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دالالت الفصاحة والبالغة  ،دراسة تطبيقية على نماذج من القرآن الكريم
الباحثان :أ.د  :أحمد فريد صالح  ،استاذ التفسير وعلوم القرآن ،كلية الشريعة  ،الجامعة األردنية
د .سليمان بن علي بن عامر الشعيلي ،استاذ مشارك ،كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس
ملخص البحث
ال شك أن أهم وجوه اإلعجاز هو اإلعجاز البياني ،أي نظمه المعجز الذي يعتمد على علمي المعاني والبيان.
يتحدث هذا البحث عن دالالت الفصاحة والبالغية ،دراسة تطبيقية على نماذج من القرآن الكريم .ذكر البحث أنه
ليكون فصيحا ال بد من خلوصه من تنافر الحروف ،ومن الغرابة  ،ومن مخالفة القياس اللغوي ،أم فصاحة الكالم
فال بد من خلوصه من ثالثة أشياء أيضا :من ضعف التأليف ،ومن تنافر الكلمات  ،ومن التعقيد أما الفرق بين
الفصاحة والبالغة أن األولى أخص باللفظ ،أما الثانية فمع اعتبار فصاحة األلفاظ ،فهي طريقة إيصال المعنى
مع االحتراز عن الخطأ وعن التعقيد .ثم استعرض البحث أربعة نماذج من بالغة القرآن الكريم يتبين منها علو
اسلوب القرآن الكريم الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله.

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة

من المقرر أن القرآن الكريم قد استولى على عقول المسلمين ،وملك قلوبهم ،فشغلوا بهه ،وفرغهوا لهه ،ومها كهان
كذلك إال لتذوقهم حالوته ،تلك الحالوة التي لم يجدوا لها شهبيها مهن مهذاقات أصهناف الطعهام وأنهواا الشهراب ،وكهان
النبههي صههلى ي عليههه وسههلم هههو قههدوتهم وامههامهم فههي صههحبته للق هران الههذي نههزل علههى قلبههه يلقههى مهها ينههزل عليههه مههن

السههماء فههي شههوق ولهههف ،فمهها أن يسههمع الكلمههة مههن كلمههات ي تعههالى الههذي يلقههى بههها جبري ه عليههه السههالم علههى
سمعه ،أو في قلبه حتى يحملهها علهى لسهانه لهيطعم مهن حالوتهها ،وكهان ذلهك داعيها لهه إلهى العجلهة ،ولههذا دعهاه ي
ِّ
ِّ
هه اف ِّهِ اذا
تعالى أن يأخذ نفسه بشيء من الرفق فقال تعهالى { :اال ُت اح ِّر ْك ِّبه لِّ اساان اك لِّ ات ْع اج ال ِّبه ِّإ َّن اعال ْيانا اج ْم اع ُه اوُقْرآان ُ
اه اف َّات ِّب ْع ُقْرآان ُه }(القيامة )11- 11
اقا ْأران ُ
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والسه هاال اله هذي يف ههرض نفس ههه هن هها  :م هها ش ههأن ه ههذه الكت ههاب ال ههذي يس ههتولي عل ههى كي ههان اإلنس ههان كل ههه ،وتأخ ههذ
عليههه حسههه ووجدانههه وعقلههه وقلبههه ،مههع أن كلمههات القههرآن كلههها؛ كلمههة كلمههة كانههت معروفههة للعههرب ،مألوفههة لههديهم،
جاريههة علههى ألسههنتهم ،تعههاملوا بههها ،وقلبوههها فههي مختلههف األساليب،وشههتى التراكيههب ،حتههى الشههعراء المفههوهين الههذين
أدركوا اإلسالم ،وذاقوا طعم بالغة القرآن،فقد أدركوا ضآلة شعرهم وضعفه إزاء آيات القرآن ،واشهراقها ،حتهى إذا مها

قورن به كان حصى وترابا يطاول الكواكب والنجوم ،وهيهات أن يعترض صاحب الحصهى والتهراب ليسهوم صهاحب
الجواهر والآلليء ،إنه إن يفع فقد شهد على نفسه بالسفه والجنون .وصدق ي تعالى  :ا ِّ ِّ
يه اْلب ِّ
اط ُل ِّمن اب ْهي ِّن
{ال ايأْت ا
اي اد ْي ِّه اواال ِّم ْن اخْل ِّف ِّه ات ِّ
يم اح ِّمي ٍد }(فصلت .)22:
يل ِّم ْن اح ِّك ٍ
نز ٌ
لههيس مههن شههك أن هنههاك س ه ار جع ه لهههذا الكتههاب العزيههز بألفاظه،وعبارتههه وأسههلوبه ،وقعهها جديههدا علههى آذانهههم،

وسلطانا قاه ار على قلوبهم ،حتى ليستمع أحدهم إلى كلماتهه تتلهى وههو متجهه إليهها بقلهب يغلهى حقهدا وحسهدا ،ثهم إذا
هو ال يجهد ذلهك القلهب الهذي كهان معهه ،واذا ههو خزيهان يرجهف هلعها ،ويضهطرب فزعا،ومها قصهة الوليهد بهن المغيهرة
عنهها ببعيههد  ،ولههيس هههو وحههده الههذي أسهره جههالل القههرآن الكهريم وروعتههه ،به غيهره كثيههر ممههن وجههد نفسههه مرغمهها علههى
السير في ركابه ،كجبير بن مطعم  ،9ومشهور أمر ابن الخطاب الذي خهرج يريهد رسهول ي،صهلى ي عليهه وسهلم،
ويعمد لقتله ،لكنه لم يلبث أن آمن لما دخ إلى سمعه بعض آيات القرآن
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لقههد أروا مهها ال قب ه لبنسههان بههه ،حتههى كثيههر مههن الههذين اسههتمعوا إلههى الق هرآن قب ه أن يسههلموا ،أخههذوا بروعتههه،
وفاضت نفوسهم خشية ،ورهبهة لمها كهان يطلهع علهيهم مهن لمسهات بيانيهة،كيف ال ،وفصهاحة الكلمهة فهي أفهواههم ،قهد
أعطت ك ما يمكن أن يعطيه إلنسان ،فلمها أخهذ القهرآن ههذه الكلمهات واسهتعملها ،غهدت جنهة وارفهة الظهالل ،شههية
الثمر،وجاءت بخير كثير لم يكن لها أن تعطيه أبدا في صنعة إنسان على لسان.

إن بالغة القرآن ،وفصاحته وما يطوى فيها من الصور البيانية هو سر إعجازه ،ومتابعة التطلع إليهه ،ولهيس

من شك بهأن لهها الفضه األول فهي الكشهف عهن كنهوز اللغهة العربيهة ،وبيهان أسهرارها ،وفهي معرفهة مها لهها مهن ميهزة

التف ههوق عل ههى غيره هها م ههن اللغ ههات،حتى ن ههزل به هها القه هرآن الكه هريم ،فوس ههعته معن ههى وأس ههلوبا ،عل ههى م هها في ههه م ههن روع ههة
وجالل،فكان ذلك شهادة لها بإحراز قصب التقدم .

من أجه ههذا كلهه عزمنها مسهتعينين بهاه العزيهز الحميهد ،ومسهتلهمين العهون منهه ،أن نكتهب فهي موضهوا نبهين

من خالله سر إعجاز القرآن الكريم ،بما احتواه من بارا اللفظ ،ورائع األسلوب ،وسمو البالغة  ،التي أعجزت كه
مههتكلم ،وأخرسههت كه نههاطق  ،حتههى وقههف فرسههان حلبههة اللغههة  ،وحههاملوا لوائها،أمههام القهرآن الكهريم واجمههين ،وخههر لههه
عباقرة البيان ساجدين .وقد أسميناه :
دالالت الفصاحة والبالغة ،دراسة تطبيقية على نماذج من القرآن الكريم
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ولقد رأينا أنه ما يزال في القهوس منهزا ،فبتنها نطمهع أن ينضهم جهههدنا إلههى د ارسههة السههابقين ،معتمههدين علههى مهها
هاء ،وجمهع متفرقاتهه مهن
سطروه بيراا أقالمهم ،نج َم َع بما تيسر لنها مها انتههوا إليهه مهن علهوم البالغهة ،محهاولين االنتق َ
مالفههات شههتى تيسههرت لههي ،ونظمههها فههي سههم واضههح ،اختيا ارت هه موثقههة ،وأدلتههه مصههححة ،متجههاوزين التفصههيالت،
بحيههث تظهههر المالمههح التههي بينههها العلمههاء فههي هههذا الصههدد ،باألُسههلوب السههه  ،واأليسههر فههي تَطبيههق قواعههدها علههى
األمثل ههة م ههن القه هرآن ،وغيه هره م ههن َنث ههر وش ههعر البلغ ههاء ،والتش ههجيع عل ههى االقت ههداء عن ههد البيان،بالنم ههاذج الرفيع ههة م ههن
ُّ
النصوص البليغة.
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون من  :ثالثة مباحث ،يبدأ بمقدمة.
المبحث األول :دالالت الفصاحة والبالغة،والفرق بينهما.وفيه مطلبان.
المطلب األول  :دالالت الفصاحة والبالغة.

المطلب الثاني  :الفرق بين الفصاحة والبالغة.
المبحث الثاني :

ضوابط الفصاحة ومدار البالغة.وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول  :ضوابط الفصاحة ،وطرق معالجة عيوب اللفظ.
المطلب الثاني  :مدار البالغة ،وأقوال العلماء فيها.

المطلب الثالث  :سبل تمييز الكالم،ونماذج من التعرف على جودة الكالم من رداءته.
المبحث الثالث  :نماذج قرآنية على الفصاحة والبالغة.
الخاتمة :

وبعد :
فنرجوا أن ُن َوّفق لتحقيق ما عزمتنا عليه ،مع يقيننا المطلق أن عم اإلنسهان معهرض للخطهأ والنسهيان ،واذا
كان القصور ضريبة بشرية ،فليس لناعن قدرنا من مفر.
ندعوا ي تعالى أن يكون عملنها خالصها لوجههه الكهريم ،وأن يلقهى ههذا الجههد المتواضهع الفائهدة المرجوة،خدمهة

للق هران الكه هريم،وأن ينتف ههع ب ههه ي ههوم ال ينفههع م ههال وال بن ههون ،إال م ههن أت ههى ي بقلههب س ههليم .وي م ههن وراء القص ههد وه ههو
المستعان.
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المبحث األول

دالالت الفصاحة والبالغة والفرق بينهما
المطلب األول
تعريف الفصاحة والبالغة
أوال :تعريف الفصاحة لغة واصطالحا:

(أ) الفصاحة لغة

قال في اللسان" :الفصاحة  :البيان ،فصح الرج فصاحة ،فهو فصيح من قوم فصحاء ،وفصاح ،وفصح،،وامرأة
فصيحة  ،وكالم فصيح :أي بليغ ،ولسان فصيح :أي طلق .وفصح األعجمي ،بالضم  ،فصاحة ،تكلم بالعربية،
وفهم عنه ،وقي  :جادت لغته حتى ال يلحن ،وأفصح  :تكلم بالفصاحة.
والفصيح في اللغة  :المنطلق اللسان في القول الذي يعرف جيد الكالم من رديئه ،وقد أفصح الكالم وأفصح به،
وأفصح عن األمر ،ويوم مفصح  :ال غيم فيه وال قر ،وأفصح اللبن :ذهب اللبأ عنه ،وفصح اللبن إذا أخذت عنه
الرغوة ،وأفصحت الشاة والنافة  :خلص لبنها ،والفصح :بالكسر :فطر النصارى وهو عيد لهم ،وأفصح الصبح:
بدا ضواه واستبان ،وك ما وضع فقد فصح.
(ب) الفصاحة اصطالحا:
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الفصاحة عند ابن سنان ،هي الظهور والبيان
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أما في االصطالح فهي قسمان :راجع إلى المعنى،

وهو خلوص الكالم عن التعقيد ،وراجع إلى اللفظ ،وهو

أن تكون الكلمة عربية أصيلة ,وأن تكون أجرى على قوانين اللغة  ،وأن تكون سليمة عن التنافر.

12

يلتقي المعنيان -كما هو ظاهر -في خلوص الشيء مما يكدر صفاءه وأصالته ،سواء كان في الكالم إذا خلص
مما يكدر معناه أو ألفاظه ،أو في غيره مما قد ياثر على نقائه ووضوحه ،وعليه فإن الفصيح من الكالم ما كان
خاليا من التعقيد أو التنافر أو الغموض ،بحيث ال يادي المعنى المراد ،أو ياديه بصعوبة.

