زمام التدرب يف فنون السحر البيايناإذا « :معلالً السبب بقوله، مبحث التشبيه عليها
 ووضوح طريق االنتقال من الالزم إىل امللزوم إمنا هو بالغري وهو العلم بكون ، بنفسه واضحاًماالنتقال من امللزوم إىل الالز

 لة املركب من املفردنـزكوهنا نازلة من اجملاز مل ؛ةيانر الكم السكاكي االستعارة وأّخ قّد،خص منهأالالزم مساوياً للملزوم أو 

 وقد سيطر منهج السكاكي سيطرة واضحة على .الكنايةوبذلك كانت مباحث علم البيان عنده متمثلة بالتشبيه واجملاز و .)٧(
 : فأصبحت نظرية البيان عندئذ، شرحوا هذا التلخيصن والذي،) املفتاح ( الذي خلص كتابه،معاصريه عامة وعلى القزويين

 ،لسكاكي ااعلى خط فسار القزويين) ٨ (»مقننة يف حدود ضيقة بعد أن كانت تشمل فنون البالغة وفن القول لدى السابقني«

                                                 
 ٢٥٥، ٢٥٤: والبالغة والتطبيق، ٢٠: فنون بالغية: ينظر) ١(
 ٣٤٢: مفتاح العلوم) ٢(
 ٥٥٦: م ن: ينظر) ٣(
 ٣/٩٣: الكامل: ينظر) ٤(
 ٥٥٨: مفتاح العلوم) ٥(
 ٥٥٨: م ن) ٦(
 ٥٥٧: نم : ينظر) ٧(
 ٢٥٨: البالغة والتطبيق) ٨(



 

 

 )١٠٧.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 وتابعه يف تقسيم ،) ١( »عرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليههو علم ُي« :إذ عرف علم البيان بقوله
وبذلك استقرت مباحث علم البيان مبحاورها عند الالحقني وشراح  .)٢ ( وكناية، وجماز،تشبيه:  أصوله الثالثةعلىالبيان 

  .التلخيص

                                                 
 ٢/٢١٢: اإليضاح) ١(
 ٢/٢١٣: م ن: ينظر) ٢(



 

 

 )١٠٨.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  

א א
א

 ويشكل الظل املكثف يف ،الصدارة يف إطار هذه الفنون« حيتل مركزنه أ إال، فن اجملاز لوناً من األلوان البيانية املعروفةيعّد
 ، ال ألهنا تستعمل اجملاز،اللغة العربية لغة اجملاز« : حيث قال،وقد أشاد العقاد بأمهية هذا الفن ،)١( »فياء هذه اخليمة البالغيةأ
 ولكن اللغة العربية تسمى لغة اجملاز ألهنا جتاوزت بتعبريات اجملاز ،كثري من اللغات تستعمل اجملاز كما تستعمله اللغة العربيةف

 إال ريثما ينتقل منها إىل احملسوسة فيستمع العريب إىل التشبيه فال يشغل ذهنه بأشكاله ، إىل املعاين اجملردةاحملسوسةحدود الصور 
  .) ٢( »ناهاملقصود من مع

 خذ الرواد األوائل بتأليف كتب يفأ حيث ، بادئ األمر مطلع القرن الثالث اهلجري االهتمام بالظاهرة اجملازية يفألقد بد
 فخرجت حبوثهم لغوية حبتة اهتمت بتفسري ، وبيان معانيه وغريبه وتفسريه،القرآن تدور حول دراسة ألفاظ ،الكرمي القرآن
) القرآنجماز  (مساه القرآن ف كتاباً يف إذ صّن،أبو عبيدة) اجملاز ( وأول من استخدم لفظة.مفرداهتا اللغويةوبيان ، يةالقرآناللفظة 

   .)٣ ( وإمنا كان يقصد باجملاز معناه اللغوي،صة لبيان الداللة اجملازيةل ومل تكن معاجلته خا،

 إمنا كان يدل به حيناً على الفنون ،ملقابل احلقيقة ولكنه مل يقصد به فن اجملاز ا، تناول فن اجملاز،وعندما جاء اجلاحظ
 أي ما زالت معامل الصورة مل ، وحيناً يدل به على املعىن املقابل احلقيقة،البالغية املتمثلة باالستعارة والتشبيه والتمثيل واجملاز

فقد حبث ، أما ابن قتيبة .)٤ (صريه وكان اجلاحظ له التأثري الواضح يف معا،ن دراسة اجملاز دراسة اصطالحية بالغيةأتتضح بش
داللً على  ،القرآن على الطائفتني القائلني بنفي اجملاز يف  وفيه رّد،يف باب مستقل) القرآنتأويل مشكل  (فن اجملاز يف كتابه

وال .. بقةأكثر نضجاً وحتدداً من الدراسات السا« :وقد اتسمت دراسته بكوهنا، ) ٥ (الكرمي ويف كالم العرب القرآن  يفوجوده
ومل تقف اهلمة عند دراسة اجملاز يف باب خاص ضمن  .)٦( »شك أن هذا العمل يشري إىل ما ناله البحث البالغي من نضج

تلخيص  (كتايب ،ف الشريف الرضيوإمنا ظهر اجتاه جديد بدراسة فن اجملاز يف كتب مستقلة بنفسها حيث ألّ، كتاب معني
 ، واستخرج بذائقته الفنية وحدسها البالغي اآليات الكرمية اليت تشمل اجملاز،) يةالقرآنت اجملازا( و)القرآنالبيان يف جمازات 

 على الرغم من أن ،أنه كان أكثر حترراً واستيعاباً ملعىن اجملاز من البالغيني السابقني لهف ،موبذلك كان للشريف الرضي دور مه
وقد أخذت الدراسة اجملازية الصورة . ) ٧() ةنايوالتمثيل واالستعارة والكالتشبيه  ( البيانية،مفهوم اجملاز عنده كان ميثل الصور

رائه ا بأفكاره و فكان سبيلهم واضحاً متأثراً، فأنار الطريق ملن أتى بعده من البالغيني، يد عبد القاهر اجلرجاينىالنهائية عل
 القرآين فكان املنظر البياين يف التطبيق ،) ار البالغةأسر( و)دالئل اإلعجاز (سلط األضواء على اجملاز يف كتابيه«  حيث،السديدة

                                                 
 ٨٣: دحممد حسني الصغري، جماز القرآن) ١(
 ٤٠: اللغة الشاعرة) ٢(
 ٩٢، ٩١:  وفنون بالغية،٥٦، ٥٥: اجملاز يف البالغة العربية: ينظر) ٣(
 ١٦، ١٥:  حملمد حسني الصغريلقرآن وجماز ا،٨٤، ٨٣، ٦٨: ز يف البالغة العربيةااجمل: ينظر) ٤(
 ٩٩، ٧٦: تأويل مشكل القرآن: ينظر) ٥(
 ٢٨: تأثري الفكر الديين يف البالغة العربية) ٦(
 ٢١ ،٢٠:  حملمد حسني الصغريوجماز القرآن، ٩٢: فنون بالغية: ينظر) ٧(



 

 

 )١٠٩.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 وقالباً واحداً ، فعاد كالً منسجماً، على يديه مرحلة النضج العلمي والتجديد البالغيي بلغ البحث اجملارحىت ،للمجاز
وهو اجملاز ، عن طريق اللغةجماز : خذ بتقسيم اجملاز على نوعنيأفقد . ) ١( »متجانساً باملعىن االصطالحي الدقيق ملفهوم اجملاز

 وتوصف به اجلمل يف ، مساه اجملاز احلكمي،ق املعىن واملعقولي وجماز عن طر،ة ومضماره االستعارة والكلمة املفرد،اللغوي
اد هبا عن موضوعه يف العقل لضرب ف كل مجلة أخرجت احلكم املنّأ« :ن مفهوم اجملاز احلكمي بقولهوبّي .)٢ (التأليف واإلسناد

قى تلنه إذا وقع يف اإلثبات فهو مأ« : وقال، واإلرادةاالستعمالق بني نوعي اجملاز يف احلدود و وفّر،) ٣( » فهي جماز،التأولمن 
وبذلك أصبح فن اجملاز واضح التقسيم بعد أن كان يشمل فنون .) ٤( » وإذا عرض يف املثبت فهو متلقى من اللغة،من العقل
وتلقف ما قاله اجلرجاين كل من الرازي . رة واجملاز كما هي احلال عند الشريف الرضي أو خيتصص باالستعا،البيان عامة
 اجملاز يف اإلثبات ه وعند،غويل ومها العقلي وال، وجماز يف املثبت،جماز يف اإلثبات:  فقسم الرازي اجملاز على قسمني،والسكاكي

، لغوي وعقلي:  فقد قسم اجملاز على قسمني،حلال عند السكاكيكذلك ا. ) ٥ (واجملاز يف املثبت يقع يف املفرد، يقع يف اجلملة
 ومل يكن اجملاز العقلي ذا بال عند . وأطلق عليها االستعارة، ومتضمن هلا،خال من الفائدة: على قسمني) اللغوي (وقسم األول
 ،مفرد ومركب: از على قسمنيوعندما جاء القزويين قسم اجمل .)٦ (ه أساس اجملازواهتم باجملاز اللغوي وأكده وعّد، السكاكي

 مع ، على وجه يصح، يف اصطالح به التخاطُب، لهضعْت يف غري ما ُو، املستعملة، الكلمة:أما املفرد فهو« :وقد قال عن املفرد
وأما اجملاز املركب فهو اللفظ املركب املستعمل فيما « : وقال عن املركب.وهو لغوي وشرعي وعريف ،)٧( » عدم إرادتهةقرين
 مث قسم اجملاز على مرسل ،وهو التمثيل على سبيل االستعارة ،)٨( » مبعناه األصلي تشبيه التمثيل للمبالغة يف التشبيههّبُش

   .)٩ (واستعارة

                                                 
والصورة البيانيـة   ، ٣٧٢، ٣٧١، ٢٣٦:  يف البالغة العربية   عبد القاهر اجلرجاين وجهوده   : وينظر، ٢٢، ٢١:  حملمد حسني الصغري   جماز القرآن ) ١(

 ١١١، ٨٥: واجملاز يف البالغة العربية، ٢١٥، ٢٠٩: بني النظرية والتطبيق
 ٣٠٣: أسرار البالغة: ينظر) ٢(
 ٢٨٨: م ن) ٣(
 ٢٨١: م ن) ٤(
 ٨٣: هناية اإلجياز: ينظر) ٥(
 ٥٩٣،٥٩٢: مفتاح العلوم: ينظر) ٦(
 ٢/٢٦٨: اإليضاح) ٧(
 ٢/٣٠٤: م ن) ٨(
 ٢/٢٧٠: م ن: ينظر) ٩(



 

 

 )١١٠.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  اجملاز عند السيوطي
 يف كتابه القرآن  ونوعاً من أنواع علوم،) ١() املعترك (ها وجهاً إعجازياً يف كتابهلقد حبث السيوطي احلقيقة واجملاز وعّد

وهي كل لفظ بقى على ، القرآنال خالف يف وقوع احلقائق يف «نه أ  عن احلقيقة واجملازهوذكر يف بداية حديث .)٢() اإلتقان(
 مجاعة منهم هوأنكر، على وقوعه فيهأيضاً ما اجملاز فاجلمهور أ و. وهذا أكثر الكالم، وال تقدمي فيه وال تأخري،موضوعه

ن أ و،ه عنهنـّز مالقرآن و،خو الكذبأن اجملاز أ وشبهتهم ، منداد من املالكية الشافعية وابن خويز منالظاهرية وابن القاّص
  ولو سقط اجملاز من،وهذه شبهة باطلة.  وذلك حمال على اهللا تعاىل، فيستعري، احلقيقة بهإال إذا ضاقت إليه املتكلم ال يعدل

ه من اجملاز وجب خلّو القرآن و ولو وجب خلّ،بلغ من احلقيقةأ أن اجملاز  فقد اتفق البلغاء على،نر احلْسسقط منه شطْ القرآن
 وقد ،الكرمي القرآن ن رأيه هذا جاء رداً على من أنكر وقوع اجملاز يفإو .)٣( »من احلذف والتوكيد وتكنية القصص وغريها

   .)٤(سبق السيوطي الزركشي يف هذا اإلنكار

 وعمل السيوطي على تلخيص كتابه مع زيادات ،فراد كتاباً يف احلقيقة واجملازأوأشار إىل أن عز الدين بن عبد السالم 
  .) ٥( )القرآنجماز الفرسان إىل جماز ( كثرية ومساه

  :قسمان إنه  وقال، قسمه عبد القاهر والسكاكي والقزويين وغريهم من امللخصني والشراحماوقسم اجملاز ك 

 وذلك أن يسند الفعـل أو       ، وذكر أن عالقته املالبسة    ، واجملاز العقلي  ،ى جماز اإلسناد  يسم إنه   ؛ وقال ،اجملاز يف التركيب  : األول
:  منـها  ،ية اليت استوعب فيها هذا النوع من اجملاز       القرآنوذكر جمموعة من الشواهد     .  له هشبهه إىل غري ما هو له أصالة ملالبس       

 ،) ٦( » وهي فعل اهللا تعاىل إىل اآليات لكوهنا سبباً هلـا          ،دةسبت الزيا ُن« : قال ، وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا      قول
 ،) ٩( ياهامان ابـن يل    و ،)٨( يذبح أبناءهم  قوله تعاىل أيضاً  ومنها  . ) ٧ ( يف هذا التعليق مع البالغيني الذين سبقوه       اًمتفق

ـ ناء وهو فعل العملة إىل هامان لكوهن       والب ، وهو فعل األعوان إىل فرعون     ،لذبحاسب  ُن« :ق على هاتني اآليتني بقوله    وقد علّ  ا م
سب اإلحالل إليهم   ُن« : فقال ، وأحلوا قومهم دار البوار    : وكذا قوله سبحانه   ،) ١١ ( فيه الزركشي  اًمتابع ،)١٠( »آمرين به 

  .) ١٢( »لتسببهم يف كفرهم بأمرهم إياهم به

  : القسم أربعة أنواعأن هلذاوقد أشار السيوطي إىل 
                                                 

 ١/١٨٦: املعترك: ينظر) ١(
 ٣/١٠٩: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ١/١٨٦: املعترك: وينظر، ٣/١٠٩: اإلتقان) ٣(
 ٢٥٥، ٢٥٤/ ٢: الربهان: ينظر) ٤(
 ١/١٨٦: واملعترك، ٣/١٠٩: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٢: فالواآلية من سورة األن، ١/١٨٦: واملعترك، ٣/١٠٩: اإلتقان) ٦(
 ٢/٢٥٦: الربهان للزركشيو، ٦٣٢: ومفتاح العلوم، ٢٨٩: أسرار البالغة: ينظر) ٧(
 ٤: سورة القصص) ٨(
 ٣٦: سورة غافر) ٩(
 ١/١٨٦: واملعترك، ٣/١٠٩: اإلتقان) ١٠(
 ٢/٢٥٦: الربهان للزركشي: ينظر) ١١(
 ٢٨: آلية من سورة إبراهيموا، ٢/٢٥٧: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٨٦: واملعترك، ٣/١٠٩: اإلتقان) ١٢(



 

 

 )١١١.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

أخرجت األرض  و،) ١( وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إمياناً : له بقوله تعاىلاستشهد و،يقيانما طرفاه حق: األول
ا فتابعه م ومل يعلق عليه، هباتني اآليتنياستشهد فالزركشي ،ويبدو أن السيوطي يسري على هدى الزركشي. ) ٢( أثقاهلا

  .) ٣ (السيوطي يف هذا األمر

 وإطالق الربح والتجارة هنا ،أي ما رحبوا فيها« : وعلق عليها قائالً، ما رحبت جتارهتمف : حنو قوله،جمازيات: والثاين
  .) ٤( »جماز

 : هلذا النوع بأربع آيات وهياستشهد وقد ،ما األول أو الثاينإ ، دون اآلخريحد طرفيه حقيق أما: اوثالثها ورابعه
 أم أنـزلنا عليهم سلطاناً : وقال عن اآلية الكرمية،) ٦( تؤتى أكلها كل حني : وقوله،) ٥( »حىت تضع احلرب أوزارها«
، ًأي برهانا )و،) ٧  تدعو من أدبر وتوىل. نـزاعة للشوى. كال إهنا لظى  ،ًن الدعاء من النار جمازإف« : قال معلقا« 
 كذلك النار للكافرين كافلة ،لجأ له أي أن األم كافلة لولدها وم،فاسم األم هاوية جماز« ، فأمه هاوية : وقوله سبحانه،) ٨(

  .) ٩( »ومأوى ومرجع

 على الزركشي ، كما رأينا،إن ما ذكره السيوطي من كالم على اجملاز يف التركيب أو جماز اإلسناد كان معتمداً فيه
رة إىل أن السيوطي وجتدر اإلشا. ية أيضاًالقرآنيف تعريف هذا النوع من اجملاز ويف الشواهد ) القرآنالربهان يف علوم  (صاحب

إذ أن الشواهد ،  يف هذا املوضعهفلنه خاأ ف،يةالقرآن مع الزركشي يف تقسيم اجملاز على نوعني ويف الشواهد ن كان متفقاًإو
  بعضَدُعَبنه أ إال) ١٠ (فرادياًأنها الزركشي جمازاً ية الثالثة اليت ذكرها السيوطي عدها من أنواع اجملاز العقلي يف حني عّدالقرآن

 لكن ليس جمازاً عقلياً كما قال ،ية الكرمية لوجدناها جمازاًالقرآنالشيء يف هذه اآليات الثالثة إذ لو تدبرنا هذه اآليات 
  واملراد،) سلطان (جماز لغوي يف كلمة ،أم أنـزلنا عليهم سلطاناً : ففي قول اهللا تعاىل؛ وإمنا جماز لغوي،السيوطي

نـزاعة . كال إهنا لظى أما يف قوله تعاىل. لط به اإلنسان على خمالفه ويظهر على منازعه وهو احلق الذي يتس،) الربهان(
باستعارة صفة اإلنسانية للنار وجعلها تدعو َمْن أدبر ، )تدعو(فاجملاز اللغوي هنا يف كلمة ، تدعو من أدبر وتوىل. للشوى
 واشتماهلا ،لولدها كذلك النار كافلة للكفار ومأوى هلم مثلما األم كافلة ، فأمه هاوية :كذلك يف قول الباري. وتوىل
  .عليهم

                                                 
 ٢: سورة األنفال) ١(
 ٢: سورة الزلزال) ٢(
 ٢/٢٥٨: الربهان للزركشي: ينظر) ٣(
 ١٦: واآلية من سورة البقرة، ٢/٢٥٨: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٨٧: واملعترك، ٣/١١٠: اإلتقان) ٤(
 ٤: سورة حممد) ٥(
 ٢٥: سورة إبراهيم) ٦(
 ٣٥: واآلية من سورة الروم، ١/١٨٧: ركواملعت، ٣/١١٠: اإلتقان) ٧(
 ١٧، ١٦، ١٥: جار من سورة املعاتواآلي، ١/١٨٧: واملعترك، ٣/١١٠: اإلتقان) ٨(
 ٩: واآلية من سورة القارعة، ١/١٨٧: واملعترك، ٣/١١٠: اإلتقان)٩(
 ٢/٢٥٩: الربهان للزركشي: ينظر) ١٠(



 

 

 )١١٢.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

وهو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له « :ه بقوله وحّد،اجملاز اللغويأيضاً  ومساه ،أما القسم الثاين فهو اجملاز يف املفرد
  : وذكر أن أنواعه كثرية ،)١( »أوالً

ليس من  إنه  ورأى،تراجع يف كالمهنه أ  إال،ه من أنواعه وعّد،حلق السيوطي احلذف باجملاز اللغويأ :احلذف: األول
  .) ٢ (جياز واألجدر أن يكون من اإل،أنواعه

 القرآن  ضمن الباب اخلاص مبعرفة إعراب،حرر القول يف هذا النوع من اجملازنه أ  أشار السيوطي إىل:الزيادة: الثاين
 عن أسراره الكشافن على الناظر يف كتاب اهللا تعاىل أن يف هذا النوع  بّيوقد. ) ٣ ( وذلك يف النوع احلادي واألربعني،الكرمي

 ،الكرمي القرآن  من جتنب إطالق لفظ على ألفاظال بّدنه أ ،وذكر فيه،  الزيادة، وكانت من بني تلك األمور،مراعاة أمور
ه عن هذه األلفاظ نـزن كتاب اهللا مأجانب ذلك  إىل اً مضيف،داللة لفظة الزيادة قد يفهم منها أهنا ال معىن هلاا من أن اًمنطلق
ن أوقد عرض السيوطي كيف تضاربت اآلراء بش .)٤ (لة وغري ذلكص إىل أن بعضهم عدل عنه إىل التأكيد والاً مشري،الزائدة

كالم دونه مع نه لو ترك كان الأ... « : قال فيه، وسط هذه اآلراء، وحملنا عند السيوطي رأياً،الكرمي القرآن لفظة الزيادة يف
ستشهد عليه باإلسناد البياين الذي خالط  ومثل هذا ُي، ال شبهة يف ذلكّي خالياً عن الرونق البليغبتَرأإفادته أصل املعىن املقصود 

  .) ٥( »نقطع الثرىمب اجلايف فعن ذلك  وأما النحوّي، وعرف مواقع استعماهلم وذاق حالوة ألفاظهم،كالم الفصحاء

 منها ، بنصوص قرآنية كثريةاستشهد وقد ،اجلزء على الكل اسم  فهو إطالق،من أنواع اجملاز اللغويما النوع الثالث أ
 يف هذا النص اًمتابع ،)٦( » إذ االستقبال جيب بالصدر،أي ذواتكم« : فقال معلقاً، فولوا وجوهكم شطره :قوله تعاىل
 :قوله سبحانهأيضاً و .)٨( ووجوه يومئذ باسرة : قوله تعاىل،اقهاية اليت سالقرآنومن الشواهد  .)٧ ( والتعليق الزركشيالقرآين
عاملة ناصبة. ووجوه يومئذ خاشعة )التنعم  ألن ؛ر بالوجوه عن مجيع األجسادعّب« :لق على هذين النصني بقوله وّع،) ٩

واركعوا مع  و،) ١٢( قرآن الفجر و،) ١١( قم اليل :قوله سبحانهأيضاً ومن ذلك  .)١٠( »والنصب حاصل لكليهما
 من القراءة والقيام والركوع أطلق كالً« :ق على هذه اآليات بقولهوعلّ، ) ١٤( ومن اليل فاسجد له و،) ١٣( الراكعني

                                                 
 ١/١٨٧: واملعترك، ٣/١١٠: اإلتقان) ١(
 ١/١٨٧: واملعترك، ٣/١١١: ناإلتقا: ينظر) ٢(
 ٢/٢٦٠: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٢/٢٦٨: م ن: ينظر) ٤(
 ٢/٢٦٨: م ن) ٥(
 ١٤٤: واآلية من سورة البقرة، ١/١٨٧: واملعترك، ٣/١١١: اإلتقان) ٦(
 ٢/٢٦٤: الربهان للزركشي: ينظر) ٧(
 ٢٤: سورة القيامة) ٨(
 ٣ ،٢: سورة الغاشية) ٩(
 ٢/٢٦٤: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٨٧: واملعترك، ٣/١١١: اإلتقان) ١٠(
 ٢: سورة املزمل) ١١(
 ٧٨: سورة اإلسراء) ١٢(
 ٣٤:  البقرةسورة) ١٣(
 ٢٦: سورة اإلنسان) ١٤(



 

 

 )١١٣.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 مجع ما ذكره الزركشي يف هذا النوع من اجملاز من نصوص ، كما رأينا،فالسيوطي .)١( »والسجود على الصالة وهو بعضها
  . من تعليقات عليهاد بهأفا وما ،قرآنية كرمية

 ونكتة التعبري عنها ،أي أناملهم« : فقال ، جيعلون أصابعهم يف آذاهنم :حنو: الكل على اجلزء اسم إطالق: الرابع
وإذا  :قولهأيضاً ومنها  ،)٢( » فكأهنم جعلوا فيها األصابع،لغة من الفرارا مب،باألصابع اإلشارة إىل إدخاهلا على غري املعتاد

  .)٣( » ألنه مل يرمجلتهم.أي وجوههم«  قال،  تعجبك أجسامهمرأيتهم

  :حلق هبذين النوعني شيئان مهاأُنه  أوقد نبه إىل

صف به  وقد ُو،اخلطأ صفة الكلإن   وقال السيوطي، ناصية كاذبة خاطئة : كقوله تعاىل،وصف البعض بصفة الكل
ومللئت  :قوله تعاىلأيضاً  ومنها .) ٥ ( هذا الوجل صفة للقلب وقال إن، نا منكم وجلون« :وعكسه كقوله .)٤ (الناصية

  .) ٦ ( والرعب إمنا يكون يف القلب، منهم رعبا

وألبني لكم بعض  :رج عليه قوله تعاىل وّخ،ملح إىل أن أبا عبيدة ذكرهأ و،إطالق لفظ بعض ويراد به الكل: والثاين
 كالم ونقل السيوطي .)٨( ان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكمو :قولهأيضاً  و،أي كله ،)٧( الذي ختتلفون فيه

 ، الساعة والروح وحنومهابدليل ،وتعقب بأنه ال جيب على النيب بيان ما اختلف فيه« : حيث قال،ه قول أيب عبيدة يف رّدثعلب
 من غري نفي ،عض الوعيد وهو ب،يصبكم بعذاب يف الدنيا:  فقال،ن موسى كان وعدهم بعذاب ذكره يف الدنيا واآلخرةأوب

إن الوعيد مما ال يستنكر ترك «  حيث قال،إىل قول الزركشي املؤيد لكالم ثعلبأيضاً وأشار السيوطي  .)٩( »عذاب اآلخرة
   .)١٠( وأما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم : فكيف بعضه؟ ويؤيد ما قاله ثعلب قوله،مجيعه

 ، إنا رسول رب العاملني : حنو،اخلاص على العام اسم إطالق: اخلامس  وهو النوع،ي األخرىومن أنواع اجملاز اللغو
  .) ١١ (رسلهاأي : فقال السيوطي

أي املؤمنني : قال السيوطي ،)١٢( ويستغفرون ملن يف األرض  حنو،العام على اخلاصاسم عكسه أي إطالق : السادس
  .) ١٣( اويستغفرون للذين آمنو :بدليل قوله سبحانه

                                                 
 ٢٦٦، ٢/٢٦٥: الربهان للزركشي: وينظر، ١٨٨، ١/١٨٧: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان) ١(
 ١٩: واآلية من سورة البقرة، ٢/٢٦٢:  والربهان للزركشي،٢/٢٧٢: اإليضاح: وينظر، ١/١٨٨: واملعترك، ٣/١١١: اإلتقان) ٢(
 ٤: واآلية من سورة املنافقون، ٢/٢٦٣: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٨٨: واملعترك، ٣/١١١: اإلتقان) ٣(
 ١٦: واآلية من سورة العلق، ٢/٢٦٩: والربهان للزركشي، ١/١٨٨: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ٥٢: واآلية من سورة احلجر، ٢/٢٦٩: والربهان للزركشي، ١/١٨٨: واملعترك، ٣/١١٢: اناإلتق: ينظر) ٥(
 ١٨: واآلية من سورة الكهف، ٢/٢٦٩: والربهان للزركشي، ١/١٨٨: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٦٣: سورة الزخرفواآلية من ، ٢/٢٠٥: وجماز القرآن أليب عبيدة، ١/١٨٨: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٢٨: سورة املؤمن) ٨(
 ١٨٩، ١/١٨٨: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان) ٩(
 ٤٦: واآلية من سورة يونس، ٢/٢٦٩: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٨٩: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان) ١٠(
 ١٦: راءواآلية من سورة الشع، ٢/٢٧٠: والربهان للزركشي، ١/١٨٩: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٥: سورة الشورى) ١٢(
 ٧: واآلية من سورة غافر، ٢/٢٧١: والربهان للزركشي، ١/١٨٩: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان: ينظر) ١٣(



 

 

 )١١٤.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  . ومل ميثل السيوطي له،امللزوم على الالزم اسم إطالق: السابع

أي هل « : فقال، هل يستطيع ربك أن ينـزل علينا مائدة : حنو،الالزم على امللزوم اسم عكسه أي إطالق: الثامن
  .) ١( » ألهنا الزمة له؛االستطاعة على الفعل اسم يفعل؟ أطلق

قد أنـزلنا   وقوله،) ٢( وينـزل لكم من السماء رزقاً :بقوله تعاىلمثلّه  و،لسببب على اإطالق املسّب: التاسع
 أي مؤونة من مهٍر« : فقال، ال جيدون نكاحاً و،) ٤ (بب عنه الرزق واللباس الذي يتّس،له باملطر وأّو،) ٣( عليكم لباساً

  .) ٥( » وما البد للمتزوج منهونفقٍة

 وعلق ، ما كانوا يستطيعون السمع : بقوله سبحانه لهاستشهد و،بلسبب على املسّب إطالق ا يفعكسه أي: العاشر
وأشار السيوطي إىل أن من ذلك نسبة الفعل إىل سبب  .)٦( » ألنه متسبب عن السمع؛أي القبول والعمل به« :عليه قائالً
ن املخرج يف احلقيقة إف« :فقال ،)٨( اجلنةكما أخرج أبويكم من  و،) ٧( فأخرجهما مما كانا فيه :بقولهمثلّه  و،السبب
 إليه  به السيوطي يف هذا التنبيه سبقهأفاد وان ما .) ٩( » وسبب األكل وسوسة الشيطان، وسبب ذلك أكل الشجرة،هو اهللا

  .) ١٠ (الزركشي

 إذ ،كانوا يتامىأي الذين « :فقال ،وآتوا اليتامى أمواهلم : حنو،ن عليهاهو تسمية الشيء باسم ما ك: احلادي عشر
 »الذين كانوا أزواجهن« :قال،  فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن : ومنها قول اهللا سبحانه،) ١١( »ال يتم بعد البلوغ

  .) ١٣ (مي جمرم ملا كان عليه من إجرام يف دنياهُس: وعلق عليها بقوله ،من يأت ربه جمرماً و،) ١٢(

وقال  ،)١٤( »أي عنباً يؤول إىل اخلمرية« :فقال ،إين أراين أعصر مخراً :و حن،تسميته باسم ما يؤول إليه: الثاين عشر
حىت تنكح زوجاً  وقول الباري سبحانه ،)١(»أي صائراً إىل الكفر والفجور« ، وال يلدوا إال فاجراً كفاراً :يف قوله تعاىل

  .)٢(»يف حال كونه زوجاًالعقد يؤول إىل زوجية ألهنا ال تنكح إال  ألن اه زوجاًّمس« :فقال غريه

                                                 
 ١١٢: واآلية من سورة املائدة، ١/١٨٩: واملعترك، ٣/١١٢: اإلتقان) ١(
 ١٣: سورة غافر) ٢(
 ٢٦: سورة األعراف) ٣(
 ٢/٢٥٩: والربهان للزركشي، ١/١٨٩: واملعترك، ٣/١١٣: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ٣٣: واآلية من سورة النور، ٢/٢٦٠: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٨٩: واملعترك، ٣/١١٣: اإلتقان) ٥(
 ٢٠: واآلية من سورة هود، ٢/٢٦١: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٨٩: واملعترك، ٣/١١٣: اإلتقان) ٦(
 ٣٦: سورة البقرة) ٧(
 ٢٧: سورة األعراف) ٨(
 ١/١٨٩: واملعترك، ٣/١١٣: اإلتقان) ٩(
 ٢/٢٦٢: الربهان للزركشي: ينظر) ١٠(
 ٢: واآلية من سورة النساء، ٢/٢٨٠: والربهان للزركشي، ٢/٢٧٥: اإليضاح: وينظر، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٣: اإلتقان) ١١(
 ٢٣٢: من سورة البقرةواآلية ، ٢/٢٨٠: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٣: اإلتقان) ١٢(
 ٧٤: واآلية من سورة طه، ٢/٢٨٠: والربهان للزركشي، ٢/٢٧٥: واإليضاح، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٣: اإلتقان: ينظر) ١٣(
واآلية من  ، ٢/٢٧٩: والربهان للزركشي ، ٢/٢٧٥: واإليضاح، ٥٣٩، ١/٥٣٨: الكشاف: وينظر، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٣: اإلتقان) ١٤(

 ٣٦: سورة يوسف



 

 

 )١١٥.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 : فقال السيوطي، ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون : تعاىلبقول اهللامثلّه  و،احلال على احملل اسم إطالق: الثالث عشر
 إالّ أن هذه اآلية ُدرست يف ،)٤( »أي يف الليل« : ل مكر اليل والنهار«  وقال يف،) ٣( » ألهنا حمل الرمحة؛أي يف اجلنة«

) ٦( » على قول احلسن،أي عينك« :قال إذ يريكهم اهللا يف منامك قليالً :ويف قوله تعاىل . )٥(العقلي وعالقته الزمانيةاجملاز 

.  

يقع ضمن التعبري باليد نه أ  وأوضح،) ٧ ( أي جملسه،إن املراد أهل ناديه:  وقال، »فليدع ناديه« : حنو،عكسه: الرابع عشر
 ،)٩( أي عقول، هم قلوب ال يفقهون هبا« : حنو، وبالقلب عن العقل،) ٨( بيده امللك :بقوله تعاىلمثلّه  و،عن القدرة

 وقد استشهد ،)١١( وسئل القرية : حنو، وبالقرية عن ساكنيها،) ١٠( وتقولون بأفواهكم : حنو ،وباألفواه عن األلسن
 فقال ، خذوا زينتكم عند كل مسجد :هري سبحانوذلك يف قول البا، بآية كرمية بّين فيها امجاع هذا النوع والذي سبقه

 فاملرد به ، وأخذها للمسجد نفسه ال جيب،احلال اسم  فأطلق عليه،ها فاملراد حملّ، ألهنا مصدر؛خذ الزينة غري ممكنأإن « :معلقاً
  .) ١٢( »احملل على احلال اسم  فأطلق،الصالة

كون اللسان ل ، أي ثناًء حسناً، لسان صدق يف اآلخرينواجعل يل  : حنو ،تسمية الشيء باسم آلته: اخلامس عشر
  .) ١٤ ( أي بلغة قومه، »وما أرسلنا من رسول إال بلسان قوم :وقوله ،)١٣ (آلته

إن البشارة تكون يف :  وقال،فبشرهم بعذاب أليم :بقول الباريمثلّه  و، الشيء باسم ضدهةتسمي: السادس عشر
  .) ١٥ (احلقيقة يف اخلرب السار

ما  :ج عليه قوله تعاىل وخّر، وقد أشار إىل أن السكاكي ذكره،باسم الصارف عنهء نه تسمية الداعي إىل الشيوم
  .) ١٦() ال ( تسجد وسلم بذلك من دعوى زيادة ويعين ما دعاك إىل أالّ، منعك أال تسجد

                                                                                                                                                         
 ٢٧: واآلية من سورة نوح، ٢/٢٧٨: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٠:  واملعترك١١٤ ،٣/١١٣: اإلتقان) ١(
 ٢٣٠: واآلية من سورة البقرة، ٢/٢٧٩: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان) ٢(
 ١٠٧: واآلية من سورة آل عمران، ٢/٢٧٥: هان للزركشيوالرب، ٢/٢٧٥: اإليضاح: وينظر، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان) ٣(
 ٣٣: أواآلية من سورة سب، ٢/٢٨٢: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان) ٤(
 ١٤٢: والبالغة فنوهنا وأفناهنا، ١٩٤، ١٤/١٩٣: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) ٥(
 ٤٣: واآلية من سورة األنفال، ٢/٢٨٢: الربهان للزركشي: روينظ، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان) ٦(
 ١٧: واآلية من سورة العلق، ٢/٢٨١: والربهان للزركشي، ٢/٢٧٥: اإليضاح، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ١: كواآلية من سورة املل، ٢/٢٨١: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ١٧٩: واآلية من سورة األعراف، ٢/٢٨١: الربهان للزركشي، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ١٥: واآلية من سورة النور، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ٨٢: واآلية من سورة يوسف، ٢/٢٨١: الربهان للزركشي، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ٣١: واآلية من سورة األعراف، ٢/٢٨٢: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٠: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان) ١٢(
 ٨٤:  من سورة الشعراءواآلية، ٢٨٣، ٢/٢٨٢:  والربهان للزركشي٢/٢٧٦: واإليضاح، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان: ينظر) ١٣(
 ٤:  من سورة إبراهيمواآلية، ٢/٢٨٣: والربهان للزركشي، ٢/٢٧٥:  واإليضاح،١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٤: اإلتقان: ينظر) ١٤(
 ٣٤:  من سورة التوبةواآلية، ٢٨٣/ ٢: والربهان للزركشي، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٥: اإلتقان: ينظر) ١٥(
 ١٢:  من سورة األعرافيةواآل، ٢/٢٨٤: والربهان للزركشي، ٥٩٨: ح العلومتاومف، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٥: اإلتقان: ينظر) ١٦(



 

 

 )١١٦.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 وهي ،وصفه باإلرادة« : فقال، جداراً يريد أن ينقض : حنو،إضافة الفعل إىل ما ال يصح منه تشبيهاً: السابع عشر
  .) ١( »من صفات احلي تشبيهاً مليله للوقوع بإرادته

 وقد ساق شواهد قرآنية كثرية لتوضيح هذا النوع من اجملاز ،إطالق الفعل واملراد مشارفته ومقاربته وإرادته: الثامن عشر
ساك اإلم ألن ؛ة أي انقضاء العّد،اربن بلوغ األجلأي ق« : فقال معلقاً،) ٢( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن : منها،اللغوي

وليخش الذين لو تركوا من  : وقال يف،) ٣ (» حقيقة، فبلغن أجلهن فال تعضلوهن : وهو يف قوله،ةال يكون بعّد
 ،) ٤( »وات ألهنم بعده أم؛ وإمنا يتوجه إليهم قبل الترك،اخلطاب لألوصياء ألن ؛أي لو قاربوا أن يتركوا خافوا« : ...خلفهم

أي « ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ ويف ،)٥( » القيامأي أردمت« ، إذا قمتم إىل الصلوة فاغسلوا :وقال يف قوله تعاىل
 مل  وإالّ،أي أردنا إهالكها« ، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا  ويف،) ٦( » لتكون االستعاذة قبلها،أردت القراءة

  . )٧( »يصح العطف بالفاء

حد أجزاء الكالم مكان اآلخر واآلخر أن جيعل أ وذلك ب،اخلروج على خالف مقتضى الظاهر  هو،القلب: التاسع عشر
 ومنهم من ،) ٩ (لف يف كونه من أساليب البالغة فمنهم من أنكرهوقد اخُت .)٨(ا لآلخرممكانه على وجه يثبت حكم كل منه

 استشهد أما السيوطي فقد حتدث عن هذا األسلوب و.) ١١ (ن اعتباراً لطيفاًتضمومنهم من قبله بشرط إذا  ،)١٠ (قبله مطلقاً
 ألن ،ن مل يفصح عن رأيه صراحةإ و،ل أسلوب القلبِبقَنه أ  وهذا يعين،ن فيها مواضع القلببآيات من الذكر احلكيم بّي

: فقال ، إن مفاحته لتنوء بالعصبة : حنو،ما قلب إسنادإ حيث قال بداية إن القلب .استشهاده بآيات قرآنية كانت خري دليل
وحرمنا عليه املراضع  :أيضاً  وقوله ،) ١٣( »جلأأي لكل كتاب «: ، لكل أجل كتاب ويف ،)١٢( »لتنوء العصبة هبا أي«

                                                 
، ٢/٢٩١: والربهان للزركشي ، ٣٤٦: والصاحيب، ١/٤١٠: جماز القرآن حملمد حسني الصغري    : وينظر، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٥: اإلتقان) ١(

 ٧٧:  من سورة الكهفواآلية
 ٢: سورة الطالق) ٢(
 ٢٣٢:  من سورة البقرةواآلية، ٢٩٣، ٢/٢٩٢: الربهان للزركشيينظر و، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٥: اإلتقان) ٣(
 ٩:  من سورة النساءواآلية، ٢/٢٩٤: الربهان للزركشيينظر و، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٥: اإلتقان) ٤(
 ٦:  من سورة املائدةواآلية، ٢/٢٩٤: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٥: اإلتقان) ٥(
 من سـورة    واآلية، ٢/٢٩٤: والربهان للزركشي ، ٢/٢٧٤: واإليضاح، ٥٩٧: مفتاح العلوم : ينظرو، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٥: اإلتقان) ٦(

 ٩٨: النحل
 من سـورة    واآلية، ٢/٢٩٥: والربهان للزركشي ، ٢/٢٧٤: واإليضاح، ٥٩٧: مفتاح العلوم : وينظر، ١/١٩١: واملعترك، ٣/١١٥: اإلتقان) ٧(

 ٤: األعراف
 ٤٨٧، ١/٤٨٦: التلخيصشروح ضمن ، مواهب الفتاح: ينظر) ٨(
 ١٨٤: ومنهاج البلغاء، ١٣١: وسر الفصاحة، ٢١٨، ١/٢١٧: واملوازنة، ١/١٨١: الكتاب: ينظر) ٩(
 ٦٧١: ومفتاح العلوم، ٤٦٩: الوساطة: ينظر) ١٠(
 ١/٧٧: اإليضاح: ينظر) ١١(
 ٧٦: سورة القصصواآلية من ، ٢٨٩، ٣/٢٨٨: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٦: اإلتقان) ١٢(
 ٣٨: واآلية من سورة الرعد، ٢/٢٩٠: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٦: اإلتقان) ١٣(



 

 

 )١١٧.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

ه  أي وحّب، إنه حلب اخلري لشديد و،) ١( »أي حرمناه على املراضع«:  وقّدرها بقولهأيضاًفحملها على القلب  ، من قبل
  .)٢(لخري شديدل

وقال يف قوله تعاىل ) ٣( »أي فانظر مث تولّ« : فقال ، مث تول عنهم فانظر :ول اهللا عز وجل قبمثلّه  و،أو قلب عطف
: مث دنا فتدىل ، :»٤( » ألنه بالتديل مال إىل الدنو،اأي تدىل فدن(،   

ى السيوطي هذا وقد تبّن. وضوع التشبيه أي يف م،سيفصل احلديث عنه يف نوعهنه أ  وقد أشار إىل،أو قلب تشبيه
 هبا استشهدية اليت القرآن ويف استشهاده باآليات ،يف تقسيم القلبأيضاً  آراء الزركشي ، كما عهدناه،األسلوب البالغي

  .الزركشي

  : كثرية وأشار إىل أن حتته أنواعاً، إقامة صيغة مقام أخرى يفهو: العشرون

 وعلى ،) ٥() عدو (فرد لفظةأوهلذا :  وقال، فإهنم عدٌو يل :بقوله سبحانهمثلّه و ،إطالق املصدر على الفاعل: منها
  حنو،إطالق الفاعل على املصدر أيضاً ا هومن) ٦( »أي من معلومه« : فقال، وال حييطون بشيء من علمه : حنو ،املفعول
ليس لوقعتها كاذبة ، ومنها. ) ٧ (أي تكذيب:  فقال:  

  .) ٨( »ةن الباء غري زائدأ على ،أي الفتنة « :فعلق عليه قائالً ،بأيكم املفتون بقولهمثلّه  و، م املصدرقامة املفعول مقاإ

ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال  :وقوله ،)٩ (أي مدفوق: فقال ،ماء دافق : حنو،إطالق الفاعل على املفعول: ومنها
بقول اهللا مثلّه  وقد ،وعكسه. ) ١١(  فيه أي مأموناً: فقال، حرماً آمناًجعلنا  :وقوله  ،)١٠( ره بال معصوموقّد ،من رحم
:  وقيل،أي ساتراً« :فقال ،حجاباً مستوراً : وبقوله،) ١٢( أي آتياً : فقال معلقاً ، انه كان وعده مأتياً :جل وعال

  .) ١٣( »حدأ عن العيون ال حيس به اًأي مستور، هو على بابه

                                                 
 ١٢: واآلية من سورة القصص، ٢/٢٩١: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٦: اإلتقان) ١(
 ٨: العادياتواآلية من سورة ، ٢/٢٩١: ان للزركشيالربه: ينظرو، ١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٦: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٢٨: واآلية من سورة النمل، ٣/٢٩٢: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٦: اإلتقان) ٣(
 ٨: واآلية من سورة النجم، ٣/٢٩٢: الربهان للزركشي :وينظر، ١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٦: اإلتقان) ٤(
 ٧٧: واآلية من سورة الشعراء، ٢/٢٨٧: والربهان للزركشي، ١/١٩٢: تركواملع، ٣/١١٦: اإلتقان) ٥(
 ٢٥٥: واآلية من سورة البقرة، ٣/٢٨٧: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٦: اإلتقان) ٦(
 ٢: اقعةواآلية من سورة الو، ٢/٢٨٧: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٢: واملعترك، ١١٧ ،٣/١١٦: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٦: واآلية من سورة القلم، ٢/٢٨٧: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان) ٨(
، ٣٦٦: يباحوالـص ، ٢٢٨: وتأويل مـشكل القـرآن    ، ٢/١٥: ومعاين القرآن للفراء  ، ١٩٣ ،١/١٩٢: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان: ينظر) ٩(

 ٦: طارقواآلية من سورة ، ٢/٢٨٥: والربهان للزركشي
والربهـان  ، ٣٦٦: والـصاحيب ، ٢٢٨: وتأويل مشكل القرآن   ،٢/١٥: ومعاين القرآن للفراء  ، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان: ينظر) ١٠(

 ٤٣: ورة هودسواآلية من ، ٢/٢٨٥: للزركشي
واآلية مـن   ، ٢/٢٨٥: ان للزركشي والربه، ٣٦٦: والصاحيب، ٢٢٨: وتأويل مشكل القرآن  ، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان: ينظر) ١١(

 ٦٧: سورة العنكبوت
 ٦١: واآلية من سورة مرمي، ٢/٢٨٥: والربهان للزركشي، ٢٢٩: تأويل مشكل القرآن: وينظر، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان) ١٢(
 ٤٥: راءواآلية من سورة اإلس، ٢٨٦، ٢/٢٨٥: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان) ١٣(



 

 

 )١١٨.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  .) ١( وكان الكافر على ربه ظهرياً : حنو ،مبعىن مفعول إطالق فعيل :ومنها

واهللا ورسوله  :مثال إطالق املفرد على املثىن قوله تعاىل : اجلمع على آخر منها واملفرد وإطالق واحد من املثىن: ومنها
  .) ٢( »فرد لتالزم الرضاءينأ ف،أي يرضومها« :وتقديره ،أحق أن يرضوه

 ،أي األناس« : وقال معلقاً ، كمثال يف إطالق املفرد على اجلمع، إن اإلنسان خلق هلوعاً : بقول اهللا تعاىلاستشهدو
  .) ٣( »إال املصلني بدليل

  .) ٤ (لِقأإن أصله :  وقال، ألقيا يف جهنم :ومثال إطالق املثىن على املفرد

خيرج  : بآيات قرآنية كثرية نذكر منهال وقد مثّ، وهو يف أصله لواحد منهما،ينسب إىل شيئنيكل فعلُ أيضاً ومنه 
ومن كل تأكلون  :وقال إن نظريه ،)٥( »ح دون العذبوإمنا خيرج من أحدمها وهو املل« : قال،  واملرجانؤمنهما اللؤل

 يفأي  ،وجعل القمر فيهن نوراًو ،) ٦( »حوإمنا خترج احللية من املل« : فقال، حلماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسوهنا
ن املعىن املراد جنة إ على هحملف ، وملن خاف مقام ربه جنتان :ومل يعد السيوطي من هذا النوع قوله تعاىل. )٧ (هناحدإ

ءأنت قلت للناس اختذوين   إن منه،) ذو القد ( وأشار إىل أن ابن جين ذكر يف كتابه،) ٨ (راءف فخالف يف ذلك ال،واحدة
  .) ٩ ( عيسى دون مرميملتخذ إهلاً وإمنا ا، وأمي إهلني من دون اهللا

. ) ١٠ ( كون البصر ال حيسر إال هبا؛اتره على أن املراد كّروقّد مث ارجع البصر كرتني :ومثال إطالقه على اجلمع
  .) ١١( الطالق مرتان :وذكر أن بعضهم جعل منه قوله تعاىل

 : وأشار السيوطي إىل أن ابن فارس جعل منه.) ١٢ ( أي أرجعين، قال رب ارجعون :ومثال إطالق اجلمع على املفرد
فناظرة مب يرجع املرسلون، بدليل قوله،والرسول واحد : إرجع إليهم ،نه أ  ألنه حيتمل؛وفيه نظر:  وقال عن هذه اآلية

كرمية كان ن ما أفاده من تعليق على هذه اآلية الإو .)١٣ (ال يرسلوا واحداًأعادة امللوك جارية أن ال سيما و ،خاطب رئيسهم
  .) ١ ( أي جربيل، ينـزل امللئكة بالروح :ومنها قوله. ) ١٤( الزركشيي رأه فيمتبنياًأيضاً 

                                                 
 ٥٥: واآلية من سورة الفرقان، ٢/٢٨٦: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان) ١(
 ٦٢: واآلية من سورة التوبة، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان) ٢(
 ١٩: املعارجواآلية من سورة ، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان) ٣(
 ٢٤: ق واآلية من سورة، ٢٤٠، ٢/٢٣٩: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ٢٢: واآلية من سورة الرمحن، ٣/٣: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان) ٥(
 ١٢: واآلية من سورة فاطر، ٣/٣: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان) ٦(
 ١٦: واآلية من سورة نوح، ٣/٣: الربهان للزركشي: وينظر، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٧: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٤٦:  واآلية من سورة الرمحن،٣/١١٨:  وعاين القرآن للفراء،١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٨: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ١١٦: ملائدةواآلية من سورة ا، ١٩٤، ١/١٩٣: واملعترك، ٣/١١٨: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ٤: واآلية من سورة امللك، ٣/٨: الربهان للزركشيو، ١/١٩٤: واملعترك، ٣/١٨: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ٢٢٩: سورة البقرة) ١١(
 ٩٩: واآلية من سورة املؤمنون، ٣/٨: والربهان للزركشي، ١/١٩٤: واملعترك، ٣/١١٨: اإلتقان) ١٢(
 ٣٧، ٣٥:  من سورة النملتانواآلي، ٣٥٠: والصاحيب، ٢١٩: ويل مشكل القرآنوتأ، ١/١٩٤: واملعترك، ٣/١١٨: اإلتقان: ينظر) ١٣(
 ٣/٧، ٢٣٨، ٢/٢٣٧: الربهان للزركشي: ينظر) ١٤(



 

 

 )١١٩.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

فإن كان له إخوة فألمه  ،) ٣( قالوا ال ختف خصمان : وقوله،) ٢( قالتا أتينا طائعني :ومثال إطالقه على املثىن
  .) ٤ ( أي أخوان، السدس

فال  : بدليل قوله تعاىل، أي الساعة، أتى أمر اهللا : حنو،ستقبل لتحقيق وقوعهومنها إطالق املاضي على امل
وعكسه إلفادة . ) ٧( ونادى أصحاب األعراف :وقوله تعاىل  ،)٦( وبرزوا هللا مجيعاً :وقوله تعاىل ،)٥( تستعجلوه

فلم تقتلون و ،)٨( بالرب وتنسون أنفسكمأتأمرون الناس  :بقوله تعاىلمثلّه  و، فكأنه وقف واستمر،الدوام واالستمرار
  .أي قالوا ،)١٠( ويقول الذين كفروا لست مرسالً :وقوله.  أي قتلتم،) ٩( أنبياء اهللا

وإن  : حنو،؛ ألنه حقيقة يف احلال ال يف االستقبال املفعول  التعبري عن املستقبل باسم الفاعل أو،ومن لواحق ذلك 
  .) ١٢( م جمموع له الناسذلك يو و،) ١١( الدين لواقع

 وذكر رأياً ، حىت كأنه وقع وأخرب عنه ، مبالغة يف احلث عليه، إطالق اخلرب على الطلب أمراً كان أو هنياً أو دعاء هاومن
 واملراد به األمر أو النهي أبلغ من صريح األمر أو النهي كأنه سورع فيه إىل ،ورود اخلرب« : إذ قال،للزخمشري يف هذا النوع

واملطلقات  ،) ١٤( والوالدات يرضعن أوالدهن : حنو، ومثّل بآيات من الذكر احلكيم ،) ١٣( » وأخرب عنه،متثال اال
ال  : وقال يف قوله،) ١٦( أي ال تنفقوا إال ابتغاء وجه اهللا : فقال، وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا ،) ١٥( يتربصن

) ١٨ ( أي ميدُّ، فليمدد له الرمحن مداً : حنو ، وعكسه .)١٧( »أي اللهم اغفر هلم«  :، تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم

 والكذب إمنا ، إهنم لكاذبون  بدليل، حاملونأي وحنن«  :، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم : وقال يف قوله سبحانه،
  .) ١٩( »يرُد على اخلرب

                                                                                                                                                         
 ٢: واآلية من سورة النحل، ٣/٧: والربهان للزركشي، ١/١٩٤: واملعترك، ٣/١١٨: اإلتقان) ١(
 ١١: سورة فصلت) ٢(
 ٢٢: سورة ص) ٣(
 ١١: واآلية من سورة النساء، ٢١٨: وتأويل مشكل القرآن، ١/١٩٤: ملعتركوا، ٣/١١٨: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ١: واآلية من سورة النحل، ٣٦٤: والصاحيب، ١/١٩٤: واملعترك، ١١٩، ٣/١١٨: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٢١: سورة إبراهيم) ٦(
 ٤٨ :واآلية من سورة األعراف، ١/٧٧: واإليضاح، ١/١٩٤: واملعترك، ٣/١١٨: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٤٤: سورة البقرة) ٨(
 ٩١: سورة البقرة) ٩(
 ٤٣: سورة الرعد) ١٠(
 ٦: واآلية من سورة الذاريات، ١/٧٧: واإليضاح، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١١٩: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ١٠٣: واآلية من سورة هود، ١/٧٧: واإليضاح، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١١٩: اإلتقان: ينظر) ١٢(
 ٣/٣٥١: والربهان للزركشي، ١/١٢٣: الكشاف: وينظر، ١/١٩٥: عتركوامل، ٣/١١٩: اإلتقان) ١٣(
 ٢٣٣: واآلية من سورة البقرة، ٣/٣٤٧، ٢/٢٨٩: والربهان للزركشي، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١١٩: اإلتقان: ينظر) ١٤(
 ٢٢٨: ةواآلية من سورة البقر، ٣/٣٤٧، ٢/٢٨٩: والربهان للزركشي، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١١٩: اإلتقان: ينظر) ١٥(
 ٢٧٢: واآلية من سورة البقرة، ٣/٣٤٧: الربهان للزركشيينظر و، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١١٩: اإلتقان) ١٦(
 ٩٢: واآلية من سورة يوسف، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١٢٠: اإلتقان) ١٧(
  ٧٥: واآلية من سورة مرمي، ٣/٣٥٠، ٢/٢٩٠: والربهان للزركشي، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١٢٠: اإلتقان: ينظر) ١٨(
 ١٢: واآلية من سورة العنكبوت، ٣/٣٥١، ٢/٢٩٠: الربهان للزركشيينظر و، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١٢٠: اإلتقان) ١٩(



 

 

 )١٢٠.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

األمر مبعىن اخلرب أبلغ من اخلرب؛ « :قال فليمدد له الرمحن مداً :حانهوقد ذكر رأياً للكواشي عن اآلية اليت قال فيها سب
ألن « : ورأياً آخر البن عبد السالم،) ١( » يريدون تأكيد إجياب اإلكرام عليهم،) إن زرتنا فلنكرمك( : حنو ،لتضمنه اللزوم

  .) ٢( » إلجيابه بهاألمر لإلجياب فأشبه اخلرب

لفراء وابن ل وقد علّق على هاتني اآليتني بقول ، يا حسرة على العباد : حنو ، وضع النداء موضع التعجباومنه
 ،نادى احلسرة ال ُت ألن ؛القرآنهذه من أصعب مسألة يف : وقال ابن خالويه. معناه يا هلا من حسرة: قال الفراء« : قال،خالويه

 فإن ما أفاده ،وال زال السيوطي ينهل من الزركشي. ) ٣( » ولكن املعىن على التعجب،فائدته التنبيه ألن ،وإمنا ُينادى األشخاص
  .) ٤ (الزركشي إليه  سبقه يف اإلشارة،يف هذين القولني

ن غرف اجلنة كثرية وال ميكن إ:  فقال، وهم يف الغرفات آمنون : حنو،وضع مجوع القلة موضع الكثرة: ومنها 
 »ورتب الناس يف علم اهللا أكثر من العشرة ال حمالة« :قال  د اهللاهم درجات عن :قوله تعاىلأيضاً  ومنها ،) ٥ (إحصاؤها

  . ) ٧( يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء :وعكس هذا النوع أورد له قوله عز وجل. )٦(

أي « : فقال، فمن جاءه موعظة من ربه :بقوله سبحانهمثلّه  و،تذكري املؤنث على تأويله مبذكر: ومنها أيضاً
وال  :ويف قول اهللا سبحانه ) ٩( »على تأويل البلدة باملكان« : فقال معلّقاً، وأحيينا به بلدة ميتاً :بقولهأيضاً و .)٨( »وعظ

 اإلشارة إن« : حيث قال ، أورد قوالً للشريف املرتضى للتعليق عليها، إال من رحم ربك ولذلك خلقهم. يزالون خمتلفني
  .) ١٠( أن يرحم ا غري حقيقي؛ وألنه جيوز أن يكون يف تأويلتأنيثه ألن ؛) ولتلك ( وإمنا مل يقل،للرمحة 

إن :  وقال معلقاً، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون :لها بقول اهللا عّز وجل وقد مثّ،تأنيث املذكر: ومنها
 ثأّن« : قال، مثاهلامن جاء باحلسنة فله عشُر أ :قوله أيضاً  ومنها ،) ١١ (نثت محالً على معىن اجلنةأُ) الفردوس (لفظة

 ، وهو ضمري احلسنات، فقيل إلضافة األمثال إىل مؤنث،وواحدها مذكر) األمثال (حيث حذف اهلاء مع إضافتها إىل) عشراً(
فله :  والتقدير،مثل احلسنة حسنة  ألن األمثال يف املعىن مؤنثة ؛ ألن هو من باب مراعاة املعىن ؛:  وقيل،فاكتسب منها التأنيث

  .) ١٢( »ات أمثاهلاعشر حسن

                                                 
 ٣/٣٥١: الربهان للزركشي: وينظرو، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١٢٠: اإلتقان) ١(
  ٢/٢٩٠: كشيوالربهان للزر، ٤٠: وينظر اإلشارة إىل اإلجياز، ١/١٩٥: واملعترك، ٣/١٢٠: اإلتقان) ٢(
 ٣٠: واآلية من سورة يس ، ٢/٣٧٥ :معاين القرآن للفراء: وينظر،١/١٩٦: واملعترك، ٣/١٢٠: اإلتقان) ٣(
 ٣/٣٥٣: الربهان للزركشي: ينظر) ٤(
 ٣٧: واآلية من سورة سبأ، ٣/٣٥٥: والربهان للزركشي، ١/١٩٦: واملعترك، ٣/١٢٠: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ١٦٣: واآلية من سورة آل عمران، ٣/٣٥٥: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٩٦: ركواملعت، ٣/١٢٠: اإلتقان) ٦(
 ٢٢٨: سورة البقرة) ٧(
 ٢٧٥: واآلية من سورة البقرة، ٣/٣٥٩: الربهان للزركشي: وينظرو، ١/١٩٦: واملعترك، ٣/١٢٠) ٨(
 ١١ :واآلية من سورة ق، ٣/٣٥٩: الربهان للزركشي: وينظرو، ١/١٩٦: واملعترك، ٣/١٢٠) ٩(
 ١١٩، ١١٨:  من سورة هودتانواآلي، ٣/٣٦٣: والربهان للزركشي، ١/٧٠: أمايل املرتضى: وينظر، ١/١٩٦: واملعترك، ٣/١٢١: اإلتقان) ١٠(
 ١١: واآلية من سورة املؤمنون، ٣/٣٦٥: والربهان للزركشي، ١/١٩٦: واملعترك، ٣/١٢١: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ١٦٠: واآلية من سورة اإلنعام، ٣/٣٦٥: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٩٦: واملعترك، ٣/١٢١: اإلتقان) ١٢(



 

 

 )١٢١.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 وإطالق لفظه ،وقيل ترجيح أحد املغلوبني على اآلخر. إعطاء شيء حكم غريه« :وحّده بقوله: التغليب : ومنها 
وساق . ) ٢ (وقد سبقه يف احلديث عن هذا النوع من اجملاز وحّده الزركشي. ) ١( » إجراًء للمختلفني جمرى املتفقني،عليهما

إالّ إمرأته كانت  و،) ٣( وكانت من القانتني : منها قوله تعاىل،ة استوعب فيها هذا النوع السيوطي شواهد قرآنية كثري
ومن شواهده . ) ٤( » فعّدت األنثى من املذكر حبكم التغليب،) الغابرات( و)من القانتات (واألصل« : فقال، من الغابرين

) شعيب (أدخل« : معلقاً فقال، يتنا أو لتعودن يف ملتنالنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قر :قوله تعاىلأيضاً 
أي من املؤمنني « : قال ، »ولكٍل درجاٌت«  ويف،) ٥( » إذ مل يكن يف ملتهم أصالً حىت يعود فيها،حبكم التغليب) لتعودن (يف

 رأي الزركشي  ذكروقد.  )٦( » فاستعمل الدرجات يف القسمني تغليباً لألشرف، والدرجات للعلّو والدركات للّسفل،والكفار
 أال ترى أن القانتني موضوع ،مل فيما وضع له ع يستاللفظ مل ألن إمنا كان التغليب من باب اجملاز؛« :يف التغليب مفاده

  . ) ٧( » وكذا باقي األمثلة،ضع له فإطالقه على الذكور واإلناث إطالق على غري ما ُو،للذكور املوصوفني هبذا الوصف

  .مال حروف اجلر يف غري معانيها احلقيقيةع هي است،از األخرى ومن أنواع اجمل

 لغري طلب االستفهام كذلك أدوات ،لغري التحرمي )ال تفعل( لغري الوجوب وصيغة) أفعل (استعمال صيغة: ومنها أيضاً
  . ا وأدوات التمين والترجي والنداء لغريه،التصور أو التصديق 

