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 رسورة الطو روائع البديع وأساليبه في

Rhetorical and Stylistic Beauties in S┴rat al-║┴r  
 الدكتور زُلَّمد أيّوب الرَِّشْيدي 

دمحم ظاىرشاهد. 

Abstract 
Arabic rhetorical sciences Ma’┐ni, Bay┐n and Bad┘’ are meant for achieving excellence 
in the world of the art of speaking and writing. They are designed to create a persuasive 
or impressive effect upon the listener and reader. Qur’┐n, to all experts of Arabic 
language whether ancient, classical, modern or post-modern is a perfect combination of 
letter, meaning, order and a lot more. The present article describes two important 
phenomenon of ‘Ilm al-Bad┘’: al-Raw┐i’ al-Laf╘iyyah, (splendor of words) and “al-
raw┐i’ al-ma’nawiyyah, (beauty of meanings) in S┴rah al-║┴r of the sublime Qur’┐n. 
Both these phenomenon are effective rhetorical devices used in literature to eloquently 
convey the indent of words and meanings. It is important to ponder upon the Qur’┐n 
more carefully in order to uncover even more fascinating secrets and beauties contained 
in God’s words for enabling man to imbibe from the limitless oceans of God’s knowledge 
to the extent of his own capacity. 

Keywords:  Arabic rhetorical Sciences, ‘Ilm al-Bay┐n, ‘Ilm al-Ma’┐n┘, ‘Ilm 
al-bad┘’, S┴rah al-║┴r. 

وكانت أساليبها ادلصّبغة ،مّرت أزماٌف قدمیة، ودىوٌر سالفة على أساليب البديع ادلزخرفة ٔتحاسنها اللفظّية وادلعنويّة
ف وال يكتبو ،وغرضًا أصيبًل للشعراء واأُلدابء الّلذين ال يقولوف بقولةٍ ،وألواهنا ادلمّوىة ىدفا كبَتا أماـ الكتُّاب وادلنشئُت

واستغرقوا  ،تقريرا وكتابةً ،نظما ونثراً  وٚتاؿ إعجازىا،ومسّجعًة ْتسن قوافيها،أبسطورٍة إال منسوجًة أبصناؼ البديع
كاشحُت عن معٌت الكبلـ كما أنّو أصٌل الجدوى ،زين كّل رلهودىم يف رلاريومركّ ،طلبالتّ  أوقاهتم ِطْوَلَة حياهتم يف ىذا

 ،والعبارات ادلسّجعة والكبلـ ادلقّفى،التطلب يف أنفسهم أهنم ُُیسنوف ُصنعًا يف ىذا وفظنُّ ويَ ،لكبلـٍ وال لكلمٍة دونو
  .حىت غلب تطريزىم ادلمّوه وصنعهم ادلسّجع على كبلمهم وعباراهتم وصارت نثرىم کشعرىم
العصر العباسي وذلك يف ،وتنافس فيو عدٌد كبٌَت من ادلتنافسُت من الشعراء وأكرب ادلنشئُت يف رلالسهم وندواهتم

وقد ،وابن ادلعتز،والبحًتي،وابن الّرومي،وأيب ٘تّاـ،ومسلم بن الوليد،وظهر فيو من شعر البديع مثل "بّشار بن بُرد،الزّاخر
و وقف بعضهم إىل حّد ،وأفرط فيو بعضهم كأيب ٘تّاـ،تنّبهت األذىاف إىل مايف شعرىم من طرائف الصُّنعِة البديعّية

 .  1دلعتز"وابن ا،القصد كالبحًتي
، اونظرًا إىل شّدة عنايتهم أبلواف البديع وكثرة حفاوهتم يف ىذا العصر ادلزدىر شغلهم عن قيمة ادلعنی ومقاصدى

وشغلوا أبلواٍف راىيٍة عن اإلدلاـ  مصنوعةٍ  صفحًا لکثرة ماتنّکبوا علی أصباٍغ طريفةٍ  ضاربُت کذلکف
مويو والتطريز وتكّلف األسجاع أكرب وسيلٍة لعنايتهم وانشغاذلم بو اتركُت فهذا الت،ابلُسورالقرآنية،والعناية أبمثلة آایهتا

 .األصيلة البديعّية الذاتّية اآایت كتاب هللا وزلاسنه

                                                 


 إسبلـ آابد. ،اجلامعة اإلسبلمّية العادلّية،مساعد بكلّية الّلغة العربّيةأستاذ  

 بشاورة جامع ،يةلعربة الغقسم ال،ساعدأستاذ م 
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اليت ضلن "رألواف البديع وأصنافو يف کتاب هللا العزيز وخاصًة يف"سورة الطو ذلك حاولنا يف ىذا ادلقاؿ إبراز فمن 
 أوعرضًا ِصرفًا يتعلق بظواىر ُمزيّنةٍ  أّف وجود روائِع البديع ليس يف القرآف مثُل حليةٍ  والَريبَ ،بصددىا يف ىذا البحث

حتی يفسد ادلعنی و خيتل  ،وٖتسيُنو ذايتّّ ليس بعرضيٍ  ،، بل روائعو ووجوُد أساليب البديع فيو أصٌل برأِسوالکلمات
معنوية وٚتاؿ داخلي تنکشف للباحث ادلوّفق  مقاصدٍ  األسلوب عن حقيقتو، فانطواء زلاسنو علی رجُ بل رٔتاخيَ  بعدمو،

 .2دلن لو قلب واٍع ونظٌر غائر وذوٌؽ أديبّّ مرىفويتضح 
يف دراسات السابقُت  انوجد من آایت سورة الطور،فما انقرأ طاقٍة يف الفکر والتأمل يف مادمن صل کل ما  ابذلن ناؤتا أن

احملسنات  و الطريفة دراسًة زُلاولًة إلٰی إبراز تلك األلواف امتنّکبًا علٰی أصباغه ،من قاموا ابعتناء السورة ادلذکورة
بوضع ىذه اللبنة ادلتواضعة يف  نابشکٍل رائع أنيٍق يبلغ مرحلَة اإلقناع؛ فلذلك ُقم -ادلعنوّيةِ  و اللفظيةِ  -بنوعيها بلمحادلو 

ولع
ُ
 الوجيز إبراز ا ادلقاؿُت من الناشئة، کماحاولنا يف ىذصرح دراسات زلاسن بديع القرآف  ترغيبًا للدارسُت وادل

 أساليبها فيها حسب  الًتتيب التايل:
 :فاحملسنات اللفظية-لفظي ومعنوي- علی قسمُت حسب ترتيب أىل الببلغِة  روائع زلاسن البديع وأساليبو ناوّزع

