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Abstract: The Holy Quran was filled with the miracle of God, one of isBadi’. Badi’ is
the sciences of rhetoric, which is the science of Arabic language, which examines the
rules of the Arabic language method used in writing and conversation. Badi’ is looking
at the meaning or the word in terms of decorating and refining it. Mahmoud Sheikhan
said that he knew of the object of improving the speech that is appropriate and clear.
The researcher looked for the science of Badi’ in Surrah Al-Fath because this surrah
is Madaniyah surrah, The Victory surrah for believers on infidels. And its has
characteristics by the other in terms of wonderful methods that indicate the eloquence
of the Quran. The methodology of this research is qualitative descriptive approach.
The result of the research is: 1. The verses that include the numerals: verses 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 27, and 29; Verses containing the interview: verses
24 and 25. 2. The verses that include verbal enhancements in Surat Al-Fath are as
follows: The verses that include the Courage: Verse 4-5, 11-13, 16-17, 19-20, 21-22,
25-26 and The verses that include the budget: Verse 6-11, 13-15, 18-19, 24-25, 2729.
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المقدمة

القرآن كتاب حي خالد يدوم
كذلك يف كل زمان و مكان .قد جعله اهلل

تعاىل هدى للناس .و أودع فيه من احلجج
و الرباهني و العلوم و املعارف ما يندهش له
العقل البشري حىت ال يسع أي إنسان أن
ينكر أنه كتاب اهلل.
و ذهب بديع الزمان إىل أن اآليات
القرآنية جامعة بدالالهتا و إشاراهتا ألنواع
الكالم و املعارف احلقيقية و احلاجات
البشرية كاألمر و النهي ،و الوعد و الوعيد،
الرتغيب و الرتهيب ،الزجر و اإلرشاد،
القصص و األمثال ،األحكام و املعارف
اإلهلية ،العلوم الكونية ،و قوانني و شرائط
احلياة الشخصية و احلياة االجتماعية و
احلياة القلبية و احلياة املعنوية و احلياة
األخروية ،حىت يصدق عليه املثل السائر بني
أهل احلقيقة « :خذ ما شئت ملا شئت »
مبعىن أن اآليات القرآنية فيها من اجلامعية ما
ميكن أن يكون دواء لكل داء و غذاء لكل
حاجة( .النورسي.)16 :6991 ،

بالرغم من ذلك ما انتفع املسلمون
بالقرآن الكرمي إال بقرائته و اتباع قرأنه يف
أعماهلم ،و ما وصل إىل ذلك إال بعد تفهمه
و تفقهه و تفكر معانيه حيث قال الصابوين
أن العمل بتعاليم القرآن ال يكون إال بعد
فهمه و تدبره و الوقوف على ما حوى من
نصح و إرشاد ،و هذا ال يتحقق إال عن
طريق الكشف و البيان ،ملا تدل عليه آيات
القرآن"( .الصابوين.)12 :3662 ،
وما استطاع الناس أن ينتفعوا به إال
إذا كان له قدرة يف اللغة العربية ألن القرآن
منزل و مكتوب بالعربية .كما قال تعاىل يف
سورة يوسف﴿ :3 :إِنا أن زلناهُ قُرآنا عربِيّا
لعل ُكم ت ع ِقلُون﴾.

يضاف إىل هذا إن القرآن يبحثه
العلماء يف كل عصر و جيل بال انقطاع .ال
تنقضى عجائبه مهما تقدم العامل و حتضر.
و ال بد من التأكد أن عجائب القرآن ليست
مقصورة على رسالته الصحيحة وحدها ،بل
بالغة القرآن الرائعة و املتعجبة قد أخذت
بالقلوب و األبصار.ال جند منه إال عذوبة يف
اللفظ و دماثة يف األساليب و جتاذبا يف
الرتاكيب.
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و ذكر القاضي عياض أن إعجاز
القرآن الكرمي يشتمل على أربعة وجوه .منها
حسن تأليفه و التئام كلمه ،و فصاحته ،و

الكتابة و احملادثة .يبحث علم البديع يف
املعىن أو اللفظ من حيث تزيينه و تدبيجه.
و ذكر حممود شيخون أنه علم يعرف به

وجوه إجيازه ،و بالغته اخلارقة ،و صورة نظمه
العجيب ،و األسلوب الغريب املخالف
ألساليب كالم العرب و مناهج نظمها و

وجوه حتسني الكالم املطابق ملقتضى احلال و
الواضح الداللة( .شيخون.)7 :6947 ،
يشتمل البديع على نوعني ،و مها

نثرها( .حممد.)36 :6996 ،
و القرآن الكرمي ككتاب اهلل الذي
يتكون من اآليات اجملموعة يف سور كثية فيه
أسرار كثية و أشكال متنوعة من حيث

احملسنات املعنوية و احملسنات اللفظية.
الوجوه ما يرجع إيل حتسني املعىن يسمى
باحملسنات املعنوية و ما يرجع منها إيل حتسني
اللفظ يسمى باحملسنات اللفظية .فبهذا

البالغة .كما قال بعض العلماء أن القرآن
يتضمن املزايا الظاهرة و البدائع الرائقة يف
الفواتح و املقاصد و اخلواتيم يف كل سورة و

العلم يظهر حمسن اللفظي و املعين يف
الكالم.
و أراد الباحث أن يبحث البديع يف

يف مبادئ اآليات و فواصلها .ومن أجل
ذلك ،لكشف دقائق معاىن القرآن و أسراره
و إعجازه من وجوه الكلمات احملسنات و
الرتاكيب البليغة و األساليب اجلزالة ،البد لنا

