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، صــائت وصــات يــصوت صــوتًا فهــو، صــوت فــالن تــصويتا أي دعــاه: يقــال، اللغـة يف         

ورجــل صــائت حــسن ، وكــل رضب مــن األغنيــات صــوت مــن األصــوات، بمعنــى صــائح
  .حسن  له ذكر: ورجل صيت، الصوت شديده

 مرورًا بمواضع يـشكل مـن خالهلـا مقاطعـًا ومصدر الصوت يكون بخروجه من الرئتني  
فتحـدث عـن حـدوث ، وقد عرفه ابـن جنـي تعريفـًا شـامًال يغطـى جوانبـه، حتى يسمع صوتاً 

 خيرج مع النفس مستطيال متصال حتى يعرض لـه يف احللـق والفـم والـشفتني ": الصوت قائال ً
  . "فًا فيسمى املقطع أينام عرض له حر، مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته

كام عرفه ابن سينا ــ الذي يعد من رواد البحث الصويت بعد اخلليل بن أمحد وابن جنـي ــــ   
 احلرف هيئة للصوت عارضة له يتميز هبا عن صوت آخر مثلـه يف اجلـدة والثقـل متيـزًا ": بقوله

   "يف املسموع 
، الـذي نـسمعه ونحـسه ذلك "وعرفوه بأنه ، كام كثرت الدراسات الصوتية عند املحدثني  

يؤديـه ، وهو بذلك عمليـة نطقيـه تـدخل يف جتـاوب احلـواس وعـىل األخـص الـسمع والبـرص
ــة ــي حرك ــاز النطق ــسمعه األذن، اجله ــني ، وت ــي ح ــاز النطق ــة اجله ــض حرك ــني بع ــرى الع           وت

  . "أدائه 
                                                

دار : عبـد احلمـــيد هنـداوى، ط/،  ت٤٢١ / ٢: كتاب العني،  للخليل بن أمحــــد الفراهيدى:ينظر) ١(
 .م٢٠٠٣) لبنان–بريوت (الكتب العلمــية 

 .١٩ / ١: رس صناعة اإلعراب، البن جني )  ٢(
 .م٢٠٠٢دار غريب ـــ القاهرة :  ،  ط ١٠١: علوم الصوتيات عند ابن سينا،  حممد صالح الضالع ) ٣(
،  مكتبـة اخلـانجى ـــ ٨٣: رمـضان عبـد التـواب /املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي،  د) ٤(

 .م١٩٨١أوىل : القاهرة،  ط 
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ــذا االهــتامم ــل ه ــة األصــوات ك ــام نالــت دراس ــال"ألن ، وإن ــيلة لإلع ــو الوس ن أو الــصوت ه
فالـصوت يأخـذ أبعـادًا دالليـة ومجاليـة تـؤثر يف نفـسية املتلقـي وحتـسه عـىل تقبـل .. "الكالم

 ما أذن اهللا ليشء مـا أذن لنبـي حـسن الـصوت يتغنـى "  ) (مصداقًا لقول الرسول ، اخلطاب
  . "جيهر به ، بالقرآن

،  يف وقـت مبكـرعىل أن البحث يف طبيعة العالقـة بـني الـصوت ومعنـاه بـدأ عنـد العـرب  
واستخراج األحكام الـرشعية منهـا ، وخاصة عندما واجهوا مشكل اآليات القرآنية وإعجازها

وبيـان أوجـه إعجـازه اللغـوي مـن جهــة ، إلدراكهـم مـا هلـذا مـن أمهيـة يف فهـم الـنص القـرآين
  .أخرى
وإن ، حيـاء بـهوأقروا بأثرها يف استدعاء املعنى واإل، فالقدماء قد تنبهوا إىل الداللة الصوتية  

  مل حيددوا لإلفصاح عنه عبارة كالتي نستخدمها يف عرصنا احلارض 
فوصـفوها باجلزالـة ، فقد تعرضوا لذلك من خالل حديثهم عـن فـصاحة اللفظـة املفـردة  

، حيث وجدوا يف األلفـاظ قـيام تأثرييـة مجاليـة، وغري ذلك من األوصاف، والسالسة والطالوة
جعلـوا  وإنـام، فلم هيملوا جانب املعنـى حلـساب اللفـظ، ة ومركبةترتبط بجرس الكلامت مفرد

 يقـول أبـو هـالل .الذوق واحلس املرهف فيصال يف الوقـوف عـىل احلـسن ومتييـزه عـن القبـيح
                                                

 .م٢٠٠٢أوىل : ،  دار غريب القاهرة، ط ٤٨: حممد حممد داود / الداللة والكالم،  د ) ١(
اَملـاِهُر بِـالُقْرآِن َمـَع «: )�(َقـْوِل النَّبِـيِّ : ( ،  َبـاُب )التوحيـد ( :كتاب أخرجه البخاري يف صحيحة،  ) ٢(

َرِة  : دار طـوق النجـاة،  ط : ارص،  ط حممد زهري بـن نـارص النـ/ ،   ت )٧٥٤٤( ،  رقم )الكَِراِم الـَربَ
 .هـ ١٤٢٢أوىل 

الفجالـة ـ (،  دار هنـضة مـرص ٤٥٥: محـد أمحـد بـدوي أ. أسس النقـد األديب عنـد العـرب،  د: ينظر )  ٣(
 ).ت.د) (القاهرة
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 وشـهدت قومـا يــذهبون إىل أن الكـالم ال يـسمى فـصيحا حتــى جيمـع مـن هــذه ": العـسكري
  "النعوت فخامة وشدة وجزالة 

 إن الفــصاحة ":  الطيـب مؤكــدًا معرفــة العـرب هبــذه الناحيـة الــصوتيةعبــد اهللا/ يقـول د  
وكثريا ما كـان األوائـل يـستعملون ... .باملعنى االصطالحي القديم كان يراد هبا  رنني األلفاظ 

    "لفظة اجلزالة ويعنون هبا  رنني األلفاظ 
علنـا نستحـرض عظمـة اهللا  وىف هذا املقام يطيب لنـا أن نـذكر تلـك اآليـة الكريمـة التـي جت  

: : حيــث قولــه تعــاىل، ســبحانه يف الــصالة اجلهريــة
وأحـرض ، بـه واإلنـصات لـذلك أوقـع يف الـنفسفاجلهر بالصوت والتطريـب  

ومن ثم كان النطـق بـالكلامت ذي أمهيـة كبـرية يف ، ..وأدعى ألن تكون الصالة مقبولة، للقلب
كـام يـضفى ، ا عـىل نقـل مـا تعـتلج بـه الـنفس حمـسوسا ملموسـالقدرهت، تصوير املعاين املختلفة

  .عليها عنرصا من عنارص احلياة املتفاعلة  بني املرسل واملستقبل
 البالغة الصوتية هي كل وسيلة صوتيه يتحقق فيهـا مفهـوم البالغـة بمعناهـا "ومن ثم فـ   

أن نتجــاوز اإلطــار : األول: فالبــد فيهــا مــن مالحظــة أمــرين، املــصطلح عليــه عنــد البالغيــني
الـصويت بجرســه وإحيائــه وإيقاعــه واعتدالـه إىل مــا حيدثــه مــن إبـراز املعنــى وتأكيــده وتسلــسله 

  .وانتظامه

                                                
 –املكتبـة العـرصية :  عـىل البجـاوي،   وحممـد أبـو الفـضل إبـراهيم،  ط : ،  ت ٨: كتاب الصناعتني ) ١(

 .ـه١٤١٩بريوت 
 . م١٩٥٥أوىل  :   مرص،  ط –،  مطبعة مصطفى احللبي ٤٥٨ / ٢: املرشد إىل فهم أشعار العرب،  ) ٢(
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ومتـى الحظنـا صـلة مـا . .أن يتحقق باألداء الصويت مطابقة الكالم ملقتىض احلال :والثاين  
أن نـرتدد يف اعتبـار هـذا فال ينبغي حينئـذ ، بني اجلرس واإليقاع وبني حال املتكلم أو املخاطب

  . "من البالغة الصوتية 
ممـا يـشعر أن نغمـة ،  فقد يستطيع اإلنسان أن يتحسس داللة الكلمة من وقعها املوسيقى"  

وهلـذا يالحـظ يف كثـري مـن النـصوص ، بعضها مناسـبة متامـا ملـا اسـتعملت فيـه مـن الـدالالت
  . "ظ مع سياق دون آخر إذ تنسجم بعض األلفا، مراعاة الطبيعة الصوتية للفظة

فإنه بذلك يستثمر ما لأللفاظ مـن قـوة ، فاملنشئ حني يؤثر لفظًا عىل آخر يراد فه يف املعنى  
بحيث يؤدى هبا فضال عن معانيها العقلية كل ما حتمل يف أحشائها مـن صـور مـدخرة ، تعبريية

  .ومشاعر كامنة لفت نفسها لفا حول هذا املعنى 
كمـن يف األلفـاظ مـن دالالت يوص املبدعة هي التي تكشف الستار عام وإذا كانت النص  

وظالل معاين عن طريق جرسها الناتج من ائتالف أصواهتا ـــ  فإن أحاديـث البيـان ، وإحياءات 
النبوي تعد من أبـرز النـصوص التـي كـان للبالغـة الـصوتية فيهـا أثـرًا قويـًا ؛ إذ اسـتطاعت أن 

وتـساهم ، وتعـرب عـن غايتــــه وقـصده، رض النبوي املطلوبتؤدى دورها يف الكشف عن الغ
، شـدة ورخـاوة  بـام يزيـد مـن انتبـاه الـسامع ، قوة وضـعفا: )�(يف خلق إيقاع ينسجم ومراده 

  .ما دام مجال اإليقاع وروعته يستهوى كل اخللق، وحيقق إقباله
                                                

ــراهيم شــادي/البالغــة الــصوتية يف القــرآن الكــريم،  د) ١( ــاج ١١: حممــد إب ،  الــرشكة اإلســالمية لإلنت
 .م١٩٨٨هـ ــــ ١٤٠٩أوىل : ، ط)الرسالة( والتوزيع

) ماجــستري(،  أطروحــة ٤٠ ــــــ٣٩: عــامر حـسن الــسعد / ة يف الرتكيــب،  د داللـة األنــساق البنائيــ) ٢(
 . م ١٩٩٥خمطوطة بكلية اآلداب ـــ جامعة البرصة،  

 .م  ١٩٤٥ القـاهرة -زكى نجيب حممود / ، ترمجة ٧٦:   تشارلتن –فنون األدب : ينظر )  ٣(
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، وص األدبيـةومن هنا يتضح أن الصوت أصبح مالزما للبحث البالغي يف احلكـم عـىل النـص
ثـم ، وهذا يمثل جهدًا صوتيًا يف البالغة العربية بعد أن كانـت يف أول أمرهـا مالحظـات جزئيـة

تلــك التــي شــكلت فــيام بعــد ، مــا لبثــت أن حتولــت إىل مــصطلحات يف كتــب البالغــة العربيــة 
  .البحث البالغي
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وكامهلـا البالغـي الـذي يتـسم باتـساع ، بخصائصها اللغويـة) �(أحاديث النبي متتاز   
  .ومطابقة مدلوهلا مقتىض احلال، وتساوق ألفاظها، عباراهتا

واملعلوم أن لكل لفظ خصائصه املتميزة التي جتعل منـه وحـدة صـوتية تـؤدي الكثـري   
وداخــل ، ن جهــة ذلــك أن للفــظ يف ذاتــه مــ..وحتقــق الكثــري مــن الغايــات، مــن الوظــائف

املرتبطـة بالقـدرة  الرتاكيب التي يرد هبا من جهة أخرى العديد من جماالت التعبري والتـأثري
  . عىل استخدام طاقاته الصوتية والداللية

وكان من بني القضايا التي شغلت اللغويني والبالغيني عىل السواء قضية العالقة بني   
ممـا ، ليه من مالحظة الصلة القوية بينهاموما يرتتب ع، أجراس احلروف وأصوات األفعال

وأن الــصوت ، يقــول بـأن الـصوت األقـوى قــد جعـل للفعـل األقـوىحـدا بـابن جنـي أن 
      األضعف قد جعل للفعل األضعف وهكذا 

بل كل مطلع منـه وختـام بأسـلوب ، والبيان النبوي الرشيف يمتاز يف كل حديث منه  
واحلديث النبوي الرشيف يـسري عـىل ، تها لغة موسيقيةذاك ألن العربية بطبيع، إيقاعي فني

فتميز أسلوبه باإليقاع الـصويت املعـرب واجلـرس الالفـت ، سنن العربية وأساليبها يف التعبري
  .املؤثر
 َأَنا ": فيقول، يرصح بأثر نسبه يف قريش واسرتضاعه يف بني سعد) �(ولذا وجدناه   

  ."َساِين لَِساُن َبنِي َسْعِد ْبِن َبْكٍر َولِ ، َأَنا ِمْن ُقَرْيشٍ ، َأْعَرُبُكمْ 
                                                

 ).ت . د( رابعة :   العامة للكتاب،  ط اهليئة املرصية:     ط ٦٦ /  ١: اخلصائص البن جني : ينظر )  ١(
بكــرى حيــاين،  و /، ت)٣١٨٨٤(رقــم : كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال للمتقــى اهلنــدي )  ٢(

= اإلبانـة واإلفـصاح: و اإلعراب .  م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١خامسة : صفوت السقا مؤسسة الرسالة ط 
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ألن يكـون ، فـضًال عـن التـدبري اإلهلـي) � (ولعل هذا يفرس الرس األعظم يف بالغته  
M : وهـو مــا أكـده قولــه تعــاىل، أفـصح العــرب

Lآلية تدل عىل أنه تعـاىل خـص باملثـل األعـىل يف فا
  .فصاحة اللسان وروائع البيان

ال ، فـصل،  حلـو املنطـق": وفـصاحته) �(قالت أم معبد يف وصفها ملنطـق الرسـول   
  ") �(وكان جهر الصوت حسن النغمة ، كأن منطقه خرزات نظمن، وال هذر، نزر

، وعـن الغرابـة واالبتـذال، ضطراببعيدة عن التكلف واال) �(ولذا جاءت ألفاظه   
، أو ختلقًا كالتشدق، واللثغة، سليمة من عيوب املنطق سواء أكان ِخلقيًا كالتمتمة و الفأفأة

M:)�(قال ، والثرثرة، والتفيهق

 L   

                                                                                                                   
دار إحيــاء الــرتاث   عــرب،: ان العــرب لــس: ينظــر . عـن الــيشء،  وأن ال يلحــن القائــل يف كالمــه=

 .م١٩٩٩هـ  ــ ١٤١٩ثالثة : ،  ط ) لبنان –بريوت ( مؤسسة التاريخ العريب . العريب
    ١١٣: سورة النساء )  ١(
 القـاهرة –،  دار املعـارف ٢١٤: محـد مجـال العمـري / السرية النبوية يف مفهوم القـايض عيـاض،  د ) ٢(

 .  م١٩٨٨
ِذْكـُر ِخـَصاٍل َمـْن ُكـنَّ فِيـِه اْسـَتَحقَّ ُبْغـَض ( :،  بـاب )الـرب واإلحـسان: (كتـاب،  صحيح ابـن حبـان)  ٣(

اُه )�(اْملُْصَطَفى  :    بـريوت،  ط –شعيب األرنؤوط،  مؤسـسة الرسـالة / ،  ت )٥٥٥٧(،  رقم ) إِيَّ
 . م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤ثانية 
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يفتـتح الكـالم ، ضـليع الفـم  ":  بأنـه كـان)�(يقول الرافعي واصفًا منطق الرسـول   
ال يقتــرص عــىل حتريــك الــشفتني ،  تكلــموكــان يــستعمل مجيــع فمـه إذا، وخيتتمـه بأشــداقه 

وكانـت العـرب تـتامدح بـسعة الفــم وُتـذم بـصغره ؛ ألن الـسعة أدل عـىل امــتالء ، فحـسب
وألن طبيعـة لغـتهم ، وإشـباع ذلـك يف   اجلملـة، وجهارة األداء، وحتقيق احلروف، الكالم

هـا إال أن يبلـغ وال تبلـغ متام، وال حتُسن يف النطـق إال بـه، وخمارج حروفها تقتيض هذا كله
إذ كانت الفصاحة راحة إىل حسن املالئمة ، وهو يعد ميزهتا الظاهرة يف أفصح أساليبها، فيها

ــروف باعتبــار أصــواهتا وخمارجهــا       حتــى يــستوي تأليفهــا عــىل مــستوى اإليقــاع ، بــني احل
                           "اللغوي 

ال يبطئ بطئًا ملحوظاً ، معتدالً يف إلقاء كالمه كان )�(ويف هذا وغريه ما يشري إىل أنه   
، يفخم احلروف حني ينطق هبا، عذب األلفاظ، جهريه، وأنه كان حسن الصوت، وال ُيرسع

  .وال يعمد إىل التكلف وال يرضاه، ليس به عيب ِخلقي جيور عىل احلروف
، بوجـه خـاص) � (         كام ال يمكن لنا أن نغفل دور األداء القرآين وأثـره عـىل الرسـول

 ويبقي وجه آخر من تأثري القرآن يف اللغة وهو ":  يف قول الرافعي–وعىل العربية بوجه عام 
وإن ضـعفت ، وتيـسري ذلـك ألهلهـا يف كـل عـرص، إقامة أدائها عىل الوجه الذي نطقوا بـه

بحيث لوال هذا الكتاب الكريم ملا وجد عـىل األرض أسـود ، األصول واضطربت الفروع
وكيـف تقـيم ، كيف كانت تنطـق العـرب    بألـسنتها، وال قبل اليوم، ر يعرف اليوموال أمح

                                                
 – بتـرصف،  دار الكتـاب العـريب ٢٠٢:  إعجاز القرآن والبالغة النبوية،   مصطفى صـادق الرافعـي ) ١(

،  دار هنـضة ٢٠: ،  للعقـاد )�(عبقريـة حممـد : وينظـر.  م٢٠٠٥- هــ ١٤٢٥ثامنة،   : بريوت،  ط 
 .) القاهرة–الفجالة (مصـــر للطبع والنرش 
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وهذا أمر يكون يف ذهابه ذهاب البيان العريب مجلته أو عامته ؛ ألن ، وحتقق خمارجها، أحرفها
    "ومداره عىل الوجه الذي تؤدى به األلفاظ ، مبناه عىل أجراس احلروف واتساقها

 يتوقـف قـدر – وهو النموذج األسمى يف البالغة الـصوتية –لقرآن الكريم        وهلذا فإن ا
           : )�(ومـن هنـا نـدرك مغـزى قولـه ، كبري من مالحظة تلك امليـزة فيـه عـىل حـسن تالوتـه

ولكنه حسن األداء بالتزام ، فليس املقصود هنا التطريب  "زينوا القرآن بأصواتكم "
فإن هذا من حسن ، ..من مد وغن وإظهار وإخفاء، عد التالوةالنطق الصحيح ومراعاة قوا

  .ويربز دور األصوات يف إبراز املعاين ، اإللقاء الذي يزين القرآن
 النفعالـه القـوى بـالقرآن وبـام ؛ هـو رائـد األداء األول)�(ومن هنا فالرسول حممـد   

ددة هبـرت العـرب يشتمل عليه من إيقاع صويت متعدد األنواع يـؤدي وظـائف مجاليـة متعـ
  .وأدهشتهم

ولعل .  . ولذا امتاز احلديث النبوي  بالتفوق األسلويب واإلقناع العقيل واإلمتاع النفيس  
 و فصاحته كانت توقيفية من اهللا ـــ تعـاىل ــــ؛ فقومـه )�(الرس يف ذلك يعود إىل أن بالغته 

 موسـيقية عاليـة ؛ ملـا و قيمـة، أدركوا ما للكلمة مـن مكانـة سـامية، كانوا أهل بالغة وبيان
فكــان ،  علــيهم بــسالحهم)�( ومــن ثــم فقــد ظهــر، عايــشوه مــن فنــون الــشعر واخلطابــة

   .وخفي الرتاكيب ما ال يعرف غريه، يعرف من دقائق اللغة، وأقواهم بياناً ، أفصحهم لساناً 

                                                
 .٥٩: إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي ) ١(
دار : حممـد عبـدالباقي، ط/،  ت) حـسن الـصوتيف( :بـاب،  ٤٢٦/ ١أخرجه ابن ماجـة يف سـننه،  ) ٢(

 )بدون(إحياء الكتب العربية 
م،  والبالغة الـصوتية ١٩٨٢  اهليئة املرصية العامة للكتاب ٢٣: فن اإللقاء، عبد الوارث عرس :ينظر) ٣(

 .١١: يف القرآن الكريم
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 وال نمنع أن يكون من فصحاء العربية من يشاركه فيها ": يقول الرافعي موضحًا ذلك  
ام الشأن الذي انفرد به ،  أو يف بعضها- الفصاحة  أي–  ) �( فإهنا مظاهر للكالم ال غري؛ وإنَّ

أنه ُمنزه عن النقص الذي يعرتي الفصحاء من جهتها أحيانًا كثرية ؛ ألهنا طبيعية فيه؛ وألن 
حتـى ، من ورائها تلك النفَس العظيمة الكاملَة التي غلبت عىل كل أثر إنساين يـصدر عنهـا

وحتى كأن كل عمل منها هو ، وال يؤخذ عليه مأخذُ ، امُهلا عىل نظام ال ُتعد فيه الفلَتةُ قرت أع
  .كذلك يف أصل الرتكيب وطبع اخللقة

أما غريه فإن طباعه ال تواتيه يف كل منطق ويف كل عبارة؛ بل ربـام غلبـت َخـصلَة عـىل   
 يف معناه فخرج مـن وربام َرك لفظه لبعض الضعف، وربام ختاذلت طبيعة من طباعه، أختها

أو تراَجع طبُعه لسبب مـن ، وربام اضطربت نفسه يف حالة من األحوال، عادته يف النطق به
  . ".. .ويضطرب كذلك منطقه، األسباب؛ فيضطرب كالمه

،  البيان النبوي كالقرآن املجيد يف اهلداية والغاية"ومن مجوع تلك النصوص ندرك أن   
، واليـرس والعـرس، يـصورها يف الرضـا والغـضب) �(رسـول لكنه النطق املبارش لـنفس ال

، فالقيم الصوتية فيه هـي قـيم شـعورية متليهـا املواقـف، ومجيع األحوال، واحلرب والسلم
وهلـذا يف ، وقـد تعلـو فتقـاس بأركـان الـوزن الـشعري، وهي عند البالغيني تقاس بالبـديع

زن الـسمعي مـن أثـر وجـداين كـام صـحب الـو،  اهتموه بالـشعر)�(القرآن ويف بيان النبي 
، ومع حماولة اإليضاح لتلك اخلصيصة الـصوتية يف احلـديث. .حيسون يف الشعر قريبًا منهام

وتعانق معانيه ، نجد أنه عىل جانب من التنغيم النافذ إىل الروح ندركه دائًام يف حسن جرسه
  . "يدفع بعضها بعضًا يف نشاط وتشابه ، وتتابع موجاته

                                                
 .٢٠٤-٢٠٣: إعجاز القرآن والبالغة النبوية ) ١(
دار اقرأـــ : ، ط٢٧٦ــــ ٢٧٥: كـامل عـز الـدين/ الوجهـة البالغيـة،  داحلديث النبوي الـرشيف مـن) ٢(

 . م١٩٨٤هـ ــــ ١٤١٤أويل: ، ط
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ــ   ــصوتية وىف هــذا الك ــات ال ــي توفرهــا اإليقاع ــذة الــسمعية الت ــىل أن الل ــد ع الم تأكي
حيث يتأثر املتلقي ، لألحاديث النبوية تعد سببًا قويًا يف انتشارها وكثرة ترديدها عىل األلسنة

ويبلغ التـأثري مـداه عنـدما ، هبذا اإليقاع قبل الوصول إىل ما حتمله اللفظة من  معان وصور
 مـن توجيـه )�( املعنى وإيقاعه الصويت تعبـريًا عـام أراده الرسـول تلتقي يف نفسه  دالالت

  .وإرشاد
سواء من ناحية ، ومل يكن هذا التأثري الصويت للبيان النبوي إال خلصوصية بنائه الصويت  

ومدى انسجامه مع املعاين التي هيدف إليهـا ، أو إيقاع احلديث بأكمله، أو اجلمل، الكلامت
والعني تعـشق ، ألن األذن ترتاح إليه وتألفه، ع  باملعنى إىل العقلمما يرس، احلديث الرشيف
  .كل مجيل وتأنسه

  :  فموسيقى احلديث النبوي تنطلق من" إذن   
 .التي تكون املوسيقى الداخلية للكلمة، حروف الكلمة الواحدة -١
 .ومن الكلامت جمتمعة يف مجلة تكون املوسيقى الداخلية للجملة -٢
  . "ي تكون موسيقى الكالم الت، ومن اجلمل للحديث -٣

واعتامدًا عىل ما سبق وغريه يمكن رد منابع اإليقاع الصويت الظاهرة يف البيان النبـوي   
  : إىل ما يأيت

فـال خيفـى أن ، البالغة الصوتية النابعة من تآلف أصوات احلروف يف اللفظة الواحدة -١
فينـتج عـن ، للفـظاألصوات متفاوتة يف اجلرس يقـرع بعـضها بعـضًا حـني جتتمـع يف ا

                                                
املكتـب اإلسـالمي : ، ط ٧٩  – ٧٨: حممد الـصباغ /،  د)مصطلحه،  بالغته،  كتبه(احلديث النبوي ) ١(

 .  م١٩٩٠ هــ  ـــ١٤١١
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فضال عن األصوات املكررة  املنترشة عـىل طـول ، تقارعها املتناغم لغة موسيقية مجيلة
 . وأثرها ىف توجيه الداللة، النص

فاأللفـاظ ، البالغة الصوتية النابعة من تآلف الكلـامت حـني تنـتظم يف فقـرات ومجـل -٢
، رعها لغة موسيقية مجيلـةفينتج عن تقا، املفردة يقرع بعضها بعضًا حني جتتمـــع أيضاً 
فهي ليست يف احلقيقة إال تفنناً ، وغريها، السيام املحسنات البديعية كاجلناس والسجع

وحتـى يـسرتعي ، حتى يكـون لـه نغـم موسـيقي، يف طرق ترديد األصوات يف الكالم
وبراعـة يف ، فهو مهارة يف نظـم، كام يسرتعي القلوب والعقول بمعانيه، اآلذان بألفاظه

وهـو ، جيمعهـا أمـر واحـد، وتعـددت طرقـه، ومهام اختلفت أصـنافه،  وتنسيقترتيب
 .ووقع األلفاظ يف األسامع  ، العناية بحسن اجلرس

ــتظم باتــساقه وائتالفــه يف احلركــات ، فللبيــان النبــوي نظــام صــويت ومجــال لغــوي   تن
الصويت هو أول يشء فهذا اجلامل ، والسكنات واملدات والغنات اتساقًا عجيبًا وائتالفًا رائعاً 

كام أن .  . أما اجلامل اللغوي فيتميز برصف احلروف وترتيب الكلامت، أحسته اآلذان العربية
وكـذلك قدراتـه ، فهو له تعـابريه الفريـدة، للبيان النبوي تعامًال خاصًا مع احلرف والكلمة

ت حية معاشة كام لو كان، وعرض التجربة، وتعميق املالمح، التعبريية لتقديم الصورة الفنية
  .وإيقاع الكلامت ، وجرس احلروف، فهو قد ُبني عىل تقطيع األصوات، تتخلق أمامنا

                                                
،  ١٧٣ – ١٨٦: ،  جملـة املوقـف األديب ٣٧٩: م جندا ري إبراهي/اإليقاع يف القصة القرآنية،  د: ينظر) ١(

، ٤١:جميـد عبـد احلميـد نـاجى/واألسس النفسية ألسـاليب البالغـة العربيـة، د. م٢٠٠٢  –دمشق 
 .م١٩٨٥املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت 

 –لة ،  مؤســسة الرســا٢٩ – ٢٨: مــدخل إىل نظريــة األدب اإلسـالمي،  عــامد الــدين خليـل : ينظـر )  ٢(
 . م١٩٨٨بريوت 
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فموســيقى ، عـىل أن البيـان النبـوي الـرشيف تربطـه باملوسـيقى اللغويـة عالقـة وثيقـة  
وأكثرها تناغًام ، وأفضلها تأثرياً ، األحاديث النبوية الرشيفة من أروع أنواع املوسيقى اللغوية

وترتيـب احلـروف واجلمـل حـسب ، نسجامًا ؛ ألهنا موسيقي ناشـئة مـن ختـري الكلـامت وا
وهي بذلك ، وما بينها من تناسب يف اجلهر واهلمس والشدة والرخاوة، أصواهتا وخمارجها

 الروح حتى تستجيب ءوإذ كا، ال خترج عن كوهنا موسيقى لغوية هدفها هز مشاعر النفس
  ألمر اهللا وتنقاد لرشعه

ومجال ، وروعة أسلوبه، أن البيان النبوي يف تناسب مفرداته وعباراته: وخالصة القول  
: جيتمـع فيـه، يغدو أرقى نص أديب وأخلده بعـد القـرآن الكـريم، وعذوبة موسيقاه، صوره

، وجرس الكلامت، واحلوار، وكثريًا ما يشرتك الوصف، والتصوير باحلركة، التصوير باللون
، واألذن، تتمالهـا العـني، يقى السياق يف إبـراز صـورة مـن الـصوروموس، ونغم العبارات

، فاملعاين ترسم، وهو تصوير حي ال خطوط جامدة، والوجدان، والفكر، واخليال، واحلس
  .وهي تتفاعل يف نفوس آدمية أو مشاهد من الطبيعة ختلع عليها احلياة

                                                
 .١٦٨-١٦٧: إعجاز القرآن والبالغة النبوية  :  ينظر )  ١(
هذا كالم الشيخ سيد قطب عن القرآن وظفته هنا يف الكـالم عـن إيقـاع احلـديث النبـوي الـرشيف،  )  ٢(

: دار املعــارف،  ط : ،  ط ٣٤: التــصوير الفنــي يف القــرآن :  خلــروجهام مــن مــشكاة واحــدة،  ينظــر 
 . م١٩٨٠ تاسعة
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، وتـأثريه يف املتلقـي، نغم أثر يف توجيه الكالم وفهم أبعـادهإذا كان لألداء الصويت وال  
، فإن ذلك يستدعي التساؤل عـن العالقـة بـني هـذا العنـرص األدائـي الـصويت وبـني املعنـى

أو أنـه يمكـن ، وهل يتحتم عىل اإليقاع أن يكون خاضعًا ملتطلبات املعنـى ووظـائف اللغـة
  ارص املتعة واجلامل ؟وما يتصل هبا من عن، أن يأيت ملجرد املوسيقية

وقـــــد انطلقـوا ، لقد كان لعلامء اللغة العـرب املحدثني آراء متباينة حول هذه القضية  
وإمـا ، لينتهوا إما إىل إنكار هذه املناسبة، )املناسبة الطبيعية بني األلفاظ ومعانيها(من فكرة 

  .إىل اإلقرار هبا عن اقتناع كامل
: يف قولـه  الصوت والداللة عىل يد اخلليل بـن أمحـدوكانت بداية حماوالت الربط بني  

وتومهـوا يف صـوت البـازي ، رص: فقـالوا، كأهنم تومهوا يف صوت اجلندب استطالة ومداً "
ــالوا ــًا فق ــوت "رصرص : تقطيع ــل ص ــاع) رص(جع ــل ، الســتمراره دون انقط ــنام جع بي

  .حكاية لصوت البازي ملا فيه من انقطاع) رصرص(
واالرتبــاط الواقــع بــني ،  مــن علامئنــا  قــد فطنــوا إىل العالقــة القائمــةواحلــق أن كثــرياً   

ومـن ذلـك ، وهي العالقة التي أكدها ابن جنـي منـذ القـدم، اإليقاع الصويت وأثره الداليل 
وهنـج ، فبـاب عظـيم واسـع،  فأما مقابلة األلفاظ بام يشاكل أصواهتا من األحداث": قوله

 مـا جيعلـون أصـوات احلـروف عـىل سـمت اً م كثـريوذلـك أهنـ. ند عارفيـه مـأموممتلئب ع
وأضـعاف ، وذلك أكثـر ممـا نقـدره، فيعدلوهنا هبا وحيتذون عليها، األحداث املعربَّ هبا عنها

  .ما نستشعره

                                                
فؤاد عـىل منـصور،  /  ت ٤١ / ١: املزهر يف علوم اللغة للسيوطي :  وينظر .  ١٥٤ /٢: اخلصائص ) ١(

 . م١٩٩٨ –هـ١٤٨١أوىل : دار الكتب العلمية ـــ بريوت،  ط 
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فاخلضم ألكـل الرطـب كـالبطيخ والقثـاء ومـا كـان ،  خضم وقضم : من ذلك قوهلم  
ضمت الدابة شعريها ونحـو ق: والقضم للصلب اليابس نحو، نحومها من املأكول الرطب

ــب.  ذلــك ــاء لرخاوهتــا للرط ــاروا اخل ــسموع ، فاخت ــابس حــذًوا مل والقــاف لــصالبتها للي
  .األصوات عىل حمسوس األحداث

: قال اهللا سـبحانه، والنضخ أقوى من النضح، النضح للامء و نحوه: ومن ذلك قوهلم  
M Ì  Í Î L   تهـــا-فجعلـــوا احلـــاء -ء واخلـــا،  للـــامء الـــضعيف-لرقَّ

  . " ملا هو أقوى منه -لغلظها
وأن ، مهـًام يف الداللـةفابن جني بحسه املرهـف أدرك أن إيقـاع الـصوت يلعـب   

 ومـن ذلـك ": ويـدلل عـىل ذلـك بقولـه، اإلبدال الواقع بني األصوات يولد داللـة جديـدة
، ل وذلك أن الطـاء أحـرص للـصوت وأرسع قطًعـا لـه مـن الـدا، اً والقط عرض، القد طوال

والـدال املامطلـة ملـا طـال مـن األثـر ، فجعلوا الطاء املناجزة لقطع العرض؛ لقربه ورسعتـه 
   "وهو قطعه طوالً 

وإنام حاول الكشف ،  ومل يقف ابن جني عند حد العالقة بني األلفاظ وأصواهتا فقط  
وهـذا  ، لرتتيب أصواهتا يف الكلمةعن العالقة بني جرس احلروف وترتيب األحداث 

وذلـك . واحلكمة أعىل وأصنع،  ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر": املعنى نجده يف قوله
،  أهنم قد يضيفون إىل اختيار احلروف وتشبيه أصـواهتا باألحـداث املعـربَّ عنهـا هبـا ترتيبهـا

                                                
 .٦٦: سورة الرمحن ) ١(
  .  ١٦٠-١٥٩ /٢: اخلصائص البن جني ) ٢(
 .  ١٦٠ / ٢: السابق ) ٣(



 

 - ١٧٣٦ -

. وتوسـيط مـا يـضاهي أوسـطه، وتأخري ما يضاهي آخـره، وتقديم ما يضاهي أول احلدث
واحلــاء ، فالبــاء لغلظهــا تــشبه بــصوهتا خفقــة الكــف عــىل األرض. حــثب: وذلــك قــوهلم

والثاء للنفـث ، لصحلها تشبه خمالب األسد وبراثن الذئب  ونحومها إذا غارت يف األرض
أم أّي شـك يعـرض ، فأّي شبهة تبقى بعده، وهذا أمر تراه حمسوًسا حمصال. والبث للرتاب

  ."عىل مثله 
حرصًا منه عىل ، ة يف كل نقطة يتحدث فيها مدعًام فكرتهويرسد ابن جني أمثلة متعدد  

ليـصري بمعاجلـة هـذه القـضية متقـدما مجيـع علـامء اللغـة ، اكتشاف خفايا اللغـة وأرسارهـا
  .املحدثني

ــن دالالت    ــشف ع ــي يف الك ــن جن ــج اب ــىل هن ــاروا ع ــذين س ــة ال ــامء العربي ــن عل وم
يف حديثه عن إبدال احلـروف ومـا السيام ، )مقاييس اللغة(يف معجمه ) ابن فارس(األلفاظ

اُء يـدالن : )َفـرَّ  (": و من ذلك قولـه، يلعبه من دور مهم يف أداء دالالت خمتلفة اْلَفـاُء َوالـرَّ
ُل : عىل معان َثالَثةٌ  َوالثَّـاِين ِجـنٌْس ِمـَن ، فّر عن أسنانه إذا تبـسم: يف قوهلم، االْنكَِشاُف : األَوَّ

َيَوانِ  ـة َوالَطـْيش: َوالثَّالِـُث ، ولـد البقـرةالفرير وهـو : يف مثل، اْحلَ رجـل فرفـار : يقـال، اِخلفَّ
ـة) َفـزَّ (و.بمعنى طـائش َيـُدلُّ َعـَىل ) َفـضَّ (و ، َيـُدلُّ َعـَىل االْنتِـَشار) َفـّش (و، َيـُدلُّ َعـَىل اِخلفَّ

  . يدل عىل حماكاة الصوت) َفغَّ (و، َتُدلُّ َعَىل الَكَراَهة) َفظَّ (و، الَتْفِريق والَتْجِزَئة
ويستـشهد ، كام ذهب الفخر الرازي إىل تقرير داللـة الـصوت عـىل أهنـا داللـة طبيعيـة  

اَحــِة  َأِو األمل مـثًال بقولـهباألصوات التي يعرب هبا اإلنـسان  َعاِل ،  َأْخ ": ِعنْـَد الرَّ َوِعنْـَد الـسُّ

                                                
 .  ١٦٥ /٢: السابق ) ١(
 ).  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩  ( -دار الفكر:  ،  ط ٤٣٨ /٤: معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس : ينظر ) ٢(
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  "فيقـول عنــها بأنــها ، َأْح  َأْح : بقوله
 "  

هذا فضًال عن حماولته الكشف عن داللـة الـصوت النفـسية وأثرهـا يف الكـشف عـن   
، ة يف دراسـة البنيـة الـصوتيةبام يؤكد عىل رضورة تـوخي الداللـ، احلالة الشعورية للمتكلم

 نشاهد اإلنسان حال استيالء الغضب عليه يـصري صـوته صـوتًا غليظـًا ": ومن ذلك  قوله
والـسبب فيـه عنـد اسـتيالء الغـضب عليـه ختـرج ، وعند اخلوف يصري حادًا خفيفـاً ، جهرياً 

يع واحلـرارة توجـب توسـ، فيـسخن ظـاهر البـرشة، احلرارة الغريزية من الباطن إىل الظاهر
وهذه األحوال توجـب صـريورة الـصوت ثقـيًال ، وتفتيح السداد يف آالت الصوت، املنافذ
.. .ليكون صوته حـادًا خفيفـاً ، وأما عند اخلوف فإن األمر يكون بالعكس من ذلك، غليظاً 

ثم تأملنا أن احلادث عند حدوث كل نوع منها ـــ أي أنـواع ، فإذا ضبطنا األحوال النفسانية
نا أن بني تلك احلاالت النفسية وبـني ذلـك الـصوت املخـصوص مناسـبة األصوات ــ علم

   "واجبة ومالزمة تامة 
بام هلا مـن أمهيـة ، هذا وغريه يوجه إىل وجوب مراعاة الداللة يف دراسة البنية الصوتية  

بـل والوقـوف عـىل عـامل املبـدع وكـشف أغـواره ، يف الوقوف عىل مغـزى اإليقـاع الـصويت
  .الكلامتاملستورة وراء 

                                                
بـريوت ـــــ (،  دار إحيـاء الـرتاث العـريب ٣٣ / ١: للفخـر الــرازي )التفـسري الكبـري(مفـاتيح الغيـب ) ١(

 .  م١٤٢٠الثالثة : ،  ط )لبنان
،  ١٦١:  وطبائعهم وكـأهنم كتـاب مفتـوح،  للفخـر الـرازي الفراسة دليلك إىل معرفة أخالق الناس) ٢(

 .م١٩٨٧مصطفى عاشور،  مكتبة القرآن للطبع والنرش /ت
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 فـاْنظر إىل بـديع مناسـبِة ": وقد رصح السيوطي بفكرة املناسبة الطبيعية هـذه يف قولـه  
األلفاظ ملعانيها وكيف َفاَوَتت العرُب يف هذه األلفاظ املُْقَرتنـة املتقاربـة يف املعـاين فجعلـت 

ل وأخـف وأقـ واألْلـني واألْخَفـى واألْسـهل واألْمهـس ملَِـا هـو أْدنـى احلرَف األْضعف فيها
وجعلت احلرَف األْقوى واألشـد واألظهـر واألجهـر ملَِـا هـو أقـوى عمـال ، عمال أو صوتا

  ."وأعظم ِحّسًا 
 تعـذر "ويدلل عىل ذلـك بــ، أما ابن سنان فقد نظر إىل داللة الصوت عىل أهنا عارضة  

إال وألهنا تقع بحسب ذلك فيجب أن تكـون ممـا ال يقـع ، إجيادها إال بمصاكة اجلسم بغريه
  "متولدًا كاآلالم 

وتفرقـوا إزاء هـذه ، وقـد تبـع علامءنـا القـدامى علـامء عـرب حمـدثون يف هـذه القـضية  
إبراهيم أنيس ــــ إىل وصـف مـا /فانتهى أحدهم ـــ وهو الدكتور، الفكرة كام تفرق سلفهم

نـرى  وهكـذا ": يف قولـه، قاله ابن جني والثعالبي بتخيالت وبتأمالت تشبه أحالم اليقظـة
املنطقيـة بـني األصـوات  أن ابن جني كان ممـن يؤمنـون إيامنـًا قويًـا بوجـود الرابطـة العقليـة

 إذ جعـل جمـرد االشـرتاك يف، لقد غـاىل ابـن جنـي يف هـذا ومعـه الثعـالبي بل، واملدلوالت
 فيقرر، أصلني فقط من األصول الثالثية دليًال عىل االشرتاك يف معنى عام لبعض الكلامت

بالقـاف  واملعنى العـام للقطـع يكـون، العام للتفرقة يكون بني صويت الفاء والراءأن املعنى 
 إىل غري ذلك مـن ختـيالت وتـأمالت تـشبه أحـالم اليقظـة عنـد رجـل اشـتد ولعـه، والطاء

                                                
 .٤٤ / ١: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )  ١(
 ١٤٠٢،  ط أوىل،  ) لبنـان –بـريوت ( ،  دار الكتب العلمية ٢٢: رس الفصاحة البن سنان اخلفاجي )  ٢(

 .م ١٩٨٢ هـ –
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 وأضفى عليها من مظاهر السحر مـا ال يـصح يف، فتصور فيها ما ليس فيها، باللغة العربية
  .  "وال تتصف به لغة برش، األذهان

دى (فهـذا ،  يف هـذه الفكـرة يتـابع الفكـر الغـريبإبـراهيم أنـيس/واحلق أن  الدكتور   
وأن ، الذي رأى أن العالقة بني الدال واملدلول اعتباطيـة، رائد علم اللغة احلديث) سوسري

