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نشأت البالغة من دراسة المميزات التي يفوق بها بيان بيانا، وفاق بها : نشأة البالغة

 .القرآن سائر البيان

مع اإلحساس األول بتفوق القرآن على سائر البيان، واإلذعان له،  فنشأة البالغة جاءت

واإلقرار بقوته، سواء آمن المذعن، مثل الصحابة، أم كفر األبعد، مثل الوليد بن المغيرة الذي 

 بأشعار وال مني بقصيدة وال برجز أعلم وال مني، باألشعار أعلم رجل فيكم ما وهللا: "قال فيه

 عليه وإن حالوة، يقول الذي لقوله إن ووهللا هذا من شيئا يقول الذي يشبه ما وهللا الجن،

 ".تحته ما ليحطم وإنه يعلى وما ليعلو وإنه أسفله، مغدق أعاله، لمثمر وإنه لطالوة،

البالغة هو الوسيلة التي نستظهر بها تفوق كالم على كالم أوال،  علمف: مفهوم البالغة

ونبلغ بها أصوب الكالم وأحسنه ثانيا، ولها تعريف اصطالحي، عني بالغرض الثاني 

 .للبالغة

 .هي موافقة الكالم لمقتضى الحال فالبالغة

قام وذلك بأن يأن المتكلم بما يوافق المقام؛ فيهنئ في مقام التهنئة، ويشجع في م

 .التشجيع، ويؤنس في مقام يحتاج ذلك، وهكذا

مقتضى )حتى يقال عن الكالم إنهما بليغ، يشترط له موافقة المقام : شروط البالغة

 .، مع الفصاحة(الحال

تنافر  -1: يشترط لفصاحة الكالم خلوه من أربعة عيوب، هي: شروط فصاحة الكالم

 .فصاحة كلماته، وهو أهمها -4وي، التعقيد المعن -3التعقيد اللفظي،  -2الكلمات، 

تنافر الحروف، -1: يشترط لفصاحة الكلمة شروط أربعة، هي: شروط فصاحة الكلمة

 .مخالفة القياس الصرفي، وهو أهمها -4الغرابة في االستعمال،  -3الكراهة في السمع،  -2

ي هو أهم شرط يلزم طالَب البالغة تحصيلُه؛ ليبلغ درجة سنية فقالقياس الصرفي 

 . البالغة

 .على طالب البالغة أن يفرق بين المهزتين، واألمر يسير :همزة الوصل وهمزة القطع

، (للدعي)اسم، واست، وابن وابنة وابنم : همزة الوصل تكون في أسماء معدودة، هي -

 .للقسم، وتسمى األسماء العشرة( ايمن)وامرؤ وامرأة، واثنان واثنتان، وايم 

اكتب واقرأ، وفي الماضي واألمر : فعل األمر من الثالثي، نحوتكتب الهزة وصال في  -

استقرى : امتَحَن وامتِحن وامتحان، ونحو: والمصدر من الخماسي والسداسي، نحو

 .واستقراء( بحذف العلة مع المذكر)واستقر

من المسائل المهمة التي تلزم طالب البالغة، العلُم بالمصادر ومعانيها، ال سيما : المصادر

 .رهاأشه

 .إِبَاقًا وأَبَقَ  ِجَماًعا، وَجَمعَ  نِفَاًرا، ونَفَر إباًء، أَبى: نحو ،(فِعَال) مصدره قياس :االمتناع
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 .َغلَيَانًا وَغلَى َجَواَلنًا، َجالَ  :نحو ،(فَعَاَلن) هقياس :تقلُّبال

 .، وِصحافةِعَرافَةوَ  ِتَجاَرة،، و ِسفَاَرةو ،ِواَلية :نحو فِعَالَة، اقياسه :واليةوال ِحرفةال

 .رَمد وَصَمم، وَمَرض وَعَرج: ُسعال، وزكام، ونحو: قياسه فُعال وفَعَل، نحو: الداء

 .وَزئِْير وَنِهْيقًا، ،وَصهيل ُعواء،و ،ُصَراخ :نحو والفَِعْيل، الفُعَال قياسه صوتال

 .أَْكلَة وأََكلَ  َجْلَسة، َجلَسَ : نحو فَْعلَة، وزن على الثالثي الفعل من(: الواحدة) الَمرة

 ."الِقتْلَة فأحسنوا قتلتم إذا: "الحديث وفى ِجْلَسة، َجلَسَ  :نحو فِْعلَة، وزن على مصدر :الهيئة

 والوطنية، كالحرية، التأنيث، وتاء مشددة، ياء اللفظة على يُزاد أن هو: الصناعى المصدر

 .والمدَنية والهَمِجيّة، واإلنسنانية،

 الثالثىِّ  من وهما، مكانِه أو الفعل وقوع لزمان َمُصْوَغان اسمان هما: والمكان الزمان اسما

 مطلقا، الالم معتل   أو مفتوَحها، أو العين، مضمومَ  المضارع كان إن ،(َمْفعَل) وزن على

 .وَمْرَضى وَمَخاف، وَمقَاَم، وَمْسعَى، وَمْوقَى، َوَمْرَمى، وَمْذَهَب، كَمْنَصَر،

ً  مثاالً  كان أو مكسورة، مضارعه عين كانت إن العين، بكسر َمْفِعل وعلى  غير فى مطلقا

 .وَمْوِجل وَمْيِسر، وَمْوِعد، وَمبيع، كَمْجِلس، الالم، معتل

: أوزان ثالثة وله، بواسطته الفعل وقع ِلما ثالثّى، مصدر من َمُصوغ   اسم هو: اآللة اسم

 وِمْشَرط وِمبرد، وِمْحلَب، وِمقراض، وِمنشار، ِمفتاح،: نحو وِمْفعلة، وِمْفعل، ِمْفعال،

 .وِمصفاة وِمقرعة، وِمكنَسة،

ة ّخِ ِمَضخ  ة، وآللة الض   .فنقول لمحطة الوقود َمَضخ 

 .من أهم ما يلزم طالب البالغة حتى يكون بليغا، ويكون لكالمه القبول :العدد والمعدود

 .سبع ليال وثمانية أيام، ولياٍل عشرٍ : من ثالثة إلى عشرة يخالف العدد معدوده، نحو -

أحد : من أحد عشر إلى تسعة عشر توافق العشرة المعدود وتبقى األخرى على القاعدة، نحو -

 .عشر كوكبا، وإحدى َعَشَرةَ نجمةً، وتسعة عشر َملًَكا، وأربعة عشرة سنة

 .على القاعدة دائما في المخالفةما بعد العشرين األرقام  -
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 (أقسامها)علوم البالغة 

 :علوم البالغة ثالثة هي

 المتكلم، يريده الذي المعنى تأديه في الخطأ عن به يحترز وهو العلم الذي: علم المعاني-1

 .السامع ذهن إلى إليصاله

 غير الكالم يكون أن عن أي المعنوي؛ التعقيد عن به زهو العلم الذي يحترز :علم البيان-2

