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ألوان البدیع يف سورة النجم
*

د .حممد أیوب الرشيدي

ABSTRACT
Arabic rhetorical sciences are: ‘Ilma al-Maani’ “the study of mening” ‘Ilma albayyan’ “the study of elucidation” and ‘Ilam al-Badi’ “the study of wondrous.
This article describes two important phenomenon of Ilmi al-Badi known as
‘arravai al-lafzia’ “beauty of words” and ‘arravai al-manaviya’ “beauty of
meaning” in Surah al Najam of the Holy Quran. Both these phenomenon are
effectives rhetoric devices used in literature to eloquently convey the indent of
words and meaning in this chapter. It is important to pondor more carefully about
these phenomenon ، in order to uncover even more of the fascinating secret and
beauties contained in God’s words and to enable man to imbibe from the limitless
oceans of God’s knowledge to the extent of his own capacity.
Keywords: Ilm al Bayyan, Illm al Maani’, Arabic Language, Arabic Rhetoric.
متهيد
الخیفی ّ
أن القرآن الکريم ُمعجز بألفاظه وکلامته مبانيا ومعانيا کام ال ُينکر عن حقيقة ُحسن صياغة
ٍ
لفظة –دون لفظ القرآن -تسدّ مسد
وروعة نظمها ونسقها ،حتی ال ُيمکن أن أ ّية
احلروف وصفاء الکلامت َ
األخری ولو کان أحسن معنی وأداء ،وأروع بيانا وطالوة من حيث الرتادف ووحدة املعنی؛ بل هو ُمُ ّل يف
ٰ
حممد
نظم الکالم ونسقه ُ ،منحط عن درجة البالغة فإذا کيف ُيعدّ أنه يف غاية اإلعجاز؟ ومن ذلك يقول األستاذ ّ

جاجة" -کاشفا عن قضية بِ ِ
ٍ
نية
موسی 1بعد ََس ِد آية سورة النورِ "-مشکا ٌة فيها مصباح
حممد أبو
املصباح يف زُ
ُ
ٰ
ّ
الکالم ونسجه:
َشریة و ُأ ٍ
واحد،وکأنّه من ع ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وجدت ِم َثل
َسة واحدة ،وقد
وترتيب
حذو
"جتد الکال َم ُبني علی
ُ
ٍ
ُری ّ
قصيدة بِن َي ٌة واحدة
أن کل
القرآن يف حسن نظمه وترتيبه يف قصائد الشعراء القديمة کثریا حتی ت ٰ
زة جتری فيهاهذه التشاهبات يف نسجِ الکالم ،وهذامن أَسار الفن وخفاياالصنعة فيه" .2
متم ّي ,

وليست املعاين وحدها وجه اإلعجاز لکتاب اهلل فحسب ،بل املباين وألفاظ القرآن الکريم أبلغ غاية يف
وذر ِ
ِ
ِ ِ
وة البالغة حتی اليصل غايتَه
إلی ق ّمة الفصاحة ْ
إعجازه،فبوصل املباين مع املعاين يصل الکالم ٰ

*األستاذ املساعد يف کلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد.
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ولوأفصح من سحبان وأشعرمن لبيد-ريض اهلل عنه.-
أحدٌ ؛إلعجازه املعجز,
ُ

أن غریاملسجوع من الکالم يف القرآن الکريم إذاکان يف ٍ
ويصری به
غاية من األمهية واإلعجاز
ُ
ُ
والغ َْر َو ّ َ
ِ
املسجعة؟
باآليات
الوجوه حتی ال ُيدرکه أحد،فکيف إذا
ّ
کتاب اهلل ُمعجزا من مجيع ُ
ُ
آيات من
أنظرإلی نظمها
وروعة َنغْمها ،وما هي ّإال ٌ
ُ
ونسقها،وحسن ترتيبهاونسجها،وکيفية صوهتا َ

ِّ
وأعالها،وأجل البالغة وأسناها.
أرفع مراتب الکال ِم
وال ُيوجد التسجيع وفنون ُأخری-بديع ّية-يف القرآن فقط ،بل املتقدمنی وکالم الصحابة-ريض اهلل
ٍ
شاهد يف نثر القديم ,أللوان البديع وروائعه؛ لقرائحهم اخلُ ّلصة وسجاياهم املطبوعة
خری
عنهم-وکالم التابعنی ُ
والحسن املباين
روح املعاين،
ُ
املموهة املصنوعة،التي التوجدفيها ُ
غریمتصدّ ين لتلك النکت املزخرفة الطريفةّ ،
ٍ
ٍ
املموه ،بل
طبيعيابدهیيا کاميشاهد هذاألمر يف کالم املحدَ ثنی بکثرة غری قليلة حتی غلب علی نثرهم هذاالتطريز ّ
صار نثرهم کشعرهم.
ِ
ِ
نکات البدي ِع اللفظي املُزخرف فقط،بل َنو ُّد
وليست إملا ُمنا
بآيات القرآنية يف هذه الدِّ راسة املتواضعة إبرازَ
ِ
ولواحمه التي تُوجد يف کتاب اهلل بکثریة  ،کامنستفيد من
إلی ألوان البديع الطبيعي
أن نُل ّفت أنظارال ُقراء املولعنی ٰ
ٍ
وأَساربيانية ،ونقول أهنا علی ِذرو ِة الفصاحة والبالغة ِ
ٍ
ٍ
مسجوعة ،
ولواآليات غری
وق ّمة اإلعجاز
معانية
دقائق
ُ
َ
ور ِ
ِ
ٍ
اآليات ِ
ِ
ترتيب
لفظية ُمراعيا ُحس َن
لطائف
َ
اللام ُح
فعة النظم ،فإذا هذا ُيعدّ
التُراعى املباين فيها،فإن جید القاري ا
من أعجز اإلعجاز فياميعتقد ال ُبلغاء.

ِ
منهاآيات"سورة النجم"،لکی نربزَ منهاروائع البديع وألو َاهنا
فلذلك قمنابتحليل اآليات الکريمة خاصة

وترتيب ٍ
ٍ
ٍ
لفظا ومعنی ،وتُقدّ م يف األسطرالقادمة استخدا ُم ألوانه يف ٍ
أنيق حسب التايل:
قشيب رائ ٍع
ثوب
ٍ
معنوية ،حيث ّ
أن للمعاين مز ّية راجحة وفضيلة بارزة علی اللفظ واملباين
بدأنا ّأوال بروائ ٍع بديع ّية
ُ
الطباق و املقابلة و
وآخرون فمن ناحية املعنی يف ِدراستنا ألوان البديع:
,
جلرجاين
حسباماختاره اإلمام عبدالقاهرا ُ
اإلدماج و التفريع و ُحسن التنکيت و ِ
اإلرصا ُد و ِ
ِ
االلتفات .
رداف و التهکم و
اإل ُ
ُ
ِ
ِ
املوازنة و لزو ِم ما ال يلز ُم و ر ِّد
اجلناس و السج ِع مع أقسامهام و
ُث ّم أوردنا نکت البديع اللفظي من حيث:
ِ
ِ
ائتالف ال ال ِ
ِ
ِ
التسميط و االنسجام.
اللفظ و
فظ مع
الصدر و
العجز عىل ا