، واالمتـداد الطبيعـي للتطـور الـصويت الـرصيف، ما تدل عليـه يـأيت باالتفـاق  واالصـطالح
  ويـرى أنـه ال توجـد أيـة رابطـة بـني الفـونيم (Soeur) مـثًال بكلمـةويـرضب لـذلك 

(S.O.R)  بـل إنـه يمكننـا أن نعـرب عـن هـذا املـدلول بـأي تتـابع صـويت آخـر، وبني مدلوهلا 
    كام أن لغات العامل تستعمل يف التعبري عن ذلك كلامت ختتلف اختالفًا جذرياً ، مشابه
الـذي ينفـي لـزوم االرتبـاط  ))سـابري (( تية كـذلك وممن قال باعتباطية الداللة الصو  

  بني الصوت اللغوي وما يدل عليه 
إبراهيم أنيس قد ذهب مذهب الكثـري مـن علـامء اللغـة الغـربيني / وإذا كان الدكتور   

وإن مل ينكـر األثـر الـداليل الـذي حيدثـه الـصوت يف ، يف رفض مثل هـذه املناسـبة الطبيعيـة
ومـن ،  والغالب من علامء اللغة العرب املحـدثني نـارصوا هـذه القـضيةاملعنى ــ فإن الكثري

تأمـل ، الذي رأى أن داللة الصوت تتغري وفقًا لتغـري موقعـه يف الكلمـــــــة) العقاد(هؤالء 
                                                

:  بترصف،  مكتبة األنجلـو املـرصية بالقـاهرة، ط ١٢٦: إبراهيم أنيس  / من أرسار اللغة،   الدكتور)  ١(
   .م١٩٧٢ثانية 

 األردن –ر الـضياء ،  ط دا٢٢٥ – ٢٢٣: د الكريم جمـاد عب/ الداللة اللغوية عند العرب،  د : ينظر )  ٢(
 ).بدون ( 

:  بغـداد،  ط–دار الشئون الثقافية العامة : ،  ط ٧٨) : ضمن كتاب املورد (دراسات يف اللغة  : ينظر )  ٣(
 .م١٩٨٦أوىل 
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 يف أواخر الكلامت تـدل – فامليم مثًال ": قولــه يذكر اخلصائص املعنوية حلريف امليم والسني
، السـتامع إىل كلـامت كـاحلتم واحلـسم  واجلـزم واحلـزم والقــضمداللـة الشـك فيهـا عنـد ا

، كلامت ال ختلو من الداللة عىل التوكيد والتشديد والقطـع الـذي يـدل عـىل املعـاين احلـسية
   .واإلرصار، كام يستعار أحيانًا ملعاين القطع بالرأي

وسـة لداللتـه عـىل املعـاين اللطيفـة كـاهلمس والوس، وحرف السني عـىل نقـيض املـيم  
كـام يالحـظ ، ولكنه يتغري إذا تغري موقعه مـن الكلمـة، والنبس واملس واملساس واالقتباس

    "يف املشاهبة اللفظية واملعنوية بني السد والشد والصد 
الـذي جيعـل للحـرف يف اللغـة العربيـة إحيـاًء ، حممـد املبـارك/ كام تبنـى الـرأي ذاتـه د  

داللـة قاطعـة عـىل املعنـى فإنـه يـدل داللـة اجتـاه ويـرى أن احلـرف إن مل يكـن يـدل ، خاصاً 
أمـا األمثلـة التـي أوردهـا ، ..ويثري يف النفس جوا هييـئ لقبـول املعنـى ويوجـه إليـه، وإحياء

بعض اللغويني قديًام وحديثًا فيجدها غري كافية الستنباط قـانون عـام إال بعـد توسـيع أفـق 
 العربيـة مـن خـصائص موسـيقية يف ومع ذلك يراها تدل عـىل مـا يف، املالحظة واالستقراء

وذلـك ، وعىل ما بينها وبني الطبيعـة مـن تقابـل صـويت وتوافـق يف اجلـرس، تركيب كلامهتا
  أول دليل تقدمه لنا العربية  بنت الفطرة والطبيعة 

وهذا االهتامم وتلك العناية بالدالالت الصوتية مل تغفلـه الدراسـات اللغويـة الغربيـة   
الذي أكـد هـذا اجلانـب عنـد حديثـه )) رسلو (( ومن هؤالء األب ، ية كبريةوإنام أولته عنا

ــاع ــي اإليق ــن دواع ــببني، ع ــا يف س ــدمها: ويوجزه ــسيولوجية : أح ــة الف ــع إىل الطبيع يرج
                                                

سادسـة : دار املعـارف،  ط :   ط ٤٦،  ٤٤: أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب،  عباس حممود العقاد ) ١(
 ).بدون ( 

  .٢٦١: حممد املبارك :  اللغة وخصائص العربية فقه: ينظر ) ٢(
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يرجع إىل اجلانب املعنوي الـذي يـدفع املـتكلم إىل صـنع اإليقـاع ليعـرب : واآلخر، للمتكلم
  .وأغراضه   ،أو عن أفكاره، وعواطفه، عن انفعاالته

ومهـا يريـان املناسـبة ) فـريث(و ، )جـسربسن(كام أيد هذه العالقة ونارصها كًال مـن   
فال جيعلوهنا مطردة يف مجيع كلـامت ، ولكن يف حدود معينة، الطبيعية بني الصوت والداللة

 استحالة إثبات املناسـبة الطبيعيـة بـني الـصوت والداللـة يف "فريي ) جسربسن(أما ، اللغة
حيـث ، ولكنه ال ينكر هـذه العالقـة البتـة، ويف كل اللغات يف مجيع األوقات،  الكلامتكل

، والطنـني، مثـل أصـوات اخلشخـشة، يراها متمثلة يف بعض األصوات التـي ترمـز ملعناهـا
  .  ".. .والصفري، والطرطشة، والرش

وات أو فيعنى بالعالقة بني الصوت واملعنى من خـالل جتـانس األصـ)) فريث (( أما   
  أو الشكل الكتايب للفظ والشكل الذي يدل عليه، توافق الداللة

أنه مهام تعددت اآلراء حول الداللة الصوتية إال أنه ال يمكن إنكـار  :وخالصة القول  
سواء من خالل اجلرس الصويت أو من خـالل ، األثر الداليل الذي حيدثه الصوت يف املعنى

وإذا كـان اللغويــون ، ملــؤثرات الـصوتية النوعيـة املتعـددةأو مـن خـالل ا، اإليقـاع اللغـوي
، والنقاد قد اختلفوا حـول ربـط الـصوت بالداللـة إال أهنـم مل خيتلفـوا يف الوظيفـة الدالليـة

ومــا حتققــه تلــك املــؤثرات الــصوتية يف ، واألثــر الــداليل الــذي حيدثــه الــصوت يف الــنص
   .يباستنباط املعاين التي حيدثها الصوت يف النص األد

                                                
 .٢٢٥ – ٢٢٣ :  الداللة اللغوية عند العرب: ينظر ) ١(
 .٧٩،  ٧٨: دراسات يف اللغة ) ٢(
  –أوىل :   ط ١٨٢:  رجـب سـامل عبـد اهللا/ جـرس األلفـاظ بـني الداللـة والقيمـة البالغيـة  د : ينظر ) ٣(

 . م١٩٩٩
 .٢٦٨،  ١٨٤: السابق : ينظر ) ٤(
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فهـو ، وأساسـًا خطـريًا مـن أسـس الكـالم،  يمثل اإليقاع الصويت جانبًا مهًام من جوانب اللغة"
وهـو فـن التـأثري يف . .وتكشف القناع عن معانيـه، فن النطق بالكالم عىل صورة توضح ألفاظه

والشـك أن األداء . .رصية والـشعوريةاملستمع لينجذب إىل املؤدى بكل حواسه الـسمعية والبـ
ويفـتح هلـا القلـوب فتعـي مـا ، ووقعها الساحر يف الطباع، السليم حيفظ للغة رونقها يف األسامع

  . "ثم تتأمله يف أناة وارتياح ، تسمع
وفائدته يف توصيل األفكار واآلراء واملشاعر ، وقوته، فلإليقاع الصويت تأثريه اخلاص  

وبام يتناسب مـع قـدراهتم وإمكانـاهتم العقليـة والثقافيـة ، هم فهمهالآلخرين بصورة يمكن
  .واالجتامعية

،  آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيـع"وقد أشار اجلاحظ إىل قيمة الصوت بأنه   
  ولـن تكـون حركـات اللـسان لفظـا وال كالمـا موزونـا وال منثـورا إال .وبه يوجد التأليف

  . "روف كالما إال بالتقطيع والتأليف وال تكون احل، بظهور الصوت
يساعد عىل تفجري الطاقات الـصوتية ، فاإليقاع الصويت عنرص مهم من عنارص األداء  

والسامع ، وكثرة التطبيق، ومن ثم فاألداء املقبول ال يتأتى إال بمجاراة الفصحاء. .لأللفاظ
فـإبراهيم أنـيس ،  األصـواتمما جيعل حسن األداء جـزءا مهـام يف دراسـة، للقراء املجودين

ــة خاصــة يف النطــق باللغــة نطقــًا صــحيحاً "يــرى  فــاإلرساع بنطــق ،  لطــول الــصوت أمهي
                                                

ــــ  )٢(،  العـدد )٢( ،  جملة جامعة الشارقة،  جملـد٢٠٩: األداء الصويت يف العربية،  رشاد حممد سامل ) ١(
 .   م٢٠٠٥

 .  ـه١٤٢٣  بريوت –دار ومكتبة اهلالل   : ،  ط ١٢ / ١: البيان والتبيني،  للجاحظ ) ٢(
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،  "الصوت أو اإلبطاء به يرتك يف هلجة املتكلم أثـرًا أجنبيًـا عـن اللغـة ينفـر منـه أبناؤهـا 
غامتـه وانـسجام الكـالم يف ن،  فالصوت املنبور أطول منه حني يكـون غـري منبـور": ويقول

  . "يتطلب طول بعض األصوات وقرص البعض اآلخر 
وعىل مستوى املتلقي فإن اإليقاع يتميز بوظيفته ؛ ألنه حينئذ فن يف إحداث إحـساس   

وسـواها ، واسـتعامل األسـجاع، وتنـاغم العبـارات، باإلفادة من جرس األلفاظ، مستحب
وبـصورة ، يقى اخلفية يف  الـشعرإن اإليقاع رضورة تستدعيها املوس، من الوسائل املوسيقية

  .طبيعية عفوية
   : ويمكن إمجال أبعاد اإليقاع الصويت فيام يأيت  
��
����������������������

مل يعقلهـا ، وهـي مـسألة جليلـة، وهو تصور ناضج لقيمة اإليقـاع اإلحيائيـة يف النـصوص  
 لإليقـاع الـصويت املـؤثر "ن أل، )األسـلوبية الـصوتية(بينام عرب عنها املحـدثون بــ السابقون 

                                                
ــة،   د)  ١( ــيس / األصــوات اللغوي ــراهيم أن ــرصية : ،  ط ١٥٦: إب ــة األنجلــو امل ــاهرة،  ط –مكتب :  الق

 .  م١٩٦١رابعة
 .السابق نفسه) ٤(
 . م١٩٧٩ بريوت –دار العلم للماليني : ،   ط ٤٤: املعجم األديب،  صبور عبد النور : ينظر) ٣(

 

ؤسـسة العربيـة للتوزيـع والنـرش ـــــ امل،  ٨٦: راهيم خليـل إبـ/ األسلوبية ونظريـة الـنص،  د : ينظر ) ٤(
 ،  ١٩٩٧أوىل : بريوت،  ط 

: ،  مركـز اإلنـامء احلـضارى ـــــ الـدار البيـضاء،  ط ٩١: منذر عياشـى / واألسلوبية وحتليل اخلطاب،  د 
 .م٢٠٠٢أوىل 
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ــة ــة األلفــاظ ، دالالت بالغي ــصويت، ال تقــل يف أمهيتهــا عــن دالل ــة اإليقــاع ال ــد أمهي إذا ، وتزي
    "أو وسعتها  ، تطابقت دالالهتا مع داللة األلفاظ

السـيام عنـدما قـسم )ابـن سـنان اخلفـاجي(وهذه القيمة اجلاملية للصوت أكد عليها   
السـيام أن ، وقـسم ال حيـسن، قسم حيسن استعامله يف الفصيح من الكـالم: منياحلروف إىل قس

وهـذه القيمـة  توجـد يف األلفـاظ عـىل ، القيمة الصوتية هي قيمة مجاليـة كـالتي يف مجيـع الفنـون
ويتناسب كل منها ومقامـه وسـياقه ، واألحلان يف العزف، كام يوجد األلوان يف الرسم، درجات

  .وتفشيًا وعمقاً ،  وتركيباً وبساطة، طوالً وقرصاً 
فإننـا نـرى ذلـك ، وإذا كانت البالغة تقوم عىل مطابقة الكالم ملقتىض احلـال مـع فـصاحته  

يف البالغة الصوتية أيام حتقـق ؛ ألن كثـريا مـن صـفات األلفـاظ تـرتبط بقـيم مجاليـة متحققًا 
 التى جتعله وتية الصمما جيعل لكل لفظ خصائصه، وغريها، واجلزالة، و احلالوة، كالطالوة

وبــذلك يتحقـق بــاألداء الــصويت .. أكثـر انــسجاما مـع  بعــض املعـاين دون الــبعض اآلخـر
    .مطابقة الكالم ملقتىض احلال

 القيمة احلقيقية لأللفاظ إذن ال تنحـرص فـيام تولـده مـن متعـة حـسية كامنـة يف جـرس "فـ   
بل فيام يكمـن خلـف ، ق فحسبأو املوسيقية باالئتالف والتناس، أو توايل األصوات، احلروف

  . "وأبعاد ال حمدودة ، األلفاظ من معاٍن بعيدة
                                                

،  جملـة عالمـات ىف ٢٧٦ :سـمري إسـتيتية / ،  د )بحث يف أصـول التفكـري البالغـي(روافد البالغة  )  ١(
 . م٢٠٠١ سبتمرب - هـ ١٤٢٢،  رجب )٦(عدد :  النقد،  النادي األديب الثقايف بجدة 

 .٢٩: رس الفصاحة البن سنان اخلفاجي :  ينظر )  ٢(
 األردن،  ط أوىل،  – مكتبة املنار – ٦٦ : صالح عبد الفتاح/ عضوية املوسيقى يف النص الشعري،  د )  ٣(

 . م١٩٨٥ هـ ـــ ١٤٠٥
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مـثلام ، وهلذا فقد أعطت الدراسات النقدية احلديثة اإليقاع الصويت جانبًا كبريًا من األمهية  
 وظيفة التعبري يف األدب ال تنتهي عند الداللـة املعنويـة لأللفـاظ "أعطت اإليقاع املعنوي ؛ ألن 

وهـي جـزء ، بل تـضاف إىل هـذه الداللـة مـؤثرات أخـرى يكمـل هبـا األداء الفنـي، اراتوالعب
  . "أصيل من التعبري األديب 

ويف املقابل ال جيـوز لنـا أن نكتفـي بداللـة العبـارة املعنويـة أثنـاء احلكـم عـىل قيمـة العمـل   
هـا تـدل عـىل القيمـة بل البد أن نضم إليها عنرصي اإليقاع والظالل ؛ ألهنـا يف جمموع. .األديب

   الكاملة هلذا العمل 
بل كان مـن أوائـل املوضـوعات ، ومن هنا كانت الدعوة امللحة إىل دراسة جرس األلفاظ  

والشـك أن هـذا يـدل عـىل .. لبعـث احليـاة يف البحـث البالغـي، التي قرر النقـاد دراسـتها
ر الـصويت والتحليـل اجلـاميل وسـالمة نظـرهتم الرابطـة بـني الفكـ، رجاحة ذهـنهم وقـوة رأهيـم

  .للنص
������������������������������������������������������
 إن من شأن النفس إذا رأت صـورة حـسنة متناسـبة األعـضاء يف اهليئـات واملقـادير واأللـوان " 

 اشـتاقت إىل االحتـاد هبـا فنزعتهـا مـن، موافقة ملا أعطتها الطبيعة، وسائر األحوال مقبولة عندها
  "وصارت إليها كام تفعل يف املعقوالت ، واستبثتها يف ذاهتا، املادة

                                                
–هــ ١٣٠٤  بـريوت –دار الـرشوق :  ط ٢١٧: سـيد قطـب / ،  ا )أصوله ومناهجـه ( النقد األديب ) ١(

 .م١٩٨٣
 .٤٤: السابق  : ينظر ) ٢(
 . م١٩٤٧ - هـ ١٣٦٦ –،  مطبعة احللبي ٢١٧: فن القول،  أمني احلويل ) ٣(
 ط – بـريوت –امسة،  دار صـادر ،  الرسالة اخل٢٣٧: رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا،  للجاحظ ) ٤(

 . م١٩٥٧
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فالعالقــة االنفعاليــة بــني أصــوات الكلــامت ومعانيهــا تعــد نوعــًا مــن املوســيقى الداخليــة   
للنص جتعل املتلقي يف إقبال وانشداد كبريين جلو القصيدة بفعل هذه العالقة التـي قـد ال ُيـدرك 

فـالكلامت يف سـياقها املحـدد ومـن خـالل معانيهـا تـشدنا إليهـا ، فيه فعلهاولكنها تفعل ، كنهها
ومـذاق خـاص يربطنـا هبـا انفعاليـًا مـن خـالل ، بعدما يصبح ألصواهتا املكونة هلا قيمة خاصـة

  ألفة االستعامل 
ويثـري ، وتربز مجاله اإليقاعي الذي هيز النفـوس، فلكل لفظ خصائصه الصوتية التي متيزه  

 الـذي يتغلغـل بعيـدًا وراء مـستويات الفكـر والـشعور الـواعيني "وهـو ، وحيرك خيالـهالسامع 
، راجعـًا بـيشء مـا، عائدًا إىل األصـل، غائصًا إىل أشد األشياء البدائية واملنسية، منعشًا كل كلمة

   "إحساس يعمل من خالل املعاين عىل وجه اليقني ، باحثًا عن البداية والنهاية
بـل ، قيقية لإليقاع الصويت ال تكمن يف العالقـات الـصوتية املجـردة فحـسبإن القيمة احل  

 فاإليقاعـات الثقيلـة املمتـدة مـع "فيام ترتكه من  أثر نفـيس جيمـع بـني املبـدع والـنص واملتلقـي 
واإليقاعـات اخلفيفـة املتقاربـة تـشاكل الطـرب وشـدة ، الزمن تشاكل حاالت الشجن واحلـزن

   "احلركة 
ولـه تـأثري ، جلاحظ عىل ما للصوت من قيمة ذاتية تظهر يف قدرته عىل اإلحياء واإلثارةوقد أكد ا  

فمـن ذلـك أن منـه مـا يقتـل ، وترصفه يف الوجوه عجب، فأمر الصوت عجيب، عجيب يف النفوس
                                                

 دمـشق –،  مؤسـسة النـوري ٢٢٣ – ٢٢٢: لغة الشاعر املعارص عند سـميح القاسـم،  مجـال يـونس ) ١(
 . م١٩٩١

 –صـيدا (إحسان عباس،  املكتبة العـرصية/ ،  ترمجة د ١٥١: أ ماثلني .  ف– الشاعر الناقد –أليوت ) ٢(
 .م١٩٨٢)بريوت

 . م١٩٨٣ – القاهرة –،  ط دار الثقافة ٣٩٤: جابر عصفور  / مفهوم الشعر،  د) ٣(



 - ١٧٤٧ -

ومن ذلك ، ومن ذلك ما يكمد. .ومنه ما يرس النفوس حتى يفرط عليها الرسور، كصوت الصاعقة
، ومنهـا مـا يبكـي القلـوب،  يغشى عىل صاحبه كنحـو هـذه األصـوات الـشجيةما يزيل العقل حتى

  .ويثري األشجان ، ويدمع العيون
وتعلقهـا الروحـي بـالنفس مـن أبـرز ، ومن ثم كـان اإلحـساس العميـق بـسحر األلفـاظ   

      وإن للــنفس كلــامت روحانيــة مــن جــنس "اجلوانــب التــي قررهــا ابــن طباطبــا العلــوي بقولــه 
   "ذاهتا 

، يف َبـْدِء الفْكـرة وهاهنـا أقـسام قـد": كام قررها اإلمام عبد القاهر اجلرجاين بقوله  
ى اللفـَظ واَجلـَرَس ، وقبَل إمتام العِربة إىل مـا ُينـاِجي فيـه العقـُل ، أنَّ اُحلْسَن والقبَح فيها ال يتعـدَّ

  "ٌف فيام هنالك وُمنَْرصَ ، وهلا إذا ُحّقق النظر َمرِجٌع إىل ذلك، النفَس 
عنـدما حيـدث نغـًام ، إبراهيم أنيس عىل ما لإليقـاع الـصويت مـن أثـر يف نفوسـنا/كام أكد د  

 وللشعر نواح عدة أرسعها إىل نفوسـنا مـا فيـه مـن جـرس وانـسجام يف ": فقال، منسجًام مؤثراً 
   "توايل املقاطع 

                                                
 ط الثانيــة – ط احللبـي –عبــد الـسالم هـارون / ،  ت ١٩٢،  ٩٩١ / ٤: احليـوان للجـاحظ : ينظـر )  ١(

 . م١٩٦٥
 –حممــد زغلــول ســالم / طــه احلــاجري،  و د / د : ،  ت ١٦: عيــار الــشعر البــن طباطبــا العلــوي  )  ٢(

 . م١٩٥٦القاهرة 
هــ ـ ١٤١٢املـدين، ط أوىل  : حممـود شـاكر ط :   ت ٧-٦:  أرسار البالغـة،  عبـد القـاهر اجلرجـاين  )  ٣(

 .م١٩٩٩
 .م١٩٦٥الثالثة :   مكتبة األنجلو املرصية،  ط ٨: موسيقى الشعر،  إبراهيم أنيس )  ٤(
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ه صـوت يـأتلف مـن خمـارج  ألنـ"، وهلذا كله كـان مـرد حـسن اللفـظ وقبحـه إىل الـسمع  
واحلـسن هـو املوصـوف ، ومـا كرهـه فهـو القبـيح، فام استلذه السمع منه فهو احلـسن، احلروف

   "والقبيح غري املوصوف بفصاحة ؛ ألنه ضدها ملكان قبحه ، بالفصاحة
ــة النفــسية للــسامع ال املــتكلم ؛ ألن اإليقــاع    ــذلك يرتكــز عــىل احلال واإليقــاع الــصويت ب

بل مـا فيهـا ، إيقاع النشاط النفيس الذي من خالله ندرك ليس فقط صوت الكلامتالصويت هو 
فـال يعـود منحـرصًا يف املجـال ، فهـو يف األصـل مفهـوم يمكـن توسـيعه، من معنى وشعور

وعـن التـأثريات العاطفيـة التـي تنـشأ عـن ، فمن الصعب فـصله عـن املـدلول، احليس للمقاطع
  .طريق املدلول 

إذ يتحول ما ، لة وثيقة بني الصوت وتأثر األعصاب عن طريق حاسة السمعهناك إذن ص  
فتوقظ ، وتصل إىل مراكز احلس، ينبعث من األصوات إىل مؤثرات يف األوتار العصبية لإلنسان

ويصبح امليدان النفيس جماالً تبدو  فيه مظاهر ، وتثري الكامن من رضوب االنفعاالت، العواطف
  خمتلفة من املعاين 

                                                
ــري) ١( ــن األث ــسائر الب ــل ال ــويف،  و د / ،  ت ٩٢ / ١: املث ــد احل ــة/ أمح ــدوي بطان ــرصب ــضة م  ،   دار هن

 . بدون–) القاهرة(
 مؤسـسة نوفـل – ٣٥٦: عبد احلميد جيدة / االجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعارص،  د : ينظر )  ٢(

 . م١٩٨٠ بريوت –
 القـاهرة –، اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب ١١٧:  نبيل راغـب / عنارص البالغة األدبية،   د : ينظر )  ٣(

 . م٢٠٠٣
 .١٧٦: جرس األلفاظ بني الداللة والقيمة البالغية  : ينظر ) ٤(
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 وهذا معناه أن حماولة إدراك احلالة النفسية ألي لفظ من األلفاظ يعتمد عىل ما خلفـه مـن   
  .وعىل ما يثريه من صور وأحاسيس انفعلت هبا نفسه، أثر يف ذهن السامع

فـام حيدثـه ، ومن ثم  يكون لإليقاع الصويت أثر جليـل يف إثـارة انفعـال املتلقـي نحـو املـراد  
وهـذا مـا . .د عىل رأس العوامل املثرية لالنفعال النفـيس لـدى املتلقـياللفظ من إيقاع صويت يع
  .أكده البالغيون وغريهم

وبذلك يدخل اإليقـاع الـصويت حيـز الدراسـات البالغيـة والنقديـة مـن حيـث هـو قيمـة   
وأنـه أداة التـأثري ، ويف بنائها اللغوي املتميز بـرضب مـن التـأليف يف الـنغم، جوهرية يف األلفاظ

واألفكار التي تتضمنها األلفـاظ بـام ، تحريك النفوس وهتيئتها لقبول تأثري تلك الصوراحليس ل
وتوافقها مع غريها مـن األلفـاظ ، وائتالف حروفها، توحيه إىل النفس من خالل اتساق اللفظة

  يف سياق التعبري األديب 

                                                
 .ج :  ص : السابق : ينظر ) ١(
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تية من شأهنا أن تصور احلدث ومالبـساته حتمل الكلمة النبوية يف طياهتا دالالت صو  
 عـىل –ذاك ألن الكلمـة النبويـة . .تصويرًا دقيقًا يساعد عىل إبراز املوقف بجزئياته وظالله

تـستمد حياهتـا وهويتهـا ،   كائن حـي–وجه اخلصوص والكلمة اللغوية عىل وجه العموم 
فالعالقـة بـني اللفظـة . .ومن السياق الذي ترد فيـه، وقوهتا من األصوات التي تتألف منها

ذلـك أن الداللـة الكليـة للـسياق ال ، ومن ثم بني اللفظة والسياق عالقة جدلية، وأصواهتا
فاللفظــة بــدالالهتا الــسياقية املتنوعــة تــضفي عــىل ، تتحــدد إال بداللــة األلفــاظ املكونــة لــه

  السياق ظالالً خمتلفة تكسبه تنوعًا داللياً 
البيــان النبــوي أن نــرى لفظــًا يف احلــديث واحــدًا يرســم  إن مــن فــضيلة اجلــرس يف "  

أو تأكيـد معاملـه يف ، أو يساعد يف أكرب حيز من اإلطـار عـىل تـصويره، صورة املعنى الكامل
من قدرة كبرية عىل اختيار ) �(وهذا يؤكد عىل ما للرسول الكريم ،  "جوانب الصورة 

وافر لكـل كلمـة منهـا أمـران اثنـان هلـام بحيث يت، الكلامت ذوات اإليقاع املوسيقي املحبب
ــوة ــيقاها احلل ــة موس ــاء الكلم ــربى يف إعط ــة ك ــا، أمهي ــظ: مه ــى واللف ــني املعن ــانق ب ، التع

  .واالنسجام يف إيقاع احلروف
وهـو يـضفي عـىل الكلمـة  ،التعانق بني املعنى واللفظ واضح يف الكلمة احلديثية) أ (   

  .وتدل عليه، وتقود إليه، دم املعنىحتى أصبحت هذه املوسيقى خت، موسيقي معينة
                                                

رابطة أدباء : عبد القادر مغدير، عىل املوقع االلكرتوين . املناسبة الصوتية يف اللفظة القرآنية،  د: ينظر) ١(
 .sid?php.show/net.odabasham.www://http=٣٢٠٥٦الشام  

 .٢٩١: احلديث النبوي الرشيف من الوجهة البالغية،  عز الدين عىل السيد )  ٢(
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ال جتـد فيهــا لفظـة تتنــافر حروفهــا؛   :االنـسجام يف أصــوات احلـروف وإيقاعهــا) ب(  
، تنــساب حروفهــا عــىل اللــسان انــسياباً ، فكلــامت احلــديث تتمتــع بجــرس موســيقى رائــع

      وترتاح األذن لسامعها ارتياحًا 
ــة نظــام املفــردات يف ال"ومــا ذاك إال ألن    ، متميــز عــن ســائر اللغــات يف العــامل، عربي

يضاف إىل ذلك ميزهتا يف حروفهـا وتفوقهـا هبـا عـىل سـائر اللغـات مـن حيـث اسـتيفاؤها 
وهذا ، ونظام احلركات يف تكوين حروفها، جلهاز النطق اإلنساين ونظام الصفات الصوتية

   "يدل عىل غناها يف التوقيعات الصوتية الصادرة عنها 
ألن الناحية املوسـيقية ، ل عن تكوين احلروف يقال أيضًا عن تكوين الكلامتوما يقا  

يف مفردات العربية ظاهرة كظهورها يف احلروف املتفرقة أو أظهر ؛ ألهنا تـضيف املوسـيقية 
يف القواعد واملوسيقية يف املعاين إىل املوسيقية امللحوظة يف جمرد النطق أو السامع بغري معنـى 

  بني املتكلمني يتم به التخاطب 
فهـو قـوام ، )الـوزن(أن املفردات العربية تعتمد يف تركيبها الفني عـيل ) العقاد(ويرى   

فـالفرق بـني الكلمـة ومـشتقاهتا هـو فـرق بـني أفعـال ، التفرقة بني أقسام الكالم يف العربية
وقيــاس ، وهـذا كلـه قـائم عـىل الفـرق بـني وزن ووزن، وأفـراد ومجـوع، وأسـامء وصـفات

                                                
 .٧٩: حممد الصباغ / ،  د )بالغته،  مصطلحه،  طرقه(احلديث النبوي،  : ينظر )  ١(
غب،  بترصف،  نسخة خمطوطة عىل املوقـع عبد السالم الرا/البنية اإليقاعية يف األسلوب القرآين،  د)  ٢(

 phi .file download /com .syria؟ file & library = system.االلكــــــــرتوين 

isla .www. 
 ).بدون ( بريوت –املطبعة العرصية :  ط ١١: اللغة الشاعرة، عباس حممود العقاد : ينظر )  ٣(
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أي عىل اختالف النغمـة ، إنه يتوقف عىل اختالف احلركات والنربات،   وقياس مثلهصويت
  املوسيقية يف األداء كام يقول العقاد 

إال أن األسـاس يف مجاهلـا ، ومع أن ألفاظ احلديث الرشيف تستوي كلها يف الفـصاحة  
، وحالوهتا يكمن يف انتقاء األصوات املناسبة يف تأدية املعنى 

.  
تـوحي إىل ، فحالوة احلديث الرشيف ومجاله نابعة من ألفاظه من حيث هي أصـوات  

وهذا يـدعونا إىل التعـرف عـىل حقيقـة . .السمع بتأثريات جتعل املعنى قريبًا إىل فهم املتلقي
، وما يتعلق به من جماالت شـعورية تـستمد مـن صـوت الكلمـة، العالقة بني اللفظ ومعناه

  .ومن أنامط التأثري واإلحياء وجماالهتا 
وأجـرس الطـائر إذا ، الصوت اخلفي:  واِجلرس.فهو الصوت: أما عن املراد باجلَرس  

جـرس الكـالم أي : ويقـال،  منقاره عىل اليشء يأكلـهصوت: وجْرس الطائر، ُسمع صوته
  واحلروف كلها جمروسة إال أحرف اللني ، ما تكلم به

ـــرس"   ـــيس :  واجل ـــتعامل احل ـــل االس ـــن أص ـــسبها م ـــة تكت ـــة يف اللغ ـــة فطري           خاص
  "لأللفاظ 

                                                
 .السابق نفسه : ينظر )  ١(
 .١١٩: لغوية يف أسلوب احلديث النبوي الرشيف من اخلصائص البالغية وال)  ٢(
 . ٢٠٩: ،  ص )جرس ( مادة : معجم مقاييس اللغة،  البن فارس : ينظر ) ٣(
 .٢٧: البالغة الصوتية يف القرآن الكريم )  ٤(
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وآخر طبيعـي حـيس تـستوحيه ، ومعجمي قد رصدته املعاجم، فللكلمة معنى عريف"  
ما خييل للنفس إحيـاءات كثـرية حتـسها  وهو، وحكايته للمعنى، لنفس من جرس احلروفا

  . "وال تستطيع وصفها، النفس
       فهــو ، وهــو أرسع نــواحي اجلــامل إىل نفوســنا، فــاجلرس إذن قيمــة حــسية يف األلفــاظ  

ولعـل ،  نوع من املوسيقى يوحي إىل األذهان بمعنى فوق املعنى الذي تدل عليـه األلفـاظ"
  .  "هذه املزية هي أخص مزايا لغة الشعر 

،  البد أن تتوفر للنص عدة عنارص ذات تأثري عىل األذن  تكمـن يف الـصوت"ولذا فـ   
فإذا اكتفينا بقراءة ، ومجال يف العرض، وثراء نغمي، وتلوين يف األداء، من مؤثرات إيقاعية
وتنازلـنا خمتارين عـن عوامــل ،  اإلبداعيةفقد أهدرنا كثـريًا من طاقاته، النص قراءة صامتة

للشعر نواحي عدة أرسعها إىل نفوسنا ما فيه من جـرس "فـ   "التأثري األويل يف النفس 
    "وتردد بعضها بعد قدر معني منها ، وانسجام يف توايل املقاطع

وهـو ، نىوقد اعتنى البيان النبوي الرشيف بـاجلرس واإليقـاع الـصويت اعتنـاءه بـاملع  
لذلك يتخري األلفاظ ختريًا يقوم عىل أساس من حتقيق املوسيقى املتسقة مـع احلـديث وجـو 

أي أن اللفظـة تتـألف مـن أصـوات : "مناسبة اللفظ للمعنى"وهو ما أطلق عليه . .السياق

                                                
 مكتبـة األرسة،  سـنة – اهليئة املرصية العام للكتاب – ٢٠٧: متام حسن / البيان يف روائع القرآن،  د )  ١(

 . م٢٠٠٢
 . م١٩٥٢ –القاهرة -  املطبعة األمــــــــريية –التوجيه األديب األديب،  طـــه حسني وآخرون  )  ٢(
 .م١٩٩٦دار املعرفة اجلامعية :  ،  ط ٨٥: عباس بيومي عجالن / يف البالغة واألداء الفني،  د )  ٣(
 .م١٩٧٢رابعة : ،   ط   القاهرة–دار الطباعة احلديثة   :     ط ٨: موسيقى الشعر )  ٤(
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وقـد ُعـرف ، وهو ما يعرف عنـد املحـدثني بالقيمـة الدالليـة للـصوت ، تدل عىل معناها
ويـراد هبـا الـصورة املجـسمة ، ]املحاكـاة هبيئـة الـصوت [ باحلكاية الصوتية عند األقدمني 

، وجرس الكلامت، واحلوار،  كثريًا ما يشرتك الوصف"فـ ، التي ترسمها الكلمة يف أذهاننا
، وموسـيقى الـسياق يف إبـراز صـورة مـن الـصور تتمالهـا العـني واألذن، ونغم العبـارات
  .  "والفكر والوجدان ، واحلس واخليال

وأفـرد ، )اخلـصائص ( وقد أشار ابن جني إىل هذه الظاهرة يف مواطن عدة مـن كتابـه   
  : هلا بابني

 أما مقابلة األلفاظ بام يشاكل ": وقال فيه، )تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين(  �
وذلـك أهنـم ، وهنج متلئب عنـد عارفيـه مـأموم، أصواهتا من األحداث فباب عظيم واسع

: مـن ذلـك قـوهلم. .ريًا ما جيعلون أصوات احلروف عىل سمت األحداث املعرب هبا عنهاكث
ــضم( ــضم، خ ــب، )وق ــل الرط ــضم ألك ــابس..  .فاخل ــصلب الي ــل ال ــضـــم ألك ، ..والق

ــاروا  ــاء(فاخت ــب) اخل ــا للرط ــاف(و ، لرخاوهت ــابس) الق ــصالبتها للي ــسموع ، ل ــذوا مل ح
  "األصوات عىل حمسوس األحداث 

مناسـبة األلفـاظ (وقد عنـون الـّرشاح أمامـه ، )إمساس األلفاظ أشباه املعاين(  �
واخلنـة ، وورد حتت هذا العنوان بعض األمثلة كاخلنن يف الكالم أشد من الغـنن، )للمعاين

 .يف هذا الباب حكاية األصوات) السيوطي(و) ابن جني(وقد أدرج أشد من الغنة

                                                
،  جملـة ٨٣: حممـد أبـو عاممـة /الصوت والداللـة يف ضـوء الـرتاث وعلـم اللغـة احلـديث،  د : ينظر ) ١(

 . م١٩٨٥،  يناير  )٨٥( الرتاث العريب،  دمشق،  عدد 
 .٣٥: التصوير الفني يف القرآن،  سيد قطب )  ٢(
 . بترصف١٥٩ / ٢: اخلصائص )  ٣(
 ).مناسبة أللفاظ املعاين ( ،  حتت عنوان ٤٣  – ٤٢ / ١: يف علوم اللغة للسيوطي املزهر  : ينظر )  ٤(
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جعلهـا تــسهم يف أداء املعنــى ، ات اللفظــة املختــارةفاخلطـاب النبــوي بتوظيفــه صـوتي  
الكثري من األلفاظ التـي دلـت عنـد إطالقهـا عـىل ) �(وقد توافر له . .مصحوبة بإيقاعاهتا

فجـاءت األلفـاظ متلبـسة بأصـوات ، ومناسبة الصوت هلا بشكل دقيق، مناسبتها للصوت
الواحد يعربَّ عنه بألفـاظ ال جرَم أن املعنى فال  "، احلروف عىل سمت األحداث املعرب عنها

؛ ألن لكل لفظ صوتًا ربام أشبه موقعه من الكالم ..جيزي واحد منها يف موضعه عن اآلخر
  ."والذي تساق له اجلملة ، ومن طبيعة املعنى الذي هو فيه

فالبيان النبوي الرشيف يف مقاماته املختلفة يوظف إيقاع الكلمة وجرسها بدقة بالغـة   
وظالالً ما كان هلا ،  أغراض إحيائية تضيف إىل املعاين العرفية لأللفاظ أبعاداً  للوصول إىل"

  . "أن تتحقق لوال ما حتمله حكاية الصوت من طاقة إحيائية 
: ومن ذلك ما روي عن ابن أيب عمر قال  

«.  
مـن عرفـان ) �(نـا صـورة ملـا كانـت عليـه أخـالق النبـي هذا احلديث الرشيف يعطي  

الـذي ، السـيام عمـه أبـو طالـب، باجلميل ملن قدم له يد العون واملساعدة يف إنجـاح دعوتـه

                                                
  .١٥٥:  إعجاز القرآن والبالغة النبوية،  مصطفى صادق الرافعي ) ١(
 .  ٦٧: حممد  إبراهيم شادي / البالغة الصوتية يف القرآن الكريم، د ) ٢(
: ،  رقـم )اإليـامن: (كتـاب ،  )لب والتخفيـف عنـهأليب طا) �(شفاعة النبي ( : بابصحيح مسلم،   ) ٣(

 ).بدون (   القاهرة –دار إحياء الكتب العربية : حممد فؤاد عبد الباقي،  ط / ،  ت )٣٥٨(
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ولـذا حـرص أن ينطقـه بالـشهادتني حـني ، ودافـع عنـه أذى قـريش، كفله حني مـات أبـوه
  .إال أنه مات عىل دين عبد املطلب، 

ــول    ــدى الرس ــب ل ــاء واحل ــع الوف ــن داف ــه) �( ولك ــد رب ــه عن ــشفع ل ــى إال أن ي ، أب
) ضحـضاح مـن النـار(فأخرجـه إىل ، وخفف العذاب عـن عمـه، فاستجاب اهللا تعاىل لنبيه

معظـم : والغمرة، الغمر املاء الكبري"إذ ، تسهيًال وختفيفاً ) غمرات من النار(بعد أن كان يف 
والغْمُر من املاء هو الـذي يعلـو مـن ، انغمس: نغمر يف املاءوا، وغمرة اليشء شدته، اليشء

  .فجاءت الكلمة دالة عىل الكثرة والسعة والسرت "بداخله ويغطيه 
، ــ تـؤذن بعـذاب ألـيم) غمرات(ــ  مع مالحظة اجلمع )  غمرات من النار( وعليه فـ   

الـذي طاملـا نـرصه ، لعمـهوال حيبـه ، وهذا ما حيزنـه، )�(وأهوال وشدائد تنتظر عم النبي 
وتوسـله إىل ربــه أن خيفـف عنــه ) �( فكانـت شــفاعته –وذب عنـه مكائــدهم ، عـىل قومــه

، فاستجاب اهللا له وأخرج عمه مـن هـذه الغمـرات إىل دركـة أخـف مـن العـذاب، العذاب
  .إذا ما قورنت بغريها من دركات العذاب) ضحضاح من النار(

ومــادة  "جــه األرض ممــا يبلــغ الكعبــني  مــا رقَّ مــن املــاء عــىل و": والضحــضاح  
املـاء القليـل :  فالضحـضاح"، لتضمنها معنى القلة والرقـة، الكلمة توحي بتخفيف العذاب

ويف حـديث ، والقليل ال عمق فيه، أي قريب القعر: وماء ضحضاح، يكون يف الغدير وغريه
         ح مـن املـاء فاسـتعاره شـبه قلـة النـار بالضحـضا، )(أيب املنهـال  

 هنا 

                                                
 ).غمر : ( لسان العرب ) ١(
 ).ضحح  ( ٢٥ / ٨: اللسان ) ٢(
آن واحلـــديث ملحـــــمد بـن أبـى السابق نفسه،  واملجمــــــوع املغيث يف غريبـي القــــــــــــــر: ينظر ) ٣(

مركـز البحـث العلمـي  و : عبـد الكريـــــم الغربـاوى،  ط / ،  ت ٣١٣ / ٢: بكـــــــــر األصفهاين 
 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦أوىل : إحـــياء الرتاث اإلسالمي،  ط 



 - ١٧٥٧ -

يبـدو ذلـك ، وقد كان جلرس الكلمة وصوهتا أثر بارز يف الداللة عىل ختفيف العـذاب  
ويـوحي ، أشـبه مـا يكـون بـاحلفيف،  حرف مهموس رخو رقيق"فهو  ، )احلاء(يف صوت 

   "عند نطقه بملمس احلرير 
ع داللة الكلمـة املعجميـة يف اإلحيـاء تتعانق م) احلاء(والشك أن هذه الرقة يف صوت   

ــد هــذه الدركــة اهلينــة مــن العــذاب، بتخفيــف العــذاب عــن أيب طالــب ، والوقــوف بــه عن
  .واحليلولة دون دركات آخر أعمق من النار كانت معدة له

ـــ لـو عـرب بـه ) الضخ(بـ ) الضح(وتبدو الداللة عىل املعنى هنا أوضح وأعمق إذا ما قارنا   
هـذا الفـرق ، إال أن بيـنهام خيطـًا رقيقـاً ،  العلم بأن الكلمتني يتقاربان يف املعنىمع )�(الرسول 