ثانيا  :البالغة لغة واصطالحا :

(أ) البالغة لغة

البالغة أخت الفصاحة من حيث اشتراكهما في الهدف وهو بلوغ المعنى إلى السامع في احسن صورة وأقرب
عبارة ،قال في اللسان" :بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبالغا :وص وانتهى ،وأبلغه هو إبالغا وبلغه تبليغا.
وتبلغ بالشيء  :وص إلى مراده ،البالغ :ما يتوص به إلى الشيء المطلوب ،والبالغ :ما بلغك ،والبالغ :
الكفاية ومنه قول الراجز :تزج من دنياك بالبالغ * وباكر المعدة بالدباغ .وتقول  :له في هذا بالغ  ،وبلغة ،
وتبلغ :أي كفاية.
والبالغ :اإلبالغ" وفي االتنزي "إال بالغا من ي ورساالته" أي ال أجد منجى إال أن أبلغ عن ي ما أرسلت به،
واإلبالغ :اإليصال ،وكذلك التبليغ ،واالسم منه البالغ.
وبَلغ الفارس :إذا مد يده بعنان فرسه ليزيد في جريه .وبلغ الغالم :احتلم ،كأنه بلغ وقت الكتاب عليه
والتكليف..وبلغت المكان بلوغا :وصلت إليه ،وكذلك إذا شارفت عليه ،ومنه قوله تعالى "فإذا بلغن أجلهن" إي
قاربنه ،وبلغت النخلة وغيرها من الشجر :حان إدراك ثمرها.

1

والبالغة :الفصاحة ،والبلغ والبلغ بالفتح والكسر  :البليغ من الرجال  ،ورج بليغ :حسن الكالم فصيحه ،يبلغ
بعبارة لسانه كنه ما في قلبه ،والجمع بلغاء.
والبلغة :ما يتبلغ به من العيش ،وتبلغ بكذا أي اكتفى به.

13

قال االصمعي" :البليغ من طبق المفص وأغناك عن المفسر"
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وقي للعتابي :ما البالغة؟ قال :ك من أفهمك حاجته ،من غير إعادة ،وال حبسة  ،وال استعانة فهو بليغ... ،
فقلت له :ق د عرفت االعادة ،والحبسة ،فما االستعانة؟ قال :أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كالمة :يا هناه ،ويا
هذا ،ويا هيه ،واسمع منى ،واستمع إلي ،وافهم عنى ،أولست تفهم ،أو لست تعق  ،فهذا كله عي وفساد"
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وقال بعضهم-وهو احسن ما اجتيناه ودوناه -ال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حتى يسابق معناه لفظه ،ولفظه
معناه ،فال يكون لفظه إلى سمعك أقرب من معناه إلى قلبك"
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قال الراغب:
"البلوغ ،والبالغ  :االنتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهي ،مكانا كان أو زمانا ،أو أم ار من األمور المقدرة ،وربما
يعبر به عن المشارفة عليه وان لم ينته إليه .فمن االنتهاء " بلغ أشده وبلغ اربعين سنة" االحفاف ،51 :وقوله
عزوج "فبلغن أجلهن فال تعضلوهن" البقرة  ... ،232 :والبالغ  :التبليغ نحو قوله تعالى" :هذا بالغ للناس"
ابراهيم .. ،12 :والبالغ  :الكفاية ،نحو قوله تعالى " إن في هذا لبالغا لقوم عابدين" األنبياء ،501 :أما قوله
تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف" الطالق ،2 :فللمشارفة.

17

قوله تعالى "هذا بالغ للناس" ابراهيم ،51 :أي هذا القرآن بيان كاف للناس, ،اص البالغ الكفاية ،ومنه قوله
تعالى " إن في هذا لبالغا لقوم عابدين" االنبياء ، 25 :والبالغة في الكالم مث ذلك ،ألنها بيان كاف..
(ب) البالغة اصطالحا :
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لمها كانهت البالغهة إنمها تقهع وصههفا للكهالم والمههتكلم ،لههذا يختلههف تعريفههها بههاختالف موصههوفه يقههال  :هههذا كههالم
بليغ ،وهذا متكلم بليغ ،وال توصف بها الكلمة  ،فال يقال هذه كلمة بليغة ،لعدم ورود السماا بذلك.
( : )1بالغة الكالم :
هي مطابقته لمقتضى حال الخطاب،مع سالمته من العيوب المخلة بفصاحته ،وفصاحة أجزائه (.)11
بيان ذلك:
حال الخطاب  :أي المقام الهذي ورد فيهه الخطهاب ههو األمهر الحامه للمتكلم،علهى أن يهورد كالمهه فهي صهورة
خاصة.
ومقتضى الحال هو :تلك الصورة الخاصهة التهي ورد عليهها كهالم المهتكلم ،وههو مختلهف ،الن مقامهات الكهالم
متفاوته ههة ،فمقه ههام التنكيه ههر يبه ههاين مقه ههام التعريه ههف ،ومقه ههام اإلطه ههالق يبه ههاين مقه ههام التقييه ههد ،ومقه ههام التقه ههديم يبه ههاين مقه ههام
التأخير......وكذا لك كلمة مع صاحبتها مقام إلى غير ذلك.
ومطابقههة الكههالم للمقتضههى  :هههي اشههتماله علههى هههذه الصههورة الخاصههة .فإنكههار المخاطههب مههثال " حههال " ،ألنههه
أمر يحم المتكلم على أن يورد كالمه على صورة التأكيد ،محوا لهذا اإلنكار .وص ههورة التأكي ههد الت ههي ورد عليه هها
الكالم هي مقتضى الحال .واشتمال الكالم على هذه الصورة هي معنى مطابقته للمقتضى.
مث ههال ذله ههك  :أن تقه ههول لمنكه ههر خالفه ههة عمه ههر رضه ههي ي عنه ههه للمس ه هلمين :إن عمه ههر لخليفه ههة المسه ههلمين،فإنكار
المخاطب هو الحال ،ألنه أمر دعاك الن تورد كالمك مصو ار بصورة التأكيد ،وصورة التأكيد ههي مقتضهى الحهال،
واشتمال هذا الكالم على ههذه الصهورة ههي المطابقهة للمقتضهى ،فههذا القهول حينئهذ كهالم بليهغ ألنهه مطهابق لمقتضهى
الحال.
ومث اإلنكار ،المدح فهو حال تدعو المتكلم الن يورد كالمه على صورة اإلطنهاب ،الن مقهام المهدح يقتضهي
اإلطالههة فههي القههول والبسه فيههه .وكههذلك ذكههاء المخاطههب حههال تههدعو المههتكلم الن يههورد كالمههه علههى صههورة اإليجههاز،
الن مقههام الههذكاء يقتضههي االختصههار فههي الكههالم ،وك ه مههن صههورتي اإلطنههاب واإليجههاز مقتضههى الحههال ،واشههتمال
الكالم على صورة اإلطناب،أو اإليجاز مطابقة للمقتضى،وهكذا يقال في ك حال من أحوال الخطاب.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى انه قي غيهر ذلهك مهن تعريهف للبالغهة ال نسهتطيع عرضهها ،مخافهة اإلطالهة (،)12
إال أن الههذي يقههرر أنههها ال تخههرج عههن التعريههف السههابق .وأمههر آخههر انههه مهمهها قيه فههي بيانههها  :فإنههها سههتبقى قاصهرة
عن الوفاء بوصفها ،فهي أعظم من أن توصف ،فإمكاناتها وايداعاتها كبيرة عظيمة.
( : )2بالغة المتكلم :
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ه ههي ملك ههة ،أو ص ههفة قائم ههة ب ههالمتكلم ارس ههخة في ههه ،ي ههتمكن به هها مت ههى ش ههاء،من ت ههأليف ك ههالم بلي ههغ ف ههي معن ههى

يريده ( ،)13في أي فن من فنون الكالم .فمن كان كذلك ،فهو بليغ .واذا فقد هذه القدرة لم يكن بليغا ،كمها ال يكهون
كذلك إذا استطاا صوغ الكالم البليغ في معنى دون آخر.

المطلب الثاني

الفرق بين الفصاحة والبالغة
م ههن خ ههالل التعري ههف اللغ ههوي لكه ه م ههن الفص ههاحة والبالغ ههة ،واس ههتعماالت القه هرآن الكه هريم لهم هها ،يتب ههين بوض ههوح أن
الفصاحة تسند إلى اللسان ،وأن البالغة غايتها النفوس (.)14
أمهها مههن حيههث التعريههف االصههطالحي لهمهها ،فقههد تبههين بعههد الد ارسههة والتحقيههق ،أن ك ه مصههطلح يختل هف عههن

اآلخر ،وقد ذكر صاحب الطراز أهم هذه الفروق( )15يمكن أن نوجزها كما يلي:
أوال  :من جهة جري األوصاف اللفيية .

إن المعهود عند أه البيان أنهم يصفون البالغة بما ال يصفون به الكهالم الفصهيح  ،فههم يصهفون كه منهمها

بمها يليهق بهه ،وقهد تبهين لنها ذلهك جليها عنهد تعريهف كه منهمها اصهطالحا .فالفصهاحة تُعنهى بسهالمة األلفهاظ ،وبعهدها
عن الغرابة ،وغيرها من الضواب .

أمهها البالغههة فتُعنههى بالمعههاني والمقامههات ،ولههذا قههالوا  :إن الكههالم ال يسههتحق االتصههاف بالبالغههة حتههى يتسههابق
لفظه معناه ،ومعناه لفظه ،فال يكون لفظه أسبق إلى السمع من معناه إلى القلب.
ثانيا  :من جهة العموم والخصوص.
فههان البالغههة أعههم مههن الفصههاحة .الن البالغههة شههاملة لفلفههاظ والمعههاني جميعهها ،وأمهها الفصههاحة فهههي خاصههة
باأللفههاظ مههن أجه داللتههها علههى معانيههها  ،ولهههذا يقههال " :كه

كههالم بليههغ فهههو فصههيح،وليس كه كههالم فصههيح بليههغ"

(.)16
ثالثا  :من جهة اإلفراد والتركيب.

فالبالغة إنما يكون موردها في المعاني المركبة دون المفردة ،وأما الفصاحة تكون في الكلمة المفردة ،كما

تكون في الكلم المركبة ،ولهذا فان الكلمة الواحدة،توصف بكونها فصيحة بالشروط المعروفة ،وال توصف الكلمة

المفردة أنها بليغة ،ألنها ال تظهر داللتها بشك ماثر إال في كالم منتظم متسق ،فالمعنى البليغ إنما يكون حيث

ينتظم الكالم ،فعند هذا يبرز جوهره في تأليفه ،فيوصف بالبالغة.وهذا ما ذهب إليه ابن األثير ،يقول :إن

(البالغة ال تكون إال في اللفظ والمعنى بشرط

9

التركيب،فإن اللفظة الواحدة ال يطلق عليها اسم البالغة،

ويطلق عليها اسم الفصاحة ،إذ يوجد فيها وصف المختص بالفصاحة ،وهو الحسن ،وأما وصف البالغة فال
يوجد فيها ،لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم كالما) ()17

المبحث الثاني

ضوابط الفصاحة ومدار البالغة
(أوال)  :ضوابط الفصاحة :

ذكر السعد في شرح المختصر أن "الفصاحة تكون في المفرد إذا خلص من ثالثة أشياء :تنافر الحروف ألن
يوجب ثقلها في اللسان ،وعسر النطق بها ،والغرابة :وهي كون اللفظة وحشية غير ظاهرة المعنى ،وال مأنوسة
االستعمال ،وأال تكون مخالفة للقياس :أي على خالف قانون مفردات األلفاظ الموضوعة" .ونق السيوطي في
المزهر أن "المفهوم من كالم ثعلب أن مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها ...ورأي
المتأخرون من أرباب علوم اللغة أن ك أحد ال يمكنه االطالا على ذلك ،لتقادم العهد بزمان العرب ،فحرروا
لذلك ضابطا يعرف به ما أكثرت العرب من استعماله من غيره ،فقالوا الفصاحة في المفرد  :خلوصه من تنافر
الحروف ،ومن الغرابة  ،ومن مخالفة القياس اللغوي.
فالغرابة منه أن تكون الكلمة بسببه متناهية في الثق على اللسان ،وعسر النطق بها ،كما روي أن أعرابيا ،سئ
عن ناقته  ،فقال :تركتها ترعى الهخمع ،ومنه ما دون ذلك كلفظ مستشزر ،في قول امرئ القيس :غدائره
مستشزرات إلى العال .وذلك لتوس الشين وهي مهموسة رخوة بين التاء وهي مهموسة شديدة ،والزاي وهو
مجهورة.

