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Abstract 

 

Arab Writers and poets had a great knowledge of Elim-ul Badea (علم البديع), 

Before Islam. Elm-ul Badea (علم البديع) can be found extensively both in their 

poetry and prose. With the advent of Islam and the revelation of Quran (a literal 

Miracle of Allah Al-Mighty), rhetoric has reached to its peak, which made it the 

center of attention for the Writers and intellectuals. They have made their 

researches of Quran from different angles, i.e. the lexicon miracles, literal 

interpretation, style and rhetoric of the Holy Book, but Elm-ul- Badea (علم )البديع 

is such a part of literature which is always open for more research, so this 

research focuses on the Moral enhancers (المحسنات المعنوية) which is a part of the 

Elm-ul-Badea in the Quran. This work will throw light on those verses of Quran 

in which Moral enhancers(المحسنات المعنوية) are present, and are defined as 

rhetorical explanations beside the definition of Elm-ul-Badea, its development 

stages, and the difference of opinion among the scholars about the topic. 

 

Quran is the Holy Book of Allah Al-Mighty and is the Miracle of the Holy 

prophet Muhammad peace be upon Him, which challenged the whole world to 

bring verses like it, and it appeals the human being to think in its meanings. I 

tried to explore the المحسنات المعنوية of Quranic rhetoric. There is a great scope for 

researchers to explore the Moral enhancers  المعنويةالمحسنات  of Quranic Rhetoric. 

I have used descriptive and analytical approach while doing this research to 

attain the required results.  

 

Key words: Elum -Ul- Badea, - Albalaghah – Holy Quran, Analysis- etc. 
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 المقدمة
البالغة خلدمة القرآن  بدأتقد العلمي األديب، و  إن للبالغة دور كبري يف تاریخ العرب

، وتساعد البالغة على معرفة دمة اللةة العربیة وعلومااخلوضعت وأیضًا ، وبیان إعجازه لعظیما
وهو علم عرفه العرب منذ العصر معاين القرآن، وأسرارالتعبري فیه، والوجوه احملتملة جلمله وتراكیبه. 

يف نتاجام الشعري والنثري، والبدیع فن من فنون البالغة، مكمل اجلاهلي ومارسوه طوال السنني 
للمعاين والبیان، انتشر يف كالم العرب وخطبام ووصایاهم، وهلذا كثرت يف نثر األولني أنواع من 
البدیع، مثل السجع واجلناس والطباق وحسن التقسیم. وملا جاء العصر االسالمي ونزل القرآن على 

سلم مل یبتعد القرآن عن لةة العرب الفصحاء وأسلوهبم بل جاء مشاركا يف حممد صلى اهلل علیه و 
 يف تطور هذا االجتاه.لةتام وأسلوهبم، وشادت اللةة العربیةازدهارا كبريا 

وقد برز االجتاه البدیعي يف القرآن الكرمی بشكل واضح، بل إن ُسَورَا بكاملاا قامت على 
لفاء والوالة هبذا األسلوب القرآين عالوة على ما أخذوه من البناء البدیعي. وقد تأثر بعد ذلك اخل

أجدادهم قبل اإلسالم من مثل هذا، فجاءت رسائلام وخطبام ووصایاهم فیه الكثري من احملسنات 
البدیعیة. كما برز البدیع يف العصر األموي والعباسي، فقد مال كثري من الباحثني البالغیني إىل 

غیة بيیات القرآن الكرمی، وقد كانت يف كثري من األحیان وسیلة مامة االستشااد على الفنون البال
 لتوضیح املقصود بتسمیة معینة من هذه الفن.

وقد اهتم العلماء بدراسة ظاهرة البدیع يف القرآن الكرمی من جوانب متعددة بدأ من ابن 
ن اجملال الزال واسعا املعتز وابن قتیبة ومرورا باجلاحظ واجلرجاين والسكاكي إىل عصرنا هذا، لك

 دارسات مستقلة يف القرآن الكرمی.للبحث والدراسة، وميكن أن یتناول كل أنواع البدیع ب

 أهداف البحث
  نورد جممل ما هندفه من هذه الدراسة:

 دراسة تطبیقیة على الرتاكیب القرآنیة املعجزة -علم البدیع -القضایا البالغیة دراسة حماولة .1
 حماولة حتدید السورة القرآنیة اليت تكثر فیاا ظاهرة علم البدیع.  .2
 حماولة حتدید الصور لعلم البدیع اليت كثر ورودها يف القرآن الكرمی. .3
حماولة إبراز الدالالت واإلحياءات اليت تستمد من تلك الصور البدیعیة الواردة يف الرتاكیب  .4

 القرآنیة املعجزة



و م االسہیم-فہِم اسالم
عل
ج لّہ 
م
 2020 وجن-ونجری  شش امیہ یقیقحت 

209 

 ت البحثإشكاليا
 أن یكون هذا املقال جوابا عن األسئلة التالیة:قد حاولنا 

 أي مدى وردت الصورة البدیعیة يف الرتاكیب القرآنیة؟إىل  .1
 هل تكثر الصور البدیعیة يف السورة املكیة أم السورة املدنیة؟ .2
 ما هي الصور البدیعیة اليت كثرت ورودها يف الرتاكیب القرآنیة؟ .3

 مفهوما واصطالحا علم البديع
وهو من أهم فرع من علوم البالغة خيتص  1أبدع الشيء وابتدعه، اخرتعه.البدیع لةة 
.وعّرفه اجلرجاين يف التعریفات بأن "هو علم یعرف به من جانب اللفظ واملعىنبتحسني أوجه الكالم 

وجوه حتسني الكالم بعد رعایة مطابقة الكالم ملقتضى احلال، ورعایة وضوح الداللة، أي اخللو عن 
 باخلصوص، و سور القرآن وآیاته منكثريا وهو فن من فنون البالغة العربیة ورد يف   2املعنوي".التعقید 

 األجزاء األخرية من القرآن.