سيفصل احلديث عنه يف  إنه  وأشار إىل. ويكون يف احلروف واألفعال واألمساء،ء وقصد به إعطاء الشي،التضمني: ومنها
  .حروف اجلر

 وذلك بأن يأيت الفعل متعدياً حبرٍف ليس ، ويكون فيه معىن الفعلني معاً،فإنه تضمني فعل معىن فعل آخر : وأما األفعال
.  والثاين تضمني احلرف ، واألول تضمني الفعل ،عدي به فيحتاج إىل تأويله أو تأويل احلرف ليصح الت،من عادته التعدي به 
 يف حني ذهب احملققون إىل التوسع ،أيهما أوىل؟ فذهب أهل اللغة وقوم من النحاة إىل التوسع يف احلرف: وذكر أهنم اختلفوا 

 ،شرب إمنا يتعدى مبنفي« ، عيناً يشرب هبا عباد اهللا :وا بقوله تعاىلاستشهد وقد ،يف الفعل؛ كونه يف األفعال أكثر 
 ، يقبل التوبة عن عباده :بقولهأيضاً  و،) ٨( » أو بتضمني الباء معىن من،اء إما على تضمينه معىن يروى ويلتذ بفتعديه بال

  .)٩( »ْن لتضمينها معىن العفو والصفحُعّديت بَع«

                                                 
  ١/١٩٧: واملعترك، ٣/١٢١: اإلتقان) ١(
 ٣/٣٠٢: الربهان للزركشي: ينظر) ٢(
 ١٢: سورة التحرمي) ٣(
 ٨٣: واآلية من سورة األعراف، ٣/٣٠٢: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٩٧: واملعترك، ٣/١٢١: اإلتقان) ٤(
 ٨٨: واآلية من سورة األعراف، ٣/٣٠٩: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٩٧: واملعترك، ٣/١٢٢: اناإلتق) ٥(
 ١٣٢: نعاماألواآلية من سورة ، ٣/٣١١: الربهان للزركشي: ينظرو، ١/١٩٧: واملعترك، ٣/١٢٢: اإلتقان) ٦(
  ٣/٣١٢: الربهان للزركشيينظر و، ١/١٩٧: واملعترك، ٣/١٢٢: اإلتقان) ٧(
 ٦: واآلية من سورة اإلنسان، ١/١٩٨: واملعترك، ٣/١٢٣: تقاناإل) ٨(
 ١٠٤: واآلية من سورة التوبة، ٣/٣٣٨،٣٣٩: الربهان للزركشيينظر و، ١/١٩٨: واملعترك، ١٢٣ ٣: اإلتقان) ٩(



 

 

 )١٢٢.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

حقيٌق علي أنْ ال أقول على اهللا  :وله سبحانهبقمثلّه  و،إلفادة معىن االمسني معاً  معىن اسم اسموأما األمساء فإنه تضمني
وذهب إىل أن التضمني . ) ١( »حمقوق بقول احلق وحريص عليه إنه ضّمن حقيق معىن حريص؛ ليفيد« : وقال ، إال احلق

  .) ٢(أيضاً الزركشي  إليه  وهذا ما ذهب، فاجلمع بينهما جماز،جماز؛ كون اللفظ مل يوضع للحقيقة واجملاز معاً

 ،البالغيون إليه مل يقم بتقسيم اجملاز اللغوي التقسيم الذي انتهى  السيوطي يف بداية حديثه عن اجملاز اللغوي أنرأينالقد 
ثر أ مقتفياً يف هذه الطريقة ،خذ بتوضيحها وبيان أمثلتهاأ ف، كثريةاً إمنا ذكر أن له أنواع،إىل جماز مرسل وجماز استعارة

 وراح يفصل ، كثريةاً وعن اجملاز اللغوي وذكر أن له أنواع،اجملاز العقلي وتوضيح تقسيماته الذي قام باحلديث عن ،الزركشي
 عنها يف وجه حتدث وإمنا ، نوعنيعلىومل يذكر االستعارة ضمن تقسيمه للمجاز .  وهذا ما عمله السيوطي نفسه،القول فيها

 رابطاً بني هذين ، واالستعارةهحيث حبث التشبي ،القرآن إعجازي آخر وذلك يف الوجه الرابع والعشرين من وجوه إعجاز
  . مدركاً أن أصل االستعارة التشبيه،الفنني

 وذلك يف التفريعات الكثرية اليت ، أو ما مساه اجملاز يف املفرد،أفاض يف احلديث كثرياً عن اجملاز اللغوينه أ أيضاًورأينا 
ريدة يف باهبا يف البحث والتوسع يف التفريعات اخلاصة باجملاز  ومل تكن خطوة السيوطي هذه ف،ذكرها يف جمال هذا اجملاز

 جهود السيوطي تتضح يف مجعه فأن ولذلك ،) ٥ (الزركشيو ،) ٤ (لقيم اجلوزيةا وابن ،) ٣ ( فقد سبقه إىل ذلك العلوي،املرسل
لك جاءت ممثلة ملا هو شائع يف  تهولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن تقسيمات. كل ما قيل عند غريه من أقسام اجملاز املرسل

إطالق اخلرب :  مثل،ن بعض أنواع اجملاز اللغوي اليت ذكرها السيوطي داخلة يف علم املعاينأأيضاً وحلظنا . ) ٦ (تلك احلقبة الزمنية
والترجي  والتمين االستفهام واستعمال أدوات ، ووضع النداء موضع التعجب، أم دعاء، أم هنياً،كان أمراًأعلى الطلب سواء 

  .والنداء يف غري معانيها احلقيقية

 هل هي من اجملاز أم كال؟  معينةن فنون بالغيةأوعقد السيوطي فصالً بسط فيه آراء العلماء اليت تعددت واختلفت بش
  :هنا ستة أنواعأوذكر 

 واحلذف ليس ، موضعهاجملاز استعمال اللفظ يف غري ألن ؛ وبعضهم أنكره،من اجملاز إنه ذكر أن املشهور: احلذف: أوهلا
  .كذلك

  .) ٧( » وليس كل حذف جمازاً،حذف املضاف هو عني اجملاز ومعظمه« : قال،ة يف احلذفيوأشار إىل رأي ابن عط

قسم يتوقف عليه صحة « : أقسامة والذي ذهب فيه إىل أن احلذف على أربع،عن القرايف رأيه عن احلذفأيضاً ونقل 
  . إذ ال يصح إسناد السؤال إليها،أي أهلها ،)٨( وسئل القرية :و حن،اللفظ ومعناه من حيث اإلسناد

                                                 
 ١٠٥: واآلية من سورة األعراف، ٣/٣٣٨: الربهان للزركشيوينظر ، ١/١٩٨: واملعترك، ٣/١٢٣: اإلتقان) ١(
 ٣/٣٣٩: والربهان للزركشي، ١/١٩٨: واملعترك، ٣/١٢٣: اإلتقان: رينظ) ٢(
  ٧٣-٦٩/ ١: الطراز: ينظر) ٣(
  ١١٩: نقالً عن فنون بالغية، ٨٢، ٢٣ :الفوائد املشوقة: ينظر) ٤(
 ٢٩٨-٢/٢٥٩: الربهان للزركشي: ينظر) ٥(
 ١١٦: اجملاز يف البالغة العربية: ينظر) ٦(
 ٤٧/ ٨: تفسري ابن عطية: وينظر، ١/١٩٩: واملعترك، ٣/١٢٤: اإلتقان) ٧(
 ٨٢: سورة يوسف) ٨(



 

 

 )١٢٣.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 ،)١( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر : كقوله، لكن يتوقف عليه شرعاً،وقسم يصح بدونه
  .أي فافطر فعدة

  . أي فضربه،) ٢( اضرب بعصاك البحر فانفلق : حنو،وقسم يتوقف عليه عادة ال شرعاً

إمنا نه أ  دل الدليل على،) ٣( فقبضت قبضة من أثر الرسول  حنو،ل عليه دليل غري شرعي وال هو عادةقسم يّدو
  .)٤(وليس يف هذه األقسام جماز إال األول.  فرس الرسول حافرثرأقبض قبضة من 

 فأما إذا مل يتغري كحذف خرب ،ري حكمإمنا يكون جمازاً إذا تّغ« : قال ،) املعيار (إىل قول الزجناين صاحبأيضاً وأشار 
  .) ٥( » إذ مل يتغري حكم ما بقي من الكالم؛املبتدأ املعطوف على مجلة فليس جمازاً

 كان عندئذ ،ة عليه حذف أو زيادأ الذي ذهب إىل أن إعراب الكلمة إذا طر،) اإليضاح (وذكر رأي القزويين صاحب
 يف وإذا مل حيدث احلذف والزيادة تغيرياً ،)٧( ليس كمثلّه شيءو ،) ٦( »وسئل القري  بقوله تعاىلاستشهد و،جمازاً

  .) ١٠ ( فال توصف الكلمة باجملاز،) ٩( فبما رمحة ،) ٨( أو كصيب من السماء : حنو،اإلعراب

 وقد ،ةالصحيح حقيقنه أ  وذهب إىل، ما أفاده األول ألنه ال يفيد إالّ؛جمازنه أ زعم قوم: قال السيوطي: التأكيد: الثاين
عمدة احلكام فيما ال ينفذ من (وقد ذكر يف هذا النوع رأي الطرطوسي صاحب  .)١١ ( الزركشي معاتفق يف هذا الرأي

ن جاز أن يكون الثاين إ ف،وحنوه) لل عّجعّج (: حنو،إذا كان التأكيد بلفظ األول: ماه جمازاً قلنا له ّسْنَم« : ومفاده،)األحكام
  .) ١٢( » ألنه مثل األول؛بطل محل األول على اجملاز بطل محل الثاين عليها وإذا ، يف لفظ واحدام ألهن؛جمازاً جاز يف األول

عن ) املعيار (وذكر رأي الزجناين صاحب ،)١٣( »حقيقةنه أ  والصحيح،جمازنه أ زعم قوم« :قال فيه: التشبيه: الثالث
  .) ١٤ (ضعاً فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعهوله ألفاظ تدل عليه و، كونه معىن من املعاينل ؛حقيقةنه أ التشبيه

  .) ١٥( » أو حبذف فهو جماز بناء على أن احلذف من باب اجملاز،إن كان حبرٍف فهو حقيقة« :قول عز الدينأيضاً ونقل 
                                                 

 ١٨٤: سورة البقرة) ١(
 ٦٣: سورة الشعراء) ٢(
 ٩٦: سورة طه) ٣(
 ١/١٩٩: واملعترك، ٣/١٢٤: اإلتقان) ٤(
 ٣/١٢٤: اإلتقان) ٥(
 ٨٢: سورة يوسف) ٦(
 ١١: سورة الشورى) ٧(
 ١٩: سورة البقرة) ٨(
 ١٥٩: سورة آل عمران) ٩(
 ٣١٨، ٢/٣١٧: واإليضاح، ٢٠٠، ١/١٩٩: واملعترك، ١٢٥، ٣/١٢٤: اإلتقان: ظرين) ١٠(
 ٢/٣٨٤: الربهان للزركشيو، ١/١٩٩: واملعترك، ٣/١٢٥: اإلتقان: ينظر) ١١(
 ١/٢٠٠: واملعترك، ٣/١٢٥: اإلتقان) ١٢(
 ١/٢٠٠: واملعترك، ٣/١٢٥: اإلتقان) ١٣(
 ١/٢٠٠: واملعترك، ٣/١٢٥: اإلتقان: ينظر) ١٤(
 ٨٥: اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز: وينظر، ١/٢٠٠: واملعترك، ٣/١٢٥: تقاناإل) ١٥(



 

 

 )١٢٤.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  : وفيه عرض أربعة مذاهب،فهو يف الكناية: أما الرابع

:  الكناية حقيقة معلالً ذلك بقوله الذي عّد،السالم وقد أورد رأي ابن عبد ، ذهب إىل أن الكناية حقيقة،الرأي األول
  .) ١ (كوهنا استعملت فيما وضعت له

  .ها جمازاًوالرأي الثاين عّد

 ملنعه يف اجملاز أن يراد املعىن ؛ وأشار إىل أن صاحب التلخيص ذهب إىل ذلك،هنا ال حقيقة وال جمازأذهب إىل : والثالث
  .) ٢ (احلقيقي مع اجملازي وجتويزه ذلك فيها

 ن استعملت اللفظ يف معناه مراداً     إهنا تنقسم إىل حقيقة وجماز ف     أ: اختيار الشيخ تقي الدين السبكي يف     « :هوف ،الرأي الرابع أما  
 ،ضـع لـه   ر بامللزوم عن الالزم فهو جماز الستعماله يف غري مـا وُ            بل عبّ  ،ن مل يرد املعىن   إ و ،فهو حقيقة أيضاً   الزم املعىن    همن

 واجملاز منها أن يريد هبـا غـري موضـوعها           ،ستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غري ما وضع له         قيقة منها أن يُ   ن احل أواحلاصل  
   .) ٣( »استعماالً وإفادة

 وتأخري ما رتبته ،لتقدمي ما رتبته التأخري كاملفعو ألن ؛ه قوم من اجملازعّد« :قال السيوطي: التقدمي والتأخري: اخلامس
 الصحيح«  الذي ذهب إىل أن،) الربهان (وذكر قول صاحب. ) ٤( »ا عن رتبته وحقهملكل واحد منهالتقدمي كالفاعل نقل 

  .) ٥( »ضع إىل ما مل يوضع لهو فان اجملاز نقل ما ،ليس منهنه أ

 ذكر هل هو حقيقة أو ْنمل أر َم« : إذ قال،وقد ذكر يف هذا النوع قول الشيخ هباء الدين السبكي: االلتفات: السادس
  .) ٦( »وهو حقيقة حيث مل يكن معه جتريد: قال. زجما

:  فقال، والصوم، والزكاة، كالصالة، هو يف املوضوعات الشرعية،وعقد فصالً فيما يوصف بأنه حقيقة أو جماز باعتبارين
  .) ٧ ( وجمازات من جهة اللغة،الشرعجهة إهنا حقائق من 

  :قيل هبا يف ثالثة أشياءنه أ  ذكر فيه وقد،وعقد فصالً آخر يف الواسطة بني احلقيقة واجملاز

 على السور وميكن أن يكون منه يف أوائل ،القرآن وأشار إىل أن هذا القسم مفقود يف ،االستعمالاللفظ قبل : حدهاأ
  .القول بأهنا لإلشارة إىل احلروف اليت يتركب منها الكالم

  .عالماأل: ثانيها

                                                 
 ٨٥: واإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز، ١/٢٠٠: واملعترك، ٣/١٢٥: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٢/٣١٩: واإليضاح، ٣٣٨، ٣٣٧: والتلخيص، ١/٢٠٠: واملعترك، ٣/١٢٥: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٣/٢٨٣: عروس األفراح: وينظر، ٢٠١، ١/٢٠٠: واملعترك، ٣/١٢٦: قاناإلت) ٣(
 ١/٢٠١: واملعترك، ٣/١٢٦: اإلتقان) ٤(
 ١/٢٠١: واملعترك، ٣/١٢٦: اإلتقان) ٥(
 : عروس األفراح: وينظر، ١/٢٠١: واملعترك، ٣/١٢٦: اإلتقان) ٦(
 ١/٢٠١: واملعترك، ٣/١٦٢: اإلتقان: ينظر) ٧(



 

 

 )١٢٥.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

وجزاؤا  :بقوله تعاىلأيضاً و ،)١( ومكروا ومكر اهللا :بقول اهللا سبحانه ه مثلّ و،اللفظ املستعمل يف املشاكلة: وثالثها
 مل يوضع ؛هنا واسطة بني احلقيقة واجملاز ألنهأإن بعضهم ذكر : وقد قال السيوطي عن هاتني اآليتني .)٢( سيئة سيئة مثلها
ب ذهو. ذا القول إىل شرح بديعية ابن جابر لرفيقه وقد نسب ه، فليس جمازاً، وال عالقة معتربة، فليس حقيقة،فيما استعمل فيه

 واجملاز ،هذين النصني جماز عالقته السببية ألن ؛إال أن السيوطي وهم يف ما رآه. ) ٣ ( والعالقة املصاحبة،هنا جمازأالسيوطي إىل 
 )املكر ( ولكن أيت بلفظي،زاءفاملكر والسيئة يراد هبما العقاب واجل ،سيئة مثلها ويف ،ومكر اهللا هيف لفظ الباري سبحان

  . ألهنما سبب يف وجود العقاب واجلزاء؛)السيئة(و

جعل اجملاز املأخوذ عن احلقيقة مبثابة احلقيقة وهو أن ُي:  وأوضحه بقوله،وختم السيوطي موضوع اجملاز مبجاز اجملاز
 : وقال، ولكن ال تواعدوهن سراً :بقول الباريه مثلّ و، باجملاز األول عن الثاين لعالقة بينهمافيتجّوز ،بالنسبة إىل جماز آخر

 ، ألنه مسبب عنه؛ وجتوز به عن العقد، يف السرإالّ لكونه ال يقع غالباً ؛طء جتوز عنه بالسرن الَوإ ف،نه جماز عن جمازإف«
 فقد نومن يكفر باإلميا : وكذا قوله،)٤(»)ال تواعدوهن عقد نكاح(  واملعىن،فاملصحح للمجاز األول املالزمة والثاين السببية

 ألن ؛ والعالقة السببية، جماز عن تصديق القلب مبدلول هذا اللفظ،ال اله إال اهللا :إن قول«:  فقال معلقاً،)٥( حبط عمله
  .)٦(»له إال اهللا عن الوحدانية من جماز التعبري بالقول عن املقول فيهإ والتعبري بال ،توحيد اللسان مسبب عن توحيد اجلنان

ل عليهم ليس هو نـزإن امل: لق عليه بقولهنه ّعأ و، أنـزلنا عليكم لباساً :أشار إىل أن ابن السيد جعل منه قولهو
إن ما ذكره السيوطي يف هذه اخلامتة كان نقالً . ) ٧ ( بل املاء املنبت للزرع املتخذ منه الغزل املنسوج منه اللباس،اللباس نفسه
  .أيضاً) ٨ (عن الزركشي

 ،لنتائج اليت توصل إليها السابقون    ل مردداً    ومل يكن إالّ   ،الكرمي القرآن  ذا أمهية تذكر يف دراسة اجملاز يف       يئاًش السيوطي   مدفلم يق 
 فيتضح الفرق بـني قيمـة       ، وذلك ما استقر عليه البالغيون املتأخرون      ،وال سيما الزركشي الذي كان متابعاً له خطوة خطوة        

   . ونظرته الثاقبة،ر عبد القاهر اجلرجاين بفكره النّياخترعها دة اليتادراساهتم الدراسة اجل

                                                 
 ٥٤: سورة آل عمران) ١(
  ٤٠: سورة الشورى) ٢(
 ٢٠٢، ١/٢٠١: واملعترك، ١٢٧، ٣/١٢٦: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٢٣٥: واآلية من سورة البقرة، ١/٢٠٢: واملعترك، ٣/١٢٧: اإلتقان) ٤(
 ٥: سورة املائدة) ٥(
 ٣٥: واآلية من سورة الصافات، ١/٢٠٢: واملعترك، ٣/١٢٧: اإلتقان) ٦(
 ٢٦: واآلية من سورة األعراف، ١/٢٠٢ :واملعترك، ٣/١٢٧: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٢٩٩، ٢/٢٩٨: الربهان للزركشي: ينظر) ٨(



 

 

 )١٢٦.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  

א א
א א

  :التشبيه
 النفوس البشرية بالفطرة حني يدعوها إىل ذلك غرض أو آخر من أغراضه ه تعتمد،التعبري اجلميل املؤثر« :فن من فنون

 اليت اتسعت لفئات األمة وطبقاهتا حبة فرسخوا خبصوبتها وغناها آفاقه الر،) ٢ (واملعاصرون ،)١ (اليت رصدها البالغيون القدامى
  .) ٣( »رهبم الفكرية وخلجاهتم الشعورية ومقاصدهم اليوميةآيف حتقيق م

 ، لكونه من أقدم صور البيان ووسائل اخليال؛ والربط بني األشياء،ل فن التشبيه املراحل األوىل من التصوير األديبومثّ
 تطور وأصبح من أهم وسائل البيان عند العرب بعد أن تأنقوا وعاشوا حياة مدنية زاهية حىت فن التشبيه مبراحل كثرية وقد مّر

وكان هذا الفن أكثر الفنون وضوحاً وتعبرياً عن البيئة احمليطة به وعلى خمتلف . متطورة ورأوا ما مل يروه يف حياهتم الصحراوية
 ويف كتاب اهللا ،) ٤ (أنواعه وصوره الفنية اجلميلة واملؤثرة يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي حيث جاء كثري من ،عصور األدب
 ، عن التشبيه املعروف يف الشعرالقرآينا انفردت خبصائص متيز هبا التشبيه ه لكن،صور التشبيه وألوانه بكثرةأيضاً تعاىل جاءت 

 وتربز به يكمل املعىنف ،يةالقرآن ومهماً يف اجلملة جزءاً أساسياً  ويعّد، عناصره من الطبيعةيتلقف إنه :وأوىل تلك اخلصائص
 تكون الصورة املوحية كي  يف اختيار األلفاظالدقةأيضاً  ومن خصائصه ،ويصورها بطريقة واضحة ومؤثرة وقويةإذ  ،الفكرة

اب  والكّت،همهلا الشعراء يف قصائد إذ تناو،ية األثر الكبري يف كالم العربالقرآنوكان للتشبيهات  .)٥(دقيقة وواضحة وأخاذة
صصت مباحث خاصة عن التشبيهات  وُخ، واعتمدها البالغيون يف ضرب األمثلة واملوازنة بني فنون البيان، لتصويرهمأساساً
 مثل  هبالفت كتب خاصةأُ حيث ،بعد من ذلكأ بل ذهب األمر إىل ،وكتب البالغة والنقد القرآن ية يف كتب إعجازالقرآن
 يةالقرآن استقصى التشبيهات كتاب أول ّدَع الذي  و،) هـ٤٨٥ت (البن ناقيا البغدادي) القرآن اتجلمان يف تشبيها (كتاب

 اليت كانت يف معظمها ،فقد ورد فيها الكثري من التشبيهات البديعة)  وسلملهآصلى اهللا عليه وعلى  ( أحاديث الرسولأما .) ٦(
 وأكثروا من صوره ،واهتم الشعراء العباسيون بفن التشبيه اهتماماً كبرياً. الكرمي القرآن  البيانية املوجودة يفةمقتبسة من الصور
 وقد قال عبد القاهر ،) ٧ ( حىت عرف به، وكان ابن املعتز يف مقدمة الشعراء الذين أسرفوا يف هذا الفن،احملسوسة واملعقولة

  .) ٨( »ابن املعتز حسن التشبيهات بديعها« اجلرجاين عنه

                                                 
 ٢/٢٣٦: واإليضاح، ١/٣٨٨: راملثل السائ: ينظر) ١(
 ٦٧: وفنون بالغية، ٢١٨: فن التشبيه: ينظر) ٢(
 ٣١١: البالغة والتطبيق) ٣(
 ٢٧: فنون بالغية: ينظر) ٤(
 ١٩٩، ١٩٨: عبري الفين يف القرآن الكرميوالت، ٢٠٢-١٩٦: من بالغة القرآن: ينظر) ٥(
 ٣١: اجلمان يف تشبيهات القرآن: ينظر) ٦(
 ٢٨، ٢٧: فنون بالغية: ينظر) ٧(
 ٧٨: أسرار البالغة) ٨(



 

 

 )١٢٧.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  :ستعارةاال
ا يف املصحف الشريف بشكل هن اليت كثر دورالقرآين فهي صورة من صور التعبري ،الكرمي القرآن أما االستعارة ودورها يف

  فألفاظ، عليهبنيت تركيبها ومراعاة حسن تشبيهها الذي وحسناختيار ألفاظها «  ويكمن سرها ومجاهلا الفين يف،ملفت للنظر
 وتنقل ،للعنيلسامع أو القارئ حيس باملعىن أكمل إحساس وأوفاه كما أهنا تصور املنظر موحية صادقة يف جعل ا القرآن

مع إحيائها باملراد متناسبة متناسقة مؤتلفة  القرآن يراعى أن ألفاظنه أ  كما،الصوت لإلذن وجتعل األمر املعنوي ملموساً حمساً
  .)١( »مع بعضها ومع معانيها

بصورة -  لفهم معانيه وأساليبه املتنوعة؛الكرمي القرآن  الباحثون يف هبان اليت اهتمويعد فن االستعارة من أهم الفنو
لة نـز ما االستعارة إىل أن أصبحت هلتدرج االهتمام بفنوقد  -بصورة عامة- إىل جانب مبحثي احلقيقة واجملاز -خاصة

البالغة هبذا الفن حلاجتهم إىل إدراك أساليبه كذلك اهتم علماء اللغة واألدب و. يةالقرآنواضحة منذ بداية ظهور الدراسات 
  .) ٢ (مقاصد و وراء تلك األساليب من معاٍنيكمن وملعرفة ما ،الكرمي ويف كالم العرب القرآن اليت وردت يف

 وتطور قبوله ، وبتقدم الزمن تطور مفهوم االستعارة،ف العلماء االستعارة على مر العصور بتعريفات كثريةولقد عّر
 واألعالم املنقولة من غري بيان للعالقة بني ، حيث كانت االستعارة يف بادئ األمر تشمل اجملاز بأنواعه،سنه وقبحهورفضه وح

 أو بسبب يربط بني ،و املشاكلةة أوبتقدم الزمن تطور مفهوم االستعارة إذ اشترطت العالقة باجملاور. املستعار منه واملستعار له
ونتيجة لسيطرة . اتضحت الفروق بني التعبري عن االستعارة والتعبري عن حقيقتها وتعماهلاشف عن الغرض من اس مث كُ،طرفيها

أيضاً وضعت ) التشبيه ( ولتاليف اللبس بينها وبني أصلها،املقاييس العقلية واملنطقية وضعت الرسوم والتقسيمات اخلاصة هبا
  .) ٣ (فروق بينهما

                                                 
 ٢٠٦، ٢٠٥: التعبري الفين يف القرآن الكرمي: وينظر، ٣٤٣، ٣٤٢: إعجاز القرآن البياين بني النظرية والتطبيق) ١(
 ١١: ارةمفهوم االستع: ينظر) ٢(
 ٣٢٨-٣٢٥: والصورة البيانية بني النظرية والتطبيق، ١٩، ١٨: فن االستعارة: ينظر) ٣(



 

 

 )١٢٨.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  

  التشبيه واالستعارة عند السيوطي

  :التشبيه

 ،) املعترك ( وكان ذلك يف الوجه الرابع والعشرين من كتابه،ول السيوطي مبحث التشبيه واالستعارة يف وجه واحدنات
شرف أنواع البالغة أنوع من  إنه : وقال يف بداية حديثه عن التشبيه،) اإلتقان(النوع الثالث واخلمسني من كتابه ويف 

 »هو أكثر كالم العرب مل يبعد: لو قال قائل« : وهو يف قوله، للمربد عن التشبيهرأياً ولبيان قيمة التشبيه الفنية أورد ،وأعالها
  .) ٢() اجلمان (بالتصنيف أبا القاسم بن البندار البغدادي يف كتابه القرآن فرد تشبيهاتأن ممن أوذكر السيوطي . ) ١(

الداللة على نه بأ :فه مجاعة منهم السكاكيوعّر« : إذ قال، التشبيهوقد أتى السيوطي بأقوال لبالغيني سبقوه زمناً يف حّد
  .) ٤ (غمص إىل األظهرهو إخراج األ: وذكر قول ابن أيب اإلصبع املصري أيضاً. ) ٣( »مشاركة أمر ألمر يف معىن

هو أن يثبت للمشبه حكم من أحكام : وقوالً آخر. ) ٥ (إحلاق شيء بذي وصف يف وصفه: رفه بقولهعونقل قوالً لغريه 
  .) ٦ (شبه بهامل

  .) ٧ ( وإدنائه البعيد من القريب ليفيد بياناً، إىل جلّي وذلك بإخراجها من خفّيسن أن الغرض من التشبيه تأنيس النفوبّي

 وزاد السيوطي عليه تعريفي ، فيها الزركشي كان متابعاً، التشبيهإن هذه األقول اليت استدل هبا السيوطي على بيان حّد
  .صبع املصريالسكاكي وابن أيب اإل

  .) أفعال وأمساء وحروف (وذكر أن أدوات التشبيه ثالث

  .) ٩(  الشياطنيسكأنه رؤ : حنو،نأ وك،) ٨( كرماد : حنو، كالكاف،فاحلروف

 وقد أورد السيوطي قوالً للطييب عن استعمال أداة التشبيه.  وحنومها مما يشتق من املماثلة واملشاهبة، وشبه،مثل: واألمساء
مثل ما ينفقون « :ل له السيوطي بقوله تعاىلومثّ ،)١٠ (هنا ال تستعمل إال يف حالة وصف شيء وفيه نوع من الغرابةأ يف ، )مثل(

  .) ٢ ( يف هذا الشاهد الزركشياً متابع،) ١( »يف هذه احليوة الدنيا كمثل ريح فيها صر

                                                 
 ٣/٩٣: الكامل: وينظر، ١/٢٠٢: واملعترك، ٣/١٢٨: اإلتقان) ١(
 ١/٢٠٢: واملعترك، ٣/١٢٨: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٢/٢١٣: واإليضاح، ٢٣٨: صوالتلخي، ٥٥٨: مفتاح العلوم: وينظر، ١/٢٠٢: واملعترك، ٣/١٢٨: اإلتقان) ٣(
 ١٥٩: التحبريوحترير ، ٥٨: وبديع القرآن، ١/٢٠٣: واملعترك، ٣/١٢٨: اإلتقان: ينظر) ٤(
 ٣/٤١٤: والربهان للزركشي، ١/٢٠٣: واملعترك، ٣/١٢٨: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٣/٤١٤: والربهان للزركشي، ١/٤١٧: واملثل السائر، ١/٢٠٣: واملعترك، ٣/١٢٨: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٣/٤١٥: والربهان للزركشي، ١/٢٠٣: واملعترك، ٣/١٢٨: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ١٨: سورة إبراهيم) ٨(
 ٦٥: سورة الصافات) ٩(
 ٢١٤: والتبيان للطلييب، ١/٢٠٣: واملعترك، ٣/١٢٨: اإلتقان: ينظر) ١٠(



 

 

 )١٢٩.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

نه أ وأشار إىل. ) ٤(  من سحرهم أهنا تسعىخيل إليه« : وقوله سبحانه،) ٣( حيسبه الظمآن ماء :حنو: واألفعال
حسبُت (ويف البعد بنحو  ،الدال على التحقيق) علمت زيداً أسداً ( حنو،ؤتى بالتشبيه القريبنبئ عن التشبيه فُيذكر فعل ُيرمبا ُي
. ) ٥ (فيه السكاكيوقد نسب هذا الكالم إىل صاحب التلخيص الذي كان متابعاً ، الدال على الظن وعدم التحقيق) يداً أسداًز

ح أن هذه األفعال تنبئ عن التشبيه  الذي رّج، وكان من بينهم الطييب،إن مجاعة خالفته يف هذا الرأي: وأضاف السيوطي قائالً
ن الفعل ينبئ عن أاألظهر «  أما السيوطي فقد ذهب إىل أن،) ٦ ( واألداة تكون حمذوفة مقدرة لعدم استقامة املعىن،بصورة خفية

  .) ٧( »شبيه يف القرب والبعدحال الت

  : باعتباراتوقسم التشبيه أقساماً

 أو املشبه به حسي ، أو عقليان،ما حسيانإا م ألهن؛الذي ينقسم فيه التشبيه باعتبار طرفيه على أربعة أقسام: القسم األول
  . أو عكسه،واملشبه عقلي

كأهنم أعجاز خنل  : وبقوله تعاىل،) ٨( ن القدميوالقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجو :ل لألول بقوله تعاىلمثّ
  .) ٩( منقعر

ق السيوطي علـى هـذه    وقد علّ ، مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة           :لثاين قوله تعاىل  اومثال  
 بل هو واقع بني القلوب      ،ظاهر وكأنه ظن أن التشبيه واقع يف القسوة وهو غري           ،ل به يف الربهان   ثّوكذا مُ « :اآلية الكرمية قائالً  

 القـرآين  طريف التشبيه يف هـذا الـنص        أن م وانصرف ذهنه إىل   ِهويبدو أن الزركشي قد وَ    . ) ١٠( » فهو من األول   ،واحلجارة
  ).القسوة( أما العقلي فهو وجه الشبه . طريف اآلية الكرمية حسينيحه السيوطي يف عّد إال أن الصواب هو ما رّج،) ١١ (عقليان

ين آ مبثال قرومل يأت. ) ١٢( مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح :قوله سبحانه:  الثالثومثال
 فاحملسوس ،العقل مستفاد من احلس ألن ، بل منعه اإلمام أصالً،القرآنومثال الرابع مل يقع يف « : وقد قال عنه،للقسم الرابع
) ١ (وقد تابع السيوطي القزويين. ) ١٣( » وهو غري جائز،ل فرعاً والفرع أصالً وتشبيهه به يستلزم جعل األص،أصل للمعقول

  .يةالقرآن على الزركشي يف الشواهد اعتمد ،يف هذا التقسيم) ٢ (والزركشي

                                                                                                                                                         
 ١١٧: سورة آل عمران) ١(
 ٣/٤١٦: الربهان للزركشي: ينظر) ٢(
 ٣٩: سورة النور) ٣(
 ٦٦: سورة طه) ٤(
 ٢٦٣: والتلخيص، ١/٢٠٣: واملعترك، ١٢٩، ٣/١٢٨: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٢١٢: والتبيان للطلييب، ١/٢٠٣: واملعترك، ٣/٢١٩: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ١/٢٠٣: واملعترك، ٣/١٢٩: اإلتقان) ٧(
 ٣٩: سورة يس) ٨(
 ٢٠: سورة القمر) ٩(
 ٧٤: من سورة البقرةواآلية ، ١/٢٠٤: واملعترك، ٣/١٢٩: اإلتقان) ١٠(
 ٣/٤٢٠: الربهان للزركشي: ينظر) ١١(
 ١٨: سورة إبراهيم) ١٢(
 ٣/٤٢٠: والربهان للزركشي، ٩٣: هناية اإلجياز: ظرينو، ١/٢٠٤: واملعترك، ٣/١٢٩: اإلتقان) ١٣(



 

 

 )١٣٠.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

إن املركب ينتزع فيه وجه الشبه من أمور :  عنه وقال،على مفرد ومركب ويقسم، فهو باعتبار وجه الشبه الثاني القسمأما
 ،التشبيه مركب من أحوال احلمار« :فقال معلقاً كمثل احلمار حيمل أسفاراً :بقوله تعاىلمثلّه  و،عضها إىل بعضجمموع ب

 ،) ٤ (وهذا ما تعارف عليه البالغيون الذين سبقوه ،)٣( »ل التعب يف استصحابهوهو حرمان االنتفاع بأبلغ نافع مع حتّم
إن « : فقال، كأن مل تغن باألمس :إىل قوله تعاىل ...اء أنـزلناه من السماء إمنا مثل احليوة الدنيا كم والشاهد الثاين

 إذ املقصود تشبيه حال الدنيا يف سرعة ،فيه عشر مجل وقع التركيب من جمموعها حبيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه
 ،ا وجه األرضن بزخرفه وزّي،واع العشبنبت أنأ و،ل من السماءنـز واغترار الناس هبا حبال ماء ، وانقراض نعيمها،تقضيها

 فكأهنا مل ،س اهللا فجأةأمة من اجلوائح أتاها بهنا مسلّأ وظنوا ، حىت إذا طمع أهلها فيها،كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة
  .) ٥( »تكن باألمس

  :وجه تشبيه الدنيا باملاء أمران« :وقد نقل قول بعضهم يف أن

  . فكذلك الدنيا، قدر احلاجة انتفعت بهن أخذَتإ و،نه فوق حاجتك تضررت من املاء إذا أخذَتأ: احدمها

  .) ٦( » فكذلك الدنيا، عليه كفك لتحفظه مل حيصل فيه شيءن املاء إذا أطبقَتأ: والثاين

ه نوره الذي يلقيه يف قلب شّب« ،) ٧( ...مثل نوره كمشكوة فيها مصباح  :ق على قول اهللا سبحانه وتعاىلوعلّ
مجع أ وكوهنا ال تنفذ لتكون ، وهي الطاقة اليت ال تنفذ،ما بوضعه يف مشكاةإ مبصباح اجتمعت فيه أسباب اإلضاءة املؤمن
 ودهن املصباح من أصفى األدهان وأقواها ،ري يف صفائهاعل فيها مصباح يف داخل زجاجة تشبه الكوكب الدُّوقد ُج. للبصر
 بل تصيبها ،حد طريف النهارأ فال تصيبها الشمس يف ،شرقية وال غربية ال ، ألنه من زيت شجرة يف وسط السراج؛وقوداً

) ٨( كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء :حدمهاأ ، مث ضرب للكافر مثلني،ل ضربه اهللا للمؤمنثَوهذا َم. عدل إصابةأالشمس 

  .) ١٠( »تشبيه مركبأيضاً  وهو ،) ٩( ..كظلمات يف حبر جلي  :خر واآل،

  :أقسام« :وينقسم باعتبار آخر على: الثالثالقسم 

                                                                                                                                                         
 ٢/٢١٩: اإليضاح: ينظر) ١(
 ٣/٤٢٠: الربهان للزركشي: ينظر) ٢(
 ٥: اآلية من سورة اجلمعةو، ١/٢٠٤: واملعترك، ٣/١٣٠: اإلتقان) ٣(
 ٣/٤٢٢: والربهان للزركشي، ٢/٢٣٣: واإليضاح، ٨٤، ٨٣: أسرار البالغة: ينظر) ٤(
، ١/٣٦٢: والطراز، ٢/٢٥٤: واإليضاح، ١/٤٠٤: واملثل السائر ، ٨٨: أسرار البالغة : وينظر، ٢٠٥، ١/٢٠٤: واملعترك، ٣/١٣٠: اإلتقان) ٥(

 ٢٤: واآلية من سورة يونس
 ٣/٤٢٢: الربهان للزركشي: وينظر، ١/٢٠٥: واملعترك، ٣/١٣٠: اإلتقان) ٦(
 ٣٥: سورة النور) ٧(
 ٣٩: سورة النور) ٨(
 ٤٠: سورة النور) ٩(
 ٣/٤٢٣: الربهان للزركشي:  ينظر،١/٢٠٥:  واملعترك،٣/١٣٠: اإلتقان) ١٠(



 

 

 )١٣١.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 ،بلغ من إدراك احلاسةأن إدراكهما إ ف؛لضدا اعتماداً على معرفة النقيض و،تشبيه ما تقع عليه احلاسة مبا ال تقع: احدها
منكر قبيح ملا حصل يف نفوس الناس من بشاعة صورة نه أ شكه مبا ال ُي شّب،) ١(  الشياطنيسطلعها كأنه رؤ :كقوله
  .) ٢ (ن مل ترها عياناًإني والشياط

 ، ...والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة  : كقوله، وهو تشبيه ما ال تقع عليه احلاسة مبا تقع عليه،عكسه: الثاين
  .) ٣ ( واملعىن اجلامع بطالن التوهم مع شدة احلاجة وعظم الفاقة، إىل ما حيس وهو السراب،خرج ما ال حيس وهو اإلميانأ

 واجلامع بينهما ، وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة : كقوله تعاىل،خراج ما ال جتري العادة به إىل ما جرتإ: الثالث
  .) ٤ (االرتفاع يف الصورة

 ، واجلامع العظُم، وجنة عرضها كعرض السماء واألرض : كقوله،إخراج ما ال يعلم بالبديهة إىل ما يعلم هبا: الرابع
  .) ٥ (نة حبسن الصفة وإفراط السعةوفائدته التشويق إىل اجل

 وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم : كقوله تعاىل،) ٦ (إخراج ما ال قوة له يف الصفة إىل ما له قوة فيها: اخلامس
 من  وما يف ذلك،) ٧ ( ما يكون من املاءفلطأ فائدته إبانة القدرة على تسخري األجسام العظام يف ،ا العظمم واجلامع فيه،

ن ذلك  فتضّم،ري الرياح لإلنسانخ وما يالزم ذلك من تس،انتفاع اخللق حبمل األثقال وقطعها األقطار البعيدة يف املسافة القريبة
  .) ٩(القرآنوعلى هذه األوجه اخلمسة جتري تشبيهات . ) ٨ (د النعما من الفخر وتعد عظيماًأنب

 متابعاً هلم يف العرض والتقسيم ، جامعاً آراءهم ومل يكن إالّ،وكما رأينا مل يزد السيوطي على ما ذكره السابقون
  .ية أيضاًالقرآنوالشواهد 

بقول مثلّه  وقد ، ومؤكد وهو ما حذفت فيه األداة،ينقسم باعتبار آخر على مرسل وهو ما مل حتذف فيه األداة : والرابع
 وذكر أن احملذوف ،) ١١( وأزواجه أمهاهتم :ىلبقوله تعا و، أي مثل مر السحاب،) ١٠( وهي متر مر السحاب :الباري
ـُ ألنه ؛بلغأ يكون األداة   .) ١ (لة األول جتوزاًنـزل فيه الثاين مّزن

                                                 
 ٦٥: سورة الصافات) ١(
 ٣/٤٢١ : الربهان:ينظر) ٢(
، ٣/٤٢١: والربهـان للزركـشي   ، ٥٨: وبديع القرآن ، ٢٤٦: والصناعتني، ٧٦، ٧٥: ضمن ثالث رسائل  ،  يف إعجاز القرآن   النكت: ينظر) ٣(

 ٣٩: واآلية من سورة النور
واآلية من  ، ٣/٤٢١: والربهان للزركشي ، ٥٨: وبديع القرآن ، ٢٤٧: والصناعتني، ٧٦: ضمن ثالث رسائل  ،  يف إعجاز القرآن   النكت: ينظر) ٤(

 ١٧١: سورة األعراف
واآلية ، ٣/٤٢١:  والربهان للزركشي  ٥٩ ،٥٨: وبديع القرآن ، ٢٤٧: والصناعتني، ٧٧: ضمن ثالث رسائل  ،  يف إعجاز القرآن   النكت: ينظر) ٥(

 ٢١: من سورة احلديد
 ٥٩: بديع القرآن: ينظر) ٦(
 ٣/٤٢٢: والربهان للزركشي، ٢٤٨: الصناعتني: ينظر) ٧(
 ٢٤: واآلية من سورة الرمحن، ٥٩: وبديع القرآن، ٧٨: رسائلضمن ثالث ،  يف إعجاز القرآنالنكت: ينظر) ٨(
 ٢٠٦، ١/٢٠٥: واملعترك، ٣/١٣١: اإلتقان) ٩(
 ٨٨: سورة النمل) ١٠(
 ٦: سورة األحزاب) ١١(



 

 

 )١٣٢.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

هنا قد أ إال ،دارة التشبيه هو دخوهلا على املشبه بهأن األصل يف عمل أ مفادها ،وقد ذكر قاعدة عن التشبيه املقلوب
قالوا إمنا البيع مثل  : بقوله سبحانهاستشهد و،قلب التشبيه ويكون املشبه هو األصل إما لقصد املبالغة فُي،تدخل على املشبه

با  فعدلوا عن ذلك وجعلوا الّر،با ال يف البيعالكالم يف الّر ألن ؛ا مثل البيعا الرّبإمن: األصل أن يقولوا« : فقال معلقاً، الربوا
  .) ٢( »لّنه اخلليق باِحلأ و، ملحقاً به البيع يف اجلوازأصالً

اخلطاب لعبدة األوثان الذين مسوها آهلة  ألن ؛إن الظاهر العكس« : قال، أفمن خيلق كمن ال خيلق :ومنه قوله تعاىل
 وغالوا حىت صارت عندهم ، ألهنم بالغوا يف عبادهتم؛ فخولف يف خطاهبم، فجعلوا غري اخلالق مثل اخلالق،تشبيهاً باهللا سبحانه

  .) ٣( » الرد على وفق ذلك فجاء، يف العبادةأصالً

وليس : صل اآلية الكرميةأف ،وليس الذكر كاألنثى :بقوله تعاىلمثلّه  و،وقد يأيت القلب يف التشبيه لوضوح احلال
ملراعاة : قيلنه أ  وذكر، )هبتلبت كاألنثى اليت ُوطوليس الذكر الذي ( املعىن ألن ؛دل عن األصل وُع،األنثى كالذكر

 على فهم هذين املوضعني ويكون اعتماداًغري وقد يدخل القلب على . ) ٤( إين وضعتها أنثى : قوله تعاىلقبله ألن ؛اصلوالف
إن املراد كونوا أنصار اهللا « :وقال ،....كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى ابن مرمي  :بقوله تعاىلمثلّه  وقد ،املخاطب

  .) ٥( »...خالصني يف االنقياد كشأن خماطيب عيسى إذ قالوا 

 ويف املدح تشبيه ،قام األدىنمالذم  ألن ؛القاعدة يف الذم تشبيه األعلى باألدىن« إن: وقد ذكر قاعدة أخرى قال فيها
 ، وكذا يف السلب،ياقوت كالزجاج:  ويف الذم،حصى كالياقوت:  فيقال يف املدح،األعلى ظاهر عليه ألن ؛األدىن باألعلى

أمل جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  ،ول ال يف العلونـز أي يف ال،) ٦(  من النساءيا نساء النيب لسنت كأحد ومنه
مثل نوره  :أورد على ذلك.  أي ال جنعلهم كذلك،أي يف سوء احلال ،)٧( كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار

 إذ ال ،وأجيب بأنه للتقريب إىل أذهان املخاطبني. بله فيه األعلى باألدىن ال يف مقام الس شّب،) ٨( كمشكوة فيها مصباح
 حيث مجع ،) ١٠ (ن كل ما ذكره يف القاعدتني كان متتبعا فيه الزركشيأ ،ومما جتدر اإلشارة إليه. ) ٩( »أعلى من نوره فيشبه به

  . بهاستشهدما  وكل ما قاله

 ، وال أكثر من ذلك،تشبيه شيئني بشيئني القرآن مل يقع يف« : قال فيها،وختم التشبيه بفائدة نقالً عن ابن أيب اإلصبع
  .) ١١( »وإمنا وقع فيه تشبيه واحد بواحد

                                                                                                                                                         
 ١/٢٠٦: واملعترك، ٣/١٣٢: اإلتقان: ينظر) ١(
  ٢٧٥:  البقرةواآلية من سورة، ٢٠١:  للطييبالتبيان: وينظر، ١/٢٠٧: واملعترك، ٣/١٣٢: اإلتقان) ٢(
 ١٧: واآلية من سورة النحل، ٢٠١:  للطييبالتبيان: وينظر، ١/٢٠٧: واملعترك، ٣/١٣٢: اإلتقان) ٣(
 ٣٦: واآلية من سورة آل عمران، ١/٢٠٧: واملعترك، ٣/١٣٢: اإلتقان: ينظر)٤(
 ١٤: واآلية من سورة الصف، ١/٢٠٧:  واملعترك١٣٣ ،٣/١٣٢: اإلتقان )٥(
 ٣٢ :سورة األحزاب) ٦(
 ٢٨: سورة ص) ٧(
 ٣٥: سورة النور) ٨(
 ٣/١٣٣: اإلتقان: وينظر، ٢٠٨، ١/٢٠٧: املعترك) ٩(
 ٤٢٩-٣/٤٢٥: الربهان للزركشي: ينظر) ١٠(
 ٦٠: بديع القرآن: وينظر، ١/٢٠٨: واملعترك، ٣/١٣٣: اإلتقان) ١١(



 

 

 )١٣٣.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  :االستعارة

 ويقال يف ، فهي جماز عالقته املشاهبة،ج اجملاز بالتشبيه فتولد بينهما االستعارةزّو« : قال فيه،وعقد فصالً يف االستعارة
  .) ١( »يه مبعناه األصلاللفظ املستعمل فيما شّب: تعريفها

 ، ألهنا موضوعة للمشبه به ال للمشبه؛هنا جماز لغويأواألصح «:  حيث قال،ن االستعارة جماز لغويأح السيوطي ورّج
 كاحليوان اجلريء ،امعم منهأال ملعىن  و، موضوع لألسد ال للشجاع، يرمي أسداًرأيُت: سد يف قولكأ ف،اموال ألعم منه

. يف هذا الرأي) ٣ (القزويين ووقد تابع السيوطي السكاكي. ) ٢( »امإطالق احليوان عليها حقيقة كم ليكون إطالقه عليه،مثالً
 ألهنا ال تطلق على املشبه إال بعد ادعاء دخوله ؛ أمر عقلي ال لغوي يف مبعىن أن التصرف فيها،وقيل جماز عقلي«: وأضاف قائالً

 اإلسم  وليس نقل،وحده اإلسم  ليس فيها غري نقل،ة لغويةضعت له فتكون حقيقا ُوم فكان استعماهلا في،يف جنس املشبه به
  .) ٤( » أن يكون جمازاً عقلياً فلم يبق إالّ،عالم املنقولة بدليل األ، ألنه ال بالغة فيه؛د استعارةاجملّر

 »عرف هباالكلمة من شيء معروف هبا إىل شيء مل ُي« ن حقيقة االستعارة تكمن يف نقلأونقل السيوطي عن بعضهم 
 وهي إلظهار ، وزاد السيوطي عليه يف بيان احلكمة من ذلك،) ٦ ( نسبته فهو البن املعتزعنن مل يفصح إوهذا القول و ،)٥(

 ، لبيان اخلفي؛ »وانه يف أم الكتاب« : بقوله سبحانهاستشهد وقد ، وحلصول املبالغة، وإيضاح الظاهر الذي ليس جبلّي،اخلفي
األوالد تنشأ من األم كما تنشا الفروع من  ألن ؛ فاستعري لفظ األم لألصل، أصل الكتابنه يفإو: إن حقيقته« :فقال معلقاً
بلغ يف أ وذلك ، العيان السماع إىل حّد فينتقل السامع من حّد، وحكمة ذلك متثيل ما ليس مبرئي حىت يصري مرئياً،األصول
  .) ٧( »البيان

 وقد قال ،اً ليكون جلّي كشاهد إليضاح ما ليس جبلّي، ةواخفض هلما جناح الذل من الرمح : بقوله تعاىلاستشهدو
:  وتقدير االستعارة القريبة، جانب مث للجانب جناح فاستعري للذل أوالً،إن املراد أمر الولد بالذل لوالديه رمحة« :معلقاً

. اً ألجل حسن البيان االستعارة يف هذا جعل ما ليس مبرئي مرئي وحكمةُ، أي اخفض جانبك ذالً، جناح الذل هلماواخفض
 الولد من الذل هلما واالستكانة ممكناً احتيج يف االستعارة إىل ما هو يبقوملا كان املراد خفض جانب الولد للوالدين حبيث ال ُي

ل ف مال جانبه إىل جانب السُّْنَم ألن ؛ فاستعري لفظ اجلناح ملا فيه من املعاين اليت ال حتصل من خفض اجلانب،بلغ من األوىلأ
. ) ٨( » بذكر اجلناح كالطائر واملراد خفٌض يلصق اجلانب باألصل وال حيصل ذلك إالّ،خفض جانبهنه أ أدىن ميل صدق عليه

ومثال املبالغة عنده  .)٩() الربهان ( باآليتني الكرميتني وتعليقه عليهما كان نقالً عن الزركشي صاحبن ما أفاده من استشهاٍدإو

                                                 
 ١/٢٠٨: واملعترك، ١٣٤، ٣/١٣٣: اإلتقان) ١(
 ١/٢٠٨: واملعترك، ٣/١٣٤: اإلتقان) ٢(
 ٢/٢٨٤: واإليضاح، ٥٨٨: مفتاح العلوم: ينظر) ٣(
 ٦١، ٤/٦٠: وعروس األفراح، ٢٨٥، ٢/٢٨٤: اإليضاح: وينظر، ١/٢٠٨: واملعترك، ٣/١٣٤: اإلتقان) ٤(
 ١/٢٠٨: واملعترك، ٣/١٣٤: اإلتقان) ٥(
 ٢: البديع: ينظر) ٦(
 ٢٠٩، ١/٢٠٨: واملعترك، ٣/١٣٤: اإلتقان) ٧(
 ٢٤: واآلية من سورة اإلسراء، ١/٢٠٩: واملعترك، ١٣٥، ٣/١٣٤: اإلتقان) ٨(
 ٤٣٣، ٣/٤٣٢: الربهان للزركشي: ينظر) ٩(



 

 

 )١٣٤.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

ر حبقيقته مل يكن فيه من املبالغة ما يف  ولو عّب،وفجرنا عيون األرض: ن حقيقتهأ وذكر ، ض عيوناًوفجرنا األر :قوله تعاىل
  .) ١ (ن األرض كلها صارت عيوناًأاألول املشعر ب

 ومستعار له وهو املعىن ، وهو اللفظ املشبه، ومستعار منه، وهو اللفظ املشبه به،مستعار: وقال إن أركان االستعارة ثالثة
  .خذ ببيان تلك األقسامأ ف، االستعارة كثرية باعتباراتأقسام وأشار إىل أن ،) ٢ (معاجلا

  .فتنقسم باعتبار األركان الثالثة على مخسة أقسام

املستعار « : وقال معلقاً، واشتعل الرأس شيباً :بقوله تعاىلمثلّه  و،استعارة حمسوس حملسوس بوجه حمسوس: حدمهاأ
غ مما أبل وهو ، وكل ذلك حمسوس، والوجه هو االنبساط ومشاهبة ضوء النار لبياض الشيب، له الشيب واملستعار،منه هو النار

. ) ٤ (ومل خيتلف يف تعليقه عن البالغيني الذين سبقوه. ) ٣( » إلفادته عموم الشيب جلميع الرأس؛اشتعل شيب الرأس: لو قيل
أصل املوج حركة « إن: ق على هذه اآلية بقوله وقد علّ،  بعضوتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف :بقوله سبحانهمثلّه أيضاً و
 :قوله تعاىلأيضاً ومنها . ) ٥( » يف الكثرةه واجلامع سرعة االضطراب وتتابع، فاستعمل يف حركتهم على سبيل االستعارة،املاء
والصبح إذا تنفس شرق عند انشقاق الفجر قليالً استعري خروج النفس شيئاً فشيئاً خلروج النور من امل« :ه قائالًووّج

  .) ٧ (وهذا ما اتفق عليه البالغيون. ) ٦( » وكل ذلك حمسوس،جي جبامع التتابع على طريق التدر،قليـالً

 من فلطأإهنا :  وذكر رأي ابن أيب اإلصبع املصري عن هذه االستعارة،يف استعارة حمسوس حملسوس بوجه عقلي: الثاين
فاملستعار منه السلخ الذي هو « : وقال، وآية هلم اليل نسلخ منه النهار :وطي بقول الباريالسيمثلّه وقد . ) ٨ (األوىل

 وجلامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر ، ومها حسيان، واملستعار له كشف الضوء عن مكان الليل،ةكشط اجللد عن الشا
 والترتب أمر ،ف الضوء عن مكان الليل وظهور الظلمة على كش، كترتب ظهور اللحم على الكشط،وحصوله عقب حصوله

 واجلامع ،إن أصل احلصيد النبات:  وقال، فجعلناها حصيداً كأن مل تغن باألمس :قوله تعاىلأيضاً ومنها . ) ٩( »عقلي
  .) ١٠ ( وهو أمر عقلي،اهلالك

                                                 
 ١٢: واآلية من سورة القمر، ٢٠: وبديع القرآن، ٢/١٢٠٢: والكشاف، ١/٢٠٩: واملعترك، ٣/١٣٥: اإلتقان: ينظر) ١(
 واملستعار اللفظ أو املعىن اجلامع، واملستعار منه مشبه به، ه مشبهصواب أن املستعار لال وأولكنه خط، وردت أركان االستعارة عندهاهكذا ) ٢(
 ٤: واآلية من سورة مرمي، ٢١٠، ١/٢٠٩: واملعترك، ٣/١٣٥: اإلتقان) ٣(
 ٤٤١، ٣/٤٣٥: والربهان للزركشي، ٣/٣٣٥، ١/٢٤٤: والطراز، ٦٢٠: ومفتاح العلوم، ٢٧٨: الصناعتني: ينظر) ٤(
واآلية ، ٤/٩٢: وعروس األفراح ، ١/٢٤٤: والطراز، ٢/٢٩٦: واإليضاح، ٢١: بديع القرآن : وينظر، ١/٢١٠ :واملعترك، ٣/١٣٥: اإلتقان) ٥(

 ٩٩: من سورة الكهف
 ١٨: واآلية من سورة التكوير، ١/٢١٠: واملعترك، ٣/١٣٥: اإلتقان) ٦(
 ٢١: وبديع القرآن، ٢٨٠: الصناعتني: ينظر) ٧(
 املـصري اسـتعارة     وإمنا عدّ ، فلم يرد هذا القول عند صاحب بديع القرآن       ، اأيب اإلصبع املصري خط   لقد نسب السيوطي هذا القول إىل ابن        ) ٨(

 ٢١: بديع القرآن: وينظر،  من استعارة احملسوس للمحسوس يف أمر معقولألطفاحملسوس للمعقول يف أمر معقول 
، ٣/٣٣٥، ١/٢٤٤: والطراز، ٢/٢٩٦: واإليضاح، ٦٢٠: لومومفتاح الع ، ٢٧٩: الصناعتني: وينظر، ١/٢١٠: واملعترك، ٣/١٣٦: اإلتقان) ٩(

 ٣٧: واآلية من سورة يس، ٣/٤٤١: والربهان للزركشي
واآلية مـن   ، ٣/٤٤٢: والربهان للزركشي ، ٣٣٦، ٣/٣٣٥: والطراز، ٦٢١: ومفتاح العلوم ، ١/٢١٠: واملعترك، ٣/١٣٦: اإلتقان: ينظر) ١٠(

 ٢٤: سورة يونس



 

 

 )١٣٥.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

إهنا من : االستعارة أيضاً وقد ذكر قوالً البن أيب األصبع املصري عن هذه ،استعارة معقول ملعقول بوجه عقلي: ثالثال
 ،مستعار منه) النوم (دإن الرقا:  وقال، من بعثنا من مرقدنا : امسهل هذا القسم بقوله عّزومثّ. ) ١ ( االستعاراتفلطأ

ق  وعلّ، وملا سكت عن موسى الغضب :وبقوله تعاىل. ) ٢ ( واجلامع عدم ظهور الفعل والكل عقلي،واملوت مستعار له
 ، والغضب مستعار له، والساكت مستعار منه،إن السكوت مستعار:  فقال، الكرمية ببيان أركان االستعارة فيهاعلى هذه اآلية

  .) ٣ ( هبذا القولاًمكتفي

مستهم « : نذكر منها قوله تعاىل، بآيات قرآنية كثريةاستشهد وقد ،يف استعارة حمسوس ملعقول بوجه عقلي: الرابع
 ومها ، واجلامع اللحوق، ملقاساة الشدة، وهو حمسوس، وهو حقيقة يف األجسام،ري املساستع« : قال، »البأساء والضراء

 غَالقذف والدْم«إن  :ق على هذه اآلية الكرمية بقولهوقد علّ بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغهأيضاً ومنها . ) ٤( »عقليان
  :، فاصدع مبا تؤمر وقال يف قوله تعاىل. ) ٥( »ن ومها معقوال،ا ومها حمسوسان واحلق والباطل مستعار هلم،مستعاران

ن كان إ و،) بلغ (بلغ منأ واجلامع التأثري وهو ، للتبليغ وهو معقول، وهو حمسوس،ة وهو كسر الزجاج،عْداستعري الّص«
  .)٦(» والصدع يؤثر جزماً، فقد ال يؤثر التبليغ؛بلغ من تأثري التبليغأتأثري الصدع  ألن ؛مبعناه

 ، نا ملا طغا املاء محلناكم يف اجلارية« :بقوله سبحانهمثلّه  و، واجلامع عقلي أيضاً،استعارة معقول حملسوس: اخلامس
 ،) ٧( » وهو عقلي أيضاً، واجلامع االستعالء، واملستعار له كثرة املاء وهو حسي،املستعار منه التكرب وهو عقلي« :ق قائالًوعلّ

  .) ٩( وجعلنا آية النهار مبصرة : وقوله،) ٨( تكاد متيز من الغيظ :أيضاً ومنه 

  وابن أيب اإلصبع املصري،) ١٠ (لقد تابع السيوطي يف تقسم االستعارة على مخسة أقسام باعتبار أركاهنا الثالثة السكاكي

  . واعتمد على ما ذكروه من شواهد قرآنية أيضاً، فقد سبقوه يف هذا التقسيم،) ١٢ (والزركشي،) ١١(

                                                 
 ٢١: بديع القرآن: ينظر) ١(
 من سورة   واآلية، ٤/١٠٣: وعروس األفراح ، ٣/٣٣٦، ١/٢٤٤: والطراز، ٢/٢٩٨: واإليضاح، ١/٢١٠: واملعترك، ٣/١٣٦: اإلتقان: ينظر) ٢(

 ٥٢: يس
، ٢٣: وبديع القـرآن  ، ٦٢٢، ٦٢١: ومفتاح العلوم ، ١٣٣: وهناية اإلجياز ، ٢٧٨: والصناعتني، ١/٢١٠: واملعترك، ٣/١٣٦: اإلتقان: ينظر) ٣(

 ١٥٤: واآلية من سورة األعراف، ٣/٤٤٢: والربهان للزركشي، ٣/٣٣٦، ١/٢٤٤: ازوالطر
 ٢١٤: واآلية من سورة البقرة، ٦٢٢: مفتاح العلوم: وينظر، ١/٢١٠: واملعترك، ٣/١٣٦: اإلتقان) ٤(
، ٢١: وبديع القـرآن  ، ٦٢٢: علومومفتاح ال ، ١٣٣: وهناية اإلجياز ، ٢٧٨: الصناعتني: وينظر، ٢١١، ١/٢١٠: واملعترك، ٣/١٣٦: اإلتقان) ٥(

 ١٨: واآلية من سورة األنبياء، ٣/٤٤٢: والربهان للزركشي، ٣٣٨، ٣/٣٣٧: والطراز، ٢٢
: واإليـضاح ، ٦٢٢: ومفتـاح العلـوم   ، ٨٠: ضمن ثالث رسائل  ،  يف إعجاز القرآن   النكت: وينظر، ١/٢١١: واملعترك، ٣/١٣٦: اإلتقان) ٦(
 ٩٤: واآلية من سورة احلجر، ٣/٤٣٧: والربهان للزركشي، ٢/٢٩٧
واآلية مـن   ، ٣/٤٤٣: والربهان للزركشي ، ٣/٣٣٩، ١/٢٤٦: والطراز، ٦٢٣: مفتاح العلوم : وينظر، ١/٢١١: واملعترك، ٣/١٣٧: اإلتقان) ٧(

 ١١: سورة احلاقة
 ٨: سورة امللك) ٨(
 ١٢: سورة اإلسراء) ٩(
 ٦٢٠: مفتاح العلوم: ينظر) ١٠(
 ٢١: بديع القرآن: ينظر) ١١(
 ٣/٤٤١: الربهان للزركشي: ينظر) ١٢(



 

 

 )١٣٦.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 ،) ١ (جنس اسم  واألصلية ما كان اللفظ املستعار فيها،باعتبار اللفظ على أصلية وتبعيةأيضاً ستعارة تنقسم ن االأوذكر 
 ما كان هيما التبعية فأ. ) ٤( يف كل واد : وقوله،) ٣( من الظلمات إىل النور  و،) ٢( حببل اهللا :بقوله تعاىلمثلّه و

فالتقطه آل   كقول اهللا سبحانه، وكاحلروف،ثل يف اآليات املتقدمةاملشتقات كما ُم كالفعل و،) ٥ (جنس اسم اللفظ فيها غري
ة ي واحلزن على االلتقاط بترتيب غلبة الغائالعداوةبه ترتب ش« : وقال عن هذه اآلية الكرمية، فرعون ليكون هلم عدواً وحزناً

 ه وقد تابع، من الشواهد اليت ذكرها القزويينالقرآينا الشاهد وهذ. ) ٦( » مت استعريت يف املشبه الالم املوضوعة للمشبه به،عليه
  .) ٧ (السيوطي فيه استشهاداً وتعليقاً

  : ومطلقة، وجمردة،ةم باعتبار آخر االستعارة على مرشحوقّس

 ي احلموحجة وابن ، والزركشي، وقد تابع يف هذا القول ابن أيب اإلصبع املصري،بلغ استعارةأهنا أذهب إىل : واألوىل
اؤلئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت  :بقوله تعاىلمثلّه  و،م املستعار منهئهنا تقترن مبا يالأ وأضاف ،) ٨(

  .) ٩( »الئمه من الربح والتجارةيرن مبا  مث قُ،لالستبدال واالختياراستعري االشتراء « :فقال معلقاً ،جتارهتم

فأذاقها اهللا لباس اجلوع  : بقوله تعاىل هلااستشهد و،مبا يالئم املستعار له وذكر إهنا تقترن ،ةوهي اجملرد: الثانية
:  لقالالترشيح ولو أراد ،رن مبا يالئم املستعار له من اإلذاقة مث قُ،استعري اللباس للجوع« : اآليةه وقال عن هذ، واخلوف
  .) ١٠( »اطناً ملا يف لفظ اإلذاقة من املبالغة يف األمل ب؛بلغأ لكن التجريد ،فكساها

 سار على منوال ،م مبحاولة االستشهاد بنص قرآين ق واكتفى هبذا القول ومل ي، تقترن بواحد منهاإالّ: قال عنها: والثالثة
 وبّين لكل من النوعني األولني ،مطلقة و ، جمّردة ،مرشحة :  الذي قام بتقسيم االستعارة على ثالثة أنواع ،) ١١ (القزويين

  .أما النوع األخري فلم ميثّل له ،بشواهد قرآنية 

 حيث قال عن األوىل ، وأخذ يبني هذه األقسام ، وتصرحيية، ومكنية،لية ي وختي،تنقسم باعتبار آخر على حتقيقية أيضاً و
 ،)٢( وأنـزلنا إليكم نوراً : حنو ،عقالً أو  ،)١( فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف : حنو،ما حتقق معناها حساً«  وهي،

  .) ٤( » منهما متحقّق عقالً فإن كالً، أي الدين احلق،) ٣( أهدنا الصراط املستقيم ،أي بياناً واضحاً وحجة دامغة 

                                                 
  ٤/١٠٨: وعروس األفراح، ٢/٢٩٨: واإليضاح، ٦١٠: ومفتاح العلوم، ٢١١/ ١: واملعترك، ٣/١٣٧: اإلتقان: ينظر) ١(
 ١٠٣: سورة آل عمران) ٢(
 ١١: سورة الطالق) ٣(
 ٢٢٥: سورة الشعراء) ٤(
 ٤/١٠٨: وعروس األفراح، ٢/٩٨: واإليضاح، ٦١٠: مومفتاح العلو، ٢١١/ ١: واملعترك، ٣/١٣٧: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٨: واآلية من سورة القصص، ٢١٢/ ١: واملعترك، ١٣٨ ،٣/١٣٧: اإلتقان) ٦(
 ٢/٢٩٩: واإليضاح، ٣١٦، ٣١٥: التلخيص: ينظر) ٧(
  ٤٩:  األدبنةوخزا، ٣/٤٣٨: والربهان للزركشي، ٩٩: حترير التحبري: ينظر) ٨(
: والربهان للزركـشي  ، ٤/١٣١: وعروس األفراح ، ٢/٣٠٢: واإليضاح، ١٩: بديع القرآن : وينظر، ٢١٢/ ١: كواملعتر، ٣/١٣٨: اإلتقان) ٩(
 ١٦: واآلية من سورة البقرة، ٣/٤٣٨
واآلية من سـورة    ، ٣/٤٣٨: والربهان للزركشي ،٢/٣٠١: واإليضاح، ١٢٤: هناية اإلجياز : وينظر، ٢١٢/ ١: واملعترك، ٣/١٣٨: اإلتقان) ١٠(

 ١١٢: النحل
 ٢/٣٠٠: واإليضاح، ٢١٢/ ١: واملعترك، ٣/١٣٨: اإلتقان: ينظر) ١١(



 

 

 )١٣٧.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

أن يضمر التشبيه يف النفس فال يصرح بشيء من أركانه سوى املشبه ويدل على ذلك التشبيه املضمر « :وقال عن الثانية
 ويسمى ذلك التشبيه املضمر استعارة بالكناية ومكنياً عنها؛ ألنه مل يصرح ،به به يف النفس بأن يثبت للمشبه أمر خمتص باملش

لية ؛ ألنه ي ويسمى إثبات ذلك األمر املختص باملشبه به للمشبه استعارة ختي، ويقابله التصرحيية، بل دلّ عليه بذكر خواصه،به 
املشبه وقوامه يف وجه الشبه ؛ لتخيل أن املشّبه من جنس  وبه يكون كمال ،ستعري للمشبه ذلك األمر املختص باملشبه به اقد 

 فلم ، وأضمر يف النفس ، شّبه العهد باحلبل ،) ٥( الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه :ومن أمثلة ذلك . املشبه به 
.  هو احلبل ،شبه به  ودلّ عليه بإثبات النقيض الذي هو من خواص امل،يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى العهد املشّبه 

فأذاقها اهللا لباس  ،مه وهو االشتعال ز ودلّ عليه بال، طوى ذكر املشبه به وهو النار ،) ٦( واشتعل الرأس شيباً :وكذا 
 :ومن التصرحيية آية ... قة ادرك من أثر الضر واألمل مبا يدرك من طعم املر فأوقع عليه األذشّبه ما ُي) ٧( اجلوع واخلوف

البأساء والضراءمستهم  )٨ (، من بعثنا من مرقدنا )١٠( »)٩ (.  