والغرابة أن تكون الكلمة وحشية ال يظهر معناها،
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فيحتاج في معرفتها إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة

المبسوطة ،كما روي عن عيسى بن عمير النحوي أنه سق عن حمار ،فاجتمع عليه الناس ،فقال :مالكم تكأكأتم
علي تكأكاكم على ذي جنه ،افرنقعوا عني.
أو يخرج لها وجه بعيد ،كما في قول العجاج :وفاحما ومرسنا مسرجا.
فإنه لم يعرف ما أراد بقوله ،مسرجا ،حتى اختلف في تخريجه  ،فقي  :هو من قولهم للسيوف  :سريجية منسوبة
إلى قين يقال له سريج ،يريد أنه في االستواء كالسيف السريجي ،وقي من السراج ،يريد أنه في البريق كالسراج.
ومخالفة القياس :كما في قول الشاعر :الحمد ه العلي األجل .
فإن القياس األج باإلدغام.
وزاد بعضهم في شروط الفصاحة :خلوصه من الكراهة في السمع بأن يمج الكلمة  ،وينبو عن سماعها ،كما ينبو
عن سماا األصوات المنكرة ،فإن اللفظ من قبي األصوات ،واألصوات منها ما تستلذ النفس بسماعه ،ومنها ما
تكره سماعه ،كلفظ الجرشى ،في قول أبي الطيب:
كريم الجرشى شريف النسب.
أي كريم النفس ،وهو مردود ألن الكراهة لكون اللفظ حوشيا  ،فهو داخ في الغرابة .واذا كان ذلك في اللفظ
المفرد فإن الكالم الفصيح ال بد أن يخلو من أشياء ذكرها أه اللغة كما يلي:

ثانيا :ضوابط فصهاحهة الكالم
ذكر أه اللغة أن الفصاحة في الكالم خلوصه من ثالثة أشياء أيضا :من ضعف التأليف ،ومن تنافر الكلمات ،
ومن التعقيد .وزاد بعضهم كثرة التكرار ،وتتابع اإلضافات.
فأما ضعف التأليف فهو  :ان يكون تأليف الكالم على خالف القانون النحوي المشهور بين الجمهور ،كاإلضمار
قب الذكر لفظا ومعنى وحكما ،نحو ضرب غالمه زيدا.
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وأما التنافر فهو :أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان ،وان كان ك منها فصيحا ،كقوله:
وقبر حرب بمكان قفر**** وليس قرب قبر حرب قبر
وأما التعقيد-ويراد به كون الكالم معقدا -فهو أن ال يكون الكالم ظاهر الداللة على المراد لخل فيه ،وهو نوعان،
األول لفظي ،وهو أن يكون الخل واقعا في النظم بسبب التقديم ،أو تأخير أو حذف ،أو غير ذلك ،مما يوجب
صعوبة فهم المراد  ،كقول الفرزدق :
وما مثله في الناس إال مملكا**** أبو أمه حي أبوه يقاربه.
ففيه فص بين المبتدأ والخبر أي أبو امه أبوه ،باالجنبي الذي هو حي ،وبين الموصوف والصفة ،أعي حي
يقاربه،باألجنبي الذي هو أبوه ،وتقديم المستقنى،أعنى ممكان على المستثنى منه ،أعنى حي... ،
والثاني من نوا التعقيد معنوي ،وهو أن يكون الخل واقعا في االنتقال ،ومعناه :أن يكون الكالم ظاهر الداللة
على المراد ،لخل واقع في انتقال الذهن من المعنى االول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود،
وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوساط الكثيرة ،مع خفاء القراين ،الدالة على المقصود ،كقول العباس
بن األحنف:
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا*** وتسكب عيناي الدموا لتجمدا
جع سكب الدموا كناية عما يلزم فراق االحبة من الكآبة والحزن ،وأصاب  ،لكنه أخطأ في جع جمود العين
كناية عما يوجبه دوام التالقي من الفرح والسرور ،فإن االنتقال من جمود العين إنما يحسن إذا انتق منه إلى
بخلها بالدمع حال إرادة البكاء ،وهو حالة الحزن ،ال إلى ما قصده من السرور الحاص بالمالقاة..
ثم ذكر القزويني شيئين أخرين ،وهما:
كثرة التك ار ر ،أي ذكر الشي مرة بعد مرة؟
وتتابع اإلضافات :مث حماة جرعى حومة الجندل اسجعي.
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قال وفي اشتراط الخلوص من هذين زيادة على ماسبق نظر ،ألن كثرة التكرار وتتابع اإلضافات إن ثق اللفظ
بسببه على اللسان فقد حص االحتراز عنه بالتنافر ،وان لم يثق للفظ بسببه ،لم يخ بالفصاحة ،وكيف وقد وقع
في التنزي (مث داب قوم نوح)( ،ذكر رحمة ربك عبده زكريا) ،ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)

.

وضاب كثرة التكرار أن يذكر الشيء ثالث مرات أو أكثر ،أما تتابع اإلضافات فكقول الشاعر:
حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي.
ففيه إضافة حمامة إلى جرعى ،وجرعى إلى حومة  ،وحومة إلى الجندل.
وفي هذين األخيرين نظر ،فإن لم يثق اللفظ بسببه على اللسان لم يخ بالفصاحة ،وقد وقع في التنزي  ،في قوله
تعالى " :مث دأب قوم نوح) ،و (ذكر رحمة ربك عبده زكريا)..
ثالثا  :طرق معالجة عيوب اللفظ :

تبههين لنهها ممهها تقههدم مهها يعههرض للفههظ مههن عيههوب ،ومهها ينتابههه مههن خله  ،فيجمه بنهها إذا أن نعههرف بههم نتقههي هههذه
العيوب ،ونتجنب هذا الخل في كالمنا،حتى يخهرج اللفهظ سهليما معهافى فهي جهوهره ،وصهيغته ومعنهاه ال يشهكو عيبها
،وال يحس نقصا.فنقول وباه التوفيق :
( )1من العيوب التي أشرنا إليها :الغرابة ،والطريق الجتنابها باالطالا على علم مهتن اللغهة ،فمهن تتبهع كتهب
اللغههة ،ووقههف علههى معههاني المفههردات المسههتعملة ،علههم مهها عههداها ممهها يفتقههر إلههى تنقيههب ،أو تخ هريج غيههر سههالم مههن
الغرابة.
( )2ومن العيوب "المخالفة "  :ويمكن االحتراز عنها بهالوقوف علهى مهن نقه عهن الواضهع فهي معهاجم اللغهة،
أو بههاالطالا علههى قواعههد الصههرف ،فهههو الباحههث فههي صههيغ المفههردات ونهههج اسههتعمالها .فمههن ألههم بقواعههده ،عههرف أن

نحو " األجل " مثال مخالف دون " األجه " إذ مهن قواعهدهم أن المثلهين إذا اجتمعها فهي كلمهة واحهدة ،وكهان ثانيهمها
متحركا،ولم يكن زائدا لغرض وجب إدغامهما.
( )3ضههعف التههأليف والتعقيههد اللفظههي ،هههذا النههوا مههن العيههوب :يمكههن توقيهمهها بمعرفههة قواعههد النحههو ،إذ هههو

الباحث في طهرق اسهتعمال المركبهات علهى الوجهه الحهق ،فمهن مهارس ههذا العلهم ،وتمهرن عليهه ،ووقهف علهى أصهوله
ومسائله،استطاا أن يصوغ الكالم على نهج قويم سليم من شوائب الضعف والتعقيد.
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( )4التنافر :والطريق السليم لمعالجة هذا العيب  :الهذوق السهليم ،فههو مهالك معرفتههه ،فهال حهاكم فيهه سهواه،

فهو الذي يدرك أن نحو " مستشز" متنافر دون مرتفع ،وهو الذي يدرك ما بهين الكلمهات مهن تنهافر ،أو تضهافر،وقد
تقدم في ذلك خالف.

( )5التعقد المعنوي  :فمن قام على دراسة علم البيان ،وزاوله ههذا العلهم ،وأحصهى مسهائله،عرف كيهف يتهوقى

التعقيد في معاني الكالم.18
واالحتهراز عههن الخطههأ فههي تأديههة المعنههى ،يعههرف مههن د ارسههة علههم المعههاني ،فمههن مههارس هههذا العلههم وكشههف عههن
أمهره ،ووقههف علههى سهره ،عههرف كيههف يتحههرج الخطههأ فههي تأديههة المعنههى المهراد ،وكيههف يطبههق الكههالم علههى مقتضههيات
األحوال.
أما الوجوه التي تخلع على اللفظ خلعة البهجة والبهاء ،فتعهرف مهن علهم البهديع ،إذ بهه نعهرف كيهف نحلهى مهن
اللفههظ جيههده العاط ه  ،بمهها يههبهج القلههب ،ويطههرب السههمع ،ويشههرح الخههاطر .وقههد أجههاد العالمههة القلقشههندي فههي صههبح
األعشههى ،وهههو يتحههدث عههن وجههه احتيههاج الكاتههب إلههى المعرفههة بعلههوم المعههاني والبيههان والبههديع.19كمهها أشههار اإلمههام
الزمخشههري ت 535هه ه فههي مقدمههة كتههاب الكشههاف إلههى أهميههة إتقههان علمههي المعههاني والبيههان ،وبههذل ك ه جهههد فههي
معالجة مسائلهما ،لمن يريد التصدي لفهم كتاب ي تعالى والوقوف على شريف أس ارره ،وكريم أغراضه.

20

رابعا :مدار البالغة
إذا كانت البالغة هي مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحته ،فإنها ال شك راجعة إلى األمور التالية:
أوال :اختيار اللفظ.
ثانيا :حسن التركيب وصحته
ثالثهها :اختيههار األسههلوب الههذي يصههلح للمخههاطبين ،مههع حسههن ابتههداء وحسههن انتهههاء ،وبقههدر مهها يتهيههأ للكههالم مههن

هذه األمور تكون درجته في البالغة ،وتأثيره في النفوس.

يتبين مما سهبق أن البالغهة ليسهت فهي اللفهظ وحهده ،وليسهت فهي المعنهى وحهده،ولكنها أثهر الزم لسهالمة تهأليف
هههذين الشههرطين ،وحسههن انسههجامهما ،وعليههه فههإن علههم البالغههة ينههتظم علمههين مهمههين ،همهها علههم المعههاني مههن حيههث
االحتهراز عههن الخطههأ فههي تأديههة المعنههى  ،وعلههم البيههان مههن حيهث بعههده عههن التعقيههد المعنههوي ،ثههم أضههافوا علمهها ثالثهها
تابعا لهذين العلمين وهو علم البديع.
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الكالم من رداءته

سبل تمييز الكالم،ونماذج من التعرف على جودة
أوال  :سبل تمييز الكالم :

( )1كثرة القهراءة والمطالعهة للبليهغ مهن الكهالم فهي سهائر فنهون اللغهة ،منظومهها ومنثورهها وخصوصها كتهاب ي

تعالى ،الذي ال تزيغ به األهواء،وال تلتبس به األلسنة ،إن هذا من شأنه أن يعزز الملكة الوهيبة عنهد القهارئ.ويوجهد
التههذوق الههذي ال يتههاح إال لمههن مههارس هههذا اللسههان ممارسههة مدروسههة ومسههتنيرة ،يعههرف خصههائص هههذا البيههان ،ومهها

يستكن فيها من أسرار ،وما تنطوي عليه من قدرات ،والتذوق شهيء ال ينحصهر فهي االسهتماا بجمهال العبهارة ،وانمها
ه ه ههو ف ه ههوق ذل ه ههك وع ه ههي بم ه هها تحتوي ه ههه العب ه ههارة م ه ههن فك ه ههر وح ه ههس ،وم ه هها ترم ه ههي إلي ه ههه م ه ههن مه ه هرام قريب ه ههة أو بعي ه ههدة
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()2الههتمكن مههن علههوم العربية،وخصوصهها المباحههث البالغيههة فههي علمههي المعههاني والبيههان ،فههالعلم بهمهها ،وفهههم
مسههائلهما ،يترتههب عليههه القههدرة علههى تقيههيم صههحيح القههول مههن سههقيمه وبليغههه مههن ركيكههه ،وحسههنه مههن قبيحههه ،فهمهها