املحسنات املعنو ّیة
ّ
-1الطباق
اجل ْم ُع يف العبارة الواحدة بنی معنَ ْي ِ
نی متقابلنی،عىل سبيل احلقيقة,أو عىل سبيل املجاز ولو إهیاما،و
"هو ْ َ
ِ
ِ
اإلجیاب والسلب أو العد ِم وامل َلکة أو التضايف ،أو ما شابه ذلك وال يشرتط کون
تقابل التضاد أو
التقابل
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ٍ
واحد کاسمنی أو فعلنی ،فالرشط التقابل يف املعن َي ْنی فقط".3
ال ّلفظنی الدا ا ال ْنی عليهام من ن َْوع
والطباق يف آية سورة النجم:
" َأ َل ُک ُم ا
الذک َُر َو َل ُه ْاألُ ْن َثى"واجتمع يف اآلية املذکورة الذکر واألنثى ألجل شبه التضاد فيام بينهام.4
" ومل يؤت يف هذه اجلملة بضمری الفصل کام يف اللتنی قبلها لعدم الداعي إىل القرص إذ ال ينازع أحد يف أن
اهلل خالق اخللق وموقع مجلة "وأنه خلق الزوجنی" إىل آخرها کموقع مجلة سورة النجم "وأن سعيه سوف
ُيرى(.5") 01
وأ ّما حسن الطباق يف قول اهلل تعاىل يف سورة النجم:
يصح أن ُجیعله من الطباق ؛ أل ّن
" َوت َْض َحکُو َن َو َال َت ْبکُو َن ( ")21فهو ملحق بباب الطباق ال
ّ
املثبت و ضده "تبکون املنفي"ال ُيوجد بينهام التّضاد حقيقة ؛ فلذلك ينبغي أن ُجیعله من باب
,
"تضحکون"
ملحقات الطباق,کام ال خیفى عىل املتأ ّمل.6
املالحظة حول األشياء املتضا ّدة
"وقد يکون من عنارص اجلامل األديب يف الکالم اجلمع بنی األشياء املتضا ّدة يف صورة کالم ّية متناسقة؛
ث ارتياحا مجاليا يف النافس ويف الصور ِ
ُي ِد ُ
وذلك ا
احل ِّسية
ُّ َ
ّ
ألن األضداد َسيعة التخاطر يف األذهان ،فإيرادها قد ُ ْ
م َش ِ
اهد للتضاد ،ويف أمثلة القادمة من سورة النجم -اجلمع بنی األضداد التي ُتدث إعجابا وارتياحا يف
الن ُّفوس ،وال ُتدث نفورا وال انزعاجا وال تقزّ زا".7
والحظ تلك األمثلة املتضادة ماييل:
ات َو َأ ْح َيا (َ )00و َأ ان ُه َخ َل َق الزا ْو َج ْ ِ
نی ا
الذک ََر َواألُن َثى (ِ )04من
" َو َأ ان ُه ُه َو َأ ْض َح َك َو َأ ْبکَى (َ )04و َأ ان ُه ُه َو َأ َم َ

ُّن ْط َف ٍة إِ َذا ُُتْنَى (. ")02
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
اختصار و بال ِغ اإلجیاز يف:
وأروعها ,طرافة وطالوة,مع شدّ ة
أحسن الصورة
الطباق يف
والح ْظ

مات َو َأ ْحيا"فالجتد مثله يف کالم اخللق بل هذا من خصائص کالم اهلل
" َو َأ ان ُه ُه َو َأ ْض َح َك َو َأ ْبکى َو َأ ان ُه ُه َو َأ َ
املعجز .8
 -2املقابلة
"هي مواجهة اللفظ بام يستحقه يف احلکم،وأصلها ترتيب الکالم عىل ما جیب؛ فيعطي أول الکالم ما يليق
به أوال،وآخره ما يليق به آخرا ،ويأيت يف املوافق بام يوافقه،ويف املخالف بام خیالفه 9وأکثر ما جتئ املقابلة يف
األضداد،کام يف اآلية القادمة:
" َو َأ ان ُه ُه َو َأغْ نَى َو َأ ْقنَى (.")04
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"فمعنى أغنى :جعل غنيا ،أي أعطى ما به الغنى ،و معنى أقنى :ضد معنى أغنى ,رعيا لنظائره التي
زاوجت بنی الضدين من قوله ":أضحك وأبکى  ,وأمات وأحيا  ،والذکر واألنثى" کام تقدّ م.10
 -3ا ِ
إلرصاد
نسق الکالم-ما
ف َر ِو ّي معروف-وهو آخر حرف ُي ْبنَى عليه ُ
حر ُ
"هوأن ُ ْ
جی َعل َق ْبل آخر العبارة ا ّلتي هلا ْ
اآلخر فقد يأيت به السامع قبل أن َينْطِ َق به املتکلِم".
,
َيدُ ُّل عىل هذا
ِ
وصنعة ِ
ٍ
؛ألن من فضيلة الکالم وخری ّيته ما ّ
رصاد حممو ٌد ّ
وبعض من األُدباء يطلقون
دل بعضه عىل
اإل
بعضٌ ,
ِ
عليه الت ّْس ِهيم" ()11ومثال ِ
رصاد يف سورة العنکبوت قوله تعاىل:
اإل
"وما کان اهلل ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون".
ِ
وأ ّما أمثلة ِ
رصاد يف سورة النجم فاآليات التالية املخطوطة:
اإل
" َذل ِ َك َم ْب َلغ ُُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ ان َر اب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض ال عَ ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ْاهتَدَ ى (.")41
" َف َال تُزَ کُّوا َأ ْن ُف َسک ُْم ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ا ات َقى (.")46
ِ
ْلنْس ِ
ف ُي َرى (.")01
ان إِ اال َما َس َعى (َ )43و َأ ان َس ْع َي ُه َس ْو َ
" َو َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
اها َما غ اَشى (.")40
" َفغ اَش َ
 -2ا ِ
إلدماج
"هو إدخال فِک ٍ
ٍ
ٍ
غرض آخر ،أو َو ْج ٍه من ُو ُجوه ا ْل َب ِديع يف وجه منه آخر،
بالغي يف
غرض
ْرة يف فکرة ،أو
ْ
ّ
ظه َر
إحدَ ى الفکرتنی ،أو َأ َحدُ الغرضنی ،أو َأ َحدُ ا ْل َو ْج َهنی ،فإذا تأ ّمل املتفک ُِّر َ
يظهر منه إالا ْ
بأسلوب من الکالم ال ُ
وَس ُه هذا ِ
اإلدماج".
َل ُه املُْدْ َم ُج َ ا
ّ
وجل ،و ُيدْ َمج فيه َو ِعيدُ
وجه الکالم يف القرآن لوعد الرسول واملؤمننی بالنرص والتأييد من اهلل عزّ
کأن ُي ا
ِ
ّ
ّ
وجل ."12
باهلزيمة
الکافرين
واالنکساروالذ ّلة واخلذالن من اهلل عزّ