سورة الفتح ألن هذه السورة الكرمية مدنية،
سورة النصر للمؤمنني علي الكفار .و هلا
خصائص امتازت هبا عن غيها من حيث
األساليب الرائعة اليت تدل على بليغ القرآن

استيعاب علم البالغة و منها علم البديع.
نسبة إىل ذلك سيبحث الباحث
عن اإلعجاز البالغي املتعلق بالبديع يف سورة

الكرمي .
توجد فيها كثي من احملسنات البديعية
املتعجبة ،لفظية كانت أو معنوية .كما اآلية
يف سورة الفتح﴿ :3:لِي غ ِفر لك اللهُ ما ت قدم
ِمن ذنبِك وما تأخر ويُتِم نِعمتهُ عليك
وي ه ِديك ِصراطا ُّمست ِقيما﴾ .و مع ذلك
عدة آيات السورة تكفى لبحثها بنظر إىل

الفتح اليت هي من إحدى السور من القرآن
الكرمي .علم البديع هو علم من علوم البالغة
و هي من علوم اللغة العربية تبحث فيها
قواعد أسلوب اللغة العربية اليت تستعمل يف
16
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الوقت اجلاهز الستخدامها يف إقامة البحث،
و مل جيد الباحث حبثا عن عناصر البديع يف
سورة الفتح قبله.

و أس لم يف ثالني س نني خلق كثي كثر هبم
س واد اإلس الم ،فما مض ت تلك السنون إال
و املس لمون قد جاءوا إىل مكة يف عش رة

و هذه األمور كلها اليت تدفع
الباحث إيل اختيار املوضوع" :فنون البديع
يف سورة الفتح (دراسة وصفية حتليلية

آالف ففتحوها( .املراغي ،د.ت.)26 :
و من نتائج هذا الص ل .األمور
اآلتية:

بالغية)"

 .6مت يف هذا الص لح ما يس مونه يف العص ر
(جر النبض) ملعرف ة قوة
احل دي ث
ّ
الع دو و مق دار كف ايت ه و إىل أى ح د
هي.

لمحة عن سورة الفتح

سورة الفتح مدنية ،و هي تسع و

عش رون آية باإلااع.و الفتح مبعىن النص ر
مرت ب علي القت ال ،و ك ل من ذكر املؤمنني
املخلص ني و املنافقني و املش ركني ما فيه ،و
قد ذكر أيض ا يف أول األمر باالس تغفار و
ذكر هن ا وقوع املغفرة ،و ذكرت الكلم ة
الطيبة هناك بلفظها الش ريف و كين عنها
بكلمة التقوى بناء على أش هر األقوال فيها.
(البغدادي.)322 :6997 ،
و املراد بالفتح هنا صلح احلديبية،
ومسي هذا فتحا ،ألنه كان س ببا لفتح مكة،
قال الزهرى :مل يكن فتح أعظم من ص لح
احلديبية ،اختلط املش ركون باملس لمني و
مسعوا كالمهم فتمكن اإلس الم من قلوهبم،

 .3معرفة ص ادقى اإلميان من املنافقني كما
علم ذلك من املخلفني فيما يأتى
 .2إن اختالط املسلمني باملشركني
حبب اإلس الم إىل قلوب كثي منهم فدخلوا
يف دين اهلل أفواجا (املراغي ،د.ت.)26 :
قد بش رت هذه الس ورة النى ص لى
اهلل عليه و س لم بالفتح و النص ر املبني و
إعزاز دين اإلس الم و إعالء ش أنه و هيمنته
على س ائر األديان.و وض عت الس ورة النى
ص لى اهلل عليه و س لم و الذين آمنوا معه
بالش دة مع الكافرين و الر ة و التعاطف
فيما بني املس لمني بعض هم بعض ا و ذلك
يف س بيل نص رة الدين و ابتغاء مرض اة اهلل و
تثبيتا من أنفسهم.
فنون البديع في سورة الفتح (دراسة تحليلية بالغية
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ق د ترت ب على ه ذا الفتح أربع ة
أش ياء للنى ص لى اهلل عليه و س لم ،وهي
مغفرة ال ذنوب ،اجتم اع املل ك و النبوي ة،

فاخلالص ة ،مض مون هذه الس ورة
عند املراغي ( )662هي:
 .6بش ارة النى ص لى اهلل عليه و س لم

اهلداية إىل صراط املستقيم ،العزة و املنعة.
وف از املؤمنون ب أربع ة أش ي اء ،وهي
الطم انين ة و الوق ار ،ازدي اد اإلمي ان،

بالفتح و إعزاز دين اهلل.
 .3وع د املؤمنني و وعي د الك افرين و
املنافقني.

دخول اجلنات ،وتكفي السيئات.
و ج ازى الكف ار ب أربعة أش ياء،
وهي :العذاب ،الغض ب ،اللعنة ،،ودخول
جهنم( .املراغي ،د.ت.)22 :

 .2ذم املخلفني من عرب أس لم و
جهينة و مزينة و غفار.
 .7رض وان اهلل على املؤمنني ال ذين
بايعوا رس ول اهلل ص لى اهلل عليه و

فبالطبع ،هلذه الس ورة مكان خا
عند رس ول اهلل ص لى اهلل عليه و س لم .قال
رس ول اهلل ص لى اهلل عليه و س لم :و من قرأ

س لم حتت الشجرة ،و وعده إياهم
ب النص ر يف ال دني ا ،و ب اجلن ة يف
اآلخرة.

س ورة الفتح فكأما كان مع من ش هد مع
حممد ص لى اهلل عليه و س لم فتح مكة.
(علي.)623 :6997 ،
قال عمر ابن اخلطاب رض ي اهلل

 .5البش ري مبحقق ر يا رس ول اهلل
ص لى اهلل علي ه و س لم أ م
يدخلون املس جد احلرام آمنني ،و
قد متّ هلم ذلك يف العام املقبل.