و  ،و ردِّ العجِز على الصَّدر،و لزوـِ ما ال يلزـُ ،وادلوازنة،مّث االزدواِج ،وما إليو من أقساموتتحّدث عن اجلناس والسجع 
.  ،ادلشاكلة،و ادلبالغةَ ،و االلتفات،و مهكُ التّ ،و التفريع،و اإلدماجَ ِن ادلعنويِّة:من احملاس بعدىا انوأورد التسميط و االنسجاـِ
 .مطاؼ الّدراسةيف هناية  والنتائج ٓتبلصة القوؿ ناوأتبع .واالفتنافَ  ،واإلرصادَ  ،وتشابَو األطراؼ ادلعنويِّ 

ناُت الّ ا  :لفظيةُ حملسِّ
 اجلناُس املماثُل -1 

 3،أي نوعاً واحدا من أنواع الكلمة،ما كاف ركناه امسُت أو فعلُت أوحرفُت –ىومن قسم اجلناس  الّتاـ اجلناُس ادلماثُل 
وإاّل فهو ،يف ذلكبل أنكر عن وجوده لكن خالفو اجلمهور  -مؤّسس علم العروض-وىو شلنوع عند اخلليل الفراىيدي

فاء يف بديع اإلكتفاء -وبذلك صرّح الّنواجي،يؤّدي إىل سّد ابب كبٍَت من الببلغةِ   .4-صاحب الشِّ
 أو الفعلُت من سورة الطور اآلایت التالية يف اجلدوؿ: بُت االمسُت ادلماثل اجلناسِ وأمثلة  

بُت  ماثلادل اجلناسِ  موضع االستشهاد يف اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل
 االمسُت:

 بعُضهم...... بعضٍ  (25) وأقبَل بعُضهم على بعٍض يتسآءلوفَ  اجلناُس ادلماثلُ  1
اَـ يُريدوف كيًدا  فاّلذين كفروا ُىم  اجلناُس ادلماثلُ  2

 (42)ادلكيدوفَ 
 ...... مكيدوفَ  كيًدا

واْصربْ حُلْكِم ربِّك فإّنك اِبَْعيُِننا  اجلناُس ادلماثلُ  3
 ( 48) ِْتمِد ربِّك حُت تَقوـُ وسبِّْح 

 ربِّك..... ربِّك

ِاصلوىا فاْصربُْوآ أو ال تصربُواسَوآٌء  اجلناُس ادلماثلُ  4
عليكم إمنَّا ُٕتَْزْوَف ما كنتم 

 (16)تعلموف

 ادلماثل اجلناسِ  موضع االستشهاد يف
 ......أوال......فاْصربُْوآبُت الفعلُت:

 تصربُواسَوآءٌ 
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 :املستوىفاجلناُس  -2
فإذا كاف واحٌد منها امسا ،حيُث كاف ركناه من نوعُت سلتلفُت من أنواع الكلمة اجلناس ادلماثلِ  عكس اجلناُس ادلستوىف 

 .5أو إذا كاف أحدىا حرفا فآلخر امسا أو فعبل أو عكس ذلك،فاآلخر فعبل
 من سورة الطور اآلایت التالية يف اجلدوؿ :ادلستويف  اجلناسِ وأمثلة 
 موضع االستشهاد يف اآلية اللوف البديعي ادلسلسلرقم 

 ادلستوىف اجلناسِ 
-األّوؿ َ٘تُْوُر ...... َمْوًرا (9)يـو َ٘تُْوُر السمآُء َمْوًرا  اجلناُس ادلستوىف 1

 -موراً -واآلخر ،فعل -٘تور
وكذلك ُيبلحظ يف  ،اسمٌ 

 اآلایت القادمةكّلها .
ًراوتسَُت اجلباُؿ  اجلناُس ادلستوىف 2 ًرا (10) َسيػْ  تسَُت...... َسيػْ
 يُدعُّوَف...... َدعِّا (13)يوـَ يُدعُّوَف إىل انرَِجهنََّم َدعِّا اجلناُس ادلستوىف 3
واّلذيَن أمُنوا َواتَّبعتهم ُذرِّيػَُّتهم إبمیاٍف أحلَْقناهبم  اجلناُس ادلستوىف 4

 (21)ُذرِّيػََّتهم ومآ اَلَْتناىم من عملهم من شىءٍ 
 ُذّرِيػَُّتهم...... ُذّرِيػََّتهم

 ترّبصوا...... ادلًتبِِّصُت (31)قل ترّبصوا فإّّن معكم من ادلًتبِِّصُت اجلناُس ادلستوىف 5

 ُخلقوا...... اخلالقوفَ      (35)أـ ُخلقوا من غَت شيئ أـ ىم اخلالقوَف  اجلناُس ادلستوىف 6
7 

 
فيو فْليأِت ُمسَتِمُعهم  أـ ذلم ُسلٌَّم يسَتِمُعوف اجلناُس ادلستوىف

 (38) ِبسْلطاٍف ُمبُتٍ 
 يسَتِمُعوف...... ُمسَتِمُعهم

 :اضاع املناس اجل-3
سواء كاف االختبلؼ يف أّوؿ ،فاحلرفاف الّلذاف يقع فيهما االختبلؼ متقاريب ادلخرج،ىو قسم من اجلناس غَت الّتاـ

السورة ادلذكورة الكلمتُت ادلخطوطتُت:)إفَّ عَذاَب ربِّك  . ومثاؿ اجلناس ادلضارع يف آية6أو هنايتها،الكلمة أو وسطها
 .َداِفعٍ  ....وَواِقعٌ  الكلمتُت: ضارعادل اجلناسِ  وموضع االستشهاد ىنا يف7(مالو من دافعٍ ،لواِقعٌ 
 :السَّجُع املطرَّفُ  - 4

يف سورة الطور  ادلطرَّؼ السَّجعِ ُة وأمثل،8ىو اختبلؼ الفاصلتُت وزان واالتفاؽ بينهما يف احلرؼ األخَت السَّجُع ادلطرَّؼُ 
 اآلایت التالية:

 موضع االستشهاد اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل

يف  ؼالسجع ادلطرَّ و  (10)وتسَت اجلباُؿ َسيػْرًا (9)يـو َ٘تُْوُر السمآءُ َمْورًا  ؼدلطرَّ االسجع  1
 ".ا  اآليتُت: حرؼ "

الَّذيَن ىم ىف َخوٍض  (11)للُمكذِِّبُتَ فويٌل يومئٍذ  ؼدلطرَّ االسجع  2
 يَّلعبُػْوفَ 

يف  ؼالسجع ادلطرَّ و 
 اآلایت
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 (15)أفِسحٌر ىذا أـ أنتم التُبصروف (12)
 ِاصلوىا فاْصربُْوا

األربعة كلها : حرؼ 
 "ف".