واإلدماج هنا يف اآلية القادمة:
ِ
ِ
ِ
ات وما ِيف ْاألَر ِ ِ
"وهللاِ ما ِيف السامو ِ
احل ْسنَى
اَ َ
ض ل َي ْج ِز َي ا الذي َن َأ َسا ُءوا بِ َام عَم ُلوا َو َ ْ
جی ِز َي ا الذي َن َأ ْح َسنُوا بِ ْ ُ
ْ
َ َ
َ َ
(.")40
ِ
ِ ِ
ِ
ين َأ َسا ُءوا بِ َام ع َِم ُلوا" بجزاء احلُ ْسنَى -وهوقطع ٌة ُأخرى لآلية املذکورة
ُفأ ْدمج جزاء السيئة "ل َي ْج ِز َي ا الذ َ
ِ
احل ْسنَى".
أي" َ ْ
جی ِز َي ا الذي َن َأ ْح َسنُوا بِ ْ ُ
 -5التفریع
"هو ثبوت حکم ملتع ّلق ٍ
أمر ،بعدإثباته ملتعلق آخر لذلك األمر ,وال خیفى ّ
أن کون اليشء فرعا آلخر ينتج
17
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عن ارتباطه هبذا الشئ مثل ارتباط الفرع باألَ ْصل".13
وأمثلة التفريع يف سورة النجم اآليات التالية:
اب َق ْو َس ْ ِ
" َفک َ
نی َأ ْو َأ ْدنَى (َ )3ف َأ ْو َحى إِ َىل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى (َ )01ما ک ََذ َب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما َر َأى (َ )00أ َفت َُام ُرو َن ُه
َان َق َ
ع ََىل ما يرى (َ )06أ َف ِمن َه َذا ْ ِ ِ
اس ُجدُ وا هللاِ َوا ْع ُبدُ وا (.")26
ْ
احلديث َت ْع َج ُبو َن (َ )43ف ْ
َ
َ ََ
ففي آية:
اب َق ْو َس ْ ِ
" َفک َ
نی َأ ْو َأ ْدنَى" مسافة جربيل عىل قدر قوسنی منه -صىل اهلل عليه وس ّلم -بداللة التفريع
َان َق َ
القادم يف قولهَ " :ف َأ ْو َحى إِ َىل عَ ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى ( ،" )01فالنبي -صىل اهلل عليه وس ّلم -بعيدٌ عنه,واحلکمة فيه ّ
أن بدء
ترّحا
زمن الوحي کان النبي صىل اهلل عليه وس ّلم اليعتاد
بقوة امل َلکية غریاملعتادة مبارشةّ ,
بتحمل الوحي,واتصاله ّ
ّ
ِ
ور ْفقا عليه -صىل اهلل عليه وس ّلم-
14
بأن ال ُ
ّحمل بلفظ "الغط"کام ُروي عنه--صىل اهلل عليه وس ّلمَ « :-ف َغ اطنِي
يش ّق عليه " کام عُ ّرب هذا الت ّ

ِ
جل ْهدَ ».15
َحتاى َبلَغَ منِّي ا َ

ُمری بنی أن
"وقوله -:أو أدنى"-فکلمة "أو" فيه للتخيری هنا ،کام هو مستعمل يف التقريب،فمعناه أنه ّ
جیعل هذه املسافة -قاب قوسنی أو أدنى ،-أي ال أزيد إشارة إىل أن التقدير ال مبالغة فيه."16
"وتفريع َف َأ ْو َحى إِ َىل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى" عىل قوله" :فتدىل" "فکان قاب قوسنی" املفرع عىل املفرع عىل
قوله":علمه شديد القوى" ،وهذا التفريع هو املقصود من البيان وما قبله ُتهيد له ،وُتثيل ألحوال عجيبة بأقرب
ِ
ما يفهمه الناس لقصد ِ
إمکان تلقي الوحي عن اهلل تعاىل  ,وهذه کيفية من صور الوحي".
بيان
وأ ّما تفريع يف آية:
" َما ک ََذ َب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما َر َأى (َ )00أ َفت َُام ُرو َن ُه ع ََىل َما َي َرى (.")06

ِ
ٍ
ويف حديث صحيح البخاري ّ
وهودحية
إنسان-
ّبي صىل اهلل عليه وس ّلم يف صورة
أن جربيل يتم ّثل للن ّ

الکلبي-کام وصفه عمر ريض اهلل بقوله:
ِ
ابَ ،ش ِديدُ سو ِ
« إِ ْذ َط َل َع َع َل ْينَا َر ُج ٌل َش ِديدُ َب َي ِ
اض ال ِّث َي ِ
اد ا
الس َف ِرَ ،و َال َي ْع ِر ُف ُه
َ َ
الش َع ِرَ ،ال ُي َرى عَ َل ْيه َأ َث ُر ا
ِمناا َأ َحدٌ  ....وأن النبيء صىل اهلل عليه وسلم قال هلم بعد مفارقته:يا عمر! أتدري من السائل؟ ُث ّم
قالَ « :فإِ ان ُه ِج ْ ِرب ُيل َأتَاک ُْم ُي َع ِّل ُمک ُْم ِدينَک ُْم»".17
و التفريع يف:
احل ِد ِ
ِ
يث َت ْع َج ُب َ
وبنی
ون ( ")43تفريع عىل "هذا نذير من النذر األوىل( ") 42وما عطف عليه ّ
" َأ َفم ْن َه َذا ْ َ
به من بيان أو صفة ،فرع عليه استفهام إنکار وتوبيخ".
17

ألوان البديع يف سورة النجم

وورد لفظ احلديث يف ٍ
ّ
املکذبنی
آية هنا,فمعناه:اخلربوالکالم -وفيه إشار ٌة إىل اإلنذاراملذکور بأخبار
للرسلهم-يعني بعض القرآن.
ُّ
والعجب يف قوله:
احل ِد ِ
ِ
يث َت ْع َج ُب َ
ون"هو االستبعاد أو االنکار کناية کام يف سورة هود "أتعجبنی من أمر اهلل".18
" َأ َفم ْن َه َذا ْ َ
وتفريع يف قوله تعاىل:
تفريع عىل اإلنکار والتوبيخ املفرعنی عىل اإلنذار بالوعيدّ ،فرع عليه أمرهم
اس ُجدُ وا هللاِ َوا ْع ُبدُ وا (")26
ٌ
" َف ْ
بالسجود هلل؛ ألن ذلك التوبيخ من شأنه أن يعمق يف قلوهبم فيکفهم عام هم فيه من البطر واالستخفاف بالداعي
إىل اهلل ومقتىض تناسق الضامئر أن اخلطاب يف قوله":فاسجدوا هلل واعبدوا" موجه إىل املرشکنی."19
-6حسن التنكيت
ٍ
يسدُّ َم َسدا ه؛ ألجل ُن ْکت ٍَة يف املذکور ت َُر ِّج ُع جميئه
"هو أن يقصد املتک ّلم إىل کلمة أو کال ٍم بالذکر دون غریه ممّا ُ
عىل سواه فهو التنکيت" کاميف اآلية القادمة:
" َو َأ ان ُه ُه َو َر ُّب ِّ
تنکيت وهو ُيعدُّ من حماسن علم البديع.
الش ْع َرى ( ")03ففيه
ٌ

الشعرى ا ْلعبور ،وهو نجم نَری ي ْط ُلع عنْدَ شدّ ة احلرِ ،
الش ْع َرى:فهو نجم ُ
"وأ ّما ِّ
ولش ْع َرى ال َع ُبور
ٌّ َ
َُ
ّ
يقال له ِّ ْ َ

أخ ٌت ُي ُ
الش ْع َرى الغ َُم ْي َصاء ،قالوا :ومها ْ
ْ
قال هلاِّ :
أختا ن َْجم ُس َه ْيل."20
 -7ا ِ
إلرداف
أن ِ
رت ُك فيه ال ّل ُ
"هو مثل التنکيت إالا ّ
فظ الذي ُيدَ ُّل به عادة عىل املعنى،و ُي ْست َْخدَ ُم تعبری غریه
اإلرداف ُي ْ َ
ٍ
أغراض فکر اية ومعاين ال تُؤَ ادى بالتعبری املرتوك" کام يف اآلية القادمة:
لتحقيق
ِ
ِ
جی ِز َي الذين َأ ْح َسنُو ْا
" َوهللاِ َما ِيف الساموات َو َما ِيف األرض ل َي ْج ِز َي الذين َأ َسا ُءو ْا بِ َام عَم ُلو ْا َو ِ ْ
باحلسنى(.")40
"قدجاء يف اجلملة األوىل" :لِيج ِزي الذين َأساءو ْا بِام ع َِم ُلو ْا" فاختری فيها التعبری بعبارة" :بِام ِ
عَم ُلو ْا" دون
َ ْ َ
َ
َ ُ َ
ٍ
مقابلة عَ ک ِْس اية لعبارة "باحلسنى" يف اجلملة الثانية يتحقق هبا الطباق،
بالسوأى  ",مع ما يف هذه العبارة من
عبارةُّ " :
أن اجلزاء عىل السيئة يکون ِ
بالسيئة ،ومن هذه املعاين :ا
بم ْثلِها ُتاما،
لتأدية معاين ال تؤ ّدى بعبارة :بالسوأى ،أو ّ
ِ
السوأى
بالسو َأى" ،فهي غری صاحلة؛ ألن لفظ ُّ
وهذا املعنى تؤ ّديه عبارة "بِ َام عَم ُلو ْا" أداء وافيا ،أ ّما عبارةُّ " :
مؤن ُ
باألس َو ِء منها.
السيئة
ُ
أسوء ،واهلل ال جیزي عىل ا
اث ْ