عنه :كنا مع رس ول اهلل حممد صلى اهلل عليه
علي البارحة
و س لم يف س فر فقال :نزلت ّ
إيل من ال دني ا و م ا فيها
س ورة هي أح ب ّ
ِ ِ
﴿إِن ا ف تحن ا ل ك ف تح ا ُّمبِين ا لي غفر ل ك الل هُ
ما ت قدم ِمن ذنبِك وما تأخر﴾ رواه البخاري
عن القعبين عن م ال ك( .علي:6997 ،
.)623
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 .1وصف النى صلى اهلل عليه و سلم
و ال ذين آمنوا مع ه ب الر ة و
الشدة.
وعد اهلل للذين آمنوا و عملوا
الصاحلات باملغفرة و األجر العظيم.
أسباب نزول سورة الفتح
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نزل ت س ورة الفتح بني مك ة و
امل دين ة يف ش أن احل ديبي ة من أوهل ا إىل
آخرها(.الش وكاين .)52 :6997 ،نزلت

املس لمني ملا نزل قوله -وما أدرى ما يفعل
يب و ال بكم -و ق الوا كيف نتبع رجال ال
يدرى ما يفعل به ،فاش تد ذلك على النى

هذه الس ورة الكرمية ملا رجع رس ول اهلل
ص لى اهلل عليه و س لم من احلديبية ،يف
ذي القعدة من سنة ست من اهلجرة ،حني

ص لى اهلل عليه و س لم ،فأنزل اهلل تعاىل :
ِ ِ
﴿إِن ا ف تحن ا ل ك ف تح ا ُّمبِين ا لي غفر ل ك الل هُ
م ا ت ق دم ِمن ذنبِ ك وم ا ت أخر﴾( .علي،

ص ده املش ركون عن الوص ول إىل املس جد
احلرام ،و ح الوا بين ه و بني العمرة ،ل م الوا
إىل املص احلة و املهادنة ،و أن يرجع عامه
ه ذا ل ي أ من ق اب ل ،ف أج اهبم إىل ذل ك

.)355 :6996
و مل ا نزل ت ﴿إِن ا ف تحن ا ل ك ف تح ا
ُّمبِين ا لِي غ ِفر ل ك الل هُ م ا ت قدم ِمن ذنبِك وما
تأخر﴾ قال أص حاب رس ول اهلل ص لى اهلل

على كره من ا اعة من الص حابة ،منهم
عمر بن اخلطاب رض ي اهلل عنه ،فلما ر
عز و
هديه حيث أحص ر و رجع ،أنزل اهلل ّ

عليه و س لم :هنيئا لك يا رس ول اهلل ما
أعط اك اهلل ،فم ا لن ا ،ف أنزل اهلل تع اىل
ات جن ت
﴿لِي د ِخ ل المؤِمنِني والمؤِمن ِ
ات جت ِري
ُ
ُ
ُ
ِمن حتتِه ا األن ه ُار﴾ اآلي ة( .علي:6996 ،
.)355
و قيل يف إحدى الروايات أن مثانني
رجال من أهل مكة هبطوا على رس ول اهلل

جل هذه الس ورة(.الص ابوين ،د(ر(الص ابين،
ّ
دون .)229:
و يف ص حيح مس لم عن قتادة أن
أنر بن م ال ك ح ّدثهم ق ال :مل ا نزل ت ﴿إِنا
ف تحن ا ل ك ف تح ا ُّمبِين ا ﴾ اآلي ة إيل قول ه
﴿ف وزا ع ِظيم ا﴾ مرجع ه من احل ديبي ة و هم
خم الطهم احلزن و الك ةب ة ،و ق د روا اهلدي
ب
علي آي ة أح ّ
ب اهل ديبي ة فق ال :لق د أنزل ت ّ
إيل من الدنيا ايعها( .الشوكاين.)57 :
ّ
و ق ال عط اء عن ابن عب اس :إن
اليهود مشتوا بالنى ص لى اهلل عليه و س لم و

ص لى اهلل عليه و س لم من جبل التنعيم
متس لحني يريدون ِغّرة النى ص لى اهلل عليه
و س لم و أص ح ابه ،فأخذهم أس راء
فاس تحياهم ،فأنزل اهلل تعاىل ﴿وُهو ال ِذي
كف أي ِدي ُهم عن ُكم وأي ِدي ُكم عن ُهم بِبط ِن
مك ة ِمن ب ع ِد أن أكفرُكم علي ِهم﴾( .علي،

.)355 :6996
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و ق ال عب د اهلل ابن مغف ل اهلوىن:
كنا مع رس ول اهلل ص لى اهلل عليه و س لم
باحلديبية يف أص ل الش جرة الىت قال اهلل يف

احلال مع وضو داللته على املراد لفظا و
معىن.
وبلغة أخرى عند شيخون

القرآن ،فبينم ا ن ك ذل ك ،إذ خر علين ا
ثالثون ش اب ا عليهم الس ال فث اروا يف
وجوهنا ،فدعا عليهم النى ص لى اهلل عليه و

( ،)7 :6995هو علم يعرف به وجوه
حتسني الكالم املطابق ملقتضى احلال و
الواضح الداللة.

س لم ،فأخذ اهلل تعاىل بأبص ارهم و قمنا
إليهم فأخذناهم ،فقال هلم رس ول اهلل ص لى
اهلل عليه و س لم :هل جئتم يف عهد أحد،
وه ل جع ل لكم أحد أماناق قالوا :اللهم ال،

وعند إنعام فوال عكاوي (:6993
 ،)161أن علم البديع يعلمنا كيف نوشي
الصورة يف معناها و مبناها و نزخرفها الزخرفة
احلية املالئمة ،ليزيد املعىن هباءا و املبىن رواءا.