 لكونـه –بضعفه ورقتـه ) احلاء(فحرف . .خمرجًا وصفة)  اخلاء–احلاء (يتولد من اختالف احلرفني 
ممـا ، وسـريه يف بـطء وتـؤده، ـــــ يـدل عـىل ضـعف املـاء ورقتـهمن احلروف املستفلة املنخفضة 

  .)ضحضاح( ورقة العذاب يف يتناسب
ولذا حتول معـه املعنـى مـن ، فهو من حروف االستعالء والقوة ) اخلاء(أما حرف   

وهو ما حكـاه ، وشدة غليانه، وثورته، وتدافعه، فنرى يف الضخ تدفق املاء، الرقة إىل الشدة
نتفاخـًا الذي ولد بغلظته نغمـة قويـة أحـدثت إيقاعيـة تـشبع الفـم ومتلـؤه ا، )اخلاء(جرس 

                                                
ـاد ،  منـشـــورات احتـــ١٨٢ - ١٨١: حـسن عبـاس / خصائص احلـــروف العــــربية ومعانيهـا،  د ) ١(

 . م١٩٩٨الكتاب العـــــرب 
  .٩٢:  أرسار احلروف : ينظر ) ٢(
 دار احلـصـاد ـــــ دمـشق،  ٩٢: ،  أمحـد زرقـة )أصول اللغة العربية(أسـرار احلــروف،  ضمن : ينظـر ) ٣(

 .م١٩٩٣أوىل : ط
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وعنـف جرسـها تعبـريا عـن قـوة العـذاب ، حتى تكاد خترق صـامخ األذن بثقلهـا، وضغطاً 
ومـــن ثـــم كـــان التعبـــري بــــ ، لعمـــه) �(وهـــو مـــا ال يتمنـــاه  ، )الضخـــضاخ(وعنفـــه يف 

  .وهذا يدل عىل دقته وبراعته اللغوية، )�(وملراده ، هو األنسب للمقام) الضحضاح(
: قـال اهللا سـبحانه، )النـضح (أقوى مـن ) النضخ  (": ولهوقد أكد ابن جني هذا الفرق بق  

M Ì  Í Î Ï L  اخلـاء(و ، ــ لرّقتها ــ للامء لـضعيف) احلاء(فجعلوا (
  ."ــ لغلظتها ــ ملا هو أقوى منه 

 وهـو، والنـضخ والنـضح واحـد، )نـضح(بـدالً مـن ) نـضخ(فالقرآن استخدم كلمة   
ــاء ــروج امل ــة ، خ ــضخ(إال أن لفظ ــ) تن ــارهت ــه وانفج ــدة فوران ــىل ش ــن ، دل ع ــصبابه م         وان

ــه  ــنام ينبوع ــضح(بي ــاً ) ن ــًا خفيف ــاء رش ــىل رش امل ــدل ع ــصوت .. ت ــون ل ــذلك يك وب
، مما جيعل التعبري بالنضخ أدق يف هذا الـسياق، دخًال يف الداللة عىل العنف والكثرة)اخلاء(

  .الً لصورة اجلنة ونعيمهالتناسبه ومراد اهللا؛ألن كثرة املاء وتدافعه وانصبابه يضيف مجا
ــصحابة     ــني  )(وكــان ال ــة ب ــروق الدقيق ــذه الف ــدركون مثــل ه ــوي ي بحــسهم اللغ

وهو مـا نجـده عنـد ، وما يرتتب عىل كل صوت من تأدية معنى ال يؤديه اآلخر، األصوات
طيبتـه وهـي : أي) نضحت البيت بنـضوح ( إهنا  حني قال عن فاطمة عىل 

  .يف احلج 

                                                
 .٦٦: سورة الرمحن ) ١(
 .١٦٠ / ٢: اخلصائص البن جني ) ٢(
 ).ضخخ  ( ١٧٦ / ١٤: لسان العرب : ينظر ) ٣(
 ) .نضح  ( ١٧٥ / ٥: السابق : ينظر ) ٤(
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يـساعد يف إظهـار الفـرق الـداليل بـني ، يكـون احلـرف  وبـذلك   
 هنـاك نوعـًا "أن ، ومن ثم غدا من الثابت لدى علامء اللغة. .املفردات املتشاهبة أو املتقاربة

   ) الداللــة الــصوتية(وهــي التــي نطلــق عليهــا ، مــن الداللــة تــستمد مــن طبيعــة األصــوات
  . "للكلمة 

«  :)�(قال رسول اهللا : أنه قال) (ما جاء عن أنس بن مالك ومن ذلك        

«   

وهـي فتنـة ، يصور البيان النبوي الرشيف فتنة عظيمة من الفتن التي تقع آخر الزمـان  
ــن أرشاط الــساعة، الــدجال ــا ، ويرســم مــشهدًا عنيفًــا م وقــد ســاعدت الكلــامت بإيقاعه

ــ ــة املــراد يف دقــة تامــةوجرســها يف ت ــان ، صوير املعنــى وتأدي )  ترجــف–ســيطؤه (فالكلمت
بكـل ) سـيطؤه(فاملتأمل للفظة ، بإيقاعهام القوي الشديد يتناسبان مع عنف املوقف وشدته

ومن حتريك مجيع حروفها ما ، ومن صور ترتيب هذه احلروف، ما تكونت منه من حروف

                                                
،  منـشأة املعـارف باإلسـكندرية،  ط أوىل،  ١٩: منـري سـلطان / بالغة الكلمـة واجلملـة واجلمـل،  د ) ١(

 . م١٩٩٣
  ).٧١٢٤: ( ،  رقم )ذكر الدجال : ( باب ،  )الفتن : ( كتاب أخرجه البخاري يف صحيحه،  ) ٢(
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وهـو مـن ) الطـاء(يليـه ، امت واجلهـر من حـروف اإلصـ) الياء(وجميء ، بني فتح وضم
   .كام يعد من  أقوى احلروف ؛ ألنه يضم ست صفات قوية ، حروف الشدة

، كل ذلك يوحي باملعنى شعورًا مع إحياء املعنى اللغوي من خالل املنظومـة املعجميـة  
بحيث إننا نتخيل أقدام هذا الفظ الغليظ وهي تطـأ كـل بلـد موجـودة عـىل سـطح األرض 

ابـتالء ألهلهـا ، ويفسد عليهم ديـنهم، يسلب أنفاسهم، وكأنه جاثم عىل صدورهم، ذاكآن
  .وزيادة يف ثواب الثابتني

: تقـول، واألخذ يف عنف وشـدة، ومادة الكلمة مليئة بمعاين القهر والغلبة والسيطرة  
ءَ  " ديدةُ : والَوْطأة. .داَسه: َيَطُؤه وطأً : وطئ اليشَّ  ": ِديِث َوِيف اْحلَ ، األَْخَذة الشَّ

" ، ،
ــَىص ِيف َهالكــه  ــه فََقــِد اْسَتْق ء بِِرْجلِ ــَىل الــيشَّ ُــأ َع ــُل؛ ألنَّ َمــن َيَط ــِه الَغــْزُو َواْلَقْت َي بِ ــُسمَّ            ف

   " َوإَِهاَنتِهِ 
ومـن ثـم تـصور لنـا الوطـأة يف هـذا النـسق النبـوي الكـريم األهـوال والـشدائد التـي   

و ، وما يعانونه و يتعرضون له من فتن وخمـاطر، يقاسيها الناس من دخول الدجال بالدهم
  .وذل ومهانة، هالك وتدمري

                                                
دار التقوى للنرش والتوزيع،  :  ط ١٣٤،  ١٣٠: ريد يف علم التجويد،  عطية قابل نارص غاية امل: ينظر) ١(

 .١٩٩٢سادسة : ط 
: ،  ط)سـوريا ــــ دمـشق(،  دار املكتبي٢٣٦: أمحد زكريا ياسوف /مجاليات املفردة القرآنية، د: ينظر) ٢(

 .م٢٠٠٩هـ ـــ ١٤٣٠ثالثة 
 .وطأ : مادة : لسان العرب  ) ٣(
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فمثل هـذا اإلحـساس املرعـب والـشعور املخيـف الـذي يتـدفق إليـك مـن بنـاء هـذه   
 أو مـا شـابه – مـثًال –) سـيدخله(ال تراه يف صيغة أخرى مـشاهبة هلـا كــ ) سيطؤه(يغة الص

  .ذلك من الصيغ
يف صـفاته االسـتعالء ، ؛ ألنه حرف قـوي) الطاء( نابع من صوت – بال شك –وهذا   

فإن كان مع ،  والشدة من عالمات قوة احلرف". .وفيه كذلك اجلهر والشدة ، واإلطباق
وإنـام اتـصف بالـشدة؛  "إطباق أو استعالء فذلك غاية القوة يف احلرف الشدة جهر أو 

وتـسمعه ، فـرتاه منفجـرًا مـن خمرجـهألن جمرى اهلواء ينغلق انغالقًا تامًا عند النطق به 
، حيكي بقوة مـع سـائر حـروف الكلمـة صـوتًا مـدويًا يرسـم بجرسـه شـدة وطـأة الـدجال

  .يغمر كل يشء ويطويهكعموم الطوفان الذي ، وعموم بطشه
ومــن ثــم فوطــأة الــدجال هــذه ال ينجــو منهــا إال مــن تــسلح بطاعــة اهللا ورغــب عــن   

فتكون هـذه االنفجاريـة والـشدة يف احلـروف أشـبه بـصفارة إنـذار تقـرع ، املعايص واآلثام
مـسارعًا بـالرجوع إىل مـواله فيـأمن فتنـة الـدجال ، وجتعلـه يفيـق مـن سـباته، سمع املقرص

  .ورشه

                                                
 ١٣٩٤ثانية :  الدار البيضاء، ط–، دار الثقافة ١٠٢:   متام حسان/ مناهج البحث يف اللغة، د : رينظ ) ١(

 . م١٩٧٤ -هـ 
الرعاية لتجويد القراءة  وحتقيق لفظ التالوة، بعلـم مراتـب احلـروف وخمارجهـا وصـفاهتا وألقاهبـا،   ) ٢(

ـــى حممـــد مكـــي  ـــد حـــسن فرحـــات،  ط / ،  ت ١١٧:  ألب ـــة :  األردن،  ط –دار عـــامر : أمح ثالث
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

 .٩١: أسـرار احلــروف  : :  ينظر ) ٣(
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وقـسوة وقعهـا عـىل ، عظـم فتنـة الـدجال) سـيطؤه(ا بدا لنا من جرس الكلمة وهكذ  
 ": )�(يف قوله ) ترجف(وهو ما يظهر بصورة أعمق من جرس لفظة . .النفوس

كـام تتفـق ومـا حيتويـه . .وإيقاع عنيف، فالكلمة ذات جرس عالٍ ، "
بـام فيـه مـن ،  جيعله يطل عىل املشهد األخـروي ويـستدعيهاملشهد من عذاب ورعب وفزع

:  فالرجفة. M ¢ £ ¤     ¥ ¦ §      ̈L :أهوال وشدائد يف قوله تعاىل
ْلَزَلـة َجفـانُ ، الزَّ ْجَفـانُ ، االْضـطِراُب الـشديُد : والرَّ ْجَفـُة ِيف اْلُقـْرآِن كــلُّ ، اإلرساع: والرَّ والرَّ

    رْجَفٌة وَصْيحٌة وصاِعقةٌ َفِهيَ ، َعَذاٍب َأَخَذ َقْوًما
ثـم يـأيت املدينـة ، فاملشهد حيس يظهر فيه الدجال يطـأ سـائر الـبالد يف صـورة مفزعـة  

فيجد بكل نقب من نقاهبا ملكًا مصلتا سيفه فيأيت سـبخة اجلـرف قريبًـا مـن املدينـة ويـضع 
بالرجفــة   واملــراد "، وترجــف املدينــة ، فيــستوىل الرعــب عــىل كــل مــن هبــا، ثقلــه وخيمتــه

اإلرفاق وهو إشاعة جميئه وأنه ال طاقة ألحد به فيسارع حينئـذ إليـه مـن يتـصل بالنفـاق أو 
  "فظهر حينئذ متام أهنا تنفي خبثها ، الفسق
وكــأن كــل يشء ، ويــضفي عليــه الــرسعة الــشديدة، وجــرس الكلمــة حيــرك الــسياق  

 جرسـها وقـدرهتا وقـد اكتـسبت الكلمـة. .يرجف ويلهث يف خفقان واضطراب شديدين
    فالشـك أن حلـرف . .وذاك اإلحياء من خمـارج احلـروف وصـفاهتا، عىل حكاية هذه الداللة

                                                
 .٧،  ٦: سورة النازعات  )  ١(
 ) .رجف : ( مادة : لسان العرب : ينظر )  ٢(
عصام الدين الصبا بطي ـــــ  : ،  حتقيق ٥٤٠ / ٤: دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن )  ٣(

 . هـ١٤١٩أوىل :  ط –قاهرة  ال–دار احلديث : ط 
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ألنـه حـرف لثـوي جمهـور مفخـم ، دخًال يف إبـراز هـذه الـدالالت وتلـك الظـالل) الراء ( 
  ...واجلهر من صفات قوة، متوسط بني الشدة والرخاوة 

وينــتج ،  حتــدث اهتــزازًا عنــد النطــق هبــاوهــو كــذلك مــن األحــرف التــي احلــرف...
 وقد وصف عبد القـاهر هـذا "، )الراء ( الذي هو خاصية موسيقى مصدرها التكرير

 ُيبعثـر فيـه حتـى كأنـه يعمـل يف حـرفني مثلـني –املخرج  يف –الصوت بالتكرير ؛ ألن اللسان 
وهـي صـفة قـوة يف ، ولذلك يعد يف اإلمالة حرفني وتكـون احلركـة بمنزلـة حـركتني، نحو مدد

   "هذا الصوت متنعه من اإلدغام بغريه من األصوات املقاربة 
 بتكريـر رضبـات اللـسان يف –هبـذه الـصفة االهتزازيـة التكراريـة ) الراء ( إن أداء صوت   

 الـذي جتتمـع فيـه –) اجلـيم (  السـيام مـع مـصاحبته حـرف –اللثة رضبات متتالية مستمرة 
ــــــ وهـو حـرف انفجـاري احتكـاكي  ــــــ  يـصور ، ر واإلصامت والقلقلةصفات الشدة واجله

 ـــ  كـل هـذا يـصور اهتـزاز والزلزلة  املفاجئة ، ارتطام األجسام ببعضها كاألمواج املتالطمة
                                                

،  عـامل الكتـب للطباعـة والنـرش والتوزيـع، ٦٧: علم األصوات اللغوية،  مناف مهدي عالم  : ينظر  ) ١(
 .م١٩٩٨أوىل : ط 

 .٩١: أسـرار احلــروف  : :  ينظر ) ٢(
 –حظ  منـشورات دار اجلـا٦٠: خليـل إبـراهيم العطيـة / يف البحث الصويت عنـد العـرب، د : ينظر  ) ٣(

 .١٩٨٣بغداد 
ــد األديب،  د ) ٤( ــامل يف النق ـــة واجل ـــرية اللغ ــلوم /نظـ ـــر س ــشـــــر ٢٤:تام ـــوار للن ــوريا (،  دار احل  –س

 .م١٩٨٣أوىل : ،  ط )الالذقية
-هـ ١٤١٨(القاهرة –عامل الكتب :  ط ٣٩٦: أمحد خمتار عمر  / دراسة الصوت اللغوي،  د : ينظر  ) ٥(

 ) .م ١٩٩٧
  .٩٤،  ٩٣،  ٩١، ٩٠:  أسـرار احلــروف  : ينظر )  ٦(
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فيهتـز هلـا ، واضطراهبا بأهلها اضطرابًا عنيفًا جيعل القلب املؤمن يستـشعر هـذه الزلزلـة ، املدينة
ويتهيـأ إلدراك مـا يـصيب القلـوب يومئـذ مــن ، والرعـب واالرتعـاش، لوجـلهـزة اخلـوف وا

  .الفزع الذي ال ثبات معه وال قرار
بـصفاته الـسابقة إيقاعـًا رسيعـًا وقـصريًا يتناسـب مـع رسعـة ) الراء(وهكذا  ولد صوت   

ك فهنـا، وبذلك حيقق الصوت نغًام مناسبًا ومالئًام جلو احلديث العـام ، الرجف  وفجأته وشدته
فلـيس املقـام ، وفجيعة حمققة الوقوع استدعت تنبيهًا لكيفية تالفيها واخلروج منهـا، هول عظيم

  .بل مقام حركة رسيعة كحركة الزمن، مقام رشح وتطويل
 أكثـر داللـة –) اجلـيم( مـع مالحظـة اقرتانـه بــ –) الـراء(وبذلك يصبح هذا احلـرف   

 مـثًال –) حتركـت(بــ ) رجفت(أننا أبدلنا ولو ، يف مناسبة الكلمة لسياقها، ومعنى من غريه
) اجلـيم(ألن اجلرس املوسيقي الناشئ من حـرف . . ملا وجدنا هذه الداللة وتلك اإليامءة–
     بــام فيــه مــن انفجــار واحتكــاك يــصور ارتطــام األجــسام ببعــضها واضــطراهبا يف شــدة –

 الكلمة قوة وانسجامًا  يضفي عىل إيقاع– بام فيه من صفة التكرير –) الراء( و–وعنف 
 تلقـي ميـل "إهنـا القـوة التـي ، وعىل السياق حركة عنيفة وصوتًا صاخبًا جملجـالً ، وحيوية

   "الدجال يف قلب من ليس بمؤمن خالص العقل 
قـد امتـازا باإليقـاع القـوى العنيـف لـنقلهام ) رجفـت(و) سـيطؤه( وإذا كان اللفظان   

النـسجامها مـع معنـى ) حترسها ( اإليقاع قد رق والن مع فإننا يف املقابل نرى ، معنى قوياً 
وجعـل ، فاهللا تعاىل حفظ مكة واملدينة من دنـس الـدجال وخبثـه، احلفظ والرعاية واحلامية

                                                
 . م١٩٨٦تاسعة : ، دار املعارف،  ط ١١١: كامل حممد برش / دراسات يف علم اللغة،  د : ينظر )  ١(
ـــاري )  ٢( ـــال عـــىل الق ـــاة املفـــاتيح،  للم ـــريوت (دار الفكـــر : ،  ط ١٨٨٢/ ٥: مرق :  ط )  لبنـــان–ب

 .م٢٠٠٢هـ ـــ ١٤٢٢أوىل
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فكـانوا يف دعـة ، حيمـوهنام وأهلهـام مـن رشه و أذاه، املالئكة عىل كل مدخل مـن مـداخلهام
بـام يف ، ه وإيقاعه اهلادئ الرسيسبجرس)حترسها(وهو ما كشف عنه لفظ . .وأمن وسكينة

، صـوت لثـوي مهمـوس رخـو مرقـق خافـت) الـسني(فــ ، من مهس وخفوت) السني(
،  هبذه الـصفات توجـه حركـة املعنـى نحـو إشـعاعات الداللـة التـي حيوهيـا اللفـظالكلمةو

واالســتقرار والطمأنينــة التــي يــنعم هبــا أهــل مكــة ، حيــث تنــرش معــاين اهلــدوء والــسكينة
  .فهم يف مأمن من أذي الدجال وشدة بطشه، نةواملدي
، هيئــة:  يرســم املعنــى املــراد بكــل تفــصيالته– كــام تــرى فــيام ســبق –فإيقــاع الكلمــة   

ــة ــوتاً ، وحرك ــضعف، وص ــوة وال ــه يف الق ــة ل ــسياقها مالئم ــة ل ــة تابع ــل كلم ــاءت ك ، فج
ولــذا . "ومتـى ضــعفت ضــعفت ، فمتـى قويــت قويــت،  تابعــة للمعــاين"فاألصـوات 

ممـا أهلهـا ، خمتارة بدقـة متناهيـة)  رجفت– حترسها –سيطؤه (بأن األلفاظ : ستطيع القولن
وتـضفي عـىل الـنص ، وتعطي صورة تعبرييـة موحيـة وناطقـة، ألن تربز املعنى بدقة واعية 

، )حترسـها(ورقيقًا لينًا حينًا آخــر يف ، )سيطؤه ــــ رجفة(جرسًا موسيقيًا مدويًا ومروعًا يف 
 وجعل املتلقي متطلعًا يف ترقب ووجل، أللفاظ جاذبيتها واستحواذها عىل النفسمما منح ا

  .ـــ بل يف رشود وذهول ــــ خائفًا حزينًا مفكرًا يف هذه العاقبة بجد واهتامم

فـال يقتـرص اجلـرس عـىل صـوت احلـرف ، وقد ُختتار املفـردة النبويـة لبنيتهـا الـرصفية  
، مل األصوات املؤلفة بـام يتطـابق مـع صـورة احلـدثبل يمتد ليش، الواحد يف مادة الكلمة

                                                
  .        ١١٢: حلروف العربية ومعانيها، د حسن عباس خصائص ا: ينظر)  ١(
،  املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، ٢١٠ /٢: املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات البن جني ) ٢(

 .م١٩٩٩هـ ـــ ١٤٢٠: ط
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 أنــك جتــد املــصادر الرباعيــة املــضعفة تــأيت للتكريــر نحــو الزعزعــة والقلقلــة "ذلــك 
 وغالبـًا مـا يكـون ذلـك بتقطيـع  "فجعلوا املثال املكرر للمعنـى املكـرر .. .والصلصلة

الزعزعـة: مثـل، أو الـصوت، أو تكراره بـام يـتالءم مـع احلـدث، واستطالته، اجلرس
وهو ما أسامه ابـن جنـي بحكايـة ، ونحو ذلك، والقعقعة والصلصلة والقلقلة 

  .األصوات

: قال )�(  أنه-)(-ومن ذلك ما روته أم سلمة   
 .  

                                                
  .١٥٥ / ٢:  اخلصائص البن جني  ) ١(
هتا األشياء ،  احلركة الشديدة: الزعـــزعة ) ٢( تاج اللغـة وصحـــاح : ينظر .  ،  لشدَّ

 –دار العلـم للماليـني : أمحد عبد الغفور عطـار،   ط / ،  ت ١٢٢٥ /٣:  العــربية،  اجلـوهــــــرى 
 . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧رابعة : بريوت ط 

 .قلق: لسان العرب : ينظر . مل يستقر يف مكانه: شدة االضطراب واحلركة،  وقلق اليشء :  القلقلة ) ٣(
 . صلل: لسان العرب : ينظر ، الصوت الشديد احلاد : الصلصلة ) ٤(
       : الـصحاح  : ينظـر . تتـابع أصـوات الرعـد: حكاية أصـوات الرتسـة وغريهـا،  والقعـاقع : القعقعة ) ٥(

١٢٦٩ / ٣. 
،  وابن ماجة يف سننه،  )٥٦٣٣(،  رقم )أنية الفضة: (،  باب )األرشبة: (كتاب أخرجه البخاري يف،  ) ٦(

 –،   دار إحيـاء الكتـب العربيـة )٢٠٦٥: (،  رقـم )الرشب يف آنية الفضة: (باب   ،)األرشبة:(كتاب
 . م١٩٥٢أوىل : القاهرة،  ط 
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ويتوعـد مـن ، ديث الرشيف ينهى عن األكل أو الـرشب يف آنيـة الـذهب والفـضةاحل  
الذي جيتمع فيـه القـبح والرعـب مـع ، من خالل هذا املشهد املروع، يقدم عىل هذا الصنيع

حتى صار جيرجـر مـا فيهـا ،  فالقبح يف أن هذا العايص مرتف مهتم ببطنه"، الوعيد الشديد
 غدت ثقيلة حتتاج إىل جـر ملـا امـتألت  بـه مـن الـرشاب وكأن بطنه، وكأنه حيوان جير عربة

 حـل يف املكـان الـضيق) النار(فاملكان الكبري ، ..وهنا تبدأ حدود الرعب، الذي انقلب ناراً 
  . "وهذا إيامء بحيوانية املصَور ، مما ييش بكرب البطن، )البطن(

 ": )�(نبــي يف قـول ال) جيرجــر(وهـول املوقــف وشـدته يبــدو يف التعبــري بكلمـة   
، وكثرته وتتابعـه، وضجيجه واضطرابه،  ويراد به شدة الصوت"

إذا ، فـالن املـاء) جرجـر(: يقـال، صب املـاء يف احللـق: والتجرجر، ضجَّ وصاح: وجرجر
 لـصوت جرعه جرعًا متواترًا له صوت كصوت البعري فجعل رشب املاء وجْرعـه جرجـرة

 جيرجـر مـن اجلرجـرة وَُهـَو ": ويف فتح الباريوقوع املاء يف اجلوف عند شدة الرشب 
    " َصوت يردده الَْبِعري ِيف حنجرته إِذا هاج َنْحو َصوت اللجام ِيف فك اْلفرس

وقد صورت هذه الكلمة بجرسها وصـوت حروفهـا شـدة األمل وقـسوة املعانـاة التـي   
، وجهـارة، بـام فيهـا مـن شـدة) اجلـيم(حيث تـصور لنـا . . آنية الفضةيعانيها من يرشب يف

                                                
دار املكتبـي : ، ط ٧٢١-٧٢٠: أمحد زكريا ياسـوف / الصورة الفنية يف احلديث النبوي الرشيف،   د) ١(

 . م٢٠٠٦ هــ  ـــ ١٤٢٧نية،  ثا: ط )  دمشق –سوريا ( 
 ).جرر ( مادة : لسان العرب : ينظر )  ٢(
دار : حممد فـؤاد عبـد البـاقي، ط /،  ت ٩٧/ ١٠: فتح الباري رشح صحيح البخاري،  للعسقالين )  ٣(

 .هـ١٣٧٩املعرفة ـــ بريوت 
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صعوبة موقف الرجل ومـا يالقيـه مـن جهـد وثقـل مـن جـراء محـل النـار يف بطنـه ، وغلظة
  .ومشيه هبا

وهي حرف تكـراري انفجـاري جمهـور ليحكـي ، ثم تأيت الراء الساكنة يف هناية املقطع  
وات منفرة تعرب عن جهد جهيد ومعانـاة لنا ما يمكن أن نسمعه من صخب وضجيج وأص

ألنـه ينـتج ، وتكرارهـا) الـراء(وتتابع املعاناة وتكرارها هنا مأخوذ من استخدام . .متكررة
  .كام سبق، موسيقي مصدرها التكرير

صـوت البعـري عنـد الــضجر : ألن اجلرجــرة، اسـتعارة تبعيـة) جيرجـر(ويف لفظـة   
ــذه ا ــسان يف ه ــرع اإلن ــوت ج ــل ص ــه جع ــاولكن ــي عنه ــوع النه ــصوصة لوق ، ألواين املخ

  كجرجرة نار جهنم يف بطنه من طريق املجاز ، واستحقاق العقاب عىل استعامهلا
واالستعارة مدفوعة باإلحياء العميق الذي جيسد قبح استخدام هذه األواين والـرشب   

ا روي عنـه ملـ، لكراهـة اسـتعامهلا، كام جتسد قبح املصري الذي ينتظر  من يـرشب فيهـا، منها
  " ": أنه قال) �(

يف الزجر والتنفري مـن ) جيرجر(وبذلك يلتقي جرس الكلمة مع مدلول االستعارة يف   
ــدن ففــي التــصوير بجــرس الكلمــة مــن . .اســتعامل هــذه األواين يف يشء مــن مــصالح الب

فهـل جتـد لتـصوير ثقـل الرجـل .. ن غضب اهللا تعاىلالبشاعة ما جيعل النفس تبتعد خوفًا م
                                                

 ).جرر ( مادة : لسان العرب : ينظر )  ١(
احللبـي ـــــ : طـه عبـد الـرءوف سـعد،  ط /،  ت ١٠٧: ف الـريض  املجازات النبوية، للرشي: ينظر )  ٢(

 ).بدون ( األخرية : مرص،  ط 
الـشـــرب يف آنيـة الـذهب : (بـاب  ١٠٣ / ٥: املصنف يف األحاديث واآلثار،  ألبى بكر بن أيب شيبة ) ٣(

 هـ١٤٠٩األوىل :  الرياض ط–مكتبة الرشد : كامل يوسف احلوت  ط /ت: )والفضة
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، وعيه عن احلركة وحماولة امليش مع عـدم االسـتطاعة مـن هـذه الكلمـة املـصورة الكاشـفة
، ..وبشاعة ما خيرج من جوفه من أصـوات منفـرة تـشمئز منهـا النفـوس، التي متثل معاناته

إذ ، هلمة عن االنـدفاعيدل عىل قرص ا) جيرجر(أضف إىل ذلك أن صوت املقطع القصري يف 
  .وهذا كاف يف تصوير أمله ومعاناته، إنه ما تأتى احلركة إال ويعقبها سكون

وداللـة ، يأيت دليًال عىل تقطيعه يف الواقـع) جر، جر(هذا فضًال عن أن تقطيع الكلمة   
دليًال ) رصرص (  كام جعلوا تقطيعه يف "، عىل حال املعذب ومأساته يف هذا املوقف اخلطري

ممـا يـضفي عـىل الكلمـة ، فجعلوا املثال املكرر للمعنـى املكـرر،  " تقطيعه يف الواقع عىل
: إذ املـراد.. عنيفًا يتناسب مع هول املـشهد وفزعـه ويمنحها جرساً ، مزيدًا من االضطراب

طلبـًا للتـضعيف والتكثـري ) جيرجر(: قال )�( لكنه، أو ُجتر، كأنام جير اإلنسان يف بطنه ناراً 
  . ML: كام جاء يف قوله سبحانه،  الفعلوتكرار

ولكن ذكر الفعـل عـىل هيئـة التكثـري وإفـادة ، فكبوا: واملراد، الرمي يف اهلُوة: الكبكبة  
تنفريا و وزجرًا عن اقـرتاب أسـبابه ، مع إحداث صوت غري مفهوم وغري مستحب، التتابع

ومل يكن ، والفظاعة، يًال عىل تكرار اهلولدل) كب  ـــــ كب(وهكذا جاء تكرار . .ومقدماته
دلـيًال )  جـر–جـر ( ومن ثـم جـاء تكـرار الثقل يف مبناها إال دليًال عىل الثقل يف معناها 

  .وهول مصريه، عىل شدة معاناة الشارب يف آنية الفضة

                                                
 .١٥٧ / ٢:  ئص البن جني  اخلصا)١(
 .٩٤: سورة الشعراء) ٢(
 -الـسابعة عـرش :   بريوت،   ط –  دار الرشوق ٥/٢٦٠٥: سيد قطب / يف ظالل القرآن،  أ:  ينظر )  ٣(

 . هـ ١٤١٢
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وهذا ال ريب من صميم البالغة الصوتية التي تلتقي مع موضوعات علم البيـان يف "  
، كلـام ازدادت العبـارة شـبها بـاملعنى"إذ  "ل هـو قـوة الداللـة ووضـوحهاغرض أصـي

  . "كانت أدل عليه وأشهد بالغرض فيه
، الستيفاء املعنـى املـصور، وتطويل اإليقاع يف بعض الكلامت النبوية يكون مقصودًا أحياناً 

ومـن ذلـك ، ملعنىما يف الكلمة من طاقات تعبريية وتصويرية للداللة عىل ا وذلك باستيفاء
«  :  قال) �(أنه ) (ما ُروى عن ُبريدة 

«   
، عـن تفـوق العـرب عـىل الـرتك) �(يف هذا احلـديث الـرشيف يكـشف لنـا الرسـول  

وواضـح ، )مونُيـصطل(بكلمـة ) �(وهو ما عرب عنه ، وانتصارهم عليهم انتصارًا ساحقاً 
، ووقع نغمي يعطيهـا تناسـقًا كـامًال مـع املعنـى، من مجال مميز) يصطلمون(ما هلذه اللفظة 

أو نـأيت ، بحيـث ال نـستطيع أن ننزعهـا مـن مكاهنـا، وائتالفًا مع دالالت املعـاين املـصاحبة
  .بمرادف هلا

 عن املعنى توحي بظالل املعاين املصاحبة و تنبئ، يف أدائها الفني) يصطلمون(فكلمة   
يوحي بشدة تقتيـل العـرب ) الطاء(و ) الصاد(فضال عن صويت ، فالبناء للمجهول. .املراد

                                                
 .١٥: حممد إبراهيم شادي / البالغة الصوتية يف القرآن الكريم،  د ) ١(
 .١٥٤ / ٢: اخلصائص البن جني ) ٢(
،  املكتبـة العـرصية )٤٣٠٥(،  رقـم : ،  َبـاٌب  )اْملَالِحمِ ( :كَِتاب ه أبو داود يف أخرج) ٣(

 .بدون)  بريوت –صيدا (
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وهـي يف ذات الداللـة توضـح مـآهلم ، ومدى تغلب العـرب علـيهم يف املـرة الثالثـة، للرتك
، كام حتكي بجرسها وقوة إيقاعهـا شـدة استئـصال العـرب هلـم. .القبيح وهنايتهم املأساوية

   : يقـال، حتى إهنم يف السياقة الثالثة ال يرتكون هلـم أثـرًا وال بقـاءً ، اهم حصداً وحصدهم إي
ْلمُ ، َقَطَعُه ِمْن َأْصلِهِ :  َصَلَم اليشَء َصْلامً " الَقْطُع املُْسَتْأِصُل؛ َوإَِذا ُأطلـق َعـَىل النَّـاِس : والصَّ

و إَِذا ُأبيـد َقـوٌم ِمـْن َأصـلهم قِيـَل . ْئـصاُل االْستِ : واالْصـطِالمُ ،  ُيـَراُد بِـِه الـذليُل املُهـانُ 
 يــشعرنا بمــدى املهانــة – بجانــب مــا ســبق – فجــرس الكلمــة وداللتهــا ."اْصــُطلُِموا 

  .ويسيطر عليهم، واملذلة بل واخلزي الذي يلحق الرتك
، وإكساهبا هذه القوة والشدة، وال ريب أن لصفات احلروف دخًال يف جرس الكلمة   

وعلمنا أن كال اللفظـني يعنـى ، )ُيصطلمون(و ) ُيصلمون(ا وقفنا عىل الفرق بني السيام إذ
، يدل عـىل شـدة املعانـاة واسـتمرارها) يصطلمون(غري أن االفتعال يف ، اهلالك واإلبادة 

كام ، يدل عىل جهد أكرب وتعب أشد) يصطلمون(فبناء . .وبلوغ الغاية يف اإلبادة واإلهالك
إذ ، بل و شدة بطش العرب بالرتك وقضائهم عـىل شـأفتهم، واحتدامهايشعر بشدة املعركة 

ْيِف َوُيـْسَتْأَصُلونَ : َأيْ : "ُيـْصَطَلُموَن  "املراد بــ  ـَصُدوَن بِالـسَّ ْلِم َوُهـَو اْلَقْطـُع ، ُحيْ ِمـَن الـصَّ
" .  

         دون ) يــصطلمون ( وهــذا اإلحــساس ينبــع مــن خــصوصية البنــاء عــىل االفتعــال يف   
وهو حرف قوي مـن صـفات الـشدة ، )يصطلمون ( يف ) الطاء ( حيث زيادة ) يصلمون ( 

                                                
 .٣٩٦ – ٣٩٥ / ٧) : صلم : ( لسان العرب ) ١(
 .السابق نفسه: ينظر ) ٢(
   .٣٤٢١ / ٨: مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، املال عىل القاري  ) ٣(
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وتـسمعه حيكـي بقوتـه مـع سـائر حـروف الكلمـة ، التي حتكي صخبًا وضـجيجًا شـديدين
ذاك الـصوت القـوي املفخـم ) الـصاد ( السـيام إذا أضـفنا صـوت ، صوتًا حلصد األجـساد

  .الستعالء  الجتامع الصفري واإلطباق وا
عىل السمع إذا مـا قورنـت بـصيغة ) ُيصطلمون(هذا فضًال عام نلحظه من ثقل صيغة   

داللة عىل ما يالقيـه الـرتك عـىل يـد العـرب مـن أبـشع ألـوان العـذاب وأفظعـه ) يصلمون(
، وهـي بجرسـها الغلـيظ الـصاخب. .ومـن قـوة اخلـسف وغايـة الـبطش واملهانـة، وأغربه

  .ــ متثل املوقف أدق متثيلورنينها اخلشن الصاك ـ
حيـث ، يعطـي بعـدًا آخـر هلـذا االصـطالم) الـواو(كام أن طول الكلمة وامتـدادها بــ   

ممـا يعكـس طـول زمـن ، فالنطق الصويت يستغرق زمنًا طويًال نسبياً ، االستمرار والتواصل
  .وال يمكن إغفال دور اجلرس يف اإلشعار بكل هذا، التعذيب والقتل حتى كانت هنايتهم

والـرس ).. ُيـصلمون(فيها من الوفاء بحق املعنى ما النـراه يف ) ُيصطلمون(ومن ثم فلفظة 
بـام جيعلهـا تنـسجم مـع الـسياق ، وشدة وقعها عىل األسامع، يف ذلك يكمن يف ثقل جرسها

وهــذا يؤكــد لنــا أن الــصوت جــزء مــن مــادة الكلمــة ومــن ، )ُيــصلمون(بخــالف ، القــوي
  .قوة الصوتوأن قوة املعنى من ، بالغتها

ترتبــــط )  يــصطلمـــون(فكلــــمة ، كــام نجــد تــضافر الكلـــــامت وتناســقها وتآزرهــا  
« : )�(يف قوله ) هرب(ولفظة ) يسوقوهنم(معنويا ودالليًا بجملة 

                                                
 .٩٣،  ٩٢: أرسار احلروف : ينظر )  ١(
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 يف املـرات والتي تكشف عن تغلب العـرب عـىل الـرتك، » 
  .وتؤرش إىل اخلزي والقهر الذي يسيطر عليهم، الثالث

جاءت يف هذا الـسياق متفـردة متميـزة مـن حيـث ) يصطلمون(فإن كلمة ، وعىل هذا  
ممـا يؤكـد أن املفـردة النبويـة ال ، وظالل املعاين املـصاحبة، ومن حيث املعنى، البناءالصويت

ولـذا .. وداللتـه التعبرييـة، النبـوي الـرشيففهي حمكومة بالبنـاء ، تغني عنها مفردة أخرى
ملا لـه ، فالثقل الناشئ عند نطق هذه الكلمة ال خيل بفصاحتها؛ ألن هذا الثقل يقتضيه املقام

  .من أمهية يف جتسيد الصورة املطلوبة واملعنى املراد
عـن  )�( كان خيدم املعنى ويأيت تبعًـا لـه قولـه )�( ومما يدل عىل أن اجلرس يف كالم النبي

 ": حارثة بن وهب اخلزاعي

".  
من قيمة التواضع ولني اجلانـب كفـضيلة ) �(يف هذا احلديث الرشيف ُيعىل الرسول   

ومـن التكلـف فيـه ، بينام  يرهـب مـن كثـرة الكـالم بـال فائـدة، عظيمة من أمهات الفضائل
) �(وحسب هؤالء خسارة أن يكونوا بغيـضني إىل رسـول اهللا ، تعالياً والتشدق به تكربًا و

  .بعيدين عن جمالس السعداء يف اآلخرة

                                                
،  رقـم )مـا جـاء يف معـايل األخـالق : (بـاب ،  )الـرب والـصلة : (  كتـاب أخرجه الرتمـذي يف سـننه،  ) ١(

    ثانيـة : ط ) لبنـان –بـريوت ( دار الكتـب العلميـة : أمحد حممد شاكر وآخرون،  ط / ،  ت )٢٠١٨(
 ).م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٨( 
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كـل واحـدة منهـا عـىل )  املتـشدقون – املتفيقهـون –الثرثارون (وهنا جتد الكلامت   
ظاهرة السامت عن طريق جرسـها ، واضحة املعامل، حدة قد انفردت برسم صورة شاخصة

  .وإيقاعها
الـذين جـاوزا ، وما ترسمه من صورة كرهيـة هلـؤالء املتكلفـني) ثرثارون(تأمل كلمة   

وهـو تتـابع الكـالم ، فالثرثرة لفظ ذو جرس حيكـي أخـص مـا يقـصد منـه. .حد االعتدال
، بمعنـى االمـتالء، مـأخوذ مـن الفهـق، )املتفيقهـون(وكـذلك   . .واستمراريته دون وعـي

  . تشدقًا واستعالءً وهو الذي يتصنع يف الكالم ويتكلفه
والثرثرة كثرة األكل ، وهي الواسعة غزيرة املاء، من عني ثرة وثرثارة) الثرثار(فأصل   

وفهـق الغـدير إذا ، من فهق اإلناء امتأل حتى تـصبب، فهو املمتىلء) املتفيهق(أما ، يف ختليط
  كثر ماؤه و طمت مجاته

ويكـون الرسـول ، ية األصـليةوبذلك تصبح اللفظتان مـن قبيـل االسـتعارة التـرصحي  
، وخروجـًا عـن القـصد، قد شبه الذين يكثرون الكالم ويتعمقون فيه طلبـًا للتكلـف) �(

والتتـابع ، بـالعني تثرثـر والغـدير يفهـق بجـامع الكثـرة وجمـاوزة احلـد، وتباعـدًا عـن احلـق
  .واالستمرارية يف كل

 م الكـالم دونــــفيض منهاء عميق يصور لنا هؤالء يـــوالصورة االستعارية ذات إحي  
ثـم إن .. .وال اختيـار ، وال مراجعـة، كالعني الواسعة ترسل ماءها من غـري وعـي، وعي

                                                
،  دار البـشائر اإلسـالمية ــــ بـريوت،  ٤٤٣ /١): املتـشدقون( األدب املفرد للبخاري  زيادة يف رواية) ١(

 .م١٩٨٩ هـ ـــ ١٤٠٩ثالثة : ط
 .ما جتمع من املاء: واجلامت . غمر وزاد وعال:   فهق،  وطم املاء –ثرر : لسان العرب : ينظر ) ٢(
: مكتبـة وهبـة، ط: ،  ط٤٥٥: أبو موسـىحممد حممد /رشح أحاديث من صحيح البخاري،  د: ينظر) ٣(

 .م٢٠٠١هـ ـــ١٤١٢أوىل 
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ــــ وكفـى هبـا ) ثرثـارون( كـام يف –ال يقفون عند حد كثـرة الكـالم بغـري نفـع ) املتفيقهون(
  .والتكلف يف النطق،  يل يضيفون إليها التصنع يف الكالم–خطيئة 

أراد : وقيـل، فهم املتوسعون يف الكالم من غـري احتيـاط واحـرتاز) شدقون املت( وأما   
  .باملتشدق املستهزئ بالناس يلوي شدقه هبم وعليهم 

يستـشعر املتلقـي قـبحهام قبـل ، وواضح ما هلاتني الصفتني من ثقل شديد عىل السمع  
وأمـا ، اهر ممـا سـبقأمـا املعنـى فظـ، والقبح يبدو يف املعنـى واملبنـى، أن يقف عىل مفهومهام

، وقـبح مـشني، مـن تكلـف شـديد، فجرس الكلمتني وإيقاعهام جيسد املتصفني هبام، املبنى
  .وخروج عن القصد، وجتاوز للحد