 أهمية علم البديع وعالقته بعلم المعاني والبيان
مكانة عند القدماء ملا كان له من تأثري حصل علم البدیع أحد علوم البالغة الثالثة وقد 

يف جتمیل الصورة الشعریة، وهو تابع للفصاحة والبالغة. یقول صاحب الطراز يف كتابه: "اعلم أن 
هذه األنواع الثالثة أعىن علم املعاين والبیان وعلم البدیع، ميخذها خمتلفة، وكل واحد مناا على 

مثاال لیكون داال علیاا ومبینا ملوقع كل واحد مناا، حظ من علم البالغة والفصاحة، ولنضرب هلا 
وهو أن تكون حبات من ذهب ودرر وآللئ ویواقیت، وغري ذلك من أنواع األحجار النفیسة، مث 
إهنا ألفت تألیفا بدیعا بأن خلط بعضاا ببعض وركبت تركیبا أنیقا، مث بعد ذلك التألیف، تارة جتعل 

نق، ومرة مبنزلة القرط يف األذن، فاأللفاظ الرائقة مبنزلة الدرر تاجا على الرأس، ومرة طوقا يف الع
والآللئ، وهو علم املعاين، وتألیفاا وضم بعضاا إىل بعض، هو علم البیان، مث وضعاا يف املواضع 
الالئقة هبا عند تألیفاا وتركیباا، هو علم البدیع، فوضع التاج على الرأس بعد إحكام تألیفه هو 

، ولو وضع يف الید أو الرجل، مل یكن موضعا له، وهكذا الكالم بعد إحكام وضع له يف موضعه
تألیفه یقصد به مواضعه الالئقة به، وما ذكرناه من املثال هو أقرب ما یكون يف هذه العلوم الثالثة 

وعلم البدیع هو تابع للفصاحة والبالغة، فإذن هو صفو الصفو وخالص ومتییز مواقعاا، 
 3."اخلالص
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 لتداخل بني الفنون الثالثة  املعاين، البیان، البدیع:أمثلة ا
 خذ مثاًل املبالةة اليت مسوها "التبلیغ" يف قول ابن الرومي:

 لو أن بیتك یابن یوسف ممتٍل  إبَ رًا یضیق هبا فناء املنزل"
 4."وأتاك یوسف یستعريك إبرة لیخیط َقد قمیصه لن تفعل

 یقصد البخل، ترى أن الشاعر مل وانظر إىل غرض الشاعر من وصف ماجوه بصفة
ألهنا فیه مشاورة معروفة، ولكنه قصد إىل وصفه مبنتاى البخل  ،وصف هذا البخیل مبجرد صفة

والبلوغ يف هذا الوصف أحط درجاته، فاختار من املعاين ما یؤدي هذا الةرض ویطابقه، فلیس أهون 
من اإلبر يف البذل والعطاء خصوًصا إذا كانت كثريات یضیق هبا فناء املنزل، ولیس أمعن يف البخل 

ة واللؤم من الضن بإبرة واحدة من هذا الكم اهلائل من اإلبر على من والشح وأبلغ يف اخِلس
یستوجب حاله اإلیثار والبذل لرفق اخلرق وضم املمزق، وال سیما إذا كان الطالب هلذا الشيء 

أعين: مقام اهلجاء -یوسف، ولئن كان الشاعر مبالًةا هلذا الوصف فإن املقام  وهحلقري هو أبا
جیه أشنع صفات الذم للمذموم واملبالةة فیاا، ولو نقص الشاعر عن هذه مما یستدعي تو  -الالذع

الدرجة اليت َوصم هبا ماجوه من البخل ملا وصل إىل غرضه، فاملبالةة فیاا داخلة يف غرض الشاعر 
 بصفة البالغة، وقس على هذامرتبطة باحلال الذي أراد لكالمه أن جييء مطابًقا هلا، حىت یوصف 

الةة، وستجدها مرتبطة باحلال واملقام واألغراض اليت قیلت فیه.وخذ حسن التعلیل يف مجیع أمثلة املب
 قول أيب الطیب املتنيب:

 5."ما به قتل أعادیه ولكن یتقي إخالف ما ترجو الذئاب"
فقد قالوا: أن الباعث على سفك دماء األعداء هو إهالكام والتخلص منام، حىت یصفو 

ولكن الشاعر یرى أن هذا لیس علة لقتل املمدوح أعداءه، وإمنا باعثه اجلو، وتأمن النفس غائلتام، 
على قتلام هو متكن الكرم من نفسه، حىت صار یتقي إخالف ما تأمله الذئاب على یدیه من اتساع 
رزقاا من قتاله، ولو تأملت ما قالوه لوجدت أن هذا الصنیع الذي جلأ إلیه الشاعر مل یكن لكالمه أن 

داخل يف بالغة  -أعين: حسن التعلیل-یقع موقعه من البالغة بدونه، فاذا األسلوب یقوى، وال أن 
الكالم يف صمیماا، ویكفي ما علق به إمام البالغیني عبد القاهر اجلرجاين على هذا البیت تدلیاًل على 

فیما ما نقول، فقد قال: اعلم أن هذا ال یكون حىت یكون الستئناف هذه العلة املدعاة فائدة شریفة 
یتصل باملمدوح، أو یكون هلا تأثري يف الذم، كقصد املتنيب ها هنا يف أن یبالغ يف وصفه بالسخاء 
ق رجاء الراجینا، وأن جينبام اخلیبة يف آماهلم  واجلود، وأن طبیعة الكرم قد غلبت علیه، وحمبته أن یصدِّ
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قع أن یتسع علیاا الرزق قد بلةت فیه هذا احلد، فلما علم أنه إذا غدا للحرب غدت الذئاب تتو 
 وخيصب هلا الوقت من قتلى ِعداه، كره أن خيلفاا، وأن خيیب رجاءها وال یسعفاا.

وفیه نوع آخر من املدح، وهو أنه یازم العدا ویكسرهم كسرًا ال یطمعون بعده يف املعاودة، 
 6.ظ واحلنطرف يف القتل؛ طاعًة للةیفیستةين بذلك عن قتلام وإراقة دمائام، وأنه لیس ممن یس

یتجلى بكل وضوح مما ذكرنا من األمثلة ورأي صاحب الطراز أن علم البدیع لیس علما 
منعزال عن املعاين والبیان أو أقل حظا وأمهیة مناما، بل هو يف رتبتاما كفن وعلم. كما نالحظ أن 

التامة من  موضوعاته تتداخل يف موضوعات علم املعاين والبیان. ولذلك حيتاج البدیع إىل العنایة
 دارس علم البالغة، خاصة إذا كان البدیع داخال يف اإلعجاز القرآين.