 . المراد، ويستفاد به تقوية المعنى المعنى على الداللة واضح

 .الكالم عرضيا، بإخراجه في صورة حسنة تحسين به يراد ما :علم البديع-3

 ،والكناية والمجاز التشبيه، حيث، من العربية، األلفاظ العلم هذا موضوع :نشأة علم البيان

ى كتابه في العلم هذا مسائل دونَ  الذي (هـ202) عبيدة أبو هبدأ ، وتبعه «القرآن مجاز» الُمسم 

الجاحظ في البيان والتبيين، حين كان يحكي بالغات الفصحاء، وِعي  الجاهلين، وبيانه 

ً  ينمو زال وماأفضلية هذا على هذا،   فأحكم «القاهر عبد» ماماإل إلى وصل حتى ،فشيئا شيئا

 .قواعده ورت ب بناءه، وشي دَ  أساسه،

 :البالغة العربية بين المتقدمين والمتأخرين

أما المتقدمون فيكفينا سرد أسماء أسفارهم، التي نؤمل أن نقرأها يوما، نستخرج 

 .دفائنها

 (.هـ202)ة معمر بن المثنى دأبو عبي مجاز القرآن -1

 (.هـ222)البيان والتبيين ألبي عمرو الجاحظ  -2

 (.هـ272)الدينوري تأويل مشكل القرآن البن قتيبة  -3

 (.هـ292)البديع البن المعتز  -4

 (.هـ337) جعفر بن قُدامةل الشعر نقد -2

 (.ه 392) العسكري هالل ألبيالصناعتين كتاب  -2

 (هـ 471) الجرجاني القاهر عبدل اإلعجاز دالئلوالبالغة  أسرار -7

 (.هـ739)للخطيب القزويني  التلخيص اإليضاح -2

 (.ه 911) لسيوطيل الجمان عقودمنظومة  -9

وأما المتأخرون ففريق منهم قالوا نأخذ من اجتهادات غيرنا، نترجم ونستفيد، ونقارن 

 .بما قاله سلفنا، ونحكم للمحق على المخطئ، وهذا ما يتوجب في رأيهم

وفريق من المعاصرين رأوا أن علوم العربية، مستمرة على نسق واحد، من كتب 

اء المستعمر، ومن أشهرهم شيخ البالغة المتقدمين، ال من نتاج عقول األوروبيين، أبن

يل أن يبحث في كتب األولين، ويستخرج بعقله، ال دمحم أبو موسى، الذي يوجب على الج

  .بعقل غيره، ما سيجد به ما وجده سلفه
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 التشبيه

: أو: صفة في اشتراكهما قصد أكثر،: أو أمرين، بين مماثلة عقدهو  :تعريف التشبيه

للعلم المتكلم يقصد لغرض: بأداة أكثر،
1
. 

 .هي أطرافه المعروفة، وهي المشبه، والمشبه به، واألداة، ووجه الشبه :أركان التشبيه

 .البليغ والتمثيلي، والضمني: نقتصر لضيق الوقت على التشبيهات :أهم أنواع التشبيه

( الّطرفين) ذكرسمي بليغا ألن هو تشبيه اكتفي فيه بطرفي التشبيه،  :التشبيه البليغ

حتى كأنهما  به، المشبه مستوى إلى المشبه فيعلو تفاضلهما، وعدم اتحادهما، يوهم فقط،

 .التشبيه قوة في المبالغة هي وهذه واحد،

 .أنت شمس والملوك كواكب: ومن أمثلته

دة، أمور من منتزعة صورةهو تشبيه يكون وجه الشبه فيه : التشبيه التمثيلي  متعدِّ

 .حسية غير أو كانت حسية

 ،(أسفاراً  يحمل الحمار كمثل يحملوها لم ثم التوراة حملوا الذين مثل) :قوله تعالى: نحو

 يحمل الذي( الحمار) به والمشبه (بها ما يعقلوا ولم التوراة اُحّملو الذين) هم: فالمشبه

 من الحاصلة الهيئة) الشبه ووجه الكاف، واألداة منها، استفادته دون النافعة، الكتب

 . (فائدة دون النافع حمل في التعب

( أخرى وتُؤخر رجال تقدم أراك) يفعله وأالّ  يفعله، أن بين الشيء في يتردّد للذي كقولك

 فاألداة أخرى، مرة يؤّخرها ثم مرة، رجال يقدم من مثل ترددك في أراك: األصل إذ -

 .بالَشكَ  المصحوبين واالحجام اإلقدام هيئة الشبه ووجه محذوفة،

 صور من صورة في به والمشبه المشبه فيه يوضع ال تشبيه   هو :الضمنيالتشبيه 

 به المشبه ويكون المعنى، من ويفهمان به، والمشبه المشبه يلمح بل المعروفة، التشبيه

 ً ً  دائما  المتنبي قول: نحو المشبه، إلى أسند ما امكان على برهانا

 إيالمُ  بمي ت لُجرحٍ  ما عليه الهوانُ  يسهل يهن من

 ؛باطال االدعاء هذا وليس له، يتألم وال تحّمله، عليه يسهل الهوان، اعتاد الذي إن أي

 .، وليس صريحابالتشبيه تلميح ذلك وفي يتألم، ال جرح إذا الميت ألن

 

 

 

 

                                                           
 .071الهاشمي، جواهر البالغة،  1



[Tapez le titre du document] 

 

07 
 

 : علم البديع

صنّف فيه العلماء وقد يهتمُّ بالجانب الشكلي، الذي قسم من أقسام علم البالغة، هو العلم البديع 

قديما وحديثا، وزخرت ُمصنّفاتهم بألوان بديعية مختلفة، لكنهم لم يحدّدوا لها حدودا وظّل 

 . التداخل والتفاوت قائما

فه ف بعلم البديعالتعري نات الجمالية عرف به المحسِّ العلم الذي تُ » :هبأنّ  الميداني يعّرِ

."المنثورة التي لم تلحق بعلم المعاني وال بعلم البيان ،المعنوية واللفظية
1
ويظهر من  

علم يعرف به وجوه "فهو  ،بعد استيفاء المعنىهذا العلم يهتم بالجوانب الجمالية  أن   ينالتعريف

."تحسين الكالم بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الداللة
2

    

ناُت إلى قسمينو وال يمكن فصل . ية تهتم بالمعنى، ولفظية تهتم باللفظمعنو: تنقسم الُمَحّسِ

المعاني عن األلفاظ، ألن  كال منهما يكّمل اآلخر، وال يكون المعنى الجميل بلفظ قبيح، وقد 

زخر القرآن الكريم بها، وجاءت َسِلَسةً استدعتها المعاني، وجرى بها السياق، وكانت لها 

 .بمبحثوقد خصصنا كل قسم . دالالتها كما سنرى

نات  ا كانت المعاني هي األصل، واأللفاظ تبعا لها وقوالَب، فإنّنا نبدأ بدراسة المحّسِ ولم 