الحكههم علههى الكههالم ،وبيههان تفههاوت مراتبههه ومنازلههه مههن البالغههة ،وهههو المقيههاس الههذي يكشههف عههن البههون الشاسههع بههين
لغة القرآن الكريم ،وبين ك بيان عرفته البشرية .وللعلماء مقاالت حول أهميهة المعرفهة بعلهوم المعهاني والبيهان ،وانهه

أحههق العلههوم بههالتعلم ،بههه يعههرف إعجههاز كتههاب ي تعههالى ،النههاطق بههالحق .والغفلههة عنههه لههم يقههع العلههم بإعجههاز القهرآن
الكريم من جهة ما خصه ي به من حسن التأليف وبراعة التركيب.
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وتبهين الفهروق الخفيهة بهين صهنوفها ،والنظهر فهي بيهانهم ،ألن القهرآن الكهريم
( )3الوقوف على أساليب البلغهاءَ ،
يحتههاج إلههى مثههال يحتههذي بههه ،والههى نمههاذج يقلههدها ،والب هد مههن التم هرين والتههدريب علههى تلههك األسههاليب ،وأبلههغ هههذه
األسههاليب هههو القهرآن الكهريم ،ثههم يليههه حههديث الرسههول صههلى ي عليههه وسههلم  ،فقههد كههان يههذيع علههى كه لسههان،وكانت
خطبههه م ه ء الصههدور والقلههوب ،ثههم كههالم الشههعراء واألدبههاء.وللتجربههة والممارسههة يه كهد ال تنكههر فههي تنشههي المواهههب
الفههاترة ،وايجههاد الح ههس البالغههي ،إذ البليههغ (ال غن ههى لههه مههن خص ههلتين خصههلة موهوبههة وخص ههلة مكتسههبة)  ،23أم هها
الخصههلة الموهوبههة  :فهههي  :رقههة فههي الطب هع ورهافههة فههي الحههس ،وسههمو فههي الههذوق ،وسههعة فههي الخههال ،وذكههاء فههي

العق  ،وحضور في القلب ،مع امتالك العين المبصرة النافذة ،واألذن الواعية ،مرهفة السمع ،العاشقة جمهال اللفهظ،
وعذوبة الجرس،وروعة اإليقاا كما قال الشاعر بشار :
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة

واألذن تعشق قب العين أحيانا

24

فههالعلم والههذوق البالغههي ،مههن أسههس البالغههة ،فمههن لههم يرزقههه ي تعههالى هههذين األساسههين ،فههال يفههرق بههين حسههن
وقبهيح،وال يميههز بههين ركيهك وفصههيح.وفههي ذلهك يقههول إمههام البيهان عبههد القههاهر فهي بههاب اللفههظ والهنظم  ":واعلههم أنههه ال
يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع ،وال يجد لديه قبوال حتى يكون من أه الذوق والمعرفة " ()25
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تل ه ههك بع ه ههض األم ه ههور الت ه ههي الب ه ههد منه ه هها لم ه ههن أراد الوصول الى بالغة القرآن،وتذوق حالوتها.
ثانيا  :نماذج من التعرف على جودة الكالم من رداءته:

لقههد حكههى التههاريك لنهها كثي ه ار مههن هههذا اإلحسههاس الههذي كههان العههرب يفرقههون بههه بههين الكلمههة والكلمههة ،وعههن تلههك

البصيرة في النقد ،كما حدثنا عن سرعة البديهة ،واإلدراك اللماح ،والذوق الرفيع ،سواء فهي ذلهك اختيهار الكلمهة ،أو
فهي تفضههي المعههاني بعضههها علهى بعههض،أو فههي معرفههة عيهوب القههول (.)26والشهواهد علههى ذلهك كثيهرة ،نجههدها حيههث

وجد الشعر العربي ،وحيث استمع إليه الناس وعقلوه .ومما يروى فهي ههذا لكلمهات فصيحة،ومتسهقة ،لكهن أصهحابها
لم يوفقوا في تلبية المقام،فغدت عليهم سقطات ،أن المتلمس أنشد قصيدة جاء فيها قوله :
ضاره ...بَناج َعَليه الصي َعري ُة مكدم()27
اسى الهم عن َد احت َ
َوَقد أتََن َ
هت–
وكان ذلك عند بعض الملوك ينشد شع ار في وصف َجم  ،ثم حوله إلهى نعهت ناقهة ،فلمها سهمع َ
ط َرفهة البي َ
وهو أحد أصحاب المعلقات – وكان حدثا صبياَ ،قال  " :قد استَن َو َق الجم "()28
أي صار ناقة ،بهذا الوصف الذي وصفه المتلمس ،وذلهك فهي قولهه (:عليهه الصهيعرية) التهي ههي س َهمة تُوسهم

بها النو َق،وتكون في عنقها .وقد ضحك الذين شهدوا ههذا الموقهف ،وشههدوا لطرفهة بدقهة المالحظهة ،ووقهدة البديههة،
ب إن المتلمس نفسه شهد له بذلك ،حهين رأى سهالطة لسهانه ،وثبهت جنانهه ،مهع صهغر سهنه فقهال :ويه ل أرسهك مهن
لسانك.29
وقديما زل الشعراء لمعنى ،أو كلمة نفرت سامعيهم ،فأخرجت كالمهم عن حد البالغة:

هماك ،وتهرى
الرجلين قد استعمال َكلما بأعيانها .ثهم تهرى ههذا قهد فهر َ
تجد متى َ
اسع فإنك ُ
ا الس َ
وهذا ك
شئت ّ
باب و ك
هرف،
ذاك قد
بالحضيض .فلو كانهت الكلمهةُ إذا َح ُس َهنت َح ُس َهنت مهن حيهث ههي لفه ك
َ
ظ واذا اسهتحقت المزيه َة والش َ
لصق َ
َ
هال لههها مههع أخواتههها المجههاورة لههها فههي
هبب فههي ذلك،حه ك
واسههتحقت ذلههك فههي ذاتههها وعلههى انفرادههها دو َن أن يكههو َن السه َ
هطرب علهى قائلهه حتّهى ال
تحسن أبداَ أو ال
الحال،ولكانت إما أن
اختلف بها
النظم،لما
َ
َ
َ
تحسن أبدا .ولم تَ َهر قهوال يض ُ
ُ
كهههذا القههول .ب ه إن َ
يههدري كيههف ُيعبه ُهر وكيههف ُيههر ُ
اد ُ
أردت الحههق فإنههه مههن جههنس الشههيء ُيجههري بههه الرج ه ُ
ويصههد ُر َ

هوم بالحقيقهة فهي اعتقهاد
ويطلُقه .فإذا َف َ
َ
لسان ُه ُ
تعلم بطالنه وتنطوي علهى خالفهه .ذاك ألََن ُهه م َمها ال يق ُ
تش نفسه وجدها ُ
30
وال يكو ُن له صورة في فااد.
وم ه ه ههن أمثل ه ه ههة ذل ه ه ههك فق ه ه ههد حكه ه ه هوا أن

اء وقد كادت ولما تفع
صفر ُ

أب ه ه هها ال ه ه ههنجم ،31دخه ه ه ه عل ه ه ههى هش ه ه ههام ب ه ه ههن عب ه ه ههد المل ه ه ههك وأنش ه ه ههده:

كأنها في األفق عي ُن األَحول

32
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وك ههان هش ههام أح ههول ف ههأمر بحبس ههه .والبي ههت

ف ههي وصف الشمس عند غروبها فهي صفراء وتستق  ،وعهين

األحههول ي ارههها غيههر مسههتقرة ،فظههن الخليفههة أنههه يقصههده،فأمر بههه فحجههب عنههه مههدة ،وقههد كههان قبه ذلههك مههن خاصههته:
يسمر عنده ،ويمازحه،والشك انه لم يوفق في بيته.33
ومن األمثلة قول جرير

34

عندما دخ على عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها:

أتصحو أم فاادك غير صاح

عشية هم صحبك بالرواح .

فاستنكر عبد الملك هذا االبتداء وقال له " :ب فاادك أنت ".وجرير في قصيدته انهتهج أسهلوب التجريهد ،وههو

أسهلوب مهن أسهاليب العهرب ،وههو أن يجهرد المهتكلم مهن نفسهه ذاتها أخهرى يخاطبهها،ويخلع عليهها النعهوت والصهفات،
ليكون أعذر له فهو يقصد نفسه وذاته في قوله"أتصحو".

وعابوا على المتنبي قوله في رثاء أم سيف الدولة .35
صالة ي خالقنا حنوط

على الوجه المكفن بالجمال

الصالة :الرحمة ،والحنوط :طيب يخل للميت .يدعو لها بهأن تكهون رحمهة ي لهها بمنزلهة الحنهوط للميت.قهال

ابن وكيع 36ان وصف الملك بجمال الوجه غير مختار.

وهكذا تبين لنا أن أي خهروج علهى األسهلوب الهذي جهرى عليهه اللسهان العربهي كهان يخهدش أذن العربهي فينفهر

منه.

ذات قيمههة
إذا البههد للبليههغ أوال مههن التفكيههر فههي المعههاني التههي تجههيش فههي نفسههه ،وهههذه يجههب أَن تكههون صههادقة َ
وقههوة ،يظهههر فيههها أَثههر االبتكههار ،وسههالمة النظههر ،ودقههة الههذوق فههي تنسههيق المعههاني وحسههن ترتيبههها ،فههإذا تههم لههه ذلههك
عمد إلى األلفاظ الواضحة المالئمة،فألف بينها تأليفا يكسبها جماال وقهوة .فالبالغهة ليسهت فهي اللفهظ وحهده ،وليسهت
ف ههي المعن ههى وح ههده،ولكنها أث ههر الزم لس ههالمة ت ههأليف ه ههذين الش ههرطين وحس ههن

انس ههجامهما .وه ههذا ه ههو واق ههع القه هرآن

الكريم،فإذا تأملته وجدت اإلبهداا ظهاه ار فهي احتوائهه أفصهح األلفهاظ الرائعهة المعبرة،التهي تلقاهها السهمع أحسهن قبهول.
ف ههأي مف ههردة من ههه تناولته هها بالدارس ههة والتحقي ههق وج ههدت حروفه هها متالقي ههة متآلفة،وتج ههد ف ههي مفرداته هها البلي ههغ الرص ههين،
والفصيح القريب ،اللين فهي موطنهه كهذلك ،ولهو أعهدت النظهر إليهه مه ار ار وتك ار ار،مها أريهت فيهه البتهة لفظها موحشها ،وال
هجينا مذموما أو ثقيال كريها ،مما تنفر منه الطبهاا المهذبهة ،أو تمجهه األسهماا المرهفهة.فهالقران انفهرد بتلهك المنزلهة
الرفيعة العالية من بين سائر الكالم ،إذ كانت كلماته منزلة من ي ،ففي ك كلمة من كلماته قبسة من نهور الحهق،
ههههرآ ِّ
ان
اوالُقه ْ

وآيه ههة مه ههن آيه ههات الحكمه ههة ،وقه ههد وصه ههف ي تعه ههالى الق ه هرآن بصه ههفاته ج ه ه جالله ههه فقه ههال تعه ههالى [ :يههههه
ِّ
ِّ
الم ِّجيه ِّههد (ق ،)1:األمههر الههذي سأوضههحه إن شههاء ي تعههالى فههي النم ههاذج
ا
الحكهههيمِّ](يههس.)2:1:وقههال [ق اوالُقه ْههرآان ا
الوضوح،وسطوا البيهان ،ورصهانة
التطبيقية .كما أنه انفرد بأسلوب مميز ،يقوم على المنهجية السديدةُ ،
أظهر ميزاته ُ
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وحسههن تقري هره
الحج ههه .،وس هههولة العب ههارة ،وس ههالمة ال ههذوق ف ههي اختي ههار األلفههاظ الواضههحة الص هريحة فههي معناهههاُ ،
ُ
هرب َلنيه الغهرض المقصهود مهن الكهالم ،وأفعه فهي
المعنى في األَفهام ،وأن تُاّلف هذه األَلفهاظ علهى صهورة تكهو ُن أَق َ

نفوس سامعيه،ألَنه يخاطب العق  ،ويناجى الفكر.