وأ ّما عبارة :بالسيئة ،فهي عبارة عا ّمة ال تَدُ ُّل عىل املامثلة؛إ ْذ قد تکون سيئة اجلزاء أکثر من س ّيئة العمل،
وهذا أمر غری مراد ,مع ما يف عبارة" :بِام ِ
عَم ُلو ْا" من ال ُب ْع ِد عن نسبة ف ْع ِل السيئة إىل اهلل ولو کانت عىل سبيل
َ
ُ
ٌْ
17
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اجلزاء.21
 -8التهكم
"إن کان اخلطاب بلفظ اإلجالل يف موضع التحقری,والبشارة يف التحذير,وکذا الوعد يف الوعيد ُيقال له
التهکّم".

22

فاخلطاب بلفظ اإلجالل يف مکان التحقری کام جآء يف آية" :ذق إنك أنت العزيز الکريم".
وأ ّما مثال التهکم ههنا يف سورة النجم فاآليتنی التاليتنی:
ون املَْ َالئِ َک َة ت َْس ِم َي َة ْاألُ ْن َثى (َ )62و َما َهل ُ ْم بِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن َيتابِ ُع َ
ُون بِ ْاآل ِخ َر ِة َل ُي َس ُّم َ
إن ا ال ِذي َن َال ُيؤْ ِمن َ
" ا
ون إِ اال ال اظ ان
ِ ِ
احل ِّق َش ْيئا (.")64
َوإِ ان ال اظ ان َال ُيغْني م َن ْ َ
"فاملوصولية -إن الذين-هنا مستعملة يف التحقری والتهکم کام ورد نظریه يف آية سورة احلجر" :وقالوا يا
أهیا الذي نزل عليه الذکر إنك ملجنون( .")2
"فالتهکم يف آياتنا هو هتکم املحق باملبطل ؛ألن مضمون الصلة ثابت هلم,والتسمية مطلقة هنا عىل
التوصيف؛ ألن االسم قد يطلق عىل اللفظ الدال عىل املعنى وقد يطلق عىل املدلول املسمى ذاتا کان أو معنى."23
 -9االلتفات
"االلتفات مأخوذ من التفات اإلنسان من يمينه إىل شامله،ومن شامله إىل يمينه ،وهو عند اجلمهور:التعبری
عن معنى بطريق من الطرق الثالثة ،أعني :التکلم واخلطاب والغيبة ،بعد التعبری عنه بطريق آخر منها".

24

وأمثلة االلتفات يف سورة املذکورة فاآليات التالية:
"إِ ْن َيتابِ ُع َ
ون إِ اال ال اظ ان َو َما َ ْهت َوى ْاألَ ْن ُف ُس َو َل َقدْ َجا َء ُه ْم ِم ْن َر ِّ ِهب ُم ْاهلُدَ ى (َ )64و َأ ان إِ َىل َر ِّب َك املُْنْت ََهى ()06
َو َأ ان ُه ُه َو َأ ْض َح َك َو َأ ْبکَى (.")04
ففي آية:
"إ ْن َيتابِ ُع َ
ون إِ اال ال اظ ان َو َما َ ْهت َوى ْاألَ ْن ُف ُس َو َل َقدْ َجا َء ُه ْم ِم ْن َر ِّهبِ ُم ْاهلُدَ ى " تويل عن خطاب املرشکنی الذي
کان ابتداؤه من أول السورة وهو من رضوب االلتفات ،وهو استئناف بياين فضمری "يتبعون" عائد إىل الذين
کان اخلطاب موجها إليهم.
أعقب نفي أن تکون هلم حجة عىل اخلصائص التي يزعموهنا ألصنافهم ,أو عىل أن اهلل سامهم بتلك األسامء
بإثبات أهنم استندوا فيام يزعمونه إىل األوهام وما تبه نفوسهم من عبادة األصنام وحمبة سدنتها ومواکب
زيارهتا ،وغرورهم بأهنا تسعى يف الوساطة هلم عند اهلل تعاىل بام يرغبونه يف حياهتم ,فتلك أوهام وأماين حمبوبة هلم
يعيشون يف غرورها".

25
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وااللتفات يف:
" َو َأ ان إِ َىل َر ِّب َك املُْنْت ََهى ( ")06التفات من الغيبة إىل اخلطاب ,واملخاطب غری معنی فکأنه قيلَ " :و َأ ان إِ َىل َر ِّبه
املُْنْت ََهى"  ،وقد يکون نظریها من کالم إبراهيم ما حکاه اهلل عنه بقوله يف سورة الصافات" :وقال إين ذاهب إىل
ريب سيهدين(.")33

26

ويف آية:
" َو َأ ان ُه ُه َو َأ ْض َح َك َو َأ ْبکَى ( ")04انتقال من االعتبار بأحوال اآلخرة إىل االعتبار بأحوال احلياة الدنيا
وضمری "هو" عائد إىل ربك من قوله" :وأن إىل ربك املنتهى(.")06
"والضحك :أثر َسور النفس ،والبکاء :أثر احلزن ،وکل من الضحك والبکاء من خواص اإلنسان
وکالمها خلق عجيب دال عىل انفعال عظيم يف النفس .وليس لبقية احليوان ضحك وال بکاء وما ورد من
إطالق ذلك عىل احليوان فهو کالتخيل أو التشبيه".

27

املحسنات اللفظ ّية
ّ
 -1اجلناس التام
ِ
ِ
من
" هو ما َ
نوع احلروف ،وعد ُدها ،وهيئا ُهتا احلاصلة ُ َ
اتفق فيه اللفظان املتجانسان يف أربعة أشيا َءُ :
ِ
ِ
ِ
ثالثة أقسام  ",ونحن نتصدّ ى هنا إىل
وينقسم بدوره إىل
والسکنات ،وترتي ُبها مع اختالف املعنَى.
احلرکات
ُ
قسمنی ُ -
املامثل واملستويف .-
 - 2اجلناس املامثل
ٍ
ِ
ِ
فعلنی أو حرفنی(ِ. ")28
اسمنی أو
ٍواحد من أنوا ِع الکلمة
"هو ما کان رکنا ُه من نوع
ِ
فعلنی ،أو اسمنی ککلامت املخطوطة يف اآليات التالية :
اجلناس بنیَ
ُ
" َف َأ ْو َحى إِ َىل عَ ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى (.")01
السدْ َر َة َما َيغ َْشى (.")02
"إِ ْذ َيغ َْشى ِّ
ِ ِ
" َو َما َهل ُ ْم بِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن َيتابِ ُع َ
احل ِّق َش ْيئا (.")64
ون إِ اال ال اظ ان َوإِ ان ال اظ ان َال ُيغْني م َن ْ َ
" َفغ اَشا َها َما غ اَشى (.")40
" َه َذا ن َِذ ٌير ِم َن الن ُُّذ ِر ْاألُ َ
وىل (.")42
 -3اجلناس املستويف
ِ
ِ
َ
واآلخر فعال  ،أو ْ
الکلمة ْ
"هو ما َ
يکون
بأن
بأن يکون أحدُ مها اسام
ُمتلفنی من أنواع
کان رکناه ُمن نوعنی
ُ
واآلخر اسام أو فعال".
أحدُ مها حرفا
ُ