و ) الثــاء(بتكــرار ) ثرثــر(بانتامئهــا إىل الربــاعي املــضعف ) الثرثــارون(فإيقــاع األوىل   
ويبـدو هـذا ، رجـه عـن القـصديوحي بتتابع الكالم وختليطـه وترديـده يف رسعـة خت) الراء(

هو صوت العربيـة الوحيـد الـدال بجرسـه عـىل ) الراء(إذ ، )الراء(التكرار أيضًا يف صوت 
، السيام إذا علمنا أن صفة التكرار تكون يف أعىل درجاهتا عند سكون الراء التكرار 

صـوات العربيـة األمر الذي جعل ابن جني يعد الراء الساكنة مـساوية بقيمتهـا الـصوتية أل
  .املتحركة األخرى 

                                                
احلـديث القـاهرة،  دار:ط.عـصام الـصبا بطـي/،  ت ٤٢٨ /٥: حتفة األحوزي للمباركفوري: ينظر) ١(

 .م٢٠٠١هـ ـــ١٤٢١أوىل : ط
:   ط – منشورات مركز اإلنامء القـومي ١٢٨: بسام بركة / ،  د)األصوات ( علم اللغة العام  : ينظر ) ٢(

 ).بدون ( أوىل  
    .٢٠٥ / ١: املحتسب البن جني :  ينظر ) ٣(
 .٣٧٩ / ١: السابق  : ينظر ) ٤(
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، وهـو صـوت لثـوي حنكـي رخـو مهمـوس ، )الثـاء(وإذا أنعمنا النظر يف صوت   
ولنمعن النظر يف داللة ، وجدناه يصور استطالة احلدث واتساع مداهللتفيش واالنتشار 

يــصور تفــيش الكــالم وغزارتــه ) الثـاء(فــصوت ) ثرثــارون (: )�(هـذا الــصوت يف قولــه 
هـذا مـا نستـشعره مـن . .وانتـشاره هنـا وهنـاك دون وعـى، وتتابعه واسـتمراريته، وتدفقه
وكأهنـا عـني يتـدفق منهـا املـاء يف ، وما يعقبه من ذبذبة الـراء املتكـررة، املمتد) الثاء( مهس 

والتصوير باالستعارة ال يراد منـه سـوى هـذه الكثـرة وهـذا التتـابع . .غزارته واستمراريته
فجرس الكلمة يتعانق مع التصوير االستعاري يف تقبـيح . .وهو مناط الذم، واالستمرارية

  .فال يتكلم إال بام ينفع ويفيد، وحتثه أن يلزم لسانه، من يكثر الكالم بغري وجه حق
، )فهـق(وهـو بنـاء فيعـل مـن ، )فيهـق(فهـي اسـم فاعـل مـن ) املتفيقهون ( أما كلمة   

فجــرس الكلمــة . .رتى إحيــاء بــالتكلف والتقعــرفــ، وتــدل زيــادة املبنــى عــىل زيــادة املعنــى
 بـني الفـاء – فاهلاء – جتسيًام صوتيًا حمسوسًا – وهو االمتالء –وإيقاعها يكاد جيسم معناها 

 بام حتسه يف نطقهـا مـن جتويـف ممتلـئ بـاهلواء املمتـد يف خمـرج –املتحركة والقاف املتحركة 
يف . .م أدعيـاء فـارغون مـن كـل يشءويشعرنا بأهن، جيسد خوائهم من كل ما ينفع، احلرف

ومـا أجـدر هـذا العيـي ، فام أعجب هـذا االدعـاء. .حني أهنم يدعون االمتالء من كل يشء
   .بالسخرية واالحتقار

                                                
،  وأرسار احلـروف،  أمحـد ٤٥: خليـل إبـراهيم عطيـة / يف البحث الـصويت عنـد العـرب،  د  : ينظر ) ١(

 .٩٤،  ٨١: زرقة 
 .١٤٤: دور الصوت يف إعجاز القرآن : ينظر ) ٢(
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والـضغط عـىل الـدال بعـد ، من حيث بنائه عىل صيغة التفاعل) املتشدقون( أما إيقاع   
وهـي صـوت لثـوي حنكـي ، نيمع مالحظة التفيش واالنتـشار يف الـش، حركتني متواليتني

ــا تكلــف هــؤالء، رخــو مهمــوس ــا ثقــل ألــسنتهم واعوجــاج ، جيــسد لن كــام يــصور لن
ويلـوون أشـداقهم تفاصـحا ، فهـم يتعمقـون يف الكـالم، وميلها عـن االسـتقامة، أفواههم
  .ومباهاة

. .  ويف الوقت ذاته نجد أن هذه األلفاظ تصور احلركة النفسية املصاحبة هلا تصويرًا كـامالً 
و يكثـرون الكـالم ، وإنام يكتفون بـالقول بـدالً مـن العمـل، فهؤالء ال يعملون شيئًا ذا بال

، وتكلـف الفـصاحة والغـرور واإلدعـاء، و يلجئون إىل التصنع يف الكـالم، 
وترغـب يف التميـز والتفـوق دونـام جهـد أو ، وهذا يدل عىل نفس قبيحة  تعجز عن العمل

  .   تعب
تنفـر ،  ترسم  صورة قبيحة هلذه األصـناف مـن النـاس– كام رأيت –لفاظ الثالثة فاأل  
، وتــذم مــا فــيهم مــن ســامجة التكلــف، وبغــض مــسلكهم، وتبعــث عــىل ازدرائهــم، مـنهم

كام تقبح إىل كل مسلم َسـِوى التـصنع يف الكـالم والتقعـر فيـه ؛ ألهنـا تـدل ، وبشاعة التزيد
فـال ، وتنبه إىل أن يلـزم املـرء لـسانه،  والكربياء عىل شخص غري سوى يسيطر عليه الغرور

  .وجيعل كالمه بقدر، يتكلم إال بام وراءه منفعة
 " :أنه قال، )(فيام رواه أبو هريرة ) �(ومن ذلك أيضًا ما جاء يف  قوله  

 " .   
                                                

 .٣٤١: علم األصوات  العام   : ينظر ) ١(
،  )مـا جـاء يف إفـشاء الـسالم: (،  بـاب )االستئذان واآلداب : (كتاب أخرجه الرتمذي يف صحيحه،  )  ٢(

  ).٢٦٨٨( :رقم 
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وحيثها عىل التآلف ، احلديث الرشيف يرشد الفئة املؤمنة إىل التحاب والتواد والرتابط  
  .ئق املحبة فيام بينهموتعميق أوارص الود وعال، وتبادل املشاعر الرقيقة، والتعاطف

والذي يزيد من ) الباء(بصيغة التفاعل مع الضغط عىل مقطع ) حتابوا(   ولذا جاءت لفظة 
صـوتًا شـديدًا جمهـورًا مقلقـًال انفجاريـًا ) البـاء(فضًال عـن كـون . .شدة اإليقاع وقوته

  .يتناسب مع إعالن املحبة وانتشارها واجلهر هبا
يف ) �(لف و الـواو  ـ  بـام فـيهام مـن امتـداد صـوت  ـ إشـعارًا برغبتـه        ثم كان املـد بـاأل

وهـو مـا يعكـسه تكـرار ، وشموهلا أفراد الفئـة املوحـدة، وصول هذه املشاعر إىل أبعد غاية
امللحـة يف ) �(حيـث رغبتـه  )حتابوا ـــ حتاببتم ـــ حتـابوا(ثالث مرات يف قوله )احلب(مادة 

، بمـدلوالت هـذه الكلمـة )�(كام يـربز اهتاممـه ، مع املسلمشيوع التحاب بني فئات املجت
  .وما تثريه من معان حتيا هبا األمة

ــول    ــل الرس ــد جع ــآلف) �(وق ــباب الت ــه أول أس ــسالم وإذاعت ــاعة ال ــاح ، إش ومفت
وإيقـاع . ."أفـشوا الـسالم بيـنكم " : ولذا حض عليه املـؤمنني يف قولـه، استجالب املودة

النتـشار الـسالم وإذاعتـه بـني مجـوع املـسلمني املوحـدين وجرسـه يرسـم صـورة ) أفـشوا(
، ظهـر وانتـرش: فـشا ُفـشوا"تقـول ، وشـدة ظهـوره يف تعـامالهتم، وسيطرته عىل عالقاهتم

  ."وتفشى اتسع وانترش ، نرشه وأذاعه:  وأفشاه. : وفشت أنعامهم
لتـي يريـد بجرسها وصوت حروفها تلـك احلـال ا )أفشوا (وقد صورت هذه الكلمة   

فيـه ، حـرف لثـوى رخـو مهمـوس) الـشني(فــ ، للمجتمـع أن يكـون عليهـا )�(الرسـول 
                                                

: ،  دار عمـــار للنشـــر، ط٣٢٩: غانم قدوري حممد /الدراسات الصوتــية عند علامء التجـــويد،  د) ١(
 .٢٠٠٧هـ ـــ١٤٢٨ثانية 

 . فشو: لسان العرب ) ٢(
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واتساع يف الفم ؛ ألن اهلواء يتفشى عند ارتفاع طرف اللـسان إىل مـؤخر ، تفشى واسرتخاء
فال يقترص تـرسب اهلـواء عـىل املخـرج بـل يتـوزع يف ، اللثة ومقدم احلنك األعىل عند نطقه

باشــتامله عــىل هــذه الــصفات يــصور انتــشار  )أفــشوا(فــصوت الــشني ... جنبــات الفــم 
ـــراده، الـــسالم  وتعميمـــه كـــل أركـــان املجتمـــع املـــسلم ـــع أف ـــاهتم : وشـــموله مجي عالق

بـام فيهـا مـن امتـداد وارختـاء ) الفاء(و، بام فيها من امتداد) الواو(ثم كانت ... ومعامالهتم
املجتمع املسلم كرسيان املـاء الرقـراق بـني ورسيانه بني أفراد ، ومهس إحياء بانتشار السالم

  .وختلله سائر منافذها ، اجلداول
دون اإللقاء ؛ ليضفى عليهـا ، )أفشوا(التعبري باإلفشاء ) �(ومن ثم فقد آثر الرسول   

وإنـام الـسالم ، وليرش من ناحية أخرى إىل أنـه ال يريـد جمـرد التحيـة، هذا العموم من ناحية
يبعث يف قلب املـؤمن  والذي يصاحبه البِْرش بام، ر من األعامقبمفهومه الشامل الذي يصد

ــة ــدوء، الطمأنين ــان والدعــة ، والــسكينة، و اهل ــشعور بــاألمن واألم ــرف علــيهم ال ويرف
وبالـسالم عـىل مـن ، إذ ال يتحقق اإلفشاء إال برفع الصوت حتى يسمع اجلميع. .والسالم

ثـم التعمـيم يف إلقائـه ، ة إال لـرضورةويسلم بالعبارة ال باإلشـار، لقيت عرفت أم مل تعرف
  ألن ذلك يوغر الصدور،  فال يقرصه عىل مجاعة من بينهم".. . عليكم السالم"بصيغة 

ملا هلا مـن جـرس مـوٍح بـام فيهـا مـن ) أفشوا(يف  )فشا(مادة  )�( ولذا اختار الرسول  
وبذلك يعم اخلـري .. واإلشاعة، واإلذاعة، واالنتشار، واإلعالن، واإلظهار، معاين اإلبراز

  .والربكة والرمحة مجيع املسلمني
                                                

  .١٩: تامر سلوم / نظرية اللغة واجلامل يف النقد العريب،  د :  ينظر ) ١(
: ،  دار الـرشوق ط ٣١٦ / ١: موسى شاهني الشـني /،  د)رشح صحيح مسلم ( فتح املنعم : ينظر)  ١(

 .م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٣أوىل 
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ومل يكـن ، كان خيدم املعنى ويأيت تابعًا لـه )�(ومما يدل عىل أن اجلرس يف كالم النبي          
 ": ـ عن زيد بن حارثه) �(ـــ ما جاء يف قوله لذاته  )�( يقصده

".  
، خـروج األمعـاء يف رسعـة وقـوة وتتـابع:         فاالندالق ـــ كام يقول صاحب اللـسان ـــــ

وأوفـق ، وجهارهتا  هي األنسب هلذا املعنى، وقوهتا، يف جرسها) تندلق(والشك أن لفظة  
والتـي قـد ال تناسـب مـا  )تـربز(بمعنى) خترج(ـن هذه الكلمـــة الضعيفة اخلافتة له مـ

ولذا فقد آثر الرسـول  .. .وضجيج، حيدثه خروج األمعاء يف هذا املشهد املروع من صخب
صـاحب اإليقـاع الــشديد العنيـف ؛ ملـا حيملـه يف طياتـه مــن ) انـدلق(التعبـري بالفعـل ) �(

بـام يتناســب وحركـة املــشهد الــرسيعة ) خــرج( تفــيض هبـا كلمــة املعـاين والظــالل التـي ال
انـدفع مـن : واندلق اليشء.. .خرج رسيعا:  دلق دلوقا" : تقول.. .وتتابع أحداثه ، العنيفة
  ."اندفع وهجم : ودلق السيل، طعنه فاندلقت أحشاء بطنه: يقال، مكانه

                                                
 مـن يـأمر بـاملعروف وال يفعلـه،  وينهـى عقوبـة:(،  بـاب )الزهد: ( كتابأخرجه مسلم يف صحيحه )  ٢(

خـروج الـيشء مـن مكانـه بـرسعة وتتـابع : االنـدالق : وتندلق). ٢٩٨٩(،  رقم  )عن املنكر ويفعله
مؤنثة اللفظ،  وهي احلجـر العظـيم الـذي يطحـن  : الرحىاألمعاء،  مجع قِْتب وَقَتْب،  و : واألقتاب

كل مـا : املنكرو. لعقول السليمة من قول أو عملكل ما يستحسنه الرشع وترتضيه ا : املعروفو. به
 .    لسان العرب : ينظر. يستقبحه الرشع  وال ترتضيه العقول السليمة من قول أو عمل

 ).دلق ( مادة : لسان العرب : ينظر  )٢(
 ).خرج ( مادة : السابق : ينظر  )٣(
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حظة األصوات النامجة عـن األحـداث         ويزداد تصوير العنف ويربز بروزًا قويًا مع مال
وكـأنام يـصور الكـرس بعـد الفـتح يف ، )تنـدلق ( حيث شـدة الـصوت يف ، الدالة عىل شدهتا

وهـو خـروج إىل األسـفل يف ، خروج األمعاء بعد جتمعها يف اجلوف دفعة واحـدة) تندلق (
  .إلناءوهى حركة تشبه حركة املاء وهو يندلق من ا، شدة واندفاع كالكرسة حتت الالم

كال منهام ـــ  بام فيه من جهـر وانفجـار  وغريهـا ) الدال و القاف(         وال ريب أن صويت 
ـــ حيدث دويا وضجيجا عند النطق به مما  يساهم يف رسـم صـورة حيـة من صفات القوة

ــة ــة مذهل ــي يف رسع ــاب املرائ ــدالق أقت ــديد، الن ــف ش ــزع ، وعن ــري الف ــيح يث ــوت قب وص
ممـا حيـدث جتاوبـا وتنـاغام بـني ، والغلظة  صوت يطغى عليه طابع الشدةوهو ، واالشمئزاز

  .اجلرس وشدة العذاب الواقع عىل املرائي
إذ التقابـل طريقـة مـن طـرق ، وقد تشتمل بعض األحاديث الرشيفة عىل إيقاعني متقـابلني

 واحلديث الرشيف يكثر مـن اسـتعامل التقابـل يف تنـسيق إيقاعاتـه عـىل، األداء يف املوسيقي
بـني ، بـني املـادة والـروح، بـني النعـيم واجلحـيم، فهناك تقابل بني اخلري والـرش، نحو دقيق

  .الخ.. .اإليامن و الكفر
ــَن َوْهــٍب اْخلَُزاِعــيَّ قــال)�( تأمــل قولــه  ــَة ْب ــيَّ : عــن َحاِرَث ــوُل )�(َســِمْعُت النَّبِ  ": َيُق

 "   
، فاجلنة يف مقابل النـار، الناظر يف هذا احلديث الرشيف يلحظ فيه إيقاعني وصورتني  

ــب ــق القل ــال بتواضــعه، واملتواضــع رقي ــذي ين ــب ال ــدنيا لــني اجلان ــريات ال ــريًا مــن خ  كث
                                                

إبراهيم مصطفى وآخرون، /،  ت ،  جممع اللغة العربية بالقاهرة٢٩٣/ ١: املعجم الوسيط: ينظر )١(
 ).بدون(دار الدعوة :ط

  ).٤١١٦: (،  رقم)من ال يؤبه له: (، باب)الزهد: (كتابأخرجه ابن ماجه،  ) ٢(
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ويتعـايل علـيهم ، الـذي يتجـرب عـىل الـضعفاء، يف مقابـل املتكـرب  غلـيظ القلـب. .واآلخرة
  .وسيئات وأوزاراً ، فيحصد رشًا وأكداراً 

كناية عن نظرة الناس له ؛ إذ ال يقدرونه هلـضمه نفـسه ) ضعيف متضعف(فالوصف   
واملتضعف هو املستـضعف ،  احلال ال البدنإذ املراد ضعيف، وإن كان يف ذاته قويًا بالعقل 

ـــه ـــربون علي ـــاس ويتج ـــذي يستـــضعفه الن ـــه، ال ـــة حال ـــره ورثاث ـــة ، لفق ـــده رواي       ويؤي
  ) مستضعف(

ــضعف (و    ــه) املت ــه وأفعال ــع يف أقوال ــو املتواض ــاىل، ه ــه تع ــه قول ــق في ــذي يتحق : ال
 L

، وخشوعه خلالقـه، ورقة قلبه  ولني جانبه،  من كانت نفسه ضعيفة لتواضعه)الضعيف(إذ 
فهـو كنايـة عـن تـذلل الرجـل . .بعيـد عـن التعـايل، واضع مـن نفـسه، متذلل) متضعف(و

هـي ، فاللفظتـان تؤديـان داللـة واحـدة..ولني قلبـه هلـم ورأفتـه هبـم ، وانكساره للمؤمنني
  .منيهضم النفس وتذليلها يف التعامل مع املسل

الــشديد اخلــصومة يف ، اللئــيم يف نفــسه، فهــو اجلــايف الغلــيظ يف طبعــه) العتــل ( أمــا   
ــه قولــه تعــاىل، الباطــل عــىل ) اجلــواظ ( وتــدل ، ML : ومن

                                                
 –بــريوت (مؤســسة الكتـب الثقافيــة:أبـو عبــد اهللا املنـدوه، ط/، ت١/٨١ :اآلداب للبيهقــي :ينظـر)  ١(

 .م١٩٨٨هـ ـــ ١٤٠٨أوىل :ط) لبنان
 .٦٣: قان سورة الفر)  ٢(
 .١٥٣ / ١فتح الباري،  : ينظر)  ٣(
 .١٣: سورة القلم )  ٤(
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، املحتــال يف مــشيه، كثــري اللحــم: وقيــل، والفــاجر اللئــيم، الفــظ الغلــيظ، اجلمــوع املنــوع
  .والقصري البطني 

 ويـستمر، متعاكـسة ومتنـافرة، فاإليقاع الـداخيل يعتمـد عـىل ثنائيـة بديعـة،  نرىوكام  
ويمكـن إرجـاع هـذه . .اإليقاع مع حفاظه عـىل النـسب املتوازنـة يف هـذه الثنائيـة املتناغمـة

، أو بني الـسعادة والـشقاء، الثنائية اإليقاعية إىل مدلويل اجلنة والنار  وما بينهام من اختالف
 فهنـاك صـورة املتواضـع وصـورة املتكـرب، ضاد إىل صـورة األفعـال اإلنـسانيةثم ينتقـل التـ

ومـن خـالل هـذه الثنائيـة اإليقاعيـة .. خمتلف وما يرتتب عىل الصورتني من جزاء، املتعايل
وتتـضح الفـوارق ، نقف عىل صورة اإلنسان واضحة املعـامل بنموذجيـه املتواضـع واملتعـايل

  . اجلنة والنار أو السعادة والشقاءبينهام من خالل إدراك الفارق بني
فمن ناحيـة اللفـظ . .وال خيفى ما هلذا األسلوب التقابيل من أثر قوي يف نفس السامع  

، هادئـة تتناسـب وحـال الـضعيف املـستكني: األوىل، أنتج لنا النص نـوعني مـن املوسـيقى
 تتناسـب عنيفـة صـاخبة :الثانيـةو..  .وخيفض جناحـه هلـم، الذي يكف أذاه عن املسلمني

ومن ثـم ، وما يلقاه الناس معه من جفاء وأذى وغلظة، اجلايف الطباع املتعايل، وحال العتل
ويـزداد ،  تكون املقابلة وما يشبه النقيض كالدليل عىل التقابل النغمي املوسيقي يف اللفـظ"

  "املعنى هبا وضوحًا وتأكيدًا 
 اللفظ مع املعنى يف البيان النبوي فاحلديث  الرشيف يعد آية من آيات ائتالف، وعليه  

، فكـان الـتالؤم واالنـسجام، وذلك باختيار األلفاظ ومواءمتها ملا يتطلبـه املقـام، الرشيف
                                                

عــيل حممـد البجــاوي ــــ حممــد أبــو /،  ت ٢٤٧/ ١: النهايـة يف غريــب احلـديث واألثــر البـن األثــري )١(
 ) .بدون (الثانية :  لبنان،  ط –دار املعرفة : الفضل إبراهيم،  ط 

ــد ا ) ٢( ــة عن ــاء الفنــي للــصورة األدبي ــن الرومــي،  د البن ــة ٣٢٢: عــىل عــىل صــبح / ب               –، مطبعــة األمان
 .م ١٩٧٦-أوىل : ط 
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، خفيفة عىل اللـسان، ناسبه جميء األلفاظ سهلة رقيقة لينة، فلام كان احلديث عن أهل اجلنة
، دوء البال واستقرار األحـوالفضًال عن مناسبتها حلال أهل اجلنة من ه. .حبيبة إىل اآلذان

  .والطمأنينة، والسكينة، حيث الرضا
وملا كان احلديث عن صفات أهل النار الذين أفسدوا يف األرض وتكربوا عىل الناس   

مناسـبة حلـال ، ثقيلـة عـىل اللـسان ، شـديدة، ناسبه جميء األلفـاظ غليظـة، يف جفاء وغلظة
السيام مع مالحظـة ، ورصاخ، وعويل، لبةوج، متناغمة مع ما فيها من صخب، أهل النار 

  .)العني واجليم  والظاء(أصوات 
وأكـسبته قـوة ، ومن ثم كان لتلك املقابلة البديعة أثرها عىل األسلوب فأعطتـه رونقـاً   

يقابلـه ، وسـامحة الطبـع واخلـشوع واخلـضوع، ورقة القلـب، فاجلنة تقابلها النار، ومتاسكاً 
  .ايل عىل اخللقوجفاء الطبع و التع، قسوة القلب

ومن ثم نستطيع القول بأن كل لفظة يف احلديث الرشيف خمتارة لتؤدي دورها بعنايـة   
ومن ثم يقبح ، دونام إغفال لطاقتها اإلحيائية أو جرسها املوسيقي املبنى عىل أصواهتا، بالغة

يات أو التعويض عنها بمرادفها ؛ ألنه يراعي فيها حاجـة املعنـى ومقتـض، استبداهلا بغريها
  .األحوال
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فقـد تـشرتك الكلـامت يف ،  يلعب تكرار  احلروف دورًا عظـيًام يف املوسـيقى اللفظيـة"  
وقيمـة نغميـة جليلـة ، ويكون هلذا االشرتاك فائـدة موسـيقية عظيمـة، حرف واحد أو أكثر

  . "تؤدي إىل زيادة ربط األداء باملضمون الشعري 
وتعـد ظـاهرة التكــرار الـصويت لــبعض احلـروف يف الــنص مـن الوســائل التـي تثــري   

أو مزاوجـة ، اإليقـاع الـداخيل بواسـطة ترديـد حـرف بعينـه يف الـشطر أو البيـت أو الـسطر
وقدرتـه ، وتكرار ذلك يف مقطع شعري يعكـس احلالـة الـشعورية للمبـدع، حرفني أو أكثر

  .غيم باإلضافة إىل املعنى عىل تطويع احلرف ليؤدي وظيفة التن
ومن ثم فاألصوات يف اللغة ال قيمة هلـا إن جـاءت مفـردة ؛ألن لكـل حـرف املخـرج   

لـذا حيملنـا ، الـخ..ومـن تفخـيم وترقيـق، الذي يساهم يف منحـه صـفته مـن مهـس وجهـر
، تــداعي األصــوات واتكــاء املبــدع عــىل حــرف بعينــه عــىل البحــث يف معنــى هــذا احلــرف

ــه يف إن ــة وعالقت ــاج الدالل ــض "ألن ، ت ــة إحيــاًء خاصًــا يف بع ــبعض األصــوات اللغوي  ل
  . "الكلامت والصور فحروف املد مثًال يف سياقات معينة تقوى من إحياء، السياقات

                                                
،  نقًال عن جملـة جممـع اللغـة ٥٠١: املوقف والتشكيل اجلاميل،  أبو فراس احلمداين،  القايض النعامن )  ١(

 . م٢٠٠٠ سنة ٥٨، عدد ١٢٥: العربية األردين 
،  جملـة ٥: عبد اخلـالق حممـد العـف/  يف الشعر  الفلسطيني املقاوم،  د تشكيل البنية اإليقاعية: ينظر)  ٢(

 . م٢٠٠١)  ٤(،  عدد)٩(،   جملد )غزة ـــ فلسطني ( اجلامعة اإلسالمية  ــ كلية اآلداب 
،   رسـالة ماجـستري خمطوطـة يف ٣١٠: البنية اإليقاعية يف شعر فـدوى طوقـان، مـسعود وقـاد : ينظر)  ٣(

 .م٢٠٠٣-٢٠٠٣) اجلزائر (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة ورقلة –داهبا وآ اللغة العربية
 .م١٩٧٧القاهرة  -الفصحى دار. ٤٨: عىل عرشي زايد / بناء القصيدة  العربية احلديثة،  د )  ٤(
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 عندما نتحدث عن احلـرف أو الكلمـة يف اإلطـار الـشعري "وهنا جيب التنويه إىل أنه   
ملتصلة بجهاز النطق والتي تصاحبها آثـار سـمعية ال نفصلها عن العملية الصوتية احلركية ا

ومهـا مـن الظـواهر الواقعيـة أو املعـامل الـسياقية ، ونؤكد عـىل وجـود النـرب والتنغـيم، معينة
وهذا هو أساس البحـث يف اإليقاعـات الداخليـة والتـي نـستمد معطياهتـا ، للنظام الصويت

لك مـن قـضايا التكـرار ومـا يتـصل بـذ، من وجود اخلالف بني خمـارج احلـروف وصـفاهتا
وغري ذلك من القضايا مرتبطة بالـدالالت املعنويـة ، الصويت وجمانسة احلروف ومزاوجتها

  .. "هلا 
 فاألصـوات التـي تتكـرر يف حـشو البيـت مـضافة إىل مـا ": إبـراهيم أنـيس/ يقول د   

يـستمتع ، انيتكرر يف القافية جتعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم خمتلفـة األلـو
  .."ويرى فيها املهارة واملقدرة الفنية ، هبا من له دراية هبذا الفن

كام أشاد الكثري من العلامء بام هلذه النغامت من أثر بارز يف إثـارة االنفعـال املناسـب يف   
حيـث ، ومن هؤالء صـاحب كتـاب األسـس النفـسية ألسـاليب البالغـة العربيـة، اإلنسان

ووقع تأليف أصوات حروفها وحركاهتا عـىل األذن دورًا مهـًام ، فظةإن جلرس الل" : يقول
واجلـو املوسـيقي الـذي حيدثـُه عنـد ، فاإليقاع الداخيل لأللفـاظ، يف إثارة االنفعال املناسب

كام أن له إحياًء نفـسيًا ، يعترب من أهم املنبهات املثرية لالنفعاالت اخلاصة املناسبة، النطق هبا
  . "املتكلم عىل السواءلدى خميلة املتلقي و

                                                
 .٥صـ : تشكيل البنية اإليقاعية يف الشعر  الفلسطيني املقاوم )  ١(
 .٤٥: م أنيس إبراهي/ موسيقى الشعر،  د )  ٢(
 .٤١: األسس النفسية ألساليب البالغة العربية)  ٣(
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يـشيع يف أرجـاء ، ويف البيان النبوي كثريًا ما نلحـظ  تكـرار صـوت معـني لـه صـفته املعـربة
) (فهـو ، ال ينطق عن اهلـوى) (ذاك ألن الرسول ، يلفت إىل معنى مهم احلديث وكأنه

وذلـك ، رادولذا فالبد أن يكون هلذا التكرار صلة باملعنى املـ، أدرى بخفايا اللغة وأرسارها
« : ــــ إذا عـاد مريـضاً )( ــــ فـيام روتـه عائـشة) (كتكرار حرف الشني يف قولـه 

 «..  
ي هو بمثابة اجلملـة الواحـدة قد تكرر يف هذا احلديث الرشيف الذ) الشني (فصوت   

كـان كأنـه فقـرة تتبـع ،  صوت احلرف إذا ما تكرر"و ، مخس مرات ليلفت إىل كلمة الشفاء
  .. "ويقوى باعث اإليقاظ والتأثري ، فيتميز الرنني، أخرى عىل وتر واحد

وينبغي التنبيه عىل أن املقـصود هـو تكـرار احلـرف املميـز الـذي لـه سـمته يف تـشكيل   
فحـرف . .ولـيس تكـرار أي حـرف، ويف لفت الذهن إىل موقعـه،  املراد من الرتكيباملعنى

التـي جيــري فيهــا ، وهـو مــن أصــوات التفـيش واالســرتخاء، تكــرر مخـس مــرات) الـشني(
ومـن ثـم فهـي تلفـت إىل األلفـاظ التـي وردت وهي صفة قـوة ، الصوت ويتسع مداه

  .)الشفاء(وهي ، فيها 

                                                
ــَرِض َرُســوِل اهللاَِّرواه ابــن ماجــه يف ســننه،  )  ١( ــا َجــاَء ِيف ِذْكــِر َم ــائِِز،   َبــاُب َم نَ ــاُب اْجلَ : ،  رقــم )� (كَِت

)١٦١٩.( 
مكتبـة وهبـة، ٣٢٤:ىحممـد أبـو موسـ/د)دراسة حتليلية لسورة األحـزاب(من أرسار التعبري القرآين)  ٢(

 .م١٩٩٦هـ ـــ١٤١٦ثانية:ط
ــة اللغــة واجلــامل يف النقــد األديب،  د: ينظــر)  ٣( ،  دار احلــوار للنــرش والتوزيــع ١٩: تــامر ســلوم / نظري

 .م١٩٨٣) سوريا ــ الالذقية(
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 كنـت أقـرأ عـىل ": مد أبو موسى إىل مثل هذه الظـاهرة بقولـهحم/ وقد أشاد الدكتور   
  : فقرأت هلم قول الفرزدق املشهور، الطالب شواهد اسم اإلشارة 

َعْتنا يا َجِريُر املَجاِمُع ، ُأولئَك آبائِي  َفِجْئنِي بِِمْثلِهْم      إِذا َمجَ
هــي كلمــة : وقــال، فأجــابني طالــب ذكـي، وسـألت عــن الكلمــة األم يف هـذا البيــت  

أال تـرى شـيئًا يف البيـت : فقلـت لـه، ألهنا هي التحدي الذي قصد إليه الفرزدق، )فجئني(
إِذا :  يف قولــه– الـذي هــو اجلـيم –لقـد تكــرر حرفهـا األول : يتـصل هبـذه الكلمــة ؟ فقـال

َعْتنا يا َجِريُر املَجـاِمعُ  وهـذا يعنـي حـرص الـشاعر عـىل إشـاعة رنـني هـذه الكلمـة األم ، َمجَ
  .. "فاستحسنت ذلك منه ، تصاله بآخر البيتوا

لـصفتها الـسابقة تـشعرنا بقـوة الرغبـة واإلحلـاح الـشديد يف حتقـق ) الـشني ( فتكرار   
إضافة إىل ما حققه التكرار من . .وعمومه املريض وشموله كل أعضائه وجوارحه، الشفاء

 املوسـيقى العذبـة حيـث. .ومـا يـنجم عنـه مـن إيقـاع صـويت، تركيز وتكثيف وإثراء للنغم
 إال – ال شـفاء – أنـت الـشايف –اشـف (يف صيغ الشفاء ) الشني(املطربة الناشئة من تكرار 

  ).  شفاء–شفاؤك 
يف مجلــة ، فهـذا التكـرار احلــاين املتـرضع املتوسـل الناشــئ مـن اسـتعامل كلمــة واحـدة  

عاين البرش وينرش م، وحيرك عاطفة الطرب واالنفعال، واحدة قصرية يمتع القلب والسمع
كـام يـشعره بـأمن اهلـدوء ، وفقـد أملـه، ويـشعر املـريض بوشـك شـفائه، واألمل يف النفوس

                                                
 .    بدون–أوىل :   بريوت،  ط –،  دار صادر ١٣٨: ديوان الفرزدق )  ١(
ــة،  ط ١٢٠: حممــد أبــو موســى / لقــاهر اجلرجــاين،  د مــدخل إىل كتــايب عبــد ا)   ٢( أوىل : ،  مكتبــة وهب

 .م١٩٩٨هـ ـــ ١٤١٨
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وعـادت ، فيهتز بنعمة هذه الكلامت املباركات وسحرها وكأنه قد زال عنه سقمه، والعافية
  .وكفاه هذا الدعاء دواء، إليه صحته

عظم أحاديث البيان النبـوي حيث ترى يف م، )(وهذه الظاهرة ال خيطؤها متأمل يف بيانه 
وإذا اقرتبـت مـن احلـديث أكثـر وجـدت الكلمـة ، ومكرر أكثر من غريه نسبياً  صوت معرب

فـيام رواه ابـن ـــــ ) (تأمـل قولـه ، املحورية هنالك تشتمل عىل هذا الصوت املميز املكرر
« : ــــ) (عباس

 «.  
والتـي بلـغ عـددها ) اهلمـزة(واملتأمل يف هذا احلديث الـرشيف يلحـظ تتـابع صـوت   

ليـشري بـذلك إىل الكلمـة األكثـر ارتباطًـا باملوضـوع ، مـرة ) ١٦(وصوت التاء ، مرة) ١٨(
إذ العـربة فيهـا والغـرض هـو إظهـار الـذل ، والتي اشـتملت عـىل احلـرفني أنفـسهام) أنت(

فـضًال ، بإظهار عجز اإلنـسان أمـام جـالل اهللا وعظـيم قدرتـه، فتقار إىل اهللاوالرضاعة واال
، وحــسن التوكــل عليــه تعــاىل، ومتــام االعــتامد، وكــامل االنقيــاد، عــن إظهــار غايــة الطاعــة

   .إذ املقام مقام وجل وخضوع واستغاثة، والرباءة من احلول والطول إال له سبحانه
ورغبـة يف تقريـب ، تحـضارًا للـذات العليـةاس) أنـت(ومن ثم كـان ضـمري اخلطـاب   

واالستسالم املطلق ، حيث اإلقرار باجلرم،  يف هذه احلال– سبحانه –املتكلم نفسه من ربه 
 بام هو حقيقة نعتـه يف مقـام – سبحانه – فقد أفاد الضمري تعظيمه –إلرادة صاحب املشيئة 

                                                
ُلوا َكــَالَم اهللاَِّ {: كَِتــاُب التَّْوِحيــِد،  َبــاُب َقــْوِل اهللاَِّ َتَعــاَىل صــحيح البخــاري، )  ١( : ،  رقــم }ُيِريـُدوَن َأْن ُيَبــدِّ

٧٤٩٩. 
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،  كـام خياطـب غـري املـشاهد"وأظهر الذات اإلهلية مهيمنـة عـىل مقاليـد كـل يشء ، اخلشوع
ومـن ثـم كـان تكـرار ضـمري ، "وذلك حني يكون حارضًا يف القلـب كأنـه نـصب العـني

فضًال عن كاف اخلطاب ؛ ألن الدعاء خطاب العبد لربه عىل جهة الترضع ) أنت(اخلطاب 
لـيمأل قلبـه ، ولذا كثرت  ضامئر اخلطـاب التـي يستحـرض هبـا الـداعي جـالل اهللا، والتذلل
  .ويسيطر عىل شعوره يف هذا املقام الفريد،   روحهويؤنس

وهـــو حـرف ، يف استثامر الداللة الصـوتية لتكرار حرف التاء) (لقد وفق الرسول   
فأنشأ من الرتديد الصويت له إيقاعًا حزينًا هادئًـا ينـسجم مـع حالـة  مهموس مرقق رخو 

كام تتناسـب وهـذا .  .ا املذنبوالذل والرضاعة واالنكسار التي يستشعره، األسى العميق
واسـتيداع احليـاة ملـن ، املوحي بإلقاء العبء عن الـنفس، األسلوب اهلادي الرزين املنكرس

  .ال تضيع عنده الودائع
 التــي شــاعت يف  -  )الكــاف ( و ) اهلمــزة ( ومعــه ) التــاء ( ومــن ناحيــة أخــرى فحــرف   

ومـن الـشديدة باصـطالح ، حـدثنيجنبات النص ــــ  مـن احلـروف االنفجاريـة  باصـطال ح امل
واسـتمرار طـول االنفجـار يف األصـوات ،  تناوب األصوات املجهورة يف املقـاطع"و ، القدماء

ويعطــي بيــت القــصيد وجــوده ، ويــساعد عــىل تداخلــه مــع الــصيغة املجهــورة، ينــسق التنغــيم
وهـو اجلـرس ، عفاستمرار اجلهر احلقيقي ما هو إال استمرار للوظيفة الداخليـة للمقـاط. .الفعيل

                                                
م،  ١٩٩٣مطبعة الرشوق بالراهبني :  ــــ  ط ٩١:  ل الوصيف الوصيف هال/ من بالغة املعاين،   د )   ١(

 . م١٩٨٩ هـ ـــ ١٤٠٩،  ط أوىل،  ٣٧٨:  أمحد عىل صالح/ األسامء احلسنى،   د : وينظر
 .     ٥١: خصائص احلروف العربية ومعانيها : ينظر )   ٢(
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وهــذا يعنــى أن الــشعراء ال هيتمـون باألصــوات املهموســة ولكــن ، الـذي يــربط طــول املقـاطع
  ".. .كام تشكل توقعات النغم، الصيغ املجهورة تشكل القمم احلقيقية

، ومن ثم فاالنفجار احلاصل يف هذه احلروف جيسد حـال املـذنب املقـرتف للمعـصية  
وكـأن ، جع عن ذنبه متجهًا إىل اهللا بجد وعـزم وإقبـال شـديدور، وقد فاق من غفلته وهلوه

وهتـزه هـزا ، االنفجار املدوي احلاصل يف نطـق هـذه احلـروف صـيحة إنـذار حتـرك املقـرص
ويـسكن ، فيهـدأ بالـه، عنيفا حتى يفيق من سباته مقبًال عىل اهللا تائبًا ونادمًا ومقلعًا عام كان

  .فؤاده يف رحاب غافر الذنب وقابل التوب
فـيام ) (ومن األحاديث التي حتدث حروفها املكررة نغًام ينبعـث مـن ثنايـا ألفاظهـا قولـه 

:�َيُقوُل اهللاَُّ  « :)(رواه أبو هريرة 

«  
نضع أيدينا عىل مجلة ، والوقوف عليه بيشء من التأمل، مع النظر يف احلديث الرشيف  

واتكـأت عليهـا ، نجد أهنا قد سيطرت سيطرة كاملـة عـىل احلـديث الـرشيف، من الراءات
، فقـد تكـررت ثـالث عـرشة مـرة، والتي تتكـون منهـا معاقـد املعـاين، الكلامت الرئيسة فيه

، يقـرع سـمعنا طـوال قراءتنـا للحـديث الـرشيف) الراء(ى كأننا ال نسمع سوى صوت حت
                                                

  العـدد –،  جملة آفـاق عربيـة ١١٤: قاسم الربسيم / ،  د)أنشودة املطر ( الرتكيب الصويت يف قصيدة ) ١(
 . م١٩٩٣،  )٥(

 .٦٩٠٢: ،  رقم  كتاب الدعوات،  باب فضل الذكرصحيح مسلم،  ) ٢(
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 – شــربًا – تقــرب – خــري – ذكرتــه – ذكــرين – ذكرتــه – ذكــرين –يــذكرين (فقــد تكــرر يف 
  .)  تقربت – ذراعًا – تقرب - ذراعا–تقربت 

التـي  ) هرولـة( وهـي ، و التكرار بذلك يلفت إىل الكلمـة األكثـر ارتباطًـا باملوضـوع  
والعربة فيها يف هـذه الكلمـة  تكمـن يف اإلشـارة إىل . .بنيت عىل نفس احلرف هي األخرى

؛ ألنـه - سـبحانه –يقوم عىل تغليـب إحـسان الظـن بـه ) �(أن األصل يف التعامل مع اهللا 
، يبادر عبده بـاجلزاء األوىف عـىل مـا قـدم مـن عمـل وإن قـل، جزيل العطاء، واسع الفضل
فكـأن . . – سـبحانه –لـه إىل االسـتزادة مـن صـالح األعـامل تقربًـا إليـه ليكون ذلك 

احلديث الرشيف هبذه الكلمة يلفت إىل أصل العالقـة التـي ينبغـي أن تـسود بـني اهللا تعـاىل 
  .من تغليب جانب الرجاء عىل اخلوف، وعباده

بـام أنتجـه ) الـراء ( يف استثامر الداللة الصوتية لتكرار حـرف ) (وقد وفق الرسول   
فتكـرار حـرف الـراء .. الـذي هـو خاصـية هـذا احلـرف، لنا من موسيقى مصدرها التكرير
ودوام ، تلك احلركة التي تالئم استمرارية حركة العبـد، يبعث احلركة يف احلديث الرشيف

كام يضفي عىل اإليقاع قوة وانسجامًا وحيوية ؛ ألن اجلرس املوسـيقي ، إقباله عليه سبحانه
تكرار حرف الراء  ــ الذي من صفاته أنه مكـرر يعلـو دون رتابـة وبـال خفـوت الناشئ من 

، يف توحد نغمي ــ  ينسجم مع املعنى ؛ ليقع يف النفس موقعًا قويًا متثيًال حلركة العبد الدائبـة
وهـذه احلركـة وذاك العمـل  نلمحـه يف قولـه ، وسعيه املتواصل يف هذه احلياة لنيل رضا اهللا

)( : ) يميش – أتاين – تقرب – تقرب – ذكرين –يذكرين (.  
وارتباطهـا بـاملعنى يف ) الـدال(القيمة الـصوتية لـصفات حـــرف ) (كام يستثمر الرسول 

« : )(قوله الذي رواه أبو هــــريرة 
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«.  
، وشدة العقوبـة لـصاحبه، وفداحة جريمته، هول االنتحار) �( لقد رسم الرسول "  