 ، أو من كان ميتاً فأحييناه : حنو ، بأن يكون اجتماعهما يف شيء ممكناً ،وفاقية « :باعتبار آخر على أيضاً وتنقسم 
 واإلحياء واهلداية ،ىل املطلوب لداللة على ما يوّصل إا استعري اإلحياء من جعل الشيء حياً للهداية اليت هي ،فهديناهأي ضاالً 

  .) ١١( »مما ميكن اجتماعهما يف شيٍء

 واجتماع الوجود ،املعدوم للموجود لعدم نفعه اسم  كاستعارة،ماال ميكن اجتماعهما يف شيء« :وعلى عنادية وهي 
فبشرهم بعذاب  : حنو ،  وهي ما استعمل يف ضد أو نقيض،يحية ملومن العنادية التهكمية والت. ) ١٢ (والعدم يف شيٍء ممتنع

خبار مبا يسّر لإلنذار الذي هو ضده بإدخاله يف جنسها على سبيل التهكم  استعريت البشارة وهي يف اإل، أي أنذرهم ، أليٍم
 ذق إنـك أنت العزيز الكرمي ،) ١٤ ( عىن الغوّي السفيه هتكماً، إنك ألنت احلليم الرشيُد : وحنو،) ١٣ (واالستهزاء

)١٦(»)١٥(.  

                                                                                                                                                         
 ١١٢: سورة النحل) ١(
 ١٧٤: سورة النساء) ٢(
 ٥: سورة الفاحتة) ٣(
  ٢١٢/ ١: واملعترك، ٣/١٣٨: اإلتقان) ٤(
 ٢٧: سورة البقرة) ٥(
 ٤: سورة مرمي) ٦(
 ١١٢: سورة النحل) ٧(
 ٢١٤: سورة البقرة) ٨(
 ٥٢: يسسورة ) ٩(
 ٢/٣٠٩: اإليضاح: وينظر، ٢١٣، ٢١٢ /١: واملعترك، ١٣٩ ،٣/١٣٨: اإلتقان) ١٠(
 ١٢٢: واآلية من سورة األنعام، ٢/٢٨٩: واإليضاح، ٣٠٨: التلخيص: وينظر،٢١٣/ ١: واملعترك، ١٤٠ ،٣/١٣٩: اإلتقان) ١١(
 ٢/٢٨٩: واإليضاح، ٣٠٩، ٣٠٨: التلخيص: ينظر) ١٢(
 ٢١: واآلية من سورة آل عمران، ٢/٢٩٠: واإليضاح، ١/١٥٨: الكشاف: ينظر) ١٣(
 ٨٧: واآلية من سورة هود، ٢/٢٩٩: اإليضاح: ينظر) ١٤(
 ٤٩: سورة الدخان) ١٥(
  ٢١٣/ ١: واملعترك، ٣/١٤٠: اإلتقان) ١٦(



 

 

 )١٣٨.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

وما تفرع من العنادية، وآخذاً ،  كان متابعاً القزويين يف تقسيم االستعارة على وفاقية وعنادية-كما رأينا–إن السيوطي 
  .بشواهده وتعليقاته

واعتصموا  : حنو،أن يكون وجه الشبه فيها منتزعاً من متعدد « : وهي ،متثيلية : وذكر أهنا تنقسم باعتبار آخر على 
 من قع يف مهواة حببٍل وثيٍق ُمَدلّى شّبه استظهار العبد باهللا ووثوقه حبمايته والنجاة من املكاره باستمساك الوا، حببِل اهللا مجيعاً

  .) ١( »مكان مرتفع يؤمن انقطاعه

 وعلّق على هذه اآلية ، قواريَر من فضٍة. قواريراً : ومثّلها بقوله سبحانه ،قد تكون االستعارة بلفظني  إنه ونبه إىل
 : ومنها قوله تعاىل ،) ٢ ( بل يف صفاء القارورة وبياض الفضة،أي أن تلك األواين ليست من الزجاج وال من الفضة : قوله ب
فصب عليهم ربك سوط عذاٍب ،واملعىن ،يالم  والسوط كناية عن اإل،ن الصب كناية عن الدوام إ : وقال عن هذه اآلية 
  .) ٣ (هبم عذاباً مؤملاًعذّ

 إذ نقل ما ذكره الزركشي من االستشهاد هباتني اآليتني ،) ٤ (الزركشي إليه ده السيوطي يف هذا التنبيه سبقهإنّ ما أفا
  .  ومل يزد عليه شيئاً،أيضاً والتعليقات 

هاماً فيها إي ألن ؛ القرآن  وأطلقها قوم يف،الكرمي بناًء على إنكارهم اجملاز  القرآن وأشار إىل أن قوماً أنكروا االستعارة يف
كذلك نقل .  وعزا السيوطي هذا القول إىل القاضي عبد الوهاب املالكي ،ألنه مل يرد يف ذلك إذنٌ من الشرع و ،للحاجة 

 والعلم ، ويكون هذا من قبيل أن اهللا عامل ، وإن امتنعوا امتنعنا ،إن أطلق املسلمون االستعارة فيه أطلقناها : لطرطوسيلقوالً 
  .) ٥(التوقيف به لعدم  مث ال نِصفه،هو العقل

تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البالغة « : حيث قال ،وذكر يف فائدة ثانية مراتب فنون البالغة وما اتفق عليه البالغيون
ة  االستعارة أعلى مراتب الفصاح واجملاز أبلغ ؛ فإذاً،واتفق البلغاء على أن االستعارة أبلغ منه ؛ ألهنا جماز وهو حقيقة. وأشرفها

الظاهر؛ ألهنا كاجلامعة بني  إنه :بلغ من الكناية كما قال يف عروس األفراح أواالستعارة . ) ٦ ( وكذا الكناية أبلغ من التصريح،
 ويليها ، كما يؤخذ من الكشاف ، وأبلغ أنواع االستعارة التمثيلية ، ويف الكناية خالف ،ألهنا جماز قطعاًو ،كناية واستعارة 

يلية أبلغ من التحقيقية يوالتخ. ) ٨ (والترشيحية أبلغ من اجملردة واملطلقة. ) ٧ (ه ألطييب الشتماهلا على اجملاز العقليح ب صّر،املكنية 
  .) ٩( » ال زيادة يف املعىن ال توجد يف غري ذلك، واملراد باألبلغية إفادة زيادة التأكيد واملبالغة يف كمال التشبيه ،

                                                 
 ١٠٣: واآلية من سورة آل عمران، ٢١٤/ ١: واملعترك، ٣/١٤٠: اإلتقان) ١(
 ١٦، ١٥:  من سورة اإلنسانتانيواآل، ٢١٤/ ١: واملعترك، ٣/١٤٠: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ١٣: واآلية من سورة الفجر، ٢١٤/ ١: واملعترك، ٣/١٤٠: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٣/٤٤٤: الربهان للزركشي: ينظر) ٤(
 ٣/٤٣٢: ربهان للزركشيوال، ٢١٤/ ١: واملعترك ،١٤١، ٣/١٤٠: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٦٤٩: مفتاح العلوم: ينظر) ٦(
 ٢٨٢ ،٤/٢٨١ :عروس األفراح: ينظر) ٧(
 ٢/٣٠٢: اإليضاح: ينظر) ٨(
  ٢١٤،٢١٥/ ١: واملعترك، ٣/١٤١: اإلتقان) ٩(



 

 

 )١٣٩.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

من املهم حترير الفرق بني « : إذ قال ،رق بني االستعارة والتشبيه احملذوف األداة وختم فصل االستعارة بتحرير الف
فهل : فإن قلت ) ١( صٌم بكٌم عمٌي : قال الزخمشري يف قوله تعاىل ،)  أسدزيٌد ( حنو،االستعارة والتشبيه احملذوف األداة 
 وهم ، تشبيهاً بليغاً ال استعارة؛ألن املستعار له مذكور  واحملققون على تسميته،خمتلف فيه: يسمى ما يف اآلية استعارة؟ قلت

يراد املنقول عنه واملنقول له  ألن  وجيعل الكالم ِخلْواً عنه صاحلاً،املنافقون؛ وإمنا تطلق االستعارة حيث ُيطوى ذكر املستعار له 
وعلله . ) ٢ ( ويضربون عنه صفحاً،شبيه  املهرة يتناسون التالـُمفلقني ومن مثَّ ترى ،لوال داللة احلال أو فحوى الكالم 

ال ميكن كونه ) زيٌد أسٌد( و،بأن من شرط االستعارة إمكان محل الكالم على احلقيقة يف الظاهر وتناسي التشبيه: السكاكي
  وليس من،وما قااله ممنوع : وقال يف عروس األفراح  .)٣ ( وتابعه صاحب اإليضاح، فال جيوز أن يكون استعارة ،حقيقة 

 البد من عدم صالحيته لكان : وقال،بل لو عكس ذلك :  قال ،شرط االستعارة صالحية الكالم لصرفه إىل احلقيقة يف الظاهر
 وإمنا ، وصرفناه إىل حقيقته ، فإن مل تكن له قرينة امتنع صرفه إىل االستعارة ،االستعارة جماز ال بد له من قرينة  ألن أقرب ؛

قال . فاإلخبار به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته) زيٌد أسٌد (: حنو ،إما لفظية أو معنوية : ة نصرفه إىل االستعارة بقرين
 وتارة يقصد به االستعارة ، فتكون أداة التشبيه مقدرة ،تارة ُيقصد به التشبيه : قسمان  إنه )زيٌد أسٌد (:والذي خنتاره يف حنو: 

 صارفة إىل  قرينةٌواإلخبار عنه مبا ال يصلح له حقيقةً) زيد ( وذكر، يف حقيقته  ويكون األسد مستعمالً،فال تكون مقّدرة 
 واالستعارة ، وإن مل تكن فنحن بني إضمار واستعارة ، إليه  فإن قامت قرينة على حذف األداة صرنا،االستعارة دالة عليها 

الفرق بينهما أن : ) ٤ ( وكذا قال حازم،وانني البالغة وّممن صّرح هبذا الفرق عبد اللطيف البغدادي يف ق.  فيصار إليها ،أوىل 
تقدير  ألن  والتشبيه بغري حرف على خالف ذلك ؛،االستعارة وإن كان فيها معىن التشبيه فتقدير حرف التشبيه ال جيوز فيها 

  .) ٥( »حرف التشبيه واجب فيه

 ، بني االستعارة والتشبيه احملذوف األداة إن جهد السيوطي يف ما حرره يكمن يف مجع ما ذكره السابقون عن الفرق
  .  ومل نلمح له أي دور أو مشاركة يف رأي أو قول إىل جانب اآلراء اليت بسطها،وعرض آرائهم 

 مسرفاً يف ، السابقونملا قاله فلم يكن إالّ مكرراً – كما رأينا –ومل خيتلف يف حبثه فن االستعارة عن فن التشبيه 
 ومل يكن مهه إالّ بيان طريف التشبيه أو االستعارة ،الكرمي  القرآن  بعيداً عن الذوق الفين وتلمس بالغة،التقسيمات والتفريعات 

 ودليل ذلك ، السكاكي والقزويين والسبكي والزركشي وغريهم ممن اهتموا بالتقسيمات منهج عليه غلبوقد . ووجه التشبيه 
  صاحب كتاب،) هـ٤٠٦ت (قف قليالً عند تعليقات الشريف الرضيولكن لو ن. تكاء عليهااستمرار الشواهد نفسها واإل

 وإيصال التصوير ، وقفاته وملساته البالغية لوجدنا بوناً شاسعاً يف الشرح والتحليل تأملناو) القرآنتلخيص البيان يف جمازات (
 :قال معلقاً إذ  ،) ٦(  محلناكم يف اجلاريةإنا ملا طغا املاء : قوله تعاىل وقفته املتميزة عند من ذلك، إىل ذهن املتلقيالقرآين

 وارتفاع أثباجه حبال ، أمواجه  وهو تشبيه للماء يف طموِِّ،وهذه استعارة واملراد هبا قريب من املراد باالستعارتني األوليني «
 فلم يضبطوا مقدار ،انه معىن طغى املاء أي كثُر على ُخّز: وقال بعضهم .  ومشخ متكرباً ، الذي عال متجرباً ،الرجل الطاغي 

 خيرجون منهما على قدر ما يراه اهللا سبحانه ، وللرياح خزنة من املالئكة عليهم السالم ،للماء خزنة  ألن ما خرج منه كثرة ؛
                                                 

 ١٨: سورة البقرة) ١(
 ٣/٤١٩: والربهان للزركشي، ٢٩٩، ٣/٢٩٨: وعروس األفراح، ١/٣٧: الكشاف: ينظر) ٢(
 ٣/٤١٩: للزركشيوالربهان ، ٣/٢٩٩: وعروس األفراح، ٢٨١، ٢/٢٨٠: واإليضاح، ٥٨٣: مفتاح العلوم: ينظر) ٣(
 ٣/٤١٨: والربهان للزركشي، ٣/٣٠٠: وعروس األفراح، ٣٨٧، ٣٨٦: منهاج البلغاء: ينظر) ٤(
 ٣/٤١٨: والربهان للزركشي، ٤/٥٧، ٣/٢٩٨،٢٩٩: عروس األفراح: وينظر، ٢١٦، ٢١٥/ ١:  واملعترك١٤٢ ،٣/١٤١: اإلتقان) ٥(
 ١١: سورة احلاقة) ٦(



 

 

 )١٤٠.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

ل نقذف باحلق على « :قال يف قول الباري سبحانه و. ) ١( » على ما وردت به اآلثار، ومنافع البالد ،من مصاحل العباد 
حقيقة القذف من صفات األشياء الثقيلة  ألن وهذه استعارة ؛«: ) ٢( فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفونالباطل 

لة احلجر الثقيل الذي يرضُّ ما صكّه ويدمغ ما نـز فجعل سبحانه إيراد احلق على الباطل مب،اليت ُيرجم هبا كاحلجارة وغريها 
 ومل ،فيدمغه : فقال سبحانه ،على الباطل وفّى االستعارة حقها وأعطاها واجبها  وملا بدأ تعاىل بذكر قذف احلق ،ه مّس
 فكأن احلق أصاب دماغ ،الدمغ إمنا يكون عن وقوع األشياء الثقال على طريق الغلبة واالستعالء  ألن ؛) فيذهبه ويبطله (:يقل

  .) ٣( » والزاهق اهلالك،اهقفإذا هو ز : ولذلك قال سبحانه من بعد ،الباطل فأهلكه والدماغ مقتل 

 مستقلة أو واضحة فقد كان اجملاز جبملته -بعد–ومل تكن يف عصر الشريف الرضي ومن سبقه من البالغيني املصطلحات 
 فلم يكن هم الشريف ، وقد يتخصص باالستعارة واجملاز كما هي احلال عند الشريف الرضي ،يشمل صور البيان بعامة 
 وقد تنبه الباحثون.  بذلك الفارق جلياً بينهمافبان ، واجلامع بينهما مثلما وجدنا عند السيوطي ،تعارة الرضي بيان أركان االس

  . وبينوا وقفاته وذوقه األديب، ودوره يف البالغة العربية ،إىل الشريف الرضي ) ٤(

                                                 
 ٣٤٤، ٣٤٣: تلخيص البيان) ١(
 ١٨: سورة األنبياء) ٢(
 ٢٢٨: تلخيص البيان) ٣(
  ٣١ – ٢٥: وجماز القرآن حملمد حسني الصغري، ٩٣ -٦٩: ومقدمة يف دراسة البيان العريب، ٨٣-٧٨: مفهوم االستعارة: ينظر) ٤(



 

 

 )١٤١.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  

א א
א א

 وغاية ال يصل إليها إالّ من لَطُف طبعُه وصفت ،من أساليب البيان  وأسلوباً ، من مظاهر البالغة اًتعد الكناية مظهر
  .) ١ ( والقضية إال ويف طيها برهاهنا، ويكمن السرُّ يف بالغتها أهنا يف صور كثرية ال تأيت بالدعوى إالّ ومعها دليلها ،قرحيته

 وحيناً ، وهي حيناً رامسةٌ مصّورة موحية ، بنصيبها كامالً يف أداء املعاين وتصويرها خري أداء« يةالقرآنوتقوم الكناية 
 وكثرياً ما تعجز احلقيقة أن ، وحيناً موجزة تنقل املعىن الكبري يف اللفظ القليل، تتجنب ما ينبو عن األذن مساعه،بةمؤدبة مهذّ

 :صورة املوحية قوله سبحانه الكناية املفمن. ) ٢( »يةالقرآن يف املواضع اليت وردت فيها الكناية ، الكنايةكما أدتهتؤدي املعىن 
التعبري عن البخل باليد املغلولة إىل « نإ ف،) ٣( »وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حمسوراً«

 ،أن متتدت إىل العنق ال تستطيع  فهذه اليد اليت غلّ،ة املذمومة يف صورة قوية بغيضة منفرة فيه تصوير حمسوس هلذه اخللّ،العنق
بسطها كل البسط يصور لك صورة ب والتعبري ؛وهو بذلك يرسم صورة البخيل الذي ال تستطيع يده أن متتد بإنفاق وال عطية

 وهكذا استطاعت الكناية أن تنقل ، هبا شيءي فال يبق، كهذا الذي يبسط يده، من ماله على شيءيهذا املبذر الذي ال يبق
ياءيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث وال جتسسوا  :قوله تعاىلأيضاً ها ومن. ) ٤( » مؤثراًاملعىن قوياً

 إن املتأمل يف ،) ٥( وال يغتب بعضكم بعضاً أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم
 حىت جعله حلم ، مث مل يقتصر على ذلك، حلم إنسان آخر مثلهنسان اإلل االغتياب بأكلثّكيف ُم« هذه اآلية الكرمية يرى

  وذلك، فشديد املناسبة جداً،فأما متثيل االغتياب بأكل حلم إنسان آخر مثله.  ميتاًحىت جعله ومل يقتصر على حلم األخ ،األخ
أكل اللحم  ألن ، حلم من يغتابهنسان اإل ومتزيق العرض مماثل ألكل، ومتزيق أعراضهم،االغتياب إمنا هو ذكر مثالب الناسألن 

 وهذا ، يكون مثل كراهة حلم أخيهه ال إال أن،ومن املعلوم أن حلم اإلنسان مستكره عند إنسان آخر مثله. فيه متزيق ال حمالة
  .) ٦( » وال حيس هبا، ال يشعر بغيبتهاملغتاب فألجل أن ،) ميتاً ( وأما قوله، ال أمد فوقها،القول مبالغة يف االستكراه

 ،) البديع (يف كتابه وإذا نأيت إىل بدايات هذا الفن جند أن أول من عقد هلذا الفن يف كتاب بالغي متخصص ابن املعتز
 على ابن املعتز البالغي هو أن حبثه كان جمرداً من التحليل وبيان قيمة ُيحسب إال أن الذي ، بأمثلة شعرية ونثريةاستشهدوقد 
 حيث ،الذي سبقه زمناً يف دراسته لفن الكناية  ومل يضع حداً للكناية خالفاً للمربد، وبني فن التعريضاً بينهاط خال،الكنايةفن 

 من ذلك ،) ٧ (مل يدع شاهداً واحداً إال وقام بشرحه وحتليله وبيان مقاصده ومعانيه مبا يناسب املعىن املراد إنه كان له الفضل يف

                                                 
 ١٣١: البالغة الواضحةو، ٣٥٤:  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع:ينظر) ١(
 ٢٠٧: قرآن الكرميالتعبري الفين يف ال) ٢(
 ٢٩: سورة اإلسراء) ٣(
 ٢٢٦: من بالغة القرآن) ٤(
 ١٢: سورة احلجرات) ٥(
 ٢٢٧، ٢٢٦: من بالغة القرآن) ٦(
 ٣٦٨، ٣٦٧: البالغة والتطبيق: ينظر) ٧(



 

 

 )١٤٢.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

أكل الطعام يف الدنيا   كل من ألن،كناية بإمجاع عن قضاء احلاجة« : قال،) ١( عامكانا يأكالن الط :قول الباري سبحانه يف
جنده حبث يف  ،)نقد الشعر (صاحب كتاب  وإذا أتينا إىل قدامة بن جعفر.) ٢( » إذا قام حلاجة اإلنسان،جنا وأجنى: قال ُي،أجنى

 إليها أو حملة تدل عليها كما قال ، كثرية بإمياءمالً على معاٍن مشتلوهو أن يكون اللفظ القلي«: نه بقولهوبّي) اإلشارة (كتابه فن
 وقد قال عن ،) ردافاإل (ئتالف اللفظ واملعىن فنإ من أنواع  وعّد،) ٣( »هي حملة دالة:  فقال، وقد وصف البالغة،بعضهم
 معىن بل بلفظ يدل على ،ك املعىنوهو أن يريد الشاعر داللة على معىن من املعاين فال يأيت باللفظ الدال على ذل« :هذا الفن

 يف الكناية وال سيما فاده قدامة يف هذين الفنني يدخلن ما أإو. ) ٤( »ان عن املتبوعب على التابع أ فإذا دلّ،هو ردفه وتابع له
  .) ٥ (الفن الثاين

 ،رداف واملماثلة ىل جانب فن التعريض واإلإ و،ومل يستقر مفهوم الكناية مبعناه االصطالحي عند أيب هالل العسكري
أن « : حيث قال،على شرح كل ما هو من الكناية ) املماثلة ( وأطلق مصطلح،مدار الكناية ) اإلرداف (فقد أدار مصطلح

 :نبئ إذا أورده عن املعىن الذي أراده كقوهلم ُي إنه  إالّ،ريد املتكلم العبارة عن معىن فيأيت بلفظة تكون موضوعة ملعىن آخر ُي
) ٦( »ستعمل فيه متثيالًا وإمنا ،وليس موضوع نقاء الثوب للرباءة من العيوب . عيب فيه  ال إنه يريدون به، ) نقُي الثوبفالنٌ(

 والتلويح ، والتعريض، واإلمياء ،التفخيم:  وذكر أن من أنواعها ،على إدخال الكناية يف باب اإلشارة  وقد عمل ابن رشيق.
) ٨ ( وشرطاً من شروط البالغة، فقد حتدث عن حسن الكناية وعّدها أصالً من أصول الفصاحة ،أما ابن سنان اخلفاجي ،)٧ (...

أصبح  وعندما جاء عبد القاهر اجلرجاين.عتمد على أمثلته نفسهاا و، وأفاد ما أتى به قدامة ،) ٩ (عن اإلردافأيضاً  وحتدث ،
أن ُيريد املتكلم إثبات معىن من « : فقد عّرفها بقوله،ا واستقرت شواهده، وُعرف مفهومها ،للكناية مدلول اصطالحي علمي

 وجيعله ، إليه  فيومئ به،وردفه يف الوجود  إليه  ولكن جييُء إىل معىن هو ت،املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة 
 وحبث السكاكي. عريفاً واستشهاداًوقد اتكأ معظم البالغيني على ما أتى به اجلرجاين يف ما خيص الكناية ت. ) ١٠( »دليالً عليه

لفظ : الكناية « : إذ قال ،من بعده ووضعه يف حّد منطقي  وأتى القزويين،) ١١ (موضوع الكناية ضمن مبحث دالالت األلفاظ
  .) ١٢( »أُريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ

واشتقاقه من قوهلم .  إذا قلت قوالً وأنت تعنيه ، و بفالنأعرضت لفالن :  ُيقال ،خالف التصريح « :أما التعريض فهو 
وقد عرف العرب هذا . ) ١٣( »الواحد مّنا قد يعرض له أمر خالف التصريح فيؤثره ويقصده ألن إذا عنَّ ؛) عرض له كذا (:

                                                 
 ٧٥: سورة املائدة) ١(
 ٢/١٣١: الكامل) ٢(
 ١٥٥، ١٥٤: نقد الشعر) ٣(
 ١٥٧: م ن) ٤(
 ١٦٦، ١٦٥: فنون بالغية: ينظر) ٥(
 ٣٦٤: الصناعتني) ٦(
 ٣٠٥، ٣٠٤، ١/٣٠٣: العمدة: ينظر) ٧(
 ١٩٢: سر الفصاحة: ينظر) ٨(
 ٢٧٠: م ن: ينظر) ٩(
 ١١٣: دالئل اإلعجاز) ١٠(
 ٦٣٧: مفتاح العلوم: ينظر) ١١(
  ٢/٣١٨: اإليضاح) ١٢(
 ١٨٢: فنون بالغية) ١٣(



 

 

 )١٤٣.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

حسن وألطف من عندما ال يريدون املكاشفة يف كل شيء فيصلون به إىل كالم أ إليه نؤوالفن إذ كانوا يستعملونه كثرياً ويلج
مىت « إنه  ويتضح ذلك من قول السكاكي يف،وقد كان فن التعريض مقروناً بفن الكناية غري مفصول عنه . ) ١ (التصريح به

 وإذا مل تكن كذلك نظر فإن كانت ،عليها مناسباً ) التعريض( اسم  كان إطالق- على ما عرفت–كانت الكناية عرضّية 
 التلويح عليها مناسباً ؛ اسم وأشباهه كان إطالق) كثري الرماد (نه متباعدة لتوسط لوازم كما يف عىنذات مسافة بينها وبني املك

عريض ( و)عريض القفا (:وإن كانت ذات مسافة قريبة مع نوع من اخلفاء كنحو. التلويح هو أن تشري إىل غريك عن بعد ألن 
 أي أن ،) ٢( »...أن تشري إىل قريب منك على سبيل اخلفيةالرمز عليها مناسباً؛ ألن الرمز هو  اسم كان إطالق) الوسادة

كابن أيب   بعض البالغيني يف أبواب مستقلة وهو ما حبثه،الكناية كانت تشمل التعريض والتلويح والرمز واإلمياء واإلشارة
  .) ٣ ( وأصحاب البديعياتاإلصبع املصري

 ، وذلك عندما جعلهما من أنواع اإلشارة ،لكناية والتعريضوكان ابن رشيق القريواين من أوائل الذين فصلوا بني فين ا
 كقول كعب بن زهري لرسول اهللا :ومن أنواعها التعريض« :ومثّل لكل منهما أمثلته اخلاصة به وقال وهو يتكلم على اإلشارة 

   ):صلى اهللا عليه وسلم(

   .ولوا ملا أْسلموا ُزةَببطِن مكّ         هميف فتيٍة من قريش قال قائلُ

 تعريض )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قيل برسول اهللا و ،)رضي اهللا عنهما( بأيب بكر : وقيل،فعّرض بعمر بن اخلطاب 
  :  مث قال،مدح

  نابيلُوُد التََّضْرٌب إذا عرَّد السُّ          الزُّْهِر يعصمُهم اجلماِلَيميشون مش

  .)٤( » فغضبت األنصار،ض يف هذا البيت باألنصار عّر إنه فقيل
  : ويظهر الفرق بني فين الكناية والتعريض من ثالثة أوجه 

 وذلك من أجل أن التعريض ُيفهم من ،دودة منه خبالف التعريض فال يعدُّ منهع وم)٥(إن الكناية واقعة يف اجملاز: أوهلا « 
  .هجمازجهة جهة القرينة فال تعلّق له باللفظ ال من جهة حقيقته وال من 

 خبالف التعريض فإنه ال موقع له يف باب اللفظ املفرد  املركباية كما تقع يف املفرد فقد تكون واقعة يفإن الكن: وثانيها
.  

داللة الكناية مدلول عليها من جهة اللفظ بطريق اجملاز خبالف التعريض  ألن إن التعريض أخفى من الكناية ؛: وثالثها 
 كل ما كان اللفظ يدل عليه فهو أوضح مما ال يدل عليه اللفظ وإن علم  وال شك أن،فإمنا داللته من جهة القرينة واإلشارة 

  .) ١( »بداللة أخرى

                                                 
 ٢٠٤: تأويل مشكل القرآن: ينظر) ١(
 ٦٤٧: مفتاح العلوم) ٢(
 ١٨٣، ١٨٢: فنون بالغية: ينظر) ٣(
  ٣٠٤، ٣٠٣ /١: العمدة) ٤(
  ومنهم من ذهب إىل أهنا ال حقيقة وال جماز، ومنهم من مجع بني احلقيقة واجملاز، ومنهم من عّدها جمازاً، فمنهم من عّدها حقيقة، وفيها خالف) ٥(



 

 

 )١٤٤.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 بقي بعض من البالغيني املتأخرين ، حيث ُعرف لكل منهما مدلوله االصطالحي ،وعلى الرغم من انفصال الفنني
  .عجازي واحد إذ مجع بينهما يف وجه إ، وهذا ما سنلحظه عند مؤلفنا السيوطي ،جيمعون بينهما 

                                                                                                                                                         
 ١٨٦، ١٨٥: فنون بالغية) ١(



 

 

 )١٤٥.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

  

  .الكناية والتعريض عند السيوطي 
 وذكر أن أهل البيان ،هنما من أنواع البالغة وأساليب الفصاحة إ: قال السيوطي يف بداية حديثه عن الكناية والتعريض 

 إىل ما يساويه يف ترك التصريح بالشيء:  يف حدَّ الكناية هو للطلييبونقل قوالً . ) ١ (بأهنا لفظ أريد به الزم معناه: عّرفوها
 اجملاز فيه بناًء على أهنا ن أنكرممالكرمي  القرآن  وأملح إىل أن بعضهم أنكر وقوع الكناية يف،) ٢( » فينتقل منه إىل امللزوم،اللزوم 
  .جماز

  : بعدها أخذ السيوطي ببيان أسباب الكناية 

ه هذا النص   وّجو ، و الذي خلقكم من نفس واحدة     ه : بقوله تعاىل    استشهد و ،التنبيه على عظم القدرة     : السبب األول   
  .) ٣ (كناية عن آدم إنه :بقوله 

 قال ، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة : كقوله تعاىل ،ترك اللفظ إىل ما هو أمجل : وثانيها
 القرآن  وهلذا مل تذكر يف،ة أمجل منه ترك التصريح بذكر املرأ ألن ؛فكىن بالنعجة عن املرأة كعادة العرب يف ذلك« :معلقاً

قال « : حيث قال ،لي يوعّضد تعليقه بقوٍل نقله عن السه ،)٥ ( وقد تابع يف هذا التعليق الزركشي،) ٤( »امرأة بامسها إالّ مرمي
رهم يف مأل  وهي أن امللوك واألشراف ال يذكرون حرائ، ةوإمنا ذكرت مرمي بامسها على خالف عادة الفصحاء لنكت: لي يالسه
 يكنوا عنهن ومل يصونوا فإذا ذكروا اإلماء مل، بل يكنون عن الزوجة بالفرس والعيال وحنو ذلك،  يبتذلون أمساءهن وال،

 ، يكن تأكيداً للعبودية اليت هي صفة هلا ومل ، فلما قالت النصارى يف مرمي ما قالوا صّرح اهللا بامسها ،أمساءهن عن الذكر 
   .)٦( » له وإالّ لُنسب إليه أب العيسى ألن وتأكيداً ؛

 هلذا ككناية.  وردت فيها الكناية،الكرمي القرآن ن مواضع خمتلفة يف وقد بّي،أن يكون الصريح مما يستقبح ذكره: ثالثها
 ،)٧( ولكن ال تواعدوهن سراً : والسر يف قوله، والدخول، واإلفضاء والرفث، واملباشرة، اجلماع باملالمسة عن اهللالسبب،

وكىن  ،)٩( أو جاء أحد منكم من الغائط :وكىن عن البول وحنوه بالغائط يف قوله. ) ٨( فلما تغشيها :والغشيان يف قوله
 :دبار يف قوله  باألهستارىن عن األكو ،)١٠( كانا يأكالن الطعام :عن قضاء احلاجة بأكل الطعام يف قوله يف مرمي وابنها

                                                 
 ٣١٨/ ٢: اإليضاحو، ١/٢١٦: واملعترك، ١٤٣/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٢٦١: التبيان: وينظر، ١/٢١٦: واملعترك، ١٤٣/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ١٨٩: واآلية من سورة األعراف، ٣٠١ / ٢: والربهان للزركشي، ١/٢١٦: واملعترك، ١٤٣/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٢٣: واآلية من سورة ص، ١/٢١٦: واملعترك، ١٤٣/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٢/٣٠٢: يالربهان للزركش: ينظر) ٥(
 ٢١٧، ١/٢١٦: واملعترك، ١٤٣/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٢٣٥: سورة البقرة) ٧(
 ١٨٩: سورة األعراف) ٨(
 ٦: واآلية من سورة املائدة، ٢/٣٠٤: والربهان للزركشي، ٥٣: بديع القرآن: ينظر) ٩(
 ٧٥: ملائدةواآلية من سورة ا، ٢/٣٠٤: والربهان للزركشي، ٥٣: وبديع القرآن، ٢/١٣١: الكامل: ينظر) ١٠(



 

 

 )١٤٦.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

يضربون وجوههم وأدبارهم )ومن ذلك التصريح بالفرج يف قوله تعاىل ،)١: واليت أحصنت فرجها ، أجيب بان املراد 
 ، الثوبقال نقّي كما ُي، فهي طاهرة الثوب، أي مل يعلق ثوهبا ريبة؛ الكنايات وأحسنهافطأل من  به والتعبري،ج القميصربه ف

كيف يظن أن « : وعلق عليها قائالً،) ٣( »يابك فطهروث« :وأضاف السيوطي قوله تعاىل .)٢( »وعفيف الذيل كناية عن العفة
 ،) ٤( وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن : ونظريه أيضاً، وإمنا نفخ يف جيب درعها،نفخ جربيل وقع يف فرجها

  .) ٥( » ونظريه ما تقدم من جماز اجملاز،وعلى هذا ففي اآلية كناية عن كناية: قلت

كىن عن النساء بـأهنن     « :وقال معلقاً  أومن ينشؤا يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني         : كقوله تعاىل  ،لغةقصد املبا : رابعها
 واملراد نفي ذلـك     ، ولو أتى بلفظ النساء مل يشعر بذلك       ،ن والشواغل عن النظر يف األمور ودقيق املعاين        والتزيّ هن يف الترفّ  أينش

وقد تابع يف هذين الشاهدين     . ) ٧ (كناية عن سعة اجلود والكرم     إنه   : وقال ، طتانبل يداه مبسو  :  وقوله ،) ٦( »عن املالئكة 
  .) ٨ (الزركشي

 ،) ٩( لبئس ما كانوا يفعلون :حنو قوله سبحانه) فعل (ظكالكناية عن ألفاظ متعددة بلف، قصد االختصار: خامسها
  .) ١٠(مثلّه  تأتوا بسورة من ن ملإ أي ف، فإن مل تفعلوا ولن تفعلواو

 وقال ،) ١١( » مصريه إىل اللهبأي جهنمّي« :ره بقوله وقّد، تبت يدا أيب هلب : حنو،للتنبيه على املصري: وسادسها
  .) ١٢( »لأي منامة مصريها إىل أن تكون حطباً جلهنم يف جيدها غُ«: ، مالة احلطب يف جيدها حبل« :يف قوله

 ؛إمنا يعدل عن التصريح إىل الكناية لنكتة« :سباب الكناية وهيما أوجزه عن أ) املصباح (ونقل السيوطي عن صاحب
 أو ، أو الستر أو الصيانة، أو االختصار، أو القصد إىل املدح أو الذم، أو مقدار حاله، أو بيان حال املوصوف،كاإليضاح

وذكر السيوطي أن الزخمشري  .)١٣( » أو عن املعىن القبيح باللفظ احلسن، أو التعبري عن الصعب بالسهل،لغازالتعمية أو اإل
 فتأخذ اخلالصة من غري اعتبار مفرداهتا ، وهي أن تعمد إىل مجلة معناها على خالف الظاهر،استنبط نوعاً غريباً من الكناية

 ألن نه كناية عن امللكإ ف،) ١٤( الرمحن على العرش استوى : من ذلك قوله سبحانه،ر هبا عن املقصود فتعّب،باحلقيقة واجملاز
واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسموات  : وكذا قوله ،ستواء على السرير ال يكون إالّ مع امللك ؛ فُجعل كناية عنه اإل

                                                 
 ٥٠: سورة األنفال) ١(
 ٩١:  واآلية من سورة األنبياء،٣٠٦، ٢/٣٠٥: الربهان للزركشي:  وينظر،٢١٨، ١/٢١٧: واملعترك، ٣/١٤٤: اإلتقان) ٢(
 ٤: سورة املدثر) ٣(
 ١٢: سورة املمتحنة) ٤(
 ١/٢١٨: واملعترك، ١٤٥، ٣/١٤٤: اإلتقان) ٥(
 ١٨:  واآلية من سورة الزخرف،١/٢١٨: واملعترك، ٣/١٤٥: اإلتقان) ٦(
 ٦٤: واآلية من سورة املائدة، ١/٢١٨: واملعترك، ٣/١٤٥: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٣٠٨، ٢/٣٠٧: الربهان للزركشي: ينظر) ٨(
 ٧٩: سورة املائدة) ٩(
 ٢٤: واآلية من سورة البقرة، ١/٢١٨: واملعترك، ٣/١٤٥: اإلتقان: ينظر) ١٠(
 ١: واآلية من سورة اللهب، ١/٢١٨: واملعترك، ٣/١٤٥: اإلتقان) ١١(
 ٥، ٤:  من سورة اللهبتانواآلي، ١/٢١٨: واملعترك، ٣/١٤٥: اإلتقان) ١٢(
 ١/٢١٨: واملعترك، ٣/١٤٥: اإلتقان) ١٣(
 ٥: سورة طه) ١٤(



 

 

 )١٤٧.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

إن كل ما أتى . ) ٢ (حقيقة وجماز:  كناية عن عظمته وجالله من غري ذهاب بالقبض واليمني إىل جهتني ،) ١( مطويات بيمينه
  .) ٣ ( الكناية ومن استشهاد وتعليق كان مردداً فيه كالم الزركشيبه السيوطي من حديث عن أسباب

أن يريد املتكلم معىن فال يعرب عنه «  هو: وقال يف حّده،وذكر السيوطي أن من أنوع البديع اليت تشبه الكناية اإلرداف 
 نإ:  وقال ، وقضي األمر :نه بقول اهللا سبحامثلّه  و،) ٤( » بل بلفظ يرادفه، وال بداللة اإلشارة ،بلفظه املوضوع له 

 جياز اإل من وعدل عن ذلك إىل لفظ اإلرداف ؛ ملا فيه، وجنا من قضى اهللا جناته ، هوهلك من قضى اهللا هالك: األصل «
فقضاؤه يدل ،  يستلزم آمراً واألمر، وقضاء من ال يرد قضاؤه ،والتنبيه على أن هالك اهلالك وجناة الناجي كان بأمر آمر مطاع 

 وال حيصل ذلك كله من اللفظ ، ثوابه حيّضان على طاعة اآلمر وأن اخلوف من عاقبه ورجاء، لى قدرة اآلمر به وقهرهع
 : وعلّق على هذه اآلية الكرمية بقوله ، واستوت على اجلودي : وذلك يف قوله تعاىل ، وساق شاهداً آخر ،) ٥( »اخلاص

 ملا يف االستواء من اإلشعار جبلوس متمكن ال زيغ فيه وال ،ملعىن إىل مرادفه  فعدل عن اللفظ اخلاص با،جلست : حقيقة ذلك«
فيهن  : وقال يف قوله تعاىل .)٧( وقد تابع يف هذا الشاهد ابن حجة احلموي،) ٦( »ميل ؛ وهذا ال حيصل من لفظ اجللوس

 وال يشتهني ،نهن إىل غري أزواجهن  وعدل عنه للداللة على أهنن مع العفة ال تطمح أعي،عفيفات «  :، قاصرات الطرف
  .)٩(تفق يف هذا التعليق مع البالغيني الذين سبقوها وقد ، )٨(» وال يؤخذ ذلك من لفظ العفة،غريهم 

 واإلرداف من ، هو أن الكناية انتقال من الزم إىل ملزوم ،وقد نقل عن بعضهم قوالً يف الفرق بني الكناية واإلرداف 
  .) ١٠ (مذكور إىل متروك

 : قال السيوطي ، ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن :ومن أمثلة اإلرداف قوله تعاىل 
ضاف السوء إىل اهللا اً أن ُيب تأّد،) مبا عملوا (مع أن فيه مطابقة للجملة الثانية إىل )ءىبالسو( :عدل يف اجلملة األوىل عن قوله «

  .) ١١( »تعاىل

 فأخذ ، وذكر أن للناس يف الفرق بني الكناية والتعريض عبارات متقاربة ،الفرق بني الكناية والتعريض وعقد فصالً يف 
بغري : الكناية ذكر الشيء : فقال الزخمشري « : فقال ،السيوطي بعرض أقوال العلماء يف الكناية والتعريض مبتدئاً بالزخمشري 

 : حيث قال ،قول ابن األثري أيضاً وذكر . ) ١٢( »به على شيء مل يذكره والتعريض أن تذكر شيئاً يدل ،لفظه املوضوع له 
اللفظ الدال على :  والتعريض،ه على احلقيقة واجملاز بوصٍف جامع بينهما الكناية ما دلّ على معىن جيوز محلُ: وقال ابن األثري «

                                                 
 ٦٧: سورة الزمر) ١(
 ١٠٦١/ ٢، ١/٧٠٠: والكشاف، ٢١٩، ١/٢١٨: واملعترك، ١٤٦، ٣/١٤٥: اإلتقان:  ينظر)٢(
  ٣٠٩ – ٢/٣٠١: هان للزركشيالرب: ينظر) ٣(
  ٨٣: وبديع القرآن، ٣٦٠: والصناعتني، ١٥٧: نقد الشعر: وينظر، ١/٢١٩: واملعترك، ٣/١٤٦: اإلتقان) ٤(
  ٢١٠: واآلية من سورة البقرة، ٨٤، ٨٣: بديع القرآن: ينظرو، ١/٢١٩: واملعترك، ٣/١٤٦: اإلتقان) ٥(
  ٤٤: ية من سورة هودواآل، ١/٢١٩: واملعترك، ٣/١٤٦: اإلتقان) ٦(
  ٣٧٦: خزانة األدب: ينظر) ٧(
  ٥٦: واآلية من سورة الرمحن، ١/٢١٩: واملعترك، ٣/١٤٦: اإلتقان) ٨(
  ٨٤: وبديع القرآن، ٣٦٠: ينظر الصناعتني) ٩(
  ٣٧٦: وخزانة األدب، ١/٢١٩: واملعترك، ٣/١٤٦: اإلتقان) ١٠(
 ١/٢٢٠: واملعترك، ١٤٧، ٣/١٤٦: اإلتقان) ١١(
 ١/١٢٩: الكشاف: وينظر، ١/٢٢٠: واملعترك، ٣/١٤٧: اإلتقان) ١٢(



 

 

 )١٤٨.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

مل يوضع له  إنه  مع، حمتاج ؛ فإنه تعريض بالطلب واهللا إين:  يتوقع صلةًْن كقول َميمعىن ال من جهة الوضع احلقيقي أو اجملاز
غريض يف الفرق بني الكناية اإل( ونقل قول السبكي صاحب .)١( » أي جانبه،منا فُِهم من ُعرض اللفظ إحقيقة وال جمازاً ؛ و

ز  والتجّو،املعىن حقيقة  فهو حبسب استعمال اللفظ يف ،الكناية لفظ استعمل يف معناه مراداً منه الزم املعىن « :قال  )والتعريض
قل نار  : ومن أمثلته ، وهي حينئذ جماز،ر بامللزوم عن الالزم  بل يعبَّ، وقد ال يراد منها املعىن ،رادة إفادة ما مل يوضع له إيف 

ن مل جياهدوا دوهنا وجيدون حّرها إِر بل إفادة الزمه وهو أهنم َي، فإنه مل يقصد إفادة ذلك ؛ ألنه معلوم ،) ٢( جهنم أشد حراً
 نسب الفعل إىل كبري األصنام ،) ٣( بل فعله كبريهم هذا : حنو،وأما التعريض فهو لفظ استعمل يف معناه للتلويح بغريه 

 –إذا نظروا بعقوهلم-ديها بأهنا ال تصلح أن تكون آهلة ملا يعملون ب كأنه غضب أن ُتعبد الصغار معه؛ تلوحياً لعا،املتخذة آهلة 
: قال السكاكي « وأضاف قول السكاكي .)٤( » فهو حقيقة أبداً، وإالله ال يكون عاجزاً ،ها عن ذلك الفعل من عجز كبري
 ومسي به ، خياطب واحد وُيراد غريه  أنومنه« :وأضاف السيوطي قائالً . ) ٥( »ق ألجل موصوف غري مذكوريالتعريض ما س

 الذي أورده القول وإن هذا ،) ٦( » أي جانبه،بُعرض وجهه  إليه نظر:  يقال ،ألنه أُميل الكالم إىل جانب مشاراً به إىل آخر
 ورفع بعضهم درجات : ومنه ،إما لتنويه جانب املوصوف « :ن التعريض يؤتى به أأيضاً  وقد نقل عنه ،) ٧ (كان للطييب

 .)٩( »ا التلطف به واحتراز عن املخاشنةمإ و،العلم الذي ال يشتبه  إنه  أي، أي حممداً صلى اهللا عليه وسلم إعالًء لقدره ،) ٨(

أي وما لكم « :وقال معلقاً  ،ومايل ال أعبد الذي فطرين : وشاركه السيوطي يف استشهاده باآلية الكرمية يف قوله سبحانه
 يقصد  ووجه حسنه إمساع من،) ١١( ءأختذ من دونه آهلةً : وكذا قوله ،) ١٠( »ترجعون إليه و« : بدليل قوله ،ال تعبدون 

وإما .  إذ مل ُيرد له إالّ ما أراد لنفسه ، واإلعانة على قبوله ، إذ مل يصرح بنسبته للباطل ،خطابه احلقَّ على وجه مينع غضبه 
 خوطب النيب صلى اهللا عليه وسلم ،) ١٢( لئن أشركت ليحبطنَّ عملك : ومنه،الستدراج اخلصم إىل اإلذعان والتسليم 

 ، فإنه تعريض بذم الكفار ،) ١٣( إمنا يتذكر أولوا األلباب : حنو ، وإما للذم. الشرك عليه شرعاًالة وأُريد غريه ؛ الستح
 فإن ،) ١٤( بأي ذنب قتلت. وإذا املؤودة سئلت : حنو ،وإما لإلهانة والتوبيخ . هنم يف حكم البهائم الذين ال يتذكرون أو

يوطي وهو يورد كالم الطييب على فن التعريض مشاركته يف االستشهاد الس فقد ألفينا.) ١٥( » إلهانة قاتلها وتوبيخهاسؤاهل
قسم ُيراد به معناه : التعريض قسمان : قال السبكي« : إذ قال ، هذه األقوال بقول هباء الدين السبكي مث ختم. والتعليق

                                                 
 ١٩٨، ٢/١٩٤:  السائر املثل:وينظر، ١/٢٢٠: واملعترك، ٣/١٤٧: اإلتقان) ١(
 ٨١: سورة التوبة) ٢(
 ٦٣: سورة األنبياء) ٣(
 ١/٢٢٠: واملعترك، ٣/١٤٧: اإلتقان) ٤(
 ٦٤٧: ممفتاح العلو: وينظر، ١/٢٢١: واملعترك، ٣/١٤٧: اإلتقان) ٥(
  ١/٢٢١٦: واملعترك، ١٤٨، ٣/١٤٧: اإلتقان) ٦(
  ٢٧٥، ٢٧٤: التبيان: ينظر) ٧(
  ٢٥٣: سورة البقرة) ٨(
 ٢٧٦، ٢٧٥: التبيان: وينظر، ١/٢٢١: واملعترك، ١٤٨/ ٣: اإلتقان)٩(
 ٢٢: سورة يس) ١٠(
 ٢٣: سورة يس) ١١(
 ٦٥: سورة الزمر) ١٢(
 ٩: سورة الزمر )١٣(
 ٩، ٨: سورة التكوير )١٤(
 ٢٧٧: التبيان: وينظر، ١/٢٢١:  واملعترك١٤٨/ ٣: اإلتقان )١٥(



 

 

 )١٤٩.............( ..................................) . ضوء علم البياناإلعجاز البالغي في ( 

 ، للمعىن الذي هو مقصود التعريض  بل ُيضرب مثل،وقسم ال ُيراد .  وُيشار به إىل املعىن اآلخر املقصود كما تقدم ،احلقيقي
  .)١( ابل فعله كبريهم هذ :كقول إبراهيم 

إن ما ساقه السيوطي من أقول البالغيني يف الفرق بني فين الكتابة والتعريض يوضح ما استقرت عليه البالغة العربية اجتاه هذين                     
عن هذا الفصل بأهنا عبارات متقاربة يف املعىن خمتلفـة يف           كما وصفها السيوطي يف بداية حديثه       ، الفنني حّداً واستشهاداً وأمثلة   

فانقسم أصحاهبا أزاء ذلـك     ، تضاربت يف اآلراء وتشابكت    )٢(إالّ أن هناك أقواالً   . هذاوكان حمقاً يف قوله     ، اللفظ أو األسلوب  
وقد مثّل  ،  يكون جمازاً  إذ ميكن أن  فريق عّد فن التعريض نوعاّ من أنواع الكناية ليست جمازاً خالفاً لفن التعريض              ، على فريقني 

فقد إىل أن فن التعـريض فـن   ،  أما الفريق الثاين فكان على العكس.)٣(وأبو يعقوب املغريب ، والقزويين، هذا الفريق السكاكي  
   .)٤(ابن األثري والعلويمثلّه و، وإن الكناية جماز أما التعريض فإنه حقيقة، مستقل بذاته وليس من أنواع الكناية

                                                 
 ٦٣: واآلية من سورة األنبياء، ٢٦٧، ٢٦٦/ ٤: عروس األفراح: وينظر، ١/٢٢١:  واملعترك١٤٨/ ٣: اإلتقان )١(
 وما بعدها من هذا الفصل:  ينظر)٢(
 ٢٧٢ ،٤/٢٧١: ومواهب الفتاح، ٣٢٨/ ٢: واإليضاح، ٦٤٩: مفتاح العلوم:  ينظر)٣(
 ١/٢٧٦: والطراز، ٢/١٩٨: املثل السائر:  ينظر)٤(
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)١٥١.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  

א מ
  

وقد جاء يف لسان ،  أو الشيء اجلديد الذي ينشأ على غري مثال سابق،تطلق لفظة البديع على الشيء الغريب العجيب
  والبديَع،رفْحديثةُ احلَ:  بديٌع وركيٌّ،ثهاحَدها وأَتنبطَاْس: كّيةدع الرَّ وَب،هه وبدأَنشأَأَ: هَعاً وابتَدعْدء يبدَعُه َبع الشَيبَد«العرب
 لَِسْر قد أُ، أي ما كنُت أول من رسل،) ١ (قُلْ ما كنُت بدعاً من الرسل:يلنـزويف الت. الشيء الذي يكون أوالً: ُعوالبْد
  .) ٢ (» كثريسلٌقبلي ُر

على املستطرف اجلديد من الفنون الشعرية وعلى بعض ) البديع (أريخ البالغة العربية أن أول من أطلق كلمة ويذكر ت
ن أول من أطلق إ: وهناك رأي ثان يقول ،) ٣ ( فتزيدها حسناً ومجاالً هم الرواة،الصور البيانية اليت يأيت هبا الشعراء يف أشعارهم

وقد أمجعت اآلراء على أن أول من مجع الفنون . )٤()ه٢٠٨ت ( مسلم بن الوليدشاعرال هو ،على هذا الفن) البديع (كلمة
 كانت مطلقة تشمل فنون )البديع( على الرغم من أن كلمة ، ابن املعتز، وضّمها يف كتاٍب،) البديع (البالغية حتت عنوان

 القرآن ؛ ليثبت أن هذه الفنون موجودة يف) البديع ( وقد بّين املؤلف الغاية من تأليفه،) ٥ (البالغة املعروفة من معاٍن وبيان وبديع
 ويف اللغة والشعراء املتقدمني ، ويف كالم الصحابة والتابعني، ويف أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله،الكرمي

  .) ٦ ( وقد مجع ابن املعتز سبعة عشر لوناً بديعياً،وليس عند احملدثني خباصة

على مجع ألوان بديعية جديدة إىل جانب ما   فقد عمل قدامة بن جعفر،املعتز تبلور وتطور شيئاً فشيئاً وإن ما بدأ به ابن 
  ) ٧ (...، واملساواة، والتفسري، واملقابالت، والترصيع، حيث زاد على ابن املعتز ثالثة عشر لوناً كالتقسيم ،استخرجه ابن املعتز

من تكلف   إليه    وما آلوا  ، وقد أعرب عن رأيه يف الشعراء احملدثني       ،بألوان البديع ذا باٍل   ) ه٣٩٢ت ( ومل يكن القاضي اجلرجاين   
 وعندما جاء أبـو اهلـالل العـسكري       . ) ٨ (» ومقتصد ومفرط  ،وحممود ومذموم ، فمن حمسٍن ومسئ  ... «: حيث قال  ،وغلو

 وقـد أوصـلها إىل   ، البيانية املختلفة  َشِمل الصور أيضاً  والبديع عنده   ، أفرد باباً خاصاً للحديث عن البديع وبيانه       ،) ه٣٩٥ت(
. ) ٩ ( واملـشتق  ، والتلطف ، واالستشهاد ، واملضاعفة ، والتطريز ، واجملاورة ،التشطري: أضاف سبعة فنون   إنه   سبعة وثالثني فناً أي   

سـعة  عنده شـاملة وا   ) البديع ( فلم يفرق بني علوم البالغة؛ فكانت كلمة       ،على املنوال نفسه  ) ه٤٠٣ت (وقد سار الباقالين  

                                                 
  ٩:  سورة األحقاف)١(
   ٣٧: اجمللد الثاين، )بدع(مادة:  لسان العرب)٢(
   ٥٥/ ٤: البيان والتبيني:  ينظر)٣(
   ١٨/٣١٥: األغاين: ينظر) ٤(
د ، وفن البديع ، ٣٢٥: من قضايا اللغة والنقد والبالغة    و، ٣٨٩، ٣٨٨: التفكري البالغي عند العرب   و، ٥٧: دروس يف البالغة وتطورها   : ينظر) ٥(

 ٢٧١: والبالغة فنوهنا وأفناهنا، ٢٥٦: والبديعيات يف األدب العريب، ٤٢: عبد القادر حسني
   ١: البديع:  ينظر)٦(
  : نقد الشعر: ينظر) ٧(
 ٣٤: الوساطة بني املتنيب وخصومه) ٨(
 : كتاب الصناعتني: ينظر) ٩(



 

 