29
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اآليات املخطوط ُة التالية:
وأمثل ُة اجلناس املستويف
ُ
" ْ
وحى (.")0
إن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُي َ
"إِ ان ا ال ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُو َن بِ ْاآل ِخ َر ِة َل ُي َس ُّم َ
ون املَْ َالئِ َک َة ت َْس ِم َي َة ْاألُ ْن َثى (.")62
" َذل ِ َك َم ْب َلغ ُُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ ان َر اب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض ال عَ ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ْاهتَدَ ى (.")41
ِ
ِ
ِ
ات وما ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
احل ْسنَى ".
جی ِز َي ا الذ َ
ض ل َي ْج ِز َي ا الذ َ
ين َأ َسا ُءوا بِ َام عَم ُلوا َو َ ْ
ين َأ ْح َسنُوا بِ ْ ُ
ْ
الس َام َو َ َ
" َوهللاِ َما ِيف ا
" َأ اال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى (.")44
اجلزَ ا َء ْاألَ ْو ََف (.")00
" ُث ام ُ ْ
جیزَ ا ُه ْ َ
" َأ ِز َف ِ
ت ْاآل ِز َف ُة (.")42
 -4جناس شبه التام
ِ
اجلناس التا ّم ورد يف صفة النبي صىل اهلل عليه وسلم «أنه يمزح وال يقول إال
"هوما اليوجد فيه مايوجد يف
حقا»30وهنا تم إبطال قوهلم فحسن الوقف عىل قوله" :وما ينطق عن اهلوى".وبنی "هوى واهلوى" جناس شبه
التام".

31

ِ
االشتقاق
-5جناس
ِ
ٌ
اشتقاق" 32کام يف اآليات املخطوطة:
رکنيه يف احلروف وترتيبِها ,ومج َعهام
توافق
ُ
" وهو
وحى (.")0
"إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُي َ
السدْ َر َة َما َيغ َْشى (.")02
"إ ْذ َيغ َْشى ِّ
ُون بِ ْاآل ِخ َر ِة َل ُي َس ُّم َ
"إِ ان ا ال ِذي َن َال ُيؤْ ِمن َ
ون املَْ َالئِ َک َة َت ْس ِم َي َة ْاألُ ْن َثى (.")62
" َذلِ َك َم ْب َل ُغ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ ان َر اب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض ال َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ْاهتَدَ ى (.")41
ِ
ِ
ِ
ات وما ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
احل ْسنَى ".
جی ِز َي ا الذ َ
ض ل َي ْج ِز َي ا الذي َن َأ َسا ُءوا بِ َام عَم ُلوا َو َ ْ
ين َأ ْح َسنُوا بِ ْ ُ
ْ
الس َام َو َ َ
" َوهللاِ َما ِيف ا
-6أجناس التجنيس
"للتجنيس ثامنية أجناس ،فمنها التجنيس املغاير ،وهو أن تکون الکلمتان اسام وفعال" 33مثل قول اهلل عزّ
و ّ
جل يف اآليات املخطوطة:
وحى (.")0
" إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُي َ
" إِ ان ا ال ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُو َن بِ ْاآل ِخ َر ِة َل ُي َس ُّم َ
ون املَْ َالئِ َک َة ت َْس ِم َي َة ْاألُ ْن َثى (.")62
" َأ اال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى (.")44
اجلزَ ا َء ْاألَ ْو ََف (.")00
" ُث ام ُ ْ
جیزَ ا ُه ْ َ
17

ألوان البديع يف سورة النجم

" أزفت اآلزفة (.")42
 -7السجع
"السجع َف کتاب اهلل تعاىل أکثر من أن يعد وُيىص ،وهو ُيوجد َف النثر مثل التقفية َف الشعر ،ويرد يف
السورة املختلفة تارة طويال ،ومرة قصریا ،و ُأخرى عىل جهة التوسط ،فهذه ثالثة وجوه" .34
توسطکام ُيالحظها يف اآليات القادمة:
,
وأکثر أسجاع سورة الن ْاج ِم يعد من قسم امل
ِ
صاح ُبک ُْم َوما غَوى (َ )6وما َينْطِ ُق ع ِ
َن ْاهلَوى ( )4إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُيوحى"
" َوالن ْاج ِم إِذا َهوى ( )0ما َض ال
 -8أحسن السجع
"أحسن السجع عند علامء البديع ما تساوت قرائنه أو ما طالت قرينته الثانية".35
فههنا يف سورة النجم:
"والناج ِم إِ َذا َهوى ,ما َض ال ص ِ
اح ُبک ُْم َو َما َغ َوى" مثال -ملَ ِا طالت قرينته الثانية. -
َ
َ ْ
َ َ
ِ
َ
ثالثة أقسا ٍم :
کذلك إىل
جع
الس ُ
وينقسم ا
ُ
املطرف
السجع َّ
َّ - 9

ِ
ِ
ِ
األخری"
احلرف
الوزن ،واتفقتا يف
اختلفت فاصلتا ُه يف
"وهو ما
ْ

36

نحو قوله تعاىل يف سورة الن ْاج ِم:

"والناج ِم إِ َذا َهوى ( )0ما َض ال ص ِ
اح ُبک ُْم َو َما َغ َوى (َ )6و َما َينْطِ ُق ع ِ
وحى
َن ْاهل َ َوى ( )4إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُي َ
َ
َ
َ ْ
َ
ِ ٍ
ِ
اب َق ْو َس ْ ِ
است ََوى (َ )2و ُه َو بِ ْاألُ ُف ِق ْاألَع َْىل (ُ )2ث ام َدنَا َفتَدَ اىل (َ )4فک َ
نی َأ ْو
َان َق َ
(َ )0ع ال َم ُه َشديدُ ا ْل ُق َوى (ُ )4ذو م ارة َف ْ
َأ ْدنَى (َ )3ف َأ ْو َحى إِ َىل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى (َ )01ما ک ََذ َب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما َر َأى (َ )00أ َفت َُام ُرو َن ُه َ
عَىل َما َي َرى (َ )06و َل َقدْ َرآ ُه
ِ
ِ ِ ِ
السدْ َر َة َما َيغ َْشى (َ )02ما زَ ا َغ
نَزْ َلة ُأ ْخ َرى ( )04عنْدَ سدْ َرة املُْنْت ََهى ( )00عنْدَ َها َجنا ُة املَْ ْأ َوى ( )04إِ ْذ َي ْغ َشى ِّ
ِ ِ
ِ
ُربى (َ )04أ َف َر َأ ْيت ُُم ا
ت َوا ْل ُعزا ى (َ )03و َمنَا َة ال اثال ِ َث َة ْاألُ ْخ َرى
الال َ
رص َو َما َطغَى (َ )02ل َقدْ َر َأى م ْن آ َيات َر ِّبه ا ْلک ْ َ
ا ْل َب َ ُ
ِ
ِ
ِ
ْلنْس ِ
ِ
(َ )61أ َلک ُُم ا
ان َما َُتَناى (َ )60فلِ ال ِه ْاآل ِخ َر ُة َو ْاألُ َ
وىل
الذک َُر َو َل ُه ْاألُ ْن َثى ( )60ت ْل َك إِذا ق ْس َم ٌة ضيزَ ى (َ )66أ ْم ل ْ ِ َ
(َ )64أ َف َر َأ ْي َت ا ال ِذي ت ََو اىل (َ )44و َأ ْع َطى َقلِيال َو َأکْدَ ى (.")40
املرصع
الس َجع َّ
َّ -11
"وهوأن تکون أوزاهنا ُمستوي َة وأعجازها متفقة أو متقاربة" 37کام يف اآليات التالية املخطوطة.
"والناج ِم إِ َذا َهوى ( )0ما َض ال ص ِ
اح ُبک ُْم َو َما غ ََوى (َ )6و َما َينْطِ ُق ِ
عَن ْاهل َ َوى (.")4
َ
َ
َ ْ
َ
" َما ک ََذ َب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما َر َأى (َ )00أ َفت َُام ُرو َن ُه ع ََىل َما َي َرى (.")06
" ِعنْدَ ِسدْ َر ِة املُْنْت ََهى (ِ )00عنْدَ َها َجنا ُة املَْ ْأ َوى (." )04
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" َو َمنَا َة ال اثال ِ َث َة ْاألُ ْخ َرى (َ )61أ َلک ُُم ا
الذک َُر َو َل ُه ْاألُ ْن َثى (.")60
" َأ َف َر َأ ْي َت ا ال ِذي ت ََو اىل (َ )44و َأ ْع َطى َقلِيال َو َأکْدَ ى (.")40
ِ
ْلنْس ِ
ف ُي َرى (.")01
ان إِ اال َما َس َعى (َ )43و َأ ان َس ْع َي ُه َس ْو َ
" َو َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
" َو َأ ان ُه َخ َل َق الزا ْو َج ْ ِ
نی ا
الذک ََر َو ْاألُ ْن َثى (ِ )04م ْن ُن ْط َف ٍة إِ َذا ُُتْنَى (.")02
" َو َأ ان َع َل ْي ِه الن ْاش َأ َة ا ْألُ ْخ َرى (َ )02و َأ ان ُه ُه َو َأ ْغنَى َو َأ ْقنَى (.")04