.المعنوية أّوال كما جرت عليه الكتب القديمة والمحدثة
3
 

واستعملوا أساليبه غير منفكة عن "عرف العرب البديع في كالمهم منذ العصر الجاهلي  قدو

، وقد اهتم علماء العربية بعد أرادوا أن يعبِّروا تعبيرا بليغابيانهم وفصاحتهم، تلقائيا كلما 

ل على معرفة أسرار اإلعجاز في األو   اإلسالم بعلم البالغة، ليستعينوا به في المحلِّ  مجيء

."رآنالق
4
 .طلقوا مصطلح البديع على هذا العلم، ولم يؤلفوا فيه في تلك الفترةهم لم يُ لكن   

، وذلك من خالل ورودها في الكتب هالبديع وأقسام بد من معرفة أصناف ال  :مباحثه

 .التي اهتمت بهذا العلم

التورية، : نا، هيسِّ حَ إلى ثالثين مُ عند المحدثين وصلت  وقد نات المعنويةالمحس  ف

تأكيد المدح بما يشبه الذم وحسن التعليل، و، (التسهيم)اإلرصاد ومراعاة النظير، والطباق، و

القول الدال على المعنى وضده والهزل الذي يراد به الجد، وتجاهل العارف، ووعكسه، 

إما لف )  ذكر المتعددات مع ذكر ما يتعلق بكل واحد منهاواالستخدام، و، (التوجيه واإليهام)

المزاوجة، والتجريد، واالستتباع، و، اإلدماجوبدائع معنوية متجانسة، و، (ونشر وإما تقسيم

بدائع والمبالغة، والمذهب الكالمي، والرجوع، والمشاكلة، العكس المعنوي ويسمى التبديل، و

ر شعِ تُ نفي الشيء بصيغة والنزاهة، والمراوغة بالمواربة أو مجاراة ظاهر القول، ومتجانسة، 

.اإلبداعواإلرداف، والتنكيت، وحسن المراجعة، واالفتنان، وبإثباته أو نفي الشيء بإيجابه، 
5
 

                                                           

، دار القلم، دمشق، بيقاتهاالبالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطالميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة ،  1

 .322م، ص 1992/ هـ1412، 1سوريا، ط

/ هـ1407، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، العراق، معجم المصطلحات البالغية وتطورهامطلوب، أحمد، .  2

 . 323، ص1م، ج1927

 .72، ص علم البديعينظر عتيق، .  3

 .10ط، ص. ت، د. ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دعلم البديععتيق، عبد العزيز، .  4

 .232 – 371، ص البالغة العربيةينظر الميداني،  .  5
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نا هي نات اللفظيةالمحس  و رد العجز والموازنة، والسجع، والجناس، : اثنا عشر محّسِ

التفويت، والتعانق، وائتالف اللفظ مع اللفظ وائتالفه مع المعنى، واالنسجام، وعلى الصدر، 

االقتباس وما اشتق منه من فروع والقلب أو العكس اللفظي، ولزوم ما ال يلزم، والتشريع، و

 .الحل والتلميحوالعقد، والتضمين، : وهي

 :نات المعنويةحس   الم  : أوال

وهي التي يكون التّحسيُن بها راجعًا إلى المعنى أّوال وبالذّات، وإن كان بعضها قد »

وعالمتُها أنّه لو ُغيّر اللفُظ بما يُرادفه، لم يتغيّر المحّسن ... يفيد تحسين اللفظ أيضا

."المذكور
1
نات المعنوية هي ما يشتمل عليه الكالم من   نفهم من هذا التعريف أّن المحّسِ

بالتركيز على  يفكتَ زينات جمالية معنوية، ونظرا لتشعّبها فإنّه ال يمكن اإللمام بها كلّها؛ لذا ن

 .ن أثرها في الكالموبيا لتعريفهاة الروم، الموجود منها في سور

ً  المتكلّم َيذُكرَ  أنوهي  :التورية -1  سبيل على أو الحقيقة، سبيل على معنيان، له مفرداً  لفظا

 فيه بعيد واآلَخرُ  مراد، غير وهو الذهن إلى َيتَبَادَرُ  قريب   ظاهر أحدهما والمجاز، الحقيقة

ى لكن المراد، المعنى وهو خفاءٍ  نوع  وَيتَوّهَمهُ  إليه الذهن ِليَْسِبقَ  القريب، بالمعنى عنه يُور 

 .المراد اآلخر المعنى فيُْدَركُ  المتلَقِّي َيتَنب ه التأّمل وبَْعدَ  التأّمل، قبل

 النبويّة السيرة كتب في جاء وقد إيهاماً، غيره وإظهارُ  الشيءٍ  إرادةُ : اللّغة في التورية وأصل

ى جهةٍ  إلى سفراً  أو غزاة أراد إذا كان َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الرسول أن  ليعّمي بغيرها، ور 

 .األعداء له يترص د ال حت ى األخبار،

ً  ترى ال: الزمخشري قال  على أْعَونَ  وال أنفع وال التورية، من ألطف وال أدق   البيان في بابا

 .منها ورسوله هللا كالم في المتشابهات تأويل تعاطي

 :التورية أقسام

 .ومبي نة ومرشحة، مجّردة: أقسام ثالثة إلى التورية تنقسم

 .البعيد المعنى يالئم بما وال القريب، المعنى يالئم بما تقترن لم التي هي: المجّردة فالتورية* 

 قبل المقارن هذا أكان سواء القريب، المعنى يالئم بما اقترنت التي هي: المرّشحة والتورية* 

 .بعده أو التورية في المستعمل اللفظ

 .باللّفظ المقصود البعيد المعنى يالئم بما اقترنت التي هي: المبي نة والتورية* 

ً  يحُسنُ  وال: أقول  وهذا المتلقّي، حال يقتضيه بالغي داعٍ  دعا إذا إال   التورية استخدام بالغيّا

 طرفٍ  من الخاصة وإشعار العامة عن المراد كإخفاء البلغاء، أذكياء لدى يُْقصدُ  مّما الداعي

 ذكاء وكاختبار إليه، الحاجة عند اإِلنكار معه يتأت ى بكالم المقصود عن وكالتعبير خفي،

 حتى المباشر غير األسلوب فيه يستخدم فنّيّ  أداءٍ  من يُْعِجبُه بما نفسه في والتأثير المتلقّي

 .دواعي من ذلك غير إلى اإِللغاز،

                                                           

 .319، ص الغةعلوم البالمراغي، .  1
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 يْحُسنُ  المجاز أو الحقيقة وجه على بعيد معنًى ولها قريب معنًى لها كلمة كلّ  فليس

 بالغي داعٍ  مالحظة أو مراعاة دون التورية، سبيل على بها، البعيد المعنى وقَْصدُ  استخدامها،

 .الفطناء البلغاء لدى يُْقَصد

 أخذ حين له، السالم عليه يعقوب أوالد بعض قول حكاية في وجل   عز   هللا قول ومن أمثلته