)١٥٢.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 ألن  ؛القـرآين  ورأى أن هذه الفنون البديعية ال ميكن التوصل عن طريقها إىل معرفة سر اإلعجاز                ،متضمنة فنون البالغة كلها   
 ، فّرق بني البديع واملختـرع     ،) ه٤٦٣ت (وعندما أتى ابن رشيق القريواين    . ) ١ (هذا ميكن معرفته واستدراكه بالتعلم والتدرب     

وقـال عـن    ، ) ٢ (»قائله وال عمل أحد من الشعراء قبله نظريه أو ما يقرب منـه             إليه   ا مل يسبق  هو م «:فقال يف حّد املخترع   
 وقد أدخـل يف فـن       ،) ٣ (» أنا أذكر منها ما وسعته القدرة وساعدت فيه الفكرة         ،البديع ضروب كثرية أنواع خمتلفة    «:البديع

) ه٤٦٦ت (وقد اختلف احلال عند ابن سـنان اخلفـاجي        . هاوغري،  واإلشارة ، والتشبيه ،والتمثيل،  واالستعارة ،البديع اجملاز 
:  وقرر أن يقسمها على قـسمني      ، حيث جال فكره يف الفنون البديعية اليت ال ُتعد وال حتصى           ،) سر الفصاحة  (صاحب كتاب 

يع إىل حمسنات معنوية مدخالً للعلماء املتأخرين أن يقسّموا البد     « فكان هذا العمل   ،) ٤ ( وآخر يتعلق باملعاين   ،قسم يتعلق باأللفاظ  
 حيث قال عـن     ،وما زال فن البديع يضم يف إطاره فنون البالغة الثالثة حىت عند عبد القاهر اجلرجاين              . ») ٥ (وحمسنات لفظية 

  .) ٦ (»وأما التطبيق واالستعارة وسائر أقسام البديع«:التطبيق واالستعارة

مجع فنوناً بالغية كثرية  إنه  جند،البن أيب اإلصبع املصري) لقرآنابديع ( و)حترير التحبري ( وإذا ألقينا نظرة على كتايب
وظلت احلال كما هي . مل حيدد بعد مفهوم البديع وفنونه املنتمية إليه إنه أي. كلها تدخل يف إطار املعىن الواسع ملفهوم البالغة

يان وأحلق هبما قسم ثالث خاص باحملسنات املعاين والب:  إذ قسمت على يديه البالغة على قسمني،عليه إىل أن جاء السكاكي
 ، واملزاوجة، واملشاكلة ومراعاة النظري، واملقابلة،املطابقة:  وقد أدرج حتت احملسنات املعنوية،)٧(اللفظيةاحملسنات املعنوية و

 ،هامي واإل، والتقسيم واجلمع مع التفريق، واجلمع مع التقسيم، واجلمع مع التفريق، والتقسيم، والتفريق، واجلمع،واللف والنشر
 وتقليل اللفظ وال ، وااللتفات، واالستتباع، واالعتراض، وسوق املعلوم مساق غريه، والتوجيه،وتأكيد املدح مبا يشبه الذم

وعندما .  والترصيع، والفواصل، والسجع، والقلب، ورد العجز على الصدر،التجنيس: وأدرج حتت احملسنات اللفظية. تقليله
 أطلق على ،) مفتاح العلوم (بتلخيص القسم الثالث من كتاب) املصباح (صاحب) ه٦٨٦ت ( بن مالكقام بدر الدين

.  متمثلة باملعاين والبيان والبديع،احملسنات املعنوية واللفظية اليت ذكرها السكاكي البديع وبذلك أصبحت علوم البالغة ثالثة
ة التزيني ويرقيه أعلى درجات مما يكسو الكالم حلّ«: أن احملسنات هين وبّي،) ٨ (» الفصاحة توابعهو معرفة«:وقد قال يف حّده

 ورأى أن ،م احملسنات على لفظية ومعنويةوقّس.) ٩ (» ويتفرع منها وجوه كثرية ُيصار إليها يف باب حتسني الكالم،التحسني
ول الراجع إىل الفصاحة اللفظية أربعة  وجعل النوع األ، أو خمتصة بالتزيني والتحسني،املعنوية إما خمتصة باإلفهام والتبيني

والنوع الثاين ،... والتسجيع، والترصيع، والتشطري، ورد العجز على الصدر، والتعطيف،الترديد:  نذكر منها،فناًوعشرين 
 ،تبيني وال، واملذهب الكالمي، واإليضاح،حسن البيان:  منها،الراجع إىل الفصاحة خاصاً بإفهام املعىن وتبيينه تسعة عشر فناً

اللف :  منها، وجعل النوع األخري الراجع إىل الفصاحة خاصاً بتحسني الكالم وتزيينه مخسة عشر فناً،...، والتقسيم،والتتميم
  ... واإلدماج، واملراجعة، والقسم، والتورية، واإلئتالف، والتقسيم، واجلمع، والتفريق،والنشر

                                                 
 ١٦٨: القرآنإعجاز : ينظر) ١(
 ٢٦٢/ ا: العمدة) ٢(
 ٢٦٥/ ١: م ن) ٣(
  وما بعدمها١١٨، ١١٠: سر الفصاحة) ٤(
 ٤٢: د عبد القادر حسني، فن البديع) ٥(
 ٢٤: أسرار البالغة) ٦(
 ٦٦٠: مفتاح العلوم: ينظر) ٧(
 ٢٠٥: نقالً عن فنون بالغية، ٧٥: املصباح) ٨(
 ٢٠٦، ٢٠٥: نقالً عن فنون بالغية، ٧٦: م ن) ٩(



 

 

)١٥٣.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 وإمنا اعتمدوا على ما جاء به السكاكي ،تقسيمات بدر الدين بن مالك الذين جاءوا بعده مل يأخذوا بني إال أن البالغي
 وقد تابع السكاكي ، القزويينفعله وهذا ما ، وضرب ثان ُيعىن باللفظ، ضرب خاص باملعىن،يف تقسيم علم البديع على ضربني

 ع إىل املعىن يف كتابهجفناً يف الضرب الرازاد عليه ثالثني  إنه  إالّ، من الضربني والفنون اليت تتضمن كالً،يف تقسيم علم البديع
؛ ألنه طناب واإلجياز ومل يكن فيها فن االلتفات واإلعتراض واإل،) ٢() اإليضاح ( وواحداً وثالثني فناً يف كتابه،) ١() التلخيص(

 ، والعكس،إلرصادا:  ومشلت الفنون البديعية اليت زادها على السكاكي يف املعنوية،حتدث عن هذه الفنون يف علم املعاين
 ، وتأكيد الذم مبا يشبه املدح، والتفريغ، وحسن التعليل، واملذهب الكالمي، واملبالغة، والتجريد، واالستخدام،وعجوالر

 ، والتشريع،املوازنة: أما احملسنات اللفظية فهي. االستطراداإلطراد و و، والقول املوجب، واهلزل الذي يراد به اجلد،واالدماج
  .  يلزمولزوم ما ال

 وعلم البيان خيتص ، فعلم املعاين متعلق بنظم الكالم وتركيب اجلملة، وبذلك استقرت البالغة وعرفت علومها الثالثة
 وعلم البديع هو علم احملسنات اليت تكون من جهة املعىن أو من جهة ،ؤدى هبا املعىن الواحد بصور متعددةبالطرق اليت ُي

  .) ٣(اللفظ

                                                 
 ٣٤٧: التلخيص: ينظر) ١(
 ٢/٣٣٤: اإليضاح: ينظر) ٢(
: والبالغة فنوهنا وأفناهنـا   ، ٤٤ -٤١: د عبد القادر حسني   ، وفن البديع ، ٢٠٧ -١٩٦: وفنون بالغية ، ٩٠ -٨٠: مصطلحات بالغية : ينظر) ٣(

٢٧٢، ٢٧١ 



 

 

)١٥٤.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  

א א
אמ א

الثامن  ( جند له حديثاً طويالً عنه يف النوع، وإذا أتينا إىل مؤلفنا جالل الدين السيوطي وجهوده يف علم البديع
بيان فنون البديع قام بوقبل أن يبدأ . ) ٢() املعترك (من كتاب) السابع والعشرين (الوجه و،) ١( من كتاب اإلتقان) واخلمسني

 ،) ٣ (»وضوح الداللة وةهو علمٌِِِِِِِِِِِِِِ يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابق«: فقال، لعلم البديعّدًحالسيوطي بوضع 
 وقد أملح يف بداية حديثه عن هذا العلم إىل أن ابن أيب اإلصبع املصري أفرد كتاباً خاصاً يف ،) ٤ ( القزويين يف هذا احلّداًمتابع

ناسبات والفواتح يف الفواصل ويف امل: رمنهاخحتدث عن فنون علم البديع يف وجوه أ إنه إىلأيضاً يوطي  وأشار الس،القرآنبدائع 
 إىل أن هذه املباحث مل يغفل اً مشري،) تقاناإل (وقد فّصل القول عن الفنون البالغية الداخلة يف علم البديع يف كتابه. واخلوامت
 ،اإلردافو ،يةان والك،هي والتشب، واالستعارة، حيث ذكر أن اجملاز،الكتابني وإمنا حتدث عنها يف مواضع متفرقة من ،عنها
 ، واالستقصاء، واالحتراس، والتكميل، والتتميم، واإليغال، والبسط، واملساواة، واإلشارة، واالتساع،جياز واإل،التمثيلو
 جياز وبعضها اآلخر حبثها يف نوعي اإل،ع مفردة حبثها يف أنوا، واإليضاح، والتفسري، والتكرار،الترديد و، والزيادة،التذييلو

 حبثه يف ه والذكر أن فن نفي الشيء بإجياب، والعكس، والطّرد، واالكتفاء،التعريض واالحتباك :منها رخ مع أنواع أ،طنابواإل
 ، واإلسجال،نتقالواال، واملناقضة،ب والقول باملوج،ذهب الكالمي وفن امل،اخلاص باخلرب واإلنشاء) السابع واخلمسني (النوع

 وتشابه ، الصدرى ورد العجز عل، والتسهيم،ح والتوشي، وإن التمكني،والتسليم حبثها يف نوع اجلدل مع أنواع أخر مزيدة
 وإن حسن التخلص واالستطراد ،يةالقرآن حبثها يف أنواع الفواصل ، والتسريع، والتسجيع، والتخيري، ولزوم ماال يلزم،األطراف

ولذلك اكتفى السيوطي بذكر ؛ )٥ ( وحسن االبتداء وبراعة اخلتام حبثهما يف نوعي الفواتح واخلوامت،ملناسباتحبثهما يف نوع ا
لتطلّع بذلك على أسرار هذا «:؛ معلالً ذلك بقوله،ألوان بديعية من دون أن خيوض يف مجيع األلوان اليت يضّمها علم البديع

  .) ٦ (»؛ ألنه يف أحسن نظاميعجائبه اليت ال تنقضالكالم الذي أعجز عقول ذوي األفهام عن إدراك 

وإن ما هنجه السيوطي يف هذا الوجه اإلعجازي اخلاص بعلم البديع يتمثل باحلديث عن حمسنات بديعية بصنفيها املعنوية 
 بصورة عامة وكانت طريقته يف احلديث عن كل فن، املتأخرينواللفظية من غري االعتماد على التقسيم املعروف عند البالغيني 

تتمثل بتعريف الفن الديعي واالستشهاد له بآيات قرآنية كرمية وتوجيهها التوجيه املناسب وبيان ما ورد يف اآليات من حمسنات 
وإذا كانت اآلراء اليت يوردها حتتاج إىل تعقيب أورّد ، ويردف تعليقه بآراء العلماء الذين خاضوا يف احلديث عنها، بديعية

و ) املوارية(ونراه يف مواضع أخرى يتحدث عن فن بديعي نقالً عن بالغي آخر كما نراه يف فن ، هايعقب عيها ويرّد
  .وغريه) املراجعة(كذلك احلال يف فن ، إذ نقل ما قاله املصري حداً واستشهاداً وتعليقاً، )اإلبداع(

                                                 
 ٣/٢٤٩: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٢٨٣/ ١: املعترك: ينظر) ٢(
 ١/٢٨٣: م ن) ٣(
 ٢/٣٣٤:  اإليضاح:ينظر) ٤(
 ٢٥٠، ٣/٢٤٩: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ١/٢٨٣: املعترك) ٦(



 

 

)١٥٥.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

وقلما ، ئس تفتقدها الكتب األخرىعّدها نفاأي أن جهد السيوطي يف هذا الوجه اإلعجازي يتمثل جبمع فنون بديعية 
ويتمثل جهده أيضاً جبمع كل ما قاله البالغيون من تعريف على هذه الشذرات البديعية وحواها كتاب آخر، سلطت األضواء 

كذلك يتمثل جبمع كل ما دار حول اآلية القرآنية من رأي وتوجيه على ،  وتعقيباتهواستشهاد وتعليق من مث خيتمها بإضافاته
  .وكأين به مبوسوعة تكفي مؤنة السائل واملتعطش إىل معرفة ما قيل عن كل فن بديعي، ف املشارب واألذواقأختال

   

  :اإليهام
 أو ،راكت إما باإلش،أن ُيذكر لفظ له معنيان«: وحّده بقوله،التوريةأيضاً يدعى  إنه  وذكر،أول فن بدأ به هو فن اإليهام

 » فيتومهه السامع يف أول وهلة،قصد البعيد وُيوّرى عنه بالقريب وُي،ا قريب واآلخر بعيد أحدمه، أو اجملاز، أو احلقيقة،التواطؤ
  . ) ٢(احلموي وابن حجة ، والزركشي، وقد تابع يف هذا احلّد القزويين،) ١(

 ،ية وال ألطف من التور،ال ترى باباً يف البيان أدق: قال الزخمشري«: حيث قال، وذكر رأي الزخمشري عن فن التورية
 فإن ،الرمحن على العرش استوى:ومن أمثلته: قال. وال أنفع وال أعون على تعاطي تأويل املتشاهبات يف كالم اهللا ورسوله

 والثاين ،يهه تعاىل عنهنـزى به الذي هو غري مقصود لت وهو املعىن القريب املوّر،اإلستقرار يف املكان: اإلستواء على معنيني
  . ) ٣ (»املعىن البعيد املقصود الذي ورَّى عنه بالقريب املذكور وهذا ،اإلستيالء وامللك

 وال ، الزخمشري من التورية اجملردة؛ إذ مل يذكر فيه شيء من لوازم املوّرى بهه الذي أوردالقرآين وعّد السيوطي الشاهد 
 بقول الباري استشهد و،نه وقال تسمى مرشحة عندما ُيذكر فيها شيء من لوازم املوّرى به أو املوّرى ع،املوّرى عنه
 وقد ذكر من ، بهفإنه حيتمل اجلارحة وهو املورّى«: على هذه اآلية الكرمية بقوله وقد علّق،والسماُء بنيناها بأيٍد:سبحانه

ين  البالغيني الذعن ومل خيرج يف تعليقه ،) ٤ (» وهو البعيد املقصود، وحيتمل القدرة والقوة،لوازمه على جهة الترشيح البنيان
  .) ٥ (سبقوه

الوا تاهللا إنك لفي ضاللك «: األوىل قول الباري سبحانه، وقد نقل السيوطي تعليق ابن أيب اإلصبع على آيتني كرميتني
 والثانية يف قوله ،) ٧ (» فاستعمله أوالد يعقوب ضد اهلدى تورية عن احلب،فالضالل حيتمل احلب وضد اهلدى« ،) ٦ (القدمي
 واملراد البعيد وهو ،على تفسريه بالدِّرع؛ فإن البدن يطلق عليه وعلى اجلسد«: قال،) ٨ (جيك ببدنَكفاليوم نن:عّز امسه
ولئن آتيَت الذين أُوتوا الكتاب : حيث قال، بعد ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى،ومن ذلك قوله تعاىل:  قال،اجلسد

                                                 
 ١/٢٨٣: واملعترك، ٣/٢٥٠: اإلتقان) ١(
 ٢٣٩: وخزانة األدب، ٣/٤٤٥: والربهان للزركشي، ٢/٣٥٣: اإليضاح: ينظر) ٢(
 ٥: واآلية من سورة طه، ٢٤٠: وخزانة األدب، ٢/١٠٦١، ١/٧٠٠: الكشاف: وينظر، ٢٨٤، ١/٢٨٣: واملعترك، ٣/٢٥٠: اإلتقان) ٣(
 ٤٧: واآلية من سورة الذاريات، ١/٢٨٤: واملعترك، ٢٥١، ٣/٢٥٠: اإلتقان) ٤(
 ٣٥٢: وخزانة األدب، ٤/٣٢٤: واملختصر، ٣٢٤/ ٤: عروس األفراح: ينظر) ٥(
 ٩٥: سورة يوسف) ٦(
 ٢٧٠: بريحوحترير الت، ١٠٢: بديع القرآن: وينظر، ١/٢٨٤: واملعترك، ٣/٢٥١: اإلتقان) ٧(
 ٩٢: سورة يونس) ٨(



 

 

)١٥٦.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 ،اليهود إليه  وتوّجهت، وملا كان اخلطاب ملوسى من اجلانب الغريب، )١ (بكل آيةٍِ ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم
 أي ،) ٢ (»وكذلك جعلناكم أمةً وسطا: قال تعاىل،وتوجهت النصارى إىل املشرق كانت قبلةُ اإلسالم وسطاً بني القبلتني

ها هنا أن يسمي تعاىل به ) وسط(  صدق على لفظة، فظاهر اللفظ يوهم التوسط مع ما يعضده من توّسط قبلة املسلمني،خياراً
  . ) ٣ (»ةي صلحت أن تكون من أمثلة التور-وهو اخليار-وملا كان املراد أبعدمها. الحتماهلا املعنيني

من  إليه    شاركه يف الرأي بتأييده مبا ذهب      ،صبع املصري عن هذه اآلية الكرمية      وبعد أن عرض السيوطي نص ما قاله ابن أيب اإل         
لتكونوا شهداَء  : وهو قوله  ،وهي مرشحة بالزم املوّرى عنه    : قلت«: وعقّب عليه قائالً   ،ه اآلية من التورية    ويف عّد هذ   ،تأويل

 الـسيوطي بقولـه     استـشهد و. ) ٤ (» واإلتيان قبله من قسم اجملردة     ، أي عدوالً  ،؛ فإنه من لوازم كوهنم خياراً      على الناس 
 ويعضده ذكر الشمس والقمر علـى       ،إن النجم يطلق على الكوكب    :  وعلّق عليه بقوله   ،والنجم والشجر يسجدان  :تعاىل

وقد أخذ السيوطي هـذا  . ) ٥ (النبات الذي ال ساق له) النجم ( إالّ أن املعىن البعيد الذي قصده سبحانه يف لفظة   ،جهة الترشيح 
م ابن حجر أن من التورية      خط شيخ اإلسال  «نقل من  إنه   وذكر السيوطي . ) ٦ ( عن الزركشي   والتعليق بتصرفٍ  ،القرآينالشاهد  

هم عن الكفر واملعـصية واهلـاء       فّ أي يك  ،) مانع (مبعىن) كافة ( فإن ،وما أرسلناك إالّ كافةً للناس    : قوله تعاىل  القرآن يف
تراخى  لكن منع ِمْن محله على ذلك أن التأكيد ي         ، أي مجيعاً  ، واملعىن القريب املتبادر أن املراد جامعةً      ، وهذا معىن بعيد   ،للمبالغة

  . ) ٧ (» ال تقول رأيُت كافة الناس،رأيت مجيعاً الناس:  فكما ال تقول،عن املؤكد

  

  :اإلستخدام
 الذين فـضلوا    ، بعض البالغيني  اً خمالف ، وذهب إىل أهنما سيان    ، إهنما من أشرف أنواع البديع     ، وقال عن هذا الفن وفن التورية     

ن هلـم فيـه     إ حيث قال    ،السيوطي ما كان جار عند البالغيني يف هذا الفن        وقد أمجل   ،) ٨() التورية (على فن ) اإلستخدام (فن
 وهذه طريقـة    ، مث يؤتى بضمريه مراداً به املعىن اآلخر       ، أن ُيؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه          :أحدامها«:عبارتني

 وهـذه   ،خرخر اآل  ومن اآل  ،دمها أحد املعنيني  واألخرى أن ُيؤتى بلفظ مشترك مث بلفظني ُيفهم من أح         . ) ٩ (السكاكي وأتباعه 

                                                 
 ١٤٥: سورة البقرة) ١(
 ١٤٣: سورة البقرة) ٢(
 ١٠٣، ١٠٢: بديع القرآن: وينظر، ١/٢٨٤: واملعترك، ٣/٢٥١: اإلتقان) ٣(
 ١/٢٨٤: واملعترك، ٣/٢٥١: اإلتقان) ٤(
 ٦: واآلية من سورة الرمحن، ١/٢٨٥: واملعترك، ٣/٢٥١: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٣/٤٤٥: لزركشيالربهان ل: ينظر) ٦(
 ٢٨: واآلية من سورة سبأ، ٢٨٥/ ١: واملعترك، ٢٥٢، ٢٥١/ ٣: اإلتقان) ٧(
، إالّ أننا حملنا حديثاً له عن هذا الفن يف مصنف آخر مـن مـصنفاته  ، يف مصنفيه) التورية(على فن) اإلستخدام(ومل يشر السيوطي من فضل فن   ) ٨(

،  وألطف من التورية   ستخدام أجلّ  إىل أن اإل   اًذاهب، )احللة السريا يف مدح خري الورى     ( بديعية صاحب) ه٧٨٠ت(ونقل فيه قوالً البن جابر األندلسي     
 ١١٣، ١١٢: شرح عقود اجلمان: وينظر

 ٢/٣٥٤: اإليضاح: ينظر) ٩(



 

 

)١٥٧.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 فلفظ  ،) ١ (...لكل أجٍل كتاب  : ومثّل له بقوله تعاىل    ، ومشى عليها ابن أيب اإلصبع     ،طريقة بدر الدين بن مالك يف املصباح      
وأضـاف  . ) ٢ (»خيدم املعـىن الثـاين    ) ميحو( و ،خيدم املعىن األول  ) أجل ( فلفظ ،كتاب حيتمل األمد احملتوم والكتاب املكتوب     

 فالصالة ُيحتمـل أن يـراد هبـا فعلـها           ،...ال تقربوا الصلوة وأنتم سكارى    :بقوله تعاىل «إن غريه مثّل  : السيوطي قائالً 
وقد نقل قوالً عـن    . ) ٣ (» خيدم الثاين  ،إالّ عابري سبيل   و ، خيدم األول  ،حىت تعلموا ما تقولون   : وقوله تعاىل  ،وموضعها

وقد استخرجت  : قلت«: إالّ أن السيوطي نقض هذا القول ورّده بقوله        ،الكرمي على طريقة السكاكي    آنالقر مل يقع يف   إنه   غريه
 فأمر اهللا ُيراد به قيام الساعة والعذاب وبعثة الـنيب صـلى اهللا   ،) ٤ (أتى أمُر اهللا:منها قوله تعاىل: بفكري آيات على طريقته 

:  قال ،أتى أمُر اهللا  :ن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس يف قوله          كما أخرج اب   ، وقد أُريد بلفظه األخري    ،عليه وسلم 
  . ُمراداً به قيام الساعة والعذابتستعجلوه يفه وأعيد الضمري علي،حممد

 مث أُعيد الضمري    ، فإن املراد به آدم    ولقد خلقنا اإلنسان من ساللٍة من طنيٍ      «: قوله تعاىل  - وقد أُريد بلفظه أظهرها    -: ومنها
  .) ٥ (مث جعلناه نطفةً يف قراٍر مكني: فقال،يه مراداً به ولدهعل

  أي أشياء أُخـر؛    ،) ٦( قد سأهلا قوٌم من قبلكم    « :مث قال ،ال تسئَلوا عن أشياء إن ُتْبَد لكم تُسْؤكم        :قوله تعاىل :  ومنها
  .) ٧ (»األولني مل يسألوا عن األشياء اليت سألوا عنها فُنهوا عن سؤاهلاألن 

  :تفاتلإل ا
 أعين من التكلم أو اخلطاب أو الغيبة إىل آخر منها بعد التعبري ،سلوب إىل آخرأ هو نقل الكالم من «:وّحده بقوله

  .وأملح السيوطي إىل أن هذا التعريف هو املشهور واملعروف. ) ٨ (»باألول

الضجر وامللل؛ ملا ُجبلت عليه النفوس  عن وصيانة السمع ،ظرية الكالمت«: ورأى أن الفائدة العامة من فن اإللتفات هي
  .) ٩ (» والسآمة من االستمرار على منوال واحد،من حب التنقالت

وقد أجهد السيوطي .  خيتلف باختالف حمله، وقال السيوطي أن كل موضع من مواضع اإللتفات خيتص بنكت ولطائف
 ، هو انتقال الكالم من اسلوب التكلم إىل اخلطاب،وطي وأول هذه املواضع اليت تكلم عليها السي،نفسه يف بيان هذه املواضع

 وأعطاه فضل عناية ، ووجهُه حثُّ السامع وبعثه على اإلستماع حيث أقبل املتكلم عليه-مثالُه من التكلم إىل اخلطاب«:فقال
ت من التكلّم إىل  فالتف،أرجعإليه  و األصل،ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون: قوله تعاىل-وختصيص باملواجهة

                                                 
يـة مـن    واآل، ٤٤٧/ ٣: والربهان للزركشي ، ٣٢٩، ٣٢٨/ ٤: وعروس األفراح ، ٢٧٦: وحترير التحبري ، ١٠٥، ١٠٤: بديع القرآن : ينظر) ١(

 ٣٨: سورة الرعد
 ٥٣، ٥٢: خزانة األدب: وينظر، ٢٨٥/ ١: واملعترك، ٢٥٢/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ٤٣: واآلية سورة النساء، ٤٤٧/ ٣: والربهان للزركشي، ٨٢: البديع يف نقد الشعر: وينظر، ١/٢٨٥: واملعترك، ٢٥٢/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ١: سورة النحل) ٤(
 ١٣، ١٢: سورة املؤمنون) ٥(
 ١٠٢، ١٠١: ورة املائدةس) ٦(
 ٢٨٦، ٢٨٥/ ١:  واملعترك٢٥٣ ،٣/٢٥٢: اإلتقان) ٧(
 ١/٢٨٦: واملعترك، ٢٥٣/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ١/٢٨٦: واملعترك، ٢٥٣/ ٣: اإلتقان) ٩(



 

 

)١٥٨.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 ،يريد هلم ما يريد لنفسه إنه  وهو يريد ُنصَح قومه تلطفاً وإعالماً،أخرج الكالم يف موضع مناصحته لنفسه إنه  ونكتته،اخلطاب
كذا جعلوا هذه اآلية من «: قالالقرآينوبعد أن ذكر هذا الشاهد . ) ١ (»مث التفت لكوهنم يف مقام ختويفهم ودعوهتم إىل اهللا

 وهنا ليس كذلك؛ جلواز أن يريد ، وفيه نظر؛ ألنه إمنا يكون منه إذا قصد اإلخبار عن نفسه يف كال اجلملتني،اتاإللتف
رجوع العبد  ألن  اإلنكاري؛االستفهاموأُجيب بأنه لو كان املراد ذلك ملا صّح .  املخاطبني ال نفسهو إليه ترجعون:بقوله

 و« إىل»أرجع إليه و« وإمنا عدل عن،رُجوعي إليه  الراجع؛ فاملعىن كيف ال أعبد منإىل مواله ليس مبستلزم أن ُيعيده غري ذلك
 »الرجوع إليه مثلُهم يف وجوب عبادة َمْن إنه  وهي تنبيههم على، ومع ذلك أفاد فائدة حسنة،؛ ألنه داخل فيهم»ترجعونإليه 

)٢ (.  

ق ومل يعلّ. ) ٣ (وأن أقيموا الصلوة. نسلم لربَّ العاملنيوأُمرنا ل: هبا قوله عّز وجلاستشهد ومن األمثلة األخرى اليت 
  .السيوطي على هذه اآلية الكرمية

 ووجهُه أن -ومثاله من التكلم إىل الغيبة«: حيث قال، ومن املواضع اليت تكلّم عليها انتقال الكالم من التكلّم إىل الغيبة
 وأنه يف كالمه ليس ممن يتلّون ويتوجه ويبدي يف الغيبة ،ْصده من السامع َحَضَر أو غابيفهم السامع أن هذا َنَمطَ املتكلّم وقَََََََََََََََََ

، ) ٤ (ليغفر لَك اهللا ما تقّدم من ذنبك وما تأخر. إّنا فتحنا لك فتحاً مبيناً: قوله تعاىل-خالف ما يبديه يف احلضور
رمحةً من . مراً من عندنا إّنا كنا مرسلني« ،)لنا(ألصل وا،) ٥ (فصِل ِلربِّك. إنا أعطيناك الكوثر ،)ليغفر لك(واألصل
 وُعدل ،)ويب( واألصل،) ٧ (فآمنوا باهللا ورسوله: إىل قوله،...إّني رسول اهللا إليكم مجيعاً، )مّنا ( واألصل،) ٦ (ربَِّك

ّتباع مبا اتصف به من الصفات  تنبيههم على استحقاقه االىواألخر. إحدامها دفع التهمة عن نفسه بالعصبية هلا:عنه لنكتتني
  .) ٨ (»املذكورة واخلصائص املتلّوة

  انتقاله من اخلطاب إىل التكلم ورأى السيوطي أن هذا األسلوب مل يقع يف،ومن املواضع األخرى يف انتقال الكالم
 إالّ أن السيوطي فّند ،رّبناإّنا آمّنا ب: مث قال،فأقِض ما أنت قاض: بقوله تعاىل له وذكر أن بعضهم مثّل،الكرمي القرآن

  .) ٩ ( هو أن يكون املراد به واحداً،شرط اإللتفات ألن هذا القول؛

فقـال  ،حىت إذا كنتم يف الفلـك َوَجـَرْيَن هبـم بـريحٍ           : قوله سبحانه  ،نتقال التعبري من اخلطاب إىل الغيبة     اله يف   ا ومث
 إذ لو اسـتمر علـى   ، التعجب من كفرهم وفعلهمماهلم لغريهدول عن خطاهبم إىل حكاية ح   عواألصل بكم؛ ونكتة ال   «:معلقاً

هو الذي ُيـسّيركم يف     : بدليل ،اخلطاب أوالً كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم       ألن   :وقيل. ) ١٠ (خطاهبم لفاتت تلك الفائدة   

                                                 
 ٢٢: واآلية من سورة يس، ٢٨٦/ ١: واملعترك، ٢٥٣/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٢٨٧، ٢٨٦/ ١: واملعترك، ٢٥٤، ٢٥٣/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ٧٢ ،٧١: ورة األنعامس) ٣(
 ٢، ١: سورة الفتح) ٤(
 ٢، ١: سورة الكوثر) ٥(
 ٦، ٥: سورة الدخان) ٦(
 ١٥٨: سورة األعراف) ٧(
 ١/٢٨٧: واملعترك، ٢٥٤/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ٧٣، ٧٢: واآلية من سورة طه، ١/٢٨٧: واملعترك، ٣/٢٥٤: اإلتقان: ينظر) ٩(
 ١٢/ ٢: املثل السائر: ينظر) ١٠(



 

 

)١٥٩.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 الذين شأهنم مـا      فالتفت عن األول لإلشارة إىل اختصاصه هبؤالء       ، للزم الذم للجميع   »وجرين بكم «: فلو كان  ،الرب والبحر 
 قال  ، وبعد أن عرض ما قيل عن هذه اآلية الكرمية         ،) ١ (»ذكره عنهم يف آخر اآلية عدوالً من اخلطاب العام إىل اخلطاب اخلاص           

ورأيت عن بعض السلف يف توجيهه عكس ذلك؛ وهو أن اخلطاب أوله خاص وآخره عام؛ فأخرج ابن                 :  قلت «:قاً ومعقباً معلّ
 ،ذكر احلديث عنهم  :  قال ،حىت إذا كنتم يف الفُلك وجرين هبم      :قال يف قوله   إنه   ن بن زيد بن أسلم    أيب حامت عن عبد الرمح    

.  هذه عبارته  ،؛ ألنه قصد أن جيمعهم وغريهم وَجَرْين هبؤالء وغريهم من اخللق          »وجرين بكم «: ومل يقل  ،مث حّدث عن غريهم   
 مث غايتـهم  ، ويفنون فيها أعمارهم،يت يدأب املتأخرون فيها زماناً طويالً ما كان أوقعهم على املعاين اللطيفة ال ،فللّه درُّ السلف  

 فخاطبـهم   ،أهنم وقت الركوب حضروا ألهنم خافوا اهلالك وغلبة الـريح         أيضاً  ومما ذكر يف توجيهه     . أنْ حيوموا حول احلمى   
ـ  ،خطاب احلاضرين    على عادة اإلنسان   ،ضورهم كما كان   مل يبق ح   ، وأمنوا اهلالك  ،ا جرت الرياح مبا ال تشتهي السفن      ّم مث ل

  . ) ٢ (» وهذه إشارة صوفية، فلما غابوا ذَكرهم اهللا بصيغة الغيبة،إذا أمن غاب قلبه عن ربِّهإنه 

وما آتيتم ِمْن ربا لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند اهللا وما آتيتم من :ية اآلخرى اليت ذكرهاالقرآن ومن الشواهد 
وكّره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم : تعاىل وقوله،) ٣ (هللا فأولئك هم املضعفونزكوة تريدون وجه ا

 مث ،)عليكم(ن األصلإ وقال السيوطي ،) ٥ (ُيطاف عليهم. ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم ُتحربون: وقوله،) ٤ (الراشدون
  .  فكرر اإللتفات،وأنتم فيها خالدون:قال سبحانه

اُهللا الذي يرسلُ الرياح فتثري سحاباً «:ل الكالم من الغيبة إىل التكلم أورد شواهد قرآنية كثرية منها قوله سبحانه ويف انتقا
 ...حبان الذي أسرى بعبده ليالً «: وجل وقوله عّز،) ٧ (وأوحى يف كل مساء أْمَرها وزيّنا:قوله تعاىلأيضاً  و،) ٦ (»فيبسطه

)إىل قوله،) ٨ :لنريه من آياتناباركنا حوله ، لتفت ثانياً إىل الغيبة فقالامث:إّنه هو السميع البصري . وذكر السيوطي
 ،»باركنا« بالغيبة يكون التفاتاً ثانياً من»لريَيه«وعلى قراءة احلسن«:رأياً عن غريه يف ما قيل عن هذه اآلية الكرمية

سلوب يف هذه أردفه بقول للزخمشري عن فائدة هذا النوع من األمث . ) ٩ (» التفات رابع »إنه« ويف،التفات ثالث»آياتنا«ويف
  . ) ١٠ (» وأنه ال يدخل حتت قدرة أحد،التنبيه على التخصيص بالقدرة«اآليات الكرمية وأمثاهلا هي لـ

.  ولداًوقالوا اختذ الرمحُن:قول الباري: شواهد قرآنية كثرية منهاأيضاً  ساق ، ويف انتقال الكالم من الغيبة إىل اخلطاب
 ،) ١ (أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرٍن مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم: وقوله،) ١١ (لقد جئتم شيئاً إداً

  . ) ٢ (إنّ هذا كان لكم جزاًء. وسقيهم ربُّهم شراباً طهوراً:وقوله

                                                 
 ٢٢: واآلية من سورة يونس، ٢٨٨، ١/٢٨٧: واملعترك، ٢٥٥، ٣/٢٥٤: اإلتقان) ١(
 ١/٢٨٨: واملعترك، ٣/٢٥٥: اإلتقان) ٢(
 ٣٩: سورة الروم) ٣(
 ٧: سورة احلجرات) ٤(
 ٧١، ٧٠: سورة الزخرف) ٥(
 ٤٨: سورة الروم) ٦(
 ١٢: سورة فصلت) ٧(
 ١: سورة اإلسراء) ٨(
 ٢٨٩/ ١: واملعترك، ٢٥٦/ ٣: اإلتقان) ٩(
 ١/٦٢٦: الكشاف: وينظر، ٢٨٩/ ١: واملعترك، ٢٥٦/ ٣: اإلتقان) ١٠(
 ٨٩، ٨٨: واآلية من سورة مرمي، ١٣٦، ٢/١٣٥: والطراز، ٢/٦: املثل السائر:  وينظر١/٢٨٩:  واملعترك٣/٢٥٦: اإلتقان) ١١(



 

 

)١٦٠.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

من حماسنه ما وقع يف سورة و«: فقد قال عنها، وحماسن االلتفات يف هذه السورة، وساق حديثاً عن سورة الفاحتة
مالك يوم : وآخرها، مث ذكر صفاته اليت كلُّ صفة منها تبعث على شدة اإلقبال، وحده تعاىل فإن العبد إذا ذكر اهللا،الفاحتة
 جيد من نفسه حامالً ال يقدر على دفعه على خطاب َمْن هذه صفاته ،مالك لألمر كله يف يوم اجلزاء إنه  املفيد،الدين
وإن ما أفاده السيوطي من رأي وتعليق كان متبنياً فيه رأي بعض . ) ٣ (»يصه بغاية اخلضوع واإلستعانة يف املهماتبتخص

 ،إمنا اختري لفظُ الغيبة للحمد«: حيث قال،وأردف حديثه بأقوال نقلها عن غريه. ) ٤() الطراز (صاحب  وهو العلوي،البالغيني
د دون العبادة يف الرتبة؛ ألنك حتمد نظريك وال تعبده؛ فاستعمل لفظ احلمد مع الغيبة وللعبادة اخلطاب؛ لإلشارة إىل أن احلم

وعلى حنو . ولفظ العبادة مع اخلطاب؛ لينسب إىل العظيم حالَ املخاطبة واملواجهة ما هو أعلى رتبة؛ وذلك على طريق التأدب
صراط : (ومل يقل، ر املنعم وإسناد اإلنعام إليه لفظاًمصرَّحاً يذك، الذين أنعْمَت عليهم: فقال،من ذلك جاء آخر السورة

 فلم ، وجاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضب،لفظاً إليه  فلم ينسبه، فلما صار إىل ذكر الغضب زوى عنه لفظه،)املنعم عليهم
 ،ملا ذكر احلقيق باحلمد  إنه:وقيل. ) ٥ (يف اللفظ حال املواجهة إليه ؛ تأدباً عن نسبة الغضب)غري الذين غضبت عليهم (:يقل

 ، تعلّق العلم مبعلوم عظيم الشأن، ومالكاً ليوم الدين، ورمحاناً ورحيماً،وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربَّ العاملني
:  حىت كأنه قيل، فخوطب بذلك لتميزه بالصفات املذكورة؛ تعظيماً لشأنه، مستعاناً به،حقيق بأن يكون معبوداً دون غريه

ومن لطائفه التنبيه على أن مبتدأ اخللق الغيبة منهم عنه : قيل. ) ٦ ( ال غريك،ستعانة خنّص بالعبادة واال، يا َمْن هذه صفاتهإياك
 ، فإذا عرفوه مبا هو له وتوّسلوا للقرب بالثناء عليه، وقياُم حجاب العظمة عليهم، وقصورهم عن حماضرته وخماطبته،سبحانه
  . ) ٧ (»إياَك نعبُد وإياَك نستعني:  فقالوا، تأّهلوا ملخاطبته ومناجاته،ّبدوا له مبا يليق هبم وتع،وا باحملامد لهوأقّر

  : وقد أورد السيوطي ستة تنبيهات ختص فن اإللتفات

 يلزم عليه أن يكون  وإالّ،عائداً يف نفس األمر إىل املنتقل عنه إليه شرط اإللتفات أن يكون الضمري يف املنتقل: األول« 
  . لتفاتإ) أنت صديقي (:يف

  . ح به صاحُب الكشاف وغريه صّر،شرطه أن يكون يف مجلتني:  الثاين

 وهو بناء الفعل للمفعول بعد ، نوعاً غريباً من اإللتفات، وابن األثري وغريمها،ذكر التنوخي يف األقصى القريب:  الثالث
وتوقّف فيه . )٨(فإن املعين غري الذين غضبت عليهم؛ »أنعمت« بعدغري املغضوب عليهم: كقوله،خطاب فاعله أو تكلمه
  .صاحب عروس األفراح

 وهو أن يقدم املتكلم ،من اإللتفات قسم غريب جّداً مل أظفر يف الشعر مبثاله القرآن جاء يف: قال ابن أيب اإلصبع:  الرابع
 مث يعود إىل اإلخبار عن ،إلخبار عن الثاين وينصرف عن اإلخبار عنه إىل ا، مث خيرب عن األول منهما،يف كالمه مذكورين مرتني

                                                                                                                                                         
 ٦: سورة األنعام) ١(
 ٢٢، ٢١: سورة اإلنسان) ٢(
 ٢٨٩/ ١: واملعترك، ٢٥٦/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ٢/١٣٥: الطراز: رينظ) ٤(
 ٩٩: واجلامع الكبري، ٦/ ٢: واملثل السائر، ١/١٤٦: احملتسب: ينظر) ٥(
 ١٧٤:  البن الزملكاينالتبيان يف علم البيان: ينظر) ٦(
 ٢٩٠، ١/٢٨٩: واملعترك، ٢٥٧، ٢٥٦/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٤٤: واالقصى القريب، ٢/٦: املثل السائر: ينظر) ٨(



 

 

)١٦١.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

نصرف عن اإلخبار عن اإلنسان إىل اإلخبار عن ربِّه ا ،وإّنُه على ذلك لشهيد. إنّ اإلنسانَ لربِّه لكُنود: كقوله،األول
حسن أن يسّمى وهذا ُي:  قال،وإّنه حلُبِّ اخلري لشديد: مث قال منصرفاً عن اإلخبار عن ربِّه إىل اإلخبار عن نفسه،تعاىل

  .) ١ (التفات الضمائر

 ذكره التنوخي ،يقرب من اإللتفات نقلُ الكالم من خطاب الواحد أو االثنني أو اجلمع إىل اخلطاب اآلخر:  اخلامس
  : وهو ستة أقسام أيضاً،)٢(وابن األثري

  . ) ٣ ( وتكونَ لكُما الكربياُء يف األرضقالوا أجئتنا ِلَتلِْفَتَنا عّما وجدنا عليه آباءنا: ثنني مثاله من الواحد إىل اإل

  . ) ٤ (يا ءأيها النّيب إذا طلّقتم النساء: وإىل اجلمع

  . ) ٥ (فال ُيْخرجّنكُما ِمَن اجلنِة فتشقى، فَمْن ربُّكما يا موسى:ثنني إىل الواحد ومن اإل

  . )٦( يوتاً واجعلوا بيوتكم ِقْبلةوأَْوحيَنا إىل موسى وأخيه أن تبوََّءا لقوِمكما مبصَر ب: وإىل اجلمع

  . ) ٧ (وأقيموا الصلوة وبّشر املؤمنني: ومن اجلمع إىل الواحد

 إىل ،...يا معشر اجلنِّ واإلنِس إن استطعُتم أن تْنفَذُوا من أقطاِر السموات واألرض فانفُذوا:ثنني وإىل اإل
  .) ٨ (فباّي آالِء ربكما ُتكذِّبان:قوله

  : لتفات من املاضي إىل املضارع أو األمر إىل آخر اإل،ب منه أيضاًويقر:  السادس

إنّ الذين  ،) ١٠ (خرَّ من السماِء فتخطفُه الطُري ،) ٩ (أرسل الرياَح فتثري سحاباً: مثاله من املاضي إىل املضارع
  . ) ١١ (كفروا ويصدُّون عن سبيل اهللا

وأُحلّت لكم األنعاُم إالّ ما ُيتلى عليكم فاجتنبوا  ،) ١٢ (وهكملْ أمَر ريب بالقسِط وأقيموا وج«: وإىل األمر
  . ) ١٣ (الرجس

                                                 
 ٨، ٧، ٦:  من سورة العادياتات واآلي،٤٥: بديع القرآن: ينظر) ١(
 ٢٧، ٢٦: واالقصى القريب، ١٠٢، ١٠١: اجلامع الكبري: ينظر) ٢(
 ٧٨: سورة يونس) ٣(
 ١: سورة الطالق) ٤(
 ١١٧، ٤٩: سورة طه) ٥(
 ٨٧: سورة يونس) ٦(
 ٨٧: سورة يونس) ٧(
 ٣٤، ٣٣: سورة الرمحن) ٨(
 ٩: سورة فاطر) ٩(
 ٣١: سورة احلج) ١٠(
 ٢٥: حلجسورة ا) ١١(
 ٢٩: سورة األعراف) ١٢(
 ٣٠: سورة احلج) ١٣(



 

 

)١٦٢.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 ويوم ُنَسّير اجلبالَ وترى األرَض بارزةً وحشرناهم ،) ١ (ويوَم ينفُخ يف الصُّوِر فَفََزع: ومن املضارع إىل املاضي

)٢ (.  

  . ) ٣ (قال إين أْشِهُد اهللا واشَهدَُوا أَين بريء: وإىل األمر

  .) ٤ (واّتخذَوا من مقاِم إبرهيم ُمصلّى وعهدنا: ومن األمر إىل املاضي

  .) ٦(» )٥ (وأن أقيموا الصلوة واّتقوه وهو الذي إليه ُتحشرون: وإىل املضارع

   

  :اإلطراد
 وهذا ما ،) ٧ (» على حكم ترتيبها يف الوالدة وهو أن يذكر املتكلم أمساء آباء املمدوح مرتبةً«: عّرف هذا الفن بقوله

  .) ٨ (استقر عليه البالغيون املتأخرون يف هذا احلّد

قوله  القرآن ومنه يف: قال ابن أيب اإلصبع«: حيث قال،القرآن وذكر السيوطي شاهداً قرآنياً نقالً عن صاحب بديع 
 فإن ،ه على الترتيب املألوفوإمنا مل يأِت ب:  قال،واتبعُت ملّة آبائي إبرهيم وإسحق ويعقوب:- حكايةً عن يوسف-تعاىل

 فبدأ ، وإمنا ذكرهم ليذكر ملّتهم اليت اّتبعها، مث اجلد األعلى؛ ألنه مل ُيرد هنا جمّرد ذكر اآلباء،بتداُء باألب مث باجلدالعادة اإل
  .) ٩ (» أوالً فأوالً على الترتيب، مث َمبْن أخذها عنه،بصاحب امللّة

نعبُد إهلَك وإلَه آبائَك إبرهيم :خر متمثالً بقوٍل ألوالد يعقوب عليه السالم وشاركه السيوطي يف ضرب شاهد قرآين آ
  .) ١٠( وإمسعيل وإسحق

  

  :اإلنسجام

                                                 
 ٨٧: سورة النمل) ١(
 ٤٧: سورة الكهف) ٢(
 ٥٤: سورة هود) ٣(
 ١٢٥: سورة البقرة) ٤(
 ٧٢: سورة األنعام) ٥(
 ٢٩٢ -٢٩٠/ ١: واملعترك، ٢٥٩ -٢٥٧/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٢٩٢/ ١: واملعترك، ٢٥٩/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٤١٠/ ٤: واملختصر، ٤١٠/ ٤: وعروس األفراح، ٣٨٢/ ٢: واإليضاح، ١٤١: بديع القرآن: ينظر) ٨(
 ٣٨: واآلية من سورة يوسف، ١٤٢، ١٤١: بديع القرآن: وينظر، ١/٢٩٢: واملعترك، ٢٥٩/ ٣: اإلتقان) ٩(
 ١٣٣: سورة البقرة) ١٠(



 

 

)١٦٣.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 الذي حّده ،) اإلنسجام ( وقد أطلق عليه فن،الكرمي القرآن  الذي حيدثه نظم،والتفت السيوطي إىل النغم املوسيقي
 ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل ،راً كتحدر املاء املنسجممتحّدهو أن يكون الكالم خللّوه من االنعقاد «:بقوله
  .) ٢ ( وابن حجة احلموي،وقد تبىن يف حّد هذا الفن قويل ابن أيب اإلصبع املصري. ) ١ (»رقةً

فقراته عندئٍذ  أتت ،النثر إنْ قوي اإلنسجام فيه:  ونقل قوالً ألهل البديع مفاده،كله منسجم القرآن  وذكر السيوطي أن
  -:موزوناً القرآن ومن ذلك ما وقع يف«: وأضاف قائالً،موزونة بال قصد

  .) ٣ (فَمْن شاَء فليؤمْن وَمْن شاَء فليكفر: فمنه من حبر الطويل

  . ) ٤ (واْصَنِع الفُلَك بأْعُيننا: ومن املديد

  .) ٥ (فأصَبحوا ال ُيرى إالّ مساكُنهم: ومن البسيط

  . ) ٦ (ويشِف صدور قوِم مؤمنني، وُيخزهم وينصركم عليهم: ومن الوافر

  . ) ٧ (واُهللا يهدي من يشاُء إىل صراٍط مستقيم: ومن الكامل

  . ) ٨ (فألقوه على وجِه أيب يأِت بصرياً: ومن اهلزج

  .) ٩ (ودانيةً عليهم ظاللُها وذللت قطوفُها تذليالً: ومن الرجز

  .) ١٠ (قُدوٍر راسياتوِجفان كاجلواب و: ومن الرمل

  . ) ١١ (أو كالذي مرَّ على قريٍة وهي خاويةٌ على عروشها: ومن السريع

  .) ١٢ (إّنا خلقنا اإلنسانَ من نطفِة أمشاج نبتليه: ومن املنسرح

  .) ١٣ (ال يكادون يفقهون حديثاً: ومن اخلفيف

                                                 
 ١/٢٩٢: واملعترك، ٢٦٠، ٢٥٩/ ٣: اإلتقان) ١(
 ١٩٠: وخزانة األدب، ٤٢٩: وحترير التحبري، ١٦٦: بديع القرآن: ينظر) ٢(
 ٢٩: سورة الكهف) ٣(
 ٣٧: سورة هود) ٤(
 ٢٥: سورة األحقاف) ٥(
 ١٤: سورة التوبة) ٦(
 ٢١٣: سورة البقرة) ٧(
 ٩٣: سورة يوسف) ٨(
 ١٤: سورة اإلنسان) ٩(
 ١٣: سورة سبأ) ١٠(
 ٢٥٩: سورة البقرة) ١١(
 ٢: سورة اإلنسان) ١٢(
 ٧٨: سورة النساء) ١٣(



 

 

)١٦٤.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  . ) ١ (يوم ُتولُّون ُمدبرين. يوَم التناِد: ومن املضارع

  .)٢ (يف قلوهبم َمَرٌض: املقتضب ومن

  .)٣ (نّبئْ عبادي أّني أنا الغفوُر الرَّحيم: ومن اجملتث

  .)٥ (»)٤ (وأُْملي هلم إنَّ كيدي متني: ومن املتقارب

 ،) ٦ ( وما فيها من موسيقى عذبة يف ألفاظها املوحية ابن حجة احلموي،ية الكرميةالقرآن وقد سبقه يف عرض هذه اآليات 
عمله منصب على بيان  ألن ية اليت يظهر فيها ذلك اإليقاع النغمي؛القرآنتصر جهد السيوطي يف هذا الفن على مجع اآليات واق

 وال سيما يف هذا ،ية واألمثلة الشعريةالقرآن البن حجة احلموي الذي كان جامعاً بني الشواهد اً خالف،القرآن الكرميإعجاز 
  .الفن

   

  : اإلدماج
هـو أن ُيـدمج     : قال ابن أيب اإلصبع   «: حيث قال  ،) القرآنبديع   ( بقوٍل للمصري صاحب   ي الفن البديع   هذا ي ابتدأ السيوط 

وله احلمُد  : كقوله ، أو أحد البديعني   ، حبيث ال يظهر يف الكالم إالّ أحد الغرضني        ، أو بديعاً يف بديع    ،املتكلم غرضاً يف غرض   
 - وهي الوقت الذي ال حيمد فيه سـواه        -انفراده تعاىل باحلمد يف اآلخرة     ألن   غة؛ أُدجمت املطابقة يف املبال    ،يف األوىل واآلخرة  

 وهو وإنْ خرج خمرج املبالغة يف الظاهر فاألمر فيه حقيقة يف البـاطن؛ فإنـه رب احلمـد        ،مبالغة يف الوصف باإلنفراد باحلمد    
  . ) ٧ (»واملنفرد به يف الدارين

أن : واألوىل يف هذه أن ُيقال: قلت«: قائالً،بع أبدى رأيه هبذه اآلية الكرمية وبعد أن انتهى من عرض كالم ابن أيب اإلص
  .) ٨ (» فأدمج فيه اإلشارة إىل البعث واجلزاء، فإن الغرض منها تفّرده تعاىل بوصف احلمد،اآلية من إدماج غرض يف غرض

  

  : اإلفتنان

                                                 
 ٣٣، ٣٢: سورة غافر) ١(
 ١٠: سورة البقرة) ٢(
 ٤٩: سورة احلجر) ٣(
 ١٨٣: سورة األعراف) ٤(
 ٢٩٣، ٢٩٢/ ١: واملعترك، ٢٦١ -٣/٢٥٩: اإلتقان) ٥(
 ١٩١، ١٩٠: خزانة األدب: ينظر) ٦(
واآلية من سورة   ، ٤٥١: وحترير التحبري ، ١٧٢: وبديع القرآن ، ١٥٩، ٣/١٥٧: الطراز: وينظر، ٢٩٤، ١/٢٩٣: واملعترك، ٣/٢٦١: اإلتقان) ٧(

 ٧٠: القصص
 ٢٩٤/ ١: واملعترك، ٣/٢٦١: اإلتقان) ٨(



 

 

)١٦٥.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 وقد سبقه يف هذا احلّد هباء الدين ،) ١ (»فخر والتعزية كاجلمع بني ال،هو اإلتيان يف كالم بفنني خمتلفني«:عّرفه بقوله
كلُّ من عليها فاٍن ويبقى وجه رّبك ذو اجلالل : وذلك يف قول اهللا تعاىل، ومثّل هلذا الفن بشاهد قرآين،) ٢ (السبكي
 ،ما هو قابل للحياة وكل ، وعلّق عليه أن اهللا سبحانه وتعاىل عّزى مجيع املخلوقات اليت توجد على سطح األرض،واإلكرام

. ) ٣ ( مع وصفه تعاىل ذاته وانفراده بالبقاء باجلالل واإلكرام سبحانه،ومن مث متّدح بالبقاء بعد فناء املوجودات يف عشر لفظات
ي مث ُننجِّ:وقال عن اآلية الكرمية. ) ٤ (إن ما أفاد به من تعليق على هذه اآلية الكرمية كان مسانداً فيه قويل املصري واحلموي

  .) ٥ ( بني هناء وعزاءالقرآين إن اهللا سبحانه مجع يف هذا النص ،...الذين اّتقوا

   

  : اإلقتدار
 وعلى ،هو أن ُيربز املتكلم املعىن الواحد يف عدة صور؛ إقتداراً منه على نظم الكالم وتركيبه«:قال السيوطي عن هذا الفن
 ومرة يف ،جياز وحيناً يف خمرج اإل، وتارة يف صورة اإلرداف،ستعارةفظ اال فتارة يأيت به يف ل،صياغة قوالب املعاين واألغراض

 فإنك ترى ،القرآنوعلى هذا أتت مجيع قصص : عقال ابن أيب اإلصب«:وذكر قوالً البن أيب اإلصبع أيضاً. ) ٦ (»قالب احلقيقة
 ، حىت ال تكاد تشتبه يف موضعني منه،تعددةالقصة الواحدة اليت ال ختتلف معانيها تأيت يف صور خمتلفة وقوالب من األلفاظ م

  .) ٧ (»وال بّد أن جتد الفرق بني صورها ظاهراً

  . كان مردداً فيه كالم ابن أيب األصبع كما رأينا، إن ما أتى به السيوطي يف هذا اللون البديعي

  

  : املعىن معئتالفهأئتالف اللفظ مع اللفظ وإ
 فباأللفاظ تكون عن طريق مالءمة األلفاظ نفسها بعضها بعضاً؛ ،الفاظ واملعىنبّين السيوطي أن هذه املالءمة تكون بني 

أما املعىن فيكون عن طريق مالءمة ألفاظ .  حلسن اجلواب واملناسبةايةً رع، ويقرن املتداول مبثله،وذلك بأن يقرن الغريب مبثله
 وإن كان جزالً أو غريباً كانت ألفاظه جزلة أو ،كذلك فإن كان املعىن فخماً كانت ألفاظه ،الكالم للمعىن املقصود أو املراد

  .) ٨ ( فاألمر كذلك بالنسبة لأللفاظ،االستعمال وإن كان متوسطاً بني الغرابة و، أو متداوالً فمتداولة،غريبة

تى بأغرب أ«: فقال،تاِهللا تفتؤا تذكُر يوسَف حىت تكون َحرَََضاً: بقوله جلّ وعال، وقد مثّل الئتالف اللفظ مع اللفظ
 وبأغرب صيغ األفعال اليت ترفع ،فهام العامة بالنسبة إىل الباء والواوأ وأبعُد من ، فإّنها أقلّ استعماالً،ألفاظ القََسم وهي التاء

                                                 
 ٢٩٤/ ١: واملعترك، ٣/٢٦١: اإلتقان) ١(
 ٤٧٠/ ٤: عروس األفراح: ينظر) ٢(
 ٢٧، ٢٦: واآلية من سورة الرمحن، ٢٩٤/ ١: واملعترك، ٢٦١/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٦١: زانة األدبوخ، ٥٨٩: وحترير التحبري، ٢٩٩: بديع القرآن: ينظر) ٤(
 ٧٢: واآلية من سورة مرمي، ٥٨٩: وحترير التحبري، ٢٩٩: وبديع القرآن، ٢٩٤/ ١: واملعترك، ٣/٢٦١: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٢٨٩: بديع القرآن: وينظر، ٢٩٤/ ١: واملعترك، ٢٦٢/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٢٩٠: بديع القرآن: وينظر، ٢٩٤/ ١: واملعترك، ٢٦٢/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٢٩٥/ ١: واملعترك، ٣/٢٦٢: اإلتقان: رينظ) ٨(



 

 

)١٦٦.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

قتضى ا ف، وبأغرب ألفاظ اهلالك وهو احلََرض، وأكثر استعماالً منها،أقرب إىل األفهام) تزال ( فإنّ،األمساء وتنصب األخبار
 ، ورغبةً يف ائتالف املعاين باأللفاظ،لوضع يف النظم أن جتاور كل لفظة بلفظة من جنسها يف الغرابة توخّياً حلسن اجلوارحسُن ا

 فأتى جبميع ،) ٢ (وأقسموا باهللا جهد أمياهنم:وملا أراد غري ذلك قال. ) ١ ( وتتناسب يف النظم،ولتتعادل األلفاظ يف الوضع
  .) ٣ (»يهااأللفاظ متداولة ال غرابة ف

 وقد استوعب هذا ،الكرمي متناسبةً مع املعاين اليت يرمي إليها سبحانه القرآن  وبّين املواضع اليت تكون فيها ألفاظ
 وذلك باستشهاده بآيات قرآنية كرمية؛ لبيان قدرة الباري على اجمليء باللفظ الدقيق ،اإلئتالف الذي ُيبىن بني اللفظ واملعىن

 ،وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار: فقد قال السيوطي عن قوله تبارك وتعاىل،لمعىن املراد واملناسب ل،املقصود
 وجب أن يكون العقاب عليه دون ، دون مشاركته يف الظلم، واإلعتماد عليه، وهو امليل إليه،ا كان الركون إىل الظامللـّم«:

  .) ٤ (»اإلحراق واإلصطالءالذي هو دون ) املّس ( فأتى بلفظ،العقاب على الظامل

املشعر بالكلفة واملبالغة يف ) اإلكتساب (أتى بلفظ« ،ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت«: وقال عن قوله سبحانه
  .) ٥ (»جانب السيئة لثقلها

 »اً وفظيعاًلإلشارة إىل أهنم يكّبون كّباً عنيف) كّبوا (أبلغ من«إنه : ،فكبكبوا فيها هم والغاون: وقال عن قوله تعاىل
لإلشارة إىل أهنم يصرخون صراخاً منكراً ) يصرخون (فإّنه أبلغ من«: علّق عليها قائالً،وهم يصطرخون فيها: وقوله،) ٦(

  . ) ٧ (»خارجاً عن احلّد املعتاد

نه الفرق وم«: حيث قال،الكرمي القرآن  ووجودمها يف،) أْسقَى( و)َسقَى (التفت السيوطي إىل الفرق بني لفظيتأيضاً  و
وسقيهم رّبهم شراباً : فقال، وهلذا أورده تعاىل يف شراب اجلّنة،ملا ال كلفة معه يف السقيا) َسقََى ( فإن،بني َسقَى وأْسقَى

ألسقيناهم ، ) ٩ (وأسقيناكم ماًء فراتاً: فقال، وهلذا أورده تعاىل يف شراب أهل الدنيا،ملا فيه كلفة) أْسقَى( و،) ٨ (طهوراً
  .) ١١ (»السقي يف الدنيا ال خيلو من كلفة أبداً ألن ؛) ١٠ (دقاًماًء غ

  

  :االستثناءاإلستدراك و

                                                 
 ٨٥: واآلية من سورة يوسف، ٣/١٤٥: والطراز، ١٩٦، ١٩٥: وحترير التحبري، ٧٨، ٧٧: بديع القرآن: ينظر) ١(
 ١٠٩: واآلية من سورة األنعام، ١٩٦: وحترير التحبري، ٧٨: بديع القرآن: ينظر) ٢(
 ٢٩٥/ ١: واملعترك، ٢٦٣، ٣/٢٦٢: اإلتقان) ٣(
 ١١٣: واآلية من سورة هود، ١/٢٩٥: واملعترك، ٣/٢٦٣: إلتقانا) ٤(
 ٢٨٦: واآلية من سورة البقرة، ١/٢٩٥: واملعترك، ٣/٢٦٣: اإلتقان) ٥(
 ٩٤: واآلية من سورة الشعراء، ١/٢٩٥: واملعترك، ٣/٢٦٣: اإلتقان) ٦(
 ٣٧: واآلية من سورة فاطر، ١/٢٩٦: واملعترك، ٣/٢٦٣: اإلتقان) ٧(
 ٢١: نسانسورة اإل) ٨(
 ٢٧: سورة املرسالت) ٩(
 ١٦: سورة اجلن) ١٠(
 ٢٩٦/ ١: واملعترك، ٣/٢٦٣: اإلتقان) ١١(



 

 