أو اَل تصربوا سَوآٌء عليكم إمنا ُٕتَْزْوَف ما كنتم    
 (16)تعلموف

 

فاكِهَُت ٔتا آهتم  (17)إفَّ ادلّتقَُت يف جّنٍت ونعيٍم  ؼدلطرَّ االسجع  3
م عذاَب اجَلحْيم م ووقاىم رهبُّ  (18)رهبُّ

يف  ؼالسجع ادلطرَّ و 
 ـ". اآليتُت: حرؼ "

 
متَّكِئَُت (19)ُكُلوا واشربُوا َىِنيًئا ٔتا كنتم تعَملُوف ؼدلطرَّ االسجع  4

 (20)على ُسُرٍر مَّصُفْوَفٍة وَزوَّجناُىم ْتُورٍعُتٍ 
ُهم ُذّرِيػَُّتهم إبمیاٍف أحلَْقناهبم  واّلذيَن آمُنوا َواتَّبعتػْ
ُذّرِيػََّتهم وما اَلَْتناىم من عملهم من شىٍء ُكلُّ 

وأمددانىم بفاكهٍة  (21)اْمرٍِئ ٔتا كَسَب رىُتٌ 
 (22)وحْلٍم شلا يشتُهوفَ 

و يف اآلایت ادلذكورة 
" ؼالسجع ادلطرَّ 

 حرؼ 
 ف". "

 

 :السَّجُع املُرصَّعُ  - 5
رصَّعُ 

ُ
ضلو الكلمات ادلخطوطة يف آييت سورة ،9ومتفّقًة أو متقاربًة أعجازاً ،ىو أف تكوف الكلمات مستويًة وزانً  السَّجُع ادل

 .10(دافعٍ مالو من ،لواِقعٌ  الطور:)إفَّ عَذاَب ربِّك
 .ألعجازاواتفاؽ كلتيهما يف ،"يف االستواءَداِفعٍ و  َواِقعٌ انظرإىل وزف كلمة"
رصَّعِ  لسََّجعِ واألمثلُة اأُلخرى ل

ُ
 اآلایت التالية يف اجلدوؿ : ،من سورة الطور ادل

 موضع االستشهاد اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل
رصَّعُ  1

ُ
رًا(9)يـو َ٘تُْوُر السمآُء َمْورًا السََّجُع ادل ًرا (10)وتسَت اجلباُؿ َسيػْ  َمْورًا..... َسيػْ

رصَّعُ السََّجُع  2
ُ
متَّكِئَُت على ُسُرٍر مَّصُفْوَفٍة وَزوَّجناىم ِْتُوٍر  ادل

واّلذيَن أمُنوا َواتَّبَعتهم ُذّرِيػَُّتهم إبمیاٍف  (20)عُتٍ 
أحلَْقناهبم ُذّرِيػََّتهم ومآ اَلَْتناىم من َعَمِلهم من شىٍء  

 (21)ُكلُّ اْمرٍِئ ٔتا كَسَب َرِىُتٌ 

 عٍُت..... َرِىُتٌ 

3  
ُ
إان كّنا (27)فمنَّ هللُا عَلينا ووقَااَن عذاَب السَُّموـِ  رصَّعُ السََّجُع ادل

 (28)من قبُل َندعْوه إنُّو ىو الربُّ الّرحيمُ 
..... الّرحيمُ   السَُّموـِ

 :السََّجُع املتوازي -6
 يف سورة الّطور: ضلو قولو تعاىل،11ىو اتفاؽ األسجاع يف الّلفظُت األخَتين فقط السََّجُع ادلتوازي

 .12أـ يَػُقولوَف شاعٌر نًتّبُص بو َريَب ادلُنوِف(،)فذكِّر فمآ أنت بنعمِة ربَِّك بكاىٍن وال رَلُْنوفٍ 
  يف الكلمتُت: "رَلْنوٍف و منُػْوف".الوزف واحلرؼ األخَت انظر حسن األسجاع ادلذكورة  ىنا اتفاؽ

 كما  تقّدـ .،(13نو")حسن السجع ما تساوت قرائ"وعند اخلطيب القزويٍت: أ
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 موضع االستشهاد اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل
إان كّنا (27)فمنَّ هللُا عَلينا ووقَااَن عذاَب السَُّموـِ  توازيالسََّجُع ادل 1

 (28)من قبُل َندعْوه إنُّو ىو الربُّ الّرحيمُ 
..... الّرحيمُ   السَُّموـِ

اَـ يُريُدوَف كيًدا  (41)أـ ِعنَدىم الغيُب فهم َيكُتبوفَ  توازيالسََّجُع ادل 2
 (42)فاّلذين كفُروا ُىم ادلِكيُدوفَ 

 َيكُتبوَف..... ِكيُدوفَ 
 

 (46يَوـَ اليُغٌِت عنُهْم كيُدُىم َشيئاً والَ ُىم يُػْنَصرُوف) توازيالسََّجُع ادل 3
وإفَّ لّلذين ظلُموا عذااًب ُدوف ذِلك ولكّن أكثَرُىم 

 (47اليَعلُموَف)

 يُػْنَصرُوف....َ علُموفَ 

واْصربْ حُلْكِم ربِّك فإّنك اِبَْعُيِننا وسبِّْح ِْتمِد رّبك  توازيالسََّجُع ادل 4
(ومن الّليل فسبِّْحو وِإدابَر 48حُت تَقوـُ)

(  ( 49النُّجـو

ـو  تَقوـُ..... صلُّ

 :زدواُج اال -7   
يف  14لبلزدواج تجانسفُيبلحظ ال ،َوًفَ  أو من ًفَّ ،ضلو من َجدَّ َوَجدَ ،ىو يُقاؿ لتجانس الكلمتُت ادلتجاورين  زدواجُ اال
 "كما ورد يف اآلایت التالية من سورة الطور:َجِحيمِ  ،نَِعيمٍ " "وَمْسطُورٍ  ،لطُّورِ "ا

م عذاَب اجَلحْيم( ،إفَّ ادلّتقَُت يف جّناٍت ونعيٍم ،وكتٍب مسطُورٍ  ،)والطُّورِ  م ووقَاىم َرهبُّ  .15فاكِهَُت ٔتا آاتىم رهبُّ
 :املوازنةُ  – 8
وىو ،وىذا ألجل االعتداؿ،فيحصل بذلك للكبلـ طبلوًة ورونقاً ،16ا كاف الفاصلتاف متساويًة وزاًن دوف قافيٍة فيُقاؿ لو ادلوازنةإذ

 .17وىي أعّم من السّجع،فليس كّل موازنٍة سجعاً ،مثل السجع يف ادلعادلة دوف ادلماثلة؛ألّف فواصَلها غَُت ادلتماثلة
 ت سورة الطور حسب اجلدوؿ التايل:يف آای ادلوازنةوُتبلحظ أمثلُة 

 موضع االستشهاد اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل
ْرُفوِع) ادلوازنةُ  1

َ
ْرُفوِع..... ادلسُجورِ  ( 6( والبحِر ادلسُجوِر)5والّسقِف ادل

َ
 ادل

 واِقٌع..... دافعٍ  (8(مالو من دافٍع)7إفَّ عَذاَب ربِّك لواِقٌع) ادلوازنةُ  2
( فاكِهَُت ٔتا 17إفَّ ادلّتقَُت يف جنّاٍت ونعيٍم ) ادلوازنةُ  3