المبحث الثالث:
نماذج قرانية على الفصاحة والبالغة

واذ قد وقفنا في المبحثين السهابقين علهى تعريهف كه مهن البالغهة ،والفصهاحة ،،،وضهواب كه منهمها ...الهك،
ف ههأذكر فه ههي هه ههذا المبح ههث بعه ههض النمه ههاذج القرآني ههة الته ههي تفوقه ههت ف ههي اسه ههتجماا أزهه ههى أله هوان البالغه ههة فه ههي تناسه ههق
مدهش،وتههداخ متماسههك.ففههي ك ه لفظههة فههي الق هران الك هريم لههه معنههى قههائم بذاتههه ،وفيههه إشههعاا نههوراني يتضههافر مههع
جملتههه ،ويسههاعد بعضههه بعضهها فههي المعههاني العامههة لفسههلوب والعبههارات ،وفههي العبههارات مجتمعههة يسههاعد بعضههها
بعضهها .والواقههع أنههي ال اسههتطيع إحصههاء تلههك النهواحي فههي جمههال ألفههاظ القهران إحصههاء ،ولكنههي أضههرب مههن األمثههال
على قدر طهاقتي،ومن غيهر أن أصه إلهى أقصهى الغايهة ،وانمها أسهدد وأقارب،به المقاربهة فهوق طهاقتي ،وقهد سهبقني
إلى تلك المحاولة فرسان حلبة الفصاحة،وفحول البيان.
األنموذج األول

الص ْب ِّح ِّإ اذا اتان َّف ا ] {التكوير}81:
قوله تعالى  [:او ُّ
المتدبر لهذه اآلية الكريمة يرى فيها معان دقيقة تنبعث من كلماتها.
فههأوال كلمههة الصههبح :فهههي تههدل علههى انشههقاق النههور الههذي يتخل ه الظلمههة شههيئا فشههيئا حتههى يسههتكم وتطلههع
الشههمس،وينبعث فههي هههذه الوجههود ،فيملههاه نههو ار ،وتنبعههث مههن بعههده الحيههاة ( ، )37والحركههة التههي تههدب فههي كه حههي،
ويخرج الناس إلى معايشهم ك إلى عمله بعد سبات عميق ،وما يغطي به الكون من لباس الظلمة ،يقهول االسهتاذ

سيد قطب (:وأكاد أجزم أن اللغة العربية بك مأثوراتها التعبيرية ال تحتوي نظي ار لهذا التعبير عن الصهبح) .38فههذه
الكلمهة تههدل علههى معنهى لههو غيههرت بغيرههها ممها يكههون فههي معناهها ظههاه ار مرادفهها لههها،ال يمكهن أن يههادي المعنههى الههذي

يشرق منها،ويجتمع به في الداللة صورة اللفظ ،واشراق المدلول.

فكلمة الفجر في قوله تعالى َ ( :والَفجر َوَلَيال َعشر َوالشهفع َوال َهوتر)(سهورة الفجهر :اآليهات ،)1،23،هنهاك مهن
يعههدونهما بمعنههى واحههد فههي الجملههة ،ولكههن عنههد الد ارسههة والتمحههيص ،وبههالنظر إلههى الداللههة اللغويههة الدقيقههة نجههدهما
مختلفتين .فالفجر أقسم تعالى به الذي هو آخر اللي  ،ومقدمهة النههار ،لمها فهي إدبهار الليه  ،واقبهال النههار  ،ولهذلك
نههرى اقت هران ذكههر الليههالي بههها فهههو يتناسههب معههها ،الن اللي ه متههآل مههع الفجههر فههي معنههاه ،وقصههد بههه مجههرد نهايههة
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الليالي .ولكن كلمهة الصهبح ك كمها تبهين لنها آنفها -لهوحظ فيها اإلشارة إلى ابتهداء النههار .ولهذا يستحسهن النهاس أن
يقال طلع الفجر ،وال يقال طلع الصبح ،فهذا إشراق ،وذاك إنهاء.
والكلمههة الثانيههة  ":تههنفس"  :قههال أهه اللغههة  :يقههال (تَه َهنف َس
تَه َهنف َس قهال  :إذا ارتفههع النهههار حتههى يصههير نههها ار ّبينهها فهههو تَه َهنُّف ُس

الصههب َح :تَه َهبل َج}.39وفههي لسههان العههرب :والصههبح إذا
ُّ
الصههبح  .40وفههي المعجههم الوسههي (:تههنفس) أدخه

النفس إلى رئتيه وأخرجه منهما.ويقال :تنفس الصبح تبلج وظهر .وتنفس الصهعداء تهنفس نفسها طهويال مهن تعهب أو

كرب.41
وهكههذا تبههين لنهها مههن خههالل الههدالالت اللغويههة أن كلمههة التههنفس تههدل علههى الههروح الههذي بههه الحيههاة  ،وهههذا هههو
الواقههع ،الن أصه التههنفس مههن الههنفس وهههي الحيههاة ،وهههي أيضهها خههروج الهريح مههن األَنههف والفههم فهههي الحركههة الدائمههة
المستمرة في الداخ والخارج ،فهي تشم ما يدخ النفس من أسباب الحياة،وما يخهرج منهها لتسهتمر الحيهاة .وبهذلك

تكههون كلمههة التهنفس ينههدرج فيههها معههان عههدة تتصه بالحيههاة الدائمههة المسههتمرة .أولههها التههنفس بمعنههى الحيههاة .وثانيههها :
الصهبح
حركتها واستمرارها ،وثالثها  :تدرجها في الظهور شيئا فشيئا حتى تنتشر .يقول القزويني  :وقوله تعهالى " :و ّ
الصهبح ألن الليه كربها
إذا تنّفس " ،حقيقته إذا انتشر ،وتنفس أبلهغ لمها فيهه مهن بيهان ال ّهروح عهن الهنفس عهن إضهاءة ّ
تفرجا) .42ويجلهي ههذا المعنهى كه مهن  :الزمخشهري،والفخر الهرازي .يقهول األول ( :فهإن قلهت  :مها معنهى
وللصبح ّ

تهنفس الصهبح؟ قلهت  :إذا أقبه الصهبح  :أقبه بإقبالهه روح ونسههيم ،فجعه ذلهك نفسها لهه علهى المجهاز وقيه  :تههنفس
الصههبح).
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أمهها الفخههر فيقههول ( :أنههه شههبه الليه المظلههم بههالمكروب المحههزون الههذي جلههس بحيههث ال يتحههرك ،واجتمههع

الحهزن فههي قلبههه ،فههإذا تههنفس وجههد ارحههة .فهاهنها لمهها طلهع الصههبح فكأنههه تخلههص مههن ذلههك الحههزن فعبههر عنههه بههالتنفس
وهو استعارة لطيفة).44

أ أريههت لههو أننهها وضههعنا كلمههة أشههرق بههدل تههنفس ،فه ه

تقههوم مقامههها؟إن ك ه كلمههة فههي موضههعها ذات بالغههة

خاصة تصهور صهورة بيانيهة رائعهة ،وههي مهع أخواتهها تتالقهى فهي صهورة كاملهة ،لهها أطيهاف تهروا القهارئ ،وتسهتولي
على قلب المتفهم (.)45
األنموذج الثاني
ومن اآليهات التهي ههي مهن أفصهح الكهالم وأروا البيهان،وأحلى القول،وأجمه صهورة ،كه كلمهة منهها فهي نفسهها
غرة،
ِّ
افال ُ

وبمفردها درة  ،قوله تعالى :
ِّ
ِّ
الحه ِّهب او َّ
النه اهور ُي ْخه ِّهر ُج
هللا افههال ُ ا
[إ َّن ا
اح و اجعل َّ
ِّ
الل ْي ال اس اكًنا او َّ
الش ْم ا
اإل ْصاب ِّ ا ا ا

الحههي ِّمههن ِّ ِّ
المِّيه ِّهت
الميههت او ُم ْخه ِّهر ُج ا
ا َّ ا ا
ِّ ِّ
الع ِّز ِّ
يز
او ا
الق امار ُح ْساباًنا اذل اك ات ْقد ُير ا

ِّمههن الحه ِّ ِّ
هللا افهأاَّنى ُت ْؤاف ُكههو ان
ا ا
هي اذل ُكه ُهم ُ
العلِّيمِّ] األنعام(:اآليتان.)59،59:
ا
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لقد أفاض العلماء وهم يتحدثون عن هاتين اآليتين ف ه ههي بيه ه ههان مظ ه ههاهر قدرته ه ههه ،وعظمت ه ههه ،وكمه ه ههال علمه ه ههه،

وحكمتههه ،عههن طريههق التأمه فههي هههذا الكههون العجيههب ،وفههي بههدائع مخلوقاتههه ( ،)46فمهها مههوطن الحسههن والروعههة فههي
اآليتين الكريمتين ،وما األسرار البيانية التي تضمنتهما؟
الحههي) ،تههر المخالفههة
المّيههت مههن
ه ه تأم ه التعبي هرين المتعههاطفين فههي قولههه ُ (:يخههرُج َ
المّيههت َو ُمخههرُج َ
الحههي مه َهن َ
َ َ ّ
بينهما ،فقهد جهاء التعبيهر أوال بصهيغة المضهارا فهي إخهراج الحهي مهن الميهت ،علهى حهين جهاء بلفهظ اسهم الفاعه فهي
إخراج الميت من الحي،فما السر في هذا ،وما السبب في اختيار ذلك؟
إن لفظ الفع (يخرج) يدل على أن ذلك الفاع يعتني بذلك الفع في ك حين وأوان .وأما لفهظ االسهم فإنهه
ال يفيد التجدد واالعتناء به ساعة فساعة(.)47

إذا ثبت هذا ،فيقال ( :الحي أشرف من الميت ،فوجب أن يكون االعتناء بإخراج الحي من الميهت ،أكثهر مهن

االعتناء بإخراج الميت من الحهي ،فلههذا المعنهى وقهع التعبيهر عهن القسهم األول بصهيغة الفعه  ،وعهن الثهاني بصهيغة
االسههم؛ تنبيههها علههى أن االعتنههاء بإيجههاد الحههي مههن الميههت أكثههر وأكمه مههن االعتنههاء بإيجههاد الميههت مههن الحههي .وي
أعلم بمراده)

48

وجانب آخر جاء التعبير بصيغة المضهارا لتصهور إخهراج الحهي مهن الميهت ،واستحضهاره فهي ذههن السهامع،

هب والنوى،وجههدت تلههك المواليههد الحيههة منطلقههة مههن عههالم المهوات ممهها ال ينمههو
الحه ّ
فههإذا أنههت قهرأت قولههه (:إن يَ َفههال ُق َ
ِّ
المِّي ِّهت)،وال شهك
كالنطفة والحبة ،إلى عالم الحياة،ووجدتها ماثلة أمامك شاخصة إليك من قوله ُ( :ي ْخ ِّر ُج ا
الح َّي م اهن ا
إن إخراج الحي من الميت ،أظهر في القدرة من عكسه ،وهو أيضا أول الحالين ،والنظر أول مها يبهدأ فيهه،ثم القسهم
اآلخر ثان عنه ،فكان األول جدي ار بالتصوير والتأكيد في النفس ،ولذلك هو مقدم أبدا على القسهم اآلخهر فهي الهذكر

المّيت )...فعلية ،مجردة عهن حهرف العطهف،
حسب ترتبهما في الواقع ،ولذا جاءت هذه الجملة ( ُيخرُج َ
الحي م َن َ
إلرادة تصوير إخراج الحي من الميت ه كما تبين لنا آنفا ه ،ألنه إخبهار بضهد مضهمونه ،وكمها يقهول اإلمهام الهرازي :

(إن الحههي والميههت متضههادان متنافيههان ،فحصههول المث ه عههن المث ه يههوهم أن يكههون بسههبب الطبيعههة والخاصههية ،أمهها

حصههول الضههد مههن الضههد فيمتنههع أن يكههون بسههبب الطبيعههة والخاصههية ،ب ه ال بههد أن يكههون بتقههدير المقههدر الحكههيم