)١٦٧.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 ،) ١ (اشترط السيوطي يف هذين الفنني البديعيني أن يتضمنا ضرباً من احملاسن إىل جانب معناه اللغوي الذي يدل عليه 
  .) ٢ ( لرأيهاً ومؤيد،) القرآنبديع  ( يف هذا الشرط صاحباًمساند

 وقال عن هذه اآلية ،قالت األعراُب آمّنا قُلْ مل تؤِمنوا ولكن قولوا أْسلمنا: لفن اإلستدراك بقوله سبحانهاستشهدو 
 فأوجبت ، لكان منفِّراً هلم؛ ألهنم ظنوا اإلقرار بالشهادتني من غري اعتقاد إمياناً،مل تؤمنوافإنه لو اقتصر على قوله«:الكرمية

 وزاد ، وال يسمى إمياناً، وإن انفرد اللسانُ بذلك يسمى إسالماً،؛ لُيعلم أن اإلميان موافقة القلب اللسانالبالغة ذكْر اإلستدراك
 فلما تضّمن اإلستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكالم من اإلشكال ،ولـّما يدخل اإلميانُ يف قلوبكم:ذلك إيضاحاً بقوله
  .) ٣ (»ُعّد من احملاسن

فإن «: وعلّق على هذه اآلية قائالً،االستثناء مثاالً لفن ،فلبثَ فيهم ألَف سنٍة إالّ مخسني عاماً: وأتى بقوله عّز ثناؤه
فلبث فيهم  (: نوح يف دعائه على قومه بدعوٍة أهلكتهم عن آخرهم؛ إذ لو قيلعذراإلخبار عن هذه املدة هبذه الصيغة ميهد 

لفظة األلف يف األول أول ما يطرُق السمع فيشتغل هبا عن  ألن األول؛مل يكن فيه من التهويل ما يف ) تسعمائة ومخسني عاماً
وجتدر اإلشارة . ) ٤ (» مل يبَق له بعد ما تقدمه وقٌْع يزيل ما حصل عنده من ذكر األلفاالستثناء وإذا جاء ،مساع بقية الكالم

 أما املصري ،إالّ أن مؤلفنا مجع بينهما ، وكما حلظنا السيوطي كذلك،سلوبنيإىل أن املصري تطرق إىل احلديث عن هذين األ
  .) ٥ (فقد جعل كل فن على حدة حديثاً واستشهاداً

  

  :صاصتاإلق
وهو أن يكون كل كالم يف سورة مقتّصاً من «: الذي حّده بقوله،قول ابن فارس يف هذا الفن البديعي )٦ (نقل السيوطي

 واآلخرة ،) ٧ (ه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلنيوآتينا: كقوله تعاىل،كالم يف سورة أخرى أو يف تلك السورة
  .) ٨ (» ومن يأته مؤمناً قد عمل الصاحلات فأولئك هلم الدرجات العلى: فهذا مقتصٌّ من قوله،دار ثواب ال عمل فيها

 من قوله إن هذا مأخوذ:  وقال،) ٩ (ولوال نعمةُ ريب لكنُت من احملضرين: وأضاف السيوطي قوله سبحانه
  . ) ١٠ (فأولئك يف العذاب حمضرون:تعاىل

                                                 
 ٢٩٦/ ١: واملعترك، ٢٦٤/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٣٣٣: وحترير التحبري، ١٢١: بديع القرآن: ينظر) ٢(
 ١٤: واآلية من سورة احلجرات، ٣٣٤: وحترير التحبري، ١٢١: بديع القرآن: وينظر، ٢٩٦/ ١: واملعترك، ٢٦٤/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ١٤: واآلية من سورة العنكبوت، ٣٣٥: وحترير التحبري، ١٢٢: بديع القرآن: وينظر، ٢٩٧، ٢٩٦/ ١: واملعترك، ٢٦٤/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٣٣٣، ٣٣١: وحترير التحبري، ١٢١، ١١٧: بديع القرآن: ينظر) ٥(
 ٢٨٤/ ١: معجم املصطلحات البالغية: وينظر، )اإلقتصاص(ولكن الصواب، )اإلقتناص(وّمساه، )كاملعتر(تكلم السيوطي على هذا الفن يف كتابه) ٦(
 ٢٧: سورة العنكبوت) ٧(
 ٧٥: واآلية األخرية من سورة طه، ٣٩٨: والصاحيب، ٢٩٧/ ١: املعترك: وينظر، ٢٦٤/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ٥٧: سورة الصافات) ٩(
 ١٦: واآلية من سورة الروم، ٢٩٧/ ١: كواملعتر، ٢٦٥، ٢٦٤/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١٠(



 

 

)١٦٨.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

املالئكة يف : األشهاد أربعة ألن مقتصُّ من أربع آيات؛« ،) ١ (ويوَم يقوُم األشهاد: وقال عن قول الباري سبحانه
ا بك على فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئَْن: واألنبياء يف قوله،) ٢( وجاءت كلُّ نفس معها سائٌق وشهيد:قوله

يوم تشهُد عليهم ألسنتهم : واألعضاء يف قوله،) ٤ (لتكونوا شهداء على الناس: وأمة حممد يف قوله،) ٣ (هؤالء شهيداً
  .) ٥ (» ...وأيديهم

ونادى أصحاُب اجلنة أصحاب : فاألول مأخوذ من قوله،قرئ خمففاً ومشدداً« ،) ٦ (يوم التناد: وعلّق على قوله
  .) ٨ (» وأّمه. يوم يفرُّ املرُء من أخيه: والثاين من قوله،) ٧ (النار

  

  :اإلبدال
 وقد حّده ، وكان قدمياً يبحثه اللغويون يف مباحثهم، وعّده من فنونه،أدخل السيوطي فن اإلبدال ضمن علم البديع

 يف الكالم على هذا النوع  الذين خاضوا، ونقل أقوال العلماء اللغويني،) ٩ (»هو إقامة بعض احلروف مقام بعض«:بقوله
 ولذا ، أي انفرق،) ١٠ (»فانفلق«:وجعل منه ابن فارس«: حيث قال، وناهياً حديثه بأيب عبيدة، مبتدئاً بقول ابن فارس،البديعي
  . فالراء والالم يتعاقبان،فكان كلُّ ِفْرٍق كالطود العظيم:قال

 وقد قرئ ،؛ فقامت اجليم مقام احلاء) اسواحف (أريدإنه  ،) ١١ (فجاسوا ِخالل الديار: وعن اخلليل يف قوله تعاىل
  .باحلاء أيضاً

  . أي اخليل،) ١٢ (إين أحببُت ُحبَّ اخلري: وجعل منه الفارسي

  .)١٤ ( أي تْصِدَدةً،) ١٣ (إالّ ُمكاًء وَتْصديةً: وجعل منه أبو عبيدة

                                                 
 ٥١: سورة غافر) ١(
 ٤١: سورة النساء) ٢(
 ٤١: سورة النساء) ٣(
 ١٤٣: سورة البقرة) ٤(
 ٢٤: واآلية األخرية من سورة النور، ٢٩٧/ ١: واملعترك، ٢٦٥/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٣٢: سورة غافر) ٦(
 ٤٤: سورة األعراف) ٧(
 ٣٥، ٣٤:  من سورة عيسىتان األخريتانواآلي، ٢٩٧/ ١ :واملعترك، ٢٦٥/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ٢٩٧/ ١: واملعترك، ٢٦٥/ ٣: اإلتقان) ٩(
 ٦٣: سورة الشعراءواآلية من ، ،٣٣٣: الصاحيب: ينظر) ١٠(
 ٥: سورة اإلسراءواآلية من ، ،٣٣٣: الصاحيب:  ينظر)١١(
 ٣٢: سورة ص) ١٢(
 ٣٥: سورة األنفال) ١٣(
 ٢٩٨، ٢٩٧/ ١ :واملعترك، ٢٦٥/ ٣: اإلتقان) ١٤(



 

 

)١٦٩.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

بضمه ضمن فنون علم البديع وإن كانت أنه كان أكثر وضوحاً من الزركشي ، وتظهر خطوة السيوطي يف هذا الفن
  .)١()الربهان(الشواهد القرآنية هي الشواهد نفسها اليت ذكرها صاحب 

   

  :تأكيد املدح مبا يشبه الذم
يف غاية الِعّزة «: الذي رّجح فيه أن هذا الفن،بن أيب اإلصبع املصريستهل املؤلف حديثه عن هذا الفن البديعي برأي الا

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مّنا إال أن : وهي قوله،ومل أجد منه إالّ آية واحدة«:قال إنه ذكر السيوطي و،) ٢ (»القرآنيف 
 يوهم أن ما يأيت بعده مما ، اخلارج خمرج التوبيخ على ما عابوا به املؤمنني من اإلمياناالستفهام بعد االستثناء فإن ،...آمنا باهللا

 ما يوجب مدح فاعله كان الكالم متضمناً تأكيد املدح مبا يشبه االستثناء فلما أتى بعد ، به مما ُيذم،يوجب أن ينقم على فاعله
: قلت«: إذ قال،الكرمي القرآن  هذا النوع يوجد منه نظري يف أن وذهب إىل،إالّ أن السيوطي خالفه يف هذا الرأي. ) ٣ (»الذم

الذين أُخرجوا من ديارهم بغري حق إالّ أن : وقوله،) ٤ (ضلهوما نقموا إالّ أن أغنيهم اهللا ورسوله من ف:ونظريها قوله
 فلما كان صفة مدح تقتضي اإلكرام ال اإلخراج ، أن ما بعده حق يقتضي اإلخراجاالستثناء؛ فإن ظاهر ) ٥ (يقولوا ربُّنا اهللا

  . ) ٦ (»كان تأكيداً للمدح مبا يشبه الذم

ال يسمعون فيها لغواً وال : جعل من هذا النوع قوله سبحانه، )ريبقاألقصى ال ( وأشار إىل أن التنوخي صاحب
 فكان ذلك مؤكداً ، الذي هو ضد اللغو والتأثيم،»سالماً سالماً« فاهللا سبحانه هنا استثىن،إالّ قيالً سالماً سالماً. تأثيماً

  .) ٧ (النتفاء اللغو والتأثيم

  

  :التفويف
 كلُّ فن يف مجلة منفصلة عن ، وغري ذلك من الفنون، من املدح والوصف،هو إتيان املتكلم مبعاٍن شىت«:عّرفه بقوله 
 وقد تّبىن السيوطي يف حّد هذا الفن ،) ٨ (» ويكون يف اجلمل الطويلة واملتوسطة والقصرية، مع تساوي اجلمل يف الزنة،أختها

  .)٩ (قول املصري

                                                 
 ٣٨٩، ٣٨٨: الربهان للزركشي: ينظر) ١(
 ٤٩: بديع القرآن: وينظر، ٢٩٨/ ١: واملعترك، ٢٦٥/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ٥٩: واآلية من سورة املائدة، ٥٠: بديع القرآن: وينظر، ٢٩٨/ ١: واملعترك، ٢٦٦، ٢٦٥/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ٧٤: سورة التوبة) ٤(
 ٤٠: سورة احلج) ٥(
 ٢٩٨/ ١: واملعترك، ٢٦٦/ ٣ :اإلتقان) ٦(
 ٢٦، ٢٥:  واآلية من سورة الواقعة،٧٤:  واألقصى القريب،٢٩٨/ ١: واملعترك، ٢٦٦/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ١/٢٩٩: واملعترك، ٢٦٦/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ٢٦١، ٢٦٠: وحترير التحبري، ٩٨: بديع القرآن: ينظر) ٩(



 

 

)١٧٠.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

الذي : فمن اجلمل الطويلة قوله سبحانه،يب اإلصبع هبا ابن أاستشهدية نفسها اليت القرآن وأتى السيوطي بالشواهد 
 ومن اجلمل املتوسطة ،) ١ (والذي مييتين مث حييني. وإذا مرضُت فهو يشفني. والذي هو يطعمين ويسقني. خلقين فهو يهدين

ومل يأِت . )٢( توجل اليل يف النهار وتوجل النهار يف اليل وخترج احلّي من امليت وخترج امليت من احلي:قول الباري
 نص ابن أيب إالّ أنه ذكر يف هناية كالمه على هذا النوع البديعي، ومل ُيعلل السبب .السيوطي بشاهد قرآين عن اجلمل القصرية

  .)٣(»القرآنومل يأت املركب من اجلمل القصرية يف : قال ابن أيب اإلصبع«: حيث قال،اإلصبع املصري عن اجلمل القصرية

  

  :التقسيم
 ومل خيتلف السيوطي عن ،) ٤ (» ال املمكنة عقالً،هو استيفاء أقسام الشيء املوجودة«:ي فن التقسيم بقولهعّرف السيوط

 ،هو الذي يريكم الربَق خوفاً وطمعاً: وكان أول هذه الشواهد قوله سبحانه،يةالقرآن هالبالغيني الذين سبقوه يف شواهد
  .) ٥ (» وال ثالث هلذين القسمني،من الصواعق والطمع يف األمطارإذ ليس يف رؤية الربق إالّ اخلوف « :وقال معلقاً

فإن العامل ال «: فقال السيوطي،فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا: ومنها قوله تعاىل
 وذكر ،) ٦ (»هما مقتصد فيهما وإما متوسط بين، وإما سابق مبادر للخريات، إما عاص ظامل لنفسه،خيلو من هذه األقسام الثالثة

. وأصحاب املشئمة ما أصحاب املشئمة. وكنتم أزواجاً ثلثة فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة:أن نظريها قوله تعاىل
استوىف : قال السيوطي،وما بني ذلك. وما خلفنا. له ما بني أيدينا: وكذا قوله سبحانه،) ٧ (والسابقون السابقون

  .) ٨ (ال رابع هلاأقسام الزمان و

وقولـه تبـارك     .)٩(»استوىف أقسام اخلَلْـق يف املـشي      «: فعلّق قائالً  ،...واُهللا خلق كل دابٍة من ماء     : ومنها قوله تعاىل  
 ومنها قوله عّز    ،) ١٠ (»استوىف مجيع هيئات الذاكرين   «: فقال معلقاً  ،الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم      :وتعاىل

                                                 
 ٨١ -٧٨: واآلية من سورة الشعراء، ٢٦٢: وحترير التحبري، ٩٨:  بديع القرآن:وينظر، ٢٩٩/ ١: واملعترك، ٢٦٦/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٢٧: واآلية من سورة آل عمران، ٢٦٢: وحترير التحبري، ٩٩: بديع القرآن: وينظر، ١/٢٩٩: واملعترك، ٢٦٦/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ٢٦٢: بريوحترير التح، ١٠٠: بديع القرآن: وينظر، ٢٩٩/ ١: واملعترك، ٢٦٦/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ٢٩٩/ ١: واملعترك، ٢٦٧/ ٣: اإلتقان) ٤(
، ١٧٣: وحتريـر التحـبري   ، ٦٥: وبديع القرآن ، ٣٠٥/ ٢: واملثل السائر ، ٣٥٠: الصناعتني: وينظر، ٢٩٩/ ١: واملعترك، ٢٦٧/ ٣: اإلتقان) ٥(

 ١٢: واآلية من سورة الرعد، ٣٦٢: وخزانة األدب، ٤٧١/ ٣: والربهان للزركشي
واآلية مـن   ، ٣٦٢: وخزانة األدب ، ٤٧١/ ٣: والربهان للزركشي ، ٣٠٥/ ٢: املثل السائر : وينظر، ٢٩٩/ ١: واملعترك، ٢٦٧ /٣: اإلتقان) ٦(

 ٣٢: سورة فاطر
 ١٠ -٧:  من سورة الواقعةاتواآلي، ٤٧١/ ٣: والربهان للزركشي، ٣٠٥/ ٢: واملثل السائر، ٢٩٩/ ١: واملعترك، ٢٦٧/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٦٤: واآلية من سورة مرمي، ٣٦٢: وخزانة األدب، ٤٧١/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر، ٢٩٩/ ١: واملعترك، ٢٦٧/ ٣: اناإلتق) ٨(
 ٤٥: واآلية من سورة النور، ٤٧١/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر، ٣٠٠/ ١: واملعترك، ٣/٢٦٧: اإلتقان) ٩(
واآلية مـن   ، ٤٧٢/ ٣: والربهان للزركشي ، ١٧٤: وحترير التحبري ، ٦٧، ٦٦: بديع القرآن :  وينظر ،١/٣٠٠: واملعترك، ٢٦٧/ ٣: اإلتقان) ١٠(

 ١٩١: سورة آل عمران



 

 

)١٧١.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

استوىف مجيـع   «: فقال السيوطي معلقاً   ،...أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً   . ويهب ملن يشاء الذكور   . ب ملن يشاء إناثاً   يه:امسه
  . ) ١ (» وال خامس هلا،أحوال املتزوجني

  

  :التدبيج
عن ابن أيب  وقد ذكر شاهداً قرآنياً نقالً ،) ٢ (»هو أن يذكر املتكلم ألواناً يقصد التورية هبا والكناية«: وحّده بقوله
وأفاد كذلك من كالم املصري على هذه . ) ٣ (ومن اجلبال جدٌد بيٌض ومحٌر خمتلٌف ألواُنها وغرابيُب سود:اإلصبع املصري
اجلادة البيضاء هي الطريق اليت  ألن  عن املشتبه والواضح من الطرق؛ الكنايةُ- واهللا أعلم-املراد بذلك: قال«:اآلية الكرمية قال
 كأهنا يف اخلفاء وااللتباس ضد ، ودون احلمراء السوداء، ودوهنا احلمراء، وهي أوضح الطرق وأبيُنها،ليها جداًكثر السلوك ع

 ، فالطرف األعلى يف الظهور،البيضاء يف الوضوح والظهور وملا كانت هذه األلوان الثالثة يف الظهور للعني طرفني وواسطة
 وكانت ألوان اجلبال ال خترج عن ،واألمحر بينهما على وضع األلوان يف التركيب ، والطرف األدىن يف اخلفاء والسواد،والبياض

 فحصل فيها ، أتت اآلية الكرمية منقسمة كذلك، واهلداية بكل َعلَم نصب للهداية منقسماً هذه القسمة،هذه األلوان الثالثة
 .) ٤ (»التدبيج وصحة التقسيم

  

  :التنكيت
 ألجل نكتة يف ، مما يسّد مسّده،أن يقصد املتكلم إىل شيء بالذكر دون غريه«:وّعرف هذا الفن البديعي بقوله هو 

بقوله مثلّه  و،) ٦ ( وقد اتفق السيوطي يف هذا احلّد مع ابن أيب اإلصبع وابن حجة احلموي،) ٥ (»املذكور ترجِّح جميئه على سواه
 ألن  وهو تعاىل ربُّ كل شيء؛،ذكر دون غريها من النجومخّص الشِّعرى بال«: فعلّق قائالً،وإنه هو ربُّ الشِّعرى:عّز امسه

وإنه هَو ربُّ :ل اهللا تعاىلنـز فأ، ودعا خلقاً إىل عبادهتا،العرب كان ظهر فيهم رجل يعرف بابن أيب كْبَشة عبد الشِّْعرى
  .) ٧ (»اليت اّدعيت فيها الربوبية الشعرى

  

                                                 
 من سورة   تانواآلي، ٤٧٣/ ٣: والربهان للزركشي ، ١٧٦: وحترير التحبري ، ٦٨: بديع القرآن : وينظر، ٣٠٠/ ١: واملعترك، ٢٦٧/ ٣: اإلتقان) ١(

 ٥٠، ٤٩: الشورى
 ٣٣٩/ ٢: واإليضاح، ٥٣٢: وحترير التحبري، ٢٤٢: بديع القرآن: وينظر، ٣٠٠/ ١: كواملعتر، ٢٦٨/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ٢٧: سورة فاطر) ٣(
 ٥٣٢:  وحترير التحبري،٢٤٣، ٢٤٢: بديع القرآن: وينظر، ٣٠٠/ ١: واملعترك، ٢٦٨/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٣٠٠/ ١: واملعترك، ٢٦٨/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٣٧٥: وخزانة األدب، ٤٩٩: تحبريوحترير ال، ٢١٢: بديع القرآن: ينظر) ٦(
واآلية من سـورة    ، ٣٧٥: وخزانة األدب ، ٤٩٩: وحترير التحبري ، ٢١٢: بديع القرآن : وينظر، ٣٠١، ٣٠٠/ ١: واملعترك، ٣/٢٦٨: اإلتقان) ٧(

 ٤٩: النجم



 

 

)١٧٢.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  :التجريد
يل من فالن صديق :  حنو،ع من أمٍر ذي صفة آخر مثله؛ مبالغة يف كماهلا فيهأن ُينتز«: قال السيوطي عن هذا الفن هو

 جّردوا من ، والنسمة املباركة،مررُت بالرجل الكرمي:  وحنو،مّتصفاً بصفة الصداقةمثلّه  جّرد من الرجل الصديق آخر ،محيم
 ومل خيرج السيوطي يف تعريف فن ،) ١ (»و كأنه غريه؛ وهو ه، وعطفوه عليه،متصفاً بصفة الربكةمثلّه الرجل الكرمي آخر 

  . ) ٢ ( القزويين والسبكي والتفتازاين عما قالهل بهالتجريد وما مثّ

 وأنت ،فإنه إخالص اخلطاب لغريك«: فابن األثري مثالً قال يف حّده، ولفن التجريد مفهوم آخر عند غريه من البالغيني
 وجّردُت فالناً؛ إذا ،عته من غمدهنـزع اللغة من جرَّدُت السيف؛ إذا أصله يف وض ألن  ال املخاطب نفسه؛،تريد به نفسك

  . ) ٣ (»...،عت ثيابهنـز

 وقد أورد كالم ابن جين ،هلم فيها دار اخللد: قوله سبحانه،الكرمي القرآن  وذكر السيوطي من أمثلة هذا الفن يف
 بل هي نفسها دار ،ن اجلنة فيها دار اخللد وغري دار اخللدليس املعىن أ«:؛ للتعليق على هذه اآلية الكرمية) احملتسب (صاحب
 على أن ُيخرج احليَّ من املّيت وخمرج املّيت من احلّي:ُجعل منه«:أنهأيضاً وذكر ،) ٤ (» فكأنه جّرد من الدار داراً،اخللد

  .)٥ (»املراد باملّيت النطفة

وهْب يل   (:يريد إنه    وذلك ،هذا هو التجريد  :  قال ابن جين   ،َيرثُين وارثٌ من آل يعقوب    :قرئ أيضاً «: وذكر السيوطي أنه  
  .) ٦ (»ثاًا فكأنه جّرد منه ور، وهو الوارث نفسه)ثٌ من آل يعقوبامن لدنك ولّياً يرثين منه ور

  

  :التعديد
 يف اًتابع م،)٧(» وأكثر ما يوجد يف الصفات،هو إيقاع األلفاظ املفردة على سياق واحد«:عّرف السيوطي هذا الفن قائالً

 وقوله ،) ٩ (...هو اُهللا الذي ال إله إالّ هو املِلُك القدُّوس:بقوله سبحانهمثلّه  وقد ،) ٨(والزركشيهذا احلدِّ ابن الزملكاين 
  .) ١ (...مسلماٍت مؤمناٍت:قولهأيضاً  و،) ١٠ (...التائبون العابدون احلامدون:تبارك وتعاىل

                                                 
 ٣٠١/ ١: واملعترك، ٢٦٩، ٢٦٨/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٣٤٩، ٣٤٨/ ٤: واملختصر، ٣٤٩، ٣٤٨/ ٤: وعروس األفراح، ٣٦٣/ ٢: اإليضاح: ينظر) ٢(
 ٤٢٣/ ١: املثل السائر) ٣(
، ٣٥١/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٦٣/ ٢: واإليضاح، ٢/٤٧٤: واخلصائص، ٢/٣٨: واحملتسب، ٣٠١/ ١: املعترك: وينظر، ٢٦٩/ ٣: اإلتقان) ٤(

 ٢٨: واآلية من سورة فصلت، ٤٤٨/ ٣: والربهان للزركشي، ٣٥١/ ٤: واملختصر
 ٩٥:  واآلية من سورة األنعام،٤٤٩ ،٤٤٨/ ٣:  للزركشيالربهانو :وينظر، ٣٠١/ ١: واملعترك، ٢٦٩/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٦: واآلية من سورة مرمي، ٤٤٩/ ٣:  للزركشيالربهانو ،٢/٣٨: احملتسب: وينظر، ٣٠١/ ١: واملعترك، ٢٦٩/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ١/٣٠١: واملعترك، ٢٦٩/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٤٧٥/ ٣: والربهان للزركشي، ١٧٧: لم البيان البن الزملكاينالتبيان يف ع: ينظر) ٨(
 ٢٣: واآلية من سورة احلشر، ٤٧٥/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر ،٣٠١/ ١: واملعترك، ٣/٢٦٩: اإلتقان) ٩(
 ١١٢: واآلية من سورة التوبة، ٤٧٥/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر، ٣٠١/ ١: واملعترك، ٢٦٩/ ٣: اإلتقان) ١٠(



 

 

)١٧٣.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  

   :)الترتيب (الترديد
وال يدخل فيها وصفاً ،هو أن يورد أوصاف املوصوف على ترتيبها يف اخللقة الطبيعية«:طي عن هذا الفنوقال السيو

هو الذي خلقكم من تراٍب مث من نطفٍة مث من علقٍة مث خيرجكم :بقوله تعاىلمثلّه  ين وأملح إىل أن عبد الباقي اليم،) ٢ (»زائداً
  .) ٤ (...فكذّبوه فعقروها:بقوله سبحانهأيضاً  ومثّل ،) ٣ (طفالً مث لتبلغوا أشدكم مث لتكونوا شيوخاً

  

  :التضمني
  : ذكر السيوطي أن فن التضمني يطلق على أربعة أشياء

  . وهو نوع من اجملاز تقدم فيه،ه معناهن إيقاع لفٍظ موقع غريه؛ لتضّم:األول 

  .  تقدم أيضاًجيازمن اإل وهذا نوع ، حصول معىن فيه من غري ذكٍر له باسٍم هو عبارة عنه:الثاين 

  . وهذا مذكور يف نوع الفواصل، تعلّق ما بعد الفاصلة هبا:الثالث 

 قال ابن أيب ، وهذا هو النوع البديعي، أو ترتيب النظم، إدراج كالم الغري يف أثناء الكالم لقصد تأكيد املعىن: الرابع
وكتبنا عليهم فيها أن : وقوله،ّمنا فصلني من التوراة واإلجنيلبشيء منه إالّ يف موضعني تض القرآن ومل أظفر يف: ) ٥ (اإلصبع

  .) ٨ (») ٧ (...حممد رسول اهللا: وقوله،) ٦ (...النفس بالنفس

 حكايةً عن ، كقوله تعاىل،القرآنابن النقيب وغريه بإيداع حكايات املخلوقني يف مثلّه و«: وأضاف السيوطي قائالً
وقالت  ،) ١٠ (أَنؤمُن كما آَمَن السفهاُء: وعن املنافقني،) ٩ ( فيها ويسفك الدماءأَجتعل فيها من ُيفسد:املالئكة
  .) ١١ (»وكذلك ما أودع فيه من اللغات األعجمية: قال، وقالت النصارى و،اليهود

  
                                                                                                                                                         

 ٥: واآلية من سورة التحرمي، ٤٧٥/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر، ٣٠١/ ١: واملعترك، ٢٦٩/ ٣: تقاناإل) ١(
 ٣٠٢/ ١: واملعترك، ٢٧٠، ٢٦٩/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ٦٧: سورة غافر) ٣(
 ١٤: سورة الشمس) ٤(
 ١٤١: حترير التحبريو، ٥٢: بديع القرآن: ينظر) ٥(
 ٤٥: سورة املائدة) ٦(
 ٢٩: سورة الفتح) ٧(
 ٣٠٢/ ١: واملعترك، ٢٧٠/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ٣٠: سورة البقرة) ٩(
 ١٣: سورة البقرة) ١٠(
 ٣٠٢/ ١: واملعترك، ٢٧١، ٢٧٠/ ٣: اإلتقان) ١١(



 

 

)١٧٤.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  : اجلناس
القزويين والسبكي عن  متبنياً فيه قول السكاكي و،) ١ (»هو تشابه اللفظني يف اللفظ«:عّرف السيوطي فن اجلناس بقوله

 فإن مناسبة األلفاظ ،امليل إىل اإلصغاء إليه«  أن فائدة اجلناس هي-)  الرباعةنـزك ( نقالً عن صاحب- وذكر،) ٢ (هذا الفن
  .) ٣ (» كان للنفس تشوق إليه، مث جاء واملراد به آخر، وألن اللفظ املشترك إذا ُحمل على معىن،ُتجّدد ميالً وإصغاًء إليها

  : منها، كثريةاً لفن اجلناس أنواع أن وذكر

ويوم : ومثّل هلذا النوع بقوله تبارك وتعاىل،) ٤ (»بأن يتفقا يف أنواع احلروف وأعدادها وهيآهتا«: وبّينه بقوله، التام
 ممثلة هلذا ،كرميال القرآن ال توجد غري هذه اآلية يف: قيل إنه  وأملح إىل،) ٥ (تقوُم الساعةُ يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة

يكاُد سنا برقه : حيث استخرج ابن حجر آية أخرى وهي يف قوله جلّ وعال،ردَّ هذا القول إنه إالّ،) ٦ (النوع من اجلناس
وأنكر بعضهم كون «:وأضاف السيوطي قائالً. ) ٧ (يقلُِّب اليل والنهار إنّ يف ذلك لعربةً ألويل األبصار. يذهُب باألبصار
 والتجنيس أن يتفق اللفظ وخيتلف املعىن وال يكون أحدمها ،الساعة يف املوضعني مبعىن واحد:  وقال،ن اجلناساآلية األوىل م

 فإطالق الساعة ، وزمان القيامة وإن طال لكنه عند اهللا يف حكم الساعة الواحدة، بل يكونان حقيقتني،حقيقة واآلخر جمازاً
تعين  ،)لقيت محاراً وركبت محاراً (: كما لو قلت،رج الكالم عن التجنيس وبذلك خي، وعلى اآلخر حقيقة،على القيامة جماز

  .) ٨ (»بليداً

 ،) ٩ (» ختتلف احلروف يف النقط« وفيه،ُيسمى جناس اخلط إنه وقال السيوطي: املصّحف:  ومن األنواع األخرى
  .) ١٠ (فنيوإذا مرضُت فهو ُيش. والذي هو يطعمين وُيسقني: هلذا النوع بقوله تعاىلاستشهدو

. ولقد أرسلنا فيهم ُمنِذرين:بقوله تعاىلمثلّه  و،) ١١ (»ختالف يف احلركاتبأن يقع اال« وذلك:احملّرف:  ومنها أيضاً
وهم :جتمع فيه اجلناس املصّحف واحملّرفا السيوطي بشاهد قرآين آخر استشهد و،) ١٢ (فانظر كيف كان عاقبة املُنذَرين

  .) ١ (صنعاًَيْحَسبون أهنم ُيْحِسُنون 

                                                 
 ٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٤١٢/ ٤: وعروس األفراح، ٣٨٢/ ٢: واإليضاح، ٦٦٨: مفتاح العلوم: ينظر) ٢(
 ٤١٣، ٤١٢/ ٤: عروس األفراح: وينظر، ٣٠٣/ ١: ركواملعت، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ٤(
: واملختصر، ٤١٥/ ٤:  وعروس األفراح  ٣٨٣ ،٣٨٢/ ٢: واإليضاح، ٢٤٦/ ١: املثل السائر : وينظر، ٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٥٥: واآلية من سورة الروم، ٣٠: وخزانة األدب، ٤١٥/ ٤
 ٣٠: وخزانة األدب، ٢٤٦/ ١: املثل السائر: ينظر) ٦(
 ٤٤، ٤٣: واآلية من سورة النور، ٣٠: وخزانة األدب، ٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ٩(
 ٨٠، ٧٩:  من سورة الشعراءتانواآلي، ٣٦: خزانة األدب:  وينظر،٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ١٠(
 ٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ١١(
واآلية مـن سـورة     ، ٣٧، ٣٦: وخزانة األدب ، ٣٨٤/ ٢: اإليضاح، ١٠٦: حترير التحبري : وينظر، ١/٣٠٣: واملعترك، ٢٧١/ ٣: اإلتقان) ١٢(

 ٧٣، ٧٢: الصافات



 

 

)١٧٥.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 ومثّل هلذا ،)٢(» سواء كان احلرف املزيد أوالً أو وسطاً أو آخراً،بأن خيتلفا يف عدد احلروف«:وذلك: الناقص:  ومنها
كُلي من كلِّ : وقوله تبارك وتعاىل،) ٣ (إىل ربِّك يومئٍذ املساق. والتفت الساُق بالساُق:النوع بقوله عزَّ امسه

  .) ٤(الثمرات

 وّمسى ،بأن يزيد أحدمها أكثر من حرف يف اآلخر أو األول« وذلك: املذيَّل: واع األخرى اليت تكلم عليها ومن األن
أيضاً  و،) ٦ (وانظر إىل إهلَك: قوله عّز امسه، هبا هلذا النوعاستشهدية اليت القرآن ومن الشواهد ،) ٥ (»بعضهم الثاين باملتوَّج

  .) ١٠ (ُمذَْبذبني بَني ذلَك و،) ٩ (إنّ رّبهم هبم و،) ٨ (من آمَن باهللا و،) ٧ (ولكّنا كُّنا مرسلني:قوله

 ، سواء كان يف األول أو الوسط أو اآلخر،وهو أن خيتلفا حبرف مقارب يف املخرج«:وعّرفه بقوله:  املضارع: ومنها
  .) ١١ (» وهم ينهون عنه وينؤن عنه:كقوله تعاىل

ويلٌ لكل ُهمزة : وقد مثّل هلذا النوع بقوله سبحانه،) ١٢ (» حبرٍف غري مقارب فيه بأن خيتلفا،الالحق«: ومنها أيضاً
ذلكم مبا كنتم تفرحون يف :قولهأيضاً  و،) ١٤ (وإّنه حلّب اخلري لشديد. وإّنه على ذلك لشهيد: وقوله تعاىل،) ١٣ (ملزة

  .)١٦( األمنوإذا جاءهم أمٌر من : وقوله،) ١٥ (األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون

                                                                                                                                                         
 ١٠٤: واآلية من سورة الكهف، ٣٠٣/ ١: واملعترك، ٢٧٢، ٢٧١/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١(
 ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ٢(
/ ٤: وعـروس األفـراح   ، ٣٨٥/ ٢: واإليضاح، ١٠٧: وحترير التحبري ، ٢٥٥: املثل السائر : وينظر، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ٣(

 ٣٠، ٢٩:  من سورة القيامةتانواآلي،٤٥٠/ ٣: والربهان للزركشي، ٤٢٢/ ٤: واملختصر، ٤٢٢
 ٦٩: واآلية من سورة النحل، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٩٧: سورة طه) ٦(
 ٤٥: سورة القصص) ٧(
 ١٨: سورة التوبة) ٨(
 ١١: سورة العاديات) ٩(
 ١٤٣: سورة النساء) ١٠(
، ٢/٣٨٧: واإليضاح، ١٠٧: وحترير التحبري ، ٢٥٤/ ١: واملثل السائر ، ٣٢٦/ ١: العمدة: وينظر، ٣٠٤/ ١:  واملعترك ،٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ١١(

 ٢٦: واآلية من سورة األنعام، ٢٩: وخزانة األدب، ٤٢٦/ ٤: واملختصر، ٤/٤٢٥: وعروس األفراح
 ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ١٢(
واآلية من سورة   ، ٤٢٦/ ٤: واملختصر، ٤٢٦/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٨٧/ ٢: اإليضاح: وينظر، ٣٠٤/ ١ :واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ١٣(

 ١: اهلمزة
، ٣٨٧/ ٢: واإليـضاح ، ١٦٨:  البن الزملكـاين والتبيان يف علم البيان، ٦١: هناية اإلجياز : وينظر، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ١٤(

 ٨، ٧:  من سورة العادياتتانيواآل، ٤٥٠/ ٣: والربهان للزركشي
/ ٤: واملختصر، ٤٢٧/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٨٧/ ٢: واإليضاح، ٢٥٤/ ١: املثل السائر : وينظر، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ١٥(

 ٧٥: واآلية من سورة غافر، ٤٥٠/ ٣: والربهان للزركشي، ٤٢٧
/ ٤: واملختـصر ، ٤٢٧/ ٤: وعروس األفـراح  ، ٣٨٨/ ٢: واإليضاح، ٦١:  اإلجياز هناية: وينظر، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٢/ ٣: اإلتقان) ١٦(

 ٨٣: واآلية من سورة النساء، ٤٥٠/ ٣: والربهان للزركشي، ٤٢٧



 

 

)١٧٦.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

) ٢(جرٍف هاٍر فاهنار:بقوله سبحانهمثلّه  و،) ١ (»وهو ما تركّب من كلمة وبعض أخرى«:وحّده بقوله: املْرفُّو:  ومنها

.  

. وجوٌه يومئذ ناضرة  : كقوله ، كالضاد والظاء  ،بأن خيتلفا حبرٍف مناسٍب لآلخر مناسبة لفظية      « وذلك :اللفظي:  ومنها أيضاً 
  .) ٣ (» إىل ربِّها ناظرة

  . ) ٤ (» فرَّقَْت بني بين إسرائيل: حنو،أن خيتلفا يف ترتيب احلروف«: وقال، ومن األنواع األخرى القلب

 ، هلذا النوع بآيات قرآنيةاستشهد و،) ٥ (» ويسمى املقتضب،شتقاقبأن جيتمعا يف أصل اال« وذلك:شتقاقاال:  ومنها
  .) ٨ (وجهُت وجهي و،) ٧ (فأقمْْ وجهَك للدين القيِّمو ،) ٦ (فَرََْوٌح ورحيان:وهي يف قوله تعاىل

 هلذا النوع من اجلناس بقول الباري استشهد و،) ٩ (» بأن جيتمعا يف املشاهبة فقط،جتنيس اإلطالق«:  ومنها
وإنْ ُيردَك  و،) ١٢ (لُيرَيه كيف ُيواري و،) ١١ (قال إين لعملكم من القالني: وقوله تعاىل،) ١٠ (»وجىن اجلنتني«:سبحانه

وإذا أنعمنا على : وقوله سبحانه،) ١٤ (إثّاقلتم إىل األرض أَرضيُتم باحليوة الدنيا:قولهأيضاً  و،) ١٣ (خبٍري فال راّد لفضله
  .) ١٥ (فذو دعاٍء عريض: إىل قولهاإلنسان أعرض وناء

                                                 
 ١/٣٠٤: واملعترك، ٣/٢٧٢: اإلتقان) ١(
 ١٠٩: سورة التوبة) ٢(
 ٢٣، ٢٢:  من سورة القيامةتانواآلي، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ٩٤: واآلية من سورة طه، ٤٩: وخزانة األدب، ١٠٨: حترير التحبري: وينظر، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ٥(
ـ  ، ٣٨٩/ ٢: واإليضاح، ١٠٥: وحترير التحبري ، ٦٧١: مفتاح العلوم : وينظر، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ٦( / ٤: راحوعروس األف

 ٨٩: واآلية من سورة الواقعة، ٤٥١/ ٣: والربهان للزركشي، ٤٣٠
، ١٧٠: والتبيان يف علم البيان البـن الزملكـاين       ، ٦٧١: ومفتاح العلوم ، ٦٢: هناية اإلجياز : وينظر، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ٧(

 ٤٣: واآلية من سورة الروم، ٤٥١/ ٣: لربهان للزركشيوا، ٤٣٠/ ٤: واملختصر، ٤٣٠/ ٤: وعروس األفراح، ٣٨٩/ ٢: واإليضاح
 ٧٩: واآلية من سورة األنعام، ٤٥٢/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر، ٣٠٤/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ٣٠٥/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ٩(
، ٣٨٩/ ٢: واإليـضاح ، ١٧٠: ان يف علم البيان البن الزملكـاين والتبي، ٦٢: هناية اإلجياز : وينظر، ٣٠٥/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ١٠(

 ٥٤: واآلية من سورة الرمحن، ٤٣٢/ ٤: وعروس األفراح
واآلية من سورة   ، ٤٣٢/ ٤: واملختصر، ٤٣٢/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٨٩/ ٢: اإليضاح: وينظر،  ١/٣٠٥: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ١١(

 ١٦٨: الشعراء
 ٣١: واآلية من سورة املائدة، ٢٥: خزانة األدب: وينظر، ٣٠٥/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ١٢(
 ١٠٧: واآلية من سورة يونس، ٢٥: خزانة األدب: وينظر، ٣٠٥/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ١٣(
: واآلية من سورة التوبة   ، ٤٣٢/ ٤: واملختصر، ٣٨٩/ ٢: واإليضاح، ١٠٤: حترير التحبري : وينظر، ٣٠٥/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ١٤(

٣٨ 
 ٥١: واآلية من سورة فصلت، ٣٠٥/ ١: واملعترك، ٢٧٣/ ٣: اإلتقان) ١٥(



 

 

)١٧٧.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

بقول الباري مثلّه  ُترك عند قوة املعىن وعُد من احملاسن اللفظية ال املعنوية؛ لذلكونبه السيوطي إىل أن اجلناس ي 
وما  (:ما احلكمة يف كونه مل يقل: قيل«:نهإ ونقل السيوطي قوالً لغريه ،) ١( وما أنَت مبؤمٍن لنا ولو كّنا صادقني:سبحانه

 :معىن قولكن  أل؛)مصّدق( من املعىن ما ليس يف)مؤمن لنا( فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس؟ وأجيب بأن يف،)أنت مبصّدق
 وهو طلب ، ومقصودهم التصديق وزيادة،فمعناه مع التصديق إعطاء األمن) مؤمن( وأما،صدقت: قال يل،)فالن مصّدق يل(

  .) ٢ (» فلذلك عّبر به،األمن

لو :) ٣ (أَتدعون بعالً وتذرون أحسن اخلالقني    : إذ قال يف قوله جلّ وعال      ،دباء زلّ إىل أن بعضاً من األ    أيضاً   ونّبه السيوطي   
 حيـث قـال     ،وعندها عرض أقواالً لعلماء أدلوا بدلوهم يف توضيح هذه اآليـة الكرميـة            .  لكان فيه جمانسة   )وَتَدعون (:قال

 وجزالـة   ، بل ألجل قوة املعاين    ،ليست ألجل رعاية هذه التكليفات     القرآن بأن فصاحة : وأجاب اإلمام فخر الدين   «:السيوطي
 لوقـع االلتبـاس علـى       )تدعون( و )أَتدعونَ (: ولو قيل  ،اعاة املعاين أْوىل من مراعاة األلفاظ     وأجاب غريه بأن مر   . )٤(األلفاظ
 وإمنا يـستعمل    ،وأجاب ابن الزملكاين بأن التجنيس حتسني     . وهذا اجلواب غري ناضج   .  فيجعلهما مبعىن واحد تصحيفاً    ،القارئ

؛ ألنه مبعىن ترك الشيء مع      ) يذر (أخص من ) عَيَد (ويِّى بأن وأجاب اخل . يف مقام الوعد والتوعد واإلحسان ال يف مقام التهويل        
 ومن ، وهلذا ُيختار هلا َمْن هو مؤمتٌن عليها    ، فأنه عبارة عن ترك الوديعة مع اإلعتناء حباهلا        ، حنو اإليداع  ،اعتنائه بشهادة االشتقاق  
فالن َيـذَُر   : )٥(قال الراغب . عراض والرفض الكلّي   أو الترك مع اإل    ،فمعناه الترك مطلقاً  ) تذر ( وأما ،ذلك الدَّعة مبعىن الراحة   

 وال شك أن السِّياق إمنا يناسب هـذا دون          ، ومنه الَوذَْرة قطعة من اللحم لقلة اإلعتداد هبا        ،أي يقذفه لقلة اإلعتداد به    : الشيء
  .) ٦ (» وأهنم بلغوا الغاية يف اإلعراض، فأريد هنا تشنيع حاهلم يف اإلعراض عن رهبم،األول

 يف معرض ذكره - وحملنا السيوطي،) ٧() الربهان (ن ما أفاد به السيوطي يف هذا التنبيه كان نقالً عن الزركشي صاحب إ
مل يرجح القول الذي يذهب إىل أن مراعاة املعاين  إنه ،أَتدعون بعالً وتذرون أحسن اخلالقني:آراء العلماء عن قوله سبحانه

يدلّ على أن  إنه  كان غري شاٍف إالّ فإن رّده وإنْ،»هذا اجلواب غري ناضج«: حينئٍذ بأن فرّد عليه،أوىل من مراعاة األلفاظ
  . إمنا قد يرجح قوالً ويفّند قوالً آخر،السيوطي مل يكن مهّه اجلمع فقط

  

  :اجلمع

                                                 
 ١٧: سورة يوسف) ١(
 ١/٣٠٥: واملعترك، ٣/٢٧٣: اإلتقان) ٢(
 ١٢٥: سورة الصافات) ٣(
 ٢٦/١٤١: التفسري الكبري: ينظر) ٤(
 ٨١٤: املفردات يف غريب القرآن:  ينظر)٥(
 ٣٠٦، ٣٠٥/ ١: واملعترك، ٢٧٤/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٤٥٤ -٤٥٢/ ٣: الربهان للزركشي: ينظر) ٧(



 

 

)١٧٨.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

الغيني الذين  ومل خيتلف يف هذا التعريف عن الب،) ١ (»هو أن جيمع بني شيئني أو أشياء متعددة يف حكٍم«:وعّرفه بقوله
مجع املال والبنون : وعلّق على هذه اآلية قائالً،املالُ والبنون زينة احليوة الدنيا:ل هلذا النوع بقوله سبحانهومثّ. ) ٢ (سبقوه

  .) ٤ (والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر حبسبان: وكذلك قوله سبحانه،) ٣ (يف الزينة

  

  :اجلمع والتفريق
يب يب وذكر السيوطي أن الط،) ٥ (»أن جيمع بني شيئني يف معىن واحد ويفرق بني جهيت اإلدخالهو «:وحّده بقوله

 ،مجع النفسني يف حكم التوفّي«: وقال فيه،اهللا يتوىف األنفس حني موهتا: هلذا النوع من البديع بقوله تبارك وتعاىلاستشهد
 أي اهللا يتوفّى األنفس اليت ُتقْبض ،هللا يتوىف باإلمساك واإلرسال أي ا،مث فّرق بني جهيت التوفّي باحلكم باإلمساك واإلرسال

  .) ٦ (» ويرسل األخرى، وميسك األوىل،واليت مل ُتقبض

  

  :اجلمع والتقسيم
مث أورثنا :ل هلذا النوع من البديع بقوله عّز امسه ومثّ،) ٧ (» مث تقسيمه،وهو مجع متعدد حتت حكم«:وحّده بقوله 

  . )٨( ا من عبادنا فمنهم ظامل لنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلرياتالكتاب الذين اصطفين

   

  :اجلمع والتفريق والتقسيم
فاجلمع يف «: وقال معلقاً على هذه اآلية...وم يأِت ال ُتكلَُّم نفٌس إالّ بإذنه«: له بقوله تبارك وتعاىلاستشهدو
فمنهم شقيٌّ : والتفريق يف قوله، إذ النكرة يف سياق النفي تعّم،؛ ألهنا متعددة معًىن ال ُتكلَّم نفٌس إالّ بإذنه:قوله

 .) ١ (» وأّما الذين سعدوا، فأّما الذين شقوا: والتقسيم يف قوله تعاىل،وسعيد

                                                 
 ٣٠٦/ ١: واملعترك، ٢٧٤/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٣٦١: وخزانة األدب، ٣٣٥/ ٤: واملختصر، ٤/٣٣٥: وعروس األفراح، ٣٥٧/ ٢: اإليضاح: ينظر) ٢(
/ ٤: واملختـصر ، ٣٣٥/ ٤: وعروس األفـراح  ، ٣٥٧/ ٢: واإليضاح، ٦٦٣: مفتاح العلوم : وينظر، ٣٠٦/ ١: واملعترك، ٢٧٥/ ٣: اإلتقان) ٣(

 ٤٦: واآلية من سورة الكهف، ٣٦١: وخزانة األدب، ٣٣٥
 ٦، ٥:  من سورة الرمحنتانواآلي، ٣٦١: خزانة األدب: وينظر، ٣٠٦/ ١: واملعترك، ٢٧٥/ ٣: اإلتقان) ٤(
/ ٤: واملختـصر ، ٣٣٨/ ٤: وعروس األفـراح  ، ٣٥٩/ ٢: واإليضاح، ٦٦٤ :ومفتاح العلوم ، ٢٧٥/ ٣: اإلتقان: وينظر، ٣٠٦/ ١: املعترك) ٥(

٣٣٨ 
 ٤٢: واآلية من سورة الزمر، ٣٠٦/ ١: واملعترك، ٢٧٥/ ٣: اإلتقان) ٦(
/ ٤: واملختـصر ، ٣٣٩/ ٤: وعروس األفـراح  ، ٣٥٩/ ٢: واإليضاح، ٦٦٤: مفتاح العلوم : وينظر، ٣٠٦/ ١: واملعترك، ٢٧٥/ ٣: اإلتقان) ٧(

٣٣٩ 
 ٣٢: واآلية من سورة فاطر، ٣٦٢، ٣٦١/ ٢: اإليضاح: وينظر، ٣٠٦/ ١: واملعترك، ٢٧٥/ ٣: إلتقانا) ٨(



 

 

)١٧٩.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  

  :مجع املؤتلف واملختلف
روم بعد ذلك ترجيح  وي، فيأيت مبعاٍن مؤتلفة يف مدحهما،التسوية بني ممدوحني«يقصد به إنه  هذا الفن البديعي عنوذكر

وقد تابع يف هذا احلّد  ،)٢ (» فيأيت ألجل ذلك مبعاٍن ختالف معىن التسوية،أحدمها على اآلخر بزيادة فضل ال ُينقص اآلخر
سّوى يف احلكم «: وقال معلقاً،...وداود وسليمن: هلذا النوع بقوله عّز امسهاستشهدو. ) ٣ (املصري والسبكي واحلموي

  .) ٤ (»فَْضل سليمان بالفهم وزاد يف ،والعلم

  

  :حسن النسق
 وإذا انفصلت كل ،يت املتكلم جبمٍل معطوفات ومتالمحات تالمحاً سليماً ومستحسناًأبني السيوطي حسن النسق بأن ي

ُض وقيل يا أر: بقوله سبحانهاستشهدولبيان هذا الفن .) ٥ ( كان انفصاالً قائماً ومستقالً بنفسه معىن ولفظاً،مجلة على حدة
فإهنا مجل معطوف بعضها على بعض بواو النَّسق على الترتيب الذي تقتضيه البالغة من «: وقال معلقاً،...ابلعي ماءِك

 مث انقطاع ، من اإلطالق من سجنها،االبتداء باألهم الذي هو احنسار املاء عن األرض املتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة
خبار بذهاب املاء بعد  مث اإل، ومنع إخالف ما كان باألرض، من دفع أذاه بعد اخلروج،لكمادة السماء املتوقف عليه متام ذ

 وأخِّر عّما ، مث بقضاء األمر الذي هو هالك َمْن قُدرِّ هالكه وجناة من سبق جناته،انقضاء املادتني الذي هو متأخر عنه قطعاً
 مث أخرب باستواء السفينة واستقرارها ،موقوف على ما تقّدم وخروجهم ،علم ذلك ألهل السفينة بعد خروجهم منها ألن قبله؛

م بالدعاء على الظاملني؛ إلفادة أنَّ الغرق وإن عّم األرض فلم  مث َخَت، وحصول األمن من اإلضطراب،املفيد ذهاب اخلوف
  .) ٦ (»يشمل إالّ َمْن استحّق العذاب لظلمه

  .) ٧ (فيه ما ذكره املصري عن فن حسن النسق حّداً واستشهاداً وتعليقاً وإن ما أفاد به السيوطي يف هذا الفن كان متبنياً 

  

  :عتاب املرء نفسه

                                                                                                                                                         
ـ ، ٣٤٤ ،٣٤١/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٦٠/ ٢: واإليضاح، ٦٦٥: مفتاح العلوم : وينظر، ٣٠٧/ ١: واملعترك، ٢٧٥/ ٣: اإلتقان) ١(  اتواآلي

 ١٠٨ -١٠٥: من سورة هود
 ٣٠٧/ ١: عتركوامل، ٢٧٦، ٣/٢٧٥: اإلتقان) ٢(
 ٤٢١: وخزانة األدب، ٤٦٩/ ٤: وعروس األفراح، ٣٤٤: حترير التحبري: ينظر) ٣(
واآلية من  ، ٤٢١: وخزانة األدب ، ٤٦٩/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٤٨، ٣٤٧: حترير التحبري : وينظر، ٣٠٧/ ١: واملعترك، ٢٧٦/ ٣: اإلتقان) ٤(

 ٧٨: سورة األنبياء
 ٣٠٧/ ١: عتركوامل، ٢٧٦/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٥(
 ٤٤: واآلية من سورة هود، ٣٠٨، ٣٠٧/ ١: واملعترك، ٢٧٦/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٤٢٦، ٤٢٥: وحترير التحبري، ١٦٥، ١٦٤: بديع القرآن: ينظر) ٧(



 

 

)١٨٠.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 ...ويوم َيَعضُّ الظامل على يديه يقول يا ليتين: هلذا النوع من البديع بآيتني كرميتني األوىل قوله سبحانهاستشهدوقد 
ِت السيوطي بأي أ ومل ي،) ٢ (...لى ما فّرطُت يف جنب اهللاأنْ تقول نفٌس يا حسريت ع: والثانية يف قوله جلّ وعال،) ١(

) عتاب املرء نفسه ( ولعل ذلك راجع إىل كون فن،مل حيّده إنه  كما،تعليق على هاتني اآليتني الكرميتني مكتفياً باالستشهاد
  .ذ يقصد به املالمة واحلسرة على ما فات وعتاب النفس عليه إ،واضحاً من عنوانه ومعناه

  

  :كسالع
 يف هذا القول اً متابع،) ٣ (»ر املقدمم املؤخر ويؤّخ مث يقّد،هو أن ُيؤتى بكالم يقّدم فيه جزء ويؤخر آخر«: وعّرفه بقوله

 منها قوله ،ية املناسبة هلذا النوعالقرآنمل خيتلف عنهم يف الشواهد أيضاً  و،) ٤ (البالغيني الذين حتدثوا عن هذا الفن البديعي
ُيوجل اليلَ يف النهار : وقوله تبارك وتعاىل،) ٥ (» من حساهبم من شيء وما من حسابك عليهم من شيءما عليَك«:سبحانه

نّ لباٌس «:قولهأيضاً  و،) ٧ (ومن خيرج احليَّ من املّيت وخيرج امليت من احلّي: وقوله تعاىل،) ٦ (وُيوجل النهاَر يف اليل
 حيث ،وذكر السيوطي ما قيل عن هذه اآلية األخرية. )٩(  هلم وال هْم حيلُّونَ هلُّنالُهّن ِحلّ و،) ٨ (لكم وأنتم لباٌس هلُّن

.  فأجاب ابن املنِّري بأن فائدته اإلشارة إىل أن الكفار خماطبون بفروع الشريعة،ئل عن احلكمة يف عكس هذا اللفظوقد ُس«:قال
 ، أما فعل املؤمنة فيحّرم؛ ألهنا خماطبة، والكافر منفيُّ عنه احللّاحلقُّ أنّ كل واحد من فعل املؤمنة: وقال بدر الدين بن الصاحب

 ومن قام ، بل األئمة، فليس الكفار مورد اخلطاب،وأما فعل الكافر فنفي عنه احللّ باعتبار أنّ هذا الوطء مشتمل على املفسدة
 والكافر ُنفي ،ملؤمنة ُنفي عنها احللّ باعتباٍر فاتضح أن ا،الشرع أمر بإخالء الوجود من املفاسد ألن مقامهم خماطبون مبنع ذلك؛

  .) ١٠ (»عنه احللّ باعتبار

ومن : قال ابن أيب اإلصبع«: إذ قال السيوطي، وأملح إىل أن املصري ساق شاهداً قرآنياً غريباً لتمثيل هذا النوع من البديع
 فأولئك يدخلون اجلّنة وال ُيظلمون وَمْن يعمل من الصاحلات مْن ذكٍر أو أنثى وهو مؤمٌن:سلوب هذا النوعأغريب 

                                                 
 ٢٧: واآلية من سورة الفرقان، ٦٤: بديع القرآن: وينظر، ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٦/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٥٦: واآلية من سورة الزمر، ١٦٧: حترير التحبريو، ٦٤، ٣٦: بديع القرآن: وينظر، ٣٠٨/ ١: ركواملعت، ٢٧٦/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٧/ ٣: اإلتقان) ٣(
والربهـان  ، ٣١٨/ ٤:  واملختـصر  ،٣١٩ ،٣١٨/ ٤: وعروس األفراح ، ٢/٣٥١: واإليضاح، ١١١: وبديع القرآن ، ٣٨٥: الصناعتني: ينظر) ٤(

 ٤٦٧/ ٣: للزركشي
/ ٤: وعـروس األفـراح   ، ٣٥١/ ٢: واإليضاح، ٣٢٠: وحترير التحبري ، ١١١: بديع القرآن : وينظر، ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٧/ ٣: اإلتقان) ٥(

 ٥٢: واآلية من سورة األنعام، ٣٢١، ٣٢٠
 ٦١: ة احلجواآلية من سور، ١٦٢: وخزانة األدب، ١٤٩: إعجاز القرآن: وينظر، ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٧/ ٣: اإلتقان) ٦(
: وخزانـة األدب  ، ٣٢٠/ ٤: واملختـصر ، ٣٢٠/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٨٥: الصناعتني: وينظر، ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٧/ ٣: اإلتقان) ٧(

 ٣١: واآلية من سورة يونس، ١٦٢
 ١٨٧: واآلية من سورة البقرة، ٣٥١/ ٢: اإليضاح: وينظر، ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٧/ ٣: اإلتقان) ٨(
، ٤/٣٢٠: واملختصر، ٤/٣٢٠: وعروس األفراح ، ٢/٣٥١: واإليضاح، ١١١: بديع القرآن : وينظر، ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٧/ ٣: اناإلتق) ٩(

 ١٠: واآلية من سورة املمتحنة، ٣/٤٦٧: والربهان للزركشي
 ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٧/ ٣: اإلتقان) ١٠(



 

 

)١٨١.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 األوىل  يفعملال لتقدمي ، فإن نظم اآلية الثانية عكس نظم األوىل،ومْن أحسُن ديناً ممن أسلَم وجهه هللا وهو ُمحسٌن. نقرياً
  .) ١ (» وتأخريه يف الثانية عن اإلسالم،عن اإلميان

 وذلك بأن ، وهو ما ال يستحيل باإلنعكاس،املستوي وأدخل السيوطي ضمن فن العكس نوعاً يسمى القلب واملقلوب 
  وأشار إىل، وساق هلذا النوع آيتني كرميتني، أي ُتقرأ من آخرها إىل أوهلا، وبالعكس كذلك،ُتقرأ الكلمة من أوهلا إىل آخرها

كلٌّ يف :قول اهللا سبحانه مها يف ، والشاهدان اللذان ذكرمها،) ٢ (الكرمي القرآن ال يوجد هلذا النوع شاهد قرآين آخر يفإنه 
  . ) ٤ (ورّبَك فكّبر: واآلخر يف قوله تعاىل،) ٣ (فلٍك

  

  :العنوان
قـصد  ل فيأيت   ،هو أن يأخذ املتكلم يف غرض     «: حيث قال  ، بقول البن أيب اإلصبع املصري      البديعي بدأ السيوطي يف هذا الفن     

 بـأن   ، وهو عنوان العلوم   ، ومنه نوع عظيم جّداً    ، وقصٍص سالفة  ،ة وتأكيده بأمثلة يف ألفاظ تكون عنواناً ألخبار متقّدم        تكميله
واتلُ عليهم َنَبأَ الـذي آتينـاه آياتنـا         : فمن األول قوله تعاىل    ،) ٥ (ُيذكر يف الكالم ألفاظ تكون مفاتيح لعلوم ومداخل هلا        

فيها عنـوان   ،) ٧ (...ىل ِظلٍّ ِذي ثلِث ُشَعبٍ    إنطلقوا إ :ومن الثاين قوله تعاىل   .  فيها عنوان قصة َبلَْعام    ،) ٦ (...فانسلَخ منها 
 فَإذا ُنصَب يف الشمس على أّي ضلع من أضالعه ال يكون له ظـلُّ لتحديـد                 ،شكل املثلث أول األشكال   ال فإن   ،علم اهلندسة 

هيم ملكـوت   وكذلك ُنِري إبر  : وقوله ، الشكل هتكُّماً هبم    هذا  فأمر اهللا تعاىل أهل جهّنم باإلنطالق إىل ظل        ،رؤوس زواياه 
  . ) ٩ (» وعلم اهليئة، وعلم اجلدل، فيها عنوان علم الكالم،) ٨ (...السمواِت واألرض

) القرآنبديع  (كتابيه حيث مجع ما قاله املصري يف ،ن السيوطي أخذ هذا النوع البديعي كله عن املصريأ حلظنا فكما 
  . يقاتهية الكرمية وتعلالقرآن وأعتمد على شواهده ،) حترير التحبري(و

  

  :الفرائد
 وهي اجلوهرة ،لة الفريدة من العقدنـزل منـزوهو خمتصُّ بالفصاحة دون البالغة؛ ألنه اإلتيان بلفظٍة تت«: وحّده قائالً
 حبيث لو أُسقطت من ، وأَصالة عربّيته، وجزالة منطقه، الكالم وقوة عارضته هذا تدلُّ على ِعظم فصاحة،اليت ال نظري هلا

                                                 
 ١٢٥، ١٢٤:  من سورة النساءتانواآلي، ١١٢، ١١١: ع القرآنبدي: وينظر، ٣٠٩، ٣٠٨/ ١: واملعترك، ٢٧٧/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٣٠٩/ ١: واملعترك، ٢٧٨، ٢٧٧/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٢(
 ٣٣: واآلية من سورة األنبياء، ٤٦٠/ ٤: واملختصر، ٤٥٩/ ٤: وعروس األفراح، ٩٦/ ٣: والطراز، ٣٩٩/ ٢: اإليضاح: ينظر) ٣(
 ٣: واآلية من سورة املدثر، ٤٦٠/ ٤: واملختصر، ٤٦٠، ٤٥٩/ ٤: وعروس األفراح، ٩٦/ ٣: والطراز، ٣٩٩/ ٢: اإليضاح: ينظر) ٤(
 ٥٥٣: وحترير التحبري، ٢٥٧: بديع القرآن: ينظر) ٥(
 ١٧٥: واآلية من سورة األعراف، ٢٥٧: بديع القرآن: ينظر) ٦(
 ٣١، ٣٠:  من سورة املرسالتتانواآلي، ٥٥٧: وحترير التحبري، ٢٥٨، ٢٥٧: بديع القرآن: ينظر) ٧(
 ٧٥: واآلية من سورة األنعام، ٥٥٨، ٥٥٧: وحترير التحبري، ٢٥٨: بديع القرآن: ينظر) ٨(
 ٣٠٩/ ١: واملعترك، ٢٧٨/ ٣: اإلتقان) ٩(