م عذاَب اجَلحْيم) م ووقَاىم َرهبُّ  (18آاتىم رهبُّ
 نعيٍم..... َجحْيم

( إان  27فمنَّ هللُا علَينا ووقاان عَذاَب السَُّموـِ ) ادلوازنةُ  4
 (28ُكّنا من قبُل نَدعْوه إنّوُ ُىو الربُّ الّرِحيُم)

 ....  الّرِحيمُ السَُّموـِ

( 40اَـ تسَئاذُلُم أجرًا فُهْم ِمن َمْغرـِ ُمثَقُلوَف) ادلوازنةُ  5
 (41أـ ِعنَدىم الغيُب فُهم َيكتُػُبوَف)

 ُمثَقُلوَف..... َيكتُػُبوفَ 

اَـ يُريُدوف كْيًدا  فاّلذين كَفُروا ُىم  ادلوازنةُ  6
ِكيُدوُف)

َ
ـْ ذَلُم إلٌو َغَُت هللِا سْبحاَف 42ادل ( أ

 (43ا ُيشرُكوُف)هللا عمّ 

 َمِكيُدوُف.... ُيشرُكوفُ 
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 :املالحظة
 ةبعاتليس كذلك بل ىي والفواصل  السجعَ  تتبع ادلعاين فّ عن ببلغة الفواصل و ىويقوؿ:إ ماينالرُّ  قد أنكر اإلماـ

من قسم  وال تُعّدىا،تهافصاح وّ لُ لعُ .ورّد على رأيو اإلماـ اخلفاجي بقولو :أسجاع القرآف كلها زلمودٌة لمعاين ل
 .19والبيِت ادلعُموِر( ،يف رؽٍّ منشورٍ  ،وكتٍب مسطُورٍ  ،كما نشاىدىا يف سورة الطور: )والطُّورِ ،18ادلذمـو

كالسلك ينسّب انسياب ىا  وتسابكاأسجاعها  تواصل وسحرة موسيقاىا و،وروعة طبلوهتا،انظر إىل حسن أسجاعها
 . رلاريو نظامو و ادلاء يف

 :لزوُم ما ال يلزمُ  - 9
ويُلتَزـُ يف بيتُت أو فاصلتُت أو أكثَر من ،اّلذي غَت الزـٍ يف التقفّية-إتياف الفاصلة أو ما يف معناه قبل حرؼ الرَّويِّ ىو 

 مسطُور" و" الّطورإّف ادلماثلة بُت:" .21وكتٍب مسطُوٍر( ،)والطُّورِ :يف اآلایتُت التاليتُت ضلو قولو تعاىل،20النظِم أو الّنثر 
يف و"َمُنوِف "" ادلماثلة بُت: َ"ْجُنوفٍ . وكذلك ُيبلحظ من لزـو ما ال يلـز طاء"الواو وال" مع "لراءا"" يف الوزف وحرؼ 

 .22أـ يقولوف شاعٌر نًتّبُص بو ريَب ادلُنوَف( ،اآلية التالية:)فذكِّر فمآ أنت بنعمِة ربَِّك بكاىٍن وال رَلْنوفٍ 
ـَ ورغَم ذلك أّف اإلم،لزـو ما ال يلـز وىو أيضاً من ابب  لزـو ما ال يلـز -ال يُوافق مع ىذا الّنوع عبد القاىر اجلرجاينا

 .23وإالّ فهو ال ُُیّسُنو،اتبعًة للمعاين–األلفاظ  -بل لو رأٌي خاٌص وىو أنّو يُرّجح األلفاظ حيُث كانت –
 :عدُّ العجِز على الصَّدع -11

أو ادللَحقُِت هبما أبف َٚتَعُهما اشِتقاٌؽ"أو ما ُيشابو يف بدء الفقرِة مُثّ تُعاد ،أوادلتجانسُتِ ،ادلكّرَرينِ ،ىو جعل أحد اللفظُت
 .25(َمْورًاالسمآُء  َ٘تُْورُ يف اآلية التالية ادلخطوطة:) يـو  قولو تعاىل مثل24مّرًة ُأخرى يف هنايتها" 

كذلك يف آایت اجلدوؿ   دُّ العجِز على الصَّدرر فُيبلحظ ،ادلتبلِقيَػُْت يف االشتقاؽ-َمْوًرا  و َ٘تُورُ  –ىذا مثاؿ لّلفَظُْت 
 .االشتقاؽالتايل وكلها من أمثلة 

 موضع االستشهاد اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل
رًا ردُّ العجِز على الصَّدر 1 ًرا (10)وتسَت اجلباُؿ َسيػْ  تسَت..... َسيػْ
 يُدعُّوَف..... َدعِّا (13)َدعِّايوـَ يُدعُّوَف إىل انِر َجهنََّم  ردُّ العجِز على الصَّدر 2
ِاصلوىا فاْصربُْوا أوال تصربُوا سَواٌء عليُكم  ردُّ العجِز على الصَّدر 3

 (16إمنا ُٕتَْزْوَف ما ُكْنتم تَعَملُوَف)
 فاْصربُْوا... ال تصربُوا

أحلَْقناهبم واّلذيَن أمُنوا َواتَّبعتهم ُذّرِيػَُّتهم إبمیاٍف  ردُّ العجِز على الصَّدر 4
 (21)ُذّرِيػََّتهم ومآ الَْتنا من عملهم من شىءٍ 

 ُذّرِيػَُّتهم.... ُذّرِيػََّتهم

 ترّبصوا..... مًتبِِّصُت (31)قل ترّبصوا فإّّن معكم من ادلًتبِِّصُت ردُّ العجِز على الصَّدر 5
 يُقوُلوَف..... تقّوَلو (33أـ يُقوُلوَف تقّوَلو َبل ال يُؤِمُنوَف) ردُّ العجِز على الصَّدر 6
ـْ ُىم اخلَالُِقوَف ) ردُّ العجِز على الصَّدر 7  ُخلقوا.... اخلَاِلُقوفَ  (35أـ ُخلقوا ِمْن ِغَت شيٍئ أ
أـ ذَلُم ُسلٌَّم يسَتِمُعوَف فيو فْلَيأِت ُمسَتِمُعُهم  ردُّ العجِز على الصَّدر 8

 ( 38ِبسْلطاٍف ُمبٍُت )
 ُسلٌَّم..... ُمسَتِمُعُهم

ـ يُريُدوَف كيًدا فالِّذيَن كَفُروا ُىم ادلِكيُدوَف ) ردُّ العجِز على الصَّدر 9  كيًدا.... َمِكيُدوفَ  (42َا
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 :التسميُط  -11
ثبلثٌة منها على نسٍج وسجٍع واحد سواى قافية ،يُقاؿ لعمل الشاعر يف كّل بيٍت بسمتو أربعة أقساـٍ  التسميطُ 