تلفحهـم النـاُر يف ، نتخـيلهم يف عـذاب دائـم، هبذه الصورة املفزعة هلؤالء الثالثـة وأمثـاهلم
وردها عن وجوههم ، النارحياولون الفرار من ، وكأننا نشاهدهم عىل الشاشة، قلب جهنم

  . "إهنم يف عذاب مقيم أبدًا ، ال يف يوٍم أو عام أو بضعة أعوام، عبثاً 
وانتشاره عىل مدار احلديث الرشيف لـه دور كبـري يف إعطـاء ) الدال ( فتكرار صوت   

غاضــب تــسيطر عليــه ، فاإليقــاع عنيــف، الكــالم جــوًا مــن املوســيقى الــشديدة الــصاخبة
وتفظيعـًا ، هتويًال ألمر االنتحـار، والصيحات املدوية، والطرقات العنيفة ،الدقات الزاجرة

واليـأس مـن روحـه ، لداللتـه عـىل عـدم الرضـا بقـضاء اهللا، وفداحـة جرمـه، حلال مرتكبه
  .سبحانه

                                                
ـاُف ِمنْـُه : (،  َبـاُب )الطِّـبِّ : (كَِتاُب أخرجه البخاري يف صحيحه،  )  ١( َواِء بِـِه َوبِـَام ُخيَ مِّ َوالـدَّ ِب الـسُّ ُرشْ

غلـظ قتـل اإلنـسان : (،  بـاب )اإليـامن : (كتـاب سلم يف صـحيحه،  ،  ومـ٥٤٤٢: ،  رقم )َواَخلبِيِث 
،  وابـن ماجـة )ترك الصالة عىل من قتل نفسه : (باب ،  والنسائي يف اجلنائز،   )١٠٩( ،  رقم )نفسه 

دفـع بنفـسه مـن أعـىل،   : تـردي،  و )٣٤٦٠: ( ،  رقـم )النهي عن الدواء اخلبيث : (باب يف الطب،  
 .اللسان: يطعن هبا،   ينظر  : وجيأ هبارشبه وجترعه،  أي : حتيس سًام و

 القــاهرة،  الطبعــة -،  دار الـرشوق ٢١٥:  بكــري الـشيخ أمــني/ الـدكتور    أدب احلـديث النبــوي،)  ٢(
 .م١٩٧٩ -الرابعة
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وينطـق بكلـامت ، حيال هذه الفعلة الشنيعة إال أن يتملكه الغـضب) �(وما كان منه   
، وإيقاعهـا العنيـف، دويـة جملجلـة بموسـيقاها الرهيبـةغـضبي تنطلـق يف الوجـوه م، ثائرة

بام جيعل املشهد ينسجم مع هذا اجلو الشديد ، ورصخاهتا املفزعة التي هتز النفس هزا عنيفاً 
يتحدث عن املشهد األخروي و أهوال القيامـة ومـا ، إذ املقام  مقام هتديد ووعيد، املتحرك

فهـو يـرشب الـسم . .ثـل هـذه اجلريمـةوعقاب شـديد ملـن ارتكـب م، فيها من عذاب أليم
ثم يرشبه مرة أخرى قهرًا ليتجرع حرارة يف بطنه ويعـاين حـرارة ، خمتارًا ليعذب به يف الدنيا

وهـو مـا ، السيام مع استمرارها وانتفاء املوت يف العامل اآلخـر، وفظاعتها، وقسوهتا، جهنم
ويتجـرع مـن . .ه باسـتمرارفهـو يتـذوق جريمتـ) خالـدًا خملـدًا فيهـا ( : )�(دل عليه قوله 

  .وكلام فرغت ملئت من جديد، نفس الكأس التي اختارها
مـرة يف هـذا احلـديث الـرشيف  ـــ صـلة ) ١٧( ــ الذي تكـرر) الدال ( فلنغمة حرف   

فهـو ، تنتابه الكثري من صـفات القـوة) الدال(وثيقة بمدلول احلديث الرشيف؛ ألن صوت 
ومـن ورًا مشحونة بالعنف والشدة غالبًا يؤلف ص، مصمتصوت جمهور شديد متقلقل 

، املخيـف املرعـب جتـسده البنـي الـصوتية التـي طبعهـا صـوت الـدال، ثم فهذا اجلو الـصاخب
وهي أصوات يطغى عليها ، وعذاهبم، فوظفت يف رسم صورة حية ملوقف املنتحرين يوم القيامة

  . للمتلقيوبذلك تناسب املعاين التي يراد إيضاحها، طابع الشدة والعنف
والتـي ترســـم لـك صـورة االضـطراب الـذي ، )الـدال ( وتأمل القلقلة يف صـــوت   

فلـيس لديـه قـوة إيـامن ، فهو ال يـدري مـاذا يـصنع إذا ضـاقت بـه الـسبل ، يعانيــه املنتحــر
  .ويستعيل هبا عىل ضعف نفسه، ليظهر هبا عىل ما يقابله من عقبات

                                                
 .٦٢: ، وخصائص احلروف العربية ومعانيها ٩٤ – ٩٠: أرسار احلروف،  أمحد زرقة : ينظر )  ١(
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) فهو يف نـار جهـنم خالـدًا خملـدًا فيهـا أبـدًا ( لة وقد زاد من شدة املوقف وعنفوانه مج  
كـام ، حيث تكررت ثـالث مـرات فأشـاعت جـوا كئيبًـا مفزعـًا مـن هـذا املـصري املأسـاوي

وتلـك ، أشاعت جوًا من احلزن واإلشفاق عـىل مـن أودي بنفـسه إىل هـذا املـصري املرعـب 
  .النهاية القاسية

ثـم حيـط مـع الـالم ، مـع اخلـاء واأللـفثقيـل يرتفـع إىل أعـىل ) خالدًا ( فالصوت يف   
، جتـده رهيبًـا يقـرع قرعـًا شـديدًا مـدويًا ) خملـدًا (ويف ، املشددة و الدال املـشددة والتنـوين

   .ومؤكدًا ديمومة البقاء يف النار
بام هلا من داللة صـوتية تـربز ) اهلاء(حيث، بام فيها من هواء الفح ) فيها(وتأمل كلمة   

فضال عن تلك النفثـة الـشديدة يف . .تي يعانيها قاتل نفسه يف جهنم حالة اليأس والشقاء ال
فتجد كثرة اهلـواء اخلـارج مـن الفـم مـع اتـساعه باملـه مـن زفـرات ملتهبـة وهليـب ، )الفاء(

  .حمرق
وهكـذا جتـد إيقاعـات . .يقرع القلوب ويلطم النفـوس، تراه قارعًا الطامً ) أبدًا ( ويف   

وعنـدما ، وعمقًـا جديـداً ، عت تكسب النص نغمة جديدةكلام رج، البيان النبوي الرشيف
فهو يتوجه إىل مجاع النفس هيز ، ينتهي احلديث الرشيف يكون اإليقاع قد أدى دوره كامًال 

فهذه اإليقاعات املختلفـة عـىل كثرهتـا يف . .وهيتف هبا، ينادهيا، وحيرك وجداهنا، مشاعرها
، تنبـه وحتفـز، إهنـا تفـزع وتـوقظ، نـسابالبيان النبوي متثل دقات الطبول وسـط اللحـن امل

وحني تتساوق الدقات مع اللمسات الوجدانيـة ، هتتف وتدعو، تثري وحترك، تلفت وتذكر
ــري ــا التعب ــيس التــي طرقه ــس ، واملــشاعر واألحاس ــدة تتجــه مجيعًــا إىل نف وتتناســق يف وح

  .يكون التعبري النبوي قد آتى أكله.. .اإلنسان
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جــاء عليهــا القــرآن الكــريم واحلــديث ، ادة والتكــرار ســنة بيانيــة مــن ســنن العــرباإلعــ  

 من سنن العرب التكرير واإلعـادة إرادة اإلبـالغ بحـسب ": قال السيوطي يف مزهره، الرشيف
   "العناية باألمر 

بحيــث ، هــو تنــاوب األلفــاظ وإعادهتــا يف ســياق التعبــري: و التكــرار يف التعبــري األديب      
وهـو أسـاس اإليقـاع بجميــع ، تـشكل نغـًام موسـيقيًا يتقـصده النـاظم يف شـعره أو نثـره 

ورس ، كام نجده أساسًا لنظريـة القافيـة يف الـشعر، فنجده يف املوسيقى بطبيعة احلال، صوره
  نجاح الكثري من املحسنات البديعية

 األسـاليب املعروفـة وهـو مـن، وتعد من خصائص اللغـة العربيـة، والتكرار ظاهرة ملحة  
وأصل من أصول الـصناعة اللفظيـة ؛ ملـا متتلكـه مـن ، بل هو من حماسن الفصاحة، عند العرب

، واملثـل الـسائر البـن األثـري، وجاء ذلك يف العمدة البن رشيق قيمة يف حتسني اللفظ

                                                
 .٢٦٢ / ١: لسيوطي  املزهر ل)  ١(
: ماهرمهـدي هــالل/جـرس األلفـاظ وداللتهــا يف البحـث البالغـي والنقــدي عنـدالعرب، د:ينظـر)  ٢(

 . م١٩٨٠، دارالرشيد ـــ بغداد٢٣٩
 .٣٧ / ٢: عبد اهللا الطيب املجذوب / املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،  د : ينظر )  ٣(
،  اهليئـة املـرصية ٤٦: مجيـل عبـد املجيـد/يـة واللـسانيات النـصية،  دالبديع بـني البالغـة العرب: ينظر)  ٤(

 .م١٩٩٨العامة للكتاب 
ــر)  ٥( ــريواين : ينظ ــيق الق ــن رش ــه، الب ــشعر وآداب ــن ال ــدة يف حماس ــل : ،  ط٧٣/ ٢: العم :  ط –دار اجلي

 .م١٩٨١ هـ ـــ ١٤٠١اخلامسة 
  .٣ / ٣: املثل السائر البن األثري: ينظر ) ٦(
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ابط واإليقـاع املوسـيقي فالبالغيون من أوائل من أولوه اهتاممًا بالغًا يف إحداث الرت.. .وغريمها
وكفـوا ، إن النـاس لـو اسـتغنوا عـن التكريـر": يقول اجلاحظ يف بيان قيمتـه، والزخرفة اللفظية

  "..ومن قّل اعتباره قّل علمه، مئونة البحث والتنقيب لقّل اعتبارهم
وهـو ، والشك أن تكرار الكلمة أو الصوت حيدث نوعًا من التأثري القـوي يف املتلقـي  

واملوســيقى اللفظيــة التــي حيــدثها هــذا ، عــل احلــرف والكلمــة يــستقران يف أعامقــهتكــرا جي
وهو  كل تكـرار يقـصد بـه قـصدًا إىل إحـداث املوسـيقى ، التكرار تسمي التكرار اإليقاعي

ألن النـشأة الـشفاهية ، ألهنـا لغـة إيقاعيـة، وهذا اللون من التكرار كثري يف العربية، اللفظية
 اخرتاع حمفزات للذاكرة تعينها عىل االحتفاظ باملعلومات وتـسهل للغات دفعت الناس إىل

. .يعـد مـن أهـم املحفـزات) التكـرار(ومنـه ، واإليقاع الصويت بصوره املتعـددة..  .ذكرها 
ملـا حيـس اإلنـسان ، هذا فضًال عن احلاجة الفطرية يف النفس اإلنـسانية إىل اإليقـاع اللفظـي

  .تلفة من راحة حني يستمع إىل أنواعه املخ
أمـا :  وبتأمل التكرار كظـاهرة لغويـة تعبرييـة يمكـن القـول بأهنـا ذات شـقني اثنـني"  

أحدمها فهو ما يتصل باجلانب الصويت اللغوي وهو كوهنا ترديدًا صـوتيًا ملـا تلقـاه الـسامع 
وأثـره يف ، العبارات مما يكون له أثـره يف األذن مـن جـرس وإيقـاعمن احلروف أو الكلامت أو 

وأما األخـر فهـو مـا يتـصل باجلانـب املعنـوي وهـو كوهنـا ، س ترغيبًا أو ترهيبًا أو خالفهام النف

                                                
:  ط – القـاهرة –،  مكتبـة اخلـانجي ١٨١ / ٣: اجلاحظ،  حتقيق،   عبد السالم حممد هارون رسائل )  ١(

 .أوىل
:  ،  دار اهلـدى للكتــاب،  ط ٧،  ٤،  ٣: سـيد خـرض /التكـرار اإليقـاعي يف اللغـة العربيـة،  د: ينظـر )  ٢(

 .  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٨أوىل  
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ممـا يكـون لـه أثـره يف ، ترديدًا معنويًا ملا تلقاه الفكر من مضمون الكالم الذي ألقي إليه مـن قبـل
ي أضـف إىل ذلـك مـا ينـشأ عـن تالقـ، إثباته بالذاكرة وترسيخه يف العقل والتـأثري بـه يف الـنفس

   "هذين اجلانبني اللذين خيدم كل منهام اآلخر بالقدر املنشود من وراء التعبري 
ووسـيلة داخليـة حتمـل قـيًام ، وقيمـة بالغيـة، ومن ثـم يـصبح التكـرار ظـاهرة لغويـة  

  .ورسالة داللية ال تؤدهيا مفردة بعينها، أسلوبية
فيـصبح ، حيقـق توازنـًا موسـيقياً  أما الدوافع الفنية للتكرار فإن ثمة إمجاعًا عـىل أنـه "   

   "النغم أكثر قدرة عىل استثارة املتلقي والتأثري يف نفسه 
، وقد يكون الدافع وراء التكرار هـو الرتكيـز عـىل كلـامت حمـددة للفـت االنتبـاه إليهـا  

وتأكيـد ،  بأمهيـة املعنـى املكـرر– عـادة – التكرار يوحي "ذاك ألن ، وتسليط الضوء عليها
ورابطة جتمع بـني نغـامت ، وهو يكسب الشعر نغمة إيقاعية خاصة لذاهتا من جهة، رمزيته

   "صوتية من جهة أخرى 
بيد إن حتقيق التكرار كملمـح أسـلويب ، فالتكرار إذن عنرص فاعل يف تشكيل اخلطاب  

يف البنيـة اإليقاعيـة يف الـنص البـد أن تـتجىل فاعليتــه الدالليـة مـن الـسياقات التـي جتعلهــا 
ألن التكـرار يولـد لـدى ، كثر تأثريًا ؛ ألهنا متنحهـا متيـزًا جيعـل القـارئ مـشدودًا ومثـاراً األ

                                                
: فتحيـة حممـود العقـدة / يث النبوي الـرشيف،  د من اخلصائص البالغية واللغوية يف أسلوب احلد)  ١(

١٢٠. 
، الـدار العربيـة للنـرش ٢١٩: عدنان حسني قاسم/االجتاه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب،  د)  ٢(

 ). ط.د(والتوزيع، مرص
سـات ، املؤسسة العربية للدرا٥٥: عبد القادر الرباعي"التشكيل والتأويل" مجاليات املعنى الشعري)  ٣(

 .م١٩٩٩ :بريوت، ط ـــ والنرش
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ومها إحساسان ينتميان إىل طبيعة اللغة الشعرية القائمة عـىل ، القارئ حسًا بالتوتر والتوقع
 تقويـة "فالتكرار ظاهرة أسلوبية تتمثل أمهيتـه اإليقاعيـة  عـن طريـق . التوتر والتوقع  

وإنــام بواســطة ، بيــد أن املفــردة ال حتقــق نــربة معينــة للتكــرار فقــط. .لنــربة العامــة للكلمــةا
   "الداللة املشحونة هبا 

 التكرار يف حقيقته إحلاح عىل جهة مهمة يف العبارة يعني هبا املبدع أكثر من عنايته "فـ   
بـذلك أحـد األضـواء ويضع يف أيدينا مفتـاح الفكـرة املتـسلطة عـىل املبـدع وهـو . .بسواها

   "الالشعورية التي يسلطها الشعر عىل أعامق املبدع فيضيئها بحيث نطلع عليها 
فاألشـخاص الـذين يقـع ،  فأثر التكرار  راجع  إىل أنه يزيد اليشء املكرر متيـزًا مـن غـريه"  

لتـي وتصبح صورهم بمنزلة الـصبغة القويـة ا، نظري عليهم كثريًا يزدادون وضوحًا يف إدراكي
وهلذا كان التكرار واإلحلاح يف التكرير هـو الـركن األسـايس ، وكذلك األقوال، تستأثر بذاكريت

وبـذلك يقـوم التكـرار عـىل فكـرة التكثيـف عـىل املـستويني .. . "الذي يقوم عليه فن الدعاية 
  .ف عملية صوتية داللية ، الصويت والداليل

                                                
ــة جمــرد:ينظــر) ١( ــات األســلوب يف رواي ــى ربابعــة/ فقــط،  د٢مجالي ــة أقــالم ٣٢: موس ، )األردن(، جمل

 .م١٩٩٨لسنة ) ٣(العدد
،  دار الـشؤون الثقافيـة العامـة،  بغـداد  ١ ٨٤: األفكار واألسلوب لتشيـرشون،  ترمجـة حيـاة رشارة ) ٢(

١٩٨٢. 
حادية :  دار العلم للماليني ــــ  القاهرة ـــ ط :   ط ٢٧٦:  نازك املالئكة  / ملعارص،  د قضايا الشعر ا) ٣(

 .م٢٠٠٠عرشة 
 . بدون–خامسة :  مرص، ط –،  دار املعارف ٢٤٥: يوسف مراد / مبادئ علم النفس العام،  د ) ٤(
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 الــسبك وأدناهــا إىل املالحظــة ســعد مــصلوح أن التكــرار أظهــر وســائل/ ويــرى د   
أو بداللته حـسب تقـسيامته يـشكل ، فإعادة العنرص املعجمي ذاته، املبارشة يف ظاهر النص

، إحلاحًا عىل املتلقي للتعايش مع اجلـو النفـيس واالنفعـايل املحـَدث مـن قبـل هـذا اإلجـراء
فإنـه يكـون ، اوإذا توافر الصوت املتكرر وأحدث نوعـًا مـن النغمـة املتوافقـة مـع سـابق هلـ

وهــو مــا عــرب عنــه قــدامى ، أدعــى إىل املالحظــة دون غــريه مــن أنــامط التامســك األخــرى
  فتتهيأ له الفرصة ليكون ظاهرًا للعيان، البالغيني بالتحسني الصويت

ويـساعد عـىل ،  أنـه يعـني عـىل احلفـظ– باإلضـافة إىل مـا سـبق –ومن فوائد التكـرار   
أال تـرى ، وتثبيتـًا هلـا يف الـصدور، ر تقريرًا للمعاين يف األنفس ألن يف التكري"، االستذكار

وكلام زاد ترديده كـان أمكـن ، أنه ال طريق إىل حتفظ العلوم إال ترديد ما يراد أن حتفظه منها
   "وأبعد من النسيان ، وأثبت للذكر، وأرسخ يف الفهم، له يف القلب

، ألمهيتـه يف توصـيل مـراده، )�(لنبـي والتكرار يف احلديث النبوي مقصود إليه من ا  
  ال ينجع يف موضعها غريها ، ووسيلة بيانية، متمكن، فهو فن بالغي أصيل عريق

ـــــ  يف البيـان النبـوي الـرشيف يتـشكل ) التكرار اللفظـي (ووجود هذه الظاهرة  ــــ   
وكـل شـكل ، رةومتتـد إىل الكلمـة وإىل العبـا، فهي تبدأ من احلرف، بأشكال خمتلفة متنوعة

                                                
،  عــامل ٢٣٧: د مــصلوح ســع/يف البالغــة العربيــة واألســلوبيات اللــسانية آفــاق جديــدة،  د: ينظــر )  ١(

: جـودة مـربوك حممـد / ،  والتكـرار ومتاسـك الـنص،  د ) م٢٠٠٦هـ  ـــ ١٤٢٧( القاهرة –الكتب 
 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، : ،  مكتبة اآلداب،  ط٢٦

:  بـريوت،   ط – دار الكتـاب العـريب ٣٣٤ /٣: الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل للزخمـرشي)  ٢(
 . هـ١٤٠٧ -الثالثة 

 . م١٩٣٣دار الطباعة احلديثة  : ،   ط ٢٧: إبراهيم حممد احلويل  / التكرار بالغة،  د :  ينظر )  ٣(
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 فاإليقـاع اللفظـي هـو "، من هذه األشكال يعمل عىل إبراز جانب تأثريي خاص للتكرار 
 –وهذا النغم أيـًا كانـت صـورته ، املختص بكل ما حيدث موسيقى لفظية أو نغًام يف الكالم

   "يعتمد أساسًا عىل التكرار 
ني اإلحيـاء وتكـرار تكـرار الـصوت بـ(حتت ، وقد حتدثت فيام سبق عن تكرار احلرف  
مربزًا ما هلام مـن قـدرة ، أما هنا فسوف أقترص احلديث عىل تكرار الكلمة والعبارة، )املعنى

بـام ، حيث يأيت تكرار اللفظة الواحدة معززًا اإليقاع الـصويت، عىل إحداث موسيقي ظاهرة
 لتتـداخل، يرسم الصورة النفسية للفظة وكيف انسجمت مع طول االستعامل مع الـصوت

كـي تتبـدى العالقـة االنفعاليـة بـني ، أبعاد املوسـيقى الداخليـة يف رسـم الـصورة املوسـيقية
  متضافرة مع تكرار املقطع واللفظة ، جرس الكلمة ومعناها

مـن ، ومن ثم فقد جاء التكرار يف احلـديث النبـوي ليحقـق أهـدافًا وغايـات بالغيـة جليلـة
 " : )�( ذلـك قولـه

�"   
                                                

 . ٣: سيد خرض / التكرار اإليقاعي يف اللغة العربية،  د ) ١(
  .٢٣١: مجال يونس / القاسم،  د  سميح عند املعارص لغة الشعر: ينظر ) ٢(
عمـل (والنسائي يف، )٦٣١٧(، رقم)إذا انتبه من الليل( باب،  )اتالدعو( كتابأخرجه البخاري ىف ) ٣(

 ). ٨٦٨(، رقم)اليوم والليلة
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، ووعـدك احلـق، أنـت احلـق(: )�(يف قولـه ) احلـق( هـذه األمـور بــ أمـا عـن تـسمية  
وأهنا مما جيـب ، لإليذان بـأنه ال بد من كوهنا، فعىل معنى الواجب الوجود..) .ولقاؤك حق
أو حققتـه أي كنـت ،  حققـت األمـر": يقـال "والكائن حقًا بغـري شـك ، أن يصدق به

   "عىل يقني منه 
ونكر يف بقية املواضـع ؛ ، )ووعدك احلق، أنت احلق( املوضعني يف) احلق(وإنام عرف   

ومـا سـواه يف معـرض الـزوال ،  ألنه مذكور سلفًا وخلفًا أن اهللا هو الثابت الـدائم البـاقي"
، تعـاىل اهللا عـنهام، وإمـا عجـزاً ، إمـا قـصداً ، وكذا وعـده خمـتص باإلنجـاز دون وعـد غـريه

   "والتنكري يف البواقي للتفخيم 
قـائًام عـىل ) ووعـدك احلـق.  .أنـت احلـق(ولذلك جـاء التعبـري النبـوي يف املوضـعني    

مـن  قـرص املوصـوف عـىل الـصفة ، بتعريـف الطـرفني، التوكيد باستخدام أسـلوب القـرص
وكأنـه . .لينفي هذه الصفة السامية عن كل ما سوى اهللا تعاىل ووعده، قرصًا حقيقيًا حتقيقياً 

ومـا احلـق مـن الوعـد إال ،  مـا احلـق مـن الـذوات إال ذاتـك": خياطبه سـبحانه قـائالً ) �(
  ."وعدك 

                                                
،  دار إحيـاء الـرتاث ١٦٦ /٧:  لبـدر الـدين العينـي) رشح صحيح البخـاري (عمدة القاري : ينظر ) ١(

فــتح ،  دار الـرتاث،  و٣٣٦ / ٨: ،  واجلـامع ألحكـام القــرآن للقرطبـي )بــدون(  بـريوت –العـريب 
 .٤ / ٣: الباري 

 ).حقق (  مادة ١٥ / ٢:  مقاييس اللغة البن فارس ) ٢(
 .٤١٦ /  ٨:  حتفة األحوزي ) ٣(
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فلم ، متناغًام مع إطالقه يف القرآن الكريم عىل اهللا تعاىل) احلق(كام جاء تعريف املسند   
فكانت الالم إشارة إىل وذلك يف ستة مواضع  ، )أل(يرد يف القرآن الكريم إال معرفًا بـ 

  فيخلو من تلك اإلشارة ، للسامع بخالف التنكري أن ما دخلت عليه معلوم 
، أهنا تزدحم بالنكات البالغية) والساعة حق. .أنت احلق(واملالحظ عىل هذه الفقرة   

 تأكيــد اإلذعــان "والــرس يف ذلــك ، تــسع مــرات) احلــق(بتكــرار كلمــة ، أبرزهــا اإلطنــاب
 وال دليل عـىل اإليـامن هبـا إال واالمتثال والتصديق باألمور السمعية التي وجب اإليامن هبا

إظهـار أن مـا دل عليـه ) احلـق(يريـد بتكـرار كلمـة ) (فكأنه . .ما ورد يف الكتاب والسنة
ــالنفس ــه ألــصق ب ــه العقــل ، كتــاب اهللا وأثبت و آكــد يف التــصديق مــن الــذي يمكــن أن يثبت

   "والتفكري
الواو ـــــ التـي تـوحي املوصـول بينهـا بـ، مـع هـذه األمـور) احلق(كام أن تكرار كلمة   

فـضًال ، باملغايرة ــــ يشعر باستقالل كل منها يف إجياب التصديق بكل واحدة منها عىل حدة
ــا ــل هب ــه الكام ــات إيامن ــا وإثب ــىل وقوعه ــد ع ــة يف التأكي ــن املبالغ ــستدعي ، ع ــر ي       إذ التكري

  التقرير 

                                                

  :  وقوله  ]  ٣٢:  يونس [   ): �(هذه اآليات هي قوله )   ١(
  ]  ٤٤: الكهف[ قوله،  و  :  ]  ١١٦: املؤمنـون [ ،  و ]١١٤: طــه[  ،

 ،  وقوله   ]٣٠: لقامن [ و  ]  ٦٢،  ٦: احلج  [  : وقوله 
  ]    وقولـه  ]٧١: املؤمنــون  ، :                    

 ].٢٥: النـور [ 
 .٤ / ٣: فتح الباري : ينظر )   ٢(
 . م١٩٩٦ مطبعة الرشوق ١١٤: عبد الرزاق فضل / من بالغة الدعاء النبوي،  د )   ٣(
 .١٦٦ /٧: عمدة القاري: رينظ) ٤(
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فنجـد أن تكـرار صـفة ، اعيأما عىل  الصعيد اإليقـ، هذا عىل الصعيد الداليل للتكرار  
مع األسامء التسع املذكورة ساعد عىل إجراء موازنة رائعة بني جزئيات هذه الفقـرة ) احلق(

  : عىل النحو التايل
ـــق ــت احلــــــــــ   أن

 

  ووعـــــدك احلـــــق
 

ــــق ـــاؤك حـــ    ولق
 

ــــــق   وقولـــــك حـ
 

 ـــق   ــــــواجلنة حـــ
 ـــــــقــــوالنار حــ

 ق ـــــــــوالنبيون ح
 قـــــــــوالساعة ح
 قــــــــــوحممد حــ

وال شك أن تكرار الكلمة عىل هذا النحو له أثـٌر بـارز يف تـوفري اجلانـب املوسـيقي يف   
    أو يف ، أكـرب ممـا هــو لتكـرار احلــرف الواحـد يف الكلمــة، ولـه مــن القيمـة الــسمعية، الـنص
  الكالم

، حيـث جـاء يف هنايـات اجلمـل)  التكرار اخلتامي (وهذا النوع من التكرار  يسمى بـ   
  يـؤدي "حيـث ، ويف هناية احلديث ليمثل قفًال ُختتم به اجلمل  ويـرتك أثـرًا قويًـا يف املتلقـي

الذي يرتكـُه يف ، من حيث املدى ألتأثريي، التكرار اخلتامي دورًا مقاربًا للتكرار االستهاليل

                                                
 . م١٩٨٧ هــ  ـــ  ١٣٩٨أوىل :  ط –،  دار الطباعة املحمدية ٨٥: التكرير بني املثري والتأثري : ينظر )  ١(
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 أنــه ينحــو منحــى نتجيًــا يف تكثيــف داليل غــري، صــميم تــشكيل البنيــة الــشعرية للقــصيدة
فـإن العمـق ، فإذا ما جـاء هـذا التكـرار يف قـصيدة مـا، يتمركز يف خامتة القصيدة، وإيقاعي

   "ألتأثريي له يكون أكثر اتساعًا 
يف تسع مجـل متواليـات عـىل هـذا النحـو الـسالف حيـدث نقـرة ) احلق ( فتكرار صفة   

عـىل إضـافة  ) (ولـذا حـرص الرسـول  . .لـنغم يف الكـالمصوتية متكررة تفيد يف تقوية ا
) (ألنـه  ، ويربزهـا، إىل كل لفظة عن طريق التكرار ؛ ليسلط الضوء عليهـا) احلق(كلمة 

كـل عـىل ، أراد من وراء هذا التكرار أن حيسم أمر حتقق هذه األشياء وحتمية التـصديق هبـا
  .حده

باإلضـافة إىل مـا يف حـرف ، لواردة فيهامع مراعاة قرص اجلمل ا) احلق(وتكرار كلمة   
من قلقلـة وشـدة  ـــ لـه دور كبـري يف إعطـاء الكـالم جـوًا مـن املوسـيقى الـشديدة ) القاف(

وبـام يـوحي بأمهيـة القـضية التـي يعاجلهـا ، الصاخبة بام يناسب هذا احلسم وتلـك احلتميـة
  .احلديث الرشيف

وإنـام كـان بمنزلـة املرتكـزات ، بثـاً فالكلامت املكررة أومأت إىل أن تكرارها مل يكـن ع  
فإعـادة . .التي لوال التكرار ملا كانـت هـذه الـدالالت، التي أغنت النص بالدالالت املعربة

السيام تفيد يف زيادة املعنى بتقوية النغم، كلمة أو أكثر يف النص األديب هلا قيمة صوتية

                                                
ــة أ)  ١( ــة اإليقاعي ــة والبني ــة الداللي ــة بــني البني ــة احلديث ــصيدة العربي ــد . د.الق ــابر عبي ــد ص   ٢٠٠: حمم

ــرصف( ــاب)بت ــاد الكت ــشورات  احت ــر،  من ــة - org.dam-awu.www://http- ب الع مكتب
 م           ٢٠٠١ دمشق -األسد الوطنية 

،  بحـث ١٤٢: فرحان عـيل القـضاة  : القيمة املوسيقية للتكرار يف شعر الصاحب بن عباد،  د : ينظر ) ٢(
 .م٢٠٠٠  سنة ،)٥٨(منشور جملة جممع اللغة العربية األردين،  العدد 
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ظة االنفجار الـصويت الناشـئ ومع مالح، )حق(مع قرص الفقرات التي تكررت فيها كلمة 
  .مما ساعد يف تقوية الداللة) القاف(من حرف 

واألخـرى ، األوىل دالليـة، يف هذا السياق وظيفتـان) حق (ومن ثم كان لتكرار كلمة   
وزاد هـذا ، هبـاجعلـت الـسمع ، أضفت عىل السياق قيمة موسيقية جليلة، إيقاعية

فالـسمع ، ذي تركـه حـرف القـاف يف هنايـة الكلمـةااللتصاق االنفجار الصويت الـشديد الـ
  .مدين هلام هبذه النغمة املؤثرة

 يـساهم يف تقويـة الـنغم – كام هو واضح من املثال الـسابق –وهذا اللون من التكرار   
إال أن ناحيـة الـرتنم عرضـت لـه مـن حيـث أنـه ، وهو ال خيلو من عنرص الرتنم، يف الكالم

  ه أريد به حاق الرتنم ال من حيث أن، تكرار للفظ فقط

 ": )(قوله ، ومن أمثلة التكرار اإليقاعي الواقع يف العبارة

"   
، ويرهب من تباطـأ يف برمهـا، احلديث الرشيف حيض عىل بر الوالدين وتعهدمها يف الكرب  

، مكـن لـه يف العقـول واألفئـدة، لـذلك مـسلكاً ) (وقد سـلك الرسـول . .وهتاون يف طاعتهام
                                                

 .٧٢ / ٢: املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها : ينظر ) ١(
رغـم أنـف مـن أدرك أبويـه فلـم يـدخل : (بـاب،  )الرب والصلة: (كتابأخرجه مسلم يف صحيحه،  )   ٢(

،  رقـم )قولـه رغـم أنـف رجـل: (بـاب،  )الـدعوات: (، والرتمـذي يف كتـاب)٢٥٥١(،  رقم )اجلنة
كره وخزي،  وهو بفتح الغني وكرسها،  وأصله لصق أنفه بالرغام، : ،  وقيلذل : ورغم،  )٣٥٤٥(

 ).رغم: (اللسان: ينظر . الرغم كل ما أصاب األنف مما يؤذيه: وهو الرتاب خمتلط برمل،  وقيل
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اسـتهالل : وعـىل رأسـها، العديد من الوسائل التأثريية الفاعلـة يف املتلقـي) (حيث اجتمع له 
تعبـريًا عـن فداحـة اخلـسارة التـي ، ليكون أول ما يقرع سمع املتلقـي.) .رغم أنفه( بقوله كالمه

  .املتهاون يف طاعتهام، جينيها العاق لوالديه
 لطيفـة سـاعدت عـىل اسـتثارة املتلقـي بـام كنايـةعـىل ) رغم أنفـه ( ويليه اشتامل قوله   

فالكناية جتسد حالة اخليبة واخلرسان التي تالحق العاق  ،تشتمل عليه من ترهيب وختويف
وهـو الـرتاب خمـتلط برمـل ، لـصق أنفـه بالرغـام: فأصله، طاعتهام  املقرص يف، لوالديه

فالكناية  ترسم صـورة تقبيحًا ملن فعل ما ال يليق به ، استعملته العرب كناية عن الذل
  .والبعد عنه، س النفور منهتقبح العقوق وتثري يف النف، بشعة خميفة

ليكـون للرتهيـب يف مفتـتح الكـالم وقعـه يف ) رغـم أنفـه( يف اإلضامر مكان اإلظهارويليه 
فيـصيبه الـذل ، وزيـادة هلفتـه إىل معرفـة مـن سـيحيق بـه هـذا الـدعاء، إثارة فكر املخاطـب

)  أنفـه رغـم( وزاد من هـذه اإلثـارة تقـديم الـدعاء .. وحيل به العذاب واخلرسان، واهلوان
  ...).رغم أنفه، رغم أنفه(عيل املدعو يف قوله 

والذي علت به  نـربة ) رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه(: )( يف قوله  التكرارثم كان  
حتى وصل التصعيد مداه وغايته هتديدًا وترهيبـًا مـع املـرة الثانيـة ، التهديد واشتدت حدته

والثالـث أقـوى ، الدعاء الثاين أشد مـن األولما ينبئ عن أن ) ثم(ففي العطف بـ ، والثالثة
والـذي بلـغ  ، وغـضبه) (بـام حيملـه التـصعيد مـن الداللـة عـىل انفعالـه ، وأشد من الثاين

ففصل بسكتات بني أجزاء اجلمـل ، درجة عظيمة عاقت لسانه الكريم عن مالحقة الكالم
                                                

 ).رغم: (لسان العرب: ينظر)  ١(
حممد البجاوي  ـــــ  حممـد عيل /،  ت ٢٣٨/ ٢: النهاية يف غريب احلديث واألثر،  البن األثري: ينظر)  ٢(

 ).  بدون (الثانية :  ـــــ لبنان، ط أبو الفضل إبراهيم،  دار املعرفة
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 التـي –) ثـم ( طـف بــ السيام مع الع، ونربات صوته، حتى بدا االنفعال يف وجهه، املكررة
  . للداللة عىل اإلبعاد يف الذل واهلوان–تفيد الرتاخي 

كأنه ، واإلمعان يف الرتهيب من العقوق، وقد أفاد التكرار املبالغة يف التهديد والوعيد  
إذ . .فاحذر عصيان اآلباء قبـل نـزول العقوبـة، إين أكرر عليك التحذير والتخويف: يقول

ومرجـع هـذا . .وهذا من شأنه أن يقرر املعنى ويمكنـه يف الـنفس، دالتكرار تأكيد عىل تأكي
أحدمها يتـصل باجلانـب : التقرير والتمكني إىل أن التكرار ظاهرة لغوية تعبريية ذات شقني

: واآلخـر، وأثره يف النفس ترغيبًـا أو ترهيبـاً ، الصويت من جرس وإيقاع يرتك أثره يف األذن
ترديدًا معنويًا ملا تلقـاه الفكـر مـن مـضمون الكـالم ممـا وهو كونه ، يتصل باجلانب املعنوي

   والتأثري به يف النفس، يكون له أثره يف إثباته بالذاكرة وترسيخه يف العقل
بـام ) رغـم أنفـه ( ومن املالحظ أن النرب املولد لإليقاع قد ظهر جليـًا يف تكـرار عبـارة   

وهـذا بـدوره يعطـي احلـديث قيمـة . .يهـاتـسليطًا للـضوء عل، يؤكد أمهية املقـاطع املنبـورة
ليكـون املكـرر أبلـغ ، ونغمة موسـيقية قويـة مـؤثرة مـن خـالل هـذا التكـرار، صوتية رائعة

وهزتـه ، ومن ثم ارتبطت أذن السامع هبذه النقـرة الـصوتية املتكـررة، وأشد ختويفاً ، حتذيراً 
وخوفًـا مـن أن ، قحتى بـدا عليـه اإلشـفاق والقلـق استـشعارًا خلطـورة العقـو، هزة عنيفة

وبذلك أفاد تكرار الوعيد املبالغة يف التهديد مما يعطي التكرار يف هـذا . .يتناوله هذا الوعيد
  .احلديث الرشيف قيمة تعبريية راقية

التــي تؤكــد عــىل هــذا الــدور اإليقــاعي للتكــرار ) إليزابيــث دور(وهنــا نتــذكر عبــارة   
ولـن يـرىض أو يغـذى فنيًـا ذلـك ، الكـامل ولن يرقى الـشعر إىل مراتـب اجلـودة و": بقوهلا

                                                
: فتحيـة العقـدة/ من اخلصائص البالغية واللغوية يف أسلوب احلـديث النبـوي الـرشيف،  د : ينظر  ) ١(

١٢٠. 
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التـي تبـدو وكأهنـا ، ما مل يلتئم ويرتبط بتلك النقـرة الـصوتية املتكـررة، اإلحساس بالبهجة
بال نظام كوهم رتيـٍب بل ظل ، زمام لواله لظل الشعر مسيبا ال يستطيع أن يتامسك

   ".. .ال هناية له
مل يكـن ) رغـم أنفـه، رغم أنفـه، رغم أنفه(: )�(ومن ذلك نفهم أن التكرار  يف قوله   
أن يوضـحها مـن خـالل هـذا ) �(أراد الرسول ، وإنام كانت خلفه دالالت ومعان، عفوياً 

فال جدال أن هذا التكرار فيه ما فيه من تنبيه الـسامع إىل أمهيـة مـا جـاءت اجلملـة  ، التكرار
أمـر عظـيم يـستحق مثـل هـذا والشك أن األمر الذي حيول دون دخول اجلنة هو . .ألجله

و تفظيعـًا ، وعلـو شـأنه، فكان التكرار تنبيهًا عـىل  عظـم بـر الوالـدين، التنبيه وهذه العناية
  .وبث الروع يف نفسه ، جلرم العاق

وذلــك مــن اجــتامع الــراء ،  وصــوت الكلمــة حيكــي هــذه الذلــة واملهانــة واالنكــسار  
 –ور املـشحونة بـالعنف والـشدة غالبـًا الذي يأيت مع الـص، التكراري االنفجاري املجهور 

كـام ، واحلرفان معًا يصوران شدة الرغم وعنفـه.  . والغني االستعالئي املجهور –كام سبق 
ــموخه  ــد ش ــاعتهام بع ــرص  يف ط ــه املق ــاق لوالدي ــسار الع ــني انك ــت الغ ــرسة حت ــصور الك ت

تـدرجًا يف ) غـمر(وجـاء التعبـري باملـايض . .وذلته وهوانه بعـد عزتـه واسـتعالئه، وكربيائه
حيث تستشعر معه النفس أن الرغم قد وقع للعاق بالفعل وهـو خيـرب ، اإلرهاب والتحذير

  .هتديدًا للمفرط وتبكيتًا له عىل تقصريه وخرسانه، عنه 
ومـا صـاحبه مـن أسـاليب بالغيـة أخـرى ـــ  يتخـذ ، وعن طريق هـذا التكـرار املعـرب  

فلـم يـأت األمـر ، لوالدين والرتهيب من عقـوقهاماحلديث أسلوبًا مغايرًا يف الدعوة إىل بر ا
                                                

الــشون،  مكتبــة منيمنــة ــــــ إبــراهيم  / ،  ترمجــة ٤٥: الـشعر كيــف نفهمــه ونتذوقــه،  إليزابيــث دور)  ١(
 .م١٩٦١بريوت 
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وإنام أنتج لنـا الـدعاء ، عن العقوبة والعصيانكام مل يأت النهي ، رصحيًا هبذه الدعوة
وداللـة األمـر يف اإللـزام ، داللة النهي يف اإللـزام بـرتك العقـوق، الداللتني معاً ) رغم أنفه(

ألن مجلـة الـدعاء ـــــ ، نـسب لتأديـة املعنـىغري أن أسلوب احلـديث كـان هـو األ، بطاعتهام
ممـا يـدفع إىل ، القائمة عىل التكرار ــــ أضـفت عـىل الـسياق قـدرًا مـن التحـذير والرتهيـب 

إىل حـد يربـو عـىل األمـر ، وترك فعـل العقـوق ، العمل بمقتىض داللة اإللزام بفعل الطاعة
  ية نفسهااملجردين من هذه الوسائل التأثري، الرصيح والنهي الرصيح 

وهكذا يتـضح مـا لتكـرار العبـارة هنـا مـن داللـة مزدوجـة أفـادت يف تقويـة اجلانـب   
غري أن ما أفاده اجلانب الداليل مـن التكـرار ، كام أفادت يف تقوية اجلانب اإليقاعي، الداليل

وإن كـان هـذا ال يقلــل مـن اجلانـب اإليقــاعي ، قـد يفـوق مـا أفــاده اجلانـب اإليقـاعي منــه
بل قد يكون اجلانب اإليقـاعي والنغمـي يف الـنص عـامًال مهـًام يف تبيـان الداللـة ، يوالنغم

  .وتوضيحها كام هو احلال يف احلديثني السابقني
قـال : قال، فيام رواه أبو سعيد اخلدري) �(ومن أمثلة التكرار اإليقاعي املعرب كذلك قوله 

 ": رجل

 "   