 

 

)١٨٢.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

. ) ٢ (ابن أيب اإلصبع وابن حجة احلمويأيضاً متابعاً ) الفرائد (لقد كان السيوطي يف حّد. ) ١ (»ى الفصحاء علالكالم عّزت
أُحلّ :من قوله سبحانه) الرفث ( وبلفظة،)٣( الئن َحْصَحص احلقُّ:من قوله تبارك وتعاىل) حصحص( ومثّل السيوطي بلفظة

من ) خائنة (ولفظة،) ٥ (حىت إذا فُزَِّع عن قلوهبم:من قوله تعاىل) فّزع (لفظة و،) ٤ (لكم ليلةَ الصيام الرفثُ إىل نسائكم
فإذا نـزل  و،) ٧ (فلما استيئسوا منه خلصوا جنّيا:ومنه ألفاظ يف قوله تعاىل، ) ٦ (يعلم خائنة األعني:قوله تعاىل

 األضواء على يقم بتسليط ومل ، بذكر شواهد قرآنيةوكما رأينا فالسيوطي كان مكتفياً. ) ٨ (بساحتهم فساَء َصَباح املنذرين
  .الشواهد اليت ذكرها شرحاً أو تعليقاً

  

  :القََسم
هو أن يريد املتكلم احللف على شيٍء فيحلف مبا يكون فيه فخٌر            «:عّرفه بقوله قد   و ، أدخل السيوطي يف علم البديع فن القََسم      

 اًمتبني. ) ٩ (» خمرج املوعظة والزهد   اً أو خارج  ، أو جارياً جمرى الَغَزل والترفّق     ،ريه أو ذمٌّ لغ   ، أو تنويه لقدره   ، أو تعظيٌم لشأنه   ،له
فوربِّ السماء واألرض إنه حلٌق مثل ما أّنكْم        : السيوطي هلذا الفن بقوله سبحانه     استشهدو،) ١٠ (ما قاله املصري عن هذا الفن     

 وبقولـه   ،) ١١ (»ضمنه التمّدح بأعظم قدرة وأجل عظمة     أقسم سبحانه بقسٍم يوجب الفخر؛ لت     «: وقد قال معلقاً   ،تنطقون
أقسم سبحانه حبياة النيب صلى اهللا عليه وسلم تعظيمـاً لـشأنه            «: فقال السيوطي  ،لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون    :تعاىل

  . ) ١٢ (»وتنويهاً بقدره

  

  :اللف والنشر
 بأن ُيؤتى بلفظة ،النص على كل واحد أو إمجاالًهو أن ُيذكر شيئان أو أشياء إما تفصيالً ب«:وعّرف هذا الفن بقوله

 ويفّوض إىل عقل السامع ردُّ كل ، كلُّ واحد يرجع إىل واحد من املتقدم، عدد ذلك على مث يذكر أشياء،تشتمل على متعدد

                                                 
 ٣٠٩/ ١: واملعترك، ٢٧٩، ٢٧٨/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٣٧٢: وخزانة األدب، ٥٧٦: وحترير التحبري، ٢٨٧: بديع القرآن: ينظر) ٢(
 ٥١: واآلية من سورة يوسف، ٢٨٧: بديع القرآن: وينظر، ١/٣٠٩: واملعترك، ٣/٢٧٩: اإلتقان) ٣(
 ١٨٧: واآلية من سورة البقرة، ٣٧٢: خزانة األدب: وينظر، ٣١٠/ ١: واملعترك، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٢٣: ة سبأواآلية من سور، ٥٧٧: وحترير التحبري، ٢٨٨: بديع القرآن: وينظر، ١/٣١٠: واملعترك، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ١٩: واآلية من سورة غافر، ٥٧٧: وحترير التحبري، ٢٨٨: بديع القرآن: وينظر، ١/٣١٠: واملعترك، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٨٠: واآلية من سورة يوسف، ٥٧٧: وحترير التحبري، ٢٨٧: بديع القرآن: وينظر، ١/٣١٠: واملعترك، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ١٧٧: واآلية من سورة الصافات، ٥٧٧: وحترير التحبري، ٢٨٨: بديع القرآن: وينظر، ١/٣١٠ :واملعترك، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ٨(
 ٣١٠/ ١: واملعترك، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ٩(
 ٣٢٧: وحترير التحبري، ١١٢: بديع القرآن: ينظر) ١٠(
 ٢٣: ية من سورة الذارياتواآل، ٣٢٩: وحترير التحبري، ١١٢: بديع القرآن: وينظر، ٣١٠/ ١: واملعترك، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ١١(
 ٧٢: واآلية من سورة احلجر، ٣٢٩: وحترير التحبري، ١١٢: بديع القرآن: وينظر، ٣١٠/ ١: واملعترك، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ١٢(



 

 

)١٨٣.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

وقالوا لن يدخلَ :وقد مثّل لإلمجايل بقوله سبحانه. ) ٢ ( وهذا ما تعارف عليه البالغيون السابقون،) ١ (»واحد إىل ما يليق به
لن :  النصارىت وقال،لن يدخل اجلنة إالّ اليهود: أي وقالت اليهود«: وقد قال معلقاً،اجلنة إالّ َمْن كان هوداً أو نصارى

 فال ميكن أن يقول أحد الفريقني ، يف اللف ثبوت العناد بني اليهود والنصارىل وإمنا سّوغ اإلمجا،يدخل اجلنة إالّ النصارى
 » وقائل ذلك يهود املدينة ونصارى جنران،يرد كل قول إىل فريقه ألمن اللبس إنه ل يفعق فوثق بال،ق اآلخر اجلنةيفربدخول ال

: قلت«:مجال يكون يف النشر أيضاً أضاف السيوطي مشاركاً يف القول بأن اإل،ل عن هذه اآلية الكرميةيوبعد أن ذكر ما ق. ) ٣(
حىت يتبيَّن : كقوله تعاىل، مث بلفٍظ يشتمل على متعدد يصلح هلما،لف؛ بأن يؤتى مبتعددوقد يكون اإلمجال يف النشر ال يف ال

 ،إن اخليط األسود أُريد به الفجر الكاذب ال الليل:  على قول أيب عبيدة،لكم اخليط األبيُض من اخليط األسود من الفجر
  .) ٤ (»يلنـزوقد بينته يف أسرار الت

جعل لكم اليلَ : هلذا القسم بقوله سبحانهاستشهد و،) ٥ (»حدمها على ترتيب اللفأ«: وقسم التفصيلي على قسمني
 واالبتغاء راجع إىل ،السكون راجع إىل الليل«وعلّق على هذه اآلية الكرمية بأن، والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فْضله

فاللوم راجع « ،ا كل البسط فتقعد ملوماً حمسوراًوال جتعل يدك مغلولةً إىل عنقك وال تبسطه: وقال عن قوله،) ٦ (»النهار
 ونقل عن تفسري جماهد ما قاله عن اآلية ،) ٧ (»معناه منقطعاً ال شيء عندك ألن  وحمسوراً راجع إىل اإلسراف؛،إىل البخل
وأما السائل  وقوله،ىأمل جيدك يتيماً فآو: راجع إىل قوله،فأّما اليتيم فال تقهر: إن قوله،...أمل جيدك يتيماً:الكرمية
  .) ٨ (؛ فإن املراد السائل عن العلم ووجدك ضاالًّ: راجع إىل قوله،فال تنهر

يوم تبّيضُّ وجوٌه وتسوُّد وجوٌه فأما :بقوله تعاىلمثلّه  وقد ،) ٩ (»يكون على عكس ترتيبه«نهإ:  فقد قال عنه، أما الثاين
حىت يقولَ الرسولُ والذين آمنوا :ي أن بعضهم جعل منه قوله سبحانه وذكر السيوط،) ١٠ (...الذين اسّودْت وجوههم

 أَال أن نصر اهللا قريب و، قول الذين آمنوا،مىت نصر اهللا:قالوا«: فعلّق قائالً،معه مىت نصُر اهللا أال أن نصَر اِهللا قريب
ومْن آياته منامكم باليل :بقوله سبحانه مثلّه وقد ،وأشار السيوطي إىل أن الزخمشري ذكر قسماً آخر. ) ١١ (»قول الرسول

ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله  (: وتقديره،هذا من باب اللف: قال«: وقال معلّقاً،والنهار وابتغاؤكم من فضله
                                                 

 ٣١٠/ ١: واملعترك، ٢٨٠، ٢٧٩/ ٣: اإلتقان) ١(
/ ٤: واملختـصر ، ٣٢٩/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٥٥/ ٢: واإليضاح، ٦٦٢: ومفتاح العلوم ، ١٤٧: وهناية اإلجياز ، ١٢٧/ ١: الكامل: ينظر) ٢(

٣٢٩ 
، ٣١٣: الربهان الكـشاف البـن الزملكـاين      و، ١٧٧: التبيان يف علم البيان البن الزملكاين     : وينظر، ١/٣١٠: واملعترك، ٣/٢٨٠: اإلتقان) ٣(

 ١١١: واآلية من سورة البقرة، ٣٥٧، ٣٥٦/ ٢: واإليضاح
 ١٨٧: واآلية من سورة البقرة، ٣١١/ ١: واملعترك، ٢٨٠/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٣١١/ ١: واملعترك، ٢٨٠/ ٣: اإلتقان) ٥(
والتبيان يف  ، ٦٦٢: ومفتاح العلوم ، ٢/٨٩٠: والكشاف، ٣٢/ ٢، ١٢٧،١٢٨/ ١: الكامل: وينظر، ٣١١/ ١: واملعترك، ٢٨٠/ ٣: اإلتقان) ٦(

: واملختـصر ، ٣٣٠/ ٤: وعروس األفراح ، ٤٠٤/ ٢: والطراز، ٣٥٥ /٢: واإليضاح، ٣١٣: والربهان للزركشي ، ١٧٧: البن الزملكاين علم البيان 
 ٧٣: واآلية من سورة القصص، ٣٣٠/ ٤
 ٢٩: واآلية من سورة اإلسراء، ٣١١/ ١: واملعترك، ٢٨٠/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ١١ -٦:  من سورة الضحىاتواآلي، ٢/٧٦٦: وتفسري جماهد، ٣١١/ ١: واملعترك، ٢٨٠/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٨(
 ٣١١/ ١: واملعترك، ٢٨١/ ٣: تقاناإل) ٩(
 ١٠٦: سورة آل عمران) ١٠(
 ٢١٤: واآلية من سورة البقرة، ٣٣٢/ ٤: عروس األفراح: وينظر، ٣١١/ ١: واملعترك، ٢٨١/ ٢: اإلتقان) ١١(



 

 

)١٨٤.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 مع واحدشيء  والزمان الواقع فيه ك،بالليل والنهار؛ ألهنما زمانان) ابتغاؤكم( و)منامكم (فصلَ بني إنه  إالّ،) بالليل والنهار
  .) ١ (»إقامة اللّف على االحتاد

  

  :املشاكلة
ألول لوقد مثّل . ) ٢ (»ذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته حتقيقاً أو تقديراً«:) املشاكلة ( قصد السيوطي بفن

ومكروا ومكر :عاىلبقوله تأيضاً  و،) ٣( تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك:بشواهد قرآنية كثرية منها قوله سبحانه
  .) ٥ (»فإطالق النفس واملكر يف جانب الباري تعاىل إمنا هو ملشاكلة ما معه«: وقال معلقاً،) ٤ (اهللا

ومنها ، ) ٦ (»ألن اجلزاء حق ال يوصف بأنه سيئة« ،وجزاؤا سيئٍة سيئةٌ مثلها: وقال عن قوله تبارك وتعاىل
  .) ٨(اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا و،) ٧ (ا اعتدى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل م:قوله

صبغة اهللا أي «: وعلّق قائالً،صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغةً: بقوله تعاىلاستشهد وقد ، أما الثاين فهو التقديري
 ،هم يف ماء أصفر يسمونه املعمودّية واألصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أوالد،اإلميان يطهر النفوس ألن تطهري اهللا؛
وجتدر اإلشارة إىل أن الفراُء عّد أول من . ) ٩ (»للمشاكلة هبذه القرينة) بصبغة اهللا (تطهري هلم؛ فعرب عن اإلميان إنه :ويقولون

 فكان ،الفين والبالغي مدركاً هذا الفن حبسه ،يةالقرآن مثبتاً قوله بالشواهد ، واستوعبه استيعاباً كامالً،حتدث عن فن املشاكلة
  .) ١٠ (ني املتأخرينيأول من أنار الطريق ملن أتى بعده من البالغ

  

  :املزاوجة

                                                 
 ٢٣/ ومواآلية من سورة الر، ٣٣٤/ ٤:  عروس األفراح،٢/٩١٤: الكشاف: وينظر، ٣١٢، ٣١١/ ١: واملعترك، ٢٨١/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٣١٠، ٣٠٩/ ٤: واملختصر، ٣١٠، ٣٠٩/ ٤: وعروس األفراح، ٣٤٨/ ٢: اإليضاح: وينظر، ١/٣١٢: واملعترك، ٢٨١/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ١١٦: سورة املائدة) ٣(
 ٥٤: سورة آل عمران) ٤(
وعـروس  ، ٣٤٨/ ٢:  واإليـضاح  ،٦٦١: ومفتاح العلـوم  ، ١/٢١٨:  للفراء معاين القرآن : وينظر، ٣١٢/ ١: واملعترك، ٢٨١/ ٣: اإلتقان) ٥(

 ٣٥٦: وخزانة األدب، ٣١١/ ٤: واملختصر، ٣١١/ ٤: األفراح
واآلية ، ٣٤٨/ ٢: واإليضاح، ٦٦١: ومفتاح العلوم ، ١١٧، ١١٦/ ١:  للفراء معاين القرآن : وينظر، ٣١٢/ ١: واملعترك، ٢٨١/ ٣: اإلتقان) ٦(

 ٤٠: من سورة الشورى
 ١٩٤: واآلية من سورة البقرة، ٤٣٥: وخزانة األدب، ٦٦١: مفتاح العلوم: وينظر، ٣١٢/ ١: واملعترك، ٢٨١/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٣٤: سورة اجلاثية) ٨(
وعـروس  ، ٣٤٩/ ٢: واإليضاح، ٦٦١: ومفتاح العلوم ، ٨٣، ٨٢/ ١:  للفراء معاين القرآن : وينظر، ٣١٢/ ١: واملعترك، ٢٨٢/ ٣: اإلتقان) ٩(

 ١٣٨: واآلية من سورة البقرة، ٣١٥ -٣١٢/ ٤: واملختصر، ٣١٥ -٣١٢/ ٤: األفراح
 ١٦٤، ١٦٣: أثر النحاة يف البحث البالغي: ينظر) ١٠(



 

 

)١٨٥.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 وقد مثّل هلذا الفن بقول شـعري        ،) ١ (» أو ما جرى جمرامها    ،أن يزاوج بني معنيني يف الشرط واجلزاء      «:بّين فن املزاوجة بقوله    
  : قول الشاعريف) ٢ (للبحتري متابعاً فيه البالغيني املتأخرين

ـ        اهلـوى  اهي فلـجَّ يبَ   إذا ما َنَهـى النَّ
  

 )٣(جَّ هبــا اهلَْجــُرلَــي فَصــاَخْت إىل الواِشــأَ  
  

آتيناُه آياتنا فانسلَخ : بقوله تبارك وتعاىلاستشهد قد و،الكرمي القرآن يوجد منه يف) املزاوجة (وذكر السيوطي أن فن
  .) ٤( منها فأتبعُه الشيطانُ فكان مَن الغاوين

  

  :املبالغة
أن يذكر املتكلم وصفاً فيزيد فيه حىت يكون «: وقد حّده بقوله،) املبالغة ( فن،من فنون البديع اليت حتدث عنها السيوطي

ثّل هلذا م ، حّد اإلستحالةإىل وذلك بأن خيرج ،مبالغة يف الوصف: األول:  وذكر أهنا قسمان،) ٥ (»أبلغ يف املعىن الذي قصده
وال يدخلون اجلّنة حىت يلَج اجلملُ يف : وبقوله تعاىل،) ٦ (يكاُد زيُتها ُيضيُء ولو مل متسسُه نار:ك وتعاىلالقسم بقوله تبار

  .) ٧ (سمِّ اخلياط

كالّتواب ) فَعَّال( و،كالّرِحْيم) فَِعْيل( و،كالرَّْحمن) فَْعالن (: وهي،وذكر صيغ املبالغة، ) ٨ (مبالغة يف الصيغة:  والثاين
 وبالتشديد ،بالتخفيف كَُعَجاب) فَُعال( و،كَحِذر وأَِشَر وفَِرح) فَِعل( و،كغفور وشكور وودود) فَُعْول( و، والقَّهاروالغَّفار
  .) ٩ ( واحلُْسىن والشُّْورى والسُّْوأَى،كالُعلْيا) فُْعلى( و،كَلَُبد وكَُبر) فَُعل( و،ارّبكك

) فَِعْيل (أبلغ من) فَْعالن (األكثر على أن«: حيث قال، صيغ املبالغة الفائدة األوىل يف ما قيل عن، وذكر السيوطي فائدتني
 فكأنّ البناء تضاعفت ، والتثنية تضعيف، وفسره السهيلّي بأنه ورد على صيغة التثنية،) الرحيم (بلغ منأ) الرمحن ( ومن مثّ قيل،

 وبأنه جيء به ،حه ابن عسكر بتقدمي الرمحن عليه ورّج،) الرمحن (أبلع من) الرحيم (وذهب ابن االنبارّي إىل أنّ. فيه الصفة
  .) ١٠ (» وذهب قُطرب إىل أهنما سواء، وهو أبلغ من صيغة التثنية، كعبيد،على صيغة اجلمع

                                                 
/ ٤: واملختـصر ، ٣١٦/ ٤: وعروس األفـراح  ، ٣٥٠/ ٢: واإليضاح، ٦٦٢: مفتاح العلوم : وينظر، ٣١٢/ ١: واملعترك، ٢٨٢/ ٣: اإلتقان) ١(

٣١٦ 
 ٣١٧، ٣١٦/ ٤: واملختصر، ٣١٦/ ٤: روس األفراحوع، ٣٥٠/ ٢: واإليضاح، ٦٦٢: مفتاح العلوم: ينظر) ٢(
 ٢/٨٤٤: ديوان البحتري: ينظر) ٣(
 ١٧٥: سورة األعراف) ٤(
 ٣١٣/ ١: واملعترك، ٢٨٢/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٣٥: واآلية من سورة النور، ١٢٣/ ٣: الطراز: ينظر) ٦(
: واآلية من سورة األعـراف    ، ٣٦٨/ ٤:  وعروس األفراح  ،٤١٥: وإعجاز القرآن ، ٩٧:  ضمن ثالث رسائل   النكت يف إعجاز القرآن   : ينظر) ٧(

٤٠ 
 ٤١٤: إعجاز القرآن: ينظر) ٨(
 ٣١٣/ ١: واملعترك، ٢٨٢/ ٣: اإلتقان) ٩(
 ٣١٣/ ١: واملعترك، ٢٨٣/ ٣: اإلتقان) ١٠(



 

 

)١٨٦.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

ذكر الربهان الرشيدي أن صفات اهللا تعاىل اليت على صيغة املبالغة كلّها جماز؛ ألهنا «: فقد قال فيها، أما الفائدة الثانية
 وصفاته تعاىل متناهيةٌ يف الكمال ال ميكن املبالغة ،املبالغة أن يثبت للشيء أكثر ّمما له ألن ، وال مبالغة فيها،غةموضوعة للمبال

واستحسنه الشيخ تقي الدين ،هة عن ذلكنـز وصفاُت اهللا م،فاملبالغة تكون يف صفاٍت تقبل الزيادة والنقصانأيضاً و. فيها
. ما حتصل املبالغة فيه حبسب زيادة الفعل: أحدمها:  التحقيق أن صيغ املبالغة قسمان:انوقال الزركشي يف الربه. ) ١ (السبكي
 ، وال شك أن تعددها ال يوجب للفعل زيادة؛ إذ الفعل الواحد قد يقع على مجاعة متعددين،حبسب تعدد املفعوالت: والثاين

معىن املبالغة فيه تكرار حكمه : ) حكيم (م يف ويرتفع اإلشكال؛ وهلذا قال بعضه،ل صفاته تعاىلنـزوعلى هذا القسم ت
 أو ألنه بليغ يف ،للداللة على كثرة َمْن يتوب عليه من عباده) التّواب (املبالغة يف: وقال يف الكشاف. )٢(بالنسبة إىل الشرائع

واُهللا على :قولهوقد أورد بعض الفضالء سؤاالً على . )٣(لة من مل يذنب قطّ لسعة كرمهنـزل صاحبها منـز ،قبول التوبة
حمال؛ إذ ) قادر ( والزيادة على معىن،) قادر ( فيستلزم الزيادة على معىن،من صيغ املبالغة) قديراً ( وهو أن،) ٤ (كلِّ شيٍء قديٌر

إىل وأجيب بأنّ املبالغة ملا تعذّر محلها على كلّ فرد وجب صرفُها . اإلجياد من واحد ال ميكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد
  .) ٥ (» فهي بالنسبة إىل كثرة املتعلّق ال الوصف،جمموع األفراد اليت دلّ الّسياق عليها

مؤيد   إنه وما أتى به من أقوال لغريه، ويبدو من حديث السيوطي عن املبالغة واستشهاده بآيات من الذكر احلكيم
سبقه من  من )٦( القول مذهب يف هذاجمانباً ،اسنهالكرمي؛ لكوهنا فناً من فنون الكالم وحم القرآن يفللمبالغة وبوجودها 

  .)٩ ( وابن مالك،) ٨ ( وحيىي بن محزة العلوي،) ٧ (ابن رشيق القريواين:  أمثالالبالغيني

  :املطابقة

  وأشار إىل،) ١٠ (»اجلمع بني املتضادين يف اجلملة«هو:  وحّده بقوله،) الطباق(أيضاً ذكر السيوطي أن هذا الفن يسمى 
.  وإما طباق إجياب أو سلب، وكل منهما إما لفظي أو معنوي،) التكافؤ ( وأن اجملازي يسمى، وجمازي،حقيقي: مانقسإنه 
وأنه هو  و،) ١١ (فليضحكوا قليالً وليبكوا كثرياً: هلذا الفن وأقسامه بشواهد قرآنية منها يف قوله سبحانهاستشهدو

أيضاً  و،) ١ ( ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتيكمليكال و،) ١٢ (وأنه هو أماَت وأحيا. أضحك وأبكى

                                                 
 ٣٦٨/ ٤: عروس األفراح: ينظر) ١(
 ٢/٥٠٧: الربهان: ينظر) ٢(
 ٢/١١٧٣: الكشاف: ينظر) ٣(
 ٢٨٤: سورة البقرة) ٤(
 ٣١٤، ٣١٣/ ١: واملعترك، ٢٨٤، ٢٨٣/ ٣: اإلتقان) ٥(
وملزيد من التوضـيح  ، قبل من فن املبالغة ما جاء معتدالً وغري خارج عن تعاليم الدين احلنيف ، وهو مذهب تأرجح على طريف مذهبني نقيضني      ) ٦(

 ٧٢، ٢/٧١: بد الفتاح بسيوينوعلم البديع د ع، ١٨٤، ٣/١٨٣: ومعجم املصطلحات البالغية، ١١٩-٣/١١٧: الطراز: ينظر
 ٥٥/ ٢: العمدة: ينظر) ٧(
 ١١٩/ ٣: الطراز: ينظر) ٨(
 ٣/١٨٤: نقالً عن معجم الصطلحات البالغية، ١٠١: املصباح: ينظر) ٩(
 ٣١٤/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ١٠(
والتبيان يف علم البيان    ، ٢٨٠/ ٢: واملثل السائر ، ٦٦٠: ومفتاح العلوم ، ١٤٥: هناية اإلجياز : وينظر، ٣١٤/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ١١(

 ٨٢: واآلية من سورة التوبة، ٤٥٥/ ٣: والربهان للزركشي، ١٧٠: البن الزملكاين
 ٤٤، ٤٣:  من سورة النجمتانواآلي، ٤٥٥/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر، ٣١٤/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ١٢(



 

 

)١٨٧.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

أي «: وقال معلقاً،أو مْن كان ميتاً فأحييناُه:وذكر من أمثلة اجملازي قوله تعاىل. ) ٢ (وحتسبهم أيقاظاً وهم رقود:قوله
 ،) ٤ (ي وال أعلم ما يف نفسكتعلم ما يف نفس: بقول الباري سبحانه لبيان طباق السلباستشهدو. ) ٣ (»ضاالً فهديناه
  .) ٥ (فال ختشوا الناس واخشوِن:وبقوله سبحانه

قالوا ربُّنا يعلم إّنا . إنْ أنتْم إالّ تكذبون: قوله تبارك وتعاىل،ية اليت ذكرها لبيان الطباق املعنويالقرآن ومن الشواهد 
جعل لكم األرَض فراشاً :وعلّق على قوله عّز امسه.) ٦ (»نمعناه إنّ رّبنا يعلم إّنا لصادقو«:وعلّق قائالً،إليكم ملرسلون
تابع يف هذا و ،) ٧ (»ملا كان البناء رافعاً للمبين قوبل بالفراش الذي هو خالف البناء: قال أبو علي الفارسي«:والسماء بناًء

  .) ٨ (التعليق الزركشي

 وعلّق عليه ،مما خطيئاهتم أُغِرقوا فأدِخلوا ناراً:بقوله تعاىلمثلّه  و، الطباق اخلفّي، وذكر أن من أنواع الطباق
أخفى مطابقة يف «: وذكر رأي ابن منقذ عن هذه اآلية أهنا،) ٩ (» فكأنه مجع بني املاء والنار،ألن الغرق من صفات املاء«:قائالً
) ١١ (من أملح الطباق وأخفاه أهنا ،ولكم يف القصاص حيوةٌ:قول ابن املعتز عن قوله عّز امسهأيضاً  ونقل ،) ١٠ (»القرآن

وجتدر اإلشارة إىل أن ما أفاد به السيوطي عن هذا النوع من . ) ١٢ ( فصار القتل سبب احلياة،القتل) القصاص (معىن ألن ؛ذلك
  .) ١٣() الربهان ( كان متابعاً فيه الزركشي صاحب، وما ساقه من شواهد قرآنية،الطباق

وهو اقتران الشيء مبا جيتمع معه يف قَدْر «: وقد عّرفه بقوله، ترصيع الكالم،وطي ومن أنواع الطباق اليت حتدث عنها السي
 وعلّق عليه ،وأّنك ال َتظْمؤا فيها وال َتْضحى. إنّ لَك أالّ جتوع فيها وال َتْعرى: له بقوله جلّ وعالاستشهد و،»مشترك
 لكن اجلوع ، وبابه أن يكون مع العري،الظمأ وبالضحى مع ، وبابه أن يكون مع الظمأ،جاء باجلوع مع العري«: بقوله

 والضحى والظمأ اشتركا يف ، والعري خلّو الظاهر من اللباس، فاجلوع ُخلُّو البطن من الطعام،والعري اشتركا يف اخللّو

                                                                                                                                                         
 ٢٣: واآلية من سورة احلديد، ٤٥٥/ ٣: والربهان للزركشي، ٢٨٠/ ٢: املثل السائر: وينظر، ٣١٥/ ١: كواملعتر، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ١(
/ ٤: وعـروس األفـراح   ، ٣٣٤/ ٢: واإليضاح، ٦٦٠: ومفتاح العلوم ، ١٤٥: هناية اإلجياز : وينظر، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ٢(

 ١٨: ورة الكهفواآلية من س، ٤٥٥/ ٣: والربهان للزركشي، ٢٨٨
 ١٢٢: واآلية من سورة األنعام، ٢٨٨/ ٤: وعروس األفراح، ٣٣٥/ ٢: اإليضاح: وينظر، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ١١٦: واآلية من سورة املائدة، ٣٢: بديع القرآن: وينظر، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ٤(
واآلية من سـورة    ، ٢٩١/ ٤: واملختصر، ٢٩١/ ٤: وعروس األفراح ، ٣٣٧/ ٢: اإليضاح: وينظر، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ٥(

 ٤٤: املائدة
 ١٦، ١٥:  من سورة يستانواآلي، ٤٥٦/ ٣: والربهان للزركشي، ١١٥: حترير التحبري: وينظر، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٢٢: ية من سورة البقرةواآل، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٤/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٤٥٦/ ٣: الربهان للزركشي: ينظر) ٨(
 ٢٥: واآلية من سورة نوح، ٣٣٦/ ٢: اإليضاح: وينظر، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٥/ ٣: اإلتقان) ٩(
 ٣٦: البديع يف نقد الشعر: وينظر، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٥/ ٣: اإلتقان) ١٠(
ويبدو أن السيوطي سار علـى      ، ٣٦: البديع: وينظر، وإمنا من الطباق فحسب   ، اخلفيهنا من الطباق    إمل يقل ابن املعتز عن هذه اآلية الكرمية         ) ١١(

 ٤٥٧/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر،  وأيّده يف نسبة هذا القول البن املعتز من غري متحيص، الزركشياخط
 ١٧٩: لبقرةواآلية من سورة ا، ٣٦:  البديع،٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٥/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١٢(
 ٤٥٧/ ٣: الربهان للزركشي: ينظر) ١٣(



 

 

)١٨٨.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

ثه ومل يأِت السيوطي يف حدي. ) ١ (» والضحى احتراق الظاهر من حّر الشمس، فالظمأ احتراق الباطن من العطش،حتراقاال
  .عن هذا النوع حّداً واستشهاداً وتعليقاً) ٢ ( فقد كان متابعاً ملا قاله العلوي والزركشي،عن ترصيع الكالم بشيء جديد

 وقال ،) ٣ ( يف هذه اخلطوة ابن األثري والقزوييناً مؤيد، وجعله من أنواعه، وأدخل السيوطي فن املقابلة يف الطباق
  والسبكي، والقزويين، وقد اتفق يف هذا احلّد مع السكاكي،) ٤ (»أضدادمها على الترتيب مث ،هو أن ُيذكر لفظان فأكثر«:عنه

 واملقابلة ال ،أن الطباق ال يكون إالّ يف ضّدين فقط: أحدمها«:وذكر أن املصري فّرق بني الطباق واملقابلة من وجهني. ) ٥(
 » واملقابلة باألضداد وبغريها، أن الطباق ال يكون إالّ باألضداد:والثاين. تكون إالّ مبا زاد على الضدين من األربعة إىل العشرة

إذا شرط  إنه ومن خواّص املقابلة: قال السكاكي«: حيث قال، ذكر فيه خواص املقابلة،ونقل السيوطي قوالً للسكاكي. ) ٦(
 ،عطاء والبخل قابل بني اإل،...وصّدق باحلسىن. فأّما َمْن أعطى واّتقى: كقوله تعاىل، شرط يف الثاين ضده،يف األول أمر

 جعل التيسري يف األول مشتركاً بني اإلعطاء واإلتقاء ولـّما ، واليسرى والعسرى، والتصديق والتكذيب،واإلتقاء واالستغناء
  .) ٧ (» وهو التعسري مشتركاً بني أضدادها،والتصديق جعل ضده

 كقوله ، وذلك قليل جداً،ملقابلة إّما لواحد بواحدا: وقال بعضهم«: فقال،قوالً عن بعضهمأيضاً  ونقل السيوطي 
 أو ثالثة بثالثة ،) ٩ (فيلضحكوا قليالً وليبكوا كثرياً: أو اثنني باثنني كقوله تعاىل،) ٨ (ال تأخذه سَنةٌ وال نوم:تعاىل
اشكروا يل وال « ، )١٠ (وحيلُّ هلم الطيبات وحيرِّم عليهم اخلبائث. وينهيهم عن املنكر. يأمرهم باملعروف:كقوله
إنّ اهللا ال : أو مخسة خبمسة كقوله،) ١٢ (وصّدق باحلسىن. أّما َمْن أعطى واّتقى«: أو أربعة بأربعة كقوله،) ١١ (تكفرون
 ،»يهدي« و»يضلّ« وبني،وأّما الذين كفروا وفأّما الذين آمنوا وبنيبعوضة فما فوقهاقابل بني، ) ١٣ (...يستحي
ُزّين للناس ُحّب الشهوات من : كقوله تعاىل،أو ستة بستة. »أن يوصل« و»يقطعون« وبني،»ميثاقه« و»ينقضون«وبني

 ، والتطهري، واألزواج، واخللد، واألهنار، قابل اجلّنات،قل أَُؤ نّبئكم خبٍري من ذلكم:  مث قال،) ١٤ (...النساء والبنني
إالّ أن ما قاله السيوطي يف هذه . ) ١٥ (» واحلرث، واألنعام،اخليل املسوَّمة و، والفضة، والذهب، والبنني، بإزاء النساء،والرضوان

  . القرآيناآليات كان جمرد بيان تقسيمات شكلية أشبه بعمل إحصائي ال دخل له يف بيان اإلعجاز 

                                                 
 ١١٩، ١١٨:  من سورة طهتانواآلي، ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٥/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٤٦٥/ ٣: والربهان للزركشي، ١٤٩/ ٣: الطراز: ينظر) ٢(
 ٣٤١/ ٢: واإليضاح، ٢١٢: اجلامع الكبري: ينظر) ٣(
 ٣١٥/ ١: واملعترك، ٢٨٥/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٢٩٧/ ٤: وعروس األفراح، ٣٤١/ ٢: واإليضاح، ٦٦٠: مفتاح العلوم: ظرين) ٥(
 ٤٥٨/ ٣: والربهان للزركشي، ١٧٩: حترير التحبري: وينظر، ٣١٦/ ١: واملعترك، ٢٨٥/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٦، ٥: من سورة الليل تانواآلي، ٣٤٣، ٣٤٢/ ٢: واإليضاح، ٦٦١، ٦٦٠: مفتاح العلوم: وينظر، ٣١٦/ ١: واملعترك، ٢٨٥/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٢٥٥: سورة البقرة) ٨(
 ٨٢: واآلية من سورة التوبة، ٤٦٤/ ٣: والربهان للزركشي، ٢٩٨/ ٤: واملختصر، ٢٩٨/ ٤: عروس األفراح: ينظر) ٩(
 ١٥٧: سورة األعراف) ١٠(
 ١٥٢: سورة البقرة) ١١(
 ٦، ٥:  من سورة الليلتانواآلي، ٤٦٤/ ٣: لزركشيوالربهان ل، ٢٩٩، ٢٩٨/ ٤: واملختصر، ٢٩٩، ٢٩٨/ ٤: عروس األفراح: ينظر) ١٢(
 ٢٦: واآلية من سورة البقرة، ٤٦٤/ ٣: الربهان للزركشي: ينظر) ١٣(
 ١٥، ١٤:  من سورة آل عمرانتانواآلي، ٤٦٤/ ٣: الربهان للزركشي: ينظر) ١٤(
 ٣١٦/ ١:  واملعترك٢٨٦/ ٣: اإلتقان) ١٥(



 

 

)١٨٩.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 مقابلة السِّنة : مثال األول، وخاليفّ، ونقيضّي،نظريّي«: وأملح السيوطي إىل أن بعضهم قّسم املقابلة على ثالثة أنواع
 ،وهذا مثال الثاين، ) ١ (وحتسبهم أيقاظاً وهم رقوٌد:فإّنهما مجيعاً من باب الرقاد املقابل باليقظة يف آية، بالنوم يف اآلية األوىل

 هم َرَشداًوأنا ال ندري أشرٌّ أُريد َمبْن يف األرض أم أراد هبم رّب:مقابلة الشّر بالرشد يف قوله: ومثال الثالث. فإهنما نقيضان

  .) ٣ (» والرشد الغّي، فإهنما خالفان ال نقيضان؛ فإن نقيض الشر اخلري،) ٢(

  

  :ةرباملوا

 فإذا حصل اإلنكار استحضر حبذقه وجهاً من الوجوه يتخلّص ،أن يقول املتكلم قوالً يتضمن اإلنكار عليه«: عّرفها بقوله
 بقوله استشهدن ابن أيب اإلصبع املصري أ وذكر السيوطي ،) ٤ (» أو زيادة أو نقص، أو تصحيفها، إّما بتحريف كلمة،به

فإنه «: وأنه علّق عليه بقوله،ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إنّ ابنَك َسَرق: حكايةً عن أكرب أوالد يعقوب-سبحانه
ويتضح . ) ٥ (» الراء وكسرها؛ فأتى بالكالم على الصحة بإبدال ضمة من فتحة وتشديد يف»إن ابنك ُسرِّق ومل َيسِرق«:قرئ

  .أن ما قاله عن هذا الفن كان مقتبساً من كالم ابن أيب اإلصبع املصري حّداً واستشهاداً وتعليقاً

  

  :املراجعة

هي أن حيكي املتكلم : قال ابن أيب اإلصبع«: حيث قال،بقول البن أيب اإلصبع املصري) املراجعة ( بدأ السيوطي فن
قال إين جاعلك : ومنه قوله تعاىل، وأعذب ألفاظ، وأعدل َسْبك،ينه وبني حماور له بأوجز عبارةمراجعةً يف القول جرت ب

 ثالث مراجعات فيها معاين ، وهي بعض آية، مجعت هذه القطعة،للناس إماماً قال ومن ذُّرييت قال ال ينال عهدي الظاملني
  املصري عن فنهوبعد أن ذكر ما قال. ) ٦ (» باملنطوق واملفهوم،د والوعد والوعي، واألمر والنهي، من اخلرب واالستخبار،الكالم

: قلت«: بقوله، وعلّق على هذه اآلية الكرمية، أدىل السيوطي بدلوه، به وما أفاد به من تعليقاستشهد وعن ما ،) املراجعة(
. ) ٧ (» والوعد والوعيد،رة والنذارة والبشا، والتأكيد واحلذف، واإلثبات والنفي،أحسن من هذا أن ُيقال َجمعْت اخلرب والطلب

     

   

  :اهةنـزال

                                                 
 ١٨: سورة الكهف) ١(
 ١٠: سورة اجلن) ٢(
 ٤٥٩، ٤٥٨/ ٣: الربهان للزركشي: وينظر، ٣١٧، ٣١٦/ ١: واملعترك، ٢٨٧، ٢٨٦/ ٣: تقاناإل) ٣(
 ٢٤٩: حترير التحبري: وينظر، ٣١٧/ ١: واملعترك، ٢٨٧/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٨١: واآلية من سورة يوسف، ٩٥، ٩٤: بديع القرآن: وينظر، ٣١٧/ ١: واملعترك، ٢٨٧/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ١٢٤: واآلية من سورة البقرة، ٥٩٠: وحترير التحبري، ٣٠٢ -٣٠٠: بديع القرآن: وينظر، ٣١٧/ ١: املعتركو، ٢٨٧/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٣١٧/ ١: واملعترك، ٢٨٧/ ٣: اإلتقان) ٧(



 

 

)١٩٠.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

ئل  وقد ُس، كما قال أبو عمرو بن العالء،خلوص ألفاظ اهلجاء من الفُْحش حىت يكون« هو: بقوله،) اهةنـزال ( بّين فن
وإذا ُدُعوا : قرآين هلذا النوع بشاهداستشهدو،) ١ (»هو الذي إذا أنشدته العذراء يف ِخْدرها ال يقبح عليها: عن أحسن اهلجاء

أيف قلوهبم مرٌض أم ارتابوا أم خيافون أن حييف اُهللا : مث قال،إىل اهللا ورسولِه ليحكم بينهم إذا فريٌق منهم معِرُضون
هةً عما يقع يف نـزفإن ألفاظ ذم هؤالء املْخَبر عنهم هبذا اخلرب أتت م«: وقال معلّقاً،عليهم ورسوله بل أؤلئك هم الظاملون

 ،إن ما أفاد به السيوطي عن هذا النوع البديعي كان أخذاً عن املصري. ) ٢ (»كذلك القرآن  وسائر هجاء،ء من الفحشاهلجا
 . وأخرياً اعتمده مؤلفنا السيوطي، ومن مث اعتمده ابن حجة احلموي،فقد سبقه إىل احلديث عن هذا النوع

  

  :اإلبداع

 السيوطي بآي من الذكر احلكيم استشهد وقد ،) ٣ (» من البديعهو أن يشتمل الكالم على عدة ضروب«: وحّده بقوله
 فعلّق السيوطي ،...وقيل يا أرُض اْبلعي ماءك: وذلك يف قول الباري سبحانه، اإلصبع املصري أيضاً أيبنقالً عن ابن

 واالستعارة ،) اقلعي( و)ابلعي ( وذلك للمناسبة التامة يف، وهي سبع عشرة لفظة،البديعفإن فيها عشرين ضرباً من «:قائالً
وغيض  ( واإلشارة يف،يا مطر السماء:  فإن احلقيقة،) يا مساء (: واجملاز يف قوله تعاىل، والسماءاألرض والطباق بني ،فيهما
املاء ال يغيض حىت يقلع مطر السماء وتبلع األرض ما خيرج منها من عيون املاء؛  ألن نه عّبر به عن معاٍن كثرية؛إ ف،) املاء
 فإن غْيض املاء ، والتعليل،) وقُضي األمر ( والتمثيل يف،) واستوت ( واإلرداف يف،نقص احلاصل على َوْجه األرض من املاءفي

املاء النابع من و ،نه استوعب فيه أقسام املاء حالة نقصه؛ إذ ليس إالّ احتباس ماء السماءإ ف، وصحة التقسيم،ِعلّةُ اإلستواء
 فإنَّ ، واالحتراس يف الدعاء لئال يتوّهم أن الغرق لعمومه مشل َمْن ال يستحق اهلالك،لى ظهرها وغْيض املاء الذي ع،األرض

 فإنه تعاىل قص القصة مستوعبة ،جياز واإل، وائتالف اللفظ مع املعىن، وحسن النسق،َعْدله تعاىل مينع أن يدعَو على غري مستحق
 كل لفظة سهلةُ ،مفرداهتا موصوفة بصفات احلسن ألن  والتهذيب؛،هاأول اآلية يدلّ على آخر ألن  والتسهيم؛،بأخصر عبارة
 وحسن البيان من جهة أن السامع ال يتوقف يف ، مع اخللّو من البشاعة وعقادة التركيب، عليها رونق الفصاحة،خمارج احلروف
 غري قلقة وال ،ئنة يف مكاهنا مطم،الفاصلة مستقرة يف حملها ألن  والتمكني؛، وال ُيشكل عليه شيء منه،فهم معىن الكالم

وبعد أن انتهى من . ) ٤ (» فتأملها، ويف بديعية الصفّي منها مائة ومخسون،هذا ما ذكره ابن أيب اإلصبع.  واإلنسجام،مستدعاة
  . ) ٥ (»االعتراضأيضاً فيها : قلت«: أضاف السيوطي قائالً،عرض كالم املصري

 ولقد نّبه السيوطي ، السيوطي يف علم البديع ضمن هذا الوجه اإلعجازي وقد كان هذا الفن البديعي آخر فن حتدث عنه
 وأشار إىل أن املصري أفرد كتاباً مستقالً ،سيفّصل القول يف بعض الفنون البديعية إنه منذ بداية كالمه على علم البديع إىل

وطي يقف عند حّد مجع هذه الفنون  ومل يكن جهد السي، فراح السيوطي يتكلم على هذه الفنون البديعية،القرآنببدائع 
                                                 

 ٧٧: وخزانة األدب، ٥٨٤: وحترير التحبري، ٢٩٢: بديع القرآن: نظريو، ٣١٨/ ١: واملعترك، ٢٨٨/ ٣: اإلتقان) ١(
: واآليات من سورة النور   ، ٧٧: وخزانة األدب ، ٥٨٥: وحترير التحبري ، ٢٩٣: بديع القرآن : وينظر، ٣١٨/ ١: واملعترك، ٢٨٨/ ٣: اإلتقان) ٢(

٥٠ -٤٨ 
 ٦١١: وحترير التحبري، ٣٤٠: بديع القرآن: وينظر، ٣١٨/ ١: واملعترك، ٢٨٨ -٣: اإلتقان) ٣(
: وخزانـة األدب  ، ٦١٣ -٦١١: وحترير التحبري ، ٣٤٢ -٣٤٠:  القرآن بديع: وينظر، ٣١٩، ٣١٨/ ١: واملعترك، ٢٨٩، ٢٨٨/ ٣: اإلتقان) ٤(

 ٤٤:  واآلية من سورة هود،٣٧٠
 ٢٨٩/ ٣: اإلتقان) ٥(



 

 

)١٩١.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 حيث كانت ، تلمسناها ما بني السطور، وإمنا كانت له مشاركات ُتحسب له،وحصرها ضمن حّيز علم البديع فحسب
شخصيته واضحة جلية برزت بلمساته الفنية البالغية وبتعليقاته وإضافاته إىل ما قاله البالغيون السابقون عليه يف هذا املضمار 

كذلك حلظنا عند السيوطي خطوة مل نعهدها عنده يف الوجوه اليت تكلم .  وغريهم، والزركشي، والقزويين،صريامل: أمثال
 سبقها ، وقبل دخوله املباحث البديعية وبياهنا، وهذه اخلطوة متثلت بوضعه حّداً لعلم البديع،عليها اخلاصة بعلمي املعاين والبيان
 قسم خاص ،يف تقسيم البديع على قسمني) ١ (السيوطي على هنج الذين سبقوهومل يسر . مبقدمة قصرية عن علم البديع

 غري ،يناه مهتماً حبصر حمسنات بديعية معنوية كانت أو لفظيةف وإمنا أل، وقسم آخر خاص باحملسنات اللفظية،باحملسنات املعنوية
 مثل فن املطابقة ،معنوياً ويردفه مبحسن بديعي لفظي بل رأيناه تارةً يذكر فناً بديعياً ،خلاص بهامباٍل بإدراج كل فن يف بابه 

وتارةً .  كذلك احلال يف فن التدبيج والتنكيت وغريمها، وفن الترصيع وهو من احملسنات اللفظية،احملسنات املعنويةمن وهو 
 مث أخذ ،واالطرادفن التورية واالستخدام وااللتفات : أخرى يذكر جمموعة من احملسنات البديعية الراجعة إىل املعىن مثل

  . وكذلك احلال يف بقية الفنون البديعية، االنسجام حمسن لفظي وهوعن باحلديث بعد هذه الفنون 

فآثرت احلديث عنها وبيان ما قاله شيخنا جالل الدين ، وقد تكلم السيوطي عن الفاصلة القرآنية يف وجه إعجازي آخر
  .عن الفاصلة القرآنية يف مبحث منفرد وخاص هبا

  

                                                 
 ٢٨٥/ ٤:  واملختصر٢٨٥/ ٤: وعروس األفراح، ٣/٣٥١: والطراز، ٣٣٤/ ٢: واإليضاح، ٦٦٠: مفتاح العلوم: ينظر) ١(



 

 

)١٩٢.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  

א א
 אא

   الفاصلة القرآنية لغةً واصطالحاً
ل أي جعل بني كل  وِعقٌْد مفصَّ،َمظْ النَّلَ وقد فصَّ،ظامرزتني يف النَّرزة اليت تفصل بني اخلَاخلَ«يقصد بالفاصلة لغوياً

  .) ١ (»لؤلؤتني خرزة

  .) ٢ (»يةرآنالقتلك النهاية اليت تذيِّل اآليات « واصطالحاً يقصد هبا

 وفّصل القول فيها ،) ٣ ( ومن املعروف أن الفاصلة تعدُّ من البديع إالّ أن السيوطي أفردها يف وجه إعجازي خاص هبا
  الطريقة نفسها يفوتابع.  تكلم عليها ومجعها يف وجه إعجازي آخر- كما رأينا-مبعزٍل عن األنواع البديعية األخرى اليت

يف ) املعترك( و)اإلتقان (تبعه يف كتابيهاوالسيوطي حمّق يف ما . ) ٤() التاسع واخلمسني (ا يف النوع حيث حتدث عنه،) اإلتقان(
 وما زال يتّميز هبا من ،الكرمي القرآن ية بالغة متّيز هباالقرآنكون الفاصلة لالكرمي يف باب خاص هبا؛  القرآن احلديث عن فواصل

 وآية من آيات العلي القدير؛ ألنه ،إعجازاً قائماً بذاته«الكرمي القرآن بقى أسلوب فلذلك ي،األدب العريب شعراً كان أو نثراً
 ،وقد شغل هذا النوع البديعي أذهان العلماء منذ عهد مبكر .)٥ (» وهذا شأن اإلعجاز، وخرج عن املألوف،نقض العادة

أصله  ألن منهم من عاب أسلوب السجع؛ و، فمنهم من أيّد وجود الفواصل إىل جانب السجع،) ٦ (واختلفت آراؤهم وتعددت
  .بالفاصلة القرآن  لذلك اختص،من سجع الطري

 وكان ، وكان من بينها مصنفات مؤلفنا جالل الدين السيوطي، وقد ُبحثت الفاصلة يف كثري من كتب اإلعجاز والبالغة
 وبه وضع حّداً فاصالً ،) ٧ (»افية الشعر كق،الفاصلة كلمة آخر اآلية«: فقال،أول شيء قام به السيوطي هو وضع حدٍّ للفاصلة

يف  وقد أعرب السيوطي عن رأيه ،) ٨ ( متابعاً يف هذه اخلطوة البالغيني الذين سبقوه، والقافية الشعرية،يةالقرآنبني الفاصلة 
اً هذا ئ مبتد،) زهالوجه الثالث من وجوه إعجا ( وكان ذلك يف،الكرمي القرآن  بعدِّها وجهاً من وجوه إعجاز،يةالقرآنالفاصلة 

ه وبالغته اخلارقة عادة العرب الذين هم فرسانُ الكالم إجياز ووجوه ، وفصاحتها، والتئام كلمه،ن تأليفهْسُح«:الوجه بقوله
 وأسلوبه الغريب خمالفاً ألساليب كالم العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت ،فجاء نطقه العجيب. وأرباُب هذا الشأن

                                                 
  ١٨٨: اجمللد احلادي عشر، مادة فصل:  اللسان)١(
  ٢٠٩:  التعبري الفين يف القرآن الكرمي)٢(
   ١/٢٣: املعترك:  ينظر)٣(
   ٣/٢٩٠: اإلتقان:  ينظر)٤(
   ١٧٦:  مباحث يف إعجاز القرآن)٥(

   ١٦ -٩): الفاصلة القرآنية(ومن أسرار التعبري يف القرآن، ١٨١ -١٦٦: د علي اجلندي) فن األسجاع(صور البديع:  ينظر(٦)
  ٣/٢٩٠: اإلتقان) ٧(
   ١/٥٣: والربهان للزركشي، ٢/٣٩٥: واإليضاح، ٦٧٢: مفتاح العلوم: نظر ي)٨(



 

 

)١٩٣.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 وإن ما قاله السيوطي من ،) ١ (» ومل يوجد قبله وال بعده نظري له، كلماتهفواصلُ إليه  وانتهت،ه مقاطع آياته ووقفت علي،عليه
 وما انطلق به للدخول يف احلديث عن الفاصلة ، يباين أسلوب العرب املعتاد،الكرمي القرآن سلوبأ أفصح به عن أن ،كالم
 فقد تبىن السيوطي نص هذين ،)  ه٥٤٤ت() ٢ (ّياض حتّدث عنهما القاضي ع اللذين،ية يذّكرنا بالوجهني اإلعجازينيالقرآن

  . فأخرجهما هبذه الصيغة،القولني ومجعهما يف سياق واحد

 إنه الصحيح والذي عليه اجلمهور واحلذّاق يف وجوه إعجازه: قال ابن عطية«: حيث قال، وعّضد قوله بقول البن عطية
 فإذا ترتبت ، وأحاط بالكالم كلِّه علماً،فاظه؛ وذلك أن اهللا أحاط بكل شيء علماًبنظمه وصحة معانيه وتوايل فصاحة أل

. إىل آخره القرآن علم بإحاطته أيَّ لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبّين املعىن بعد املعىن؛ مث كذلك من أول القرآن اللفظة من
يف الغاية  القرآن مبشر ال حييط بذلك؛ فلذلك جاء نظل ومعلوم ضرورة أن أحداً من ا، حمل اجلهل والنسيان والذهولوالبشُر

مل  إنه والصحيح. فوا عن ذلكِر فُص،إن العرب كان يف قدرهتا اإلتيانُ بذلك: القصوى من الفصاحة؛ وهبذا يبطل قول من قال
وكتاب اهللا .  وهلّم جّرا،يها مث يغّير ف، مث ينظر فيها،اخلطبة َحْوالً يكن يف قدرة أحد قط؛ وهلذا ترى البليغ ينقّح القصيدة أَو

 وخيفى ، وحنن تتبني لنا الرباعة يف أكثره،عت منه لفظة مث أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها مل يوجدنـزسبحانه لو 
 على العامل بالعرب؛ وقامت احلجةُ. علينا وجهها يف مواضع؛ لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ يف سالمة الذوق وجودة القرحية

 فإن اهللا ، ويف معجزة عيسى باألطباء، كما كانت احلجة يف معجزة موسى بالسحرة،انوا أرباب الفصاحة وفطنة املعارضةإذ ك
 فكان السحر يف مدة موسى إىل ،إمنا جعل معجزات األنبياء بالوجه الشهري أبدع ما تكون يف زمان النيب الذي أراد إظهاره

كذلك نقل قول حازم القرطاجين . ) ٣ (»حة يف زمان حممد صلى اهللا عليه وسلم والفصا، وكذلك الطب يف زمان عيسى،غايته
من حيث  القرآن وجه اإلعجاز يف: وقال حازم يف منهاج البلغاء«: إذ قال،عن اإلعجاز) منهاج البلغاء (صاحب كتاب

وكالم .  يقدُر عليه أحد من البشر وال،استمرت الفصاحة والبالغة فيه يف مجيع أحنائها يف مجيعه استمراراً ال يوجد له فترة
 مث تعترض ،العرب ومن تكلم بلغتهم ال تستمر الفصاحة والبالغة يف مجيع أحنائها يف العايل منه إالّ يف الشيء اليسري املعدود

  .) ٤ (» بل توجد يف تفاريق وأجزاء منه، فال تستمر لذلك الفصاحة يف مجيعه، فينقطع طيب الكالم ورونقه،الفترات اإلنسانية

  . كلمة آخر اجلملة: وقال الداين«،يةالقرآن وذكر السيوطي نقوالً عن غريه يف ما قيل عن الفاصلة 

 وليسا رأس ،) ٦ (»ما كنَّا نبغ« و،) ٥ (»يوم يأت« وال دليل له يف متثيل سيبويه بـ،وهو خالف املصطلح:  قال اجلعربي
  .مراده الفواصل اللغوية ال الصناعية ألن آٍي؛

  .)٧(الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع يقع هبا إفهام املعاين: ل القاضي أبو بكر وقا

                                                 
  ١/٢٣:  املعترك)١(
علماً أن هذين الوجهني اإلعجازيني قد وردا عند السابقني كالرماين والباقالين وسوامها ممـن حبـث يف                 ، ١/٥٤٣،٥٥٦: شرح الشفا :  ينظر )٢(

  اإلعجاز القرآين
  ٦٢ -١/٥٩: ابن عطيةتفسري : وينظر، ١/٢٣:  املعترك)٣(
  ٣٩٠، ٣٨٩: وينظر منهاج البلغاء، ١/٢٤:  املعترك)٤(
  ١٠٥:  سورة هود)٥(
   ٦٤:  سورة الكهف)٦(
 ٤٠٩: إعجاز القرآن: ينظر) ٧(



 

 

)١٩٤.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

والكالم املنفصل قد يكون رأس .الفاصلة هي الكالم املنفصل ّعما بعده:  فقال، وفّرق الداين بني الفواصل ورؤوس اآلي
وألجل :  قال،ليس كل فاصلة رأس آية و، وكلّ رأس آية فاصلة،ن رؤوس آٍي وغريهاو وكذلك الفواصل يك، وغري رأس،آية

 »إذا َيْسِر« مع- وليسا رأس آيتني بإمجاع-»ما كُّنا نبغ« و،»يوم يأِت« ذكر سيبويه يف متثيل القوايف،كون معىن الفاصلة هذا
  .  وهو رأس آية باتفاق،) ١(

صلى اهللا عليه وسلم وقف عليه دائماً ه  إنأما التوقيفّي فما ثبت. توقيفّي وقياسّي: ملعرفة الفواصل طريقان:  وقال اجلعربي
حتمل الوقف أن يكون لتعريف ا ، أخرىه وما وقف عليه مّرة ووصل،ليس بفاصلة إنه  وما وصله دائماً حتققنا،فاصلة إنه حتققَّنا
 القياسّي فهو وأما. والوصل أن يكون غري فاصلة أو فاصلة وصلها تقّدم تعريفها. أو لتعريف الوقف التام أو لالستراحة،الفاصلة

حملّ  إنه  وإمنا غايته، ألنه ال زيادة فيه وال نقصان، وال حمذور يف ذلك،ما أحلق من احملتمل غري املنصوص باملنصوص ملناسٍب
فاصلة اآلية :  فنقول،عرفه فاحتاج القياسّي إىل طريق ت،كلُه جائز القرآن  ووصل، والوقف على كل كلمة جائز،فصل أو وصل

  .) ٢ (»...،يف النثر وقافية البيت يف الشعركقرينة السجعة 

هبا  القرآن  وهي الطريقة اليت ُيباين،تقع الفاصلة عند اإلستراحة باخلطاب لتحسني الكالم هبا«: قال فيه، ونقل قوالً آخر
خذاً من قوله  وأ، وذلك أن آخر اآلية فصلٌ بينها وبني ما بعدها، وتّسمى فواصل؛ ألنه ينفصل عندها الكالمان،سائر الكالم

الشعر وجب سلب القافية  اسم اهللا تعاىل لّما سلب عنه ألن وال جيوز تسميتها قوايف إمجاعاً؛. ) ٣ («كتاٌب فُصِّلْت آياُته»:تعاىل
 ميتنع استعمال الفاصلة يف الشعر؛ ألهنا صفة ، وكما ميتنع استعمال القافية فيه، وخاصة يف االصطالح،ألهنا منهأيضاً عنه 

  الذي ثبّتها يف كتابه،) ٥ (إنّ األقوال اليت ذكرها السيوطي كانت نقالً عن الزركشي. ) ٤ (»هللا تعاىل فال تتعداهلكتاب ا
 ومن مثّ ختم هذه األقوال بقول الزركشي ، فتابعه السيوطي يف هذه اخلطوة،يةالقرآن وصّرح بآرائهم عن الفاصلة ،) الربهان(

  . عن الفاصلة كما رأينا

 ،خالف«: السؤال بقولهعلى فأجاب ،»القرآنهل جيوز استعمال السجع يف «:السيوطي بسؤال قال فيه وقد تساءل 
أن ُيستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل؛ وألجل تشريفه عن  القرآن  فَُشرَِّف،أصله من سجع الطري ألن اجلمهور على املنع؛

. ) ٦ (» فال جيوز وصفه بصفة مل يرد اإلذن هبا،فاته تعاىلمن ص القرآن مشاركة غريه من الكالم احلادث يف وصفه بذلك؛ وألن
 ،هذه األقوال وكان أول ، وكيف دار احلديث حول الفاصلة والسجع،فانطلق على أثر هذا السؤال إىل عرض أقوال البالغيني

 وفّرقوا بأن السجع ،جعس القرآن يف: ذهب األشعرية إىل امتناع أن يقال: القرآنقال الرماين يف إعجاز «: فقال،قول الرماين
ولذلك كانت : قال.  وال تكون مقصودة يف نفسها، املعاين والفواصل اليت تتبع،هو الذي يقصد يف نفسه مث حيال املعىن عليه

  .)٧(».... وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقالين،عيباً والسجع ،الفواصل بالغة

                                                 
  ٤:  سورة الفجر)١(
 ٢٤/ ١: واملعترك، ٢٩١، ٢٩٠/ ٣: اإلتقان) ٢(
  ٣:  سورة فصلت)٣(
  ١/٢٥: واملعترك، ٣/٢٩٢: اإلتقان )٤(
  ٩٨، ٥٤، ١/٥٣: الربهان للزركشي:  ينظر)٥(
  ١/٥٤: الربهان للزركشيو، ٤٥٢، ٤/٤٥١: املختصرو، ٤٥٢، ٤/٤٥١: عروس األفراح:  وينظر،١/٢٥:  واملعترك،٣/٢٩٢: اإلتقان)٦(
نتصار لنق ونكت اإل، ٤٠٩: وإعجاز القرآن، ٨٩: ضمن ثالث رسائل ، النكت يف إعجاز القرآن   : وينظر، ١/٢٥: واملعترك، ٣/٢٩٢: اإلتقان )٧(

  ٢٦٧: القرآن



 

 

)١٩٥.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

إن السجع : قول الرماين: اخلفاجي يف سر الفصاحةوقال «: حيث قال، بكروذكر رأياً ثانياً معارضاً لقويل الرماين وأيب 
 وإن أراد به ما ، وهوغري مقصود فذلك بالغة والفواصل مثله، فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع املعىن،عيب والفواصل بالغة غلط

 القرآن  دعاهم إىل تسمية كل ما يفوأظن الذي: قالمثلّه  والفواصل ، وهو مقصود متكلف فذلك عيب،تقع املعاين تابعة له
عن الوصف الالحق بغريه من الكالم املروّي عن  القرآن يهنـز رغبتهم يف ت،وا ما متاثلت حروفه سجعاًّم ومل يس،فواصل

والتحرير أن األسجاع حروف متماثلة يف مقاطع : قال.  واحلقيقة ما قلناه، وهذا غرض يف التسمية قريب،الكهنة وغريهم
كله مسجوعاً؟ وما الوجه يف ورود بعضه  القرآن  فهالّ ورد،إذا كان عندكم أن السجع حممود: فإن قيل:  قال.الفواصل