 المحسنات البديعية
 هاتأثري مشاعره، ولعواطفه و ن هبا إلظاار ااحملسنات البدیعیة هي من الوسائل اليت یستع

املعىن الذي یقصده األدیب، أما إذا  مقصدةإذا كانت قلیلة و  لطیفةتكون  هي، و أیضا يف النفس
 .،وكثرهتا یدل على عجز األدیب وضعف األسلوبمجاهلایفقدتأثريها و جاءت كثرية ف

،ويف احلقیقة مثانیة عشر نوعا احملسنات البدیعیة ه( 296)ت:  ابن املعتز  قد اخرتع
صفي الدین احللى  ااصلو  هنا تكاثرت على أیدي علماء البدیع بعده حىتألكثريةتلك احملسنات  

أساسني ومها: احملسنات تنقسم إىل قسمنيوهي ه( مائة ومخسة وأربعني يف بدیعیته. 750)ت: 
واحملسنات املعنویة: . بالتبعیةاللفظیة: وهي اليت تستادف أساسا وأصال حتسني اللفظ وحتسني املعىن 

وسوف نتناول أیضا. ني اللفظ وهي اليت تستادف حتسني املعىن أساسا وأصال وإن كانت تفید حتس
 احملسنات املعنوية بدراسة أنواعها ومواضعها يف القرآن الكرمي يف هذا املقال.

 المحسنات المعنوية 
إىل اللفظ، فتعمل  احملسنات املعنویة هي اليت یرجعفیاا التحسني إىل جانب املعين أوال مث

الداللة املرجوة من الكالم، واخلالیة من  احملسنات البدیعیة املعنویة على حتسني املعىن مع وضوح
"أما : عن احملسنات املعنویة قائالً  هباء الدین السبكي وقالالةموص املفرط املؤدي اىل التعقید.

 7املعنوي، فاو عبارة عما یزید املعىن حسنا".
 ....من أشار أنواع احملسنات املعنویة املوجودة يف القرآن الكرمی
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 المطابقة / الطباق
لةة: اجلمع بني الشیئني، وهو  8یسمى الطباق والتطابق والتطبیق، املشتق من "طبق".

 9ويف القرآن "َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا".
ويف االصطالح: هو اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم. قال أبوهالل العسكري "قد 

نأجزاء الرسالة أو اخلطبة أو أمجع الناس على أن املطابقة يف الكالم هي اجلمع بني الشيء يف جزء م
"وهو اجلمع  10بیت من بیوت القصیدة مثل اجلمع بني السواد والبیاض واللیل والناار واحلر والربد".

 11بني معنیني متضادین متقاربني يف اجلملة، وخمتلفني يف املعىن، كللیل والناار".

 الطباق والمقابلة
 اليت ترجع إىل حتسني املعىن، وقدوهىي هنالك نوع آخر الذي مساه العلماء باملقابلة 

خمتلطة مع الطباق، هي بعضام  وقالمستقلة بذاهتا، العلماء هىي بعض فقال  اااختلف العلماء فی
 قدامة ابن جعفر فن مستقل بذاته.وعد 

مناذج للمقابلة اجلیدة وأثرها يف الكالم عن  :ذكر أ/ عادل حممد فتحي يف مقالته
"كثري من البالغیني یرون أن املقابلة نوع من  حیث قال:ریقني حول الطباق واملقابلة، اختالف الف

لطباق وأقسامه، بقوله: الطباق، وأهنا داخلة فیه، واخلطیب القزویين، یذكر هذا اللون بعد فراغه من ا
، السكاكيعند ، وكذلك فعل غريه من املتأخرین، وأما ملقابلةودخلت املطابقة ما خيص باسم ا

برأسه، وعرَّفاا بقوله: أن جتمع بني شیئني متوافقني أو أكثر، وبني  هي قسم مستقلاملقابلة :فقال
من قال بعض العالمة عبد احلكیم، فقد رجح رأي السكاكي.و  لسكاكيضدیاما،وقد تبع ا

املقابلة یدخل املقابلة أعم من الطباق، فإن ل املطرزي: قا كماالبالغیني أن املقابلة أعم من الطباق،
 قول أن ناإىل هذه اآلراء وجد ناوإذا نظر ،َغیث اجلود، فلم یعترب التنايففیاا، حنو: أن تبنوا الدنیا و 

،فنحن دقیق فرقه ان بیناا وبینك  ن املقابلة وإن اختصت باسم مستقلراجح أل اخلطیب وَمن تبعه
فلسنا بعیدین عن اللون السابق وهو إذ نتعرض للمقابلة على أهنا لون من ألوان احملسنات البدیعیة، 

  12الطباق، بل ما زلنا يف رحابه".

 أنواع الطباق
قد ذكرنا أن الطباق هو اجلمع بني الشيء وضده، وهذا اجلمع یكون على احلقیقة أو اجملاز، 
واحلقیقة تكون لفظیة ومعنویة واجملاز أیضاً، وتكون إجيابا وسلبا واجملاز أیضا، فعلى هذا یقسم علماء 
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  وسليب.البالغة الطباق إىل حقیقي وجمازي وكل مناا إما لفظي ومعنوي، وأیضا كل مناا إجيايب
االول: قاسیمه أن نقسمه أوال إىل قسمني:هنالك تقسیمات عدیدة، ومن أسال ت

 .الطباق اللفظي، والثاين: الطباق املعنوي

 وهو على ثالثة أقسام: االول: الطباق اللفظي:
طباق السلب واإلجياب:هو ما جاءت فیه إحدى الكلمتني منفیة، واألخرى مثبتةأو إحدامها  : أ