 ولم مصر، من قميصه يحمل إليه البشير وصل قد يكن ولم السالم، عليه يوسف بريح يُِحسُّ 

 شقيق بنيامين عن اإِلفراج ليطلبوا ذهبوا الذين مصر في بنيه لباقي حصل بما علم قد يكن

ا} :تعالى هللا فقال يوسف،  تُفَنِّدُونِ  أَن لَْوالَ  يُوُسفَ  ِريحَ  ألَِجدُ  إِنِّي أَبُوُهمْ  قَالَ  العير فََصلَتِ  َولَم 

 [ .92 - 94: يوسف]{ القديم َضالَِلكَ  لَِفي إِن كَ  تاهلل قَالُواْ * 

ئُوني: تُفَنِّدُونِ   يتصّور فصار رأيُه، وضعُفَ  الخرفُ  أصابَهُ  من بإْحَساِس  أُحسُّ  بأنّي تَُخّطِ

 .باطالت تصورات

 :معنيان لها العبارة فهذه{ القديم َضالَِلكَ  لَِفي إِن كَ }: عبارتهم في التورية الحظون

ً  أوهامه، مع ضاالً  زال ما أنّه هو: به اإِليهام أرادوا الذي القريب األول المعنَى  بعد طامعا

 نفسه شغل في وضاالً  به، يلتقي أو إليه يعود أن في يوسف غياب من سنة وثالثين نيف

ً  يكون حت ى عليه بالحزن  .الهالكين من يكون أو( المرض شديد: أي) حرضا

 على بنيامين وشقيقه يوسف إيثاره في ضاالً  زال ما أنّه هو: قََصدُوه الذي البعيد الثاني المعنى

 الجّب، َغيابة في يوُسفَ  يُْلقُوه أن قبل ذكروه كانوا الذي المعنى هو المعنى وهذا بنيه، سائر

 .الّسورة أوائل في بقوله هللا أبانه وقَدْ 

ِبينٍ  َضالَلٍ  لَِفي أَبَانَا إِن   ُعْصَبة   َونَْحنُ  ِمن ا أَبِينَا إلى أََحبُّ  َوأَُخوهُ  لَيُوُسفُ  قَالُواْ  إِذْ } { مُّ

 .[2:يوسف]

 .مجّردة المثال هذا في والتورية

 ":الصفدي صالح" الشاعر قول ومن أمثلته

ا وَصاِحب اَحهْ  اْلَمْرءِ  ونَْفسُ  تَاهَ ...  اْلِغَنى أَتَاهُ  لم   َطم 

 َراَحهْ  والَ  قُْلتُ  تَْشُكُرها...  يداً  ِمْنهُ  أْبَصْرتَ  َهلْ : َوقيلَ 

 تستدعيهِ  الذي المعنى وهو اليد، راحة وهو القريب المعنى أحدهما: معنيان لها راحة: كلمة

 .التعب من الجسم راحة وهو المقصود المعنى واآلخر" تشكرها يداً " عبارة

 .القريب المعنى يالئم بما القترانها مرّشحة هنا والتورية

 :الشاعر قول ومنها

ُ  َحْسبُكَ ...  َعن ا اْلُمْعِرضُ  أَيَُّها  تَعَالَ  ّللا 

 الجاللة لفظ يالئم وهو بالعلّو، هللا على الثناء هو القريب المعنى: معنيان لها" تَعَالَ " كلمة

 ".عنّا المعرض أيُّها: "عبارة يالئم وهو الحُضور، إلى الدعوة وهو اآلخر والمعنى" هللا"
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فه  :الطباق: ثانيًا ه كالليل والنهار والسواد أن يذكر الشيء وضدّ » ب الباقالنييعّرِ

.والبياض
1
 

على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز، ولو  البالغيون على معنى الضدّ  واستقرّ 

 أو حرفين واحد، كاسمين أو فعلين،ين عليهما من نوع إيهاما، وال يشترط كون اللفظين الدالّ 

.فالشرط التقابل في المعنيين فقط
2
 

التضاد والتطبيق : إطالقات هيعدة أورد معجم المصطلحات البالغية، للطباق و

.والتكافؤ والمطابقة والمقاسمة
3
والتي تُرينا أن  الطباق ال يلزم أن يكون بين لفظين متضادّين  

 . تقابلين كالليل والنهار، والبر والبحربالضرورة، فقد يكون بين لفظين م

 : حقيقي ومجازي: للطباق صورتان :صور الطباق/ 2

وهو ما كان طرفاه لفظين متضادين في الحقيقة، ويكونان اسمين » :الطباق الحقيقي/ أ

أو مختلفين ( لهن  وعليهن  ) ، أو حرفين (أضحك وأبكى)، أو فعلين (أيقاظ ورقود) 

 :ولهذا الطباق قسمان(. أحيا والموتى)

خير المال عين ساهرة : وهو ما لم يختلف فيه الضدان، نحو: طباق اإليجاب/ 1-أ

. "لعين نائمة
4
 .فالطباق هنا بين ساهرة ونائمة 

. مثبت ومنفي، أو أمر ونهي: وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد»: طباق الس لب /2-أ

."يعلمون وال يعلمون، ال تخَشوا واخشوا: مثل
5

 

،: الطباق المجازي /ب وهو ما تكون المطابقة فيه خفية، » ويسمى المعنوي والخفي 

."لتعلُّق أحد الركنين بما يقابِل اآلخر تعلّق السببية
6
بمقابلة الشيء بضده في »ويكون  

» المعنى دون اللفظ
7

".جمع بين أمر وما يتعلق بمقابله"، فهو 
8
 : مثاله في قوله تعالى 

{                              

    }  [23: الروم] .ال )و( قبل، بعد)و( ُغِلبت، سيغلبون): فالطباق في

محيي، )و( ضعف، قوة)و (السماوات، األرض)و( الدنيا، اآلخرة)و( يعلمون، يعلمون

 (. الموتى

                                                           

ت، ص .، د2السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: ، تإعجاز القرآنالباقالني، أبي بكر دمحم بن الطيب، .  1

20. 

 .377، ص2، ج البالغة العربيةالميداني، .  2

 .22، ص 3، جمعجم المصطلحات البالغيةمطلوب، .  3

، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، البديع والبيان والمعاني: علوم البالغةقاسم، دمحم أحمد و ديب، محيي الدين ، .  4

 .22، 27: ، ص2003، 1ط

 .320، ص علوم البالغةالمراغي، .  5

 .22، صالمرجع نفسهقاسم وديب، .  6

 .       27، صمعجم المصطلحات البالغيةمطلوب، .  7

 .144، ص  علم البديعفيود، .  8
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ا  }:قوله تعالىفي  :طباق السلب أمَّ                

                                

                       } [9: الروم]  

، فعل (ما كان وكانوا)فالطباق هنا بين  .وجل وأثبته لهم فقد نفى الظلم عن هللا عز

 .الكون منفي ومثبت

  :وفي قوله                    

                               

              [7،ـ  6: الروم]  الطباق بين ال يعلمون ويعلمون.  