                                                
،  دار ٤٤٨: عيـد بلبـع/،  د)مقدمـة يف نظريـة البالغـة النبويـة(السياق وتوجيـه داللـة الـنص: ينظر)  ١(

 .م٢٠٠٨ هــ  ـــ  ١٤١٩أويل : الكتب املرصية ـــ ط 
  ).١٥٥٥: ( ،  رقم َباٌب ِيف اِالْستَِعاَذةِ سنن أيب داود،  ) ٢(
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كـان الرسـول يـستعيذ ، حتذير من أخطـر األمـراض االجتامعيـة،  الدعاء يف احلديث"  
   "ألن اهللا قد عصمه ، تعليام لنا، ويطلب منه أن جينبه ويالهتا، منها بربه

فمن الناحية الداللية نجد أن هذا احلديث الرشيف يقـوم عـىل جمموعـة مـن األقـسام   
تكـررت يف احلـديث كلـه عـىل نحـو ، بجملـة واحـدةتفتـتح كـل منهـا ، املتساوية يف الطول

أعـوذ (فتكرار مجلـة . .فتحقق املراد من األسلوب وتأكدت داللته و آثاره يف النفس، واحد
ثـم كـان ، وشـدة خطورهتـا، يف صدر كل مجلة يشعرنا هبول األمور املـستعاذ منهـا) بك من

  .اتهدليًال عىل أن كًال منها خطر مستقل بذ، العطف بينها بالواو 
ثـم حـذف ،  وقد شبهت هذه العلل اخللقية واالجتامعية بالوحوش الضارية املخيفة"  

   "املشبه به عىل أسلوب االستعارة املكنية 
ــنص    ــراء ال ــدة يف إث ــررة مــن فائ ــارة املك ــا للعب ــة فــنلحظ م ــة اإليقاعي ــن الناحي أمــا م

 يف هذه املقاطع أربع مـرات يف املتكررة) أعوذ بك من(فاملتأمل يف عبارة ، باملوسيقى املؤثرة
فأصـبحت هـذه العبـارة املرتكـز ، حديث ال يتجاوز أربع مجل يلفيها حتـدث إيقاعيـة مميـزة

وخلـق نغـًام متكـررًا ومعـاين متجـددة ، اإليقاعي الـذي ميـز خطـاب هـذه املقـاطع إيقاعيـاً 
وتأكيـدًا عـىل ، اتأكيدًا عىل سطوة األمور املستعاذ منها ورضرهـ، ) أعوذ باهللا(بالرتكيز عىل 

   .قدرة املستعاذ به عىل محاية هذا العبد الضعيف من هذه األمراض املهلكة
ولعل مثل هذا التالؤم بـني اإليقـاع ، فاإليقاع  ـــ كام ترى ـــ يالئم بني الكلمة واملعنى  

وذلك أن املفردات التي ختلـق ، واملعنى يؤدي إىل الكشف احلقيقي الذي يسعى إليه املتكلم

                                                
 .م١٩٧٩ -رابعة:  القاهرة،  ط -،  دار الرشوق ٢٢٤: بكري شيخ أمني / ث النبوي،  د أدب احلدي) ١(
 .٢٢٣: السابق )  ٢(
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فالكلمـة عندئـذ ال تعـود صـوتًا أو ، يقاع تؤول يف أعـامق البنيـة إىل حركـة معنـى عميـقاإل
إهنـا حتتـوى يف ذاهتـا عـىل اإليقـاع ، بـل تـصبح فكـرة وعالقـة، ينسكب اإليقـاع فيهـا، مادة

، فالــدور اإليقــاعي الــذي تؤديــه الكلــامت املكــررة ضــمن الــسياق ينتهــي عــادة، والفعــل
  ت خمتلفة يف النص بإحياءات موضوعية تنتج دالال

ــول   ــري مه ــن يشء خط ــون إال م ــتعاذة ال تك ــألن االس ــظ ، ف ــرار لف ــك تك ــب ذل ناس
 مـع كونـه –بالعطف عىل ما سـبق ) �(فلم يكتف الرسول ، االستعاذة مع كل مستعاذ منه

ليحمل ذلك مـن اإلحيـاء مـا يـربزه ،  وإنام استهل كل مجلة بنص ألفاظ االستعاذة–تابعًا له 
ــا ظهــر تكــرار حــرف اجلــر . .ة هولــه ورشهويميــز درجــ واجلــار ، )أعــوذ(مــع ) مــن(وهن

ليشكل ذلك جمموعة مـن الـروابط الـصوتية التـي تظـل برتديـدها مـربزة ، )بك(واملجرور 
كـام متثـل . .وما يرتبط هبا من االنفعاالت ، العديد من الدالالت مؤكدة الكثري من املشاعر

   ل التي تلتقي لدهيا جزيئات املعنى هذه األلفاظ املكررة جمموعة من الوسائ
يف كـل مجلـة عـىل خلـق موازنـة لطيفـة ) أعوذ بك من ( : )�(وقد ساعد تكرار قوله   

    : بني جزئيات احلديث الرشيف عىل النحو التايل
  ـــزنـــــم واحلــــن اهلـــك مـــوذ بــأع
 لــــجز والكســـن العــك مـــوذ بــأع
 ـلـــــــبن والبخـــاجلن ــك مــوذ بــأع

 أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

                                                
،  خمطوطـة ٨٠ – ٧٩: فايز عارف القرعـان /  التكوين التكراري يف شعر مجيل بن معمر،   د : ينظر )  ١(

 .م١٩٩٦ -)  ٦(،   العدد )١١: (بمجلة مؤتة،  املجلد
 .١٢٤: صائص البالغية واللغوية يف أسلوب احلديث النبوي الرشيف  من اخل: ينظر)  ٢(
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حيـث نجـد املـستعاذ منـه ، وهذا بدوره قد أغنى احلـديث الـرشيف بـالتوافق النغمـي  
ويـضم ، كلامت جامعـة يـربط بينهـا العطـف بـالواو) أعوذ بك من(التابع لأللفاظ املكررة 

ثـم ) اهلـم واحلـزن(وذلـك يف ، ةيف إطـار مزاوجـة لفظيـة دالـ، كل طرفني منهـا وزن واحـد
وبـذلك صـار . .)غلبـة الـدين  وقهـر الرجـال(ثـم ) اجلبن والبخـل(ثم ) العجز والكسل(

قـد ، احلديث الرشيف بام فيه من التناسق والتوازن بني ألفاظه وعباراته كأنه لوحة هندسـية
ق بـه وإذا مـا نطـ، فتعـشقه العـني قبـل الـسمع، قسمت أبعادها وأطواهلا بوحدات القيـاس

  .لتحتفظ به وتستذكره جلامله ورونقه، فرسعان ما تلتقطه األذن، اللسان
إحدامها عىل الـصعيد الـداليل ، وهكذا كان للتكرار يف احلديث الرشيف وظيفة ازدواجية  

فبـدا التكـرار كوسـيلة لغويـة أدت بجرسـها . . واألخـرى عـىل الـصعيد اإليقـاعي– كام سبق –
تقـوم عـىل بـث الفكـرة يف ، لدالالت التي جتتمع يف داللة واحدةوترديدها الصويت العديد من ا

وانتقاء ألفـاظ يقبلهـا الـسامع  ويـستطيع أن يـسرتجعها لقيامهـا عـيل ، وإثباهتا يف العقل، الذهن
  .والتوازن الصويت، وحسن التقسيم، توخي السهولة

 ": قال) (يف حديث أيب هريرة ) �(ومن أمثلة هذا التكرار قوله       
}

{}

{

   " ؟
                                                

،  رقـم )قبول الـصدقة مـن الكـسب الطيـب: (،  باب )الزكاة : (كتاب أخرجه مسلم  يف صحيحه، )   ١(
)١٠١٥.( 
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ويقدمه يف صورة بشعة ؛ ملـا لـه مـن أثـر  يف ، احلديث الرشيف يرهب من أكل احلرام   
جـل أشـعث أغـرب يلـح فيصور لنا صورة ر، وحرمان صاحبه من قبول الدعاء، رد األعامل

متناسيًا أن احلرام قد رافقه حتى يف أبـسط األشـياء وهـي رشبـة ، عىل اهللا و جيتهد يف الدعاء
 ولذا استبعد الرسول. .وغذي باحلرام، وملبسه حرام، ورشابه حرام، فطعامه حرام. .املاء

  .استجابة دعائه استبعادًا يقطع أمله يف القبول )�(
فهـو يبـذل يف ، كناية عن شـدة طاعتـه هللا تعـاىل.) .أشعث أغرب ،يطيل السفر(: )�(فقوله   

ثم يقبل عـىل ، سبيل طاعته سبحانه الكثري من اجلهد واملشقة ليبدو  أشعثًا أغربًا من طول السفر
، لكنـه ال يتحـرز عـن تنـاول احلـرام، ) يـا رب يـا رب(اهللا منكرسًا متذلًال ويلح عليه يف الدعاء 

وإذا كان هذا هو حالـه سـبحانه مـع . .وتوصد أمامه أبواب االستجابة ،فال يغنى ذلك عنه شيئاً 
املنـساقني وراء ، فكيف بحالـه مـع املفـرطني يف جنبـه، صاحب األعامل الصاحلة املتناول احلرام

  !أهوائهم  وشهواهتم ؟
ينـذر ، املخـرب بـه عـن أمـور الرجـل تـشنيع وتفظيـع حلالـه) احلـرام(والتكرير للفظ "  

لتـصل إىل ، النفوس من الوقوع يف مثـل بليتـه ــــ أمـور يؤكـد بعـضها بعـضاوينفر ، باحلكم
   ."جدوى الفضيلة  املرمى موثقة

إذ التكرار يكثر يف األمور التي هتـم ، فالتكرار هنا أبرز تعظيم أمر احلرام وبيان خطره  
 ـــ وحيـسن إنـام حيتـاج إليـه ـــ أي التكـرار .. .":  يقـول اخلطـايب.وتعظم العنايـة هبـا، األمة

وخيــاف  بــرتك التكــرار وقــوع الغلــط ، اســتعامله يف األمــور املهمــة التــي تعظــم العنايــة هبــا

                                                
 .٩٦: احلديث النبوي الرشيف من الوجهة البالغية )  ١(
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 إن داعية التكرار قائمة  يف املواقف التي يكون "  ". .والنسيان فيها واالستهانة بقدرها
ملوقـف فتقتيض احلال أن يقابل هـذا ا، فيها األمر ذا شأن وخطر يف احلياة الروحية والنفسية

وهذا ال يكون إال بالتنبيه عىل هـذا املوقـف والـدعوة ، بام ينبغي له احلضور النفيس والعقيل
    "والتكرار أداة فعالة من أدوات اإليقاظ والتنبيه ، واهلتاف به، له

مـع أحـوال الرجـل املختلفـة مـن مأكـل ومـرشب ) احلـرام(ومن ثم فقد جـاء تكـرار   
حتـى ال ، وشديد خطره يف كـل األحـوال، وعظيم جرمه، حلرامالخ إيذانًا بقبح ا. .وملبس

 إذا تـصورنا شـقاء املـرء يف احلـصول "فــ ، يستهني ضعيف العقل بأمر احلرام عىل أية حـال
عىل طعامه وملبسه ــ ملا لذلك من ثمن حيوج إىل اجلهـد والعمـل والتحـصيل ــــ ال يـدخل 

لذا كان إسناد احلرمـة إليـه يؤكـد ، ه قليل املؤنةإذ إن، كثريًا يف تصورنا أن الرشب هبذه املثابة
  . "..لنا انطباع هذا املحروم بطابع عدم املباالة يف أيرس األمور من الكسب

أربـع مـرات مـع املطعـم واملـرشب وامللـبس ) حـرام(ومن ثم نـدرك أن تكـرار كلمـة   
أن ) �(لرسـول أراد ا، وإنـام كـان خلفهـا دالالت خفيـة، )�(والغذاء مل يكن عفويًـا منـه 

وتأكيـد ، وهـى تفظيـع أمـر احلـرام يف كـل شـئون املـسلم، يربزها مـن خـالل هـذا التكـرار

                                                
حممـد / ،  ت ) ثـالث رسـائل يف إعجـاز القـرآن ضـمن( ،  ٥٢: إعجاز القـرآن الكـريم،  للخطـايب)   ١(

ــول ســالم،  ط  ــاهرة،  ط –دار املعــارف :  خلــف اهللا،   وحممــد زغل ــة:  الق ــر ١٩٧٦ثالث : م،    وينظ
حممــد أبــو الفــضــل إبــراهيم،   دار /،   ت ١٢،  ١١ / ٣: الربهــان يف علـــوم القــــرآن،   للزركــيش  

 .)بدون (ثانية :   ط - بيــروت –املعرفة 
األوىل، :  ط – القـاهرة –،  دار الفكـر العـريب ٤٠٧،  ٤٠٦: إعجاز القرآن،  عبـد الكـريم اخلطيـب )   ٢(

 .بدون 
 .٩٦: احلديث النبوي الرشيف من الوجهة البالغية )   ٣(
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ل ذلـك اإلمجـال يف "فــ . .)املحذر منـه(التحذير من الوقوع يف املكرر   نـسق احلـديث ُيفـصِّ
، وحيكم عليها باحلرمة حتى ينشأ اليأس يف نفس السامع من رجاء الرمحة لـه، أمور يعددها

فإذا جاء بعد ذلك مرصحًا به كـان ،  التشنيع والتقبيح الذي يبرش باحلكم إرصادًا لهويعظم
  "كالصدى ملا تقرر يف النفس من قبل 

هذا فضًال عام يف العطف بينها بالواو من اإلشارة إىل أن احلالل مطلوب حتريه يف كـل   
  .رد الدعاءوي، وأن اقرتاف احلرام يف أٍي منها حيبط العمل، منها عىل حدة

إذ يقوم التكرار هنـا ، وال خيفى ما هلذا التكرار من مسامهة مؤثرة يف اجلانب اإليقاعي  
وهذا بدوره يقوم بتوثيـق الـرتابط بـني أجـزاء الـنص ، بتعميق الداللة اإلحيائية للفظ املكرر

حـسب مـا تقتـضيه الداللـة ،  ترديد الكلمة يف هناية املقطع من حني آلخر"ألن . .الرشيف
وهـو مـا ، حيدث التامسك من خالل إعادة اإليقاع ووحدة اجلو النفـيس، واحلالة االنفعالية

   "يشبه القفل يف فن املوشحات 
 قدرة املبدع عىل التشكيل املوسـيقى ال تقـاس باختيـاره للحـرف أو اللفـظ الـذي "فـ   

لف جممـوع هـذه بل إن القيمة املوسيقية احلقيقية تنبع مـن تـآ، حيمل دالالت نغمية فحسب
وهو مـا نـسميه ، متسقة األوزان والتقطيعات الصوتية ، األلفاظ يف مجل متناسقة الرتاكيب

حيث تنتظم العالقات الصوتية يف جمموعـة ظـواهر لغويـة سـياقية تـشع ، بموسيقى العبارة
  . "بالتنغيم والتطريب 

                                                
 .السابق نفسه)   ١(
كتبـة ، م٣٨: جودة مربوك حممد/د)قصائد القدس لفاروق جويدة نموذجاً (التكرار ومتاسك النص)  ٢(

 .م٢٠٠٨ـــ ١:اآلداب ـــ ط
  بتـرصف،  ١٨: عبـد اخلـالق حممـد العـف / تشكيل البنَية اإليقاعية يف الشعر الفلسطيني املقاوم،  د )  ٣(

 . م٢٠٠١ ) ٢(  جملد تاسع،  عدد – غزة – اجلامعة اإلسالمية –بحث بمجلة كلية اآلداب 
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، خطـورة احلـرامأراد التأكيـد عـىل )  �(فهذا التكـرار يـوحي بـأن الرسـول الكـريم    
    وتـسلله إليـه  عـرب املنافـذ املحيطـة ، وإمكانية شموله كل حـاالت اإلنـسان، وبشاعة تناوله

ولعل هذا اإليقاع البطيء الـذي . .يف يرس وسهولة)  التغذية– امللبس – املرشب –املأكل ( 
 إىل القطـع وختام كل املقاطع  بامليم الساكنة  ـــ  بـام يـؤرش، )حرام(أحدثه حرف األلف يف 

مـرشبه (و ) مطعمه حرام(: مثل، فضًال عن توازي األلفاظ واملقاطع التي حتوهيا، واحلسم
كل هذا يوحي للقـارئ بـأن هنـاك أمـرًا خطـريًا ، )غذي باحلرام(و ) ملبسه حرام(و) حرام

  .واخلوف من عاقبة الغفلة عنه، يستدعي االنتباه الشديد
سـاعدت عـىل ،  قيمـة صـوتية بالغـة األمهيـةهذا فـضًال عـام أحدثـه هـذا التكـرار مـن  

                           : التناسق والتوازي بني األلفاظ والعبارات عىل النحو التايل 
 رامـمطعمه ح
 رامــمرشبه ح
 رامــملبسه ح

 غـذي باحلرام
أكـرب ،  قد خيرج التكرار إىل وظائف جديدة"ولذا فـ ، مما جيذب السمع وتلذ له النفس  
فهـو حيقـق توافقًـا وانـسجامًا بـني اإليقـاعي ، وحتقيق التناسـق اإليقـاعي، رد التوكيدمن جم

  . "وبني توزع ذلك عىل املعاين برصيًا ، الصويت املتولد عن تكرار األصوات
                                                

ــة )  ١( ــة الداللي ــني البني ــة ب ــة احلديث ــصيدة العربي ــة،  د الق ــة اإليقاعي ــد / والبني ــابر عبي ــد ص  ١٨٧: حمم
 ).بترصف(
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ويقـوم بمهمـة الكـشف عـن القـوة اخلفيـة يف ، فالتكرار الصويت يثري التوتر اإليقـاعي  
ار ال يقتـرص عـىل الداللـة املرتبطـة بالـصيغة والرتكيـب يف فإن التكـر، و عىل هذا .. الكلمة
وهـى املـستوى الـصويت املـرتبط بالبعـد اإليقـاعي ، بل يتجاوز ذلك إىل غاية مهمـة، النص

إذ تــصيب املتلقــي نتيجــة اإليقــاع املرتتــب عــىل التكــرار حالــة شــعورية ، املــؤثر يف املتلقــي
  مسيطرة عىل مشاعره 

يمثــل وحــدة صـوتية دالليــة هلــا إيقاعهــا أو جرســها ) �(النبــي   فـاللفظ يف بالغــة "  
والعام الذي يتسق مع ما حوله من إيقاعـات أو وحـدات صـوتية متعـددة ، الذايت من جهة

مؤديًا أغراضه يف كل حال بالقدر الذي يتطلبه املوقف واحلال وأسـلوب ، من جهة أخرى 
  . "التعبري 

«  " :)�(ومن تكرار أداة الرشط قوله 

«.  
مـن ، مـع بعـض األلفـاظ) َمـْن ( يف هذا احلـديث الـرشيف مـا أحدثـه تكـرار واضح   

    :متعدد األنامط عىل النحو التايل، إحداث تناسق صويت ظاهر الداللة واألثر
                                                

الشعرية عند السلجامين يف كتاب املنزع البديع نحو تأصيل للشعرية العربيـة،  حممـود درابـسة  :  ينظر ) ١(
 .  م١٩٩٩،   )٢( ،  عدد)١٧(،  جملد )األردن(،  بحث بمجلة أبحاث الريموك ١٩٩: 

 . ١٢٠-١١٩: غوية يف أسلوب احلديث النبوي الرشيف من اخلصائص البالغية والل)  ٢(
،  ...)إكرام اجلـار الـضيف ولـزوم الـصمت إال عـن اخلـري: (باب   ،)اِإليَامنِ : (كَِتاُب صحيح مسلم،  ) ٣(

  ).٨٥( رقم 
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 ـِسْن إَِىل َجاِرهِ  ــــــــــــَمــْن َكاَن ُيْؤِمـــــُن بِاهللاَِّ َواْلَيـــْوِم اْآلِخـِر َفْلُيْحـ
 ْؤمـــُِن بِالّلــــَِه َوالَيــــْوِم اآلِخـــــــِر َفْلُيكـــِرْم َضْيفـــــــَهُ َمـــْن َكاَن يُ 

ا َأْو لَِيْص ــــــاَن ُيْؤِمُن بِاهللاَِّ َوالَيْوِم اآلِخ ــــــ  ََمْن كَ   ُمْت ـــِر َفْلَيُقْل َخْريً
مــع حيــث اجت، واجلمـل الــثالث ــــــ كــام يبــدو مــن الـسياق ــــــ يــضمها إطــار واحــد  

فمـن التـزم رشائـع اإلسـالم لزمـه حفـظ ، احلديث عىل أمور ثالثة جتمـع مكـارم األخـالق
، فقد أوىص اهللا تعاىل باجلار كام أوىص بحفـظ اللـسان، واإلحسان إىل ضيفه وجاره، لسانه

  والضيافة من حماسن الرشيعة ومكارم األخالق 
مـن التـشويق ) يـوم اآلخـرمـن كـان يـؤمن بـاهللا وال) (�(وتأمل ما يقـوم عليـه قولـه   

فالعبـارة أريـد هبـا التهيـيج وإثـارة . .واإلثارة بام جيعل املخاطب يتلهف إىل معرفة اجلـواب
أكملـوا إيامنكـم باتبـاع هـذه : فكأنـه يقـول، املشاعر والتحريض عـىل التـزام هـذه األعـامل

  .وال تدنسوها بالنقصان واإلعراض، األوامر
حيـث ، ث الرشيف مـن خـالل أسـلوب الـرشطوقد جاء احلث والتحريض يف احلدي  

ويف ، وصون اللسان بكـامل اإليـامن بـاهللا واليـوم اآلخـر، ربط اإلحسان إىل اجلار والضيف
، هذا الرتابط والتالحم بني الرشط واجلـزاء مـا حيـرك املـسلم إىل امتثـال النـصح والتوجيـه

  .طمعًا يف كامل اإليامن والرغبة فيام عند اهللا
اجلامع لصفات اجلامل واجلالل ، )اهللا( الرشط عىل اسم اهللا األعظم كام نلحظ اشتامل  

، إمعانًـا يف الرتغيـب والرتهيـب، كناية عن يـوم القيامـة) اليوم اآلخر(ــ ثم قرن اسم اهللا بـ 

                                                
) رشح اجلـامع الـصغري(،  وفـيض القـدير ٢٧٣١ / ٧: مرقاة املفاتيح عىل مـشكاة املـصابيح : ينظر )   ١(

 .  م٢٠٠٣ هـ  ــــ  ١٤٢٤ثانية ــــ  : ،   مكتبة مرص  ــــ ط ٢٧ / ٦: املناويللعالمة 
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وتـرك اخلـوض فـيام ال ، والكناية مدفوعة بقصد الرتغيب يف اإلحسان إىل اجلـار والـضيف
وطيـب ، وإكـرام الـضيف، رًا  تدل عليـه كاإلحـسان إىل اجلـارألن  لإليامن آثارًا وثام، ينفع

  ولزوم السكوت عندما ال ينفع الكالم ، الكالم
ملا فيهام من اإلشارة إىل ، بالذكر) اإليامن باهللا واليوم اآلخر) (�(ولذا خص الرسول   

 املبـادرة المتثـال وتنبيهـًا ملـا يـوقظ الـنفس وحيركهـا إىل، ترهيبًا مـن املخالفـة، املبدأ واملعاد
وبأنـه ، وشـق سـمعه وبـرصه، من كان يؤمن باهللا الذي خلقه وصـوره:  واملعنى"املطلوب 

فليفعـل هـذه اخلـصال ، إذ ال خيفى عليه تعاىل يشء من أفعالـه وأحوالـه ، سيجازى بأعامله
   "فإهنا من مقتضيات اإليامن الصادق ، املذكورة

 لإليذان بأن كل واحدة مـن الـثالث مـستقلة بالطلـب ال "وأما عن تكرار الرشط ثالثًا فـ   
وأن حيـرص عـىل كـل ، وأن من كان هذا شأنه ينبغي أن حيـصل كـال مـن الـثالث، تابعة ألختها
هلذا الرشط يف مفتتح الكـالم وتكريـره يف ) �(ومن ثم نفهم وضع الرسول . "منها باهتامم 

، التي يـراد للمخاطـب أن ينتبـه هلـا، عاين املهمةوما ذاك إال ألن مضمونه من امل، اجلمل الثالث
  .لينال هذا الفضل العظيم، وحيرص عىل امتثاهلا

وتبدو أمهية هذا النمط من التكرار يف أنه إذا وقع يف بداية احلديث الـرشيف أو هنايتـه   
كـام يمثـل التكـرار هنـا مركـز الفكـرة وحمورهـا ، فإنه يساعد عىل تقوية اإلحساس بوحدته

ألنـه يـساعد عـىل ، وتركيز الداللة حول نقطة واحدة تلتقي لـدهيا مجيـع اجلزئيـات، الداليل
                                                

  .١١٩ / ١: مرقاة املفاتيح عىل مشكاة املصابيح : ينظر )  ١(
 .٤٤٦ / ١٠: فتح الباري )  ٢(
 .١٧٤ / ٩: فتح املنعم )  ٣(
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وبذلك ، كام يساعد عىل إهناء املقطع وبداية مقطع جديد. .الرجوع إىل النقطة التي بدأ منها
مـع فاعليـة هـذه البنـي ، ينهض بتعميق الداللة اإلحيائية لأللفاظ  املكررة ألسلوب الرشط

ولـذا أعجـب . .ا عىل حتقيق الرتابط والتامسك بني أجزاء النص الرشيفالتكرارية وقدرهت
نظرًا ملا حيدثه من إيقاع داخيل هيدف إىل التأكيد عىل عبـارات ، النقاد هبذا النوع من التكرار

  باإلضافة إىل أن العبارة املكررة تفتح الفضاء الداليل للنص، معينة
، ر مـن تقـسيم احلـديث إىل ثالثـة أقـسام متوازيـةهذا فضًال عام ساهم  به هـذا التكـرا  

و متاثل صويت دقيق أسـهم يف ، يتضمن كل منها قضية  تتصل باألخريني يف تسلسل طبيعي
حني ُتصدر العبارات بكلامت مكررة يكون هلـا مـن حـسن اجلـرس يف "ألنه، إيضاح املعنى

  ."األذن وقوة الربط يف العقل وغريه من الوظائف اليشء الكثري
، هذا إىل جانب ذلك التناسـق الـداخيل الـذي سـاد العبـارات التـي قـسم إليهـا األسـلوب  

حيـث يـربط بـني جـانبي ، فانتظمت من خالله كل عبارة من رشط وجزاء تتميـز بقـوة ترابطهـا
وترتب بعـضها عـىل بعـض ، التالزم بني هذه األجزاءموضحة مدى ، )َمنْ (كل منها الرشط 
 كل عبـارة مـع التـي تليهـا بحيـث صـارت العبـارات متناسـقة ثم انتظمت، يف ترابط كامل

 يف بناء اجلملة الصويت "ذاك ألنه  ، لفظيًا ومعنوياً ، متوازية اجلرس داخليًا وخارجياً ، الطول
ففي الوقت الذي يؤثر فيـه الـسياق واملعنـى عـىل إقامـة ، هناك تأثري متبادل بني الصوت واملعنى
                                                

، جملـة كليـة اآلداب والعلـوم ٨: دهنـون أمـال  / مجاليات التكـرار يف القـصيدة املعـارصة،  أ : ينظر )  ١(
 – ٢،   عـددان )اجلزائـر(قسم األدب العربى،  بسكرة -اإلنسانية واالجتامعية،  جامعة حممد خيرض

 . م٢٠٠٨،  ٣
 .١٣٨: من اخلصائص البالغية واللغوية يف أسلوب احلديث النبوي الرشيف )  ٢(
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ويت للكلـامت واجلمـل  ـــ ممـثال يف التكـرار ـــ  فـإن األصـوات عالقات وروابط بني التتابع الص
  . "تؤثر من جهة ما يوفره من إيقاعات وتناغم يزيد من هباء املعنى ويقربه من قلب املتلقي

يف بدايـة كـل  )من كان يؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر(كام إننا نستشعر قيمة تكرار العبارة   
بـام ، وجالل اليـوم اآلخـر، ة استشعار عظمة اهللا تعاىلوذلك يعكس إحلاحًا عىل دالل، مجلة

ومن ناحية إيقاعية فـإن تكـرار نفـس العبـارة يف بدايـة كـل مجلـة . .حيث عىل تلبية املطلوب
وتلـذ األذن ، ونغـم مـنظم يزيـده مجـاالً ، يف حلـن موسـيقى عـذب، يشبه تكرار نغمة مركبة

  .بسامعه
، الـصوتية الدالــة يف احلـديث الــرشيف يتخــذ التكـرار مظهــرًا مـن املظــاهر "وبـذلك   

كل منها مـستهل بـام يعـد مركـزًا صـوتيًا ، حيث يرد احلديث مقسًام إىل جمموعة من األقسام
أو بتكرار اإليقاع الصويت املتمـيش مـع حركـة ، إما بتكرار نفس األلفاظ، مرددًا يف احلديث
   "تجدد عربه الشعور   مما حيدث  رضبًا من النشاط النفيس الذي ي–النفس االنفعالية 

                                                
: ،  دار الـرشوق،  عـامن،  األردن،  ط ٨٥: ص: ناضم عودة خرض : األصول املعرفية لنظرية التلقي)  ١(

 .م١٩٩٧أوىل 
 . بترصف١٢٦: من اخلصائص البالغية واللغوية يف أسلوب احلديث النبوي الرشيف )  ٢(
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اللغة أداة لنقل الشعور والتعبري عن التجربة وهي تتسم بالـسعة واملرونـة التـي متكـن   
 .واأللفاظ هي وسـيلة التعبـري اللغـوي، الشاعر من استغالل كل طاقاهتا الداللية والنغمية

تكـرار والـرتادف وإجـراء ومن دالئل مرونة ألفـاظ اللغـة الـشعرية قابليتهـا لالشـتقاق وال
فهـي ليـست إال ، وهذه األمور وثيقة الـصلة بموسـيقى اللفـظ، ألوان البديع اللفظي عليها

ويعــد ، تفننًــا يف طــرق ترديــد األلفــاظ يف الكــالم حتــى يكــون لألصــوات موســيقى ونغــم
اجلناس من أكثر األلـوان البديعيـة موسـيقية وهـي تنبـع مـن ترديـد األصـوات املتامثلـة ممـا 

  .وي رنني اللفظ ويوجد اجلرس املوسيقي يق
إال أن اسـتعامهلم لـه يف ، واجلناس من أكثر فنون البديع سعة وانتشارًا يف كالم العرب  

وهـو ظـاهرة تكراريـة يقـوم عـىل . .النثر كان أكثر منه يف الشعر من ألوان موسـيقية أخـرى
 أن يكـون اللفـظ واحـدًا ": هوقد عرفه اخلطيب بقول، تشابه الكلمتني يف اللفظ دون املعنى

، أو تكـرار لـبعض احلـروف، فهو يف حقيقته تكرار للفظ ما تكرارًا تاماً ، "واملعنى خمتلفاً 
  .مما حيقق جرسًا موسيقيًا حمببًا ينبه اآلذان والعقول

 اللغة العربية من اللغات التي عنيت بموسيقى ألفاظهـا وعبارهتـا يف "وهذا معناه أن   
وبلــغ تفــنن الكتــاب .. .هــا مــا يــسمى باملحــسنات اللفظيــة فنــون وفنــونفل، كــل العــصور

والـشعراء واخلطبـاء يف تلــك العنايـة اللفظيــة أن وضـع هلـا املتــأخرون مـن داريس البالغــة 

                                                
 .١١: عبد اخلالق حممد العف / تشكيل البنَية اإليقاعية يف الشعر الفلسطيني املقاوم،  د : ينظر )  ١(
 .٢٦٦ / ١: ئر ،  واملثل السا٩٣ / ٦: اإليضاح )  ٢(
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وهو مـا يطلـق عليـه ، قواعدًا ونظًام أوشكت أن تصبح علًام مستقًال من علوم اللغة العربية
  "يسمى باجلناس ومن أشهر فنون البديع ما ، )البديع(

وقد حظى هـذا الفـن مـن فنـون البـديع بوجـود قـوي يف حـديث النبـي مثـل الـسجع   
وربـام جـاء متـداخًال مـع أنـواع أخـرى للبـديع ، وقد جـاء يف بيانـه دون تكلـف. .والطباق

  .وتثبيتها يف عقول وقلوب أمته، كالطباق واملقابلة يف تبليغ معانيه
اليستطيع أحد أن ينفذ إليها إال مـن أدرك قـدرة تلـك ، فللجناس طبيعة فنية جوهرية  

،  دوره املهم يف منظومة األدوات البالغيـة– إذا أحسن توظيفه –الطبيعة عىل منح اجلناس 
من حيث الربط بني الداللة املبارشة الحتاد لفظي اجلناس أو تشاهبهام وما حيدثـه ذلـك مـن 

هرة إبراز للفرق عـرب درجـة قـصوى مـن  ظا"وذلك ملاىف  اجلناس من ، قيمة صوتية معربة
أي أنـه تعميـق للفـرق عـن طريـق تعميـق التـشابه وعـىل حمـورين خمتلفـني للفـرق ، التشابه

وألنه كذلك فإن الفجـوة ـــــ مـسافة التـوتر فيـه ، الفرق الداليل والتشابه الصويت، والتشابه
  . "وهو أكثر خلخلة لبنية التوقعات لدى املتلقي ، أكثر حدة وبروزاً 

وتأيت قيمة اجلناس من تكرار الصوت يف نـسق متـوازن ومنـسجم حيـث حيقـق إثـراًء   
وحيفز املشاعر؛ ألن اإلحلاح الـصويت النـاتج عـن تكـرار الفـونيامت ، ويثري الذهن، للداللة

واجلنـاس ،  االنسجام هو رس اجلـامل"ذاك ألن يوقع نغًام عذبا ويزيد املوسيقى تدفقًا 
، من أقوى العوامل يف إحداث هذا اإلنـسجام، ميل التشابه يف الوزن والصوتملا فيه من عا

                                                
 . م١٩٦٣ثانية : ،  مكتبة األنجلو املرصبة،  ط ١٧٢: إبراهيم أنيس / داللة األلفاظ د ) ١(
 . م١٩٨٤مؤسسة األبحاث العربية : ،  ط ١٠٢: كامل أبو ديب /يف الشعرية،  د) ٢(
 .٣٢٠: البنية االيقاعية يف شعر فدوى طوقان : ينظر ) ٣(
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وبـني الـوزن املوضـوع ، ورس قوته كامن يف كونه يقرب بني مدلول اللفظ وصوته من جهة
  "فيه اللفظ بام يسبغه عليه من الدندنة ـــ من جهة أخرى 

شابه الـصويت بيـنهام يـسيطر ومن ذلك ندرك  أن الفرق الداليل بني طريف اجلناس والت  
وهذا مـا فطـن إليـه اإلمـام عبـد . .عىل العالقة بني اللفظ واملعنى يف سياق توظيف اجلناس

 فإنــك ال تستحــسن جتــانس ": القــاهر اجلرجــاين يف معــرض حديثــه عــن بالغــة اجلنــاس
هام ومل يكـن مرمـى اجلمـع بيـن، اللفظني إال إذا كان موقع معنيـيهام مـن العقـل موقعـًا محيـداً 

وخـصوصا املـستوىف منـه املّتفـق يف الـصورة » التجنيس«فبهذه الرسيرة صار . .مرمى بعيداً 
مـن » التجنـيس«فقد تبـني لـك أن مـا يعطـي ، ومذكورا يف أقسام البديع،  ُحىل الّشعر–من 

  . "أمر مل يتّم إال بنرصة املعنى ، الفضيلة
ومن هذا الـوعي . .ي التعامل معهومن هذا املنطلق الفني الواعي بطبيعة اجلناس ينبغ  

   قول أيب متام 
ـــــامُ ، ُهنَّ اَحلَاممُ   فإْن َكَرسَت ِعيافًة       من َحائِهــــٌن فإهنــــــنَّ ِمحَ

جناس يولد إيقاعًا صوتيًا مطربًـا نـتج عـن احتـاد اللفظـني مـع ) اِحلَامم(و) احلََامم(فني   
يقى جتـذبك إىل مـا وراءهـا مـن الفـرق الـداليل ثم إن هـذه املوسـ، اختالف حركة حروفهام

الـذي هـو ) اِحلـَامم(هذا الكائن اللطيف الرامـز للـسالم واحلـب وبـني ) احلَامم(العميق بني 
  .وهكذا... املوت واهلالك والفراق

                                                
 –، مطبعـة مـصطفى احللبـي ٢٦٢ / ٢: ب وصناعتها، عبد اهللا املجذوباملرشد إىل فهم أشعار العر ) ١(

 .م١٩٥٥أوىل : مرص، ط
 .٨: أرسار البالغة  ) ٢(
 .رابعة: حممد عبده عزام،  دار املعارف،  ط / ،  ت ١٧٣ / ٢: ديوان أبى متام برشح التربيزى  ) ٣(
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انتباه املتلقـي فام بني التشابه الصويت بإيقاعه والفرق الداليل بعمقه يبدو التعبري   
ــإدراك عمــق ، ًا مــن اإلهبــام املنــوط بالتــشابهمنطلقــ، وفكــره    منتهيًــا إىل الدهــشة املنوطــة ب
  املفارقة 

وقد فطن اإلمام عبد القاهر إىل ما حيتويه تركيب نـسق اجلنـاس مـن إهبـام ودهـشة يف   
،  ورأيت اآلخـر قـد أَعـاَد عليـك اللفظـَة كأنـه خيـدُعك عـن الفائـدة وقـد أعطاهـا": قوله

اها ويومهك كأنه مل يَ    . "ِزْدك وقد أحسن الزيادة ووفَّ
مـع أّن الـصورة صـورُة التكريـر ،  ُحـْسن اإلفـادة"وبذلك تعـود فـضيلة اجلنـاس إىل   

كام تعود إىل متكـني املعنـى يف ذهـن الـسامع كـام جـاء يف رشوح التلخـيص  "واإلعادة 
فـإن ،  امليـل إىل اإلصـغاءوخطـر ىل أهنـا،  مل أر من ذكر فائدة اجلنـاس": نقًال عن ابن األثري

وألن اللفظ املشرتك إذا محل عىل معنى ثـم جـاء ، مناسبة األلفاظ حتدث ميًال وإصغاًء إليها
   "واملراد منه معنى آخر كان للنفس تشوف إليه 

وإنـام هـو حليـة ،  فاجلناس ال يستحسن عىل إطالقـه وال يـستقبح كـذلك"وعىل ذلك  
 وجاءت قليلة غري متكلفـة وكـان الكـالم يف، وقعت موقعهاكسائر احلىل البديعية حتمد إن 

                                                
 er/page/sa.eby.yqg://ttbh/ البديع والتشكيل الصويت،  عىل املوقع اإللكرتونـى: ينظر )  ١(

.٨٤٢٦٤٠. 
 .٨: أرسار البالغة )  ٢(
 .١٧: أرسار البالغة )  ٣(
، دار الكتـب ٤١٣ ــــ٤١٢ / ٤): رشوح التلخـيص(عروس األفراح لبهاء الـدين الـسبكى، ضـمن)  ٤(

 .، بدون)بريوت ـــ لبنان(العلمية 
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ولـذا فإننـا إذا أمعنـا النظـر يف أى جنـاس مجيـل .. وإن شئت فقل ال ينبو عنها، حاجة إليها
  : أمكن أن نرجعه إىل  ثالثة أسباب

وممـا ال شـك فيـه أن التوافـق يف الـزي ،  تناسب األلفاظ يف الصورة كًال أو بعـضاً - ١  
ويطمــئن إليــه الــذوق  ، قــرتان األشــباه والنظــائر  متيــل إليــه النفــوس بــالفطرةوا، واهلنــدام

وهي أشـياء مركـوز حبهـا يف الغرائـز خللعهـا عـىل ، ويسكن ؛ ألنه نظام وانسجام وائتالف
  .وهدوءًا وقراراً ، النفوس راحة وبشاشة

فيطـرب ،  التجاوب املوسيقى الصادر من متاثل الكلـامت متـاثًال كـامًال أو ناقـصاً - ٢  
ويالحـظ أن التنـاغم هنـا أوسـع وأشـمل منـه يف الـسجع . .وهتتز له أوتار القلـوب، األذن

  .الذي يقترص النغم فيه عىل آخر الكلامت
اذ الذي يلجأ إليه  – ٣   وخـداع ،  الخـتالف األذهـان" املجـنس " هذا التالعب األخَّ

مـرددًا ال جتنـى منـه غـري فبينام هو  يريك أنه سيعرض عليك معنى مكـررًا ولفظـًا ، األفكار
إذا هو يـروغ منـك فيجلـو عليـك معنـى مـستحدثًا يغـاير مـا سـبقه كـل ، التطويل والسآمة

والريب أن كـل جديـد ، فتأخذك الدهشة هلذه املفاجأة التي أحدثت عليك جديداً ، املغايرة
   "وتستقبله بالبرش والرسور ، يفجأ النفس تتفتح له

 ممــا حيمــل الــسامع عــىل اإلصــغاء والتــشوف كــام يقــول  إذا كــان اجلنــاس"وعليــه فـــ   
ويومهه كأنـه مل يـزده وقـد أحـسن ، أو خيدعه عن الفائدة وقد أعطاها، صاحب كنز البالغة

وأهـدافهم التـي يتوفوهنـا ، وكانتا من مقاصد البلغاء، كام يقول عبد القاهر، الزيادة ووفاها
فـإن اجلنـاس ، أو معنـى أو معنيـني، ظـنيسواء كان مظهر األداء يف لفظ أو لف، يف أساليبهم

                                                
 .  بترصف٣٠ – ٢٩: عىل اجلندي / فن اجلناس،  د ) ١(
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إال أن ذلـك ال يـستقيم للجنـاس إال إذا كـان ، من مقتضيات األحوال وموجبـات البالغـة
   "مقبوالً 

هذا باإلضافة إىل أن اجلناس نفسه قد حيوى معنى طريفًا رشيفًا يـضاف إىل مـا تقـدم "  
ناحيـة التامثـل يف : نا من نواح عدةومعنى ذلك أن اجلناس اجليد يثري إعجاب، من هذه املزايا

، وناحيـة التـآلف والتخـالف بـني ركنيـه لفظًـا ومعنـى، املوسيقي وناحية اجلرس، الصورة
   "وليس هذا باليشء القليل ، وناحية ما حيويه كل ركن من املعنى األصيل

 " :قـال) �(أنـه  ) (فيام رواه جابر ) �(ومن أمثلة ذلك قوله  

"   
ن فداحـة اجلـرم الـذي ويكـشف عـ، احلديث الرشيف يف شقه األول ينهي عن الظلم  

مـن انتهـاك  ، ومـا ينتظـره مـن العاقبـة جـراء مـا خلفـه مـن آثـار خطـرية، يرتدى فيـه الظـامل
  .للحقوق واحلرمات وما يعقبه ذلك من دمار وفساد للمجتمع