والمدبر العظيم)()49وهذا وضع عجيب يدل على كمال قدرته.
النهور ي ْخ ِّهرج الح َّ ِّ
ِّ
ِّ
المِّي ِّهت) صهورة تعرضهها اآليهة عهن بعهض مظهاهر قهدرة
الح ِّب او َّ ا ُ ُ ا
هللا افال ُ ا
فقولهه ( :إ َّن ا
هي م اهن ا
ي تعههالى م هوات تنطلههق منههه الحيههاة .فالحههب يفلههق فيكههون زرعهها ،إذا أتههى حصههاده أك ه منههه اإلنسههان ،وازينههت بههه
األرض ،وغير ذلك من الصور واألحيهاء ،ثهم التعبيهر بفهالق النهوى ،وكيهف يخهرج مهن النهوى الدوحهة الباسهقة،والوارفة
الظالل ،واألشجار الدانية القطوف ،ثم كيف يعطر الوجود بالرياحين والزههور مهن ههذه النهواة اليابسهة ،وكيهف يخهرج
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مههن التهراب أحيههاء .ثههم بههين ي تعههالى أن الههذي فعه ذلههك هو ي ج جالله فهي إشهارات بيانيهة ،فيهها اسهتعالء ،ثهم

كان الختام باستفهام إنكاري وتعجب ،الن األمر يقتضي التعجب في ذاته ،ثم ختم الكالم بختام فيه تنبيه للعقول.
ِّ
الحه ِّهب او َّ
النه اهور..
ثههم هنههاك صههورة أخههرى تقابه هههذه الصههورة وهههي إخهراج الميههت مههن الحههي .فههاه تعههالى ( افههال ُ ا
ِّ ِّ
ِّ ِّ
هب َوالن َهوى....
الح ِّ
المِّيهت م اهن ا
المِّيت م ان ا
الح ّ
هي) معطهوف علهى قولهه سهبحانه َفهال ُق َ
الح ِّي) .فقولهه ُ ( :م ْخ ِّر ُج ا
او ُم ْخ ِّر ُج ا
ِّ
وتكههون الجملههة التههي بينهمهها،وهي قولههه تعههالى (:ي ْخه ِّهرج الحه َّ ِّ
ِّ
الحه ِّهب
المِّيههت) كاشههفة وشههارحة لمهها قبلههها  (:افههال ُ ا
ُ ُ ا
هي مه اهن ا
او َّ
النه اهور)علهى مهها عليههه األكثههر ،ألن فلهق الحههب والنههوى بالنبههات والشهجر النههامي مههن جههنس إخهراج الحههي مههن الميههت،
ألن النامي في حكم الحيوان.أال ترى إلى قوله{ويحيي األرض بعد موتها}[الروم.)50(]95 :

ثههم جههاء بعههد البيههان عههن األرض ،ومهها فيههه مههن زروا ونحههوه ،إلههى الحههديث عههن السههماء ومهها فيههها مههن بههروج
وشمس وقمر وأفالك وما يصدر عنها من نور وضياء.
ِّ ِّ
اح و اجعل َّ
فقال ي تعهالى  ( :افالِّ ُ ِّ
الل ْي ال اس اكًنا او َّ
الع ِّز ِّ
العلِّيمِّ] ،وانهك
الش ْم ا او ا
يز ا
الق امار ُح ْساباًنا اذل اك ات ْقد ُير ا
اإل ْصاب ِّ ا ا ا
لتلمح في هذه اآلية الكريمة س ار بالغيا.
لقههد جههاء فههي نظههم الحكههيم العلههيم تخههالف بههين المتعههاطفين َ ( :فههال ُق اإلصه َهباح َو َج َع ه َ اللي ه َ َسه َهكنا)،فلماذا لههم
يجهيء الهنظم علهى وجهه واحهد،فكان يقهال مهثالَ :فههال ُق اإلص َهباحَ ،و َج َ
اعه َ الليه َ َس َهكنا،أو َفل ُ
هق اإلص َهباحَ ،و َج َعه َ الليه َ
َس َهكنا ؟ إن فهي مهوازين الهنظم الربهاني تجهد فرقها شاسهعا بههن فهالق وفلهق ،وبهين جعه وجاعه  .ففهي ههذا التعبيهر باسههم
الفاع (فال اإلصباح) داللة على التجدد واالستمرار .وهذا من شأنه أن يمث ألعيينا ،وفي خواطرنا صهورة تنطلهق

منههها صههورة ال تنتهههي ،تشههاهد فيههها قههدرة ي تعههالى قائمههة علههى كه شههيء ،انههه لههيس إصههباح واحههد ،هههو الههذي فلقتههه
القدرة اإللهية ،ثم تركته يغهدو ويهروح فهي الحيهاة.ولكنهه إصهباح يولهد كه يهوم ،وهكهذا أبهد الهدهر .أ أريهت لهو أن الهنظم

جاء هكذا (فلق اإلصباح) ،فمها الهذي يترتهب علهى ذلهك ؟ انهك ال تهرى إال صهبحا واحهدا يطه علهى الحيهاة يغيهب ثهم
يظهر ،ويظهر ثم يختفي،وهو هو ال يتغير وجهه،وال يغير الزمن حوله ،والصبح كما تعلهم مولهد الحيهاة بهه يضهيء
الوجههود ،ويضههمح الظالم،ويههذهب اللي ه بس هواده ،ويجههيء النهههار بضههيائه،تتدفق منههه الحيههاة علههى ك ه حههي سههاكنا

هامههدا ،فههإذا األحيههاء وقههد بعثهوا جميعهها ينتشههرون فهي األرض ،ويبتغههون مههن فضه ي تعالى،ولهههذا جههاء التعبيههر عههن

شروق الصبح(بهالفل ) الهذي يهدل علهى حركهة وانشهقاق وتصهدا ،كمها تتشهقق األرض ،وتتصهدا لتخهرج النبهات كمها
ِّ
يقول ي تعهالى  [ :افْلايْنيُ ِّر ِّ
ان ِّإالى ا ِّ ِّ َّ
يهها
اء اصًّبا @ ثُ َّم اشاق ْقانا األْار ا
اإل ْن اس ُ
ض اشًّقا @ افأاْناب ْتانا ف ا
الم ا
ط اعامه @أانا اصاب ْبانا ا
احًّبا] (عبس 42 :ه.) 42
وهنا قد يرد هذا الساال ما معنى فلق الصبح ،والظلمة هي التي تنفلق عن الصبح .كما قال الشاعر
تََردت به ثُم انَف َري َعن أديم َها ...تََفرى َلي َعن َبَياض َن َهار.
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وقه ههد أجيه ههب عه ههن ذله ههك بأجوبه ههة متعه ههددة منهه هها :أن يكون المراد فالق ظلمة اإلصباح ،وهي الغهبش فهي آخهر
اللي  ،ومنقضاه الذي يلي الصبح،ولما كان المراد معلوما حسن الحذف(.)51
ه ومن أسرار البيان  :أنه عبر في جانب اللي بمادة الجع (،ألن الظلمة عهدم ،فتعلهق القهدرة فيهها ههو تعلقهها

بإ ازلههة مهها يمنههع تلههك الظلمههة مههن األن هوار العارضههة لففههق .والمعنههى أن ي فلههق اإلصههباح بقدرتههه نعمههة منههه علههى
الموجههودات ،ولههم يجعه النههور مسههتم ار فههي األفههق ،فجعلههه عارضهها مجههزءا أوقاتهها لتعههود الظلمههة إلههى األفههق رحمههة منههه
ب ههالموجودات ،ليس ههكنوا بع ههد النص ههب والعمه ه فيس ههتجموا ارح ههتهم .)52().كم هها أن التعبي ههر بالفعه ه (جع )،ف ههان ال ههنظم
المناسب لحال تلك األكوان التي خلقها ي تعالى ،وأقامها في الوجود مقاما واحدا ،ال يختلف فيه يومها عهن أمسهها
أو غ ههدها .ف ههالتعبير بالفعه ه ي ههدل عل ههى أن ه ههذا األم ههر المتول ههد عن ههه ق ههد وج ههد عل ههى الوض ههع ال ههذي أوج ههده ي تع ههالى

عليههه،،فال تجههدد وال تبههدل،فاللي سههاكن خامد،والشههمس والقمههر قههد عرضهها هنهها فههي معههرض وظيفههي " ( ،او َّ
ههم ا
الشه ْ
الق امار ُح ْساباًنا)بهما تعرف األزمنة واألوقات ،فتنضب بهذلك أوقهات العبهادات ،وآجهال المعهامالت ،ويعهرف بهها مهدة
او ا
مهها مضههى مههن األوقههات التههي ل هوال وجههود الشههمس والقمههر ،وتناوبهمهها ،واختالفهمهها ه لمهها عههرف ذلههك ،عامههة النههاس،
واشتركوا فهي علمهه .به كهان ال يعرفهه ،إال أفهراد مهن النهاس ،بعهد االجتههاد ،وبهذلك يفهوت مهن المصهالح الضهرورية،
مهها يفههوت ..فكههان التعبيههر عنهمهها ،وعههن الليه السههاكن الخامههد بالفعه (جعههل) الههذي يههدل علههى مجههرد الخلههق أنسههب
تعبير لها المقام ،فما اللي وما الشمس والقمر في هذا العرض ،إال أكوان قائمهة علهى أداء وظهائف محهددة ثابتهة ال
تعدوها .كما أن في الجع فيه معنى  :التضمين كإنشاء شيء من شيء،أو تصيير شيء شهيئا ،أو نقلهه مهن مكهان
إلى مكان .وفي ك موضع ورد فيه الفع (جع ) في القرآن الكريم كان على هذا المعنى.مث قوله تعالى َّ [ :ال ِّهذي
اء(]ََ ...البق هرة )44:وغيرههها .وهكههذا ال ي هراد مههن الفع ه هنهها إال للداللههة علههى مجههرد
اشهها او َّ
ض ِّفار ً
هل ال ُكه ُهم األْار ا
السه اهم ا
اج اعه ا
وجود الشيء على الصورة التي وجد عليها ،وألداء الوظيفة التي خلق لها ..أرأيت وانك لترى عجبا من آيات القهدرة
والحكمة،أليس في ذلك آيات لقوم يامنون ؟ لذا ختم النص بما يفيد أن ذلك من حكمة ي تعالى العلي القدير.

وهك ههذا ن ههرى م ههن ه ههاتين اآليتين،كي ههف يك ههون كه ه لف ههظ فيهمامادي هها معن ههى خاص هها يقص ههد ،ويعط ههي ص ههورة م ههن

البيان،ومن مجموا هذه الصور المتكونة من الكلمات،تكون صورة كلية يتمث فيها أعلى صور البيان.
األنموذج الثالث

اه آااي ِّاتانها
ومن اآليات التي نجد فيها من أسرار البيان ما يبهر العقهول.قوله تعالى  (:اوا ْت ُل اعال ْي ِّه ْم انابأا َّال ِّذي آ ا
ات ْيان ُ
ِّ
اخال اد ِّإالى ْاألْار ِّ
ان ِّم ان اْل اغ ِّ
افاْن اسال اخ ِّمْن اها افأا ْتاب اع ُه َّ
هه
الش ْي ا
اه ِّب اها اوال ِّكَّن ُه أ ْ
اه اف ام اثُل ُ
او ا
ان اف اك ا
طُ
ض او َّاتاب ا
هع اه اهو ُ
ين .اوال ْو شْئانا الاراف ْعان ُ
ِّ
اكم اث ِّل اْل اكْل ِّب ِّإ ْن اتح ِّمل عالي ِّه يْله ْث أاو ات ْترْك ُه يْله ْ ِّ
هك م اثهل اْلاقهومِّ َّال ِّهذ ا َّ
ص ِّ
هص ال اعَّل ُه ْهم
هث اذل ا ا ُ ْ
ْ ْ اْ ا ا ْ ُ ا ا
هص اْلاق اص ا
ين اكهذُبوا ِّبآااياتانها افا ْق ُ
ا
اي ات اف َّكُرو ان) االعراف571-571 :
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فاآليت ههان تص ههوران إنس ههانا ياتي ههه ي آيات ههه ،ويخل ههع عليههه مههن فضههله ،ويكسههوه مههن علمههه ،ويعطيههه الفرصههة
كاملههة للهههدى .ومههع هههذا ينسههلك مههن آيههات ي؛ المنزلههة علههى رسههوله مههع إيضههاحها بههالحجج والههدالئ  ،ويتجههرد مههن
الغطههاء ال هواقي ،والههدرا الحههامي؛ وينحههرف عههن الهههدى ليتبههع الهههوى؛ ويهههب مههن األفههق المشرق،فيلتصههق بههالطين