وىو السلك الذي جيمعو مع تفّرؽ َحّبو وأللئو وكذلك الشعر إذا  ،دلشاهبتو بسمط اللؤلؤوإمّنا مُسّي هبذا االسم ،البيت
فأصبح مثل مسط مؤّلٍف من أشياء  ،متعّقبا بقافيٍة ترّده إىل البيت األّوؿ الذي عليو بناء القصيدة،كاف متفّرؽ القوايف 

 .26نهاسلتلفٍة أي الثبلثِة على منٍط واحٍد دوف قافيٍة أخَتٍة سلتلفٍة ع
 والتسميط يف آایت سورة الطور حسب اجلدوؿ التايل:

 موضع االستشهاد اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل
(أفِسحٌر ىذا 14ىِذِه النَّاُر اّلىِت كنُتْم هِبا تُكذِّبُوَف ) التسميط 1

ِاصلوىا فاْصربُْوا أو ال  (15)أـ أنتم التُبصروف 
تصربُوا سوَاٌء عليُكم إمنا ُٕتَْزْوَف ما ُكْنتم 

  (17)( إفَّ ادلّتقَُت يف جّنٍت ونعيٍم 16تَعَملُوَف)

فُيبلحظ التسميط بُت آواخر 
اآلایت الثبلثة: 

تَعَملُوَف ،التُبصروف،تُكذِّبُوفَ 
"ف". ويف اآلية -وفيو حرؼ 

 "ـ".-الرابعة: نعيٍم حرؼ
متَّكِئَُت على ُسُرٍر مَّصُفْوفٍَة وَزوَّجناُىم  التسميط 2

واّلذيَن آمُنوا َواتَّبعتػُْهم ُذرِّيػَُّتهم إبمیاٍف  (20)ِْتُورٍعُتٍ 
أحلَْقناهبم ُذرِّيػََّتهم وما اَلَْتنا من عملهم من شىٍء ُكلُّ 

وأمددانىم بفاكهٍة  (21)اْمرٍِئ ٔتا كَسَب رىُتٌ 
نازُعوَف فيها كأًسا ال لغٌو يت (22)وحْلٍم شلا يشتُهوفَ 

 (23)فيها والأتثيمٌ 

و التسميط ىهنا بُت 
 آواخر اآلایت الثبلثة يف

يشتُهوَف:  عٍُت و رىٌُت و
حرؼ "ف" ويف اآلية 

 الرابعة: أتثيٌم حرؼ "ـ". 

اَـ يُريُدوَف كيًدا  (41)أـ ِعنَدىم الغيُب فهم يَكتُبوفَ  التسميط 3
أَـ ذلُم إلٌو غَُت هللِا (42)فاّلذين كفُروا ُىم ادلِكيُدوفَ 
( وإْف يَّروا كسًفا من 43سْبحاَف هللا عّما يُشرُكوَف)

 (44السَّمآء ساقطًا يقولوُا سحاٌب َمرُكوـٌ)

التسميط من اآلایت 
 و ْكتُػُبوفَ الثبلثة يف:ي

 -ُيْشرُِكوفَ و  اْلَمِكيُدوفَ 
 ويف اآلية الرابعة،حرؼ "ف"
 -" حرؼَمرُْكوـٌ يف كلمة"

 "ـ".
 :االنسجاُم أو السهولُة  - 12

بسبب التبلـؤ والّتألف بَُت الكلمات ،لّينًا متحّدراً ،الكبلـ ادلفرد أو اجلُملة إذا كاف منسااًب انسياب ادلاء يف رَلاريو
 .27وإخبلئها عن الكلمات غَت الفصيحة،وعذوبُة األلفاظ وٚتاؿ الِفقرات وبُعدىا من التنافر و التعقيد،واجلَُمل
 ومن أمثلة آایهتا ادلنسجمة من سورة الّطور:،غَت موزوٍف وزَف شعٍر وال يَليُق هبا،اجمليد كّلو ُمنَسجمٌ والقرآف 

 .28(َواْلبَػْيِت اْلَمْعُمورِ  ،يف َرؽٍّ َمْنُشوٍر  ،وَِكَتاٍب َمْسطُورٍ  ،َوالطُّورِ ) 
التبلـؤ العذب اجلميل بُت الكلمات مثل و ،انظر إىل بدايتها واستهبلذلا وبعد قرأهتا ُيبلحظ اإلنساف الّتألف الكامل

 "َمْعُمورِ ،َمْنُشوٍر " " وَمْسطُورٍ ،طُّوِر "-التبلـؤ بُت
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آایت  انسجاـ ا كلها تدّؿ على قّوة، وَٚتَاِؿ ٘تَوَُّجاِت فَقراهتِ اوُعُذوبة ألفاظه اوُٚتَِله ،انظر إىل أوزاهنا وقوافيها 
 القرآنّيةوشّدة تواصلها و ٘تاسكها.

ك انسجاـ اخلا٘تة يف أواخر السورة ادلذكورة: )واْصربْ حُلْكِم ربِّك فإّنك اِبَْعُيِننا وسبِّْح ِْتمِد رّبك حُت و الحظ كذل
(،تَقوـُ   .29ومن الّليل فسبِّْحو وِإدابَر النُّجـو
ناُت اا  عنويّةملحملسِّ
 : راعاة النظريمُ -1
ئمة غَت متضادٍة بل تُوجد فيها التناسب واإلئتبلؼ ىي ٚتع األمرين أو األمور ادلتناسبة وادلتبل راعاة النظَتمُ 

 يف السورة ادلذكورة يف اجلدوؿ التايل : راعاة النظَتمُ ف،30أكثرَ  أو بُت اثنُتفالتناسب بُت أمرين يف اآلایت ،والتوفيق
 موضع االستشهاد اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل

 بَفاكهٍة..... حْلمٍ  (22شلا َيشتُهوَف)وأْمَددانُىم بَفاكهٍة وحْلٍم   راعاة النظَتمُ  1
 لغٌو..... أتثيمٌ  (23يَتنازُعوَف فيها كأًسا الَ لغٌو فيهاَ والأتثيٌم )  راعاة النظَتمُ  2
..... الّرحِيمُ  (28إاّن ُكّنا من قبُل َندعُوه إنّو ُىو البَػرُّ الّرحِيُم )  راعاة النظَتمُ  3  البَػرُّ
 بكاىٍن.... رَلُْنوفٍ  (29فماَ أْنَت بِنْعَمِت ربَِّك بكاىٍن والرَلُْنوٍف)َفذكِّر   راعاة النظَتمُ  4
ـْ لُو البَناُت ولُكْم البَػُنوَف)  راعاة النظَتمُ  5  البَناُت.....البَػُنوفَ  (39أ