فخلى س بيلهم ،ف أنزل اهلل تع اىل ﴿وُهو
ال ِذي كف أي ِدي ُهم عن ُكم﴾ اآلي ة( .علي،
.)354 :6997

وقد تتبع علماء البديع الوجوه
باملالحظة و االستقراء فانتهوا إىل أ ا و إن
تعددت ميكن إرجاعها إىل لفظ و معىن.

مفهوم األدب العربي في العصر اإلسالمي

الوجوه ما يرجع إيل حتسني املعىن يسمى
باحملسنات املعنوية و ما يرجع منها إيل حتسني
اللفظ يسمى باحملسنات اللفظية.
ومن أنواع البديع هي:

فنون البديع

البديع :لغة -املخرتع املوجد على
غي مثال سابق .عند اهلامشي (:6997
 )262هو مأخوذ و مشتق من قوهلم –بدع
الشيء و أبدعه ،اخرتعه ال على مثال.
واصطالحا -هو علم يعرف به الوجوه و
املزايا اليت تزيد الكالم حسنا و تالوة و
تكسوه هباء و رونقا بعد مطابقته ملقتضى
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أ) المحسنات المعنوية

احملسنات املعنوية هي اليت يكون
التحسني هبا راجعا إيل املعىن أوال و بالذات.
و إن كان بعضها قد يفيد حتسني اللفظ.
و من احملسنات املعنوية هي:
 .6التجريد

فنون البديع في سورة الفتح (دراسة تحليلية بالغية

التجريد :لغة إزالة الش يء عن

اتص افه بالس ماحة حىت
انتزع منه حبرا فيها.
 .2ما يكون بفي ،و هي تدخل

( - )236 :6997أن ي ن ت زع
املتكلم من أمر ذى ص فة أمر
آخر مثله يف تلك الص فة مبالغة

ع ل ي امل ن ت زع من ه ،و يف
س ورة فص لت﴿ :32 :هلُم
فِيه ا د ُار اخلُل ِد﴾ .أى يف

غيه
و اص طالح ا عن د اهل امشي

يف كم اهل ا يف املنتزع من ه ،حىت
أنه قد ص ار منها حبيث ،ميكن
إن ينتزع منه موصوف آخر هبا.
وع ن د الش افعي:6991 ،

جهنم و هي دار اخللد لكنه
ان ت زع م ن ه ا دارا أخ رى و
ج ع ل ه ا م ع دة يف ج ه نم
ألج ل الكف ار هتويال ألمره ا

 ،)373بلغة أخرى هو أن ينتزع
من أمر ذي ص ف ة آخر مثل ه
مبالغة يف كماهلا.

و مبالغة يف اتصافها بالشدة
فك أن ه قي ل  :إن ل دارا
أخرى ك ان ت يف هذه الديار

و أقسام التجريد كثية ،منها:
 .6م ا يكون مبن التجري دي ة ،و
هي ت دخ ل يف املنتزع من ه
و :يل من فالن ص ديق

اليت هي دارهم املالزم ة هلم
اليت مل ينف ك عنهم ع ذاهب ا
و ال يض ع ف م ع ط ول
اخللود و ال يفىن بتص رم

ي م .أى أن ه ب ل غ م ن
الص داقة مبلغا ص ح معه أن
ينتزع منه صديق آخر.

األحق اب و ال تبي د ،و ال
تنال فيها الراحة باس تمرار
االرت ق اب( .ش ي خ ون،

 .3م ا يكون بب اء التجري د ،و
هي ت دخل علي املنتزع منه،
و :لئن س أل ت حمم دا
ألن به البحر .بالغ يف
لتس ّ

.)96 :6995
 .7م ا يكون بطريق ة الكن اي ة،
كقول األعشى:

فنون البديع في سورة الفتح (دراسة تحليلية بالغية
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ي ا خي من ركب املطى و ال
يشرب كأسا بكف من خبال
أى يش رب الك أس بكف

و الثاين – كقول البحرتى:
الساكنيه و إن
فشقى الغضا و ّ
شبوه بني جواحى و
هم

اجل واد ،ان ت زع م ن ه ج وادا
يش رب هو بكفه عن طريق
الكناية .ألن الش رب بكف

ضلوعى
الغضا :شجر بالبادية ،و ضمي
ساكنيه أوال راجع إىل الغضا،

غي البخيل يس تلزم الش رب
بكف الكرمي و هو ال يشرب
إال بكف نفس ه .ف ذا هو
ذل ك ال ك رمي( .اهل امش ي،

باعتبار املكان و ضمي شبوه
عائد ثانيا إىل الغضا مبعىن النار
احلاصلة من شجر الغضا ،و
كالمها جماز للغضا.

.)236 :6997
 .3االستخدام
االستخدام هو ذكر لفظ مشرتك

 .2الطباق
و يسمى باملطابقة ،و بالتضاد،
و بالتطبيق ،و بالتكافؤ ،و

بني معنيني ،يراد به أحدمها ،ل
يعاد عليه ضمي أو إشارة مبعناه
اآلخر ،أو يعاد عليه ضميان
يراد بثانيهما غي ما يراد بأوهلا.

بالتطابق( .اهلامشي:6997 ،
.)262
الطباق :لغة –اجلمع بني
الشيئني

(اهلامشي.)266 :6997 ،
فاألول – كقوله تعاىل يف سورة
البقرة﴿ :)625 :فمن ش ِهد
ِ
صمهُ﴾.
من ُك ُم الشهر ف لي ُ
أريد أوال بالشهر اهلالل ل أعيد
عليه الضمي أخيا مبعىن أيام
رمضان.