" َو َث ُمو َد َف َام َأ ْب َقى (َ )40و َق ْو َم نُوحٍ ِم ْن َق ْب ُل إِ اهن ُ ْم کَانُوا ُه ْم َأ ْظ َل َم َو َأ ْطغَى(َ )46واملُْؤْ ت َِف َک َة َأ ْه َوى(.")44
ون اهللاِ َک ِ
" َأ ِز َف ِ
ت ْاآل ِز َف ُة (َ )42ليس َهلا ِمن د ِ
اش َف ٌة (.")44
ْ َ َ ْ ُ
احل ِد ِ
ِ
ُون (َ )21و َأ ْنت ُْم َس ِامدُ َ
يث َت ْع َج ُبو َن (َ )43وت َْض َحکُو َن َو َال َت ْبک َ
ون (.")20
" َأ َفم ْن َه َذا ْ َ
الس َجع املتوازي
َّ - 11
ِ
ِ
"وهو ُ
األخریتنی" 38نحو قوله تعاىل:
الکلمتنی
اتفاق األسجاع يف
"والناج ِم إِ َذا َهوى ( )0ما َض ال ص ِ
اح ُبک ُْم َو َما غ ََوى (َ )6و َما َينْطِ ُق ع ِ
َن ْاهل َ َوى (.")4
َ
َ
َ ْ
َ
" َو َمنَا َة ال اثال ِ َث َة ا ْألُ ْخ َرى (َ )61أ َلک ُُم ا
الذک َُر َو َل ُه ْاألُ ْن َثى (.")60
" َو َأ ان ُه َخ َل َق الزا ْو َج ْ ِ
نی ا
الذک ََر َو ْاألُ ْن َثى (ِ )04م ْن ُن ْط َف ٍة إِ َذا ُُتْنَى (.")02
 – 12املوازنة
ِ
ِ
الوزن َ
دون التقفية" 39نحو قوله تعاىل :
الفاصلتنی يف
"هي تساوي
"والناج ِم إِ َذا َهوى ( )0ما َض ال ص ِ
اح ُبک ُْم َو َما غ ََوى (")6
َ
َ
َ ْ
َ
الوزن ،دون الت ِ
ِ
ِ
ا
ّقفية.
افقتان يف
فإن َه َوى وغ ََوى ُمت
والحظ اتفاق الوزن  -املوازنة – يف آيات سورة النجم التالية:
" َو َما َينْطِ ُق ع ِ
َن ْاهل َ َوى (َ )4ما ک ََذ َب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما َر َأى (َ )00أ َفت َُام ُرو َن ُه َ
عَىل َما َي َرى (.")06
ِ
ْلنْس ِ
ف ُي َرى (.")01
ان إِ اال َما َس َعى (َ )43و َأ ان َس ْع َي ُه َس ْو َ
" َل ْي َس ل ْ ِ َ
" َو َأ ان ُه َخ َل َق الزا ْو َج ْ ِ
نی ا
الذک ََر َو ْاألُ ْن َثى (ِ )04م ْن ُن ْط َف ٍة إِ َذا ُُتْنَى (َ )02و َأ ان عَ َل ْي ِه الن ْاش َأ َة ْاألُ ْخ َرى (َ )02و َأ ان ُه ُه َو
الش ْع َرى (َ )03و َث ُمو َد َف َام َأ ْب َقى (َ )40و َق ْو َم ن ٍ
َأ ْغنَى َو َأ ْقنَى (َ )04و َأ ان ُه ُه َو َر ُّب ِّ
ُوح ِم ْن َق ْب ُل إِ اهنُ ْم کَانُوا ُه ْم َأ ْظ َل َم
َو َأ ْطغَى (َ )46واملُْؤْ ت َِف َک َة َأ ْه َوى (.")44
 - 13لزوم ما ال یلزم
حرف الروي ،أو ما يف معناه  ،وهو غریالز ٍم يف الت ِ
ِ
ِ
ّقفية ،و ُيلتزم يف ِ
بيتنی أو أکثر نظام
الفاصلة قبل
"وجو ُد
ُ
ا ِّ
ِ
فاصلتنی أو أکثر نثرا ".40
أو يف
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نحو قوله تعاىل يف اآليات التالية:
احل ِد ِ
ِ
ُون َو َال َت ْبک َ
ون (َ )43وت َْض َحک َ
يث َت ْع َج ُب َ
ُون (.")21
" َأ َفم ْن َه َذا ْ َ
ِ
الصدر
 -14رد
العجز عىل َّ
امللح ِ
ِ
عل َأحدُ ال ّل ِ
ِ
"هو أن ُجی َ
ٌ
قنی هبام ْ
شبه ُه يف أول
مجعهام
املکررين ،أو
فظنی،
اشتقاق أو ُ
بأن ُ
املتجانسنی ،أو َ
ِ
الفقرة ،ثم تعا ُد يف آخرها".