 هبأن ،حتریر التحبري :ابن أيب اإلصبع العدواين يف كتابهوعرفه  13واألخرى مأمور هبا.مناي عناا 
أن یأيت املتكلم جبملتني أو كلمتني، إحدامها موجبة واألخرى منفیة، وقد تكون الكلمتان : هو 

 15."خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنْ ُفَسُامْ خُيَاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَما "جاء يف قول اهلل تعاىل كما  14منفیتني.
وقع طباق السلب واإلجياب يف هذه اآلیة، ألن اهلل تعاىل یبني للمنافقني أهنم خيادعون أنفسام 

قابلام على بإظاارهم إمياهنم بالرغم من أهنم یسرتون كفرهم وجحودهم، فقال "خيادعون اهلل" و 
یشعرون " ألن املنافق یظن أنه حيسن وما خيدعون إال أنفسام وما اعتقادهم ذلك بقوله "

لنفسه، وهو بذلك یوقعاا يف غضب اهلل، فذلك خداع املنافق نفسه، فالطباق بني "خيدعون" 
 و "ما خيدعون" هي طباق سلب بإجياب اخلداع، ونفیه ألهنما ضدان.

 طباق احلقیقة:هو ما كان اللفظان فیه متضادین وكان معنامها متضادین كذلك.  ب:
عبد الفتاح الشني بأن "الطباق احلقیقي هو ما كان طرفاه بألفاظ احلقیقة امسني أو  وعرفه د

َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى * َوأَنَُّه ُهَو أََماَت "مثل قوله تعاىل:  16فعلني أو حرفني أو خمتلفني".
 17."َوَأْحَیا * َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنْ َثى

وذكر  18طباق احلقیقة بني "أضحك وأبكى، وبني أمات وأحیا، وبني الذكر واألنثى".وقع 
 19."وقع الطباق يف هذه اآلیة بني أضحك وأبكىأستاذ د رحیم مجعة اخلزرجي فقال "

وعرفه د عبد الفتاح الشني بأن "الطباق  20طباق اجملاز:هو ما كان طرفاه أو أحدمها جمازا.  ج:
مثل قوله تعاىل!}أََوَمْن َكاَن  21طرفاه غري حقیقني اي مستعمالن يف اجملاز". اجملازي هو ما كان

َناُه{. الطباق اجملازي هنا وقع بني لفظي "میتا" و "أحیینا"، واملراد باملیت يف اآلیة  22َمْیًتا فََأْحیَ ی ْ
ا على سیاق اآلیة هنا یدل على أن املوت واحلیاة لیسالكرمية "الضال"، وب  أحییناه "هدیناه".

ویقول الزخمشري "مثل  23احلقیقة وأن معنامها على التتابع الضالل واهلدایة فاما إذن جماز.
الذي هداه اهلل بعد الضاللة ومنحه التوفیق للیقني الذي ميیز به بني احملق واملبطل واملاتدي 

 24والضال مبن كان میتا فأحیاه اهلل وجعل له نورا ميشى به".
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 الثاني: الطباق المعنوي
الطباق املعنوي هو مقابلة الشيء بضده يف املعين كما عرفه د عبد الفتاح يف كتابه بأن 

: مثل قوله تعاىل 25الطباق املعنوي "هو ما كانت املقابلة بني الشيء وضده يف املعين ال يف اللفظ ".
َا أُْنزَِل إِلَْیَك ِمْن َربَِّك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو " الطباق املعنوي الكرمية وقع يف اآلیة  26."َأْعَمىأََفَمْن یَ ْعَلُم أمنَّ

ال بني یعلم والعمي، كما قال د ابراهیم حممود عالن يف كتابه البدیع يف القرآن "فاملعلوم أن ضد اجل
العمى، ولكن التعبري القرآين جييء على هذا الشكل، حیث یقابل بني "یعلم"  البصر ، وضدالعلم

ما مها مبتضادتني لفظا، ولكن اجلال الذي هو ضد العلم یشبَّه وأعمى" أي بني العلم والعمى، و 
صاحبه باألعمى، ألنه ال یقوى على التمییز بني احلقائق، وال شك أن العمى هنا منظور إلیه مبعناه 

 27غري احلسي إذ املراد به اجلال أو الضالل، ومها ضدان لعلم واهلدى.
ألنه يف احلقیقة خيدم هدف التحسني يف  إن الطباق من أهم حمسنات البدیعیة املعنویة  

اللفظ كما خيدم هدف التحسني يف املعين، فوعاه جاذب ملا فیه من تضاد الفت بةض النظر عن 
نوعه، وعلى هذا فالطباق أساس مجايل مام يف مجال التتابع النصي، وحمور معنوي تدور حول 

 ظالل وإجيادات متعددة.

 التورية
ابن ايب اإلصبع وابن مالك  سكاكي والقزویين باإلیاام، وأمایسمیاا االمام الرازي وال

 29لةة: مصدر َوَریُت، ووریت الشيء وواریته: أخفیته وتواري هو: استرت. 28بالتوریة. اهنایسمی
أيب اإلصبع واصطالحا: هي أن تكون الكلمة مبعنیني، فرتید أحدمها، فتوري عنه باآلخر.وعرفاا ابن 

يف كتابه حتریر التحبري بأن "هي أن تكون الكلمة حتتمل معنیني، فیستعمل املتكلم أحد  العدواين
وأحسن القول ما ذكر شیخ مرعي  30احتمالیاا ویامل اآلخر، ومراده ما أمهله ال ما استعمله".

نیان احلنبلي "ویقال هلا اإلیاام والتوجیه والتخییل والتوریة، وهي أن یذكر املتكلم لفظا مفردا له مع
حقیقان، أو حقیقة وجماز، أحدمها قریب واآلخر بعید، فريید املتكلم املعين البعید، ویوري عنه باملعىن 

خُيَاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذیَن "مثل قوله تعاىل: 31القریب، فیتوهم السامع أنه یرید القریب ولیس كذلك".
اشتملت اآلیة الكرمية على أسلوب التوریة، حیث  32."ُعُرونَ آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنْ ُفَسُاْم َوَما َیشْ 

مع اهلل تعاىل بلفظ اخلداع. واملراد بقول اهلل عز وجل:  -املنافقني -املتامذكر اهلل سبحانه وتعاىل مع
" اإلشعار بأهنم ملا حاولوا أن خيادعوا من ال خيدع، كانوا خمادعني وما خيدعون إال أنفسام"
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اخلداع إمنا ميكن وقوعه من ال یعلم البواطن واألسرار، فأما من یعلم البواطن واألسرار ألنفسام. ألن 
فالذي دخله يف اخلداع فإمنا ال خيدع إال نفسه، وهو الیشعر بذلك. واحلاصل أن املنافقني مينوهنا 

 33أمانیام الباطلة، وهي كذلك متنایم، وتلك هي حقیقة النفس وذاهتا.