                       }فى العلم باآلخرة ؛ فن

داللة الطباق في هذه اآلية في الكشف عن انحصار علم  وتكمن. وأثبت العلم الظاهر بالدنيا

"هؤالء في الدنيا فقط دون اآلخرة
1
. 

 إذ إن  أخرى؛  ال تخفى روعة التعبير وراء تكرار لفظ العلم مثبتا تارة و منفيا تارةو

وجعله ه أبدله منه، كتة أن  وفي هذا اإلبدال من النُّ  ،قوله َيْعلَُموَن بدل من قوله ال َيْعلَُمونَ »

ه ال فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين وجود مك أنّ علِ ه، ليُ د  سَ بحيث يقوم مقامه ويسدّ مَ 

"العلم الذي ال يتجاوز الدنيا
2
 . 

وقوله ظاِهراً ِمَن اْلَحياةِ الدُّْنيا يفيد أن "اآلخرة ، ن بين الحياة الدنيا وفي اآلية طباق ثاو

ع بزخارفها والتنعم بمالذها، ال من التمتُّ ه  ما يعرفه الجُ ها للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرُ 

".ها وحقيقتها أنها مجاز إلى اآلخرة، يُـتَـزّود منها إليها بالطاعة واألعمال الصالحةوباطنُ 
3
 

}: قوله تعالىفي  في اآليات التالية باق المعنويالطِّ  وجاء           

          }[23: الروم] ،" الطباق هنا بين المنام واليقظة، فالنوم ليس

ا لالبتغاء من فضل هللا في المعنى، ولكن االبتغاء من فضل هللا يقتضي اليقظة والحركة ضاد  مُ 

                                                           

 .142ص علم البديع،، فيود.  1

: ، تالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر،  .  2

 .422، ص3م ، ج2009/ه1430،  3خليل محمود شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط

 .422نفسه، ص صدرالم . 3
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«.لتحصيل الرزق
1
}: قولهوفي                     

              }،  [33: الروم]  الضر»: الزمخشريقال : 

".من الشدةالخالص : الرحمةزال أو مرض أو قحط أو غير ذلك، والشدة من ه
2
  

متضادّان على سبيل الحقيقة، وإنما يفهم من الطباق هنا بين الضر والرحمة، وهما ليسا 

 .السياق

  :البالغيةدالالته  -ج

 .وتوضيحهاتجلية المعاني  -1

 .وتنشيط ذهن السامعبين ضده، تقريب المعنى بالمطابقة بينه و  -2

 .ما يراه أمامه كل ي من غفلته عنتنبيه المتلقّ  -3

 .ال ببصر فقطببصيرة  في هذه المتقابالت ظرتوجيه العقول والقلوب إلى الن   -4

هو ما فيه من التالؤم بينه وبين تداعي األفكار في األذهان،  هوالعنصر الجمالي في» -2

."باعتبار أن المتقابالت أقرب تخاطرا إلى األذهان من المتشابهات
3
  

هي تؤدي و التضاد،و التقابل يفهم من كليهما معنىإذ ُ ؛الطباقَ  تشبه المقابلةُ   :المقابلة -2

إتيان بمعاٍن متوافقة ، ثم إعقابها بما يقابلها على الترتيب ، وهيبدورهدورا شبيها 
4
أن «، فهي 

."يَُوافَق بين معاٍن ونظائرها، والمضاد بضده
5
هي أن تجمع بين »: بقوله السكاكي فهاعرِّ ويُ  

ا َمْن أَْعَطى َوات قَى  » :شيئين متوافقين أو أكثر، وبين ضدّيهما، كقوله َوَصد َق  (2)فَأَم 

ُرهُ ِلْليُْسَرى  (2)بِاْلُحْسنَى  ا َمْن َبِخَل َواْستَغْ ( 7)فََسنُيَّسِ ( 9)َوَكذ َب بِاْلُحْسَنى  (2)نَى َوأَم 

ُرهُ ِلْلعُْسَرى  "[  11إلى اآلية   5من اآلية :الليل] « (10)فََسنُيَّسِ
6

 

بين الجمل بشكل  يكون فيها تضادّ ، الحقيقيةف .حقيقية ومعنويةتنقسم المقابلة إلى و

}: قوله تعالى مباشر، نحو                 

                              

     َّ}، [16، 15 :الروم] الذين آمنوا في روضة يحبرون والذين كفروا )فالمقابلة في ؛

مشرقة الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضتهم،  ، حيث أبرزت(العذاب محضرون في

وجوههم، منشرحة صدورهم، يكسوهم كل خير، وفي المقابل أظهرت الذين كفروا وكذّبوا 
                                                           

، ص 21م، ج 2010/ ه1412، 2، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوريا، طيرالتفسير المنالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  .  1

27. 

 .220، صالكشافالزمخشري، .  2

 .327، ص 2، جالبالغة العربيةالميداني، .  3

/ ه 1424، 1إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: في علوم البالغة، ت اإليضاحينظر القزويني، .  4

 . 322، ص 2003

 .27، صإعجاز القرآن الباقالني،.  5

 .424، صمفتاح العلومالسكاكي، .  6
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بنا في أن نعيش المشهد رغِّ بلقاء هللا شاخصين محضرين في العذاب، ويالها من مقابلة حيّة تُ 

  .عنا من المشهد الثانيفزِ رنا بل وتُ تنفِّ األول ، وُ 

 .ك إال بتفهم المعنى والتمعن فيهلمعاني، فال تدرتكون بمقابلة اف المعنويةأما المقابلة 

: ومثالها قوله تعالى                   }،[الروم :

من عمل صالحا فألنفسهم )، و( من كفر فعليه كفره)فالمقابلة المعنوية تكمن في جملتي . [44

يوطئون ألنفسهم : أي( ألنفسهم يمهدون)جزاء كفره النار و: أي( عليه كفره)و، (يمهدون

منازل في الجنة بالعمل الصالح
1
. 

تقتضيها، والموقف ى بالمقابلة في الكالم إذا كانت الفكرة ُؤتَ يُ  :دالالتها البالغية

ورونقا، وتزيده ضفي على الكالم جماال د الصنعة اللفظية، وهي حينئٍذ تُ بها، وليس لمجرّ يتطل  

 امع إلى الفكرة، فيشتدُّ انتباه الس   ؤتلف يثيرُ ق مُ في نسَ  المتضاداتِ  عرضَ  سنا وقبوال، فإنّ حُ 

رها متآلفة، فتزداد ظهِ له لها، لما بين التفكير والتعبير من انسجام، فالجمع بين األضداد يُ تقبّ 

ويزداد السامع لها استجابة وضوحا،
2
. 

ى الطَّي) شرالل ف والنَّ  -3   (:وي سمَّ

المتعددات التي يتعلق بكل واحد منها أمر الحق، فاللّف يُشار به إلى  اللّف والنشر فنّ "

حق الذي يتعلق كل واحد منه شار به إلى المتعدد الالّ يُ  شرُ ال، والن  ى به أوّ ؤتَ المتعدد الذي يُ 

"ابق دون تعيينبواحد من السّ 
3
. 