41

نحو قول اهلل عزّ وجل يف آيات سورة النجم التالية:
وحى (َ )0ف َأ ْو َحى إِ َىل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى (.")01
"إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُي َ
السدْ َر َة َما َيغ َْشى (.")02
"إِ ْذ َيغ َْشى ِّ
ُون بِ ْاآل ِخ َر ِة َل ُي َس ُّم َ
"إِ ان ا ال ِذي َن َال ُيؤْ ِمن َ
ون املَْ َالئِ َک َة ت َْس ِم َي َة ْاألُ ْن َثى (.")62
ِ ِ
ِ ِ ِ
احل ِّق َش ْيئا (.")64
" َو َما َهل ُ ْم بِه م ْن ع ْل ٍم إِ ْن َيتابِ ُعو َن إِ اال ال اظ ان َوإِ ان ال اظ ان َال ُيغْني م َن ْ َ
" َذل ِ َك َم ْب َلغ ُُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ ان َر اب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض ال عَ ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ْاهتَدَ ى (.")41
ِ
ِ
ِ
ات وما ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
احل ْسنَى ".
جی ِز َي ا الذ َ
ض ل َي ْج ِز َي ا الذي َن َأ َسا ُءوا بِ َام عَم ُلوا َو َ ْ
ين َأ ْح َسنُوا بِ ْ ُ
ْ
الس َام َو َ َ
" َوهللاِ َما ِيف ا
" َأ اال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى (.")44
اجلزَ ا َء ْاألَ ْو ََف (.")00
" ُث ام ُ ْ
جیزَ ا ُه ْ َ
" َفغ اَشا َها َما غ اَشى (.")40
" َه َذا ن َِذ ٌير ِم َن الن ُُّذ ِر ْاألُ َ
وىل (.")42
" َأ ِز َف ِ
ت ا ْآل ِز َف ُة (.")42
ِ
 - 15ائتالف ال َّل ِ
اللفظ
فظ مع
ِ
ٍ
"هو کو ُن ألفاظ ِالعبارة من ٍ
ِ
والتأمل" 42مثل قوله سبحانه يف سورة النجم:
الغرابة
واحد يف
واد
" َأ َلک ُُم ا
الذک َُر َو َل ُه ْاألُ ْن َثى ( )60تِ ْل َك إِذا ِق ْس َم ٌة ِضيزَ ى (.")66
اعلم أن الستعامل األلفاظ العربية أَسارا مل تقف عليها ِسوى عاملٍ ٍّ
فإهنا ال َي ُسدُّ
فذ کام يف لفظة "ضيزى" ِّ
غریها مسدا ها ،مع ّ
أن السورة النجم کلها مسجوعة عىل حرف اليا ،کاموجدنا يف " َه َوى"َ " ،وغَ َوى"و "اهلَ َوى"،
وکذلك إىل آخر السورة فلام ذکر اهلل األصنام وقسمة األوالد وما کان يزعمه الکفار بقولهَ " :أ َلک ُُم ال اذک َُر َو َل ُه
ْاألُ ْن َثى ،تِ ْل َك إِذا ِق ْس َم ٌة ِضيزَ ى" فجاءت اللفظة عىل احلرف املسجوع الذي جاءت السورة عليه،وغریها ال يمکن
أن يسد مسدها يف مکاهنا.
املقصود وقلنا :قسمة جائرة أو ظاملة ,مع أن"جائرة" أو"ظاملة"
,
وإذا جئنا بلفظة أخرى بمکاهنا ألداء املعنى
77
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أحسن من "ضيزى"ّ ،إال أناا إذا نظمنا الکالم قلنا ":ألکم الذکر وله األنثى تلك قسمة ظاملة" مل يکن نظم الکالم
املعوز الذي ُيتاج إىل ُتام ،کامال خیفى عىل من له ذوق ومعرفة بنظم
کالنظم األول وصار الکالم کاليشء ا
الکالم.
أغرب -و ال يعاب استعامله عند العرب؛ ألنه مل يکن عندهم وحش ًّيا ،وهو
ملَا أتى ب" ِضيزَ ى" التي هي
ُ
عندنا وحيش  -،أتى ب" ِقسم ٌة" وغرابتها من أشد األشياء مالءمة لغرابة تلك ِ
القسمة التي أنکرها النظم
ْ َ
ّ
الکريم".

43

 -16التسميط
"هو أن جیعل الشاعر کل بيت بسمطه أربعة أقسام,ثالثة منها عىل سجع واحد ،بخالف قافيةالبيت"(.)44
وههنا ُيالحظ اآلية األخریة يف سورة املذکورة:
احل ِد ِ
ِ
ُون (َ )21و َأ ْنت ُْم َس ِامدُ َ
ُون َو َال َت ْبک َ
يث َت ْع َج ُبو َن (َ )43وت َْض َحک َ
اس ُجدُ وا هللاِ
ون (َ )20ف ْ
" َأ َفم ْن َه َذا ْ َ
َوا ْع ُبدُ وا (.")26
فقافية آخراآلية يف " َوا ْع ُبدُ وا" حرف "وا" وهو خالف ما نجد يف اآليات الثالثة قبل ذلك يف " َت ْع َج ُب َ
ون و
ُون و َس ِامدُ َ
َت ْبک َ
ون" يعني قافية تلك الثالثة "ن".
 - 17االنسجام أو السهولة
ِ
وتناس ِ
ِ
جاءت قراءتُه
بهام ,وإذا قوي االنسجا ُم يف النا ْثر
جزالتهام
ُاأللفاظ ،وسهول ُة املعاين مع
"هو سالمة
ْ
ُ
ب وال َقص ٍد وال ت َک ُّل ِ
ِ
موزُ ونة تر ُّق ٍ
اجلاميل املرهف ,والقرآن املجيد ُک ُّله
واحلس
الذوق األديب،
ف ،بل َينْدَ فع بتِ ْلقائ اية
ّ
ْ
ّ
يَّس ُه اهلل ِّ
للذکر ،وکذلك تُوجد فيه فقرات موزونة وزنا شعر ّيا ،ويف احلقيقة أهنا ل ْي َس ْت بشعر"(.)45
ُمن َْسجم،کام ا َ
ومن هذه الفقرات املوزونة جید القارئ يف اآليات التالية من سورة النجم:
" والناج ِم إِ َذا َهوى ( )0ما َض ال ص ِ
اح ُبک ُْم َو َما َغ َوى (َ )6و َما َينْطِ ُق ِ
عَن ْاهل َ َوى (َ )4ما ک ََذ َب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما
َ
َ
َ ْ
َ
َر َأى".

"(َ )00أ َفت َُام ُرو َن ُه َ
عَىل َما َي َرى (َ )06و َل َقدْ َرآ ُه نَزْ َلة ُأ ْخ َرى (ِ )04عنْدَ ِسدْ َر ِة املُْنْت ََهى (ِ )00عنْدَ َها َجنا ُة املَْ ْأ َوى

رص َو َما َطغَى (.")02
( )04إِ ْذ َيغ َْشى ِّ
السدْ َر َة َما َيغ َْشى (َ )02ما زَ ا َغ ا ْل َب َ ُ

ٍ
ٍ
موزونة وزنا شعر ّيا لکنّها
فقرات
انظر إىل انسجام آياهتا وعذوبة کلامهتا,من بداية السورة إىل هنايتها مع

ٍ
بشعر,کام الخیفى.
ست
لي ْ
اخلامتة
ِ
ِ
سورة النجم تد ُّبرا و إمعانا آلياتِه الکريمة ُيمکن لنا ُ
أخذ
فحص
و يف خاُتة هذه الدِّ راسة املتواضعة بعد ْ
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ِ
ِ
التالية:
النتائج
أهم
ِّ

ٍ
ٍ
کاثرة,خاصة
بکثرة
أ-جید الباحث أثناء مطالعة القرآن ّية بعد أنظاره املتأنّية عىل آيات کتاب اهلل ألوان البديع

والرّحنوالواقعة وما إليها فاخرتنا منها النجم وقدّ منا روائعها
,
,
والقمر
,
والنجم
,
والطور
يف آيات سورة الذاريات,
نموذجا للطلبة والدارسنی.
لفظية ونِ ٍ
ٍ
ِ
کات بديع ّي ٍة فقط,والُيتاج ِدراسات
حمسنات
ب-ليس هدفنا من هذه الدِّ راسة املتواضعة إبرازَ ّ
املقررة معجز ٌة
القرآن ّية إليها,بل هدف أساسنا هنا
ُ
لوامح البديع ولطائف املشریة إىل إعجاز اللفظي ِو ْفق القواعد ّ
مثل إعجازالقرآن بالنظم واملعاين ,بل يزيد هبا هبجته و هبائه فيام نعتقد.
مصنوعة غری مط ٍ
ٍ
ٍ
بوعة ,وأ ّما مجيع
بکثریة
املحسنات البديع ّية تُوجد يف کالم املحدَ ثنی وشعر ُشعرائهم
جّ -
ِ
سورة النجم خاصة بعيد ٌة عن تلك األلوان غری طبيع ّية مسجوع ٌة.
حمسنات کتاب اهلل عامة ويف
ّ
ِ
بعدالفحص و التد ُّب ِر يف سور َة النجم ّ
الروائ ِع البديع ّي ِة
د-و ُعصارة القول :يتّضح لنا
أن هلا أمه ّي ٌة ومنزل ٌة يف ّ