 االعتراض
يف الرتكیب جبملة معرتضة ال تكون زائدة بل حتتوي على فائدة بالغیة. یقول ابن  وهو أن تأيت

املعتز عن هذا األسلوب بأنه، هو: اعرتاض كالم يف كالم مل یتم معناه مث یعود إلیه املتكلم أو الكاتب 
ال مث 35."أن تدرج يف الكالم ما یتم املعىن بدونه:"وعرفه السكاكي يف مفتاح العلوم بأن هو 34.فیتمه

رِی"ذلك قول اهلل تعاىل يف سورة البقرة: وَّاِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتطَاِّ  * نفَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْیُث أََمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الت َّ
رِیَن"  36."ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكمْ  وَّاِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتطَاِّ بُّ الت َّ اعرتاض قصد به تقدیر فاجلملة "ِإنَّ اللََّه حيُِ

املمتثلني ألوامر اهلل بإتیان نسائام يف املكان احملدد من قبله، وهو مكان النسل، كما فیه إشارة إىل عةو 
 اهلل عمن كان یفعل غري ذلك قبل نزول هذه اآلیة، مث تاب بعد نزوهلا.

 أغراض االعتراض
ليت یأيت ألجلاا االعرتاض، ونذكرها قد حفلت كتب البالغة والتفسري وعلوم القرآن بذكر األغراض ا

 باختصار، مناا:
 َنا لِنُ ْفِسَد يف اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا ":تقریر الكالم: كقوله تعاىل قَاُلوا َتاللَِّه َلَقْد َعِلْمُتْم َما ِجئ ْ

 38املراد منه تقریر إثبات الرباءة من هتمة السرقة. 37."َسارِِقنيَ 
  :39."َوجَيَْعُلوَن لِلَِّه اْلبَ َناِت ُسْبَحانَُه َوهَلُْم َما َیْشتَ ُاونَ "عز وجل:مثال ذلك قول اهلل قصد التنزیه 

 40االعرتاض هنا لةرض التنزیه والتعظیم، وفیه الشناعة على من جعل البنات هلل.
  :احِلَاِت ِإنَّا اَل ُنِضیُع َأْجَر َمْن َأْحَسنَ "قصد التأكید َعَماًل * أُولَِئَك  ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

توكید املعىن، وذكرت بأفضاله أفاد أسلوب االعرتاض يف اآلیة الكرمية  41."ٍ هَلُْم َجنَّاُت َعْدن
 تعاىل، ونبات على حسن جزائه.

  :بُّ "كون الثاىن بیان لألول وَّاِبنَي َوحيُِ بُّ الت َّ رِیَن * فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْیُث أََمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِ اْلُمَتَطاِّ
 مها مجلتان أوكالمان متصالن معىن ألن الثاين بیان لألول، وتفسري له. 42."ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكمْ 

  !ُه َوْهًنا "ختصیص أحد املذكورین بزیادة تأكید: كقوله تعاىل ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ََحََلْتُه أُمُّ َنا اإْلِ ی ْ َوَوصَّ
 فائدة االعرتاض يف اآلیة 43." َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْیَك ِإيَلَّ اْلَمِصريُ َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه يف 
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 الكرمية تذكري الولد مبا َحلته والدته من املشقة الكبرية واجلاد املضين أثناء َحله وفصاله.
  ورد االعرتاض هنا  44."اللَُّه آِمِننيَ َتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاَء "َ ل اهلل عز وجل: التربك: كقو

 لتربك.ل
وهناك أغراض أخرى مناا السخریة والتاكم، والرتغیب، والتسلیة، والتعظیم، والدعاء، 
والتوضیح، والتفسري وغريها، اليت الميكن إحصائاا للباحث، ألهنا تتداخل يف املوضع الواحد، 

أحد املعاصرین على قول البالغیني: إن  فنجده یفید جمموعة من األغراض مرة واحدة. كما علق
اجلملة االعرتاضیة تأيت إلفادة الكالم تقویة وتسدیدا وحتسینا، وأغراضاا عند البلةاء كثرية یصعب 

ووجه حسن االعرتاض على اإلطالق حسن اإلفادة، مع جمیئه "وقال اخلطیب القزویين  45حصرها.
 46."سنة تأتیك من حیث ترتقبااجميء ما ال معول علیه يف اإلفادة، فیكون مثل احل

 اللف والنشر
أن جتمع أو تلف بني شیئني يف الرتكیب مث تتبعاما كالما مشتمال على متعلق  وهو:

بواحد وبيخر من دون تعیني أو تصریح أو إشارة ثقة بأن القارئ أو السامع یرد كال مناما على ما 
 دوالتنبیاات عنه "بأن یذكر متعدد مث یتم مبتعدویقول حممد اجلرجاين يف كتابه اإلشارات  47هو له.