و اصطالحا –اجلمع بني معنيني
متضادين يف اجلملة( .شيخون،
.)22 :6995
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و من هنا نعلم أن الطباق هو أن
جيمع املتكلم يف الكالم بني
اللفظني ،يتناىف وجود معنامها
معا يف شيء واحد ،يف وقت
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واحد حبيث ،جيمع املتكلم يف
الكالم بني معنيني متقابلني سواء
أكان ذلك التقابل :تقابل

اجلمع بني أمات و أحيا طباق
أيضا ،أل ما ضدين يف املعىن.
و كلها من نوع الفعل.

الضدين ،أو النقيضني ،أو
اإلجياب و السلب ،أو
التضايف.

أو حرفني ،كقول ه تع اىل يف
س ورة البقرة﴿: )321 :هلا ما
كس ب ت و ع ل ي ه ا م ا

و الطباق نوعان :طباق اإلجياب
و طباق السلب( .اجلارمي
وأمني.)326 :6916 ،
أ .طباق اإلجياب :هو ما مل خيتلف

اكتس ب ت﴾ .ف اجلمع بني
ح رف ال الم و ح رف ع ل ى
ط ب اق ،ألن يف ال الم م ع ىن
املنفعة و يف علىمعىن املض رة،

فيه الضدان إجيابا و سلبا.
و يكون بلفظني من نوع واحد
امسني ،كقوله تعاىل يف سورة

و مها متضادان.
و يكون الطباق بلفظني من
نوعني خمتلفني ،كقوله تعاىل يف

الكهف﴿ :62 :و حتسبُ ُهم
أي قاكا و ُهم ُرقُود﴾ .فاجلمع
بني االيقاظ و الرقود طباق
ألن اليقظة ضد الرقود ،و

سورة األنعام﴿ : )633 :أو
من كان ميتا فأحي ي ناهُ﴾.
فاجلمع بني ميتا و أحييناه
طباق ألن معنييهما متضادان

كالمها من نوع االسم.
أو فعلني ،كقوله تعاىل﴿ :وأنهُ
ُهو أضحك وأبكى﴾ وسورة

 غي أن األول منهما من نوعاالسم و اآلخر من نوع
الفعل.

النجم﴿ )77-72 :وأنهُ ُهو
أمات وأحيا﴾ .فاجلمع بني
أضحك و أبكى طباق أل ما
ضدين يف املعىن ،و كذلك

ب .طباق السلب :هو ما اختلف
فيه الضدان إجيابا و سلبا .أو
هو اجلمع بني فعلني من
مصدر واحد أحدمها مثبت و
فنون البديع في سورة الفتح (دراسة تحليلية بالغية
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اآلخر منفى ،و يف سورة
الزمر﴿ : )9 :قُل هل يست ِوي
ال ِذين ي عل ُمون وال ِذين ال
ي عل ُمون﴾ .فاجلمع بني
يعلمون و ال يعلمون طباق
ألن املعنيني تقابال اجيابا و
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لألول و الث اين للث اين( .عوين،
.)656 :6957
فمث ال مق ابل ة اثنني ب اثنني قول ه
تعاىل يف س ورة التوبة: )23 :
﴿ف ليض ح ُكوا قلِيال و ليب ُكوا
كثِيا﴾ .أتى بالضحك و القلة،

سلبا ،و األول منهما مثبت و
اآلخر منفى.
أو أحدمها أمر و اآلخر ي،
و :أطعىن و ال تطع النمام.

ل أتى مب ا يق ابلهما من البكاء و
الكثرة على الرتتيب.
و مث ال مق ابل ة ثالث ة بثالث ة قول
أيب دالمة:

فاجلمع بني أطعىن و ال تطع
طباق ألن املعنيني تقابال اجيابا
و سلبا ،و األول منهما أمر و

م ا أحس ن ال دين و ال دني ا إذا
اجتمعا

اآلخر ي.
 .7املقابلة
املق ابل ة هي أن يؤ يف الكالم
مبعنيني متوافقني أو أكثر ،ل

و أق ب ح ال ك ف ر و اإلف الس
بالرجل
أتى باحلس ن و الدين و املعىن
املفهوم من ال دني ا ،ل أتى مب ا

يؤتى مب ا يقابلها على الرتتيب.
(شيخون.)76 :6995 ،
و بلغ ة أخرى هي أن يؤتى

يق ابله ا من القبح و الكفر و
اإلفالس على الرتتيب.
و مثال مقابلة أربعة بأربعة قوله

مبعنيني غي متق ابلني أو أكثر،
ل يؤتى مب ا يق اب ل كال على
ال رتت ي ب ال ل ف ظ ى ،ف األول

تعاىل سورة الليل ﴿ :66-5فأما
من أعطى و ات قى﴾ ﴿وصدق
بِاحلُسىن﴾ ﴿فسنُي ِّس ُرهُ لِليُسرى﴾
﴿وأما من ِخبل و است غىن﴾ ﴿
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وكذب بِاحلُسىن﴾ ﴿فسنُي ِّس ُرهُ
لِلعُسرى﴾.
أتى أوال باإلعطاء و االتقاء و

(اهلامشي-266 :6997 ،
.)266
و بلغة أخرى هي أن يطلق لفظ

التصديق و اليسر ،ل أتى مبا
يقابلها على الرتتيب من البخل
و االستغناء و التكذيب و

مفرد له معنيان :قريب واض ح و
بعي د خفي و يراد ب ه البعي د
اع ت م ادا ع ل ى ق ري ن ة خفي ة.

العسر.
 .5التورية
تس مى :اإليهام ،و التخييل ،و
امل غ ال ط ة ،و ال ت وج ي ه.