 :املعنويّ  تشابه األطراف-2
 .32(َما َلُو ِمْن َداِفعٍ ،ِإفَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقٌع )كقولو تعاىل31ىو أْف خيتَم ادلتكلُِّم كبلَمو ٔتا يناسُب ابتداَءه يف ادلعٌَت، 

وىواليدفع العذاب أحٌد عن  -"ِمْن َداِفعٍ  وبُت االختتاـ"، يف ادلعٌَت  "ِإفَّ َعَذابَ " آية سورة الطور ابتداء فادلناسبة بُت
بت قدرُة دفِع العذاب دلن لو فث،فبليستطيع أحد أف يدفعو سواه،وقوعو واضح؛ألّف العذاب عندما أييت من هللا سبحانو

 وقوُع العذاب.
 :اإِلعصادُ -3

ٌَت عليو نسُق الكبلـ-جُيَْعل قَػْبل آخر العبارة اّليت ذلا حْرُؼ َرِوّي معروؼ ىو أف ما َيُدؿُّ على ىذا -وىو آخر حرؼ يُػبػْ
 .33فقد أييت بو السامع قبل أف يَػْنِطَق بو ادلتكِلمّ  ،اآلخر

ـْ يُرِيُدوَف َكْيًدا فَالَِّذيَن َكَفُروا ُىُم اْلَمِكيُدوفَ  ادلنثور كما ورد يف اآلية من سورة الطور:)وقد جاء اإلرصاد يف الكبلـ    34(َأ
 ِلَما تقّدـ من الّداللة عليو.   اْلَمِكيُدوفَ ( َعَرؼ أّف بعده َفالَِّذيَن َكَفُروا ُىمُ ) فإذا وقف السامع على قولو تعاىل:

وأْطَلَق عليو بَػْعُضُهم عنواف "الّتْسِهيم" وىو مأخوذ ،35 الكبلـ َما دّؿ بعضو على بعضمن زلمود الصنعة فإّف خَت وىو
 يف آایت سورة الطور الكلمات ادلخطوطة:  اإِلرصادُ و  .36من وضع صورة الّسهم، لئِلشارة بو إىل ادلكاف ادلقصود، أو ادلعٌت ادلقصود

 موضع االستشهاد اآلية اللوف البديعي رقم ادلسلسل
ـْ ُىُم اخلاَِلُقوَف ) اإِلرصادُ  1  ُخِلُقوا....  اخلاَلُِقوَف  (35أـ ُخِلُقوا من غَْتِ شييٍء أ
أـ ذَلُم ُسلٌَّم يسَتِمُعوَف فيو فْلَيأِت ُمسَتِمُعُهم  اإِلرصادُ  2

 ( 38ِبسْلطاٍف ُمبٍُت )
 يسَتِمُعوَف.... ُمسَتِمُعُهم

كفُروا ُىم اَـ يُريُدوَف كيًدا  فاّلذين   اإِلرصادُ  3
 (42)ادلِكيُدوفَ 

 كيًدا..... مِكيُدوفَ 
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 :دماجاإل-4
كأف يُوجَّو الكبلـ يف القرآف لوعد " 37،من مدح أو غَته متضمنا معٌت آخر لكبلـ الذي سيق دلعٌتً لجعل ادلتكلم  ىو

واالنكسار والّذّلة واخلذالف من  الرسوؿ وادلؤمنُت ابلنصر والتأييد من هللا عّز وجّل، ويُْدَمج فيو َوِعيُد الكافرين ابذلزمیةِ 
 .38"هللا عّز وجلّ 

بكتاب التوراة فعقب ذلك ابلقسم ٔتواطن نزوؿ القرآف فإف ما نزؿ بو من القرآف أنزؿ ٔتكة وما ومناسبة القسم سبق القسم"
توسيط القسم  و،كاف ينزؿ حوؿ الكعبة  الوحيَ  حوذلا مثل جبل حراء. وكاف نزولو شريعة انسخة لشريعة التوراة، على أفَّ 

يف رؽ ،مسطور كتابٍ و ،والطور ")يف أثناء ما أقسم بو من شؤوف شريعة موسى عليو السبلـ 39(والبيت ادلعمور )ابلكعبة 
 40(إدماجٌ والبيت ادلعمور ،منشور
ال يعودوف إليو أبدا،  كٌ لَ سبعوف ألف مَ  يوـٍ  دخلو كلَّ ما البيت ادلعمور؟ فقاؿ:بيت يف السماء يَ  أّف علّياً ُسئَل":  وُروي

 وٙتٌّة أخباٌر كثَتٌة متفاوتٌة. 41"يقاؿ: لو الضراح
 : تفريعال-5

أّف كوف الشيء فرعًا آلخر ينتج عن ارتباطو  ال خيفىو ،لذلك األمر  دلتعلق آخرإثباتو حكم دلتعّلق أمٍر، بعد ثبوتىو 
مثل ، فيفرُِّع ِفْكَرًة َعْن ِفْكَرة، ويبنيها عليها، هَتصَّور األديب يَػْبٍِت على  رجلوال".42ارتباط الفرع ابأَلْصل ذا الشئ مثلهب
 .  43"أغصاُف الشجرة فروعاً لساقها وجذرىا ذلك فرع ألبويو، وكوىو ولد ال

 وأمثلة التفريع يف سورة الطور اآلایت التالية:
، 45(إف عذاب ربك لواقع)وجيوز أف يكوف الكبلـ قد مت عند قولو: ،تفريع على اجلملة كلها44(فَػَوْيٌل يَػْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِِّبُتَ )

َا ُٕتَْزْوَف )عذاب اآلخرة. -ويكوف العذاب ُتْم تَػْعَمُلوفَ ٔتَ اْصَلْوَىا َفاْصربُوا أَْو اَل َتْصربُوا َسَواٌء َعَلْيُكْم ِإمنَّ  . 46(ا ُكنػْ
ذلا يستلـز االحًتاؽ بنارىا، وإما مستعمل رلازا يف ألف الدخوؿ مكٍتّّ بو عن الّدخوؿ؛" إّما "اصلوىا" واألمر يف

للتسوية بُت صربىم على حرىا وبُت عدـ الصرب وىو اجلزع ألف كليهما ال - "َفاْصربُوا"وفرع على اصلوىا أمر  ،التنكيل
جرمهم  ألفّ  47(يصٍ ربان ما لنا من زلَ صَ  زعنا أـْ علينا أجَ  سواءٌ ) أاَل ترى أهّنم يقولوف:فاف عنهم شيئا من العذاب،فِّ خيَ 

تفريع على ما تقدـ كلو من  49(َفذَكِّْر َفَما أَْنَت بِِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِىٍن َواَل رَلُْنوفٍ )48 ."عظيم ال مطمع يف ٗتفيف جزائو
عليو، وعقب هبذا ألف  ن تسلية الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عن تكذيب ادلكذبُت واالفًتاءتضمّ " (ألنّوِإفَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقعٌ  )قولو:

استمرار  لكبل الفريقُت فكاف ما تضمنو ذلك يقتضي أف يف نُت أف هللا أرسلو مع ما أعدّ قِّ من الناس مؤمنُت بو متيػَ 
ع على أرادىا هللا، وىي ارعواء بعض ادلكذبُت عن تكذيبهم وازداید ادلصدقُت توغبل يف إمیاهنم، ففرّ  التذكَت حكمةً 

  .50(َفذَكِّْر َفَما أَْنَت بِِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِىٍن َواَل رَلُْنوفٍ "بقولو:)رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ابلدواـ على التذكَتال هللاُ  أمرَ  ذلك أفْ 
 :مهكُ التّ -6
ويف اإلصطبلح:ىويُقاؿ إلتياف لفظ البشارة يف ،وادلتهكم احملتقر،وهتّكم إليو إذا اشتّد غضبو،يف األصل الّتهدـ مهكُ التّ 

ـْ ذَلُْم  كما يف  قولو تعاىل من سورة الطور:)  51و ادلدح يف مكاف االستهزاء،والوعد يف مكاف الوعيد،حذيرموضع التّ  َأ
كبلما من شأنو أف يسمع من ليَػُعّم" "يستمعوف" وحذؼ مفعوؿ52(ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَف ِفيِو فَػْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلطَاٍف ُمِبُتٍ 

يرتقوف  "ُسلَّمٌ "وغَته.وسلك يف نفي علمهم ابلغيب طريق التهكم هبم إبنكار أف يكوف ذلم  األخبار ادلغيبة ابدلستقبل
 ،بو إىل السماء ليستمعوا ما جيري يف العامل العلوي من أمر تتلقاه ادلبلئكة أو أىل ادلئل األعلى بعضهم مع بعض

صل أىل األرض ابلسماء وىم يعلموف يَ  مَ لّ من ادلعلـو أنو ال سُ  إذْ ؛فيسًتقوا بعض العلم شلا ىو زلجوب عن الناس 
  .53"ذلك ويعلمو كل أحد
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ـْ َتْسَأذُلُْم َأْجًرا فَػُهْم ِمْن َمْغَرـٍ ُمثْػَقُلوفَ فهو آية:)  لتهكمل وأّما مثاؿ الثاين االستفهاـ ادلقدر بعد أـ مستعمل يف "ف 54(َأ
من أف يسأذلم الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أجرا على إرشادىم.والتهكم استعارة مبنية على  التهكم هبم بتنزيلهم منزلة من يتوجس خيفةً 

وجيء ابدلضارع يف قولو: ،أف ما نشأ عنو التهكم أمر ال ينبغي أف خيطر ابلباؿ:التشبيو،وادلقصود ما يف التهكم من معٌت
 . 55"سائل ة،وقد شبهت بسؤاؿألف الدعوة متكرر ؛إلفادة التجدد، أي تسأذلم سؤاال متكررا "؛تسأذلم
ع ج منو. وقد فرّ من يسأؿ والتحرّ  مِ هُّ من بياف ادلبلزمة بُت سؤاؿ األجر وبُت ٕتَ " دلا فيو "فهم من مغـر مثقلوف"وتفريع 
 ؛على الفعل ادلستفهم عنو ال على االستفهاـ، أي ما سألتهم أجرا فيثقل غرمو عليهم "فهم من مغـر مثقلوف"قولو: 

 ألنو بُت؛ج للمسؤوؿألف رلرد السؤاؿ زلرّ ؛األجر ادلفروض  سؤاؿ ع علىـ يف معٌت النفي،واإلثقاؿ يتفرّ ألف االستفها
 .56"فهو ثقيل وبُت الرد وىو صعب اإلعطاء

 :االلتفات-7
 التعبَت عن معٌت بطريقٍ :االلتفات مأخوذ من التفات اإلنساف من میينو إىل مشالو،ومن مشالو إىل میينو، وىو عند اجلمهور

فكل  ،وعند السكاكي ىو أعم ،57من الطرؽ الثبلثة، أعٍت: التكلم واخلطاب والغيبة، بعد التعبَت عنو بطريق آخر منها
 . 58التفات عند اجلمهور التفات عنده من غَت عكس

إىل أسلوب -فيو  تغَت أسلوب الغيبة ادلتبعف (شاعرٌ  لوفَ قوُ أـ يَ وىو:)ابتداء من قولو  ومثاؿ االلتفات من السورة ادلذكورة
ـْ  وىو)،اخلطاب         .60التفات مكافحة ذلم ابلّرد ّتملة احلاؿ59(فَ ولكم البنوُ  لو البناتُ  أ

 :ابالةةامل-8
  ومثالو من سورة الطور61وأبعد هناایتو إىل حدٍّ مستبعٍد أو مستحيلٍ ،وىو دعوى ادلتكّلم لوصٍف ما أنّو بلغ أقصى غاایتو

ـْ لو البناُت ولُكم الَبنُوَف( )أ
 أي كيف يكوف هلل البنات يف حاؿ أفّ   ،ذىب "ادلشركوف إىل أمر مستحيل عادة وعقبل62

-وىذا من أشنع أقساـ ادلبالغة،الذكور أشرؼ من صنف اإلانث على اجلملة صنفَ  لكم بنُت وىم يعلموف أفّ 
 .63"وىي ادلبالغة غَت ادلمكنة ال يف العادة وال يف العقل -"الُغلّو"

ألهنم مل يقولوا ذلك فبل طائل  ؛ع قوذلم فليس ادلراد أهنم لو نسبوا هلل البنُت لكاف قوذلم مقبوالمبالغة يف تشني هفهذ" 
 .64"ٖتت إبطالو

 :املشاكلة-9
ضلو قوؿ هللا ،65:وىي أف َتذكر الشيء بلفِظ غَته ألجل وقوع ذلك الشيء يف صحبتو إّما ٖتقيقًا أو تقديًراادلشاكلة

إطبلؽ اسم الكيد ىنا:" فيو ادلشاكلةف 66ـ يُريُدوَف كيًدا  فاّلذين كفُروا ُىم ادلِكيُدوَف(عّزوجّل يف  آية سورة الطور: )اَ 
ىم يف نعمة إىل أف ادلشاكلة بتشبيو إمهاؿ هللا إایّ  على ما جيازيهم هللا بو عن كيدىم من نقض غزذلم إطبلؽ على وجو

اىر ىذا التهديد ما حل هبم يـو بدر على غَت يقع هبم العذاب بفعل الكائد لغَته، وىذا هتديد صريح ذلم، ومن مظ
 .   67"ترقب منهم

 
 

 :املالحظة
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والكيد ويف ،والسيئة،قد تسرّع بعض أىل الببلغة إبتياف أمثلة قرآنيٍة ويوردوهنا يف مواضع ادلشاكلِة مثل كلمة ادلكر و
فّسرين أثناء بياف ادلشاكلة ٖتت احلقيقة ال يصّح اعتبارىا عندما يُرجع إىل أصوؿ ادلعاين؛ولذلك قد أخطاء بعض ادل