 وكان الفصيح منهم ال يكون ،ل بلغة العرب وعلى ُعرفهم وعادهتمنـز القرآن نإ: مسجوعاً وبعضه غري مسجوع؟ قلنا
د كلّه مسجوعاً جرياً منهم على  فلم َيِر،ال سيما مع طول الكالم ،كالمه كله مسجوعاً ملا فيه من أمارات التكلف واالستكراه

  . ) ١(» يف بعض الكالم على الصفة السابقة ومل خيلو من السجع؛ ألَنه حيسن،عرفهم يف اللطيفة الغالبة من كالمهم

 القرآن جع وروديكفي يف حسن السوقال ابن النفيس «: حيث قال، وأورد أيضاً قوالً البن النفيس يف رأيه عن السجع 
  . )٢(»احلسن قد يقتضي املقام اإلنتقال إىل أحسن منه ألن  ذلك خلّوه يف بعض اآليات؛ يفقدحوال ُي:  قال،به

 وقد أضاف السيوطي إىل ،) ٣ ( سبقه إىل ذكرها الزركشينقوالً  يف هذه السطور،كما حلظنا، لقد عرض السيوطي 
  . الباقي فقد كان نقالً عن الزركشي أما،جانب ما ذكره الزركشي قول ابن النفيس

) أحكام الرأي يف أحكام اآلي ( وعقد السيوطي فصالً خلص فيه ما قاله الشيخ مشس الدين بن الصائغ صاحب كتاب
اعلم أن املناسبة أمر : قال فيه«: وقد قال السيوطي عنه،عن األسباب واألحكام اليت تقع يف آخر اآلي؛ وهي ملراعاة املناسبة

وقد تتبعت األحكام اليت وقعت يف آخر اآلي مراعاة : قال.  اللغة العربية ُيرتكب هبا أمور من خمالفة األصولمطلوب يف
وقد أخذ السيوطي بعرض هذه األحكام اليت أوصلها إىل أربعني . ) ٤ (»للمناسبة فعثرت منها على ما ينيف على األربعني حكماً

  : حيث قال،حكماً نقالً عن ابن الصائغ

أو ، ) ٦ (وإياك نستعني:ومنه: قيل، ) ٥ (أهؤالء إياكم كانوا يعبدون: حنو، إّما على العامل،تقدمي املعمول: هاأحد«
أو على الفاعل ، )نرِي(مفعول)الكربى(إذا أعربنا، ) ٧ (لنريك من آياتنا الكربىحنو، على معمول آخر أصله التقدمي

  .) ٩ (ومل يكن له كفواً أحد:حنو، تقدمي خرب كان على امسهاومنه . ) ٨ (ولقد جاء آل فرعون النذر:حنو

 ،)األوىل( ولوال مراعاة الفواصل لقدّمت،) ١ (فللِه اآلخرةُ واألوىل: حنو،تقدمي ما هو متأخر يف الزمان:  الثاين
  .) ٢ (له احلمد يف األوىل واآلخرة:كقوله

                                                 
  ٢٠٥، ٢٠٤: سر الفصاحة: ينظرو، ٢٦، ١/٢٥: واملعترك، ٣/٢٩٤: اإلتقان )١(
  ٢٩٥/ ٣: اإلتقان )٢(
 ٦٠ -٥٤/ ١: الربهان للزركشي: ينظر) ٣(
 ٢٦/ ١: واملعترك، ٢٩٦/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٤٠: سورة سبأ) ٥(
 ٤: سورة الفاحتة) ٦(
 ٢٣: سورة طه) ٧(
 ٤١: سورة القمر) ٨(
 ٤: سورة اإلخالص) ٩(



 

 

)١٩٦.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  .  وتقدم ما فيه،) ٣ (ن وموسىبربِّ هرو: حنو،تقدمي الفاضل على األفضل:  الثالث

  .) ٤ (فأوجَس يف نفسِه خيفةً موسى: حنو،رهّسا يفتقدمي الضمري على م:  الرابع

  .) ٥ (وخنرج له يوم القيمة كتاباً يلقيه منشوراً: حنو،تقدمي الصفة اجلملة على الصفة املفرد:  اخلامس

  .) ٧ (يوم التناِد ،) ٦ (اِلالكبري املتع: حنو،حذف ياء املنقوص املعّرف:  السادس

  .) ٨ (واليل إذا يسِر: حنو،حذف ياء الفعل غري اجملزوم:  السابع

  .) ١٠ (فكيف كان عقاب ،) ٩ (فكيف كان عذايب وُنذُر: حنو،حذف ياء اإلضافة:  الثامن

ال ختاُف دركاً وال :حنو،اجلازم ومنه إبقاؤه مع ،»السبيال« و،»الرسوال« و،»الظنونا«: حنو،زيادة حرف املّد:  التاسع
  . على القول بأنه ْنهي،) ١٢ (سنقرئك وال تنسى ،) ١١ (ختشى

  .) ١٤ (»... )١٣ (قوارير. قواريراً: حنو، صرف ما ال ينصرف:العاشر

أمور ال ميتنع يف توجيه اخلروج عن األصل يف اآليات املذكورة :  قال ابن الصائغ«: ونبه السيوطي إىل قول البن الصائغ
  .) ١٥ (» ال تنقضي عجائبه- كما جاء يف األثر-العظيم القرآن  فإن،أخرى مع وجه املناسبة

  :فواصل القرآن
قال ابن أيب   «: حيث قال  ، اليت ال خترج عن أربعة أشياء نقالً عن ابن أيب اإلصبع املصري            ،القرآنوعقد فصالً آخر عن فواصل      

  .) ١٦ (» واإليغال، والتو شيح، والتصدير،التمكني: أشياءعن أحد أربعة  القرآن ال خترج فواصل: اإلصبع

                                                                                                                                                         
 ٢٥: سورة النجم) ١(
 ٧٠: سورة القصص) ٢(
 ٧٠: سورة طه) ٣(
 ٦٧: سورة طه) ٤(
 ١٣: سورة اإلسراء) ٥(
 ٩: سورة الرعد) ٦(
 ٣٢: سورة غافر) ٧(
 ٤: سورة الفجر) ٨(
 ١٦: سورة القمر) ٩(
 ٣٢: سورة الرعد) ١٠(
 ٧٧: سورة طه) ١١(
 ٦: سورة األعلى) ١٢(
 ١٦، ١٥ :سورة اإلنسان) ١٣(
 ٣١ -٢٦/ ١: واملعترك، ٣٠١ -٢٩٦/ ٣: اإلتقان) ١٤(
 ٣١/ ١: واملعترك، ٣٠١/ ٣: اإلتقان) ١٥(
 ٣١/ ١: واملعترك، ٣٠٢/ ٣: اإلتقان) ١٦(



 

 

)١٩٧.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  :التمكني

 به القافية يت متهيداً تأ، أو الشاعر للقافية،د الناثر للقرينةهَّأن مي«: وقد حّده بقوله،يسّمى ائتالف القافية إنه  قال السيوطي
 متعلِّقاً معناها مبعىن الكالم كله تعلّقاً ،غري نافرة وال قلقة ، مطمئنةً يف موضعها، مستقرةً يف قرارها،أو القرينة متمكِّنةً يف مكاهنا

وقد تابع يف هذا احلّد . ) ١ (»ه السامع بطبعه وحبيث لو ُسكت عنها كّمل، حبيث لو طرحت الختلّ املعىن واضطرب الفهم،تاماً
  .) ٢ ( والزركشي،ابن أيب اإلصبع املصري

 فعلّق ،...يا شعيب أصلواتك تأمرَك أنْ نترَك:ل الباري سبحانه هلذا النوع بشواهد قرآنية منها قواستشهد و
 اقتضى ذلك ذكر احللم والرُّشد على ، وتاله ذكر التصّرف يف األموال،فإنه ملّا تقدم يف اآلية ذكُر العبادة«:السيوطي قائالً

أوملْ يهِد هلم كم أهلكنا من قبلهم :عاىل قوله ت وقال عن،) ٣ (» والرُّشد يناسب األموال،احللم يناسب العبادات ألن الترتيب
 ،أفَال يبصرون: إىل قولهأَوملْ يروا أّنا نُسوُق املاَء، من القرون ميشون يف مساكنهم إنّ يف ذلك آلياٍت أفال يسمعون

، خبار القرونوهي أ، ألن املوعظة فيها مسموعة؛ ) يسمعون (وختمها بـ) يهد هلم (فأتى يف اآلية األوىل بـ«:فقال معلّقاً
ال تدركُُه األبصار وهو ُيدرك األبصار وهو اللطيف :ومنها قوله سبحانه. ) ٤ (» مرئيةألهنا) يبصرون(وختمها بـ، )يروا(بـ

  . ) ٥ (» واخلبري يناسب ما يدركه،فإن اللطيف يناسب ما ال يدرك بالبصر«: فقال السيوطي،اخلبري

 مستشهداً بنصوص ،الكرمي القرآن ا مواضع اتفاق الفواصل واختالفها يف وقد أورد السيوطي تنبيهات ثالثة بني فيه
  :  فقال،قرآنية كرمية

خلق : فقال، فإنه تعاىل بدأ بذكر األفالك، وخيالف بينها كأوائل النحل،قد جتتمع فواصل يف موضع واحد: األول« 
هو الذي : فقال، مث عجائب النبات، األنعام مث ذكر خلق، مث ذكر خلق اإلنسان من نطفٍة،السمواِت واألرض ِباحلقِّ

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن . أنـزل من السماِء ماًء لكْم منه شراٌب ومنه َشَجٌر فيه تسيمون
 املختلفة من  فجعل مقطع هذه اآلية التفكّر؛ ألنه استدالل حبدوث األنواع،كلِّ الثمراِت إنَّ يف ذلك آليةً لقوٍم يتفكَّرونَ

ِلَم ال جيوز أن يكون املؤثر فيه طبائع الفصول  إنه  وهو، وملا كان هنا مظّنة سؤال،النبات على وجود اإلله القادر املختار
 فأجاب ، وكان الدليل ال يتّم إالّ باجلواب عن هذا السؤال كان جمال التفكر والنظر والتأمل باقياً،وحركات الشمس والقمر

 ، فتلك احلركات كيف حصلت،أن تغّيرات العامل السفلي مربوطة بأحوال حركات األفالك: أحدمها: جهنيتعاىل عنه من و
 وهذا هو ، فذلك إقرار بوجود اإلله تعاىل، وإن كان من اخلالق احلكيم،فإن كان حصوهلا بسبب أفالك أخرى لزم التسلسل

 فجعل ،والنجوُم مسخَّراٌت بأمره ِإنَّ يف ذلك آليات لقوٍم يعقلونوسخََّر لكم اليلَ والنهاَر والشمَس والقمَر :املراد بقوله
 فوجب انتهاء احلركات إىل حركٍة يكون ،علم أن التسلسل باطلٌا ف،إن كنت عاقالً:  وكأنه قيل،مقطع هذه اآلية العقل
يع أجزاء الورقة الواحدة واحلّبة  أن نسبة الكواكب والطبائع إىل مج:والثاين.  وهو اإلله القادر املختار،موجدها غري متحّرك

                                                 
 ٣١/ ١: املعترك: وينظر، ٣٠٢/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٧٩/ ١: والربهان للزركشي، ٢٢٤: وحترير التحبري، ٨٩: بديع القرآن: ينظر) ٢(
واآليـة  ، ٨٠/ ١: والربهان للزركـشي  ، ٢٢٤: وحترير التحبري ، ٩٠، ٨٩: بديع القرآن : وينظر، ٣٢، ٣١/ ١: واملعترك، ٣٠٢/ ٣: اإلتقان) ٣(

 ٨٧: سورة هود
 ٢٧، ٢٦:  من سورة السجدةات واآلي٨٠، ١/٧٩: الربهان للزركشي: وينظر، ٣٢/ ١: واملعترك، ٣٠٢/ ٣: اإلتقان) ٤(
: واآلية من سـورة األنعـام     ، ٨١، ٨٠/ ١: والربهان للزركشي ، ٣٤٥، ٣٤٤/ ٢: اإليضاح: نظريو، ٣٢/ ١: واملعترك، ٣٠٢/ ٣: اإلتقان) ٥(

١٠٣ 



 

 

)١٩٨.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 فلو كان املؤثر ، واآلخر يف غاية السواد،مث إّنا نرى الورقة الواحدة من الورد أحد وجهيها يف غاية احلمرة. الواحدة واحدة
رأ لكْم يف وما ذ: وهذا هو املراد من قوله، فعلمنا أن املؤثّر قادر خمتار،موجباً بالذات المتنع حصول هذا التفاوت يف اآلثار
اذكر ما ترّسخ يف عقلك أن الواجب بالذات والطبع ال :  كأنه قيل،األرِض خمتلفاً ألوانه إن يف ذلك آليةً لقوٍم يذّكَّرون

 فلهذا جعل مقطع اآلية ، علمت أنّ املؤثر ليس هو الطبائع بل الفاعل املختار، فإذا نظرت حصول هذا االختالف،خيتلف تأثريه
  .) ٢ ( فقد سبقه يف احلديث عن هذا التنبيه واالستشهاد والتعليق،قد تابع السيوطي يف هذا التعليق الزركشيل. ) ١ (»التذكّر

لقوٍم «:فإنه ختم األوىل بقوله«: وعلّق عليها قائالً،...وهو الذي جعلَ لكُم النجوَم: وقال عن قول اهللا سبحانه
حساب النجوم واالهتداء هبا خيتّص  ألن ؛ وذلك» يؤمنونلقوٍم«:قوله والثالثة ب،»لقوم يفقهون«: والثانية بقوله،»يعلمون

 مث ، ونقلهم من صلٍب إىل رحٍم مث إىل الدنيا، وإنشاء اخلالئق من نفٍس واحدة،) يعلمون ( فناسب ختمه بـ،بالعلماء بذلك
 وملا ذكر ما ،ُم األشياء الدقيقةالفقه فْه ألن ؛)يفقهون ( فناسب ختمه بـ، والنظر يف ذلك والفكر فيه أدّق،إىل حياة وموت

 ناسب ختمه باإلميان الداعي إىل شكره تعاىل على ،أنعم به على عباده من سعة األرزاق واألقوات والثمار وأنواع ذلك
  .) ٣(»نعمه

حيث ختم «،وال بقول كاهن قليالً ما تذكَّرون. وما هو بقول شاعٍر قليالً ما تؤمنون: وقال عن قوله سبحانه
 ،لنظم الشعر ظاهرة وواضحة ال ختفى على أحد القرآن  ووجهه أن خمالفة،) تذكَّرون ( والثانية بـ،) تؤمنون (ىل بـاألو

وأما خمالفته لنظم الكهان وألفاظ السجع . قليالً ما تؤمنون: فناسب ختمه بقوله، كفٌر وعناد َمْحٌض،شعر: فقول من قال
 وإمنا تظهر بتدّبر ، فليست خمالفته هلما يف وضوحها لكلّ أحد كمخالفته الشعر،ما نثركُالً منه ألن فتحتاج إىل تدّبر وتذكّر؛

  . ») ٤ (قليالً ما تذكّرون:من الفصاحة والبالغة والبدائع واملعاين األنيقة فحسن ختمه بقوله القرآن ما يف

بقوله عز مثلّه  و،لنكتة لطيفةموضعني يف احملدَّث عنه واحد  و من بديع هذا النوع اختالف الفاصلتني أن وذكر
وإنْ تعّدوا نعمت اهللا ال : وقوله يف سورة النحل،وإن تعّدوا نعمت اِهللا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوٌم كفّار:وجلّ

ت نإذا حصلت النعم الكثرية فأ: كأنه يقول«: وقد علّق على هاتني اآليتني بقول البن املنِّري،حتصوها إن اهللا لغفور رحيم
 ويلْ عند ، يعين لعدم وفائك بشكرها،كونك كفاراًً و،كونك ظلوماً:  فحصل لك عند أخذها وصفان،ها وأنا معطيهاآخذ

 وال أجازي ، فال أقابل تقصريك إالّ بالتوقري، أقابل ظلمك بغفراين وكفرك برمحيت،ومها أين غفور رحيم: إعطائها وصفان
إمنا خّص : وقال غريه«:وأضاف قائالً. ) ٦ ( والتعليق كذلكالقرآين ذكر الشاهد وقد سبقه الزركشي يف. ) ٥ (»جفاك إالّ بالوفاء

 ويف سورة ، وسورة النحل بوصف املنعم؛ ألنه يف سورة إبراهيم يف مساق وصف اإلنسان،سورة إبراهيم بوصف املنعم عليه
  .) ٨ (وكان هذا القول ذكره الزركشي. ) ٧ (»النحل يف مساق صفات اهللا وإثبات ألوهيته

                                                 
 ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٤، ٣:  من سورة النحلاتواآلي، ٣٣، ٣٢/ ١: واملعترك، ٣٠٤، ٣٠٣/ ٣: اإلتقان) ١(
 ٨٥، ٨٤/ ١: الربهان للزركشي: ينظر) ٢(
 ٩٩، ٩٨، ٩٧:  من سورة األنعاماتواآلي، ٣٤/ ١: واملعترك، ٣٠٥/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ٤٢، ٤١:  من سورة احلاقةتانواآلي، ٣٥/ ١: واملعترك، ٣٠٦، ٣٠٥/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ١٨: والنحل، ٣٤: واآليتان من سوريت إبراهيم، ٣٥/ ١: واملعترك، ٣٠٦/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٨٦/ ١: الربهان للزركشي: ينظر) ٦(
 ٣٥/ ١: واملعترك، ٣٠٦/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٨٦/ ١: الربهان للزركشي: ينظر) ٨(



 

 

)١٩٩.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

، ) ١ (مْن عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساَء فعليها مثَّ إىل ربِّكم ترجعون: وذكر أن نظريه قوله تعاىل يف سورة اجلاثية
ونكتة ذلك أن قبل اآلية «:  وقد علّل ذلك بقوله،) ٢ (وما ربَُّك بظَّالٍم للعبيد:ويف سور ة فّصلت ختم بقوله سبحانه

  فناسب اخلتام بفاصلة البعث؛،وا للذين ال يرجون أياَم اهللا ليجزي قوماً مبا كانوا يكسبونقل للذين آمنوا يغفر:األوىل
  . )٣(» وأما الثانية فاخلتام مبا فيها مناسب؛ ألنه ال يضّيُع عمالً صاحلاً وال يزيد على من عمل سيئاً،قبله وصفهم بإنكارهألن 

هللا ال يغفُر أنْ يشرَك به ويغفُر ما دون ذلكَ  ملن يشاُء ومْن إن ا: وبّين السبب يف قوله سبحانه من سورة النساء
ونكتة ذلك «: قال،ومْن يشرْك باهللا فقد ضلَّ ضالالً بعيداً: وختم بقوله، مث أعادها،»يشرْك باهللا فقد افترى إمثاً عظيما

 وال كتاب هلم ،لت يف املشركنينـز  والثانية، وهم الذين افتروا على اهللا ما ليس يف كتابه،لت يف اليهودنـزأن األوىل 
  . ) ٤ (»شّدأوضالهلم 

 مث أعادها ،وَمْن مل حيكْم مبا أنـزلَ اُهللا فأولئَك هم الكافرون: ونظريه قوله يف املائدة«: وقال عن سورة املائدة
 ،لْت يف أحكام املسلمنيـزنونكتته أنّ األوىل . فأولئَك هُم الفاسقون: مث قال يف الثالثة،»فأولئَك هُم الظاملون«:فقال

، ية فيمْن خالفه مع علمه ومل ينكرهوالثان، ل اهللانـزاألوىل فيمْن َجَحَد ما أ: وقيل.  والثالثة يف النصارى،والثانية يف اليهود
 ،زيادة الفائدة عّبر عنه بألفاظ خمتلفة ل،وهو الكفر، عىن واحدمبالكافر والظامل والفاسق كلها : وقيل. والثالثة فيمن خالفه جاهالً
 وما أفاده من تعليق كان معتمداً على ما قاله الزركشي عن ، السيوطياستشهد بهإالّ أن كل ما . ) ٥ (واجتناب صورة التكرار

  . ) ٦ (هذه اآليات الكرمية

 وقد ، خمتلفهذلك باتفاق الفاصلتني يف موضعني واحملدِّث عنو ، عكس هذاى أن يأيت عل، من بديع هذا النوع أن وبّين
 إىل قوله ياءيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكْت أميانكم: هلذا النوع مبا قاله سبحانه يف سورة النوراستشهد
وإذا بلغ األطفال منكم احللَم فليستأذنوا كما :مث قال تعاىل، كذلك يبّيُن اهللا لكم اآلياِت واهللا عليٌم حكيٌم:سبحانه

  .) ٧ (ك يبّين اهللا لكم آياته واهللا عليٌم حكيماستأذنَ الذين من قبلهْم كذل

إنْ :من مشكالت الفواصل قوله تعاىل«: حيث قال،يةالقرآن مشكالت الفواصل اًبّين فيه بعضفقد  ، أما التنبيه الثاين
الغفور  (كون الفاصلة يقتضي أن توإن تغفر هلم:فإن قوله، تعذِّهبم فإّنهم عباُدك وإنْ تغِفْر هلم فإّنَك أنَت العزيز احلكيم

ال يغفر ملن استحق العذاب إالّ مْن ليس  إنه  وذكر يف حكمته،هبا قرأ ابن َشْنبود و، وكذا نقلت عن مصحف أّيب،) الرحيم
كمة على بعض احل وجه ىوقد خيف. حملهيف  واحلكيم هو الذي يضع الشيء ، فهو العزيز أي الغالب،فوقه أحد يردُّ عليه حكمه

 أي وإنْ تغفر هلم ، فكان يف الوصف باحلكيم احتراس حسن، وليس كذلك،خارج عنها إنه ض األفعال فيتوّهمالضعفاء يف بع
ومن اجلدير بالذكر أن هذا التنبيه وما . ) ٨ (» واحلكمة فيما فعلته،مع استحقاقهم العذاب فال يعترض عليك أحد يف ذلك

                                                 
 ١٥: سورة اجلاثية) ١(
 ٤٦: سورة فصلت) ٢(
  ١٤: واآلية من سورة اجلاثية، ٣٦، ١/٣٥: واملعترك، ٣/٣٠٦: اإلتقان )٣(
 ١١٦، ٤٨: ن سورة النساءتاواآلي، ٣٦/ ١: واملعترك، ٣٠٧/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٤٧، ٤٥، ٤٤:  من سورة املائدةاتواآلي، ٣٦/ ١: املعترك: وينظر، ٣٠٧/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٨٧، ٨٦/ ١: الربهان للزركشي: ينظر) ٦(
 ٥٩، ٥٨:  من سورة النورتانواآلي، ٨٨/ ١:  الربهان للزركشيو،٣٦/ ١: واملعترك، ٣٠٧/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٧(
 ١١٨: واآلية من سورة املائدة، ٣٧، ٣٦ /١: واملعترك، ٣٠٨، ٣٠٧/ ٣: اإلتقان) ٨(



 

 

)٢٠٠.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 وتابعهما يف الرأي ، ومن مثّ أورد السيوطي التعليق نفسه،والزركشيسبقه يف ذكرها القزويين ، أُشكل يف هذه اآلية الكرمية
  .) ١ (كذلك

 أولئك سريمحهُم اُهللا إن اهللا عزيٌز حكيٌم: وأتى السيوطي بنظري اآلية الكرمية السابقة يف قوله عّز امسه يف سورة التوبة

ربَّنا وأدخلهْم جّناِت :وقوله يف سورة غافر،) ٣ (احلكيمواغفْر لنا رّبنا إّنك أنَت العزيُز : وقوله يف سورة املمتحنة،) ٢(
 ،ولوال فضلُ اِهللا عليكم ورمحُتُه وأنَّ اَهللا تّواٌب حكيم:ويف سورة النور، ) ٤ (إّنك أنَت العزيز احلكيم: إىل قوله،َعْدٍن

الرمحة مناسبة للتوبة لكن عّبر به  ألن ؛ )تّواب رحيم (فإن بادئ الرأي يقتضي«:فعلّق على قوله سبحانه يف هذه السور قائالً
  .) ٥ (» وهي السَّْتر عن هذه الفاحشة العظيمة،إشارةً إىل فائدة مشروعية اللِّعان وحكمته

هو الذي خلق لكم ما يف األرِض مجيعاً مث استوى «: سورة البقرةيف وأشار إىل أن من خفي ذلك ما قاله سبحانه وتعاىل 
قلْ إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوُه يعلمُه : ويف آل عمران قال،»بع مسواٍت وهو بكل شيٍء عليٌمإىل السماء فسوَّاهنَّ س

فإنَّ املتبادر إىل «:فعلّق السيوطي على اآليتني بقوله، اهللا ويعلُم ما يف السمواِت وما يف األرِض واُهللا على كل شيء قديٌر
ت اإلخبار عن خلق ن تضّملـّمان آية البقرة  أواجلواب، عمران اخلتم بالعلم آل ويف آية ،الذهن يف آية البقرة اخلتم بالقدرة

 ، وخلق السموات خلقاً مستوياً حمكماً من غري تفاوت،م ومصاحلهم وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعه،األرض
 وآية آل ، ناسب خُتمها بصفة العلم،الًجممالً ومفص، واخلالُق على الوصف املذكور جيب أن يكون عاملاً مبا فعله كلّياً وجزئياً

 ناسب ، كانت يف سياق الوعيد على مواالة الكفار وكان التعبري بالعلم فيها كناية عن اجملازاة بالعقاب والثوابلـّماعمران 
  .) ٦ (»ختمها بصفة القدرة

 فعلّق ، إنه كان حليماًغفوراًوإنْ ِمْن شيٍء إالّ يسبُِّح حبمدِه ولكن ال تفقهون تسبيحهم: وقال عن قوله سبحانه
كانت لـّما  إنه  وذكر يف حكمته،فاخلتم باحللم واملغفرة عقب تسابيح األشياء غري ظاهر يف بادئ الرأي«:السيوطي قائالً

 كما جاء يف ، ختم به مراعاةً للمقّدر يف اآلية وهو العصيان،األشياء كلها تسّبح وال عصيان يف حقّها وأنتم تعصون
حليماً عن تفريط : التقدير:  وقيل،» لُصّب عليكم العذاب صّباً، وأطفال ُرضَّع،لوال هبائٌم ُرتَّع وشيوٌخ ُركَّع«:احلديث
حليماً عن املخاطبني الذين ال يفقهون التسبيح بإمهاهلم النظر يف اآليات والعرب ليعرفوا حقه :  وقيل، غفوراً لذنوهبم،املسّبحني

 ،) ٨ (إن ما أفاد به السيوطي يف هذا التعليق كان أخذاً عن الزركشي. ) ٧ (»يههنـزته ّمما يوجب تبالتأمل فيما أوِدع يف خملوقا
  .  إالّ أن السيوطي توّسع يف الشرح والتعليق،أما التعليق األول فقد ذكره الزركشي أيضاً

                                                 
 ٨٩/ ١: والربهان للزركشي، ٣٤٥/ ٢: اإليضاح: نظري) ١(
 ٧١: سورة التوبة) ٢(
 ٥: سورة املمتحنة) ٣(
 ٨: سورة غافر) ٤(
 ١٠: واآلية األخرية من سورة النور، ٩١، ٩٠/ ١: الربهان للزركشي: وينظر، ٣٧/ ١: واملعترك، ٣٠٨/ ٣: اإلتقان) ٥(
 ٢٩: وآل عمران، ٢٩: يتان من سوريت البقرةواآل، ٣٧/ ١: واملعترك، ٣٠٩، ٣٠٨/ ٣: اإلتقان) ٦(
 ٤٤: واآلية من سورة اإلسراء، ٣٨، ٣٧/ ١: واملعترك، ٣٠٩/ ٣: اإلتقان) ٧(
 ٩٣، ١/٩٢: الربهان للزركشي: ينظر) ٨(



 

 

)٢٠١.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

سبحانه عقب األمر بالغّض يف  كقول الباري ،الكرمي القرآن التنبيه الثالث ذكر فيه السيوطي فواصل ال نظري هلا يفو
قد ذكر أن هذا  و،) ٢ (لعلّهم يرشدون: وقوله عقب األمر بالّدعاء واالستجابة،) ١ (إنّ اَهللا خبٌري مبا يصنعون:سورة النور

  .) ٣ ( أي لعلُهْم يرشدون إىل معرفتها،القول تعريض بليلة القدر؛ كونه ذُكر عقب ذكر رمضان

  : التصدير

 »رّد العجز على الصدرأيضاً  وتسّمى ،وأما التصدير فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقّدمت يف أول اآلية«: عّرفه بقوله
على ) رّد العجز على الصدر ( وأملح إىل أن ابن املعتز قسّم التصدير،) ٥ ( يف هذا التعريف ابن أيب اإلصبع املصرياً متابع،) ٤(

  :التقسيمات قائالً وقد عرض السيوطي هذه ،) ٦ (ثالثة أقسام

أنـزله بعلمِه وامللئكةُ : له بقوله تعاىلاستشهد و، آخر كلمة يف الصدر،وذلك بأن يوافق آخر الفاصلة:  األول
  .) ٧ (يشهدون وكفى باهللا شهيداً

قالَ :ه وبقول،) ٨ (وهْب لنا مْن لدنَك رمحةً إّنَك أنَت الوهاُب: كقوله سبحانه،أن يوافق أول كلمة منه:  والثاين
  .) ٩ (إّني لعملكم من القالني

ولقد اسُتهِزئ برسٍل من قبلَك : هلذا النوع بشواهد قرآنية كثرية منهااستشهد وقد ،أن يوافق بعض كلماته:  والثالث
على انظْر كيَف فّضلنا بعَضُهم :قوله تبارَك وتعاىلأيضاً  ومنها ،) ١٠ (فحاق بالذين سِخروا منهم ما كانوا به يستهزئون

وقد «:إىل قوله، »قال هلم موسى ويلكم ال تفتروا على اِهللا كذباً و،) ١١ (بعٍض ولآلخرة أكُرب درجاٍت وأكرب تفضيالً
  .) ١٣ (فقلُت استغفروا ربَّكم إنه كان غفّاراً و،) ١٢ (خاب مْن افترى

 ويف ما ،بقه يف احلديث عن هذا النوع فقد س،) ١٤ ( لقد تبّنى السيوطي يف ما قاله عن التقسيمات الثالثة كالم املصري
  .أتى به من التقسيمات الثالثة اليت أسندها إىل ابن املعتز

                                                 
 ٣٠: سورة النور) ١(
 ١٨٦: سورة البقرة) ٢(
 ٣٨/ ١: واملعترك، ٣٠٩/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٣(
 ٣٨/ ١: ركواملعت، ٣٠٩/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٣٦: بديع القرآن: ينظر) ٥(
 ٤٧: والبديع، ٣٨/ ١: واملعترك، ٣١٠، ٣٠٩/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ١٦٦: واآلية من سورة النساء، ٣٦: بديع القرآن: ينظر) ٧(
 ٨: واآلية من سورة آل عمران، ٣٦: بديع القرآن: ينظر) ٨(
 ١٦٨: واآلية من سورة الشعراء، ٣٦: بديع القرآن: ينظر) ٩(
 ١٠: واآلية من سورة األنعام، ١١٥: وخزانة األدب، ١١٧: وحترير التحبري، ٣٧: وبديع القرآن، ٤٨: البديع: ينظر) ١٠(
 ٢١: واآلية من سورة اإلسراء، ٣٧: وبديع القرآن، ٤٠١: والصناعتني، ٤٨: البديع: ينظر) ١١(
 ٦١: واآلية من سورة طه، ٤٠١: والصناعتني، ٤٨: البديع: ينظر) ١٢(
 ١٠: سورة نوح) ١٣(
 ٣٧، ٣٦: بديع القرآن: ينظر) ١٤(



 

 

)٢٠٢.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  : التوشيح

 ، وقد فّرق السيوطي بني التصدير والتوشيح،) ١ (»هو أن يكون يف أول الكالم ما يستلزم القافية«: أما التوشيح فقد عّرفه بقوله
 هلذا النوع استشهدو. ) ٢ ( متابعاً يف هذا القول املصري وابن حجة احلموي،داللته معنوية أما الثاين ف،بأن األول داللته لفظية

 لفظ ألن لفظ؛الال ب) العاملني (يدلّ على أن الفاصلة) اصطفى (فإن«: وقال معلقاً،...إنَّ اهللا اصطفى آدم:بقوله تعاىل
 وجنس هؤالء ،لوازم اصطفاء شيء أن يكون خمتاراً على جنسه ألنه يعلم أن من ، ولكن باملعىن،) اصطفى (غري لفظ) العاملني(

قال ابن أيب «: إذ قال، نقًآل عن ابن أيب اإلصبع...وآيةٌ هلم اليلُ: وعلّق على قوله جل وعال،) ٣ (»املصطفني العاملون
در اآلية انسالخ النهار من الليل  ومسع يف ص،فإن من كان حافظاً هلذه السورة متفطناً إىل أن مقاطع آيها النون املردفة: اإلصبع

الكالم  ألن  ولذلك مسِّي توشيحاً؛، أي دخل يف الظلمة،من انسلخ النهار عن ليله أظلم ألن ؛) مظلمون (َعلم أن الفاصلة
ذين جيول للة العاتق والكَْشح النـزل أول الكالم وآخره منـز و،لة الوشاحنـزل املعىن منـزدلّ أوله على آخره لـّما 
 فكان القسم األول للمصري والثاين ،لقد مجع السيوطي يف هذا التعليق قويل املصري والزركشي معاً. ) ٤ (»ما الوشاحعليه

  .) ٥ (للزركشي

  اإليغال 

  .) ٦ (طنابتكلم عليه يف نوع اإل إنه  فلم يبحث هذا النوع ؛ مشرياً إىل، اإليغال،أما

الفواصل إىل مثلّه  و،قّسم البديعيون السجع«: فقال عنه، وعقد السيوطي فصالً آخر حبث فيه أقسام الفواصل
  .) ٧ (» ومتماثل، ومرّصع، ومتوازن، ومتواٍز،مطّرف:أقسام

َما :بقوله تعاىلمثلّه و ، واتفقت يف حروف السجع، وذلك إذا اختلفت الفاصلتان يف الوزن،طّرفاًم واألول الذي يّسمى 
  .) ٨ (طواراًوقد خلقكْم أ. لكْم ال ترجون ِهللا وقاراً

) ٩ (» ومل يكن ما يف األوىل مقابالً ملا يف الثانية يف الوزن والتقفية،أن يتفقا وزناً وتقفية«: وهو،الثاين فهو املتوازيأما  

  .)١ (وأكواب موضوعة. فيها سرٌر مرفوعة: له بقوله سبحانهاستشهدو

                                                 
 ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١٠/ ٣: اإلتقان) ١(
 ١٠١: وخزانة األدب، ٢٣١: حترير التحبري: ينظر) ٢(
والربهـان   ،١٠١، ١٠٠: وخزانـة األدب  ، ٢٢٨: وحترير التحـبري  ، ٩١، ٩٠: بديع القرآن : وينظر، ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١٠/ ٣: اإلتقان) ٣(

 ٣٣: واآلية من سورة آل عمران، ٩٥/ ١: كشيللزر
 ٣٧: واآلية من سورة يس، ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١٠/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٩٥/ ١:  والربهان للزركشي،٢٢٩ ،٢٢٨: وحترير التحبري، ٩١: بديع القرآن: ينظر) ٥(
 ٣١٠/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٦(
 ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١١/ ٣: اإلتقان) ٧(
، ٣٩٣/ ٢: واإليـضاح ، ١٧٨: والتبيان يف علم البيان البـن الزملكـاين       ، ٣٤: هناية اإلجياز و، ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١١/ ٣: ناإلتقا: ينظر) ٨(

 ١٤، ١٣:  من سورة نوحتانواآلي، ٧٦/ ١: والربهان للزركشي، ٤٤٦/ ٤: واملختصر، ٤٤٦/ ٤: وعروس األفراح
 ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١١/ ٣: اإلتقان) ٩(



 

 

)٢٠٣.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

  .) ٣ (وزراّيب مبثوثة. ومنارُق مصفوفةٌ:كقوله تعاىل ،) ٢ (»ةيتفقا يف الوزن دون التقفي«هو أن: وقال عن املتوازن

 استشهد و،) ٤ (» ويكون ما يف األوىل مقابالًَ ملا يف الثانية كذلك،أن يتفقا وزناً وتقفيةً«: وحدَّ السيوطي املرّصع بقوله
وإنّ الفجَّاَر لفي . األبرار لفي نعيمإنّ :وقوله سبحانه ،)٥ (ثُّم إنّ علينا حساهبم. إن إلينا إياهبم«هلذا القسم بقوله تعاىل

  .)٦ (جحيم

 الكرمي أم مل يرد؟ فبعضهم ذهب إىل وروده يف القرآن  هل ورد يف،) عّصاملر (أو) الترصيع (ولقد اختلف العلماء إزاء فن
  ومل يرد يفنادر إنه  وبعضهم اآلخر ذهب إىل العكس من ذلك يف، واستخرجوا هلذا الفن آيات قرآنية كرمية،) ٧( القرآن
  . ية نفسهاالقرآن ومستنبطاً الشواهد ،ولقد كان السيوطي متفقاً مع املذهب األول. ) ٨ (على الرغم من علّو قدر هذا الفن القرآن

 وتكون أفراد األوىل مقابلة ملا ،ةأن يتساويا يف الوزن دون التقفي«: وقد قال يف حّده، أما القسم األخري فقد كان املتماثل
وآتينامها :ختار هلذا القسم ما قاله سبحانه وتعاىلا و،»ع كاملتوازن بالنسبة إىل املتوازيّص فهو بالنسبة إىل املر،يةيف الثان

 ، وكذا املستبني واملستقيم،متوازنانفالكتاب والصراط «: وعلّق قائالً،وهدينامها الصراط املستقيم. الكتاب املستبني
 ما أفاده عن القسم األخري مسانداً ومتابعاً القزويين والسبكي  يفد كان السيوطيولق. ) ٩ (»واختلفا يف احلرف األخري

  .) ١٠ (والتفتازاين

 وذكر عن األول أن ،التشريع واإللتزام:  ومها، وعقد السيوطي فصالً آخر حبث فيه نوعني بديعيني متعلقني بالفواصل
 فإذا سقط ،أن يبَين الشاعر بيته على وزنني من أوزان العروضوأصله «: وقال السيوطي يف حّده،) ١١() التوأم (املصري ّسماه

 وقد تابع السيوطي يف هذا احلّد ابن حجة ،) ١٢ (» مث زعم قوم اختصاصه به،منهما جزء أو جزآن صار الباقي بيتاً من وزن آخر
  .) ١٣ (احلموي

                                                                                                                                                         
، ٣٩٤/ ٢: واإليـضاح ، ١٧٨: والتبيان يف علم البيان البـن الزملكـاين       ، ٦٥: هناية اإلجياز : وينظر، ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١١/ ٣: اإلتقان) ١(

 ١٤، ١٣:  من سورة الغاشيةتانواآلي، ٧٥/ ١: والربهان للزركشي، ٤٤٨/ ٤: واملختصر، ٤٤٨/ ٤: وعروس األفراح
 ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١١/ ٣: اإلتقان) ٢(
، ٣٩٨/ ٢: واإليـضاح ، ١٧٨: والتبيان يف علم البيان البـن الزملكـاين       ، ٦٥: هناية اإلجياز : وينظر، ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١١/ ٣: قاناإلت) ٣(

 ١٦، ١٥:  من سورة الغاشيةتانواآلي، ١٠٥/ ١: والربهان للزركشي، ٤٥٦/ ٤: واملختصر، ٤٥٦/ ٤: وعروس األفراح
 ٣٩/ ١: واملعترك، ٣١١/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٢٦، ٢٥: سورة الغاشية) ٥(
 ١٤، ١٣: سورة اإلنفطار) ٦(
 ٦٧٢: ومفتاح العلوم، ١٦٩: والتبيان يف علم البيان البن الزملكاين، ٦٦: وهناية اإلجياز، ١١٦: البديع يف نقد الشعر: ينظر) ٧(
 ٧٧/ ١: يوالربهان للزركش، ٣٥٧/ ٣: والطراز، ٣٩٤، ٣٩٣/ ٢: واإليضاح، ٢٦٤/ ١: املثل السائر: ينظر) ٨(
 ١١٨، ١١٧:  من سورة الصافاتتانواآلي، ٤٠/ ١: واملعترك، ٣١١/ ٣: اإلتقان) ٩(
 ٤٥٧/ ٤: واملختصر، ٤٥٧/ ٤: وعروس األفراح، ٣٩٨/ ٢: اإليضاح: ينظر) ١٠(
 ٥٢٢: وحترير التحبري، ٢٣١: بديع القرآن: ينظر) ١١(
 ٣١٢/ ٣: اإلتقان: وينظر، ٤٠/ ١: املعترك) ١٢(
 ١٩٩: األدبخزانة : ينظر) ١٣(



 

 

)٢٠٤.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 لو اقتصر على األوىل منهما كان بل يكون يف النثر بأن يبىن على سجعتني: وقال آخرون«: مفاده، ونقل قوالً آخر
  .)١ (»وإن أحلقت به السجعة الثانية كان يف التمام واإلفادة على حاله مع زيادة معىن ما زاد من اللفظ. الكالم تاماً مفيداً

 فإن آياهتا لو اقتصر فيها على أوىل الفاصلتني ،جاء من هذا الباب معظم سورة الرمحن« وذكر قوالً للمصري أنه
 ،) ٢ (» فأفاد معىن زائداً من التقرير والتوبيخ، وقد كمل بالثانية، لكان الكالم تاماً مفيداً،»أّي آالِء رّبكما تكذبانفب«دون

 ،ىل أن ميثّل باآليات اليت يف أثنائها ما يصلح أن تكون فاصلة واألْو،ت التمثيلُ غري مطابقلق«:فعقَّب السيوطي على كالمه قائالً
  .) ٣ (»  اَهللا على كلِّ شيٍء قدير وأن اهللا قد أحاط بكلِّ شيٍء ِعلَْماًلتعلموا أنَّ:كقوله

وهو أن ُيلتزم يف الشعر أو النثر حرٌف «: وعّرفه قائالً،ى لزوم ما ال يلزمّميس إنه )اإللتزام ( وقال عن النوع البديعي اآلخر
ومن مث أتى . ) ٥ (احلموي يف هذا القول املصري و وكان متابعاً،) ٤ (»أو حرفان فصاعداً قبل حرف الروي بشرط عدم الكلفة

التزم اهلاء  إنه  فقال،وأما السائلَ فال تنهْر. فأّما اليتيَم فال تقهْر: قوله سبحانه، وكان مثال التزام حرف،بشواهد قرآنية
أما قوله عّز  .)٧ (اء قبل الكاف فقد التزم فيها الر،أملْ نشرْح لَك صدرَك:قوله تبارك وتعاىلمثلّه  وإنَّ ،) ٦ (قبل الراء

. واليِل وما َوَسق: كذلك قوله،) ٨ ( فقد التزم فيها النون املشددة قبل السني،اجلواِر الكُنَّس. فال أُقسُم باخلنَّس:امسه
  .) ٩ (والقمِر إذا اّتَسق

ما أنَت بنعمِة رّبَك  و،) ١٠ (يف رّق منشور. وكتاٍب مسطور. والطور: قوله سبحانه، وكان مثال التزام حرفني
  .) ١٢ (وظن إنه الِفراق. وقيل َمْن َراق. لغْت التراقيب« و،) ١١ (وإنّ لَك ألْجَراً غري ممنون. مبجنون

وإخواهنم ميّدوَنهم يف . تذكَّروا فإذا هم مبصرون: له بقوله جلّ وعالاستشهد فقد ، وأما مثال التزام ثالثة أحرف
  .ية مل خيرج فيها عن البالغيني الذين سبقوهالقرآنورأينا أن السيوطي يف شواهده . ) ١ (الغيِّ مث ال ُيقِصُرون

                                                 
 ٤٠/ ١: واملعترك، ٣١٢/ ٣: اإلتقان) ١(
 ١٨: واآلية من سورة الرمحن، ٥٢٣: وحترير التحبري، ٢٣٣، ٢٣٢: بديع القرآن: وينظر، ٤٠/ ١: واملعترك، ٣١٢/ ٣: اإلتقان) ٢(
 ١٢: واآلية من سورة الطالق، ٤٠/ ١: واملعترك، ٣١٢/ ٣: اإلتقان) ٣(
 ٤٠/ ١: واملعترك، ٣١٢/ ٣: اإلتقان) ٤(
 ٤٣٥: وخزانة األدب، ٥١٧: وحترير التحبري، ٢٢٧: بديع القرآن: ينظر) ٥(
، ٥١٧: وحتريـر التحـبري   ، ٢٢٧: وبديع القرآن ، ١٧٢: التبيان يف علم البيان البن الزملكاين     و، ٤٠/ ١: واملعترك، ٣١٢/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٦(

 ١٠، ٩:  سورة الضحىتان منواآلي، ٤٦٥ /٤: واملختصر، ٤٦٥/ ٤: وعروس األفراح، ٣٩٩/ ٢: واإليضاح
 ١: واآلية من سورة اإلنشراح، ٤١، ٤٠/ ١: واملعترك، ٣١٢/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٧(
:  من سورة التكوير   تانواآلي، ٤٣٥: وخزانة األدب ، ٥١٧: وحترير التحبري ، ٢٢٧: وبديع القرآن ، ٤١/ ١: واملعترك، ٣١٢/ ٣: اإلتقان: ينظر) ٨(

١٦، ١٥ 
 مـن سـورة     تـان واآلي، ٤٣٥: خزانة األدب و، ٥١٧: حترير التحبري و، ٢٢٧: بديع القرآن و، ٤١/ ١: واملعترك، ٣١٢/ ٣:  اإلتقان :ينظر) ٩(

 ١٨، ١٧: االنشقاق
 ٣، ٢، ١:  من سورة الطوراتواآلي، ٥١٧: حترير التحبريو، ٢٢٧: بديع القرآنو، ٤١/ ١: واملعترك، ٣١٣/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١٠(
:  من سورة القلم   تانواآلي، ٤٣٥: وخزانة األدب ، ٥١٧: حترير التبحري و، ٢٢٨: بديع القرآن و، ٤١/ ١: واملعترك، ٣١٣/ ٣: تقاناإل: ينظر) ١١(
٣، ٢ 
، ٢٧، ٢٦:  من سورة القيامـة    اتواآلي، ٥١٨، ٥١٧: حترير التحبري و، ٢٢٨: بديع القرآن و، ٤١/ ١: واملعترك، ٣١٣/ ٣: اإلتقان: ينظر) ١٢(

٢٨ 



 

 

)٢٠٥.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

أحسن السجع ما تساوت : قال أهل البديع: األول«: فقال،ية بتنبيهات سبعةالقرآن وأهنى السيوطي حديثه عن الفاصلة 
 ،٤٤٩/ ٤:  وعروس األفراح،٣٩٤/ ٢: حاإليضا:  ينظر)٢( وظلّ ممدود. وطلٍح منضوٍد. يف سدٍر خمضود: حنو،قرائنه

والّنجم إذا : ويليه ما طالت قرينته الثانية حنو،٢٨:  واآلية من سورة الواقعة،١٠٦/ ١:  والربهان،٤٤٩/ ٤: واملختصر
 مث يف سلسلة ذرُعها سبعون ذراعاً. مث اجلحيم صلُّوه. خذوه فغلُّوه: والثالثة حنو،) ٣ (ما ضلّ صاحُبكم وما غوى. هوى

:  وقال اخلفاجي،) ٥ ( ويف الثالثة أن تكون أطول، وإالّ فأطول قليالً،األحسن يف الثانية املساواة:  وقال ابن األثري،) ٤ (فاسلكوه
  .)٦ (ال جيوز أن تكون الثانية أقصر من األوىل

 ...قُْم فأنذر. ياَءيها املدثُِّر: حنو، وأقلُّه كلمتان، لداللته على قوة املنشئ،أحسن السجع ما كان قصرياً: قالوا:  الثاين
)٧ (، ًواملرسالِت ُعْرفا...) ٨ (، ًوالذاريات ذَْروا...) ٩ (، وًوالعاديات َضْبحا...) والطويل ما زاد عن العشرة،) ١٠ ، 

  .) ١١ ( وما بينهما متوسط كآيات سورة القمر،كغالب اآليات

ن احملافظة على الفواصل جملّردها إالّ مع بقاء املعاين على سردها على ال ُتحس: قال الزخمشري يف كشافه القدمي:  الثالث
 فليس ، غري منظور فيه إىل مؤّداه،م بتحسني اللفظ وحدهمل املعاين وُيهت فأما أن هت،املنهج الذي يقتضيه حسن النظم والقوايف

  .) ١٢ ( بل لرعاية االختصاص،رد الفاصلة ليس جمل،»وباآلخرة هم ُيوقنون« وبين على ذلك أنّ التقدمي يف،البالغةمن قبيل 

إنا خلقناهم من طٍني : كقوله،) ١٣ ( وهلذا ساغ مقابلة املرفوع باجملرور وبالعكس،مبىن الفواصل على الوقف:  الرابع
سحٌر  و،قد قُِدَر: مع قوله،مباٍء منهمر:وقوله. ) ١٤ (شهاٌب ثاقب و،عذاٌب واصٌب: مع قوله،الزب
  .) ١ (وُيْنِشئُ الّسحاَب الثّقال: مع قوله،»وما هلم من دونه من واٍل«:وقوله.  )١٥ (مستمر

                                                                                                                                                         
/ ٤: وعـروس األفـراح   ، ٣٩٩/ ٢: واإليضاح، ٥١٧: حترير التحبري و، ٢٢٨: وبديع القرآن ، ٤١/ ١: واملعترك، ٣١٣/ ٣: تقاناإل: ينظر) ١(

 ٢٠٢، ٢٠١:  من سورة األعرافتانواآلي، ٤٦٥
-٢٨: اقعـة وااليات من سورة الو   ، ١/٧٧: ، والربهان للزركشي  ٤٤٩: ٤: واملختصر، ٤/٤٤٩: وعروس األفراح ، ٢/٣٩٤: ينظر اإليضاح ) ٢(

٣٠ 
، ١:  من سورة الـنجم    تانواآلي، ٧٧/ ١: الربهان للزركشي و، ٤٤٩/ ٤: املختصرو، ٤٤٩/ ٤: عروس األفراح و، ٣٩٤/ ٢: اإليضاح: ينظر) ٣(
٢ 
 من سورة   ياتواآل، ٧٨، ٧٧/ ١: الربهان للزركشي و، ٤٥٠، ٤٤٩/ ٤: املختصرو، ٤٤٩/ ٤: عروس األفراح و، ٣٩٤/ ٢: اإليضاح: ينظر) ٤(

 ٣٢-٣٠: قةاحلا
 ١/٢٣٩: املثل السائرو، ٢٢٦: سر الفصاحة: ينظر) ٥(
 ٤٥٠/ ٤: عروس األفراح: ينظر) ٦(
 : سورة املدثر) ٧(
 ١: سورة املرسالت) ٨(
 ١: سورة الذاريات) ٩(
 ١: سورة العاديات) ١٠(
 ٧٨/ ١: والربهان للزركشي، ٣٩٥/ ٢: اإليضاح: ينظر) ١١(
 ٤: اآلية من سورة البقرةو، ٧٢/ ١: الربهان للزركشي: ينظر) ١٢(
 ٧٠، ٦٩/ ١: م ن: ينظر) ١٣(
 ١٠، ٩، ١١: سورة الصافات) ١٤(
 ٢، ١١: سورة القمر) ١٥(



 

 

)٢٠٦.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 ، وحكمته وجود التمكن مع التطريب بذلك،ختم الفواصل حبروف املدِّ واللني وإحلاق النون القرآن كثر يف:  اخلامس
 وجاء ، ويتركون ذلك إذا مل يترّنموا، مّد الصوتإهنم إذا ترّنموا يلحقون األلف والياء والنون؛ ألهنم أرادوا:كما قال سيبويه

  .) ٢ (على أسهل موقف وأعذب مقطع القرآن يف

والبيت . يف رّق منشور. وكتاب مسطور. والطور«: فاألول مثل، وإّما متقاربة،حروف الفواصل إّما متماثلة:  السادس
 بل عجبوا أن جاءهم منذٌر منهم فقال . اجمليدالقرآنو«،  )٤ (مالك يوم الديِّن. الرمحن الرحيم:والثاين مثل. ) ٣ (»املعمور

 بل تنحصر يف ،القسمنيال خترج عن هذين  القرآن إن فواصل: قال اإلمام فخر الدين وغريه) ٥( الكافرون هذا شيٌء عجيب
 مع البسملة  أيب حنيفة يف عّد الفاحتة سبع آياتمذهبوهبذا يترجح مذهب الشافعي على :  قال،املتماثلة واملتقاربة

 مردود بأنه ال يشابه فواصل سائر أنعمت عليهم آية؛ فإن من جعل آخر اآلية السادسةاإىل آخره»صراط الذين«وجعل
  .) ٦ ( ورعاية التشابه يف الفواصل الزمة،ال باملماثلة وال باملقاربة، آيات السورة

فالتضمني أن يكون ما .  وإن كانا عيبني يف النظم،يف النثرر يف الفواصل التضمني واإليطاء ألهنما ليسا بعيبني ثُك: السابع 
 واإليطاء تكّرر الفاصلة بلفظها كقوله ،) ٧ (وباليل. وإّنكْم لتمرونَ عليهم مصبحني: كقوله تعاىل،بعد الفاصلة متعلّقاً هبا

  )٩(» وختم بذلك االيتني بعدها.)٨ (هل كنُت إالّ بشراً رسوالً:تعاىل يف اإلسراء

خّص الفواصل باحلديث ومل يقل  إنه )فواصل اآلي ( وهو،حلظنا السيوطي من عنوان النوع الذي حتدث عنهلقد 
 يف كتابه املعترك اليت عّدها وجهاً من -يةالقرآن ومل يقف عند هذا احلد؛ فقد رأيناه كيف استهل حديثه عن الفاصلة ،السجع

. سلوبه خمالف ألساليب العرب نظماً كان أو نثراًأ وأن ، التأليفالكرمي بأنه حسن القرآن  حيث أخذ بوصف-وجوه اإلعجاز
وال بقوِل كاهٍن . وما هو بقوِل شاعٍر قليالً ما تؤمنون:وما أفاده من كالم يف أثناء معرض حديثه عن قوله تبارك وتعاىل

الفة تتطلب التدّبر والتفكّر مبا  وهذه املخ، كذلك نظم الكهان،خمالف لنظم الشعر القرآن يف أن، ) ١٠( قليالً ما تذكّرون
متابع يف و، ) يةالقرآنالفواصل  (مؤيد ملصطلح إنه  من ذلك يتِضح،الكرمي من فصاحة وبالغة وبدائع ومعاٍن أنيقة القرآن حيويه

السكاكي : ال والعلماء املتأخرين أمث،) ١١ (الرماين والباقالين: هذا الرأي العلماء الذين حتدثوا قدمياً عن هذا املوضوع أمثال
  .) ١٢( والقزويين والزركشي

                                                                                                                                                         
 ١٣، ١٢: سورة الرعد) ١(
 ٦٩، ٦٨/ ١: والربهان للزركشي، ٢٠٤/ ٤: الكتاب: ينظر) ٢(
 ٤-١:  من سورة الطوراتواآلي، ٧٣/ ١: والربهان للزركشي، ٢٠٣: سر الفصاحة: ينظر) ٣(
 ٣، ٢:  من سورة الفاحتةتانواآلي، ١٠٤/ ١: الربهان للزركشيو، ٢٠٤: سر الفصاحة: ينظر) ٤(
 ٢، ١:  من سورة قتانواآلي، ٧٥، ٧٤/ ١: الربهان للزركشيو، ٢٠٤: سر الفصاحة: ينظر) ٥(
 ٧٥/ ١: الربهان للزركشي: ينظر) ٦(
 ١٣٨، ١٣٧: سورة الصافات)٧(
 ٩٣: سورة االسراء) ٨(
 ٤٣-١/٤١: واملعترك، ٣١٥-٣/٣١٣ :اإلتقان) ٩(
 ٤٢، ٤١: سورة احلاقة) ١٠(
 ٤٠٩: وإعجاز القرآن، ٨٩: ضمن ثالث رسائل، النكت يف إعجاز القرآن: ينظر) ١١(
 ٥٣/ ١: والربهان للزركشي، ٣٩٥/ ٢: واإليضاح، ٦٧٢: مفتاح العلوم: نظري) ١٢(



 

 

)٢٠٧.............(......................................) .اإلعجاز البالغي في ضوء علم البدیع ( 

 حيث ، ومن اجلدير بالذكر أن كل ما ذكره السيوطي يف هذا النوع والوجه اإلعجازي كان مقتدياً فيه مبنهج الزركشي
 ومهما يكن من أمر ميكن القول أن السيوطي حبث يف موضوعه أقواالً عديدة ،يةالقرآنخلّص ما قاله الزركشي عن الفواصل 

.  وكيف استحّر اجلدل بينهما، وأهل البالغة، حيث ثّبت أقوال أهل الكالم،يف احلديث عن قضية الفواصل والسجعخاضت 
 وما يتصل هبا من أنواع بديعية كالتشريع وااللتزام ،يةالقرآنمجع كل ما قيل عن الفواصل إذ  ،وزاد على ما أضافه الزركشي

 إىل جانب ذلك كانت له ،ه مشس الدين بن الصائغ احلنفي عن املناسبة كذلك عرض ما قال، وغريها،والتوشيح والتصدير
  . إضافاته وآراؤه الواضحة



 

 

ò·b¨a 
@@@ @
  :ويف هناية املطاف نصل إىل أهم النتائج اليت خلص إليها حبثنا

ففي التمهيد كان السيوطي يرى أن ال هناية لوجوه إعجاز القرآن الكرمي، ويف الوقت نفسه حصر وجوه اإلعجاز  -١
؛ لكون )اإلتقان(عد أن ألف كتاب ألفه السيوطي ب) املعترك(القرآين يف مخسة وثالثني وجهاً إعجازياً، واتضح أيضاً أن كتاب 

، فكان حمقاً يف وصفه )اإلتقان( املباحث اليت حبثها فيه مباحث موجزة وخمتصرة من املباحث اليت درسها وتناوهلا يف كتابه
يظهُر هذا كان أكثر مشوالً واستيعاباً وكالماً يف املباحث اليت تناوهلا، و) اإلتقان(بأنه كراسة خمتصرة، وألن كتابُه ) املعترك(

فكانت مخسة وثالثني وجهاً ) املعترك(فقد كانت مثانني نوعاً، أما يف ) اإلتقان(األمر جلياً يف عدد املباحث اليت حبثها يف 
  . إعجازياً

وقد حظيت الفنون البالغية عند السيوطي بأمهية بالغة، حيث عمل على ربطها بالقرآن الكرمي جبعلها من الوجوه  -٢
وكانت أوىل . هي بيان سر اإلعجاز القرآين مثبتاً ذلك بالشواهد القرآنية،ت خطوته هذه وسيلة لغاية أمسى اإلعجازية، فكان

الوجوه اإلعجازية البالغية، هي الوجوه اخلاصة بعلم املعاين وهو الفصل األول من البحث، وفيه توصلنا إىل أن السيوطي كان 
 املعاين والبيان والبديع، وإمنا مّيز كل مسألة أو فن بالغي بوجه إعجازي فنون البالغة إىليقسم متحرراً يف منهجيته فلم 

بالغي، ومل يلزم نفسه بالتسلسل الدقيق يف هذه الوجوه اإلعجازية وإمنا كانت متفرقة، ورمبا يذكر وجهاً بعد وجه، وكان 
 وعلى ما استقر عليه البحث يف حبثه يف كل وجه إعجازي معتمداً على جهود سابقيه فظهرت دراسته معتمدة على اجلمع

سب ملؤلفنا جالل الدين السيوطي، حيث كانت لُه نظراته اخلاصة يف املسائل حي جهد مل خيل من هاملسائل البالغية، إال أن
البالغية اليت يوردها، وحلظنا ذلك جلياً يف رأيه عن املساواة، ويف أساليب اإلطناب وحتديداً يف أسلوب التأكيد والتكرير 

طف العام على اخلاص، وما قاله يف االحتباك وهو من أنواع احلذف، ويف عدم تقسيمه أسلوب اإلنشاء على طليب وغري وع
طليب، وعّده الترجي والقََسم من أساليب الطلب يف الوقت الذي مل تُُعط هلذين األسلوبني أية أمهية تذكر من البالغيني 

  .اعدة التنكري والتعريفاآلخرين، وأيضاً يف املسألة اليت وردت يف ق

أما الوجوه اإلعجازية البالغية اخلاصة بعلم البيان وهو الفصل الثاين من البحث، فقد ظهر فيه أن دراسته قامت على  -٣
نقل كل ما ذكره الزركشي يف الفنون البالغية اليت تدخل ضمن علم البيان، وميكن أن نصف حبثه بأنه حبث بالغي صرف 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد . فين وإدراك الذوق يف التحليل إىل االنغماس بالتقسيمات والتفريعاتعدل فيه عن احلس ال
ه على من أنكر اجملاز يف القرآن الكرمي، واستشهاده بآيات كرمية استدل هبا شاركاته املهمة والواضحة، كرّدكانت له آراؤُه وم

 ويف عدم تقسيمه اجملاز اللغوي على جماز مرسل وجماز استعاري، على وجود أسلوب القلب يف بعض من آيات الذكر احلكيم،
  .وجعله فن االستعارة رديفاً لفن التشبيه ومجعهما يف وجه إعجازي واحد

أما الفصل الثالث فقد كان خاصاً بعلم البديع، وبه حصر السيوطي بعضاً من احملسنات املعنوية واللفظية يف وجه  -٤
وكانت الغالبية العظمى من احملسنات البديعية املعنوية منها واللفظية نقالً عن ابن أيب اإلصبع املصري، وبعضها . إعجازي واحد

ي وابن حجة احلموي، ومل يكن هم السيوطي يف هذا الوجه اإلعجازي التقصي واجلمع اآلخر كان نقالً عن القزويين والزركش



 

)٢٠٩.............(..........................................................................) .الخاتمة (