فاللف والنشر هو ذكر متعدد إما تفصیال أو إمجاال مث ذكر  48آخر على ترتیبه أو على غري ترتیب".
 ما لكل مناما دون تعیني، وهو ینقسم إىل قسمني األول: املفصل، والثاين: اجململ.فاملفصل نوعان:

ْدَك یَِتیًما َفيَوى، َوَوَجَدَك ":قوله تعاىل ، ومنذلكأن یكون النشر على ترتیب اللف :األول َأملَْ جيَِ
َاْر، َوأَمَّ  اِئَل َفاَل تَ ن ْ ا السَّ ا اْلَیِتیَم َفاَل تَ ْقَار، َوأَمَّ ا بِِنْعَمِة َربَِّك َضاالا فَ َاَدى، َوَوَجَدَك َعاِئاًل فََأْغىَن، فََأمَّ

ثْ  رد مث الیتیم والضال والعائل  :، هم ثالثةة ذكر اهلل سبحانه وتعاىلى الكرمي ففي هذه اآلیة 49."َفَحدِّ
بالتصدق هبا، زجر طالب العلم والتحدث بنعمة اهلل ،و قار الیتیم سوىعلیاا ثالثا على الرتتیب 

الزخمشري: "وقیل أما إنه لیس  العالمة مرتبة حبسب ما جاء يف اللف.وقال نالحظااوهي كما 
 50."بالسائل املستجدي ولكن طالب العلم إذا جاءك فال تناره

أَفَ َلْم یَ َرْوا ِإىَل َما بَ نْيَ أَْیِدیِاْم َوَما ": مثل قوله تعاىل ،النشر على غري ترتیب اللف فیه ماكان :والثاني
َماِء َواأْلَْرِض ِإْن َنَشْأ ََنِْسْف هِبُِم اأْلَْرَض َأْو  َماءِ َخْلَفُاْم ِمَن السَّ  51."ُنْسِقْط َعَلْیِاْم ِكَسًفا ِمَن السَّ

َماِء َواأْلَْرِض" مث جاء النشر بذكر  فقد كان اللف فیما بني "َما بَ نْيَ أَْیِدیِاْم َوَما َخْلَفُاْم ِمَن السَّ
 األرض أوال مث بذكر كسف من السماء خمالفا بذلك ترتیب اللف.
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ال ذلك قول اهلل مث 52على متعدد مث یذكر املتعددات.مل تلفظ واحد یشاالتیانبهو :اجململ :والثاني
ُاْم ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكمْ عزوجل ِإْن ُكْنُتْم  :" َوقَالُوا َلْن َیْدُخَل اجْلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِی ُّ

فضمري  "هودا أو نصارى:"النشرمث كان  ،لن یدخل اجلنة أحد قوله تعاىل: فتقدیر اللف 53َصاِدِقنَي"
 جيمل الیاود والنصارى. :قالوا "الواو يف

فاحلاصل أن اللف والنثر عند البالغیني هو: االتیان مبتعدد مث االتیان لكل جزء من هذا  
املتعدد مبا یالئمه ویناسبه على الرتتیب أو بدون مالحظة الرتتیب. وهو أسلوب بدیع، ونوع لطیف من 

 زید النص حسنا ویكسب به بعدا ومجاال.أصناف البدیع ی

 حسن االبتداء / براعة االستهالل
هو أسلوب من أسالیب علم البدیع وأصنافه، ورد يف كتب البالغة مبسمیات عدیدة،  

كره أبو اهلالل العسكري حتت املسمى: مبادي الكالم، وذكره ابن رشیق يف باب : املبدء حبیث ذ 
املبادئ واملطالع، وابن أيب اإلصبع حتت املسمى: حسن  واخلروج والناایة، ومساه : باب

واالستاالل يف اللةة یطلق على أول ظاور اهلالل، مث استخدم ألول كل شيء  54االبتتداءات.
أن "هي وابتدائه. أما الرباعة فاي مصدر برع الرجل إذا فاق أقرانه يف العلم أو غريه. ويف االصطالح:

مبا یناسب الةرض املقصود.یعين أن یتخري األدیب من األلفاظ ما كالمه یستال الناثر أو الشاعر 
یناسب املقام، فإن كان يف مقام املدح فإنه یستال كالمه مبا یدل على رفعة املمدوح أو شجاعته، وإن  

هي ضرب من ضروب الصنعة و  كان يف مقام التعزیة فإنه یبدأ مبا یدل على حسن التصرب واملواساة.
البیان ونقاد الشعر بأن یبدأ املتكلم مبعىن ما یرید تكمیله، وإن وقع يف أثناء  اليت یقدماا أمراء

أن یشتمل أول الكالم على ما یناسب احلال املتكلم فیه :"وقال السیوطي يف اإلتقان: هو 55."الكالم
 56."ویشري إىل ما سبق الكالم ألجله

األدب بأن "هو عبارة عن وقال اخلطیب القزویين يف اإلیضاح، وابن حجة احلموي خزانة 
ساولة اللفظ وصحة السبك ووضوح املعىن ورقة التشبیه وجتنب احلشو وتناسب القسمني، وأن 

 عبد الفتاح الشني يف كتابه البدیع يف ضوء أسالیب القرآنوقال د 57یكون البیت متعلقا مبا بعده".
مثل  58داال على غرض املتكلم"."وشرط حسنه يف النثر أن یكون افتتاح اخلطبة أو الرسالة أو غريها 

ینِ ":قوله تعاىل وردت سورة الفاحتة متاما  59"احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي * الرََّْحَِن الرَِّحیِم * َماِلِك یَ ْوِم الدِّ
 على أسلوب براعة االستاالل، ألن السورة دلت على مضامني القرآن متاما.
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وقال ابن عاشور يف كتابه التحریر والتنویر عن سورة الفاحتة فقال "سورة الفاحتة مبا تقرر 
منزلة من القرآن منزلة الدیباجة للكتاب، وهذا األسلوب له شأن عظیم يف صناعة األدب العريب، 

 ألنه أعون للفام وأدعى للوعي. وقد رسم أسلوب الفاحتة للمنشئني قواعد مام للمقدمة: 
إجياز املقدمة: لئال متل نفوس السامعني بطول انتظار املقصود وهو ظاهر يف  :عدة األولىالقا

 الفاحتة.
أن تشري إىل الةرض املقصود وهو ما یسمى براعة االستاالل ألن ذلك یایئ السامعني  :الثانية

ضا ظاهر لسماع تفصیل ما سريد علیام فیتأهبوا لتلقیه إن كانوا من أهل التلقي فحسب.... وهو أی
 60."يف سورة الفاحتة

فواتح السور بأن " اإلمام السیوطي يف كتابه: معرتك األقران يف إعجاز القرآنوذكر 
وخواتیماا، بدایات السور واآلیات القرآنیة كلاا یوجد فیاا براعة االستاالل، مثل سورة الفاحتة هي 

مقاصد القرآن الكرمی، وهذا هو مطلع القرآن الكرمی، قد جاءت هذه السورة مشتملة على مجیع 
 61."الةایة يف براعة االستاالل، مع ما اشتملت علیه من ألفاظ احلسنة واملقاطع املستحسنة

 المشاكلة
ذكر الشيء بلفظ غريه، لوقوعه "ويف االصطالح:  62املشاكلة يف اللةة املشاهبة واملماثلة.