، يقوم عـىل الرتهيـب مـن الظلـم) الظلم ظلامت يوم القيامة(: )�(واجلناس يف قوله   
ممـا ، بواسـطة التـشبيه املحـذوف الوجـه واألداة، لامتوالتخويف منه عن طريق ربطه بالظ

 الظـامل وال وأحال الظلم املعنوي ظلامت حسية يتعثر فيهـا، أوحى بقوة الصلة بني الطرفني

                                                
،  دار الكتـــاب العــريب ـــــــ ٤٩٥: أمحـــد إبــراهيم موســى /بغ البــديعي يف اللغـــة العربيــة،  دالــص) ١(

 .م١٩٦٩هـ ـــ ١٣٨٨القاهرة
 .٣٠: عىل اجلندي / فن اجلناس،  د ) ٢(
 ).٢٤٧٥: (،  رقم)حتريم الظلم : (،  باب)الرب والصلة واآلداب : ( كتابأخرجه مسلم يف ) ٣(
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وتنفري من ، ويف التشبيه تقبيح للظلم. .واجلامع بينهام التخبط وعدم االهتداء، هيتدي لغاية
  .خامتته وسوء، سلوك طريقه؛ لقبح مصريه

ليسوي بني الظلم عىل اخـتالف ألوانـه ) الظلامت(يف مقابل مجع ) الظلم(اء إفراد وج  
مجعًـا لتـضفي عـىل )الظلـامت(كام جـاءت . .وفداحة املصري، من حيث قبح اجلرم، وأنواعه

كلام نجى مـن ظلمـة ، فهي ظلامت مرتاكمة متتابعة، السياق مزيدًا من الرتهيب والتخويف
ولتـذهب ، لإلشـعار بمـدى خطورهتـا) ظلـامت) (�(كـر ولـذا ن. .دخل يف أخرى وهكذا

  .النفس ىف تصور شدهتا وفظاعتها كل مذهب
ويؤكـد ، ليعمق هذا اخلطر) الظلامت–الظلم (ثم يأيت جناس االشتقاق بني الكلمتني   

، وجيعلهام شيئًا واحدًا ممتداً ، حيث جيانس بني األمرين. .قبح اخلامتة التي يرتدي فيها الظامل
وكـأن التجـانس بـني اللفظتـني يـوحي بالتقـارب الـشديد ، والظلـامت هنايتـه، ايتهالظلم بد

فيـصري كمثـل مـن غـاص يف ، فيتحول الظلم ظلامت حتيط بصاحبها من كل جانـب، بينهام
، حيـث يعميـه ظلمـه، وقـد أحاطـت بـه األهـواء وغرتـه، مستنقع ال يستطيع اخلـروج منـه

، ومنـشأ ذلـك ظلمـة القلـب،  فال يصل لغايـةفال يشعر إال بجربوته وعميائه، ويصم آذانه
  ألنه لو استنار بنور اهلدى العترب

واجلناس بام فيه من إخبار عن الظلم بالظلامت ــــ ومها من مادة واحدة ـــ لـه دوره يف   
فكام أن الظامل كـان يطمـس ، وأن اجلزاء من جنس العمل، بيان عاقبة الظلم وهناية الظاملني

وال جيـد ، ظالم دامس يتخبط فيه ويتعثـر، فكذلك هنايته،  املظلوم ويقهرهويؤذي، احلقائق
  .إال مدارك جهنم يتوسل هبا

                                                
 . ٣٩٠ / ٥: فتح الباري : ينظر ) ١(
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، وتنـشيط الفكـر، فنجد للمتجانسني أثر يف تشويق الـنفس، أما عىل املستوى الصويت  
 مناسـبة األلفـاظ حتـدث مـيًال وإصـغاء"إن ، للوقوف عىل املـراد مـن اللفظتـني املتـشاهبتني

ألن اللفظ املشرتك إذا محل عىل معنى ثم جـاء واملـراد بـه آخـر كـان للـنفس تـشوق و، إليها
فـضًال عـام حيدثـه تـشابه ، وهـذا أدعـى إىل تثبيتـه وتأكيـده يف الـذهن بعـد معرفتـه،  "إليه

فـإن الـنفس تتـشوق إىل سـامع اللفظـة الواحـدة إذا كانـت "، ألفاظ التجنيس مـن ميـل إليـه
فصار للتجنـيس وقـع يف ، اج املعنيني املشتمل عليهام ذاك اللفظوتتوق إىل استخر، بمعنيني

  . "النفوس وفائدة 
ملـا بـني طرفيـه ،  اجلناس من أسباب تالحم األسلوب وترابطـه"هذا باإلضافة إىل أن   

ــن املامثلــة الــشكلية ــه وقــع موســيقي ملحــوظ، م ــل األســلوب مميــزًا مــؤثرًا يف ، ول            جيع
  . "النفس 

وبـه يتحقـق ، ذا يكون التوظيف الـواعي بالطبيعـة الفنيـة هلـذا املحـسن البـديعيوهك  
والذي ال ينفـصل بطبيعـة احلـال عـن مـستوى ، للجناس أثره املنشود عىل املستوى الصويت

 مما يسهم يف حتقيق الوظائف الصوتية والداللية قيام األلفـاظ "فـ . .حركة املعنى يف السياق
لق فيها بأصل اشـتقاقي واحـد تـدور حولـه جمموعـة مـن املـشتقات عىل عالقات لغوية تتع

                                                
 .  م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨رابعة : ،  احللبي،  ط ١١٦ / ٢: اإلتقان يف علوم القرآن،  للسيوطي )  ١(
 .حممد زغلول سالم،  بدون/ ،  حتقيق ٨١: جواهر الكنز،  نجم الدين احللبي) ٢(
: ،  دار خفـاجي للطباعـة،  ط٢٢٠: الشحات حممد أبو سـتيت /دراسات منهجية يف علم البديع،  د)  ٣(

 .م١٩٩٤هـ ـــ ١٤١٤أوىل
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التي تظل برتددهـا عـرب الـسياق موحيـة بـالكثري مـن الـدالالت ومتممـة املعـاين املقـصودة 
   "ومثبتة هلا يف العقل والشعور 

 " :)�(يف قولــه ) املــضارع(ونــرى اجلنــاس النــاقص 

"  
إذ اتفـق الـوزن )حتسـسوا ــــ جتسـسوا(اجلناس يف احلديث الرشيف نلمسه يف لفظتـي   

حيــث تباعــدا يف )املــضارع( مــن جنــاس التــرصيف واختلــف الرتكيــب بحــرف وهــو
وقـد أفـاد هـذا اجلنـاس ، واحلاء من وسط احللق ، املخرج فاجليم من وسط  اللسان 

ويمكن لنا أن نعدل بألفـاظ بديلـة إال أهنـا ال ، الناحية الداللية أكثر منه يف الناحية الصوتية
فاللفظتـان ، ) جتسـسوا–حتسـسوا (امل لفظتي متنح النص القيمة األسلوبية املتأتية من استع

هـذا ، )احلاء واجلـيم(وخمتلفة يف حريف ، متشاهبتان يف حروف التاء والسني والواو واأللف
فـضًال عـن اإلحيـاء الـذي ، التقارب بني اللفظتني قد أفاد شـيئًا مـن كـسب انتبـاه املخاطـب

  .احلاء يف اللفظتنيكذلك االفرتاق القائم بني تنوع حريف اجليم و، غلف التعبري

                                                
 .١٤٨: من اخلصائص البالغية واللغوية يف أسلوب احلديث النبوي الرشيف ) ١(
 ).٦٠٦٤: (،  رقم)ما ينهى عن التحاسد والتدابر: (،  باب)األدب : (كتابصحيح البخاري ،   )٢(
 .م ١٩٧٥ هـ ــ ١٣٩٥،  اهليئة العامة للكتاب،  ٤٣٣ / ٤: الكتاب لسيبويه : ينظر ) ٣(
 .٤٣٤ / ٤: السابق : ينظر ) ٤(
 . م١٩٦٣،  ط أوىل،  ٢٠٩: أصوات اللغة،  عبد الرمحن أيوب : ينظر ) ٥(
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قـد أومـأ إىل وجـود فـارق بـني )  جتسـسوا–حتسسوا (فاجلناس الناقص بني الكلمتني   
هـو يف األول ، ا يف كـل احلـروف إال حرفـًا واحـداً تفقـد احتـد، الكلمتني مـع قـرب الداللـة

 ينــسجم مــع صــوت انفجــاري جمهــور قــوي ) اجلــيم(و، )اجلــيم(ويف الثانيــة ، )احلــاء(
بينام ، فيها وسرب أغوارها عيانًا بياناً  والتغلغلنه بحث عن بواطن األمورالتحسس ؛ أل

، بام فيـه مـن حتقـق وتـسرت) التحسس( ينسجم معصوت مهموس رخو مرقق) احلاء(
ــة عــىل لــسان يعقــوب  ــه تعــاىل حكاي ــه قول  Mومن

 L ،ــهم ــع حواس ــب يوســف بجمي ــن، أمــر بطل ــل أعي ــهبالبــرص لع ــع علي ، هم تق
التحـسس شـدة : ولـذا قيـل، وبالشم لعلهم جيـدون رحيـه، وبالسمع لعلهم يسمعون ذكره

وقيـل فهـو التطلـب مـع اختفـاء وسـرت، وهو أعـم مـن التجـسس، التطلب والتعرف
معرفتهـا : )التجـسس(بيـنام ، خيتص بمعرفة عيـوب القـوم عـن طريـق الـسمع) التحسس(

                                                
 .١٧٦: الرعاية : ينظر )  ١(
 .حسس: اللسان )  ٢(
،  دار الفكر العريب،  القـاهرة ١٤٨: حممود السعران /،  د)مقدمة للقاريء العريب(علم اللغة : ينظر )  ٣(

 –،  دار الثقافـة ١٠٣ – ١٠٢: متـام حـسان / م،  ومناهج البحـث يف اللغـة،  د ١٩٩٧ هـ  ـــ ١٤١٧
 . م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤ثانية : الدار البيضاء، ط

 .٨٧: سورة يوسف )  ٤(
 - هــ ١٤٠٩أوىل :  دار الفرقـان،  ط – ٥٢٧: أمحـد نوفـل / سورة يوسف دراسة حتليليـة،  د: ينظر )  ٥(

 . م١٩٨٩
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والتجسس تتبعهـا ، عورات الناس من أجل الغري اصه بتتبعواختص، بالرؤية واملشاهدة 
  .بينام التحسس أعم من ذلك ، التجسس يستعمل يف الرش: وقيللنفسه 
، أم مـن قبيـل اخلـصوص والعمـوم، وسواء أكان ما بني الكلمتني مـن قبيـل الـرتادف  

وحماولـة ، ة و الباطنةأراد هبام النهي عن تتبع عورات الناس وعيوهبم الظاهر) �(املهم أنه 
أم ، وسـواء أكـان بـالعني، سواء أكـان لنفـسه أم لغـريه، التعرف عىل ما يسرتونه من أمرهم

ويمـزق ، ويقطع الروابط، وينال من كرامتهم، أم باألذن ؛ألنه يفضح مستور الناس، باليد
  .الصالت القائمة بني األفراد

 يف حـروفهام إال أن الداللـة وهكذا نرى اللفظتـني عـىل الـرغم مـن التقـارب الـصويت  
وهكذا عمل اجلناس الناقص عىل العـدول بـاللفظ مـن معنـى ، ختتلف من لفظة إىل أخرى

إىل آخر ؛ ليؤكد وليعمم النهي عن تتبع عورات النـاس وكـشف مـستورهم عـىل أي حـال 
فاخلصيصة األسلوبية وردت يف جميء اجلناس بني الفعلني لتمنح التعبري شـحنات . .كانت
فجـاء اجلنـاس ليحقـق ، تعـدت حـدود اإلطـار املوسـيقي إىل إطـار داليل، بية واضحةأسلو

وليمنح الـنص عمقـًا ، وترجيعًا نغميًا بفضل تشابه احلروف بني اللفظتني، وحدة موسيقية
ومـن ثـم يكـون اإلبـداع والتفـرد والدهـشة .دالليًا عن طريق اختالف املعنى يف كـل مـنهام

   .داخل املتلقي

                                                
 .م١٩٩٩، مطبعة األمانة ١٠٨: إسامعيل خملوف / لنبوي،  د يف رحاب اهلدي ا)  ١(
 .جسس: اللسان :ينظر )  ٢(
 .١٥٦ / ٢٦: تفسري روح املعاين لأللويس )  ٣(
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وبـذلك فقـد ، اقص بني الكلمتني قد أشار بإيقاعه إىل أنه ثمة فارق بيـنهامفاجلناس الن  
كـام هـز املتلقـي وأيقظـه لتـدبر املعنـى ؛ ألن تكـرار ، ساعد عىل تـصوير املعنـى ونقلـه إلينـا

أو ناقـصًا هيـدف غالبًـا إىل إحـداث تـأثري عـن طريـق املالمح الـصوتية ومتاثلهـا متـاثًال 
  حيث يصبح الصوت مثريًا للداللة ، نى والتعبريالربط السببي بني املع

إبــرازًا ، وإنــام تطلبـه املقـام،  مل يقـصد لذاتـه– هنـا –معنـى ذلـك أن التعبـري باجلنــاس   
، وتلــك هــي قيمــة التعبــري باجلنــاس... وكــشفًا ملعــامل الــصورة بآفاقهــا وأبعادهــا، للمعنــى

  .واإلحساس بوقع األلفاظ وجرسها
": ام رواه ابــن عبــاس فــي )�( ولنقــرأ قولــه

 –نكـاالً (: )�(نجد أن اجلنـاس يف احلـديث الـرشيف يظهـر يف قولـه ،  " 
الكـاف ف، ألن احلـرفني املختلفـني متباعـدين يف املخـرج، وهو من اجلناس الالحق، )نواالً 

  والواو من الشفتني، من أقىص اللسان
، إال أهنــام اختلفــا يف الرتكيــب بحــرف واحــد، فقــد متاثــل اللفظــان واتفقــا يف الــوزن  

فعــدل التعبــري إىل معنــى مغــاير للمعنــى ، )نــواال(يف ) الــواو(و، )نكــاال(يف ) الكــاف(هــو
بيــنام ، والـبالء والوبـالمعنـاه العــذاب ) النكـال(إذ ، يؤكـد ذلـك داللــة اللفظتـني، الـسابق

                                                
            - الكويــت -،  عــامل املعرفــة ١٩٤: صــالح فــضل/ بالغــة اخلطــاب وعلــم الــنص،  د : ينظــر )  ١(

 . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٤
: ،  وقال ٣٩١٧:  ،  رقم فضل قريش واألنصار: املناقب،  باب : كتاب حه،  أخرجه الرتمذي يف صحي) ٢(

 .حسن صحيح غريب
،  والصوت اللغوي عند القدماء واملحدثني،  عبد املنعم حممد عبد ٤٣٣ / ٤: الكتاب لسيبويه : ينظر )  ٣(

 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧أوىل : ،  دار الطباعة املحمدية،  القاهرة،  ط ٧٣،  ٧٢ :الغني النجار 
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ــه املعــروف والعطــاء ) النــوال( َل ( قولــه ": قــال املبــاركفورييــراد ب ــَت َأوَّ ُهــمَّ َأذَْق اللَّ
ــَرْيشٍ  ــوم بــدر واألحــزاب:  أي)ُق ــالقحط : وقيــل، أي عــذابا بالقتــل والقهــر) نكــاال(، ي ب

   "من عندك إنعامًا وعطاء وفتحًا :  أي)َفَأذِْق آِخَرُهْم َنَواالً ( والغالء 
ــوزن   ــني يف ال ــاق اللفظت ــن اتف ــرغم م ــىل ال ــيهام ، فع ــب إال أن كلت ــارهبام يف الرتكي وتق

وحتولـت ) نكـاالً (فاملفارقـة قامـت بـني لفظـة ، اختلفت من ناحية الداللة التي وردت فيها
عـىل فالعالقة عكسية قائمة . .لتحقق قفزة أسلوبية تعبريية يف األداء، )نواالً ( عنها إىل لفظة

ذات ) نكــاالً (فاللفظــة األوىل ، يؤكــد هــذا التــضاد الطبيعــة املوســيقية لكــل مــنهام، التــضاد
بـام فيهـا مـن صـفات الـشدة ) الكـاف(وهـذا نـابع مـن قـوة ، موسيقى قويـة شـديدة الوقـع

وبـام يعـرب عـن فـزع ، داللة عىل أحداث توصف بالشدة والعنفواإلصامت واخلشونة
ليتـسق هـذا اهلـول ، وشـدة معاناهتـا، عرضت لـه بـادئ األمـرقريش وهول العذاب الذي ت

وإنكـار عـىل ، وعنـاد وإعـراض، والعذاب مع ما صدر من أوائل قريش من كفـر وصـدود
  .)�(رسول اهللا 

وقـد جـاءت حروفهـا سـهلة ، )نـواال(يقابل ذلك تضاد واخـتالف يف اللفظـة الثانيـة   
بـام يمـنح خـاوة واسـتفال مـن لـني ور، بفضل ما يف الـواو مـن صـفات الـضعف، لينة

فانتقل التعبـري مـن سـياق القـوة والـشدة يف . .النص نغمة حمببة إىل النفوس تستلذ لسامعها
                                                

: ،  ط) لبنـان–بريوت (،  دار الفكر ٣٨٦٦ / ٩: مرقاة املفاتيح عىل مشكاة املصابيح للقاري : ينظر )  ١(
 .نكل،  ونول: اللسان : م،  و ٢٠٠٢ هـ  ـــ ١٤٢٢أوىل 

 .٣٧١ / ٩: حتفة األحوزي )  ٢(
 ٢٦٧،  ٦٥: خصائص احلروف العربية : ينظر )  ٣(
 .٥٧، ٤٧،  ٤٥: خليل إبراهيم العطية /  عند العرب، د يف البحث الصويت: ينظر )  ٤(
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. .إىل سياق اللني والسهولة يف الطرف الثاين عـرب متـاوج يف احلركـة والـنغم، الطرف األول
ألمــن آلخـر قــريش مـن نعمــة ا) �(وهـو لــني وسـهولة ينــسجامن مـع مــا يريـده الرســول 

  .وحتصيل طرق اخلري بدخوهلم اإلسالم ومنارصهتم إياه، واألمان
 فأفـاد االقـرتان اللفظـي بـني – كـام تـرى –وهكذا خدمت الظاهرة الـصوتية الداللـة   

، ومتنيـه اخلـري هلـا دومـاً ، وحبـه قومـه وعـشريته، )�(الكلمتني التأكيد عـىل والء الرسـول
  .عىل حسن مآهلا فضًال عن التأكيد

والـذي ، بواسـطة اجلنـاس الالحـق أصـدق تعبـري) �( عنى عـرب عنـه الرسـولهذا امل  
ــاغم وموقــف قــريش مــن دعــوة ، حقــق عــدوالً يف املعنــى بــني اللفظتــني وهــو عــدول يتن

املـراد بالنكـال "فــ، إىل العون والتأييد، حيث التحول من الصد واإلعراض، )�(الرسول
،  مــن اخلــزي والعــذاب والقتــلمــا أصــاب أوائلهــم بكفــرهم وإنكــارهم عــىل رســول اهللا

مـا حـصل آلخـرهم مـن العـزة وامللـك واخلالفـة واإلمـارة مـا ال حيـيط بوصـفه ، وبالنوال
  . "..البيان
ــد مــن حــالوة جرســها– إذن –الشــك    ــد األصــوات يزي واكــتامل اإليقــاع ،  أن تردي

دم غرضـًا السـيام إذا كـان ذلـك خيـ، ويتحقق االنسجام بني ألفاظها املتجانـسة، املطرب هلا
 اجلناس ملا فيه مـن عـاميل التـشابه يف الـوزن والـصوت مـن أقـوى العوامـل يف "فـ ، معنوياً 

، ورس قوته كامن يف كونه يقرب بـني مـدلول اللفـظ وصـوته مـن جهـة، إحداث االنسجام
  . "وبني الوزن املوضوع فيه اللفظ من جهة أخرى 

                                                
 .٣٧٢ / ٩: حتفة األحوزي ) ١(
 .٦٦٣ / ٢: املرشد إىل فهم أشعار العرب عبد اهللا الطيب املجذوب ) ٢(
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)  نـواالً –نكـاالً ( و )  آخـر –أول ( ني ثم إن قيام اجلناس عىل هذه املقابلة البديعـة بـ  
، وإبراز هذه املفارقة العجيبة يف أمر قـريش، من خالل التحول الداليل، زاد املعنى وضوحاً 

وما ينتظر آخـرهم مـن ، والتأكيد عىل حسن مآهلم، والتناقض العجيب بني أوهلم وآخرهم
  .اخلري
فلـيس اجلنـاس يف البيـان النبـوي ، ةوبذلك نقف عىل ما هلذا اجلناس اللطيـف مـن قيمـة ذوقيـ  

ينبع مـن هدفـه وغايتـه القائمـة عـىل متكـني املعـاين يف ، إنام هو يشء آخر بعيد املنال، جمرد حلية لفظية
  .القلوب واألذهان

 " :ــ) (ــ فيام رواه النعامن بن بشري ) �(قوله، ومن بديع اجلناس يف البيان النبوي
 "   

 يف هذا احلديث مع وجيز لفظه من البالغة والعذوبة ما ال مزيد عليه يف احلسن مـع "  
  . "اجلناس السهل الذي بني اخليل واخلري 

فاللفظتان ، وهو من اجلناس املضارع، ) اخلري–اخليل (فاجلناس هنا نلمسه يف لفظتي   
وقـد احتـدا خمرجًـا ــــ ، وخمتلفتـان يف حـرىف الـالم والـراء،  حرىف اخلاء واليـاءمتشاهبتان  يف

فـضًال عـن ، وال شك أن هذا التقارب يف بعض احلروف، ــــفكالمها من طرف اللسان

                                                
ــحيحه،  )  ١( ــسلم يف ص ــرواه م ــْوِم اْلِقَياَم ــْريُ إَِىل َي ــيَها اْخلَ ــُل ِيف َنَواِص ْي ــاُب اْخلَ ــاَرِة، َب ــاُب اِإلَم ــم ةِ كَِت :                ، رق

 )١٨٧٢.( 
 بالقـاهرة، ط –،  مكتبـة الثقافـة الدينيـة ٧٠٠ /٣: رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك،  للزرقاين )  ٢(

 .م٢٠٠٣ هـ ــــ١٤٢٤، ١
: ،  دار عامر ـــ عامن، ط١٧٦: غانم قدورى احلمد/الدراسات الصوتية عند علامء التجويد،  د:ينظر)  ٣(

 .م٢٠٠٧هـ ـــ ١٤٢٨ثانية
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وقـد مثـل اجلنـاس هنـا عـدوالً يف ، االتفاق يف الوزن قد ساعد عىل انتباه املخاطب ويقظتـه
اد االقرتان اللفظي بني الكلمتني ــــ فضًال عن تقارب املخـرج بـني فأف، املعنى بني اللفظتني

        : ومعنـاه، )معقـود(وممـا يـدعم هـذا القـول كلمـة ، احلرفني ـــ التقـارب بـني اخليـل واخلـري
ُه َمعُْقود فِيَها" ا َكَأنَّ ـْري َلـْيَس بمحـسو، َوُهَو من َباب االْستَِعاَرة املكنية،  مالزم َهلَ س ألَن اْخلَ

َوَلكنُهْم يْدخُلوَن املَْعُْقول ِيف جنس املحسوس وحيكمون َعَلْيـِه بِـَام ، َحتَّى تعقد َعَلْيِه الناصية
   "حيكم عىل املحسوس ُمَبالَغة ِيف اللُُّزوم 

يِّبِّي    ْري املَُْفّرس بِاألَْجِر َواْلغنيَمـة اْسـتَِعاَرة مكنيـة": َوَقاَل الطَّ ه شـبه،  جيوز َأن يكون اْخلَ
ء حمـسوس َمْعُقـود بَِحبـل عـىل َمَكـان رفيـع لَيُكـون منظـورًا للنَّـاس  لُظُهوره ومالزمته بَِيشْ

يل إَِىل َالزم املُْشبه بِهِ ، مالزمًا لنظره   "َوذكر الناصية جتريدًا لالستعارة ، فنسب اْخلَ
، ينفالتجانس الـشديد بـني اللفظـني أشـار إىل الـتالزم واالقـرتان الـشديد بـني األمـر  

فصاحبها بـني ، والنفع العميم، فال توجد اخليل إال ويصحبها اخلري الكثري)  اخلري–اخليل (
ويف ، وهو ما يـصيبه عـىل ظهرهـا مـن الغنـائم، وخري عاجل، خري آجل من الثواب اجلزيل

وال يكـون هـذا إال للخيـل . .فخري اخليل جامع لفوائـد الـدنيا واآلخـرة، بطوهنا من النتاج
وهي اخليـل املعـدة للغـزو ونحـو ، فاحلديث عام أريد به خاص، سبيل اهللا  تعاىلالغازية يف 

ْيُل َثالَثٌة ِهَي لَِرُجٍل وِْزرٌ  ": بدليل حديث أيب هريرة، ذلك  َوِهـَي ، َوِهَي لَِرُجٍل ِسـْرتٌ ، اْخلَ

                                                
 –،  دار إحيـاء الـرتاث العـريب ١٤٣ / ١٤: لبـدر العينـي ل )رشح صـحيح البخـاري(عمدة القـاري ) ١(

 .بريوت
 .١٤٥،  ٦٤: السابق ) ٢(
 .،  دار إحياء الرتاث العريب،  بدون٢٣٣ / ٧: طرح التثريب يف رشح التقريب أليب الفضل العراقي ) ٣(
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 "، الناصية من بني أجزاء اخليل) �(ولذا خص الرسول  "لَِرُجٍل َأْجٌر 
 " .  

 والشك أن التجاوب املوسيقي الصادر من متاثـل الكلـامت متـاثًال كـامًال أو ناقـصًا "  
 يؤكـد بجـالء أمهيـة اجلنـاس يف "وهـو مـا "وهتتز له أوتـار القلـوب ، تطرب له األذن
  . " الداخلية يف النص األديب وبناء ما بني ألفاظه من وشائج التنغيم خلق املوسيقى

واحلــض عــىل ، فاجلنــاس لــه دوره الكبــري يف احلــث عــىل ارتبــاط اخليــل يف ســبيل اهللا  
ة للقــاء العــدو وهــذا يــؤذن ، إذ هــي مــن أقــوى أدوات اجلهــاد يف ســبيل اهللا، اكتــساهبا ُعــدَّ

 فـضًال عـن –كـام يـؤذن بـأن فـضلها وخريهـا ، واببتعظيم شأهنا وتفضيلها عىل سائر الـد
  . باق إىل يوم القيامة–اجلهاد 

وبذلك يـصري .. وبذلك يصري للفظ املجانس أصالة ال غنى عنها يف اإلبانة عن املعنى  
ــغاء ــىل اإلص ــل ع ــي حتم ــودة الت ــات املحم ــن اجلناس ــرشيف م ــديث ال ــرصة ، احل ــأيت ن وت

  ولذا ذم اإلكثار منه والولوع به، للجناسإذ املعاين ال تدين يف كل موضع ..للمعنى

                                                
َكاةِ كَِتاب الزَّ صحيح مسلم،  )  ١(  .٩٨٧،   رقم َكاِة، َباُب إِْثِم َمانِِع الزَّ
 .٢٣٣ / ٧: طرح التثريب يف رشح التقريب )  ٢(
دار الفكـر العـريب ـــــ  القـاهرة  : ،  ط ١٦٧: عبد الفتاح الشني / البديع يف ضوء أساليب القرآن،  د)  ٣(

 .م٢٠٠١هــ  ـــــ ١٤٢٢
عبــد الفتــاح بــسيونى فيــود،  مؤســسة املختــار للنــرش /  د٢٩٤: علـم البــديع دراســة تارخييــة وفنيــة )  ٤(

 .م١٩٩٨هـ ــــ١٤١٨ثانية : والتوزيع ــ دار املعامل الثقافية ـــ األحساء للنرش والتوزيع،  ط 
 .٨: أرسار البالغة : ينظر )  ٥(
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وبذلك عمل اجلناس املضارع يف احلديث الرشيف عىل العدول باللفظ من معنـى إىل   
. .واحلث عىل توجيهها فيام يـريض اهللا تعـاىل مـن جهـاد وغـريه، آخر؛ لتصوير فضل اخليل

ز عـىل قاعـدة صـوتية ترتكـ، وهكذا يبدو اجلناس أداة فنيـة أسـلوبية ذات أبعـاد فنيـة كبـرية
ولـذا أمجــع ، وبالغـة فطريـة، كـام تـدل عـىل طبـع ســليم، تـساعد عـىل فهـم املــراد، إيقاعيـة

ووازي مــصنوعة ، ال يستحــسن إال إذا ســاعد اللفــظ املعنــى"البالغيــون عــىل أن اجلنــاس
فينبغي أن ترسل املعاين عىل سجيتها ؛ لـتعكس ، ومتكن القرائن، مطبوعة مع مراعاة النظري

  . "لفاظ ما يزينها حتى ال يكون التكلف يف اجلناس مع مراعاة االلتئاممن األ
، أتــراك بعــد هــذا تعتقــد أن روعــة اجلنــاس تقــف فقــط عنــد حــدود تناســق الــصوت  

  !وانسجام النغم ؟، وحسن اإليقاع
وجتعـل الـذهن ، تزين الكـالم،  عملية فنية ممتعة"ومن هنا أستطيع القول أن اجلناس   

وهو مـستمتع بجـرس موسـيقي ينـساب مـن األلفـاظ املتـشاهبة ، عاين املختلفةينتقل بني امل
  . "املتجانسة 

  
  
  

                                                
ــمي )   ١( ــد اهلاش ــديع،  ســيد أمح ــان والب ــاين والبي ــة يف املع ــل ٢٤٣: جــواهر البالغ ــريوت     –،  دار اجلي ب

 . م٢٠٠٢
 .م١٩٨٨أوىل : دار العلم للماليني،  ط : ،  ط ١٩٧: أمحد أبو حاقة / البالغة والتحليل األديب،  د)   ٢(
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ودراستنا هلا سـتكون مـن ، السجع ظاهرة إيقاعية هلا مجاهلا إذا استعملت دون تكلف  
  .املنظور اجلاميل اإليقاعي دون الدخول يف التفاصيل التي متتلئ هبا كتب البالغة

يُم َواْلَعْنيُ َأْصٌل َيُدلُّ َعَىل َصْوٍت ُمَتَواِزنٍ ":  مقاييس اللغةويف معجم   ُني َواْجلِ ِمْن .  السِّ
ْجُع ِيف اْلَكالمِ  ْعِر ، َذلَِك التسَّ وقيـل إنـه ،  "َوُهَو َأْن ُيْؤَتى بِـِه َوَلـُه َفَواِصـُل َكفواصـل الـشِّ

 سـجع احلاممـة ؛ وذلـك ألنـه  وإنام أخذ السجع يف الكـالم مـن"، مأخوذ من سجع احلاممة
   . "كام ليس يف سجع احلامم إال األصوات املتشاكلة ، ليس فيه إال األصوات املتشاكلة

 السجع لون من ألوان املوسيقى الداخلية ينتج عن تكراره يف العمل األديب إيقـاع "فـ   
يقـاع وهـو يعتمـد عـىل خاصـية اإل، داخيل يكسب النص مجاالً ورقـة مـن خـالل موسـيقاه

  .الصويت املرتبط بنهاية اجلمل
ويعترب النثـر هـو الـساحة التـي يمكـن للـسجع أن يـصول و جيـول فيهـا ؛ ألنـه يفتقـر   

فيجد املبدع بالسجع ، للوزن والقافية مما جيعله بحاجة للون موسيقي يدعم بنيته اإليقاعية 
  . "عوضًا عن هذا االفتقار 

وإصـغاء ، مة كربى يف انعطاف الـنفس نحـوهوقي، وللسجع أثر كبري يف حسن الكالم  
 إنه مناسبة بني األلفاظ حيسنها ويظهر آثار الـصنعة ": يقول ابن سنان اخلفاجي، األذن إليه

                                                
 ).سجع  ( ١٣٥ / ٣: معجم مقاييس اللغة ) ١(
حممـد / ،  ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القـرآن الكـريم،   ت ٩٨: النكت يف إعجاز القرآن للرماين ) ٢(

 .م١٩٧٦ثالثة : القاهرة،  ط  –دار املعارف :     وحممد زغلول سالم،  ط خلف اهللا،
 . ٣١٥: البنية اإليقاعية يف شعر فدوى طوقان  ) ٣(
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، والفـصيح مـن كـالم العـرب)  �(لوال ذلك مل يرد يف كالم اهللا تعـاىل وكـالم النبـي ، فيها
  . "ثل احلروف يف فصوله وكام أن الشعر حيسن بتساوي قوافيه كذلك النثر حيسن بتام

، إذ ُتقبـل بقبـول حـسن، لقد نال فن الـسجع اهتاممًـا بالغـًا يف تـاريخ البالغـة العربيـة  
فام جاء به من تناغم موسيقي وانسجام لفظي ، ونزل منزلة رفيعة يف أوساط األدباء والنقاد

، ن متامخا للمعـاينخاصة إذا ما كا، وسلب انتباه األفكار، هبر األنظار، بني سياقات الكالم
فيكـون بـذلك ميـزة الرباعـة ، فياضًا عليها من ظالله الصوتية املؤثرة يف التنسيق والعـرض

والـسجية املطبوعـة ، وسلًام صعب الرتقي إذا ما حتري فيه اإلتقـان، والقدرة الفنية واألدبية
  اخلالية من التكلف والتعمية

 أكثر خطـب اجلاهليـة وكـالم الكهـان  وقد اعتمدت"، فالسجع كثري يف كالم العرب  
وذلك العتامده عـىل بعـض حمفـزات ، عىل السجع ملا له من أثر يف النفوس وبقاء يف الذاكرة

وتكــرار حــرف أو حــرفني يف أواخــر عــدة مجــل ، وهــي قــرص اجلمــل وتوازهنــا ، الــذاكرة
ــدتني يف آن معــا، متقاربــة ــذلك حيقــق فائ ــة الناشــئة عــن : فالــسجع ب التكــرار املتعــة البياني

وهتيئـة الـذاكرة لالحتفـاظ بـالنص يف بيئـة شـفاهية تعتمـد عـىل الـذاكرة اعـتامدًا ، اإليقاعي
  . "كامًال 

                                                
  .١٧١: رس الفصاحة،  البن سنان اخلفاجى  )  ١(
مـشاعل بنـت عبـد اهللا بـن عـوض . مستويات األداء البالغي يف أدب ابن ُشـهيد األندلـيس،:  ينظر )   ٢(

 أطروحة ماجستري يف البالغة والنقد خمطوطة بكلية اللغة العربية ــ جامعـة أم القـرى ١٢٦: زى  باقا
 .م  ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧) السعودية ( 

ــة،  د)  ٣( ــة بالغي ــة،  دراس ــل القرآني ــرض /الفواص ــسيد خ ــصورة،              : ،  ط ٣٢: ال ـــ املن ــامن ـــ ــة اإلي مكتب
،  ٤٨: مـصطفى ناصـف / حماورات مـع النثـر العـريب،  د  : وينظر. م٢٠٠٠ هـ  ـــ  ١٤٢٠ألوىل:ط 

 . م١٩٩٧ هـ ـــ ١٤١٧،  الكويت ٢١٨عامل املعرفة،  عدد 
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،  يف الثقافــة الـشفاهية األوليــة": عنـدما قـال، إىل ذلــك)  أونـج .والــرتج( وقـد انتبـه   
و فّعـال أن واستعادته عىل نح، عليك لكي حتل مشكلة االحتفاظ بالتفكري املعرب عنه لفظيًا 

صـيغت بـصورة قابلـة للتكـرار ، تقوم بعمليـة التفكـري نفـسها داخـل أنـامط حـافزة للتـذكر
ــشفاهي ــاع. .ال ــة اإليق ــامط متوازن ــا يف أن ــررة، إم ــل متك ــسة ، أو يف مج ــامت متجان أو يف كل

أو يف ، أو أخـرى قائمـة عـىل الـصيغة، أو يف عبارات وصفية، احلروف األوىل أو مسجوعة
أو يف األمثال التي يـسمعها املـرء باسـتمرار وتـردد عـىل الـذهن . .ثابتةوحدات موضوعية 

أو يف أشـكال ، وقد صيغت هي نفـسها عـىل نحـو قابـل للحفـظ والتـذكر الـسهل، بسهولة
  . "أخرى حافزة للتذكر 

ــا    ــي أقره ــكال الت ــن األش ــدًا م ــسجع واح ــون ال ــذلك يك ــرتج(وب ــزات ) وال كمحف
رب له فيه داللة واضحة عىل عنايـة اجلـاهليني بنثـرهم وأحسب أن استخدام الع. .للذاكرة

فقد حاول العرب تضمني النثـر قـيًام صـوتية تـضمن لـه مجـال الـصياغة ، كام عنوا بشعرهم
  .وروعة األداء

،  عىل أن استخدام السجع قديًام كـان راجعًـا إىل وعـي بقيمتـه– أيضًا –كام يدل ذلك   
 يميـل إىل أن يكـون إيقاعيـًا بـشكل "جع فالـس، من حيـث أنـه يفـرض نفـسه عـىل الـذاكرة

  . " يساعد عىل التذكر – حتى من الناحية الفسيولوجية –ألن اإليقاع ، ملحوظ

                                                
 بترصف،  سلسلة عامل املعرفة ـــ عـدد ٩٤: حسن عز الدين . الشفاهية والكتابية،  والرتج أونج،  ت)  ١(

 . م١٩٩٤ ــ  فرباير ١٨٢
 .السابق نفسه)  ٢(
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وقـد أدرك اجلـاحظ هـذه املهمـة العامـة التـي ، تلك هي إحدى املهام املوكلة بالسجع  
ج مـن كام أدركها ابن جنـي هـو اآلخـر حـني ربـط األثـر النفـيس النـات، يضطلع هبا السجع

ــي واحلفــظ ــات التلق ــني عملي ــل ":   يقــول .التوظيــف اجلــاميل للــسجع وب ــو مل يكــن املث  ل
وإذا مل حتفظُه مل ، و إذا كان كذلك مل حتفظهُ ، وال أنقت ملستمعهِ ، مسجوعًا مل تأنس النفُس به

  ."وجيء به من أجله، تطالب أنفسها باستعامل ما وضع له
أو ،  ألن بروز صوت بعينـه يف هنايـة كـل فاصـلة"  ؛ وقد أواله البالغيون عناية كبرية  

فإذا ما ، مقطع صويت وتكراره يف أكثر من موضع حيدث إيقاعًا معينًا يتكرر يف ذهن املتلقي
صادف توقع املتلقي تكرار ذلك الصوت أحدث نوعًا مـن التجـاوب الـصويت بـني النغمـة 

   ." الشعور باملتعة اإليقاعية مما يولد، والنغمة البارزة عىل سطح الصياغة، املتوقعة
، وهذا ما أكده صاحب كتاب الصبغ البديعي يف معـرض حديثـه عـن بالغـة الـسجع  

ملـا ،  يؤثر يف النفوس تـأثري الـسحر ويلعـُب باإلفهـام لعـب الـريح باهلـشيم"حيث ذكر أنه 
فتقبُل ،  النفوُس وهتش هلا، واملوسيقى القوية التي تطرُب هلا األذنُ ، حيدثُه من النغمِة املؤثرة

ويقـر يف ، فيتمكن املعنى يف األذهـان، أو خيالطها فتورٌ ، عىل السامع من غري أن يداخلها ملٌل 
ويقـصدُه ذوو البيـان ، وكـان كـل أولئـك ممـا يتوخـاُه البلغـاء، ويعُز لدى العقـول، األفكار

  . "واللسن 
                                                

 .٢٣٩ / ١: البيان والتبيني للجاحظ : ،  وينظر ٢٢٧/ ١: بن جنياخلصائص،  ا)  ١(
ــسكاكى، د)  ٢( ــوم لل ــاح العل ــلوبية يف مفت ــة واألس ــدة /القــضايا البالغي ــو محي ــالح أب ــد ص ،  ٣٢٤: حمم

 .م١٩٩٩أطروحة دكتوراه خمطوطة بكلية اآلداب،  جامعة عني شمس  ــــ القاهرة 
ــــة د)  ٣( ــــة العربي ــــديعي يف اللغ ــــصبغ الب ــــى  / ال ــــد موس ــــريب،   : ، ط ٤٩٧: أمح ــــاب الع                            دار الكت

 .م١٩٦٩ هــ  ـــ ١٣٨٨: ط
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ي فطــرة يف وإنــام هــ، ومــسألة طــرب العــريب األول بحــسن الــنغم ليــست خاصــة بــه  
بدليل أن البرشية  ما زالت تطرب قديًام وحديثًا هبذا الوقع الصويت اجلميـل للغـة ، اإلنسان

  .وتنفعل به وإن كان العريب األول أشد تأثرًا هبا نظرًا لطبيعة حياته ، القرآن الكريم
حيـة  وليس من اخلطأ يف الدين وال يف البالغة أن نقول إن القـرآن الكـريم هيـتم بالنا"  

، وتلك وظيفـة القـرآن الكـربى، اللفظية ؛ ألهنا جزء من أسلوبه ؛ وألهنا من دواعي التأثري
فمـن املحـتم أن يأخـذ كـل ، فالغرض منه أوالً هو قيـادة الـنفس اإلنـسانية إىل سـبيل اخلـري

بـل أكثـر مـن هـذا فإننـا نجـد أن .. .فال هيمل اجلانب املهم يف بالغتـه، سبيل إىل هذه الغاية
، ر كلامت معينة حلروفها بنربات صوتية خاصة له مدخل يف الوفاء بالغرض املقـصوداختيا

  .". .ومواكبة لإلحساس الكامن يف نفس القائل
وبحيث يظهر أنـه ،  السجع حممودًا إذا وقع سهًال متيرسًا بال كلفة وال مشقة"ويكون   

ال يكـون الكـالم الـذي و، مل يقصد يف نفسه وال أحرضه إال صدق معناه دون موافقة لفظـه
      . "قبله إنام يتخيل ألجله و ورد ليصري وصلة إليه 

 األحـسن واألهـدى أن ُترسـل املعـاين "وقد أشار اإلمام عبد القاهر اجلرجاين إىل أن   
فإهنـا إذا ُتركـت ومـا تريـد مل تكـتِس إال مـا ، وَتَدعها تطلب ألنفسها األلفاظَ ، عىل سجّيتها

فأّمـا أن َتـَضع يف نفـسك أنـه ال ُبـدَّ مـن أن ، َبْس مـن املعـارض إال مـا َيِزينهـاومل تَلْ ، يليق هبا

                                                
دار : ، ط١٨ – ١٧: عبد اجلـواد حممـد طبـق /دراسة بالغية يف السجع و الفاصلة القرآنية،  د: ينظر )  ١(