والنقل وإمنا كانت له آراؤه الواضحة والبارزة، فكان املعارض واملعقب واملضيف إىل أقوال البالغيني، وكان ذلك واضحاً على 
لوجه اإلعجازي البديعي، إمنا أفرد حبثها يف وجه أما فواصل اآلي فلم يبحثها ضمن ا. امتداد حديثه عن هذا الوجه اإلعجازي

إعجازي آخر إىل جانب حديثه عن حمسنات بديعية هلا صلة بالفواصل القرآنية، وقامت مادة السيوطي يف هذا الوجه 
اإلعجازي على نقل كل ما ذكره الزركشي عن الفاصلة القرآنية، وعلى الرغم من ذلك حلظنا عند مؤلفنا وقفات برزت لنا 

ؤيتُه اخلاصة، من ذلك وصفُه هناية اآلية الكرمية بالفاصلة ومل يقل السجع، وشبهها بالسجع الذي ُعرف به كالم العرب ر
وبذلك وضع حداً فاصالً ودرجة متيزت هبا آيات القرآن الكرمي عن السجع الذي ُيدار على لسان العرب، وأيضاً استشهاده 

  .باتاً لوروده يف القرآن الكرميبآيات من الذكر احلكيم عن فن الترصيع إث

 عملي هبذا البحث أن السيوطي جمرد ناقل جلهود السابقني وعلى الرغم من اعتراف ءوقد اعتراين شعور يف بد -٥
السيوطي نفسه أن الفضل يرجع إىل علماء األمة احملمدية وأنه مل يكن يف عمله إال ناقالً أقواهلم وخمتاراً من رياض كتبهم 

ملختلفة اجملاالت أطيبها وأعطرها، ألفينا له يف بعض املسائل البالغية وقفات وملسات ومعارضات وإضافات املتنوعة وا
ويرجع لُه . ومشاركات يف القول، ويف بعض املسائل البالغية األخرى كان ناقالً عارضاً أقوال البالغيني اآلخرين وآراءهم

  .من عاديات الزمن ألمهات كتب مل تنج  يف أنه ثّبت لنا نصوصاًالفضل

وتوضح لنا من البحث والتقصي يف املصادر اليت ذكرها السيوطي أنه كان متحلياً بأخالق العلماء الصاحلني، حيث  -٦
صاحبه، إىل كان أميناً ودقيقاً يف نقله ومجعه النصوص من املصادر، فلم ينسب ما ليس له لنفسه، بل ذكر كل رأي منسوباً 

، إذ عمل السيوطي على مجع )الربهان(نه أكثر ترتيباً وتنسيقاً من الزركشي صاحب كتاب إا قال وكان السيوطي حمقاً عندم
احملسنات البديعية وجعلها يف وجه إعجازي خاص هبا، بينما ضم الزركشي هذه احملسنات وبعضاً من مسائل علمي املعاين 

خرياً نقول إن السيوطي كان حبق موسوعياً كبرياً، ومن يغتنم والبيان وأدرجها حتت باب أساليب القرآن الكرمي وفنونه البليغة، أ
  .وع إىل أكثر الكتب واملراجعنة الرجوكتبه ويطلع عليها فإنه يغنيه ويكفيه مؤ
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 خري ما نبدأ به القرآن الكرمي 

    حممد أبو الفـضل إبـراهيم،      : ، تح )ه٩١١ت(، للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي        اإلتقان يف علوم القرآن
 م١٩٦٧ - ه١٣٨٧ القاهرة، الطبعة األوىل-مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين

 م١٩٧٠ حسني، هنضة مصر للطبع والنشر، القاهرة عبد القادر٠، دأثر النحاة يف البحث البالغي 

  عبد امللك بن عبـد اهللا      :  ،تح ه٦٤٣، أليب عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي             األحاديث املختارة
  ه١٤١٠ مكة املكرمة ، الطبعة األوىل-ابن دهيش، مكتبة النهضة احلديثة

  راجع أصوله وخّرج أحاديثه وعلّق عليـه        )ه٥٤٣ت( املعروف بأيب بكر   ، أليب بكر حممد بن عبد اهللا      أحكام القرآن ،
 م١٩٩٦ - ه١٤١٦ لبنان-حممد عبد القادر عطا، القسم األول، دار الكتب العلمية، بريوت

   ـ ، حتقيق وتـصحيح هي )ه٥٠٥ت(يب حامد حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الشافعي الغزايل      أل،  إحياء علوم الدين ة ئ
 م٢٠٠٠الطبعة األوىل  بريوت،-وعي العريب، اجمللد األول، دار صادرالتحقيق بدار ال

     اس، الطبعة األوىل  ّم مصطفى أمحد الن   ٠د: ، تح )ه٧٤٥ت(، أليب حيان األندلسي   ارتشاف الضرب من لسان العرب 
 م١٩٨٤ - ه١٤٠٤  القاهرة-اخلاجني

  ه١٣٩٩ بـريوت  -، دار صـادر   )ه٥٣٨ت( جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري          ، تأليف أساس البالغة - 
 م١٩٧٩

     القـاهرة، الطبعـة الثانيـة       - عبد السالم حممد هارون، مطابع الدجوي، مصر       ،األساليب اإلنشائية يف النحو العريب 
 م١٩٧٩ - ه١٣٩٩

     قيس إمساعيل اآلوسي، وزارة التعليم العايل والبحث العلمـي جامعـة         ٠، د أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني 
 م١٩٨٢ - ه١٤٠٢غداد، بيت احلكمة، دار احلكمة للطباعة ب

     بغـداد، الطبعـة األوىل     -كاظم فتحي الـراوي، مطبعـة اجلامعـة املستنـصرية         ،  أساليب القسم يف اللغة العربية  
 م١٩٧٧ - ه١٣٩٧

 ت٠د( القاهرة، -أمحد مطلوب، دار غريب للطباعة٠، د) املعاين- البالغة-الفصاحة( أساليب بالغية( 



 

 

 )٢١١.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

     م  ٠ حممـد االسـكندراين، د     ٠د: ، تح )ه٤٧١ت(، تأليف اإلمام عبد القاهر اجلرجاين     أسرار البالغة يف علم البيان 
 م١٩٩٨ - ه١٤١٨ بريوت، الطبعة الثانية -مبسعود، دار الكتاب العريب

       د عز الدين عبد العزيز بن      ، تأليف الشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم أيب حمم        اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز
 ) ت٠د( بدمشق، -، مطابع دار الفكر)ه٦٦٠ت( عبد السالم

       مصر، الطبعة   -حممد حممد أبو موسى، مطابع املختار اإلسالمي      . ، د اإلعجاز البالغي دراسة حتليلية لتراث أهل العلم 
 م١٩٨٤ -ه١٤٠٥األوىل 

 م١٩٧٨-ه١٣٩٨الطبعة األوىل  القاهرة،-ليات األزهريةكتبة الكحممود السيد شيخون، م٠،داإلعجاز يف نظم القرآن

 م١٩٧١القاهرة  -يف بنت الشاطئ عائشة عبد الرمحن، دار املعارفتأل، اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق

 م١٩٥٤ مصر -السيد أمحد صقر، دار املعارف: ، تح)ه٤٠٣ت(للباقالين أيب بكر حممد بن الطيب، إعجاز القرآن 

 م١٩٧٠ - ه١٣٩٠ حفين حممد شرف، مطابع األهرام التجارية ٠، داز القرآن البياين بني النظرية والتطبيقإعج 

    لبنان، الطبعة التاسـعة     -، تأليف مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت        إعجاز القرآن والبالغة النبوية 
 م١٩٧٣- ه١٣٩٣

  حتقيق ودراسة إبراهيم األبياري، املؤسسة املصرية       )ه٣١١ت(ن السريّ  إىل الزجاج إبراهيم ب     املنسوب إعراب القرآن ،
 م١٩٦٣ - ه١٣٨٢العامة للتأليف والطباعة والنشر، القاهرة 

          تأليف خري الدين الزركلـي،      األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،
 م١٩٦٩ - ه١٣٨٩اجلزء اخلامس، بريوت، الطبعة الثالثة 

 حتقيق وإشراف جلنة من األدباء، اجمللد الثـامن عـشر، طبـع دار              )ه٣٥٦ت(، تأليف أيب الفرج األصفهاين      األغاين ،
 م١٩٨٣ بريوت طبعة -الثقافة

     أحد  ،، تأليف اإلمام زين الدين أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد بن عمرو التنوخي               األقصى القريب يف علم البيان 
 ه١٣٢٧ مصر، الطبعة األوىل -ملائة السابعة للهجرة النبوية، مطبعة السعادةأعيان ا

      حممد أبـو   : ، تح )ه٤٣٦ت( ، للشريف املرتضى علي بن احلسني املوسوي العلوي       أمايل املرتضى غرر الفوائد ودرر القالئد
 م١٩٥٤ - ه١٣٧٣ الطبعة األوىل الفضل إبراهيم، القسم األول، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاؤه،

      حممد يوسف الشرجبي، دار املكتيب للطباعة والنـشر، الطبعـة األوىل            ٠، د اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن 
 م٢٠٠١- ه١٤٢١



 

 

 )٢١٢.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

  صححه وضبطه وشرح غريبه أمحد أمني وأمحـد الـزين،        )ه٤٠٠ت(، تأليف أيب حيان التوحيدي    اإلمتاع واملؤانسة ،
 )ت٠د( لبنان، -نشورات دار مكتبة احلياة بريوتاجلزء األول، م

     حممـد  : ، تح )ه٦٤٦ت( ، تأليف الوزير مجال الدين أيب احلسن علي بن يوسف القفطي          إنباه الرواة على أنباه النحاة
 م١٩٥٥ - ه١٣٧٤أبو الفضل إبراهيم، اجلزء الثالث، مطبعة دار الكتب املصرية، الطبعة األوىل 

    تأليف ناصر الدين أيب سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي  لتأويل املعروف بتفسري البيضاوي   أنوار الترتيل وأسرار ا ،
 م٢٠٠١ بريوت، الطبعة األوىل -، تقدمي حممود عبد القادر األرناؤوط، اجمللد األول، دار صادر)ه٧٩١ت(البيضاوي 

    عبـد الـرمحن املعـروف باخلطيـب         ، تأليف قاضي القضاة جالل الـدين حممـد بـن          اإليضاح يف علوم البالغة 
، حتقيق وتعليق جلنة من أساتذة كلية اللغة العربية باجلامع األزهر اختارها وأشرف عليهـا شـيخ                 )ه٧٣٩ت(القزويين

 )ت٠د( القاهرة، -الكلية، مطبعة السنة احملمدية

 م١٩٨٢ - ه١٤٠٢ بغداد - أمحد مطلوب، دار احلرية للطباعة ٠، دالبحث البالغي عند العرب 

 م١٩٨٧ - ه١٤٠٨ القاهرة  – شفيع السيد، دار الفكر العريب ٠، دالبحث البالغي عند العرب تأصيل و تقييم 

 م١٩٨٠مصطفى مجال الدين، منشورات وزارة الثقافة و اإلعالم، دار الرشيد للنشر ٠، دالبحث النحوي عند األصوليني 

    مراجعة وتدقيق مكتـب     )ه٧٥٤ت(يان األندلسي الغرناطي  ،حملمد بن يوسف الشهري بأيب ح     البحر احمليط يف التفسري ،
  م١٩٩٢ - ه١٤١٢لبنان  -اجلزء السادس، دار الفكر للطباعة و النشر، بريوت  البحوث و الدراسات يف دار الفكر،

 م١٩٩٦ - ه١٤١٧ بغداد -أمحد مطلوب، مطبوعات اجملمع العلمي ٠، دحبوث بالغية 

 اعتىن بنشره و تعليق املقدمة و الفهارس عليه اغنـاطيوس كراتشفوفـسكي،             )ه٢٩٦ت(، لعبد اهللا بن املعتز      البديع ،
 )ت٠د(  بغداد،-مطبعة املثىن

  تقدمي و حتقيق حفين حممد شرف، دار هنضة مصر للطبع والنشر،            )ه٦٥٤ت( البن أيب اإلصبع املصري    ،بديع القرآن ،
 )ت٠د( القاهرة، الطبعة الثانية، - الفجالة

   حامد عبد اجمليد ومراجعة األستاذ إبراهيم ٠ أمحد أمحد بدوي و د  ٠د: ، تح )ه٥٨٤ت(ألسامة بن منقذ   ،د الشعر البديع يف نق 
 م١٩٦٠ -  ه١٣٨٠ القاهرة -ملتزم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده مبصر، مصطفى

      الطبعـة األوىل   ،  دمـشق  -عامل الكتـب  ، إعداد علي أبو زيد   ،  أثرها -البديعيات يف األدب العريب نشأهتا وتطورها
 م ١٩٨٣ - ه١٤٠٣

     ٠د: تح، )ه٦٥١ت(تأليف كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي الزملكاين        ، الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن 
 م١٩٧٤ - ه١٣٩٤الطبعة األوىل ،  بغداد-مطبعة العاين، أمحد مطلوب٠خدجية احلديثي ود



 

 

 )٢١٣.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

    حممد أبو الفضل إبـراهيم    : تح، )ه٧٩٤ت( ام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي       لإلم، الربهان يف علوم القرآن ،
 م١٩٥٧ - ه١٣٧٦الطبعة األوىل ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاؤه

  الثـاين اجمللد  ،  إبراهيم الكيالين  ٠عين بتحقيقه والتعليق عليه د    ، )ه٤٠٠ت( أليب حيان التوحيدي  ، البصائر والذخائر ،
 )ت٠د( ، دمشق- مطبعة اإلنشاء

 الطبعـة األوىل   ،  القاهرة -عبدار مطابع الش  ، رمضان عبد التواب  ٠د: تح، )ه٢٨٥ت( حملمد بن يزيد املربد   ، البالغة
 م١٩٦٥

 ت٠د(مصطفى الصاوي اجلويين، منشأة املعارف باإلسكندرية، ٠، دالبالغة العربية تأصيل وجتديد( 

    بكري الشيخ أمني، اجلزء األول، توزيـع دار العلـم للماليـني            ٠، د )علم املعاين ( هبا اجلديد البالغة العربية يف ثو - 
 م١٩٧٩ - ه١٣٩٩الطبعة األوىل ،  لبنان-بريوت، مطبعة العلوم

                   البالغة العربية يف دور نشأهتا حبث حتليلي يف علم البالغة، وموضوعاته األوىل، والعوامل اليت أنـشأته، ومقدمـة
 م١٩٤٨ القاهرة -  سيد نوفل، مكتبة النهضة املصرية٠، بقلم د البياينلنهضة الفن

         القاهرة  -فتحي أمحد عامر، دار اإلحتاد العريب للطباعة      ٠، د بالغة القرآن بني الفن والتأريخ دراسة تأرخيية فنية مقارنة 
 م١٩٧٤ - ه١٣٩٤

           عبد الفتاح الشني، ملتزم الطبع والنـشر       ٠، د يةبالغة القرآن يف آثار القاضي عبد اجلبار وأثره يف الدراسات البالغ
 )ت٠د(دار الفكر العريب، مطبعة دار القرآن، 

  تأليف علي جارم ومصطفى أمني، مؤسسة الصادق عليه السالم للطباعـة         )البيان واملعاين والبديع  ( البالغة الواضحة ،
  )ت٠د(والنشر، الطبعة الثانية، 

 م١٩٦٥ مبصر - ار املعارفشوقي ضيف، د٠، دالبالغة تطور وتأريخ 

 م١٩٦٤ - ه١٣٨٤ بغداد، الطبعة األوىل - أمحد مطلوب، منشورات مكتبة النهضة٠، دالبالغة عند السكاكي 

      األردن،  -  فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيـع عمـان          ٠، د البالغة فنوهنا وأفناهنا علم البيان والبديع 
 م١٩٨٧ - ه١٤٠٧الطبعة األوىل 

 م١٩٨٤ة املصرية العامة للكتاب ئ حممد عبد املطلب، اهلي٠، دغة واألسلوبيةالبال 

  اجلمهوريـة   - كامل حسن البصري، وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي          ٠أمحد مطلوب، د  ٠، د البالغة والتطبيق 
 م١٩٨٢ - ه١٤٠٢العراقية، الطبعة األوىل 
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          بدوي طبانة، املطبعـة     ٠، د العرب ومناهجها ومصادرها الكربى   البيان العريب دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند 
 م١٩٧٥ - ه١٣٩٥الفنية احلديثة، الطبعة السادسة 

     طه عبد احلميد طه مراجعـة      ٠د: ، تح )ه٥٧٧ت( ، تأليف أيب الربكات بن األنباري     البيان يف غريب إعراب القرآن
 م١٩٨٠ - ه١٤٠٠ة املصرية العامة للكتاب ئمصطفى السقا القسم الثاين، اهلي

  حتقيق وشرح عبد السالم حممـد هـارون، دار          )ه٢٥٥ت( ، تأليف أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ       البيان والتبيني ،
 م١٩٤٨ - ه١٣٦٧ بريوت -اجليل

      دمـشق، الطبعـة األوىل      -  مهدي صاحل السامرائي، املكتب اإلسـالمي      ٠، د تأثري الفكر الديين يف البالغة العربية 
 م١٩٧٧ - ه١٣٩٧

     اجلزء الثالث، منشورات دار مكتبة احليـاة،        )ه١٢٠٥ت( ، حملمد مرتضى الزبيدي   تاج العروس من جواهر القاموس ،
  ه١٣٠٦ لبنان، املطبعة اخلريية املنشأة جبمالية مصر، الطبعة األوىل - بريوت

 م١٩٧٠ لبنان - عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت٠، دتأريخ البالغة العربية 

     عين بتصحيحه الـسيد     )ه٤٦٣ت( ، للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي        تأريخ بغداد أو مدينة السالم ،
 )ت٠د( لبنان، - حممد سعيد العريف، اجمللد التاسع، دار الكتاب العريب، بريوت

  دائرة املعارف العثمانية، عامل الكتب      حممد عبد املعيد خان مدير       ٠، حتت مراقبة د   )ه٤٢٧ت( ، للسهمي تأريخ جرجان
 م١٩٨١ - ه١٤٠١ لبنان، الطبعة الثالثة - بريوت

     تأليف أمحد مصطفى املراغي، مكتبة ومطبعة البايب احللـيب وأوالده مبـصر،             تأريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا ،
 م ١٩٥٠ - ه١٣٦٦الطبعة األوىل 

       لنعـيم احلمـصي،     ة حىت عـصرنا احلاضـر مـع نقـد وتعليـق           تأريخ فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوي ،
 م١٩٥٥ -  ه١٣٧٤دمشق 

   شرح وحتقيق السيد أمحد صقر، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب            )ه٢٧٦ت( ، البن قتيبة  تأويل مشكل القرآن ،
 م١٩٥٤ - ه١٣٧٣ القاهرة - احلليب وشركاؤه

    علي حممـد البجـاوي،    : ، تح )ه٦١٦ت( أيب البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي      ، تأليف   التبيان يف إعراب القرآن 
 م١٩٧٦ - ه١٣٩٦ مصر اجلديدة - القسم الثاين، طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركائه

 ت٠د(لفكر، ، دار ا)ه٧٥١ت( ، تأليف حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أيب عبد اهللالتبيان يف أقسام القرآن( 

        ه٦٥١ت( ، لكمال الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي الزملكـاين         التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز القرآن( ،
 م١٩٦٤ - ه١٣٨٣  بغداد، الطبعة األوىل -  خدجية احلديثي، مطبعة العاين٠أمحد مطلوب ود٠د: تح
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      هادي  ٠، حتقيق وتقدمي د   )ه٧٤٣ت(  الطّيـيب الدين حسني بن حممد   ، للعالمة شرف    التبيان يف علم املعاين والبديع والبيان 
 م١٩٨٧ - ه١٤٠٧ بريوت، الطبعة األوىل - عطية مطر اهلاليل، مكتبة النهضة العربية، دار عامل الكتب

        حفين حممـد   : ، تح )ه٦٥٤ت( ، البن أيب اإلصبع املصري    حترير التحبرييف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن
 اجلمهورية العربية املتحدة اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء التراث اإلسـالمي، مطـابع شـركة                 شرف،

 م١٩٦٣ - ه١٣٨٣ القاهرة - اإلعالنات الشرقية

         وليد قّصاب، نشر وتوزيـع دار الثقافـة         ٠، د التراث النقدي والبالغي للمعتزلة حىت هناية القرن السادس اهلجري 
 م١٩٨٥ - ه١٤٠٥ الدوحة -قطر

 م١٩٧٢ - ه١٣٩٢ عمر املال حويش، مطبعة األمة ٠، دتطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها يف البالغة العربية 

 م١٩٩٤ لبنان، الطبعة األوىل - بكري شيخ أمني، دار العلم للماليني بريوت٠، دالتعبري الفين يف القرآن الكرمي 

 م١٩٨٧دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل  فاضل صاحل السامرائي، ٠، دالتعبري القرآين 

 لبنان، مطابع دار الكتب     -، دار الكتب العلمية، بريوت    )ه٨١٦ت(، تأليف الشريف علي بن حممد اجلرجاين      التعريفات 
 م١٩٨٣ - ه١٤٠٣العلمية، الطبعة األوىل 

 م١٩٩٩ حممود أمحد حنلة، القاهرة ٠، دالتعريف والتنكري بني الداللة والشكل 

   لقاضي القضاة اإلمام أيب السعود حممد بـن  تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ،
، مراجعة وتصحيح حسن أمحد مرعي وحممد الصادق قمحاوي، اجلزء الثالث، الناشر دار             )ه٩٥١ت( حممد العمادي 

 )ت٠د( لبنان، - إحياء التراث العريب بريوت

 م١٩٦٨ مبصر، الطبعة الثالثة -عائشة عبد الرمحن، اجلزء األول، مطابع دار املعارف٠، دلبياين للقرآن الكرميالتفسري ا

  لإلمامني جالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الـسيوطي مـذيالً                  ،  تفسري اجلاللني
ه وعلق عليه فضيلة العالمة حممد كرمي بن سعيد راجح، مكتبة           بكتاب لباب النقول يف أسباب الرتول للسيوطي، قّدم ل        

  م١٩٨٥ بغداد، مطبعة االنتصار -النهضة

        تأليف اإلمام اجلليل العالّمة أيب الربكات عبد اهللا بـن           تفسري القرآن اجلليل املسمى مبدارك الترتيل وحقائق التأويل ،
 )ت٠د( لبنان، - اب العريب بريوت، اجمللد األول، دار الكت)ه٧٠١ت( أمحد بن حممود النسفي

     لإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي التميمـي البكـري                 التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،
 لبنـان، الطبعـة األوىل      -، منشورات حممد علي بيضوب، دار الكتب العلمية بـريوت         )ه٦٠٦ت( الرازي الشافعي 

 م٢٠٠٠ - ه١٤٢١



 

 

 )٢١٦.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

  قدم له وحققه وعلق حواشـيه       )ه٤٠٠ت(لإلمام أيب احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي املخزومي        ،  تفسري جماهد ،
، املنـشورات   )باكـستان (عبد الرمحن الطاهر بن حممد السوريت، اجمللد الثاين، جممع البحوث اإلسالمية إسالم آبـاد             

 ) ت٠د( بريوت، -العلمية

         تأليف محادي صمود، منشورات اجلامعة التونـسية        القرن السادس التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل ،
  م١٩٨١

     الطبعة األوىل   - بغداد  محيد أمحد عيسى العامري، دار الشؤون الثقافية العامة،        ٠، د التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي 
 م١٩٩٦

    ضبطه وشـرحه    )ه٧٣٩ت(طيب، لإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين اخل         التلخيص يف علوم البالغة ،
 م١٩٣٢ - ه١٣٥٠ مصر، الطبعة الثانية -عبد الرمحن الربقوقي، املكتبة التجارية الكربى

    حققه وقدم له وصنع فهارسه حممـد عبـد   )ه٤٠٦ت( ، تصنيف الشريف الرضيتلخيص البيان يف جمازات القرآن ،
 م١٩٥٥ - ه١٣٧٤ القاهرة، الطبعة األوىل –اؤه الغين حسن، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشرك

 عين بتصحيحه ونشره األب رتـشرد     )ه٤٠٣ت(، تأليف اإلمام القاضي أيب بكر حممد بن الطيب بن الباقالين          التمهيد ،
 م١٩٥٧يوسف مكارثي اليسوعي، املكتبة الشرقية، بريوت 

          حققها  جاين يف الدراسات القرآنية والنقد األديب     ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلر ،
 ) ت٠د( مبصر،-وعلق عليها حممد خلف اهللا وحممد زغلول سالم، دار املعارف

      ه٣١٠ت( ، تأليف اإلمام أيب جعفر حممد بن جريـر الطـربي          )تفسري الطربي (جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ،
 - لبنان، دار اإلعالم   - العلمي يف دار األعالم، دار ابن حزم بريوت        اعتىن بتصحيحه وفهرسته مكتب التحقيق واإلعداد     

 م٢٠٠٢ - ه١٤٢٣األردن، الطبعة األوىل 

        ٠د :، تـح  )ه٦٣٧ت( ، تأليف ضياء الدين بن األثري اجلـزري       اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور 
  ١٩٥٦ - ه١٣٧٥ مجيل سعيد، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ٠مصطفى جواد ود

   سامل مصطفى البدري، دار    : ، تح )ه٦٧١ت( ، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب        اجلامع ألحكام القرآن
 م٢٠٠٠ - ه١٤٢٠ لبنان، الطبعة األوىل - الكتب العلمية بريوت

 م١٩٨٩ - ه١٤٠٩ عبد العال سامل مكرم، بريوت ٠، دجالل الدين السيوطي وأثره يف الدراسات اللغوية 

    علي حسني البواب، اجلـزء      ٠د: ، تح )ه٦٤٣ت  ( ، لعلم الدين السخاوي علي بن حممد      مجال القُراء وكمال اإلقراء 
 م١٩٨٧ - ه١٤٠٨ مكة املكرمة، مطبعة املدين، الطبعة األوىل -األول، مكتبة التراث



 

 

 )٢١٧.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

    خدجيـة احلـديثي، دار      ٠ب ود  أمحد مطلو  ٠د: ، تح )ه٤٨٥ت( ، البن ناقيا البغدادي   اجلمان يف تشبيهات القرآن 
 م١٩٦٨ - ه١٣٨٧ بغداد -اجلمهورية العراقية

  حممد علي رزق اخلفاجي، الـدار الفنيـة         ٠، حتقيق ودراسة وشرح د    )ه٩١١ت(، جلالل الدين السيوطي   جىن اجلناس 
 م١٩٨٦للطباعة والنشر، املطبعة الفنية 

      لبنان، الطبعة   -د اهلامشي، دار إحياء التراث العريب، بريوت      ، تأليف السيد أمح   جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع 
 ) ت٠د(الثانية عشرة، 

 عبد السالم حممد هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبـصر،           : ، تح )ه٢٥٥ت( ، أليب حبر اجلاحظ   احليوان
 م١٩٣٨ - ه١٣٥٦الطبعة األوىل 

    دار القاموس احلديث    )ه٨٣٧ت( ي املعروف بابن حجة احلموي    تقي الدين أيب بكر عل    ل،  خزانة األدب وغاية األرب ،
 )ت٠د(للطباعة والنشر، بريوت، 

 حققه حممد علي النجار، دار اهلـدى للطباعـة والنـشر،            )ه٣٩٢ت( ، تأليف أيب الفتح عثمان بن جين      اخلصائص ،
 )ت٠د( لبنان، الطبعة الثانية، -بريوت

 م١٩٥١ - ه١٣٧٠ بغداد -طبعة املعارف مجيل سعيد، م٠، ددروس يف البالغة وتطورها 

 ت٠د( أمحد حسن الزيات، ٠، ددفاع عن البالغة ( 

     شكّله وشرح غامضه وخّرج شواهده      )ه٤٧١ت( ، تأليف اإلمام عبد القاهر اجلرجاين     دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،
 صيدا، الطبعـة    -بعة العصرية بريوت   ياسني األيويب، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، املط       ٠وقدم له ووضع فهارسه د    

 م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢األوىل 

 م١٩٨٤ بغداد، الطبعة األوىل - علي جابر املنصوري، مطبعة اجلامعة٠، دالداللة الزمنية يف اجلملة العربية 

   تأليف علي بن ربن الطربي، حققه وقدم لـه عـادل   الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ،
 م١٩٧٧ بريوت، الطبعة الثانية -نويهض، منشورات دار األفاق اجلديدة

 م١٩٦٤ مبصر - ، عين بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصرييف، اجمللد الثاين، مطابع دار املعارفديوان البحتري 

  صححه وعلق عليـه  )ه٤٦٦ت( ، لألمري أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب          سر الفصاحة ،
 م١٩٥٣ - ه١٣٧٢عبد املتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده، 

 م١٩٧٦ - ه١٣٩٦ بغداد، الطبعة األوىل - عدنان حممد سلمان، دار الرسالة للطباعة٠، دالسيوطي النحوي 



 

 

 )٢١٨.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

   على ألفيـة اإلمـام     ) ه٧٦٩ت(هلمداين، قاضي القضاة هباء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي املصري ا           شرح ابن عقيل
ومعه كتاب منحه اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيـل،         ) ه٦٧٢ت(احلجة الثبت أيب عبد اهللا حممد مجال الدين بن مالك         

 ) ت٠د(تأليف حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة املوصل، الطبعة الثانية، 

  شرحه اإلمام املال علي القاري، اجلزء األول، دار الكتب العلمية بريوت           )ه٥٤٤ت( للقاضي عّياض ،  شرح الشِّفا ، - 
 )ت٠د(لبنان، 

 م١٩٣٩ - ه١٣٥٨، القاهرة )ه٩١١ت( ، جلالل الدين السيوطيشرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان  

 م ٢٠٠٤ الطبعة األوىل -، بغدادرشيد العبيدي. د: ، لناظمها وشارحها صفي الدين احللي، تحشرح الكافية البديعية 

  وهي خمتصر العالمة سعد الدين التفتازاين على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين ومواهب الفتاح يف               شروح التلخيص 
شرح تلخيص املفتاح البن يعقوب املغريب وعروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح لبهاء الدين السبكي، ويف اهلامش                 

طبعة عيسى البايب احلليب وشركائه مبـصر  كتاب اإليضاح ملؤلف التلخيص وحاشية الدسوقي على شرح السعد، طبع مب        
 م١٩٣٧

    السيد أمحد صقر، مطبعة عيسى البايب      : ، تح )ه٣٩٥ت(، أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا       الصاحيب يف فقه اللغة
 م ١٩٧٧ القاهرة -ه ئاحلليب وشركا

  ديب البغا، اجلزء الثالـث،     مصطفى  . د: ، تح ه٢٥٦، حملمد بن امساعيل أيب عبد اهللا البخاري اجلعثي        صحيح البخاري
  م١٩٨٧ - ه١٤٠٧ اليمامة دار النشر بريوت الطبعة الثالثة -دار بن كثري

       القاهرة،  - عبد الوهاب محودة، طبع الدار املصرية للتأليف والترمجة        ٠، د صفحات من تأريخ مصر يف عصر السيوطي 
  )ت٠د(

   علـي حممـد    : ، تح )ه٣٩٥ت(هللا بن سهل العسكري   ، تصنيف أيب هالل احلسن بن عبد ا       الصناعتني الكتابة والشعر
 )ت٠د(البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البايب احلليب وشركاؤه، الطبعة الثانية، 

    القاهرة،  - علي اجلندي، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العريب        ٠، د  أدب - نقد -بالغة  ) فن األسجاع (صور البديع 
 م ١٩٥١ - ه١٣٧٠مطبعة االعتماد مبصر 

     حفين حممد شرف، دار هنضة مصر للطبع والنشر، مطبعة الرسالة، الطبعـة             ٠، د الصور البيانية بني النظرية والتطبيق 
 م١٩٦٥ - ه١٣٨٥األوىل 

  اجلزء األول، دار الكتب     )ه٩٤٥ت(، تصنيف احلافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداوودي          طبقات املفسرين ،
 م١٩٨٣ - ه١٤٠٣طبعة األوىل  لبنان، ال-العلمية بريوت



 

 

 )٢١٩.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

       تأليف السيد اإلمام حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم العلوي            الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،
 م١٩١٤ - ه١٣٣٢ مبصر -، طبع مبطبعة املقتطف)ه٧٤٩ت(اليمين

 م١٩٩٦ - ه١٤١٧ية، طبع آمون، الطبعة األوىل أمحد عفيفي، الدار املصرية اللبنان٠، دظاهرة التخفيف يف النحو العريب 

 م١٩٨٢ -ه١٤٠٣ اإلسكندرية -طاهر سليمان محودة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر٠، دظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي

 ت٠د( أمحد مطلوب، ٠، دعبد القاهر اجلرجاين حياته وآثاره ( 

       أمحد أمحد بدوي، املؤسسة املصرية العامة للطباعـة والنـشر           ٠، د عبد القاهر اجلرجاين وجهوده يف البالغة العربية
 م ١٩٦٢ - ه١٣٨١

 ت٠د( حممد عبد املنعم اخلفاجي، مكتبة اهلرم التجارية الكربى، الطبعة األوىل، ٠، دعبد القاهر والبالغة العربية ( 

      القـسم األول مـن اجلـزء       (ث، تأليف حممود رزق سليم، اجمللد الثال      عصر سالطني املماليك ونتاجه العلمي واألديب
 م١٩٤٩ - ه١٣٦٨، املطبعة النموذجية )الثاين

 م١٩٨٣ -ه١٤٠٣ لبنان، الطبعة األوىل - غازي ميوت، دار األصالة للطباعة والنشر، بريوت٠، دعلم أساليب البيان

         لقسم الثاين، مطبعة    بسيوين عبد الفتاح فيود، ا     ٠، د علم البديع دراسة تأرخيية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع
 م١٩٨٧ - ه١٤٠٨السعادة، الطبعة األوىل 

 م١٩٦٢ - ه١٣٨١ مصر - بدوي أمحد طبانة، مطبعة الرسالة٠، دعلم البيان 

 ت٠د( درويش اجلندي، دار هنضة مصر للطبع والنشر، مطبعة هنضة مصر، ٠، دعلم املعاين ( 

 م١٩٧٠للطباعة والنشر، الطبعة الثانية  عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية ٠، دعلم املعاين 

  مبـصر،   -، أمحد مصطفى املراغي، ملتزم الطبع والنشر املكتبة احملمودية التجارية         )البيان واملعاين والبديع  (علوم البالغة 
 )ت٠د(املطبعة العربية، الطبعة اخلامسة، 

      حققه وفصله   )ه٤٥٦ت(قريواين األزدي ، تأليف أيب علي احلسن بن رشيق ال       العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،
 م١٩٦٣ - ه١٣٨٣ مبصر، الطبعة الثالثة -وعلق حواشيه حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة

 م١٩٥٥، البن عاشر األنصاري، مطبعة اخلاجنيفتح املنان يف نسخ القرآن 

 ًم١٩٧٥ - ه١٣٩٥ ماهر مهدي هالل، بغداد ٠، دفخر الدين الرازي بالغيا 

     تـح  )ه٤٥٦ت( ، تأليف اإلمام أيب حممد علي بن أمحد املعروف بابن حزم الظـاهري            الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، :
 )ت٠د( بريوت، - عبد الرمحن عمرية، اجلزء الثالث، دار اجليل٠حممد إبراهيم نصر، د٠د



 

 

 )٢٢٠.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

            ة ئ أمحد عبد السيد الصاوي، اهلي     ٠، د ليفن االستعارة دراسة حتليلية يف البالغة والنقد مع التطبيق على األدب اجلاه
 م١٩٧٩ - ه١٢٩٩ دار بورسعيد للطباعة -املصرية العامة للكتاب

 م١٩٨٣ - ه١٤٠٣ عبد القادر حسني، دار الشروق، الطبعة األوىل ٠، دفن البديع 

 م١٩٦٦ - ه١٣٦٨ علي اجلندي، القاهرة، الطبعة الثانية ٠، دفن التشبيه 

    الرياض،  - فتحي عبد القادر فريد، منشورات دار اللواء للنشر والتوزيع         ٠، د  وكالم العرب  فنون البالغة بني القرآن 
 م١٩٨٠ - ه١٤٠٠الطبعة األوىل 

 م١٩٧٥ - ه١٣٩٥ أمحد مطلوب، دار البحوث العلمية، الطبعة األوىل ٠، د) البديع-البيان(فنون بالغية 

 ناهد عباس عثمـان، دار قطـري بـن          ٠د: ، تح )ه٣٨٠ت(، تأليف حممد بن إسحاق الندمي     البن الندمي  الفهرست 
 م١٩٨٥الفجاءة، الطبعة األوىل 

             الشيخ أبو بكر حممد بن خري بن        فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين املصنفة يف ضروب العلم وأنواع املعارف ،
 خزانـة   ، وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها على أصـل حمفـوظ يف           )ه٥٧٥ت(شبيليعمر بن خليفة األموي األ    

االسكوريال الشيخ فرنشكة قدارة زيدين وتلميذه خليان ربارة طرغوه، مؤسسة اخلاجني القاهرة، مطبعة قومش بـسر                
 م ١٩٦٣ - ه١٣٨٢قسطة، الطبعة الثانية 

    سيد رضوان علي النّدوي،     ٠د: ، تح )ه٦٦٠ت(، لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السالم       الفوائد يف ُمْشكل القرآن 
 م ١٩٦٧ - ه١٣٨٧ بالكويت -زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طباعة املطبعة العصريةمطبوعات و

 م١٩٨٥ - ه١٤٠٥سيد قطب، اجمللد السادس، دار الشروق، الطبعة احلادية عشرة ل، يف ظالل القرآن 

 م١٩٦٧ - ه١٣٨٧ بغداد، الطبعة األوىل - أمحد مطلوب، مكتبة النهضة٠، دالقزويين وشروح التلخيص 

     أمحد بن حممد احلمـادي،      ٠، حتقيق ودراسة د   )ه٩١١ت( ، لإلمام جالل الدين السيوطي    قطف األزهار يف كشف األسرار 
  م١٩٩٤ - ه١٤١٤ دولة قطر، املطبعة األهلية، الطبعة األوىل - اجلزء األول، إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 عارضه بأصوله وعلق عليه حممد أبو الفضل إبراهيم، دار هنـضة            )ه٢٨٥ت(، أليب العباس حممد بن يزيد املربد      الكامل ،
 م١٩٧٧ القاهرة، مطبعة هنضة مصر -مصر للطبع والنشر الفجالة

  حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبـة         )ه١٨٠ت(، تأليف أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب        كتاب سيبويه ،
 م١٩٧٧للكتاب، الطبعة الثانية ة املصرية العامة ئ مبصر، مطابع اهلي-اخلاجني

         تأليف أيب القاسم حممـود بـن عمـر الزخمـشري       الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،
 لبنـان،   - عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث العريب للطباعة والنشر بـريوت           ٠د: ، صححه )ه٥٣٨ت(اخلوارزمي

 م٢٠٠٣ - ه١٤٢٤الطبعة األوىل 



 

 

 )٢٢١.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

 عين بتـصححه    )ه١٠٦٧ت( خليفة احلاج، مصطفى بن عبد اهللا الشهري ب       الظنون عن أسامي الكتب والفنون     كشف ،
 بغـداد، اسـتنبول     -وطبعه حممد شرف الدين بالتقايا، اجمللد األول، أعادت طبعه باألوفست، منشورات مكتبة املثىن            

 م١٩٤١ - ه١٣٦٠

  دار صـادر بـريوت      )ه٧١١ت(ن منظور األفريقي املصري   يب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ب       أل،  لسان العرب ،
 م٢٠٠٠للطباعة والنشر، الطبعة األوىل 

 ت٠د( بريوت، -، عباس حممود العقاد، املكتبة العصريةاللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبري يف اللغة العربية( 

 ت٠د( أمحد مجال العمري، مكتبة الشباب، ٠، دمباحث يف إعجاز القرآن( 

 تأليف أيب الفتح ضياء الدين نصر اهللا بن حممد بن حممد بـن عبـد الكـرمي                   السائر يف أدب الكاتب والشاعر     املثل ،
حممد حميي الدين عبد احلميد، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده            : ، تح )ه٦٣٧ت(املعروف بابن األثري  

 م١٩٣٩ - ه١٣٥٨مبصر 

  حممد فؤاد سـزكني،     ٠، عارضه بأصوله وعلق عليه د     )ه٢١٠ت(بن املثىن التيميّ  ، صنعة أيب عبيدة معمر      جماز القرآن 
 م١٩٥٤ -ه١٣٧٤مطبعة السعادة، الطبعة األوىل 

      حممد حسني علي الصغري، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة،           ٠، د جماز القرآن خصائصه الفنية وبالغته العربية 
 م١٩٩٤الطبعة األوىل 

   حلب، الطبعـة    - مهدي صاحل السامرائي، ملتزم الطبع والنشر مكتبة دار الدعوة سوريا          ٠، د ة العربية اجملاز يف البالغ 
 م١٩٧٤ - ه١٣٩٤األوىل 

 م١٩٨١ - ه١٤٠١ بغداد، الطبعة األوىل - غامن قدوري محد، دار الكتابة للطباعة٠، دحماضرات يف علوم القرآن 

       علـي  : ، تـح  )ه٣٩٢ت(، تأليف أيب الفتح عثمان بن جين       عنها احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح
 م١٩٦٦ - ه١٣٨٦ عبد احلليم جنار وآخرون، القاهرة ٠اجلندي ناصف ود

      الرحايل الفـاروق   : ، تح )ه٥٤١ت(، أليب حممد عبد احلق بن عطية األندلسي       احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
، طبع مبؤسـسة دار     )الدوحة(زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية دولة قطر     وعبد اهللا بن إبراهيم األنصاري وآخرون، و      

 م١٩٧٧ -ه١٣٩٨ قطر، الطبعة األوىل -العلوم، الدوحة

  ه١٤٠١ لبنان -دار الكتاب العريب بريوت   ، )ه٦٦٦ت(تأليف حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي        ، خمتار الصحاح 
 م١٩٨١ -

       عامر حممد حبريي مراجعة عبد     :  اختيار ،)ه٩١١ت(لقرآن جلالل الدين السيوطي   املختار من كتاب اإلتقان يف علوم ا
 م١٩٦٠ - ه١٣٧٩ مصر-مطبعة الرسالة، الوهاب محودة



 

 

 )٢٢٢.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

 م١٩٨٢ - ه١٤٠٢دار الشروق، الطبعة األوىل ،  عبد القادر حسني٠، داملختصر يف تأريخ البالغة 

     شرحه وضـبطه وصـححه      )ه٩١١ت(ل الدين السيوطي    ، للعالمة عبد الرمحن جال    املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،
وعنون موضوعاته وعلق حواشيه حممد أمحد جاد املوىل وآخرون، اجلزء األول، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب                 

 )ت٠د(احلليب وشركاؤه مبصر، 
 ت. د(، مؤسسة قرطبة نصر، ه٢٤١مسند أمحد، ألمحد بن حنبل أيب عبد اهللا الشيباين( 

 م١٩٧٢ - ه١٣٩٢ بغداد، الطبعة األوىل - أمحد مطلوب، مطبعة العاين٠، دحات بالغيةمصطل 

  حققه وخّرج شواهده وعلق عليـه وقـدم         )ه٣٨٦ت(، أليب احلسن علي بن عيسى الرماين النحوي       معاين احلروف ،
ـ   -كرمة عبد الفتاح إمساعيل شليب، مكتبة الطالب اجلامعي مكة امل         ٠وترجم له د    - ه١٤٠٧ة الثانيـة     العزيزية، الطبع
 م١٩٨٦

  تـح )ه٢١٥ت(، صنفه األخفش األوسط اإلمام أبو احلسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي البلخي البصري معاين القرآن ، :
 م١٩٧٩ - ه١٤٠٠ فائز فارس، اجلزء األول، الكويت، الطبعة األوىل ٠د

  لي النجار وأمحد يوسف جنايت، الطبعـة       حممد ع : ، تح )ه٢٠٧ت(، تأليف أيب زكريا حيىي بن زياد الفراء       معاين القرآن
 م١٩٨٣ - ه١٤٠٣الثالثة 

 م١٩٧٨ القاهرة، الطبعة الثالثة - عبد الفتاح الشني، دار املعارف٠، داملعاين يف ضوء أساليب القرآن 

 م٢٠٠٠ - ه١٤٢٠ فاضل صاحل السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل ٠، دمعاين النحو 

 للشيخ اإلمام العالمـة أيب الفـضل جـالل الـدين عبـد الـرمحن أيب بكـر                   ترك األقران يف إعجاز القرآن    مع ،
 لبنان، الطبعـة    -، ضبطه وصححه وكتب فهارسه أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية بريوت           )ه٩١١ت(السيوطي

 م١٩٨٨ - ه١٤٠٨األوىل 

     علي حممد  : ، تح )ه٩١١ت(بد الرمحن بن أيب بكر السيوطي     ، للحافظ جالل الدين ع    معترك األقران يف إعجاز القرآن
 )ت٠د(البجاوي، القسم األول، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العريب، دار الثقافة العربية للطباعة، 

  لبنان،  -، راجعته وزارة املعارف العمومية، دار إحياء التراث العريب بريوت         )ه٦٢٦ت(، لياقوت احلموي  معجم األدباء 
  م١٩٣٦ - ه١٣٥٥ت دار املأمون، الطبعة الثانية مطبوعا

 م١٩٨٤مديرية مطبعة اجلامعة املوصل، ابتسام مرهون الصفار، طبع مبطابع جامعة ٠، دمعجم الدراسات القرآنية 

      تأليف عمر رضا كحالة، اجلزء السابع، دار إحيـاء التـراث العـريب              معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية ،
 م١٩٥٧ - ه١٣٧٦ لبنان -لنشر، بريوتللطباعة وا

 م١٩٨٣ - ه١٤٠٣ أمحد مطلوب، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ٠، دمعجم املصطلحات البالغية وتطورها 



 

 

 )٢٢٣.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

     مازن املبارك وحممد    ٠، حققه وعلق عليه د    )ه٧٦١ت(، جلمال الدين بن هشام األنصاري     مغين اللبيب عن كتب األعاريب 
 م١٩٧٢ - ه١٣٩٢  بريوت، الطبعة الثالثة-ار الفكرغاين، اجلزء الثاين، دعلي محد اهللا راجعه سعيد األف

     قّوم نصه أمـني اخلـويل،       )ه٤١٥ت(، للقاضي أيب احلسن عبد اجلبار األسد آبادي       املغين يف أبواب التوحيد والعدل ،
 الكتـب، الطبعـة األوىل      اجلزء السادس عشر، اجلمهورية العراقية املتحدة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مطبعة دار           

 م١٩٦٠ -ه١٣٨٠

  أكرم عثمان يوسـف،    : ، تح )ه٦٢٦ت(، أليب يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي           مفتاح العلوم
 م١٩٨٢ - ه١٤٠٢ بغداد، الطبعة األوىل -مطبعة الرسالة

    أعده للنشر وأشـرف     )ه٥٠٢ت(، تأليف احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصبهاين       املفردات يف غريب القرآن ،
 م١٩٧٠ حممد أمحد خلف اهللا، مكتبة األجنلو املصرية، املطبعة الفنية احلديثة ٠على نشره د

       ـ  أمحد عبد السيد الـصاوي، اهلي      ٠، د )دراسة تأرخيية فنية  (مفهوم االستعارة يف حبوث اللغويني والنقاد والبالغيني ة ئ
 م١٩٧٩ - ه١٣٩٩املصرية العامة للكتاب 

   تأليف شيخ أهل السنة واجلماعة األمام أيب احلـسن علـي بـن إمساعيـل                اإلسالميني واختالف املصلني  مقاالت ،
حممد حميي الدين عبد احلميد، اجلزء األول، ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهـضة املـصرية،               : ، تح )ه٣٣٠ت(األشعري

 م١٩٥٠ - ه١٣٦٩الطبعة األوىل 

 ه١٣٨٢ بريوت   -حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب     : ، تح )ه٢٨٥ت(ربد، أليب العباس حممد بن يزيد امل      املقتضب 
 م١٩٦٣ -

    ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارس األستاذ خليـل  )ه٨٠٨ت(، لعبد الرمحن بن خلدون  مقدمة تأريخ ابن خلدون ،
ان، الطبعـة الثانيـة      لبن - سهيل زكار، اجلزء األول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت          ٠شحادة، مراجعة د  

 م١٩٨٨ - ه١٤٠٨

 م١٩٨٦ األردن -  حممد بركات محدي أبو علي، دار الفكر للنشر والتوزيع،  عمان٠، دمقدمة يف دراسة البيان العريب  

            تأليف أمحد الـشرقاوي     مكتبة اجلالل السيوطي سجل جيمع ويصنف مؤلفات جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،
 م١٩٧٧ - ه١٣٩٧ الرباط، مطبعة دار املغرب -غربإقبال، مطبوعات دار امل

     الرياض، مطبعة هنـضة مـصر       - عبد الفتاح الشني، دار املريخ     ٠، د )الفاصلة القرآنية ( من أسرار التعبري يف القرآن 
 م١٩٨٢ - ه١٤٠٢

 م١٩٧٢ - ه١٣٩٢ عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ، جامعة بريوت العربية ٠، دمن أسرار العربية يف البيان القرآين

 م١٩٧٣ - ه١٣٩٣ أمحد مطلوب، بريوت، الطبعة األوىل ٠، دمناهج بالغية 



 

 

 )٢٢٤.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

   ه١٣٧٠الثـة    بالفجالة، الطبعة الث   -أمحد أمحد بدوي، ملتزم الطبع والنشر مكتبة هنضة مصر        ٠، د من بالغة القرآن -
 م١٩٥٠

 م١٩٨١ -ه١٤٠١ت، الطبعة األوىل الكوي-ة الفالحعبد الرؤوف خملوف، مكتب٠، دقضايا اللغة والنقد والبالغة من

         عبد العزيز عبد املعطي عرفة، بريوت، الطبعـة الثانيـة           ٠، د من بالغة النظم العريب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين 
 م١٩٨٤ - ه١٤٠٥

    تقدمي وحتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة،      )ه٦٨٤ت(، صنعة أيب احلسن حازم القرطاجين     منهاج البلغاء وسراج األدباء ، 
 م ١٩٨٦ لبنان، الطبعة الثالثة -دار العرب اإلسالمي بريوت

     السيد أمحد صقر، اجلزء األول،     : ، تح )ه٣٧٠ت( ، أليب القاسم احلسن بن بشر اآلمدي      املوازنة بني أيب متام والبحتري
 م١٩٧٢ - ه١٣٩٢ مبصر، الطبعة الثانية -دار املعارف

 ت٠د( بريوت، -، عامل الكتب)ه٧٥٦ت( ن بن أمحد األجيي، تأليف القاضي عبد الرمحاملواقف يف علم الكالم( 

 م١٩٧٩ بغداد - حامت صاحل الضامن، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، دار احلرية للطباعة٠، دنظرية النظم تأريخ وتطور 

 ت٠د( درويش اجلندي، ٠، دنظرية عبد القاهر يف النظم( 

 م١٩٧٤بعة الثالثة  مصر، الط- شوقي ضيف، دار املعارف٠، دالنقد 

  حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت        ٠د: ، تح )ه٣٣٧ت( ، أليب الفرج قدامة بن جعفر     نقد الشعر  - 
 )ت٠د(لبنان، 

    حممد زغلول سالم، منشأة املعارف، دار       ٠د: ، تح )ه٤٠٣ت( ، لإلمام أيب بكر الباقالين    نكت االنتصار لنقل القرآن 
 )ت٠د(بورسعيد للطباعة، 

     حممـد   ٠ إبـراهيم الـسامرائي ود     ٠د٠أ: ، تح )ه٦٠٦ت( ، تأليف فخر الدين الرازي    هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز 
 م١٩٨٥ عمان - بركات محدي أبو علي، دار الفكر للنشر والتوزيع

      ع بعناية وكالة املعـارف     ، ملؤلفه إمساعيل باشا البغدادي، اجمللد األول، طب       هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني
 م١٩٥١ استنابول -اجلليلة يف مطبعتها البهية

        تـأليف اإلمـام جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر                  مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف علم العربية ،
 ) ت٠د(، عين بتصحيحه السيد حممد بدر الدين النعساين، دار املعرفة للطباعة والنشر، )ه٩١١ت(السيوطي

 حامت صـاحل الـضامن، وزارة الثقافـة        : ، تح )ه١٧٠ت( ه والنظائر يف القرآن الكرمي عن هارون بن موسى        الوجو
 م١٩٨٨ -ه١٤٠٩واإلعالم، دار احلرية للطباعة 



 

 

 )٢٢٥.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

    حممد أبو الفـضل إبـراهيم،      : ، تح )ه ٣٩٢ت(، للقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين      الوساطة بني املتنيب وخصومه
  .م١٩٦٦ - ه ١٣٨٦طبعة عيسى البايب احلليب وشركائه وعلي حممد البجاوي، طبع مب

 املقاالت والبحوث: 

     حبوث املؤمتر األول لإلعجاز القرآين املعقـود مبدينـة           حامت صاحل الضامن، ضمن    .اإلعجاز القرآين ونظرية النظم، د
 الدينيـة،   ، وزارة األوقاف والـشؤون    م١٩٩٠ نيسان   ٢١ -١٦ ،   ه١٤١٠ رمضان   ٢٦ - ٢١للمدة   السالم بغداد 

 .بغداد

     عبد اهللا اجلبوري، مستل من جملة آداب املستنصرية، العدد الثالث القسم الثاين، مطبعة              ٠، د  دراسة يف كتب ابن قتيبة 
  م١٩٧٨ بغداد - املعارف

   حممد يوسف الشرجبي، مقال ضمن جملة جممع اللغة العربية بدمـشق، اجمللـد التاسـع                ٠، د السيوطي وعلوم القرآن 
 م١٩٩٢ - ه١٤١٣ اجلزء الرابع، مطبعة الصباح والستون،
   

    حبوث املؤمتر األول لإلعجاز القرآين املعقود مبدينـة الـسالم    ضمنعبد الستار حامد،   . القرآن واإلعجاز العلمي، د
  .، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، بغدادم١٩٩٠ نيسان ٢١ -١٦ ، ه١٤١٠ رمضان ٢٦ - ٢١للمدة  بغداد

    حبوث املؤمتر األول لإلعجاز القرآين املعقود       ضمنحممد حسني علي الصغري،     . يف القرآن العظيم، د   مالمح اإلعجاز
، وزارة األوقـاف والـشؤون      م١٩٩٠ نيـسان    ٢١ -١٦ ،   ه١٤١٠ رمضان   ٢٦ - ٢١للمدة   مبدينة السالم بغداد  

 .الدينية، بغداد
 

        قد . مناهج العلماء يف دراسة إعجاز القرآن عرض ومناقشة،د Ƅحبوث املؤمتر األول لإلعجاز     ضمنوري احلمد،   غا
، وزارة األوقـاف   م١٩٩٠ نيسان   ٢١ -١٦ ،   ه١٤١٠ رمضان   ٢٦ - ٢١للمدة   القرآين املعقود مبدينة السالم بغداد    

 .والشؤون الدينية، بغداد

 الرسائل اجلامعية: 

       قسم الدين جامعة  - العلوم اإلسالمية  ، أطروحة مقدمة إىل جملس كلية     اإلمام السيوطي وكتابه اإلتقان يف علوم القرآن 
 وهي جزء من متطلبات درجة املاجستري من قبل الطالب عبد الوهاب إمساعيل عبد الرمحن األعظمي، بإشراف                 -بغداد
 م١٩٩٣ - ه١٤١٤ فرج توفيق الوليد الكبيسي ٠أ

      كلية التربية للبنات يف جامعـة بغـداد     رسالة تقدمت هبا سعاد كرمي بندر إىل جملس         ،  اإلنشاء غري الطليب يف القرآن الكرمي
 م١٩٩٧  - ه١٤١٨   كرمي حسني ناصح٠د٠وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا، بإشراف أ



 

 

 )٢٢٦.........( .............................................................) .المصادر والمراجع( 

       دراسة تقدم هبا شاكر شنيار بديوي إىل جملس كلية اآلداب يف جامعة            ،  الربهان يف علوم القرآن للزركشي دراسة وحتليل
 م١٩٨٦عدنان حممد سلمان ٠وهي جزء من متطلبات درجة املاجستري يف اللغة العربية، بإشراف دبغداد 

         رسالة تقدم هبا عز الدين حممد سلمان إىل جملس كلية           التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي دراسة لغوية وصفية حتليلية ،
 ٠د٠، بإشراف أ  )اللغة(وراه فلسفة يف اللغة العربية    التربية للبنات يف جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكت           

 م١٩٩٧ - ه١٤١٨عبد الوهاب العدواين 

        رسالة تقدم هبا الطالب أمحد رجب الكبيسي إىل جملس قـسم            التوجه اللغوي يف معترك األقران يف إعجاز القرآن ،
 رشـيد   ٠د٠ص علم اللغة، بإشراف أ    اللغة وعلوم القرآن وهي جزء من متطلبات درجة املاجستري يف اللغة العربية ختص            

 م١٩٩٧ - ه ١٤١٨عبد الرمحن العبيدي 

  ًرسالة تقدم هبا يونس هاشم الدوري إىل جملس كلية اآلداب يف اجلامعة املستنصرية وهي جزء مـن                  السيوطي بالغيا ،
 م١٩٨٧ - ه١٤٠٧ كامل حسن البصري ٠د٠متطلبات نيل درجة املاجستري يف اللغة العربية بإشراف أ

 رسالة تقدم هبا حيدر جبار      )ه٩١١( ملسائل اللغوية والنحوية يف كتاب معترك األقران يف إعجاز القرآن للسيوطي          ا ،
 جامعة الكوفة وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبـا،               -عيدان إىل جملس كلية اآلداب    

  م٢٠٠٠ - ه١٤٢١ عبد الكاظم حمسن الياسري ٠بإشراف أ



Conclusion 
  
    At the end, the following resnits have been concluded: 
    In the introduction, Al-Sewti seen that there is no end for the miraculous ness 
of the Hbly Quran. Also he lists the faces of the Quranic miracles in thirty face. 
It seems that Al-Sewti did write (Al-Mutarak) after writing (Al-Itkan) which is 
to be considered as being more comprehensive since it contains eighty topics 
while Al-Mutarak contains thirty five. 
    The rhetorical arts were of great importance for Al-Sewti. He tried to connect 
them with the Holy Quran  in making them miraculous .This was a means for a 
further end, i.e. stating the secret of the Quranic miraculous ness through the 
Quranic instances. The first rhetorical faces were those specialized in science at 
meaning .and this is the first chapter at the research in which we have reached 
the conclusion that Al-Sewti was free in his method. He didn’t do the common 
division of the arts of rhetoric, but differentiated each issue or art through 
miraculous and rhetorical face and he didn’t commit himself to the precise order 
in these rhetorical faces which were separated. In his research, he depended on 
the efforts of those who preceded him. But his effort wasn’t devoid of 
thumbprint of Jalal-Addin Al-Sewti, He had his own views concerning the 
rhetorical issues and that was learn in his opinion about equality, expatiation 
styles specially confirmation. Repetition. Turning the public on the private and 
what he said about the implied meaning. Which is a kind of omission, and his 
non- division of the style of composition  into imperative and not imperative, 
and his considering of begging and swearing among the imperative styles in the 
time in which such styles weren’t given any significance to be mentioned. 
    Concerning the miraculous rhetorical faces specialized in eloquence, and this 
is the second chapter of the research, it seems that the study was based on 
transferring all was mentioned by Al-Zargashi in the rhetorical arts within 
eloquence. His research can be described as being absolutely rhetorical in which 
he was a way from the artistic touch and taste realization in the analysis, but 
towards divisions and ramifications. In spite of all that, he had his own opinions 
and participations concerning the denial of metaphor in the Holy Quran, the use 
of reverse in some of the verses in the Holy Quran, his non-division of linguistic 
metaphor, and his making of coinage parallel to analogy and gathering them 
together into one miraculous face.  
    The third chapter is about the marvelous science in which Al-Sewti grouped 
some of the in corporeal and verbal beautifications in one miraculous face. Most 
of such beautifications were taken from Ibn Ebi Al-Isbaa Al-Masri and some of 
which taken from Al-Qizweeni, Al-Zarkashi and Ibn Hujjah Al-Hamawi. The 
purpose of Al-Sewti in this miraculous face is not searching, grouping and 
transferring but he had his own ideas which were clear and distinct. He used to 
object. Comment and add to the sayings of the rhetoricians and that was so clear 
a long his speech or talk about this miraculous face.  



 

    Concerning the division of verses, he didn’t search within the miraculous 
marvelous face, but he searched them in another face in  addition to his talking 
about marvelous beautifications that have a relationship with the Quranic 
divisions. Al-Sewtis material concerning this miraculous face depended on 
transferring all was mentioned by Al-Zarkashi about the Quranic division. In 
spite of all this, our author had his own stops which showed us his own views, 
like describing the end of the verse as division but not rhyme, comparing it with 
the rhyme that distinguished the speech of the Arabs and in doing that he made a 
distinction between the Quranic verses and the rhyme used by the Arabs, and 
also citing, from the Holy Quran, the art of inlayment to prove its mentioning in 
the Holy Quran. 
    At the beginning of this work, I got the feeling that  Al-Sewti was no more 
than a transporter of the efforts of those who preceded him in spite of his own 
confession that the gratitude goes back to the nation of Muhammad and in his 
work he was no more than a transporter of their speeches and as elector from 
their various books    in all domains. In some rhetorical issues, he had         
certain stoppages, touches, objections, additions and participations. In other 
issues, he was a transporter stating the speeches and views of the other 
rhetoricians. This is why gratitude goes to him for keeping texts from the best 
books that were under gone a great deal of hard times. 

    From the sources mentioned by Al-Sewti, it has become clear to us that he 
had the morals of the good scientists in that he was precise and trustee in 

transferring and collecting the, texts. Also he was right in mentioning that he 
was more organized than Al-Zarkashi, the author of Al-Burhan, in that he 

collected the marvelous beautifications and put them together in one miraculous 
face. Finally, we can say that Al-Sewti was a great encyclopedia and going to 
his books is sufficient and enough and there is no  need to go more books and 

sources.  
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