المعهتم؛ فيصهبح غرضهها للشهيطان ال يقيههه منهه واق ،وال يحميهه منههه حهام؛ فيتبعههه ويلزمهه ويسهتحوذ عليههه .فصهار مههن
زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين ()53
ولنتدبر بعض األلفاظ التي تشتم عليها هاتان اآليتان:
أوال :التعبيهر بلفظهة (فانسههلخ) وههو مهها ال يخفهى مههن المبالغهة .يقهول أبههو السعود(فانسهلك منههها) (:أي مهن تلههك
اآليات انسالل الجلد من الشاة) ،54ولم يخطرها ببالهه أصهال،أو خهرج منهها بالكليهة بهأن كفهر بها،ونبهذها وراء ظههره.
وأيهها مهها كههان فههالتعبير عنههه باالنسههالل المنبهىءعن اتصههال المحههي بالمحههاط خلقههة ،وعههن عههدم المالقههاة بينهمهها أبههدا،
لبيههذان بكمههال مباينتههه لآليات،بعههد أن كههان بينهمهها كمههال االتصههال)

55

 .ويقههول الشههيك محمههد أبههو زههرة :وفههي كلمههة

انسههلك (اسههتعارة ،فقههد شههبه الكفههر والفسههاد باالنسههالل فههي االهههاب لكمههال المالزمههة .والن االنسههالل يكههون بمعانههاة

وعنف ،إذ أن مهادة المطاوعهة ال تكهون إال لففعهال التهي تحتهاج إلهى معالجهة .فكهان ههذا تصهوير إلثبهات أن الكفهر

ض ه ههد الفطه ه هرة ،وان ه ههه يحت ه ههاج إل ه ههى معان ه ههاة لل ه ههنفس ،ومقاوم ه ههة ل ه ههدواعي اله ه ههدى ،ولكنه ه هها ال تك ه ههون إال اتباع ه هها له ه ههوى
الشيطان)(.)56

اذا وضع هذه اللفظة في هذا المكان ،للداللهة علهى أنهها خصهت بمعنهى ال يمكهن أن يتحقهق فهي لفظهة أخهرى.

وهي تشير إلى أن اآليات البينات الدالة على التوحيد أحاطت به ،واتصهلت بعقلهه اتصهال وثيقا،ولكنهه انسهلك منهها
أي خرج منها بالكلية بأن كفر بها ،ونبهذها وراء ظههره ،فههو نفسهه الهذي تسهبب إلهى انسهالخه منهها باتبهاا ههواه.ولهذا
لم يق ي تعالى فسلخناه منها ()57
ِّ
ههاه ِّب اهههها) أي لعظمنههاه ورفعنههاه إلههى منههازل األب هرار مههن العلمههاء بتلههك
ثانيههها :قولهههه تعهههالى  (:اواله ْههو شه ْههئانا الاراف ْعانه ُ
اآليات.58أي :لو شهاء ي تعهالى رفهع ههذا الهذي آتينهاه آياتنها ،فأعطهاه كه مها فيهه رفعهة فهي الهدنيا واآلخهرة بآياتنها،
ِّ
اخال اهد ِّإالهى ْاألْار ِّ
ض)أي سهكن إلهى الحيهاة الهدنيا فهي األرض،
هه أ ْ
بتوفيقه للعم بتلك اآليات التي كان آتاهها إيهاه ( .اوالكَّن ُ
اه) ورفههض طاعههة ي وخههاَلف أمه َهره .59قههال أبههو جعفههر:
ومههال إليههها ،وآثههر لههذتها وشهههواتها علههى اآلخ هرة ( او َّاتابه ا
هع اهه اهو ُ
وأص "اإلخالد" فهي كهالم العهرب :اإلبطهاء واإلقامهة ،يقهال منهه" :أخلهد فهالن بالمكهان" ،إذا أقهام بهه وأخلهد نفسهه إلهى

هيبه مهن الرجهال وههو مهن الهدواب ،الهذي تبقهى
المكهان" إذا أتهاه مهن مكهان آخهر ،و"المخلهد" أيضها :ههو الهذي يبطه ش ُ
ثناياه حتى تخرج َرباعيتاه.60
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ههب ِّإن اتح ِّمهههل عاليه ِّ
ههه اكم اثه ِّ
هث) قههال بعضهههم :مثلههه بههه فههي اللهههث ،لتركههه
هه ايْل اهه ْ
ههه ايْل اهه ْ
ههث أ ْاو ات ْتُرْكه ُ
ههل اْل اكْله ِّ ْ ْ ْ ا ْ
( اف ام اثُله ُ ا
العم بكتاب ي وآياته التي آتاها إياه ،واعراضه عن مواعظ ي التي فيهها إعهراض مهن لهم ياتهه ي شهيئا مهن ذلهك.
ظ بآيات ي التي آتاها إياه ،أو لم يوعظ ،في أنه ال يهتعظ بهها ،وال يتهرك
أمرهُ ،وع َ
فقال ج ثنااه فيه :إذ كان سواء ُ
الكفر به،فمث هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها ،مث ُ الكلب الذي يلهث ،طردته أو تركته.61

فشههبه سههبحانه مههن أتههاه كتابههه وعلمههه العلههم الههذي منعههه غيهره فتههرك العمه بههه واتبههع ه هواه وآثههر سههخ ي علههى

رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قهد ار وأخسهها نفسها

وهمتههه ال تتعههدى بطنههه وأشههدها شههرها وحرصهها .يقههول الزمخشههري (:وكههان حههق الكههالم أن يقههال  :ولههو شههئنا لرفعنههاه
بها،ولكنههه أخلههد إلههى األرض فحططنههاه ووضههعنا منزلتههه ،فوضههع قولههه { َف َم َثُله ُهه َك َمثَه الكلههب } موضههع حططنههاه أبلههغ
ح ألن تمثيله بالكلب في أخس أحواله وأذلها في معنى ذلك) { 62ذلك ام اث ُل القوم الذين اك َّذُبوْا بئاياتنها } فعهم بههذا
التمثي جميع المكهذبين بآيهات (وقهد جهاءهم مهن ال يشهكون فهي صهدقه ،وديانتهه فكهذبوه ،فحصه التمثيه بيهنهم وبهين
الكلب الذي إن تحم عليه يلهث ،أو تتركه يلههث،ألنهم لهم يهتهدوا لمها تركهوا ،ولهم يهتهدوا لمها جهاءهم الرسهول ،فبقهوا
على الضالل في ك األحوال،مث هذا الكلب الذي بقي على اللهث في ك األحوال).63
األنموذج الرابع

ومن اآليات التي يقول فيها أه العلم إن طهوق البشهر قاصهر عهن اإلتيهان بمثلهها فهي فخامهة ألفاظهها ،وحسهن
نظمها،وجودة معانيها في تصوير الحال ،مع اإليجاز من غير إخالل
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:

الجهودي
يض الماء وقض
اء أَقلعي َ
وغ َ
قوله تعالى (:وقي َ َيا أر ُ
هي األَم ُهر واسهتََو َت َعَلهى ُ
ماءك ويا َس َم ُ
ض ابَلعي َ
ُ َُ َ
وقي ه َ ُبعههدا للَقههوم الظههالمين) {هههود .}22:وق هد تعههرض لبيههان بعههض مهها اشههتملت عليههه هههذه اآليههة مههن م ازيهها،المهرة
المتقنون،وتركهوا مههن ذلههك مهها ال يكههاد يصههفه الواصههفون ،وال بههأس بههذكر شههيء ممهها ذكههر ،مههن ههاالء الجهابههذة :عبههد
القاهر يقول في كتابه القيم دالئ اإلعجاز ( :وه تش ُّ
هاءك
هك إذا فك َ
هرت فهي قولهه تعهالى ( :وقيه َ َيها أر ُ
ض ابَلعهي م َ
هدت مه َهن المزيههة
فتجلههى لههك منههها اإلعجه ُ
وب َهههرك الههذي تَههرى وتَسههمع ! أنههك لههم تَجههد مهها وجه َ
هازَ ،
اء ...اآليههة)َ .
ويهها َسه َهم ُ
هرف
الظاهرة،والفضيلة القاهرة،إال ألمر
يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضهها بهبعض ،وأن لهم يعهرض لهها الحس ُهن والش ُ
ُ

هث القههت األولههى بالثانيههة ،والثالثههة بالرابعههة ،وهكههذا إلههى أن تسههتقرَبها إلههى آخرههها ،وأن الفض ه َ تََنههاتَ َج مهها
إالّ مههن حيه ُ
65
هث لههو أُخههذت مهن بههين أخواتههها،وأُفردت
هككت فتأمه ! هه تهرى لفظههة منههها بحي ُ
بينها،وحصه َ مههن مجموعههها.إن ش َ
وحدها مهن غيهر أن تنظ َهر إلهى مها
من اآليةُ ،ق  " :ابلعي " واعتَبرها َ
من الفصاحة ما تاديه،وهي في مكانها َ
ألَدت َ
هوم أن مبههدأ العظمههة فههي أن
قبلههها ،والههى مهها َ
هائر مهها يليههها .وكيه َ
بعدها،وكههذلك فههاعتبر سه َ
هف بالشههك فههي ذلههك ؟ ومعله ك

األرض .ثهم إضهافةُ المهاء إلهى
نحو  :يا أيتهها
كان
ُنوديت
األرض،ثم أ ُ
ُمرت ،ثم في أن َ
ُ
ُ
النداء ب " يا " ُدو َن " ّ
أي " ُ
ُ
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أمرهها
هداء السهماء و ُ
هداء األرض ،و ُ
الكه ههاف دو َن أن يقه ه َ
أمرها بمها ههو مهن شهأنها ون ُ
هاء ثه ههم أن أُتبه ه َهع نه ه ُ
هال  :ابلعه ههي المه ه َ
الماء .فجاء الفع على صيغة " ُفع َ " الدالة علهى أنهه لهم َيغهض إالّ بهأمر
وغيض
يخصها .ثم أن قي َ :
كذلك بما ُّ
َ
ُ
ذك ه ههر م ه هها ه ه ههو فائ ه ههدةُ ه ه ههذه
آم ه ههر ،وق ه ههدرة ق ه ههادر .ث ه ههم تأكي ه ه ُهد ذل ه ههك وتقريه ه هره بقول ه ههه تع ه ههالى ( :قض ه ه
هي األم ه ه ُهر) .ث ه ههم َ
ُ َ
ظههم
ط الفخامههة ،والداللههة علههى ع َ
همار السههفينة قب ه َ الههذكر كمهها هههو َشههر ُ
األمور،وهههو(اسههتوت علههى الجههودي) .ثههم إضه ُ

الشههأن .ثههم مقابل ه ُة " قي ه " فههي الخاتمههة ب " قي ه " فههي الفاتحههة .أََفتَههرى لشههيء مههن هههذه الخصههائص التههي تملههاك
هوت
باإلعجههاز روعههة،
وتحضه ُهرك عنه َهد تصههورها هيب ه كة ،تحههي ُ بههالنفس مههن أقطارههها ،تعلقهها بههاللفظ مههن حيه ُ
هث هههو صه ك
ُ
وف تَتوالى في ُّ
من االتساق العجيب).66
بين معاني األلفاظ َ
النطق،أم ك ُّ ذلك لما َ
وح ُر ك
مسمواكُ ،
والحقيقههة أن هههذا العههالم لههيس وحههده الههذي كشههف لنهها ألوانهها مههن القههول عههن مكنههون ج هواهر هههذه اآليههة ،وك هريم

دررهه ه هها ،ورفه ه ههع ألعيننه ه هها منه ه ههارات مه ه ههن البيه ه ههان ،ب ه ه ه غي ه ه هره كثيه ه ههر مه ه ههن علمه ه ههاء البالغه ه ههة ،وأه ه ه ه التفسه ه ههير،منهم :
الشه ههوكاني.67والقرطبه ههي  .68واإلمه ههام جعفه ههر به ههن الزبيه ههر .69وممه ههن كشه ههف عه ههن أس ه هرار الفصه ههاحة ف ه هي هه ههذه اآليه ههة

الكريمة،وبههذل غايههة الجهههد فههي اسههتجالء معههالم البالغههة فيههها ،الزمخشههري .70والسههكاكي.
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والسههيوطي
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وابههن أبههي

اإلصبع الذي يقول في هذه اآلية الكريمهة( :ولهم أر فهي الكهالم مثه قولهه تعهالى :ويها أرض ابلعهي مهاءك ،فهإن فيهها
عشرين ضربا من البديع،وهي سبع عشرة لفظة.73)...