(شيخون.)625 :6995 ،
كقوله تعاىل يف س ورة األنعام:
﴿ :16وُه و ال ِذي ي ت وف ا ُكم
بِ ال ل ي ِل وي ع ل ُم م ا ج رح تُ م
بِ الن ه ا ِر﴾ .أراد بقول ه جرحتم

(.)6922:566
وريت اخلرب
التورية :لغة  -مصدر ّ
تورية :إذ سرتته و أكهرت غيه

معن اه البعي د ،و هو ارتك اب
ال ذنوب ،و ألج ل ه ذا مسي ت

و اصطالحا -هي أن يذكر
املتكلم لفظا مفردا له معنيان،
أحدمها قريب غي مقصود و
داللة اللفظ عليه كاهرة ،و

التورية إيهاما و ختييال.
 .1تأكيد املد مبا يشبه الذم
ت أكي د امل د مب ا يش ب ه ال ذم
نوعان:

اآلخر بعيد مقصود ،و داللة
اللفظ عليه خفية ،فيتوهم
السامع :أنه يريد املعىن القريب،

أ .أن يس تثىن من ص فة ذم منفية
عن الش يء ص فة مد بتقدير
دخوهلا فيها.

و هو إما يريد املعىن البعيد بقرينة
تشي إليه و ال تظهره ،و تسرته
عن غي املتيقظ الفطن.

ب .أن يثبت لشيء صفة مد ،
ل يؤتى بأداة استثناء تليها صفة
أخرى( .اهلامشي،
مد
.)232-6997:234
فنون البديع في سورة الفتح (دراسة تحليلية بالغية
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ف املث ال األول :ال عي ب يف
حممد سوى أنه كرمي.
و املث ال الث اين :حمم د كرمي
إال أنه شجاع.
 .4تأكيد الذم مبا يشبه املد
ت أكي د ال ذم مب ا يش ب ه امل د
نوعان:

وأم

ني،

(اجل ارم ي
.)6916:329:
و بلغ ة أخرى هو أن ي دعى
لوص ف علة مناس بة له باعتبار
لطيف غي حقيقي (.األخض ري
 ،د.ت.)666 :

أ .أن يس تثىن من صفة مد منفية
عن الش يء ص فة ذم لتقدير
دخوهلا فيها.

و قول املعرى يف الرثاء
وم ا كلف ة الب در املني ق دمي ة
ولكنها يف وجهه أثر اللطم
يقص د :أن احلزن على املرثي

ب .أن يثبت لشيء
صفة ذم ،ل يؤتى بأداة استثناء
تليها صفة ذم أخرى( .اهلامشي،

مش ل كثيا من مظ اهر الكون،
فهو ل ذل ك :ي دعي أن كلف ة
الب در و هي م ا يظهر على

.)239 :6997
فاملثال األول :لير يف مسي خي
سوى أنه غليظ القلب.
و املث ال الث اين :هو لئيم الطب اع

وجهه من كدرة ليس ت ناش ئة
عن س بب طبيعي ،و إما هي
ح ادث ة من أثر اللطم على فراق
املرثي.

غي أنه خبيل.
 .2حسن التعليل
حس ن التعلي ل هو أن ينكر

 .9جتاهل العارف
جتاهل العارف هو س وق املعلوم
مس اق غيه لنكته( .ش يخون،

األديب ص راحة أو ض منا علة
الش يء املعروف ة ،و ي أتى بعل ة
أخرى أدبي ة طريف ة تن اس ب
الغرض ال ذي يقص د إلي ه.

.)11 :6995
أو بلغة أخرى هو س ؤال املتكلم
عم ا يعلم ه حقيق ة جت اهال من ه،
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املتجانس ان يف أربعة أش ياء:
ن وع احل روف و ع دده ا و
شكلها و ترتيبها.

و ي ك ون ألغ راض ك ث ية ت ف ه م
من السياق و املقام ،منها:
 .6املبالغة يف املد  .و:
املع برق س رى ،أو ض وء مص با
أم ابتسامتها باملنظر الضاحى
 .3املبالغة يف ذم .و:
و ما أدرى ،و لس ت إخال أدرى
أ قوم آل حصن أم نساء
 .2التعج ب .و قول ه تع اىل يف
س ورة الطور ﴿ :65 :أف ِس حَر هذا أم
أنتُم ال تُب ِ
ص ُرون﴾.
ب) المحسنات اللفظية

أما احملسنات اللفظية فهي اليت

يكون التحسني هبا راجعا إيل
املعىن باألصالة و إن حسنت
املعىن أحيانا تبعا.
و من احملسنات اللفظية هي:
 .6اجلناس
اجلن اس هو أن يتفق اللفظ ان يف
النطق و خيتلف ا يف املعىن .و
هو نوع ان :جن اس ت ام و
جن اس غي ت ام( .ش يخون،
 .)1 :6995اجلن اس الت ام:
هو م ا اتفق في ه اللفظ ان

و قوله تعاىل يف سورة
وم
الروم﴿ :)55 ،ي وم ت ُق ُ
الساعةُ يُق ِس ُم ال ُمج ِرُمون
ما لبِثُوا غي ر ساع تة﴾.
فاملراد بالساعة األوىل يوم
القيامة ،و بالساعة الثانية
املدة من الزمان.

أ.