ْيِل َوالن َهاِر َواْبِتغَاُؤُكْم ِمْن َوِمْن آيَاتِِه َمنَاُمُكْم بِالل   » :في قوله تعالى ورد اللف والنشر

الليل والنهار فقد لف المنام ب. [ 23: الروم]  «  فَْضِلِه إِن  فِي ذَِلَك آَليَاٍت ِلقَْوٍم يَْسَمعُونَ 

 .، علما بأن السامع ينشر المعنى بعد ذلك ويردّ كال  إلى ما يناسبهواالبتغاء من فضله

ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله : هذا من باب اللّف وترتيبه»: الزمخشري قال

 ،هما زمانانخريين، ألن  وليين بالقرينتين األُ أنه فصل بين القرينتين األُ  بالليل والنهار، إال

، ويجوز أن يُراد منامكم في الزمنين وابتغاؤكم فيهما... والزمان والواقع فيه كشيء واحد

"...اهر هو األول لتكرره في القرآنوالظّ 
4
في إعراب القرآن  محي الدين درويشوذكره  

وبيانه
5
.  

 }:تعالىوفي قوله                         

                               

             }[16ـــ  14: لروما ]  ف في قولهوقع اللّ ؛ حيث :

                                                           

 .224ط،، ص. هــ، د1414بيروت،دمشق،  -دار ابن كثير ودار الكلم الطيب  فتح القدير،الشوكاني، دمحم بن علي، .  1

 . 170م، ص1997، 1منشورات جامعة بنغازي، ليبيا، ط دراسات في البالغة العربية،ينظر عالّم، عبد العاطي غريب، . 2

 .403، ص2جالبالغة العربية، الميداني، .  3

 .222، ص 3،جأساس البالغةالزمخشري، .  4

، 3، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، طانهإعراب القرآن وبيينظر درويش، محي الدين، .  5

 .493، ص 7م، م 1992/ه1412
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ا الذين آمنوا ، وأما الذين كفروا  يتفرقون، ثم جاء النشر بعدها في اآليتين المواليتين ،بقوله فأم 

 .، ببيان وتفسير مصير كل فريق

 ،كرا في آي القرآنذِ  نات المعنوية األقلّ حسِّ المُ  من ف والنشراللّ  :داللته البالغية

 ف،ّ ر من النشر العائد على اللّ فوس ويُعدّها لتلقّي ما يُذكَ هّيء النُّ يُ  في أن ه البالغيةن قيمته وتكمُ 

.الفكرة تامة كما هي كاملة الوجهة ، وتعمّ حتى تحصل الفائدة
1
ففيه إشراك المتلقي لفهم النشر  

 . بعد اللف

ال، ويجيء بها تحسيُن »: هيو لفظيةنات الَّ حس   الم  : ثانيًا التي تُفيد تحسين اللفظ أو 

."المعنى تبعًا
2
الجناس، ردّ العجز على : ويتعّرض هذا المبحث للمحسنات اللفظية التالية 

الصدر، والفاصلة القرآنية بديال عن الس جع الذي يكون في كالم البشر، ويتنّزه عنه كالم هللا 

 .عّز وجل

فه : الجناس -1 أن تأتي بكلمتين متجانستين، فمنه ما تكون الكلمة «:بقوله الباقال نييُعّرِ

المجانسة أن تشترك اللفظتان على  تُجانس األخرى في تأليف حروفها، ومنهم من زعم أن  

 }:جهة االشتقاق، كقوله تعالى                       

        } [43: الروم]"
3
 (.أقم والقيّم)فالجناس هنا بين اللفظين المشتقين   

فه أن يتشابه اللفظان في » :بقوله الميداني ويت فق المحدثون في تعريف الِجناس؛ إذ يُعّرِ

."النطق ويختلفا في المعنى
4
 

ذكر البالغيون القدامى والمحدثون أنواعا كثيرة للجناس ولها فروع، لكننا  أنواعه

 .على ذكر ما وجدناه في سورة الروم من أنواعدراستنا نقتصر في 

أن تتساوى حروف ألفاظه «وهو. األثير التجنيس الحقيقي يه ابنُ ويسمِّ  :الجناس التام/ أ

 } :كقوله تعالى ،في تركيبها ووزنها                        

       }  [55: الروم] "
5
 . 

ير لذلك اليوم هذا االسم هنا، للداللة ت على يوم القيامة، واختِ األولى دل  ( الساعة)كلمة  

تعبير شعور هؤالء  تعبر أدق   الثانية( ساعة)على معنى المفاجأة والسرعة، وكلمة 

روا ون أنهم قضوا في حياتهم الدنيا برهة قصيرة األمد جدا، حتى يعبِّ المجرمين، فهم ال يحسُّ 

خير ( ساعة)فكانت كلمة رون عنها بيوم مثال، عنها ببرهة أو دقيقة مثال، وال بفترة طويلة يعبِّ 

."ر عن شعورهم بهذا الوقت الوجيزمعبّ 
6
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المتقدمة، فإن  مورف فيه اللفظان في واحد من األما اختل» :التامالجناس غير  /ب

. رركوب الغَ برُ  ر إال  رَ نال الغُ ال تُ : فا، كقولهمحر  ي جناسا مُ مِّ اختلفا في هيئة الحروف سُ 

وإن . ض للتهلكةالتعرُّ  بالفتح ررشيء، والغَ  ن كلِّ مِ  نُ سَ وهو الحَ  رّ جمع أغَ  مِّ رر بالضَ فالغُ 

 :ي ناقصا، كقوله تعالىمِّ العدد سُ اختلفا في                    

     [31، 29: القيامة] ".
1
 

 }:من هذا النوع في قوله تعالى ونجدُ                   

                             } 

 وهو جناس غير تام لعدم توافق ( السماء والماء )لفظي  فالِجناس هنا بين. [24: الروم]

 .اللفظين في عدد الحروف

ى جناس سم  ويُ  اللفظين اشتقاقُ ويلحق بالجناس أن يجمع » :جناس االشتقاق /ج

 :االشتقاق، كقوله تعالى                             

         [43: الروم]".
2
 يجمعها أن يأتي بألفاظ »: بابن الزملكاني فه عرّ ويُ  

، فتزيد على معنى حروفه األصول مشتركة ركا، كما أن  ويكون معناه مشت ،أصل واحد

" (أقم والقيّم: )جناس االشتقاق هنا بين اللفظين المشتقينف ؛ وجهٍ ر اللفظين بِ ايُ األصل تغَ 
3
. 

 } :لىفي قوله تعاو                  } ،[5:الروم] . 