ٍ
ٍ
ٍ
الروائ ِع-
بارزة ,ماشاهدنا ِخالل
ألهداف
ها؛الهنا قد استُخدمت فيها
ک ّل
ساميةومقاصدَ
ْ
الفحص والتت ُّب ِع يف ّ
ّ
ِ
ال ّل ِ
ِ
ِ
ِ
فظية واملعنو ّية َ -
القرآن
ذلك مايزيد يف معاين
,
والسج ِع وما إيل
واجلناس
وااللتفات,
الطباق والتفري ِع
مثل
ّ
ِ
املعجزة واملبدعة ممّا ال مزيدَ عليه,کام ُيقال ّ
إن
الکري ِم ُح ْسنا ورونَقا ومباين آياته روعَة ومجاالمع إبقاء أساليبه
املسجع أفصح وأبلغ من غری املسجع.
الکالم
ّ
_________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________

املصادر واملراجع()Refrences

أبوموسی:کان عاملاکبریا وإمام البالغة يف الديار املرص ّية,ومن مؤلفاته الق ّيمة دالالت
دحممد
ٰ
حمم ّ
( )0األستاذ الدکتور ّ
ومتمسکا بمذهبه طِ ْول َة حياته ,وهذا اإلمام اجلهبذ
جلرجاين ,
,
ّ
الرتاکيبوخصائص الرتاکيب,و کان شارحا لکُتب عبد القاهر ا ُ
قد انتقل إىل رّحة اهلل سنة سالفة6104-م -رّحه اهلل رّحة واسعة.
( )
دحممد) دراسة يف البالغة والشعر ص،44مکتبة وهبة،القاهرة مرص 0330م.
6
حمم ّ
أبوموسی( ّ
ٰ

( )4علوم البالغة -البيان ،املعاين ،البديع -ص 461ألّحد بن مصطفى املراغي.
( )0ابن عاشور (حممد الطاهر بن حممد التونيس) ،التحرير والتنوير،004/62الدار التونسية للنرش – تونس.
( )4التحرير والتنوير.002/62
( )2البالغة،,البيان والبديع ص،442مناهج جامعة املدينة العاملية ،النارش :جامعة املدينة العاملية.
( )2امليداين (عبد الرّحن بن حسن َح َبناکَة) ،البالغة العربية،23 /0،دار القلم ،بریوت،الطبعة :األوىل 0332 - ،م.
( )4العسکري) أبو هالل احلسن بن عبد اهلل(،الصناعتنی ص،621املکتبة العنرصية –بریوت ،عام النرش 0003 :هـ.
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( )3القریواين ( أبو عىل احلسن بن رشيق األزدي) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه،04 / 6دار اجليل .
( )01التحرير والتنوير.003 /62،
( )00البالغة العربية.444/ 6،
( )06نفس املصدر.062/ 6،
( )04نفس املصدر.064/ 6،
( )00التحرير والتنوير.2/62،
( )04البخاري (حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل اجلعفي) صحيح البخاري ،024/ 2دار طوق النجاة،و الصحيح ملسلم بن
احلجاج النيسابوري ،043/ 0دار إحياء الرتاث العريب – بریوت.وصحيح ابن حبان ملحمد بن حبان أبو حاتم ،الدارمي،
ال ُبستي , 602/ 0مؤسسة الرسالة بریوت.
( )02التحرير والتنوير.32/62
( )02و الصحيح ملسلم بن احلجاج النيسابوري  ،42/ 0دار إحياء الرتاث العريب – بریوت ،و سنن أيب داود أليب داود
الس ِج ْستاين ،664/ 0املکتبة العرصية ،صيدا – بریوت .السنن الصغرى للنسائي ،أبو عبد
سليامن بن األشعث األزدي ِّ
الرّحن أّحد بن شعيب بن عيل اخلراساين32/ 4 ،تقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مکتب املطبوعات اإلسالمية – حلب.
( )04نفس املصدر.32/62
( )03نفس املصدر. 020/62
( )61البالغة العريب.464/0،و الشيزري )أبو املظفر أسامة بن مرشد الکلبي(،البديع يف نقد الشعرص،040اجلمهورية
العربية املتحدة  -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  -اإلقليم اجلنويب  -اإلدارة العامة للثقافة.
( )60البالغة العربية.040/6،
( )66أنوار الربيع يف أنواع البديع البن معصوم ص.060
( )64التحرير والتنوير.115/62،
( )60أنوار الربيع يف أنواع البديع البن معصوم . 24
( )64التحرير والتنوير. 013/62،
( )62نفس املصدر.001/62
( )62نفس املصدر.006 /62
( )64الشحود (عيل بن نايف) ،خالصة يف علوم البالغة ص 42دار الفکر العريب،بریوت  /لبنان.
( )63حامد عونى املنهاج الواضح للبالغة ،املکتبة األزهرية للرتاث و اخلالصة يف علوم البالغة ص.44
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( )41نسخة نبيط بن رشيط األشجعي (نبيط بن رشيط :له صحبة)املؤلف (رواية) َ 1/125أ ّْحَدُ بن ال َق ِ
بن کَثِ ْ ِری ِ
اس ِم ِ
بن
ُ
بن الري ِ
ان امل ِ ْ ِ
رص ِة دار الکتب العلمية،الطبعة :األوىل 6116 ،م.
صد َق َة ِ ا ا
رص ُّي ال ُّلک ُِّّي ،ن َِز ْي ُل ال َب ْ َ
____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________

( )40التحرير والتنوير.34/62،
( )46اهلاشمي ( س ّيد أّحد بن إبراهيم بن مصطفى) ،جواهرالبالغة ص،462املکتبة العرصية ،بریوت.
( )44الشيزري ) أبو املظفر مؤيد الدولة جمد الدين أسامة بن مرشد بن عيل الکلبي(،البديع يف نقد الشعر ص،06اجلمهورية
العربية املتحدة  -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  -اإلقليم اجلنويب  -اإلدارة العامة للثقافة.
( )40احلسيني)ُييى بن ّحزة بن عيل بن إبراهيم( ،الطراز ألَسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،032 /6املکتبة
العنرصية – بریوت.
( )44التفتازاين (سعد الدين) ُمترص املعاين ص , 623دار الفکر بریوت – لبنان.و السيوطي( جالل الدين) معرتك األقران
يف إعجاز القرآن ص،00دار الکتب العلمية  -بریوت – ،الطبعة :األوىل  0014هـ  0344 -م.
( )42جواهرالبالغة ،ص.441
( )42السکاکي (يوسف بن أيب بکربن حممد السکاکي احلنفي أبو يعقوب) مفتاح العلوم ص،042دارالکتب العلمية،
بریوت لبنان.
( )44البالغة العربية.406/ 6 ،
( )43نفس املصدر .406/ 6
( )01نفس املصدر .446/ 6
( )00جواهرالبالغة ،ص.444
( )06خالصة يف علوم البالغة ص.43
( )04ابن األثری (ضياء الدين) املثل السائر يف أدب الکاتب والشاعر 022-022/0دار هنضة القاهرة للطبع والنرش،مرص.
( )00احلموي (ابن حجة ،تقي الدين أبو بکر بن عيل) خزانة األدب وغاية األرب ،040 /6مکتبة اهلالل-بریوت ،الطبعة
األخریة 6110م.
( )04البالغة العربية.404/ 6 ،
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