غي تام :هو ما اختلف
فيه اللفظان يف واحد من
نوع احلروف و عددها و
شكلها و ترتيبها .و
قوله تعاىل يف سورة غافر:
﴿ :45ذلِ ُكم ِمبا ُكنتُم
ت فر ُحون ِيف األر ِ
ض بِغ ِي
احل ّق ،و ِمبا ُكنتُم َتر ُحون.
﴾ .فتفرحون و َترحون
غي تام باختالفهما يف

نوع احلروف.
 .3التصحيف
هو
التصحيف:
التشابه يف اخلط بني كلمتني
فنون البديع في سورة الفتح (دراسة تحليلية بالغية
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فأكثر ،حبيث لو أزيل أو غيت
نقط كلمة ،كانت عني الثانية.
و :التخلى ل التحلى ل
التجلى( .اهلامشي:6997 ،
.)239
 .2االزدوا

تعاىل يف سورة النو -62 :
﴿ :67ما ل ُكم ال ت ر ُجون
لِل ِه وقارا﴾ ﴿وقد خلق ُكم

أطوارا﴾ .فاختلفت وقارا و
أطوارا يف الوزن و كلتا
القافيتني الراء.

االزدوا  :هو جتانر اللفظني
اجملاورين.
و :من ج ّد وجد ،من جلّ وجل.
(اهلامشي.)239 :6997 ،

 .3السجع املرصع ،و هو ما
اتففت فيه ألفاظ إحدى
الفقرتني أو أكثرها يف الوزن
و التقفية .و قول احلريرى:

 . 7السجع
السجع :هو توافق الفاصلتني يف
األخي(.قالشي:
احلرف

هو يطبع األسجاع
جبواهرلفظه و يقرع األمساع
بزواجر وعظه

.)675 :6995
و أفضل السجع ما تساوت
فقره و ال بأس أن تطول
الفقرة الثانية على األوىل ،أما

فجميع ما يف اجلملة الثانية
موافق ملا يقابله من األوىل
وزنا و تقفية .فيطبع موازن
ليقرع و القافية فيهما

العكر فال حيسن(.قالشي:
.)671 :6995
و هو ثالثة أقسام عند

العني ،و األسجاع موازن
لألمساع و القافية فيهما
العني أيضا ،و جواهر

اهلامشي ( )239 :6997وهي:
 .6السجع املطرف ،و هو ما
اختلفت فاصلتاه يف الوزن و
اتفقتا يف التقفية .و قوله

موازن لزواجر و القافية
فيهما الراء ،و لفظه موازن
لوعظه و القافية فيهما
الظاء.
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 .2السجع املتوازى ،و هو ما
اتفقت فيه الفقرتان يف
الوزن و التقفية .و قوله

الرتصيح عند اهلامشي (:6997
 ،)253توازن األلفاظ مع توافق
األعجاز أو تقارهبا.

تعاىل يف سورة الغاشية،
﴿ :67-62فِيها ُس ُرَر
اب
مرفُوعةَ﴾
﴿وأكو َ
ضوعة﴾ .فمرفوعة و
مو ُ
موضوعة متفقتان يف الوزن
و التفقية.
 .5املوازنة

مثال التوافق قوله تعاىل يف سورة
االنفطار﴿ :67-62 :إِن
األب رار ل ِفي نعِي تم﴾ ﴿و إِن
ال ُفجار ل ِفي ج ِحيم﴾ .و مثال

املوازنة عند اهلامشي (:6997
 ،)253هي تساوى
الفاصلتني يف الوزن دون

الصراط
ِّ

التقفية.
و كذاك عند عبد الر ن بن حممد
األخضري (د.ت،)662 :
أ ا التسوية لفاصل يف الوزن ال
يف التقفية.
و قوله تعاىل يف سورة الغاشية:
﴿وما ِر ُق
:61-65
ايب مبثُوثة﴾.
مص ُفوفةَ﴾ ﴿وزرِ ُّ

ف ن مصفوفة و مبثوثة متفقتان
يف الوزن دون التقفية.
 .1الرتصيح

التقارب قوله سبحانه يف سورة
:662-664
الصفات:
امها ال ِكتاب ال ُمستبِني﴾
﴿وآت ي ن ُ
امها
﴿وهدي ن ُ
ال ُمست ِقيم﴾.

منهجية البحث

املنهج ال ذي يس تخ دم ه
الب اح ث يف ه ذا البح ث هو املنهج
الوصفي الكيفي .و املنهج الوصفي هو

منهج البح ث ال ذي ال يهدف التحليل
على ص ح ة فروض البح ث أو بعبارة
أخرى أنه ال حيتا إىل تص ميم فروض
البح ث .أم ا املنهج الكيفي فهو منهج
البحث الذي فيه نش اط جلمع البيانات
و ال يس تعمل الباحث الرقم إال إعطاء

فنون البديع في سورة الفتح (دراسة تحليلية بالغية
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التفس ي يف اإلنتا (Arikunto, .
).2006: 245
 .6مصدر البيانات

أم ا إج راء اعه ا يف ه ذا
البحث فبتخطيط اخلطوات للحص ول
على النتائج ،و هي كما يلى:

إن مص ادر البي ان ات يف ه ذا البح ث
تتكون من مص ادر أولي ة إىل ج ان ب
ع دد م ن مص ادر ث ان وي ة.
(Marzuki, 2000: 55).
أم ا املص ادر األولي ة فهي القرآن

 قراءة سورة الفتح آية بعد آية استخرا اآليات اليت تتضمن فنونالبديع يف سورة الفتح

الكرمي خاص ة س ورة الفتح .و املص ادر
الثانوية هي كتب التفسي و كتب علوم
البالغة اليت يبحث فيه البديع.
 .3اع البيانات

 القي ام مبط الع ة كت ب علوم البالغ ةملعرفة مشاكل حول البديع
 االستنتا .2حتليل البيانات
نس ب ة بوص ف البي ان ات
املتن اول ة فطريق ة حتلي ل البي ان ات اليت
يس تخ دمه ا الب اح ث هي امل دخ ل

كان هذا البحث نوع من الدراس ة
املكتبية و هي الدراس ة يقص دها اع
البي ان ات و األخب ار مبس اع دة املواد