القاضي يف موسوعة كشاف وعرفاا حممد بن علي ابن  63."يف صحبته حتقیقا أو تقدیرا
اصطالحات الفنون والعلوم بأن "هي ذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته حتقیقا أو تقدیرا، 

فاألول: إذا ذكر الشيء  64أي لوقوع ذلك الشيء يف صحبة ذلك الةري وقوعا حمّققا أو مقّدرا".
فإن  65."َزاُء َسیَِّئٍة سِیئٌة ِمثْ ُلهَ َوجَ "لك قول اهلل عز وجل:اال ذمثبلفظ غريه لوقوعه يف صحبته حتقیقا:

"السیئة" الثانیة لكوهنا حقة ال تكون سیئة، لكن لوقوعاا يف صحبة األوىل عرب عناا 
بالسیئة.والثاين: إذا ذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته تقدیرا:وهو ما یكون وقوعه يف صحبة 

َةَة اللَِّه "غريه تقدیرا، مثل قوله تعاىل!  َةًة َوحَنُْن َلُه َعاِبُدونَ ِصب ْ فقوله:  66."َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصب ْ
"صبةة اهلل، مصدر مؤكد منتصب عن قوله: آمنا باهلل، ألن اإلميان یطار النفوس، فعرب عن اإلميان 
بالصبةة وإن مل یقع يف الصبغ، ألن سبب النزول دال علیه، وذلك أن النصارى كانوا یةمسون 

ماء أصفر یسمونه املعمودیة ویقولون هو تطاري هلم، فعرب عن مقابله من تطاري القلوب  أوالدهم يف
 67باإلميان بصبةة اهلل مشاكلة، لوقوعه يف صحبة صبةة النصارى تقدیرا وإن مل یذكر ذلك لفظا".
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 التجريد
"قشر  الشيء، كقشر اللحاء عن الشجرة حىت تكون جمردة من حلائاا،  التجرید يف الّلةة:

 68.وإزالة ما على الشيء من ثوب وحنوه وتعریته، وإزالة ما على اجللد من شعر وحنوه"
هو أن ینزع املتكلم من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله يف تلك الصفة، مبالةة "ويف االصطالح: 

  69"قد صار مناا حبیث ميكن أن ینتزع منه موصوف آخر هبا يف كماهلا يف املنتزع منه، حىت أنه
إن التجرید هو "وعرفه ابن األثري اجلزري عما مسعه من قول عن أيب على الفارسي وقال عنه 

فاملفاوم من السابق إن التجرید  70."إخالص اخلطاب لةريك وأنت ترید به نفسك ال املخاطب نفسه
ا تدل علیه، للداللة على كماهلا فیه، والتجرید قد یأيت للمبالةة ببساطة هو انتزاع صفة من متصف وجعلا

َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بُ ُیوتُِكْم َسَكًنا "مثل قوله تعاىل!، أو التعظیم أو التأكید أو التاویل، وما شابه ذلك
، فتكون من بیانیة، أو جتعل من بیوتكم بیان للسكن"قوله:  71."َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اأْلَنْ َعاِم بُ ُیوتًا

ابتدائیة ویكون الكالم من قبیل التجرید بتنزیل البیوت منزلة شيء آخر غري السكن، كقوهلم: لئن لقیت 
 72."فالنا لتلقني منه حبرا. وأصل الرتكیب: واهلل جعل لكم بیوتكم سكنا

 أسلوب الحكيم/القول بالموجب
یعد أسلوب احلكیم عند البالغیني ضرب من ضروب البالغة العربیة، وقد كانت بدایاته 

ه( يف كتابه البیان والتبیني، هم حدد مصطلحه بوضوح 255أبو عثمان اجلاحظ ) إلیهحني أشار 
 73ه( يف كتابه مفتاح العلوم، فسماه األسلوب احلكیم.626أبو یعقوب السكاكي )

 74."عن ذكر األهم تعریضا للمتكلم على تركه األهمعبارة :"ويف االصطالح  هو
هنالك نوع آخر املسمى بالقول املوجب، فبعض من العملماء البالغیني یعدونه نوعا 
مستقال و بعض منام یقولون أن أسلوب احلكیم والقول باملوجب مسمیان ألسلوب واحد. كما 

عه ووظائفه "أن أسلوب احلكیم والقول قال د ابراهیم حممود عالن يف كتابه البدیع يف القرآن أنوا
باملوجب مسمیان ألسلوب واحد، وهو الرد على املتكلم بةري ما یتوقع، ولكنه هبذا یكون قد أجابه 

َرْت بِِه اجْلَِباُل َأْو ":مثل قوله تعاىل 75بطریقة غري مباشرة تفامه و تشفي غلیلة". َوَلْو َأنَّ قُ ْرآنًا ُسی ِّ
یًعا ُقطَِّعْت بِِه اأْلَْرضُ   76."َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل لِلَِّه اأْلَْمُر مجَِ

كان من سبب نزول هذه اآلیة ندرك أسلوب احلكیم فیاا ألن الكفار قالوا للنيب صلى اهلل 
علیه وسلم لو سريت لنا جبال مكة حىت تتسع، أو قطعت لنا األرض، أو أحییت لنا املوتى، فأنزل اهلل 
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"ولو أن قرآنا...". وقال ابن عاشور "فأمر اهلل نبیه بأن یقول هذا الكالم إجراء تعال هذه اآلیة 
لكالمام على خالف مرادهم على طریقة أسلوب احلكیم، فحمل كالمام على خالف مرادهم تنبیاا 

 77على أن األوىل هبم أن ینظروا هل كان يف الكتب السابقة قرآن یتأيت به مثل ما سألوه".