.السمين الحلبيجناس اشتقاق ذكره 
4
 (.نصر وينصر)الجناس هنا بين لفظي  

ِ َوَكانُوا بَِها  » :وفي قوله تعالى ثُم  َكاَن َعاقِبَةَ ال ِذيَن أََساُءوا السُّوأَى أَْن َكذ بُوا بِآيَاِت ّللا 

 . [11: الروم] «  يَْستَْهِزئُونَ 

 }:ه تعالىوفي قول                          

         }[25: الروم].  ( أساؤوا والسوأى ) بين  أنّ  الصابونيذكر 

.جناس اشتقاق( دعاكم ودعوة)وبين 
5
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: وفي قوله تعالى                           

                   } ،[31:الروم ] 

.جناس اشتقاق ،(رطَ طرة وفَ فِ  )بين. ..
1
  

}: وفي قوله تعالى                              

      }ِّ   ،[43: الروم  ]جناس المناسبة اللفظي، حسب محي الدين درويش.
2
  

.وهو عند الصابوني جناس اشتقاق
3
  

جمل موقع، ال أي القرآن الكريم على أحسن صورة وجاء الجناس ف :داللته البالغية

.سن داللةللفظ من غير حُ  سارَ و ال اقتِ  ،معنىالعلى  فظِ ور للّ ع، و ال جَ ف فيه و ال تصنُّ تكلُّ 
4
 

: هإذ يمكن القول إن   ؛فيها دُ رِ ز بالغة اآليات التي يَ ه في إبراكان دورُ  مثل كل لون بديعيّ و

ا من االنسجام والتوازن في العبارات، وهذا يساعد على نوعً  من األساليب التي تمنح النص  »

يستمع لمثل هذه العبارات التي التأثير في وجدان القارئ، ويجعله يشعر بشيء ما عندما 

."ها هذا الفنلُ يتخل  
5
مختلطا بغيره من أم  ،اقص، خالصا كانام منه والن  يستوي في ذلك الت   

قوة األسلوب  جارٍ ، بل هو مُ يستكره فيه لفظال ال ينزل موضع فيه في معناه، و بديع،ألوان ال

.القرآني و جزالته و بالغته و فصاحته
6
  

ل ماثُ ادر عن تَ جاوب الموسيقي الص  الجناس في الت   ن بالغةُ تكمُ »ّصوتية، ومن الناحية ال

 له أوتار القلوب، فتتجاوب في تعاطفٍ  الكلمات تماثال كامال أو ناقصا، تطرب له األذن وتهتزّ 

وبناء ما بين ... الجناس في خلق الموسيقى الداخليةمع أصداء أبنيتها، وهذا يؤكد بجالء أهمية 

."وشائج التنغيم األلفاظ من
7
ما فيه من يزيد أداء المعنى ُحسنا لِ  للجناس جماالً  وال شك أن  » 

ًرا ...الّصورة صورة اإلعادة؛  ُحسن اإلفادة، مع أن   ؛ ...يُوهُمك أن ه يعرض عليك لفًظا ُمكر 

. فإذا به يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك أنه لم يزدك، وقد أحسن الزيادة ووفّاها

ها في الّسامع قد يتوّهم أّن الكلمة الثانية قد أتى بها المتكلم لمجّرد التأكيد حتّى إذا تمّكن آخرُ و

."فيها ن من الفائدة بعد أن خالطه اليأسُ ه انصرف عنه ذلك الوهم، وتمك  ووعاها سمعُ  هِ نفسِ 
8
 

اللفظ بأننا حين نستبدل  عن الجناس، نجدُ  ه من أمثلةٍ ذكرُ  وبالفعل حين نعود إلى ما تم   

. سن الذي يوجده الجناس، وتزول بالغة الكالمله يحمل معناه، يُفقَد الحُ  ارادفمُ ا س لفظالمجن  
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}: في قوله تعالى (ساعة)لفظ ب ناعند استبدال: فمثال               

               } [55: الروم  ]آخر كوقت أو يوم، يذهب  الفظ 

 .رنا بها الجناسشعِ يُ  التي حسن المعنى وال نستشعر سالسة القول مثل

اه ابُن أعجاز الكالم على صدورها ى أيضا ردّ ويسمّ  :درز على الص  العج   رد  : اثاني ، وسم 

اْلفُْلَك  َواْصنَعِ  »:قوله تعالى ، مثله بوجهٍ لَ أو   الكالمِ  ي آخرَ القِ هو أن تُ »ر، ورشيق التصدي

      1."[37: األحزاب]  « بِأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا َواَل تَُخاِطْبنِي فِي ال ِذيَن َظلَُموا إِن ُهْم ُمْغَرقُونَ 

مت ألفاظا تقتضي أنك إذا قد  مه ل ما ينبغي أن تعلَ أوّ »: في الصناعتين العسكري يقول

 ،، وال تنتقل عنها إلى غيرها مما هو في معناهاأن تأتي بتلك األلفاظ للجواب مضيّ ، فالاجوابً 

 } :كقوله تعالى         }، [41:الشورى]. 

وله في  ،من البالغة ا جليالً دور موقعً األعجاز على الصُّ  لردِّ  على أن   كَ لُّ وهذا يدُ  

."المنظوم خاصة محال خطيرا
2
  

، وإن جاء ي عند المحدثين عن تعريف القدامىون البديعوال يختلف تعريف هذا اللّ 

رين أو كر  اللفظين المُ  أحدَ  هو أن يجعل المتكلمُ » :إذ يقول ؛الميدانيال عند فص  مُ 

 } :قال تعالى :مثل ما يلي. هارِ في آخِ  رُ في أول الفقرة واآلخَ ... المتجانسين      

         } [37:األحزاب] "
3
 

 

 }:في سورة الرومه تعالى قولُ            

                      } ،[51:الروم]  هللا عز وجل ذكر

 في 

في نهايتها أنه محيي  صدر اآلية أن من رحمته أن يحيي األرض بعد موتها، وجاء

 .الموتى وهو على كل شيء قدير، وهذا من ردّ العجز على الصدر
فيه تقرير »تبرز الداللة البالغية لردِّ العُجز على الصدر في كونه  :داللته البالغية

."وفيه تذكير أو رابط من روابط التذكر .وفيه نوع من زيادة المعنى .وبيان وتدليل
4
ا   ومم 

 .تجدر إليه اإلشارة أن  هذا اللون البديعي يتقارب مع لون آخر، هو ُمراعاة الن ظير

ه وتراكيبه لِ مَ وجُ  ،هه وبيانِ د في نظمِ القرآن الكريم متفرِّ  إنّ : الفاصلة القرآنية :ثالثا

الم ه كعلى وجه الخصوص، ومع أن   والعربيّ  ،ز بذلك عن الكالم البشريتميِّ ه، ومُ ومفرداتِ 

ه آياتِ  اتنهاي دّ عوتُ . ال وهو كالم رب العالمين صنيف، كيفالت   لىه يسمو عبين، لكن  مُ  عربيّ 
                                                           

 .711صالتبيان في علم البيان، ابن الزملكاني، .  1
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وإطالق لفظ  كالم البشر،هه عن تشبيهه بد المعجز البليغ، لذلك ننزِّ جوه هذا التفرُّ ا من وُ وجهً 