األس لويب حي ث حيل ل الب اح ث
مض مون الس ورة من جهة أس اليب
الكلم ة تعىن فنون الب ديع يف س ورة
الفتح .أم ا األس لوب فهو طريق ة

املوجودة يف املكتب ة مث ل الكت ب و
اجملالت و غي ذل ك .ف الطريق ة اليت
يس تخ دمه ا الب اح ث يف عملي ة اع
البي ان ات هي طريق ة وث ائقي ة ،و هي

الكاتب أو الشاعر اخلاصة يف اختيار
األلف اظ و ت أليف الكالم ،أو هو
طريق ة خلق الفكرة و تولي ده ا و

احمل اول ة لتن اول البي ان ات من مط الع ة
الكت ب و امل ذكرة امللحوك ة و غيه ا.
).(Arikunto, 2006: 236

إبرازها يف الص ورة اللفظية املناس بة.
(خفاجي.)73 :6993 ،
النتائج
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والنتائج من هذا البحث هي:
 .6اآليات اليت تتضمن احملسنات
املعنوية يف سورة الفتح

اعتمادا على البيانات
وحتليلها ومناقشتها السابقة فلخص
الباحث :اآليات يف سورة الفتح

تفاصلها كما يلي:
 اآليات اليت تتضمن
الطباق :آية ،1 ،5 ،7 ،3

اليت تتضمن الطباق ك حدى
احملسنات املعنوية :آية ،5 ،7 ،3
،67 ،66 ،66 ،9 ،2 ،4 ،1

،66 ،66 ،9 ،2 ،4
،64 ،61 ،65 ،67
 ،34و .39
اآليات اليت تتضمن

 ،34 ،64 ،61 ،65و .39
واملقابلة ك حدى احملسنات املعنوية:
آية  37و  )3( .35أما اآليات
اليت تتضمن السجع ك حدى

املقابلة :آية  37و .35
 .3أما اآليات اليت تتضمن
احملسنات اللفظية يف سورة

احملسنات اللفظية :آية ،5-7
،36-69 ،64-61 ،62-66
 .31-35 ،33-36واملوازنة

الفتح فتفاصلها كما يلي:
 اآليات اليت تتضمن
السجع :آية -66 ،5-7
-69 ،64-61 ،62

ك حدى احملسنات اللفظية :آية
،69-62 ،65-62 ،66-1
 .39-34 ،35-37هذا البحث
يقتصر على الطباق واملقابلة

-35 ،33-36 ،36
.31
اآليات اليت تتضمن

والسجع واملوازنة فحسب .ولذلك
يرجو الباحث ملتعلمي القرآن أن
يرقوا مباحثهم البالغية األخري

املوازنة :آية -62 ،66-1
-37 ،69-62 ،65
.39-34 ،35

حىت جيدوا جودة أساليب القرآن
وروعتها من ناحية اللغة.





االختتام

المراجع والمصادر
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أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين.
( .)6996إعجاز القرآن .بيوت:
دار اجليل

بدرالدين حممد بن عبد اهلل الزركشي.
( .)6922الربهان يف علوم القرآن.
بيوت :دار الفكر.

أىب احلسن على بن أ د الواحدى
النيسابوري .)6996( .أسباب
النزول ،بيوت :دار الفكر.355 .

بديع الزمان سعيد النورسى.)6991( .
املعجزات القرآنية ،استانبول ،دار
سوزلر16 .

أيب احلسن علي بن أ د الواحدي
النيسابوري .)6997( .الوسيط.
بيوت :دار الكتب العلمية.
أ د قالش .تيسي البالغة.)6995( .
جدة :مطبعة ثغر22 .
أ د مصطفى املراغى( .دون السنة) .تفسي
املراغى .بيوت .دار الفكر،26 .

662 ،22
أ د اهلامشى .)6997( .جواهر البالغة يف
املعاىن و البيان و البديع .بيوت:
دار الفكر،262 ،266 ،262 .
236
إنعام فوال عكاوي .)6993( .املعجم

املفصل يف علوم البالغة  :البديع و
البيان و املعان .بيوت :دار الكتب
العلمية.
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جالل الدين السيوطي الشافعي.)6991( .
اإلتقان يف علوم القرآن .بيوت:
مؤسسة الكتب الثقافية،373 .
حامد عوىن .مذكرة يف البالغة.)6957( .
مصر :دار الكتاب العريب656 .

عبد الر ن بن حممد األخضري( .دون
السنة) .اجلوهر املكنون.كديرى:
املعهد اإلسالمي ليبيا كديرى.
علي اجلارمي و مصطفى أمني.)6916( .
البالغة الواضحة .سورابايا:

اهلداية326 .
حممد بن علي بن حممد الشوكاين .فتح
القدير .)6997( .بيوت :دار

الكتب العلمية،623 ،57 ،52 .
354 ،236
حممد عبد املنعم خفاجي و إخوانه.
( .)6993األسلوبية و البيان
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العريب .القاهرة :دار املصرية اللبنانية
161 .
حممد علي الصابوين .)3662( .التبيان يف

علوم القرآن .جاكرتا :دار الكتب
اإلسالمية12 .
حممد علي الصابوين .خمتصر تفسي ابن
كثي( .دون السنة) .سورية :دار
العلمي العرب229 .
حممود األلوسي البغدادي .رو املعاين.
( .)6997بيوت :دار الكتب
العلمية322 .
حممود السيد شيخون .البالغة الوافية.
( .)6995القاهرة :دار اليبان
للنشر،96 ،7 .
حممود شيخون ،حماضرات يف علم ا لبديع.
( .)6947القاهرة :دار الطباعة
احملمدية7 .
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