 نتائج البحث
 وصلنا من خالل هذا املقال إىل بعض النتائج، نورد جمملاا فیما یلي:قد 

 توجد الصور البدیعیة يف الرتاكیب القرآنیة على منط جيعلاا ظاهرة بالغیة قرآنیة .1
أسالیب علم البدیع وأصنافه، بینما تقل هذه االسالیب يف السور متتاز السور املكیة بكثرة ورود  .2

 املدنیة.
تكثر األسالیب البدیعیة اليت تتسم باجلرس اإلیقاعي الذي حتبه العرب وتأنس إلیه، ورمبا كان  .3

 ذلك هدفا للتأثري القرآين يف قلوب السامعني. 
، -كأسلوب بدیعي–قد ختلو السور القصار كسوريت العصر والكوثر من اجلمل االعرتاضیة  .4

خاص، مل یتخللاا االعرتاض لیقطع ولعل السبب يف ذلك یرجع إىل أهنا تتحدث عن موضوع 
 تسلسلاا املعنوي.

يف القرآن الكرمی، واثنني  -أسلوب بدیعي -عثرنا على تسع ومثانني وثالث مائة شاهد للطباق .5
وسبعني مثاال لالعرتاض، ومخس وعشرین شاهدا لللف املفصل والنشر املرتب، وستة عشر شاهدا 

شاهدا للف اجململ والنشر املفصل،  وسقنا بعض للف املفصل والنشر غري املرتب، وثالثة عشر 
 الشواهد من كل ذلك يف هذا املقال.

ال حظنا أن أكثر األسالیب البدیعیة ورودا يف الرتاكیب القرآنیة من احملسنات البدیعة املعنویة:  .6
 الطباق.

 .املستعان املوفق وهو ،واهللناامن خالل هذا البحث املتواضعهذهایأمهالنتائجالتیوصل
                                                           

القاموس احملیط، حممد بن یعقوب الفريوز آبادى، حتقیق:الناشر: مؤسسة الرسا لة للطباعة والنشر والتوزیع بريوت  1
 .710ص:  1م، ج  2005لبنان الطبعة الثامنة 

كتاب التعریفات، علي بن حممد بن علي الزین الشریف اجلرجاين، الناشر: دار الكتب العلمیة بريوت لبنان، الطبعة   2
 .156ص:  1م، ج 1983ألوىل ا

 .137ص:  3الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، حيىي بن َحزة بن علي بن إبراهیم احلسیين العلوّي، ج  3
 .249ص:  1معاهد التنصیص على شواهد التلخیص، املؤلف : العباسي، مصدر الكتاب : الوراق، ج  4
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ه (، 468َحد بن حممد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي )املتوىف: شرح دیوان املتنيب، أبو احلسن علي بن أ 5

 .114ص: 
البیان والبدیع، املرحلة: بكا لوریوس، املؤلف: مناهج جامعة املدینة العاملیة، الناشر: جامعة املدینة - 1البالغة  6

 .319، ص: 1ملیة، عدد األجزاء: االع
ملتوىف: اأَحد بن علي بن عبد الكايف، أبو حامد، هباء الدین السبكي )عروس األفراح يف شرح تلخیص املفتاح،   7

لبنان، الطبعة:  –ه (، احملقق: الدكتور عبد احلمید هنداوي، الناشر: املكتبة العصریة للطباعة والنشر، بريوت  773
 .225ص  2ه ، ج  1423األوىل، 

 .98 ص: 7هنایة األرب يف فنون األدب، شااب الدین النویري، ج   8
 .3امللك ا آلیة   9

 .36.وانظر: البدیع، ابن املعتز، ص: 316كتاب الصناعتني، العسكري، ص:  10
 .31ص:  2أنوار الربیع يف أنواع البدیع، ابن معصوم، ج  11
أ/ عادل حممد فتحي، وأثرها يف الكالم، حبث يف دراسات بالغیه، قسم اللةة العربیة،   مناذج للمقابلة اجلیدة، إعداد 12

 .2-1ما لیزیا. ص:  –جامعة املدینة العا ملیة، شاه علم  –لیة اللةات ك
بةیة اإلیضاح لتلخیص املفتاح يف علوم البالغة، عبد وانظر: .91أنوار الربیع يف أنواع البدیع، ابن معصوم، ص  13

 .575ص:  4املتعا ال لصعیدي، ج 
 .115القرآن، ابن أيب اإلصبع العدواين، ص: حتریر التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز  14
 .9البقرة اآلیة  15
 .26البدیع يف ضوء أسالیب القرآن، دكتور عبد الفتاح الشني، ص:  16
 .44النجم اآلیة  17
 .143ص:  27التحریر والتنویر، ابن عاشور، ج  18
لطباق يف العربیة، أستاذ د وانظر: ا.314ص:  1معرتك األقران يف إعجاز القرآن، جال ال لدین السیوطي، ج  19

 .10، ص: 2012رحیم مجعة اخلزرجي، جملة كلیة الرتبیة األساسیة، العدد السادس والسبعون 
 .57املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین بابن األثري، ص  20
 .2:7البدیع يف ضوء أسالیب، دكتور عبد الفتاح الشني، ص  21
 .122االنعام، اآلیة  22
ص  2ه ، ج  1405املوسوعة القرآنیة، إبراهیم بن إمساعیل األبیاري، الناشر: مؤسسة سجل العرب، الطبعة:  23

271. 
 .48ص:  2تفسري الكشاف االمام الزخمشري، ج  24
أنوار الربیع يف أنواع البدیع، ابن .وانظر: 28البدیع يف ضوء أسالیب القرآن، دكتور عبد الفتاح الشني، ص:  25

 .91معصوم، ص: 
 .19الرعد اآلیة  26
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 .227البدیع يف القرآن، د إبراهیم حممود عالن، ص:  27
.وانظر: حتریر التحبري، البن أيب 535.وانظر: اإلیضاح، ص: 124منت التلخیص للخطیب، القزویين، ص:  28

 .352ألصبع، ص: ا
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