وفي هذا المطلب  .ه، ونذهب مع من قال بتسميتها بالفواصلجع على أواخر كلماتِ الس  

ُض لتعريف الفاصلة لغة واصطالحا، ونذكر بعض اختالفات العلماء حول تسميتها، ثم   سنتعر 

وم،  نعرف أقسامها، ووظائفها البالغية، وبعض دالالتها الصوتية، ونختم بأمثلة من سورة الرُّ

ح مدى الت ناسب بين الفواصل واآليات التي وردت فيها  . توّضِ

ت ) انيمَّ الر   ، فهذا، قديما وحديثالفاصلة القرآنيةنوِرد تعريفات العلماء ل: تعريفها/ 1

فها بقوله( ه324 ."إفهام المعنى سنَ حُ  بُ وجِ كة في المقاطع تُ حروف متشابِ  الفواصلُ » :يعّرِ
1
  

لة في المقاطع، يقع بها إفهام تشاكِ ا الفواصل فهي حروف مُ وأم  » :فيقول الباقالني أما

."ه المعنى، والفواصل تابعة للمعانيجع يتبعُ الس   واألسجاع عيب، ألن  . وفيها بالغةالمعاني 
2
 

عن بعضهما، وإن كان المعنى  بالمعنى وعدم انفكاكهما لفاصلةَ ل لتعريفينا ربط وهنا نالحظ

 .هو األصل والفاصلة تابعة له، متناسبة معه

«.اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع كلمة آخرَ » :يوطيالس   وهي عند
3
د التعريفات تؤكِّ  

المعنى هو األصل، والفاصلة تابعة له، وهي  جع، باعتبار أن  ة الفاصلة على الس  أفضلي   السابقة

 .تشابههما شكالمن رغم على الا، عيبً  جع الذي يُعدّ أفضل من الس  

من بالغة القرآن، : ومن الُمحدَثِين الذين تحد ثوا عن الفاصلة أحمد أحمد بدوي في كتابه

تلك الكلمة التي تُختَم بها اآلية من القرآن، ولعلها مأخوذة من قوله »: إذ يعرف الفاصلة بأنها

لَْت آيَاتُهُ قُْرآنًا َعَرِبي ا ِلقَْوٍم َيْعلَُمونَ  » :سبحانه «[3: فصلت]   « ِكتَاب  فُّصِ
4
  

ونالحظ  .تفصلها عن التي تليها وتوضح معانيهاوباعتبارها آخر كلمة في اآلية، فهي 

 .أن هذا التعريف لم يشبّه الفاصلة بالسجع، وإنما ربطها بآيات القرآن الكريم فقط

ا بين الفاصلة والسجع من حيث الشكل، فقد وقع خالف بين العلماء هناك تشابهً  وألنّ  

: أمثال جع في القرآن الكريمسمية، فمنهم من ذهب إلى القول بوجود السّ التّ  فيمنذ القديم 

.لباقالنيوا، العسكري الرماني،: أمثالومنهم من نفى ذلك، . الخفاجي وابن األثير
5
وقد » 

ي، والخوف من القدح في كالم ه بالكالم البشرهؤالء تنزيه القرآن عن التشبُّ  كانت منطلقاتُ 

«.كالم هللا تعالى، والرهبة من تطبيق القواعد المستنبطة من كالم البشر على هللا
6
 

. قال فواصلقال في القرآن أسجاع وإنما يُ وقيل إنه ال يُ »: في اإليضاح القزويني قال

."بالنثر مختّصٍ  جع غيرُ وقيل الس  
7
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رد العجز على )وه اآلية، ودعَ ها في تُ وهو أن تكون اللفظة قد تقدمت ماد   :التصدير/ أ

ُ يَْشَهدُ بَِما أَْنَزَل إِلَْيَك أَْنَزلَهُ بِِعْلِمِه َواْلَماَلئَِكةُ يَْشَهدُوَن َوَكفَى  » :مثل قوله تعالى( الصدر لَِكِن ّللا 

ِ َشِهيدً   [11: نوح] «اُت اْستَْغِفُروا َرب ُكْم إِن هُ َكاَن َغف ارً فَقُلْ  »  :وقوله [166: النساء] « ابِاَّلل 

، وفي اآلية الثانية تقدمت مادة (يشهدون)قد تقدمت مادتها في اآلية األولى ( شهيدا)فلفظة 

 .(استغفروا)وهي ( غفارا)لفظة 

َوآيَة   » :هو أن يكون معنى اآلية مشيرا إلى هذه الفاصلة، مثل قوله تعالى :التوشيح/ ب

.[ 37: يس] « لَُهُم الل ْيُل نَْسلَُخ ِمْنهُ الن َهاَر فَإِذَا ُهْم ُمْظِلُمونَ 
1
فقد أشار معنى اآلية حين تحدثت  

 (.مظلمون)عن الليل إلى الفاصلة، وهي الظالم، بقوله 

 ها غيرَ مكانِ  جعة فيتأتي به الس   ،د للقرينة تمهيداهِّ مَ وحقيقته أن يُ » :التمكين/ ج

، قوله مثاله. المعنى حت الختل  رِ ا تاما، حيث لو طُ قً قا معناها بمعنى الكالم تعلُّ متعلِّ ... نافرة

قَالُوا يَا ُشَعْيُب أََصاَلتَُك تَأُْمُرَك أَْن َنتُْرَك َما َيْعبُدُ آبَاُؤنَا أَْو أَْن نَْفَعَل ِفي أَْمَواِلنَا َما  » :تعالى

ِشيدُ   . [77: هود] « نََشاُء إِن َك أَلَْنَت اْلَحِليُم الر 

على  ف في األموال، فجاءت الفاصلةم في اآلية ذكر العبادة ثم تاله ذكر التصرُّ فقد تقد  

."باعتبار التصرف في المال (الرشيد)باعتبار العبادة و( الحليم)الترتيب 
2
 

تخلو من الفائدة المعنى بدونها، ولكنها ال  وهو أن يختم الكالم بزيادة يتمّ  :اإليغال/ د

َوجاَء ِمْن أَْقَصا اْلَمِدينَِة َرُجل  يَْسعى قاَل يا َقْوِم ات بِعُوا اْلُمْرَسِليَن  »:قوله تعالى مثاله. والتوكيد

( وهم مهتدون)فقوله  [21، 21: يس]  «(21)ات ِبعُوا َمْن ال يَْسئَلُُكْم أَْجًرا َوُهْم ُمْهتَدُوَن ( 20)

.نحسَ ستَ باع المهتدي أمر مُ تِّ ا تأكيد لذلك المعنى وتقرير له على وجه أمكن وأمثل، ألن  
3
 

لفظ الفاصلة بعينه في أول  مإن كان قد تقد   :ضح الفرق بين هذه األقسام فيما يليويت   

فاصلة معنى ا، وإن أفادت الي توشيحً مِّ ي تصديرا، وإن كان في أثناء الصدر، سُ مِّ اآلية، سُ 

.ةة وداللة التوشيح معنويّ صدير لفظيّ داللة الت   إضافة إلى أن  . ي إيغاالمِّ زائدا سُ 
4
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