 .68ىذه اآلایت ادلباركة
 :االفتنانُ -11

يف  ومن ذلك قولو تعاىل69،ىو ٚتع الفنيُت ادلختلفُت مثل ادلدح واذلجاء ، والتعزية والتهنِئة ، واحلماسة والغزؿ االفتنافُ 
م عذاَب اجَلحْيِم ( :السورة الّطور م ووَقاُىم َرهبُّ فُيبلحظ االفتناف بُت:"آاتُىْم...ووقَاُىم"حيُث 70)فاكِهَُت ٔتا آاتُىْم رهبُّ

 ،عن عذاب جهّنم -تعاىل-وآالئو مُثّ أتى بلفظة "وَقاُىم"حلِفاظهم منو،جاء بكلمة "آاتُىْم"لِنَعِم هللا سبحانو-تعاىل-أنّو
يف ُٚتلٍة واحدةٍّ.وكذلك  -من الّنار-واإلنقاذ-النعم-ويف احلقيقة ىو ٚتع اإلعطى،آيٍة واحدةٍ فَجَمع "آاتُىْم و وقَاُىم"يف 

) َنا ووقَاان عَذاَب السَُّموـِ فُيبلحظ االفتناف  أيضًا ىناؾ  71ُيشاىد االفتناف يف اآلية التالية بقولو:)فمنَّ هللُا عَليػْ
ُموـِ " يف ُٚتلٍة حيُث َٚتََع لفظة "منَّ هللاُ...و وقَاان عَذا،مثَلو  واحدٍة. -آيةٍ -َب السَّ

 :نتائج الابحث
  وقد وجدت خبلؿ البحث  أّف أصناؼ البديع وروائعو علٌم ذوأمهيٍة كبَتٍة يف رلاؿ دراسات الببلغة بعد علمي

 ٌة قويٌّة متمّكنٌة وجذوٌر عميقٌة غَت متفّككٌة ابلّدراسات القرآنّية .ولو صل،ادلعاين والبياف
  وابن األثَت أّف وجود ،والّزسلشري،والرُّماين،والباقبّلين،ّكد عند كافة الببلغيُت مثل عبد القاىر اجلرجاينوىذا من ادلؤ

وٚتاذلا داخلٌي يَتكّوف من نظم الكبلـ ونسق ،غَت ادلزخرؼ أو ادلمّوه،زلاسن البديع يف اآلایت القرآنّية ذايتّّ أصيلٌ 
 ومتبلٛتٌة ال تَنفُك كلمٌة عن األخرى.،متماسكٌة فيما بينها وآایهتا مرتبطةٌ ،الكلمات مع هبائها وانسجامها

  وقد اّتضح لنا عن الّدراسة ادلذكورة أّف وجود استخداـ البديع مثل اجلناس والسّجع واإلزدواج وما إليو ليس
األمر يف كما صلد ىذا ،مصنوعا متكّلفًا ىناؾ يف دراستناحيُث ال جَيد القاريء فيو أّي عبلقٍة ٔتعاين الكلمات 
وأّما أمُر زلاسن البديع ،شعراء احملَدثُِت عامًة مثل أيب ٘تّاـ والبحًتي وابن ادلعتّز وما إىل ذلك من شعراء العباسيُت

 القرآين فهو ٔتعزٍؿ عنو.
 و روَعِة طبلوهتا وسحرة ،وشاىدت أثناء البحث أّف السورَة الكرمیة معروفٌة حلسن قوافيها وإانقِة أسجاعها وأحلاهِنا

 وقد تواصلت كلماهتا وآایهتا تسابًقا وتناسقاً كؤللئ السمط تنسبُّ انسياب ادلاء يف رلاريو.،موسيقاىا
  ِحيُث قاؿ فيو عّز وجّل ،وىا ىي آایت سورة الّطور،كما ننظر إىل بدايتها العذبِة  ادلَتمثِّلِة بِوجازهتا ادلمتعة

والبيِت ادلعُموِر "فُيشاىد القاريء الّلماح عذوبَتها وحسَن  ،يف رؽٍّ منشوٍر  ،وكتٍب مسطُورٍ  ،بقولو:"والطُّورِ 
وىذا يُوّضح لنا صلَة ألواف البديِع األصلّيِة ،أنغامها  وُحلَوهتا اجلاريَة إىل خا٘تة السورة كما يَتمتَُّع هبا يف مطلعها

 وعبلقتها ادلتواصلة ابلّدراسات القرآنّية.
 كما أنّو أعَجز،سِك بُت الكلمات أّف القرآف معجٌز ابلّنظِم وادلباين أيضاً ويَتجّلى لنا من شّدِة اإلرتباط والّتما 

 ُفصحاء العرِب وُفرساف الكبلـِ ابدلعاين والبياف.
  ُبل ُرٔتا خَيتلُّ ،واّتضح شلّا سبق أّف منزلة دراسات البديع يف الببلغة ليست منحط من ادلعاين والبياف كما يُعتقد

 ولو أنّو ال َيسَُت بسَتمها.،لفساِد بعدـِ وجودهادلعٍت ويُفضي الّنظُم إىل ا
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 يّتضح  كما،وغايُة البحث إبراز زلاسن السورة الكرمیة ومبلزلها يف ثوٍب ببلغيٍّ رشيٍق لؤلجياؿ القادمة والّناشئة
 ربطًامتواصبًل،فيما بينها  هاطباتوشدة ار  لتماسک کلماهتا لئأّف آایهتاکسمط الؤل ادلذكورة السورة ْتثعن 

بدايًة من قولو جّل وعلى  ،آيةٍ  آيًة تِلوَ  روائعولوامح البديع و  فيها إلی ذلک ماوجدان ظمًا متناسقًا وقد ُيضاؼون
"....حىت تنتهي بقولو:"،وكتٍب مسطُوٍر" ،والطُّورِ من قولو :"  ومن الّليل فسبِّْحو وِإدابَر النُّجـو

 ها.االمزيد عليشلّ ا يف مطلعها ىإعجازُ  كما ُيشاَىد  نهاية السورة تزداد هبجتهاوهبائهاف
و قد احتوت على زلاسنبُت مناَحيها اللفظية وادلعنوية من صور البديع و  -الطور-ىذه السورة الکرمیة أفّ فثبت  

 لمحاتال ا فقّدمناىا لطلبة العلم والباحثُت منها بعضوتلميحاهت زاخرٌة مليئٌة بلطائف التعابَتو  ،لطائف علمّيٍة ّٚتةٍ 
 وإال فَمميزاهتا بكثرٍة كاثرٍة ال َيسُعها نطاقنا.،من زلاسن تلك السورة وشليزاهتا البديعّية حسب ادلستطاع اطفةِ اخل

 :اهلوامش واملصادع
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