وتذكير،والهذكرى
ا
وال بأس بهذكر شهيء ممها ذكهر إضهافة إلهى مها تقهدم بيانهه،زيادة فهي الكشهف واإليضهاح ،إفهادة

تنفههع المههامنين ،يقههول الزمخشههري( :نههداء األرض والسههماء بمهها ينههادي بههه الحي هوان المميههز علههى لفههظ التخصههيص،
واإلقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات ،وهو قوله « :يا أرض»« ،ويا سماء» ثهم أمرهمها بمها يهامر بهه
أهه ه التميي ههز والعقه ه م ههن قول ههه « :ابلع ههي م ههاءك» و «أقلع ههي» م ههن الدالل ههة عل ههى االقت ههدار العظ ههيم ،وأن الس ههموات

واألرض ،وهههذه األجهرام العظههام ،منقههادة لتكوينههه فيههها مهها يشههاء غيههر ممتنعههة عليههه ،كأنههها عقههالء مميزون،قههد عرف هوا
عظمتههه وجاللتههه وثوابه،وعقابههه وقدرتههه علههى ك ه مقههدور ،وتبين هوا تحههتم طاعتههه عليهم،وانقيههادهم لههه ،وهههم يهابونههه

ويفزعون من التوقف دون االمتثال له ،والنزول على مشهيئته علهى الفهور مهن غيهر ريهث ،فكمها يهرد علهيهم أمهره كهان
المأمور به مفعوال ال حبس وال إبطاء .والبلع  :عبارة عن النشف .واإلقالا  :اإلمساك .يقال  :أقلهع المطهر وأقلعهت

يض الماء } من غاضه إذا نقصه { َوُقضى األمر } وأنجز ما وعهد ي نوحها مهن ههالك قومهه {واسهتوت
الحمى { َوغ َ
َ
هتقرت السههفينة { َعَلههى الجههودى } وهههو جب ه بالموص ه { َوقي ه َ ُبعههدا } يقههال بعههد بعههدا وبعههدا ،إذا أرادوا البعههد
} واسه ّ
البعيههد مههن حي هث الهههالك والمههوت ،ونحههو ذلههك ،ولههذلك اخههتص بههدعاء السههوء ،ومجههيء أخبههاره علههى الفع ه المبنههي
أن تلههك األمههور العظههام ال تكههون إال بفع ه فاع ه قههادر ،وتكههوين مكههون
للمفعههول ،للداللههة علههى الجههالل والكبريههاء ،و ّ
أن فاعلها فاع واحد ال يشارك في أفعاله ،فال يذهب الوهم إلى أن يقول غيره  :يا أرض ابلعهي مهاءك ويها
قاهر ،و ّ
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سماء أقلعي ،وال أن يقضي ذلهك األمهر الهائه غيهره ،وال أن تسههتوي السههفينة علههى مههتن الجودي،وتسههتقر عليههه إال
بتسويته واق ارره ،ولما ذكرنا من المعاني والنكهت استفصهح علمهاء البيهان ههذه اآليهة ورقصهوا لهها راسههم ،ال لتجهانس
الكلمتههين ،وهمهها قولههه « :ابلعههي» و «أقلعههي» وذلههك،وان كههان ال يخلههي الكههالم مههن حسههن ،فهههو كغيههر الملتفههت إليههه
بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور).74

ألهيس فيمهها قهرره الزمخشههري وغيهره ،أن اآليههة الكريمههة ،تناولهت مههدار الفصهاحة والبالغههة مهن جهاتههها المتعههددة

علم المعاني،وعلم البيان ،وهما مرجعا البالغة  ،والفصاحة المعنوية واللفظية ،فألفاظها على مها تهرى عربيهة مبينهة،
مسههتعملة جاريههة علههى قهوانين اللغة،سههليمة مههن التنههافر ،بعيهدة عههن البشههاعة .وكههذلك مهها تضههمنته اآليههة الكريمههة ،مههن
حسن التنسيق ،فقد جاءت بجم متتاليات ،معطوف بعضهها علهى بعهض بهواو النسهق علهى الترتيهب الهذي تقتضهيه
البالغههة مههن االبتههداء باالسههم الههذي هههو انحسههار المههاء عههن األرض ،المتوقههف عليههه غايههة مطلههوب أهه السههفينة ،مههن
اإلطهالق مهن سهجنها ،ثهم إنقطهاا مههادة السهماء المتوقهف عليهه تمهام ذلهك ،مههن دفهع أذاه بعهد الخهروج ....،ثهم بقضههاء
األمههر الههذي هههو هههالك مههن قههدر هالكههه ،ونجههاة مههن سههبق نجاتههه .....ثههم أخبههر باسههتواء السههفينة ،واسههتقرارها المفيههد
ذهاب الخوف،وحصول األمهن مهن اإلضهطراب ،ثهم خهتم بالهدعاء علهى الظهالمين إلفهادة أن الغهرق وان عهم األرض،

فلم يشم إال من إستحق العذاب لظلم

75

أكثر مما ذكر،وهناك من األسرار ما لو شرح ما انهدرج
وال تظنن اآلية مقصورة على ما
ُ
ذكرت ،فلع ما ترك ُ
في هذه اآلية الكريمة من بديع اللفظ والبالغة واإليجاز والبيان ،لجفت األقالم وانحسرت األيدي.
والحاصه (أن هههذه اآليههة الكريمههة قههد بلغههت مههن م ارتههب اإلعجههاز أقاصههيها ،واسههتذلت مقاصههع العههرب ،فسههفعت

بنواصيها،وجمعت مهن المحاسهن مها يضهيق عنهه نطهاق البيان،وكانهت مهن سهمهري البالغهة مكهان السهنان ،حتهى انهه

يههروى أن ابههن المقفع،وكههان كمهها فههي القههاموس فصههيحا بليغهها به قيه  :إنههه أفصههح أهه وقتههه ،رام أن يعههارض القهرآن
فنظم كالما ،وجعله مفصال،وسماه سو ار ،فاجتاز يوما بصبي يقراها في مكتب ،فرجع ومحا ما عمه وقهال  :أشههد
أن هذا ال يعارض أبدا وما هو من كالم البشر).76
بعههد هههذا التوضههيح الههذي حههاول فيههه العلمههاء أن يتسههاموا إلههى أن يههذكروا مواضههع الفصههاحة أو البالغههة فههي كه

الكلمات التي ساقوها ،وكون ك كلمة في موضعها ذات بالغة خاصة تصور صورة بيانية رائعة وهي مهع أخواتهها

تتالقى في صورة كاملة ،لها أطياف تروا القارئ ،وتستولي على لب المتفهم .

وبعد  :فهأكتفي بهذكر ههذه النمهاذج األربعة،وهكهذا سهائر آيهات القهرآن العظهيم فهي كتهاب ي تعهالى ،فقهد ضهرب

المث ه األعلههى المعجههز فههي كافههة مواضههيعه وفنونههه ،وتفههوق أسههلوبه البيههاني برسههم األل هوان البالغيههة فههي ذرى اإلبههداا
والروعة ،فتجلى لفبصار واألفئدة شيئا عظيما نقيا صافيا من أي تكلف أو تأنق مفتع .
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فالروعههة الفريههدة فههي القهران الكهريم أنههه حههين يسههوق الفنههون البالغيههة خصههبة وفيهرة ،يزجيههها بعيههدة غايههة البعههد

عن جمود التكليف وجفاء التصنع.كمها أنهها تجهيء سلسهبيال تهروي الغليه وتالمهس شهغاف القلهوب وتمتهزج بعواطهف
النفوس ،فتفجر فيها ينابع الخير وتسدد اندفاعها لتحقيق أهداف اإليمان باه تعالى .وباه التوفيق
أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

ألقينهها فههي هههذا البحههث القصههر نظ هرة علههى الفصههاحة والبالغههة ومههدار ك ه منهمهها  ،ثههم ذكرنهها نمههاذج لبالغههة الق هرآن

الكريم ،ويمكن أن نلخص النتائج التي توص إليها البحث في النقاط التالية:

(ا) احساس العرب ببليهغ الكهالم وتذوقهه كهان فطريها وجبلهة وطبعها ،يسهتند علهى بصهرهم المحكهم الهذي يميهزون

به ما يحسن من المعاني وما يقبح ،وعلى معرفتهم الدقيقة بدالالت األلفاظ ومراميها.
( )2إن أحق العلوم بالتعلم وأوالها بالتحفظ بعهد المعرفهة بهاه تعهالى ،علهم البالغة،ومعرفهة الفصهاحة ألنهه بهه
يعرف إعجاز كتاب ي تعالى الناطق بالحق الهادي إلى سواء السبي .

( )3فصاحة الكلمة تتوقهف علهى صهفات عهدة منهها  :سهالمتها مهن تنهافر الحهروف فتكهون رقيقهة عذبهة تخهف

علههى اللسههان،وال تثق ه علههى السههمع .وسههالمتها مههن الغ اربههة بههان تكههون مأنوسههة مألوفههة االسههتعمال .وسههالمتها مههن
الش ههذوذ،وهي مخالف ههة القي ههاس الص ههرفي .وس ههالمتها م ههن الك اره ههة ف ههي الس ههمع لكونه هها وحش ههية تأنفه هها الطباا،وتمجه هها
األسماا.

()2احتهواء القهران الكهريم علههى أفصهح األلفههاظ الرائعههة المعبهرة التههي اسهترعت أنظههار العههرب ذوي الفصهاحة فههي

العربيهة ،فقههد أوردهها مههوردا لهم يقههع مثلهه لمخلههوق قه  ،فلههو استعرضهته كلههه مهرة تلهو األخهرى مهها أريهت فيهه البتهة لفظهها
موحشا،وال هجينا أو ثقيال كريها مما تنفر منه الطباا المهذبة ،أو تمجه األسماا المرهفة.
( )5تلمههس إعجههاز الق هران الك هريم البيههاني ،منههوط بمههدى الب ارعههة ف هي الفصههاحة والبالغههة فهمهها يمتههازان علههى
غيرهما بأنهما أكثر دقة وعمقا ،فهما ال تقفان عند حدود األلفهاظ وعالقهة بعضهها مهع بعهض ،ولكنهمها تتعهديان ذلهك
إلى الغوص على المعاني  ،والكشف عما وراء دالالت األلفاظ الظاهرة من استعارات،ونحو ذلك.
()1حتى يكون البليغ بليغا ال بد من تحقيق أمرين اثنين :

األمههر األول  :أن يكههون عالمهها بطههرق الفصههاحة،ومذاهب البالغههة،منعما النظههر فيههها ،،وكههان كثيههر الق هراءة،

واالط ههالا عل ههى البلي ههغ م ههن الكالم،وخصوص هها كت ههاب ي تعالى،وس ههنة الرس ههول ص ههلى ي علي ههه وس ههلم .م ههع د ارس ههة
المقارنههات البالغيههة المعقههودة ،لبيههان سههعة الشههقة بههين سههمو الق هران الك هريم ،وتههدني غي هره عههن رتبتههه ،وهههذا مههن شههأنه
يعزز الملكة الوهبية.
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واألمه ه ه ه ههر الثه ه ه ه ههاني  :أن يكه ه ه ه ههون فيه ه ه ه ههه رقه ه ه ه ههة ف ه ه ه ه هي الطبع،ورهافه ههة فه ههي الحه ههس البالغه ههي ،وأن يكه ههون مرهه ههف

الههذوق فههي سههائر فنههون اللغههة منظومههها ومنظورها،وهههذا كلههه مههن شههأنه أن تجعه فههي البليههغ مههن الشههفافية مها ياهلههه
إلدراك دقائق المعاني ،ولطائف النكات واإلشارات ،وأن تمكنهه م ارعهاة أحهوال الخطهاب،وتخير المقهال المناسهب لكه
مقههام ،مههن حيههث مهها ينسههجم مههع الحههال مههن ظههروف نفسههية واجتماعيههة وغيرهمهها ،واختيههار مهها تبنههى منههه العبههارات مههن
ألفاظ ،تتناغم مع المقام وتصوره على خير ما يرام من ناحية أخرى.
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