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٣أوىل : األرقم للطباعة والنرش والتوزيع،  ط 
 . ١٥: ابق  الس)  ٢(
 .١٧١: رس الفصاحة )  ٣(
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وعـىل َخَطـٍر ، فهو الذي أْنَت منه بِمَعَرض االسـتكراه، جتنس أو َتْسَجْع بلفظني خمصوصني
ّم     . "من اخلطأ والوقوع يف الذَّ

فـظ واملعنـى وهذا التحـرك البالغـي يف وصـف الـسجع اعـتامدًا عـىل الفـصل بـني الل  
فنجد البالغيني القدامى قد توصـلوا مبكـرًا ، يمكن التامس ما يربره من وجهة نظر حداثية

من حيث بنـاء الكلـامت بوصـفها أصـواتًا منفـصلة عـن بنـاء ، إىل ما يتساوق وهذه النظرية
منـتظًام ترتـاح إليـه ، ويتضح ذلك حينام نجد بناء األصوات دقيقـاً ، الكلامت بوصفها معاين

بينام يكون املعنى غامـضًا خفيـًا حيتـاج إىل اكتـشاف العالقـات بـني معـاين الكلـامت ، ناألذ
  .ومعاين الرتاكيب

وما ذهب إليه البالغيون من الفـصل بـني طـريف بنيـة الكـالم والقـول بتبعيـة أحـدمها   
بنـاء (باعتبار أن املقصود باللفظ مسألة ، يمكن تأويله يف إطار وجهة النظر السابقة، لآلخر

وعمليـة تبعيـة بنـاء كـل مـنهام لآلخـر ..  .)بناء املعنـى(واملقصود باملعنى مسالة ، )لصوتا
فـإذا كـان ، يتأيت حتديدها بالنظر إىل التوجه اإلبداعي واألمر املعتـرب يف التـشكيل الـصياغي

وإن دخل خلل عىل الناتج الداليل بام يعمي عـىل ، املعترب العناية بالبناء الصويت بكل وسيلة
نى األصيل املراد التعبري منه أو يأيت به ركيكًا مبتذالً عن غري مقصد  ـــ فإنه يمكن تقريـر املع

أمـا إذا حـافظ التحــرك ،  أنـه تـابع للفــظ– أو بتعبـري آخــر –أن املعنـى تـابع لبنــاء الـصوت 
ع اإلبداعي عىل املعنى املراد التعبري عنه وزاد عىل ذلك انتظامًا واتساقًا يف البنـاء الـصويت مـ

جميء األلفاظ متمكنة مستقرة يف مواضعها أمكننا أن نقرر تبعية بنـاء الـصوت لبنـاء املعنـى 
  . تبعية اللفظ املعنى – بتعبري آخر –أو 

                                                
  .١٤: أرسار البالغة )  ١(
سلمى اخلـرضاء اجليوشـى،  آفـاق الرتمجـة ــــ اهليئـة : ،  ت٣٠: الشعر والتجربة،  أرشيبالد مكليش )  ٢(

 .م١٩٩٦)  ١١(العامة لقصور الثقافة،  عدد 
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ولذا وجدنا ابن النفيس يركز عىل املقام باعتبار مراعاته أمرًا أساسيًا يف الوقـوف عـىل   
 ال يكفـي يف حـسن الـسجع ورود "نـه فيـذكر أ، تأثري السجع وغريه من األدوات البالغيـة

ألن احلسن قد يقتىض املقـام االنتقـال ، وال يقدح يف ذلك خلوه يف بعض اآليات، القرآن به
  . "إىل أحسن منه 

بـل إن ، نفهم مما سبق أن السجع  ليست مزيته ذاتيـة بحيـث نستحـسنه  كلـام وجـدناه  
:  واألخـر.الـداليل املـراد مـن الـصياغةحتقيـق اهلـدف : أوهلـام، هذه املزية ترتكز عىل أمرين

  . .التواؤم بني الناتج الداليل واملقام واحلال
 ال حتسن املحافظة عىل الفواصل ملجردها إال مـع بقـاء املعـاين عـىل سـدادها "ولذلك   

، كام ال حيسن ختري األلفاظ املونقة يف السمع، عىل النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه
، فأما أن هتمل املعـاين، إال مع جميئها منقادة للمعاين الصحيحة املنتظمة سانالسلسة عىل الل

  . "فهذا ليس من البالغة يف فتيل أو نقري ، وهيتم بتحسني اللفظ وحده
 وكام استخدم العرب الـسجع واسـتخدمه القـرآن الكـريم اسـتعمله كـذلك الرسـول  

ألنه يعرف حب العـرب ، ه السجعوذلك اللسان في، ؛ ألنه يتحدث بلسان عريب مبني)�(
مـن ، الـسجع املـراد بـه التكلـف وإبطـال احلـق) �(ولذا ذم . .للسجع الذي يتطلبه املعنى

: قال، )(ذلك ما ورد يف حديث أيب هريرة 

                                                
حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم،  دار  /،  ت٢٩٥ / ٢: اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي )  ١(

 . م١٩٦٧القاهرة –الرتاث 
حممد أبو الفـضل إبـراهيم،  دار إحيـاء الكتـب /،  ت ٧٢ / ١: الربهان يف علوم القرآن،  للزركشى )  ٢(

 . م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦أوىل : العربية،  ط 
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" .  
فالسائل حاول استغالل القيمة البيانية ألسلوب السجع ــــ ملا له من تأثري يف النفوس   

ا: َذمَّ َسْجَعُه لَِوْجَهْنيِ :  قال العلامء": قال النووي، ـــ يف إبطال احلق ُه َعاَرَض بِِه : َأَحُدُمهَ  َأنَّ
ِع َوَراَم إِْبَطاَلـهُ  ْ ـُه تَ : َوالثَّـاِين ، ُحْكَم الـرشَّ َفـُه ِيف ُخمَاَطَبتِـهِ َأنَّ ْجِع ، َكلَّ َوَهـَذاِن اْلَوْجَهـاِن ِمـَن الـسَّ

  "َمْذُموَمانِ 
ــوي    ــان النب ــري يف البي ــع، فالــسجع كث ــادق الطب ــب املأخــذ ص ــان ، وهــو قري ) �(وك

وكان ربام غري يف بنية الكلمة للموازنة بني ، يستعمل من السجع ما جيمل به الكالم وحيسن
 ": لنـساء يتــبعن اجلنـازة) �(ومـن ذلــك قولـه ، لمــة أخواهتـااأللفـاظ وإتبـاع الك

ألنه ، )  موزورات ( فقد تأثر لفظ الفاصلة األوىل هبمز واو  "
ولـيس يف قواعـد الـرصف مـا يـشري إىل ، فيكون اسم املفعول بـالواو ال بـاهلمزة، من الوزر 

                                                
: (َبـاُب ، )البيوع: (كتابرواه مسلم،  ) ١(

 ).١٦٨١: (،  رقم )
دار املنـار للطبــع :صـالح عويــضة،  وحممـد شـحاتة، ط/،  ت١١/٣٢٤: رشح النـووي عـىل مـسلم) ٢(

 .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣: والنرش، ط
 / ٤ : )ن اتباع اجلنائز ما ورد يف هنى النساء ع: ( ،  باب )اجلنائز: ( كتاب السنن الكربى،  للبيهقى،   )٣(

ــا،  ط /،  ت ١٢٩ ــادر عط ــد الق ــد عب ــة : حمم ــب العلمي ــان ( دار الكت ـــ لبن ــريوت ـ ــة : ،   ط )ب ثالث
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤
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 ذلــك حتــى يــتم التــوازن )�(وإنــام فعــل ، زة يف مثــل هــذه الكلمــةجــواز قلــب الــواو مهــ
  وال يعني ذلك القصد إليه ، والسجع

، )�( منسجٌم مـع فـصاحة سـيدنا رسـول اهللا "فالبديُع  ـــ عامة والسجُع خاصة  ـــ    
ال عجـب أن ، وكـان يكـرُه التكلـف يف كـل يشءً ، وهو الذي نعى عىل املتشدقني املتفيهقني

مطبوعـًا ، ا جاء من أسلوب البديع يف كالمه الرشيف إذن منسجًام مع هـذه املبـادئيكون م
وال يرتفـع فوقـه يف ،  احلديث النبوي يف الذروة من البيـان"ألن ذاك .  ".. .غري مصنوع

  "جمال األدب الرفيع إال كتاب اهللا بالغة وفصاحة 
عنـد طـرح أفكـاره ومعانيـه ) �(وعند استقراء األحاديث النبويـة نجـد أن الرسـول   

، واجلـامل التعبـريي، خلع عىل نظمه عنـرص التـشويق الفنـي، يرتنم بإيقاع موسيقي متناغم
ظهر بعـض منهـا ، اعتمد فيه عىل وسائل متعددة وأساليب متنوعة، واملتعة النفسية للقارئ

سجع مـن وكـان الـ، أو يف تركيب اجلمل أو يف األثر الصويت والـداليل للكلمـة، يف الصورة
  .السيام أحاديث الدعاء) �(أبرز تلك الوسائل البديعية الصوتية حضورًا يف أحاديثه 

السجع يعد من اجلوانب التي بلغت يف أسلوب احلـديث الـرشيف حـدًا رفيعًـا مـن "لذا فـ 
ــة تتــصل بقــوة متكــن األلفــاظ يف  ــا تــضمنته مــن خــصائص بالغي التميــز وقــوة األداء ؛  مل

والقدرة عىل حسن ، ة اتساقها مع غريها صوتًا وأثرًا من جهة ثانيةوقو، مواضعها من جهة

                                                
 . م١٩٨٠ – القاهرة - دار نعامن ٦١: عىل حسن العامري / بالغة الرسول،  د ) ١(
عـامن ــــ ( دار الفرقــان للنرش والتوزيـع ، ٣١٩: فضـــل حســن عباس/البالغة فنونـــها وأفناهنا،  د) ٢(

 .م١٩٨٧أوىل : ،  ط)األردن
 بـريوت،  –،  املكتـب اإلسـالمي ٥١: حممد الصباغ /،  د)مصطلحه،  بالغته،  كتبه(احلديث النبوي ) ٣(

 .م١٩٨٢رابعة  : ط 
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تقسيم اجلمل تقسيًام داخليًا متثل الفاصـلة املـسجوعة مـع غريهـا يف إطـاره هنايـات داخليـة 
ثـم ، واسـتيعاهبا بمعـزل عـن غريهـا، مما يتـيح للـذهن التوقـف لـدهيا، لكل مجلة أو فاصلة

ع تطلعــه لالســتيعاب مــن جهــة بــالوقوف عــىل هــذه تتتــايل عليــه الفواصــل املتامثلــة فيــشب
املتمـيش مـع االنفعـال ، كام يشبع رغبته يف التطلـع إىل االتـساق الـصويت املوحـد، النهايات

  . "النفيس ورغبة الذاكرة يف إحصاء ما تتلقاه من جهة أخرى 
 ": َقـاَل ) �(بِـيَّ َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ النَّ )�(ومن السجع اجلميل املؤثر قوله 

" .  
وكي يعي ، يف هذا احلديث الرشيف بيان لصفات املنافقني ؛ كي حيذرها املتصفون هبا  

  . ويرفضه خلقًا ألتباعه، الغافلون عاقبة ذلك االنحراف اخللقي الذي يأباه اإلسالم
جتد الـسجع يف أعـىل درجـات احلـسن؛ لقـرص )  خاصم فجر–عاهد غدر (ففي قوله   

والسجع هنـا ممـا . .وتنوع فواصله واختالفها يف املعنى من ناحية أخرى، عباراته من ناحية
، يناســب املقــام ؛ ألنــه بــصدد بيــان بعــض خــصال الــرش التــي يأباهــا الرســول ألصــحابه

  .والسجع برنته العذبة السلسة يساعد عىل ذلك
بالفجور يف اخلـصومة ) �(فلخطورة نقض العهد والغدر يف الوفاء به أحلقه الرسول   

إذا عاهد غـدر ـــ  وإذا (:  الذي يعد أقبح آيات النفاق ـــ  بواسطة السجع املرصع يف قولهـــ
، ملا رأي من اسـتهانة النـاس بـالعهود، إيامء إىل خطورة الغدر وتبشيعًا جلرمه) خاصم فجر

، إذ إهنا رسقة مـن وقـت املوعـود، واستخفافهم بالوعود التي يقطعوهنا ليل هنار دون وفاء
                                                

 . بترصف١٤٥ ـــ ١٤٤: اخلصائص البالغية واللغوية ألسلوب احلديث الرشيف  ) ١(
 ).٣٤: (،  رقم)عالمة املنافق : (،  باب)اإليامن : (كتابه البخاري،  أخرج) ٢(
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فمبناهـا . .كام يؤدي إىل ضياع ربح عظيم مـن مالـه وأعاملـه وأوقاتـه، ظام حياتهوإخالل بن
ونرش ، ورش مستطري يؤدي إىل قطع األوارص، وكالمها داء وبيل، فساد النية وخبث الطوية

  واستحالل املال والعرض، اجلرائم
ت لوجـد) إذا عاهـد غـدر(بدالً مـن قولـه ) إذا عاهد نقض(: )�(ولو وضعت قوله   

وغياب هذا اإليقـاع املحبـب إىل ، فضًال عن تاليش هذا السجع، فرقًا شاسعًا بني التعبريين
بام هلا من إحياء بغـيض لـدى النفـوس ) غدر(ثم أين شدة وقع ، ) فجر–غدر (النفوس بني 

  ؟) بغض(من 
ألنـه غـري ، فكـان عـذبًا لطيفـاً ، فالسجع ــ كام ترى ــ جـاء لتوضـيح الفكـرة وإبرازهـا  

ويتـصل اتـصاالً مبـارشًا بـالنفس ، وبذلك يقوى أثـره، وإنام املعنى استدعاه، د لذاتهمقصو
فـضًال عـن أثـره يف ،  وجيعل لألسلوب نغمة موسيقية هلا أثرها النفيس الكبري"، والوجدان

  ."..توضيح الفكرة وحتسني الصورة واألسلوب
ن السجع عنرص مـن عنـارص هذا باإلضافة إىل أثره يف ربط أجزاء الكالم وتالمحه ؛ أل  

، متـشاكلة املقـاطع،  فاألسـلوب املـسجوع مقـسم إىل فقـر متـساوية"، التناسب يف الكـالم
  "وهذا مؤد إىل ربط الكالم وتالمحه ، متناسقة النغم، متشاهبة األوزان

                                                
ـــوي،  د : ينظـــر)  ١( ـــد العزيـــز اخلـــوىل/ األدب النب ـــة،  ط أويل ١٤: حممـــد عب ـــة الديني           ،  مكتبـــة الثقاف

 . م٢٠٠٣ هـ ــ ١٤٢٣
تبـة الـشباب،  الطبعـة ،  مك٢/٣٢٤: حفنـي حممـد رشف/ الصور البديعية بني النظرية والتطبيق،  د)  ٢(

 .١٩٦٦هـ ــ١٣٨٥األوىل 
،  دار خفـاجي للطباعـة،  الطبعـة ١١٠: الشحات أبـو سـتيت/ دراسات منهجية يف علم البديع،  د )  ٣(

 . م١٩٩٤ هـ ــ ١٤١٤األوىل،  
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 –عاهـد (عقـب )  فجـر–غـدر (كام أدعو املتلقي إىل تأمل اإليقـاع النـاتج مـن وقـوع   
حيث الصعــــود الناشـئ ، ي به من سقوط و تردي يف مهــاوي األخالقوما يوح) خاصم

مما يوحي بسمو التعاهد يف اخلري واملجادلـة )  خاصم–عاهد (من امتداد صـوت األلف يف 
  .من االنتكاس واهلبوط)  فجر–غدر (ثم ما يوحي به اهلبوط املفاجئ يف ، يف اهللا
) �(فقـد أتـى الرسـول فويـف ويف احلديث لون بديعي يـالزم الـسجع وهـو الت  

وإذا ، وإذا حدث كذب، إذا ائتمن خان(يف قوله ، مستوية املقادير، بجمل قصرية الرتاكيب
إال أنـه ذو أثـر عظـيم يف ، وهـو و إن كـان حمـسنًا بـديعياً .  .) وإذا خاصم فجـر، عاهد غدر

  .صحاهباومقت أ، املشدودة بالبغض والكره هلذه اخلصال) �(الداللة عىل نفسيته 
وتـصور لنـا دواخلـه ، فموسيقى اجلمل تنقل إلينا هذا العامل النفيس املتفـاقم للمنـافق  

ومـن ثـم جـاءت موسـيقى األلفـاظ رسيعـة تـشهد بـرسعة ، ورسعة تقلبه وتلونه، املريضة
وانتهازه املواقـف ، كام توحي بتحينه الفرص، والكذب واخليانة، تنقله بني الغدر والفجور

واملكـر ، والكيـد للنـاس، وانتهاك احلرمات، من هضم احلقوق، ه احلقودةلبث سمه ونفثات
  .وسمه ال ينفد، فثورته ال هتدأ، هبم

                                                
م ،   الطـراز ألرسار البالغـة وعلـو" وهو يف علم البـديع يف الـذروة العليـا ": أشاد به العلوي قائال )   ١(

: ويراجـع .   هــ ١٤٢٣أوىل :  بـريوت،  ط –،  املكتبـة العـرصية ٤٨ / ٣: حقائق اإلعجاز للعلوي 
حفني رشف،  املجلس األعـىل للـشئون / د : ،  حتقيق٢٦٢ - ٢٦٠: حترير التحبري البن أيب األصبع 

: عتني كتـاب الـصنا:   هـ،   وبحثه العسكري يف مجـــع املؤتلـف واملختلـف ١٤١٦/ اإلسالمية،  ط 
وهو أن يـؤتى يف الكـالم بمعـان متالئمـة يف مجـل مـستوية املقـادير أو متقاربتهـا،   ويكـون "،   ٢٦٦

،   بغية اإليضاح لتلخيص املفتـاح يف علــــوم البالغـة، عبـد "باجلمل الطويلة واملتوسطة والقصرية  
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦السابعة عرشة  :   ط ،مكتبة اآلداب:  ، ط ٥٨٥ / ٤: املتعال الصعيدي 
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وتتـابع ، هذا فضًال عام يتسم  به هذا التقسيم من الـسهولة التـي متيـزه بـرسعة اإللقـاء  
 فــال ينــرصف الــسامع عــن "وجتديــد املتابعــة يف الــنفس ، وتالحــق األثــر النفــيس، املعــاين

        فــال تــشغل الــذهن ، ألن قــرص اجلمــل ال يمكنــه مــن االنتقــال إىل يشء آخــر، املتابعــة
  "بسواها 

وبنـاء كـل منهـا ، وتأمل كذلك التوازن الصويت املعرب التي قامت عليه اجلمـل األربـع  
كـل هـذا . .مع مالحظـة ماضـوية األفعـال، )إذا(عىل رشط وجزاء يربط بينهام أداة الرشط 

  .كام أحدث سبكًا وتالمحًا بني أجزاء الكالم، أحدث 
ــه وتأمــل روعــة الــسجع املرصــع    ": )�( وإيقاعــه املتهلــل الــراقص يف قول

 "   

                                                
 هــ ـــــ ١٤١٩،  مطـابع حلبـي لطباعـة األوفـست،  ١٤٩: عـىل عـىل صـبح/ األدب اإلسالمي،  د )   ١(

 .م١٩٩٩
ع")   ٢( هو ما اتفقت فيـه ألفـاظ إحـدى الفقـرتني أو أكثرهـا يف الـوزن والّتقفيـة،  كقـول : السجع اُملرصَّ

جـواهر البالغـة يف . "زواجـر وعظـه احلريري،  هو يطبع األسجاع بجواهر لفظه،  ويقرع األسامع ب
 هــ ١٤٢٠أوىل: ،  ط )صيدا ـــ  بريوت ( ،  املكتبة العرصية ٣٣٠: املعاين والبيان والبديع للهاشمى 

 . م١٩٩٩ــــ  
،  )٦٤٠٥: (،  رقـم)فـضل التـسبيح : (،  بـاب)الـدعوات : (كتـاب أخرجه البخاري يف صحيحه،  )   ٣(

 وأن أعامل بنـي ، } َوَنَضُع اْملََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة {: هللا تعاىلقول ا: (،  باب)التوحيد: (وكتاب
مـا جـاء يف فـضل : (،  بـاب)الـدعوات: (كتـاب،  والرتمـذي يف )٧٥٦٣: (آدم وقوهلم يوزن،  رقـم

 ).٣٤٦٧: (،  رقم)التسبيح والتكبري والتهليل والتحميد
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وهذا السجع هو اآلخر يف أعىل درجات احلسن ؛ نظرًا لتنـوع فواصـله واختالفهـا يف   
     فجـاءت ، وتركهـا تطلـب لنفـسها األلفـاظ، أرسل املعـاين عـىل سـجيتها ) �(ألنه ، املعنى

واملقصود بالغثة الباردة أن صـاحبها يـرصف ، دة األلفاظ حلوة طنانة رنانة ال غثة وال بار"
، نظره إىل السجع من غري نظر إىل مفردات األلفاظ املسجوعة ومـا يـشرتط هلـا مـن احلـسن

ووراء ذلك مطلوب آخر وهـو أن يكـون اللفـظ ، وال إىل تركيبها وما يشرتط له من احلسن
  . "فيه تابعًا للمعنى ال أن يكون املعنى تابعًا للفظ 

 أن السجع هنا مما يناسـب املقـام ؛ ألنـه بـصدد الـدعوة إىل اللهـج – أيضًا – نلمح كام  
وهـو مـا ، وأبـرز سـامت األنبيـاء واملرسـلني، وهي سجية مـن سـجايا الـصاحلني، بذكر اهللا

وهبـذا اإليقـاع الـسلس يتـسنى تثبيـت املعـاين املـذكورة يف ، حيتاج إىل ترسيخها يف األذهـان
  . همها والعمل  هباالنفوس حتى تتمكن من ف

ولذا أرى أن هـذا الـسجع مـن أبـرز مـا يف هـذه املقطوعـة الرائعـة مـن البيـان النبـوي   
وكـان رائـده املعنـى الـذي قـاد ، وحققت هدفها، الرشيف ؛ ألن املعاين معه استوفت حقها

 يف الفاصـلة مـا – دون غـريه –) النـون(ولعـل يف التـزام حـرف . .املتكلم نحو هذا السجع
، إذ النــون مــن أكثــر احلــروف ارتباطًــا بالــصوت. .ن قــوة التــأثري وشــدة األرسضــاعف مــ

 ": قال الثعالبي يف فقه اللغة، وهي مذكورة يف الغناء والرنني، لتعديله وتلطيفه

 "  

                                                
 .١/٢١٣: املثل السائر : ينظر ) ١(
 . م١٩٣٨احللبي ـــــ القاهرة،  :  ، ط ٢١٨: فقه اللغة ورس العربية للثعالبي ) ٢(
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وتلــذه ، وهـي نغـم شــجي تعـشقه األذن،  التنـوين والنــون يـصاحبان الغنــة" ثـم إن    
  ."ولذلك يكثر دخوله يف تركيب مفردات اللغة تطريبًا وتشجيه ، النفس
والغنـة تقـوم عـىل إطالـة الـصوت مـع ترديـد موسـيقى ،  ثم سموها حرف الغنةومن  
عىل هذا النحو يوفر هلا جانبًا من اإليقـاع الـصويت العـذب ) النون(ولذا كان تكرار ، حمبب

كـام أن الغنـة ، جتاوبًا مع هذه املقاطع الـصوتية، ويستمل النفوس ، الذي يستجيش املشاعر
  .وشدة تأثريه، مما يزيد من أرس اإليقاع، بل للميم أيضاً  ،ليست صفة مالزمة للنون فقط

 – امليــزان –اللــسان (كــام نلحــظ مجــال املبنــى يف اختتــام هنايــات املقــاطع املــسجوعة   
والنـون حـرف ، ومـده لـه داللتـه اهلادئـة، واأللـف صـوت لـني، بـاأللف والنـون) الرمحن

ــه جيمــع متوســط اجلــرس شــبيه بأصــوات اللــني بــني خاصــيتي الوضــوح ويتميــز بأن
فهـي أطـول احلـروف مـن حيـث املـدة الزمنيـة ، واحلد األعىل للتوسط يف الطول، السمعي

ولذا كانت النـون أنـسب األصـوات العربيـة وقوعـًا يف الـسجع . .التي تستغرقها يف النطق
  القرآين 

                                                
أوىل : دار الطباعـة املحمديـة،  ط : ،  ط ١٢:  عـز الـدين عـىل الـسيد /التكرير بني املثري والتـأثري،   د)  ١(

 .               م١٩٨٧ هــ  ـــ ١٣٩٨
 .٢٤: إبراهيم أنيس/ األصوات اللغوية،  د )  ٢(
،  أطروحـة ماجـستري ١٣١: ،  هـدى عطيـة عبـد الغفـار  )دراسـة أسـلوبية ( السجع القـرآين : ينظر )  ٣(

/ م،  والتـشكيل الـصويت يف اللغـة العربيـة،  د٢٠٠١خمطوطة بكلية اآلداب ـــ جامعـة عـني شـمس 
)  الـسعودية –جـدة  (–النادي األديب الثقايف : يارس املالح،   ط / ، ترمجة د٥٢: سلامن حسن العاين  

 . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
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، ومع التأمل يف احلـديث الـرشيف نجـده حيتـوى عـىل مـا يـسمى بالفاصـلة الداخليـة  
خفيفتــان ــــــ (يــث تتوافــق هنايــات الكلــامت يف صــدر املقــاطع مــع الكلــامت املــسجوعة ح

ـــ حبيبتــان فلــم تقتــرص امللكــة يف موكــب الطــرب بمقــام الــذكر عــىل أواخــر )  ثقيلتــان  ـــ
فـضًال عـن اشـرتاك ، بل سجعت احلشو مع الفواصل جريًا مع صوت الوجدان، الفواصل

يف أواســط ) اليــاء(ووضــعت ،  شــديد مهمــوسوهــو حــرف) التــاء(الكلــامت الــثالث يف 
  .وحتقيقًا للتوازن بينها ، الصفات الثالث حفظًا لقيمتها الصوتية

وكـذلك اتفقـت الكلـامت الـثالث ، كام اشرتكت ثالثتها يف الـوزن والتقفيـة واحلركـة  
وي وقد ساعد هذا عـىل تـسا، هي األخرى يف التقفية واحلركة)  اللسان ــ امليزان ــ الرمحن(

وانعطفـت عـىل ، فترسبت إىل األسامع بنغم فريـد، املقاطع الصوتية مع خلوها من التكلف
مما أضفى عىل التعبري رداء من احلـسن واجلـامل إعـالء ، وتشجيها طرباً ، القلوب هتزها هزاً 

 هلاتني الكلمتـني اللتـني ينتظـر الـسمع إقبـاهلام بكـل غبطـة كل هذا ، من شأن الذكر
  . حتماله من أجر وثوابملا، ورسور

وإذا أضفنا إىل ذلك كون السجع قـصري الفقـرات وجـدنا التـأثري قـد بلـغ مـداه ؛ ألن   
واإليقـاع املـوقظ ، السجع قصري الفقرات أبلغ أنـواع الـسجع ؛ ملـا فيـه مـن التنبيـه الـرسيع

ة مما جيعل أللفاظ احلديث رنـة صـوتية حمببـة إىل األسـامع  تعـني عـىل حفظـه وكثـر، امللفت
،  كلام قلت األلفاظ كان أحسن لقرب الفواصل املسجوعة مـن سـمع الـسامع" إذ .ترديده

: والــرضب اآلخــر. وأبعــد متنــاوالً وال يكـاد اســتعامله يقــع إال نـادراً ، وهـذا أوعــر مـذهباً 
وإنـام القـصري مـن الـسجع ، وهـو ضـد األول ألنـه أسـهل متنـاوالً ، يسمى السجع الطويل

                                                
 .٢٨٥،  ٢٨٤: احلديث النبوي الرشيف من الوجهة البالغية : ينظر) ١(
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ن املعنى إذا صيغ بألفاظ قصرية عـز مواتـاة الـسجع فيـه لقـرص أوعر مسلكًا من الطويل أل
   "  وضيق املجال يف استجالبه، تلك األلفاظ 

فـإن النـاظر إىل ،  وإذا كان أهل النظر يف البالغة يفضلون الفقر القـصرية يف الـسجع"  
، هذا احلديث عىل قرصه جيد تلك اخلـصوصية قـد متثلـت فيـه بـشكل يـدعو إىل اإلعجـاب

، كـل منهـا ثالثـة ألفـاظ، لفقرات الثالث بني املسند املوصـوف وبـني املـسند إليـه املـؤخرفا
   :ولو وضعت رأسيًا هكذا، الثاين منها عىل الرتتيب حرف التعليق

 انـــــعىل اللس  ان ـــــخفيفت
 يف امليـــــــــزان  ان                ــــثقيلتـــ

 نـــــــلرمحإىل ا  ان                ــحبيبــتــ
عىل أننا إذا كنا نصنع هذا الصنيع العلمي الذي يـصل .. .ملا ملح فرق كبري يف الصوت  

وطيـب ، فال حتس األذن إال سـالمة جـرس، نقرأ احلديث ذاته، إىل التكلف يف نظر القارئ
ــم ــق، نغ ــالمة نط ــى، وس ــع املعن ــظ م ــتالف اللف ــع وائ ــة والطب ــل امللك ــع ، دلي ــى م            واملعن

  . "قفية الت
حيث ، بام يكشف عنه من مفارقة عجيبة.) .ثقيلتان. .خفيفتان(واجلمع بني الضدين   

، ويـشعل الـشوق، سهولة العمل بالذكر وكثرة الثواب واألجـر مماــــ يغـري عـىل االمتثـال
   .الرغبة يف الذكر ويزيد

                                                
 ) .بترصف   ( ٢٥٧ / ١: املثل السائر  البن األثري ) ١(
 .٢٨٦: احلديث النبوي الرشيف من الوجهة البالغية ) ٢(
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ذه الفنون كل ه، فضًال عن السهولة والسالسة، واملوازنة، والسجع، واجتامع الطباق  
، والسبيل األمثل يف تـدعيم املعنـى والتأكيـد عـىل إعـالء شـأن الـذكر، كانت األداة الفاعلة

وتـسمو ، وترتقـي األذواق، وختـشع القلـوب، لـرتق األفئـدة، وبيان منزلته، وإظهار قيمته
فـضل التـسبيح ) �(وأنـصع بيـان يعلمنـا رسـول اهللا ،  وبـأرق لـسان"وهكـذا ، األخالق

وتثقـل عنــد ، بــبهام إىل قلـوب املــؤمنني لرتبـوا حــسناهتم وتـسمو أخالقهــموحي، والتحميـد
  . "احلساب موازينهم 

السـيام الفـصل بـني ،  وهبذا السجع البليغ مع مالحظة مجلة مـن األسـاليب األخـرى  
للحـديث عنـرص ) �(ـــ قـد وفـر الرسـول )   حبيبتـان– ثقيلتـان –خفيفتـان (الـصفات ـــ 

تأمـل إحيـاء الفـصل ــــ بـني اجلمـل ..  يبعث عىل الرتقب واالهتامماإلثارة والتشويق الذي 
خفيفتان عـىل (: الثالث التي جاءت وصفًا هلاتني الكلمتني  ـــ  برتك الواو العاطفة  يف قوله

وما يقوم عليه هذا اإلحياء من إبراز العناية ) حبيبتان إىل الرمحن ، ثقيلتان يف امليزان، اللسان
إحيـاء ببلـوغ ، وكأن كل واحدة منها عىل حده برشى عظيمـة جليلـة، ثهبذه الصفات الثال

دون ) �(حتى يمكن أن تـستقل كـل واحـدة منهـا بتحقيـق مـراده ، كل صفة منها منتهاها
  .حاجة إىل قرينتها

حيث الرتقـي ، ويف هذا الفصل املبني عىل القطع واالستئناف تزداد قيمة هذا التسبيح  
ممـا يثـري يف نفـس املتلقـى ، إعـالء مـن شـأن هـذا الـذكر، اتوالتصاعد البني يف هـذه الـصف

ــني اللتــني حتققــان كــل هــذا األجــر ــه . .تــساؤالً عــن الكلمت ــأيت قول ــبحان اهللا ) (�(في س
جوابًا هلذا السؤال ــ وهذا ما يعـرف باالسـتئناف  ـــ  وهـذا ال ريـب دليـل عـىل ، )وبحمده

                                                
 ).بترصف (٣٤٧: مصطفى الشكعة/ البيان املحمدي،  د ) ١(
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فيجيبـه عـام ، طبـه التـي مل يـرصح هبـاحني يلبي رغبات نفس خما، فطنة املتكلم وحدة ذكائه
  .وإن مل جير له ذكر عىل لسانه، خيتلج يف صدره

، وبـذلك يتعـانق الــسجع املرصـع بــني هـذه املقـاطع الــثالث مـع إحيــاء الفـصل بينهــا  
لطاملـا أنـه يـشتمل ، واالهتامم به، والتعبري بواسطة القطع واالستئناف إلبراز املعنى ومتييزه

  .ظيم والثواب اجلزيل مع القليل من العملعىل كل هذا األجر الع
« : )�( قوله ومن األحاديث التي تقوم عىل السجع املتوازي 

 « .  
وإنـام كـامن يف مجيـع ، حـسبفالتوازن يف احلديث الرشيف  ليس يف قـرائن الـسجع ف  

فـالكلامت مـن حيـث الـوزن ـــ  وكـذلك عـدد احلـرف ــــ  متـساوية يف الطــرفني ، مكوناتـهِ 
سـبيلها يف مؤاخـاة ، و املوازنـة الكليـة": وهـذا مـا يـسمى باملوازنـة الكليـة، ومتوازية متامـاً 

، اإلمجال، املالتك، التضاد، التوافق: أن توجد بينها أحد هذه العنارص، األقسام ومكافأهتا
  ."والتدرج، والتفصيل

                                                
: هو أن يراعى ىف الكلمتني األخريتني من القرينتني الوزن و التقفيـة،  كقولـه تعـاىل: املتوازيالسجع)  ١(

 n m l k   p o . ٧/١٠٤: هنايـة األرب يف فنـون األدب، للنــويرى: ينظــر  ،
 . هـ١٤٢٣أوىل:دار الكتب والوثائق القوميةـــ القاهرة، ط

 .٣٣٣٦: ،  رقم األَْرَواُح ُجنُوٌد ُجمَنََّدةٌ : ْنبَِياِء،  َباٌب َأَحاِديِث األَ :  كَِتاُب صحيح البخاري،  )   ٢(
 هـى ": والقرينـة . ٣٠٨/ ٢: املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،  عبـد اهللا الطيـب املجـذوب)   ٣(

: حفني حممد رشف/الصور البديعية بني النظرية والتطبيق د. "القطعة من الكالم املزاوجة لألخرى
٣٠٥ /٢. 
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ال تزيـد إحـدامها ، وبذلك يضعنا احلديث الرشيف أمام كفتي ميـزان متعـادلتني متامـاً   
وهذا ما يعطيـه مجـاالً ويبعـث ، فبدا احلديث وكأنه لوحة هندسية، وال تنقص عن األخرى

وقعت من الـنفس ،  إذا كانت مقاطع الكالم معتدلة"اللذة والشوق يف نفس القارئ ؛ ألنه 
وبـذلك حتتـل ظـاهرة تـوازن إيقـاع ،  "موقع االستحسان وهـذا ال مـراء فيـه لوضـوحه 

  ولـذا ذهـب  البالغيـون إىل .وتكرارها مكانة بارزة يف الـسجع، وتوازهيا، الفقر املسجوعة
  . أن أفضل أنواع السجع ما توازى جزءاه وتعادال 

منهـا أن يكـون اجلـزءان متـوازيني : عىل وجوه والسجُع ": يقول أبو هالل العسكري  
وهـو كقـول ، مع اتفاق الفواصـل عـىل حـرف بعينـه، ال يزيُد أحدمها عىل اآلخر، متعادلني
فـأقرض مـن ال ، فرحم اهللا من رحـم، وأيد مجدت، وحال جهدت، سنٌة جردت: األعرايب

،  حـرف واحـدوالفواصـل عـىل، فهذه األجزاء متساوية ال زيـادة فيهـا وال نقـصان، يظلم 
وهـو ، فيكون الكالم سجعًا يف سجع، ومنها أن يكون ألفاظ اجلزأين املزدوجني مسجوعة

ــصري ــول الب ــل ق ــرصحياً : مث ــضك ت ــاد تعري ــى ع ــصحيحاً ، حت ــضك ت ــالتعريض . ومتري ف
  . "فهو سجع يف سجع، والترصيح والتصحيح سجع آخر، والتمريض سجع

نحـو  ينـشأ عنـه اتـساق صـويت يبعـث عـىل وال ريب  أن تساوي فقـر الكـالم عـىل هـذا ال  
مـن حيـث الطـول يف ،  إذا اختلف توازن إيقـاع كـل منهـا مـع األخـرى"أما ، االرتياح والغبطة

ألن النفس عندما تسمُع . .إن السجع ال يكون حينئٍذ مقبوالً ،  اآلخروالقرص يف بعضها، بعضها

                                                
 .٣٧٨ / ١: املثل السائر،  البن األثري  ) ١(
 . م١٩٨١،  مطبعة األمل بطلخا ١٧٣: فرج كامل سليم/ نظرات حتليلية يف علم البديع،  د: ينظر ) ٢(
 .٢٦٢: كتاب الصناعتني) ٣(



 - ١٨٦١ -

قاعا مماثًال يوازنه ويعادله ويـساويه تتوقع إي، إيقاع الفصل األول من الفقرة املزدوجة املسجوعة
ويكمل توازن إيقاع ، فإهنا ستبقى تتطلع إىل ما يشبع حسها، فإذا قرص عنه، يف الفصل الثاين منها

  .  "فتكون كمن يريد االنتهاء إىل غاية فيعثر دوهنا ، الفصل الثاين مع األول
ــه    ــا ومجال ــسجع هن ــصائص ال ــن خ ــبق –وم ــا س ــافة إىل م ــو– باإلض ــارتني  ك ن العب

ويــساهم يف اتفــاق الــوزن بــني ، املــسجوعتني متقــابلتني تقــابًال حيقــق الكثــري مــن الغايــات
فالقلوب بني مؤتلف وخمتلف وال ثالـث ، كام يساهم يف حسن التقسيم والتنسيق، الطرفني

إذ التضاد الناتج عن املقابلة يـساهم . .وبذلك أحاطت باملعنى واستوعبته، هلذين القسمني
راز املقصود وتوضيحه للمتلقي يف جـالء تـام ؛ ألن إخـراج املعنـى املـذكور يف صـورة يف إب

فــام تعـارف منهــا . .التـضاد يميـزه بــإبراز التنـاقض واالخــتالف بـني صـنفني مــن القلـوب
ومــا مل يتوافـق منهــا ويتناســب ، وتوافـق يف الــصفات وتناسـب يف األخــالق احتــد وائتلـف

ــرى اخلــري حيــب األخيــا، اختلــف ــذا ت ــيهمل ــل إل ــل ، ر ويمي والــرشير حيــب األرشار ويمي
  .إليهم
وترسـم صـورة ، وبذلك تضع املقابلة حدًا فاصًال بني طريق األخيار وطريق األرشار  

ليـصل املعنـى إىل املتلقـي يف ، والفـرق اهلائـل بـني املـصريين، للبعد الـشاسع بـني الفـريقني
ــارة ــذ تــرتك املتلقــي أمــام. .أوضــح صــورة وأبلــغ عب ــار أٍي مــن وعندئ  مــسئوليته يف اختي

 املقابلة مـن األسـاليب القـادرة  عـىل "وما ذلك إال ألن ، املصريين باختياره أحد الطريقني

                                                
 .٦٣: األسس النفسية ألساليب البالغة العربية : ينظر)  ١(
ـــاب :  ،  ط ٣٢٥ / ٥): للعـــسقالين رشح صـــحيح البخـــاري (إرشـــاد الـــساري : ينظـــر )  ٢( دار الكت

 . ٣١٣٢ / ٨:  هـ،  و مرقاة املفاتيح ١٣٢٣)  لبنان–بريوت (العريب
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وتفعيـل ، وتنـشيط قـوة الـشعور، وذلـك بتحريـك قـوة العقـل، خماطبة قوى النفس مجيعها
ريـك وحت، مـن ثـم يـتم اللجـوء إليهـا إلقامـة احلجـة عـىل النـاس. .غريزة حب االستطالع

  . "ملعرفة احلق ومقتضياته ومتييزه عن الباطل وأشكاله ، قلوهبم وعقوهلم
 ": )�(ومن السجع املتوازي القائم عىل املقابلة قوله 

 " .  
وإنام تعداه إىل هذا التوازي القـائم ،  يقترص األمر عىل جمرد السجع بني الفاصلتنيفلم  

فيبـدو ، بني طريف احلديث الرشيف من حيث اتساق معظـم كلـامت الطـرفني وزنًـا ومعنـى
 فــالتعبري "، وتأكيــد معنــوي لــه يف آن واحــد، الطـرف املقابــل وكأنــه ترديــد صــويت لآلخــر

) ينـزع(أما التعبري بالفعـل ، وىل يرتبط بصفة الوجود التلقائييف اجلملة األ) يكون(بالفعل 
ومـا يـدل عليـه مـن ، ففضًال عام يتضمنه من صفات االعتـداء والتجـاوز، يف اجلملة الثانية

قاصـد ، فإنه يدل أيضًا بصيغته عـىل كونـه بفعـل فاعـل، درجة اجلهد املبذول يف سبيل ذلك
  .  "شياء منه عامد إىل جتريد األ، إليه متجرد من الرفق

حيث أوجدت فيـه ، ومن فضائل هذه املقابلة ما تركته يف األسلوب من ناحية الشكل  
والتقابل بيـنهام حيـدث ، فاجلملتان متوازنتان، نمطا من التوازن والتناسب له حسنه وهباؤه

 شـكًال ومن ثم كان  هلا أكرب األثر يف هذا األسلوب النبـوي، ونغًام عذبًا شجياً ، أثرًا صوتياً 

                                                
: دار عـامر للنـرش والتوزيـع،  ط : ، ط ٢٢٨ ــ ٢١٥: بن عييس باطاهر/ املقابلة يف القرآن الكريم،  د ) ١(

 . م٢٠٠٠ هــ  ـــ ١٤٢٠أوىل 
 ).٢٥٩٤(،  رقم فضل الرفق: الرب والصلة واآلداب،  باب : ب كتاأخرجه مسلم يف صحيحه،   ) ٢(
 .١٤٧: اخلصائص البالغية واللغوية يف أسلوب احلديث النبوي الرشيف  )٣(
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وتفـتح األلبـاب بكلامهتـا ، يف صورة تأرس األسامع، فجاء قويًا متجانسًا متوازياً ، ومضموناً 
فضًال عن أثرها اللفظي يف تـرابط األسـلوب وسـبكه . .ومجلها املتناسقة املتوازنة، املتالئمة

  فاألسلوب مقسم إيل فقـر. السجع عنرص من عنارص التناسب يف الكالم"إذ . .سبكًا قوياً 
وهـذا مـؤد إيل ربـط الكـالم ، متناسـقة الـنغم، متساوية متـشاكلة املقـاطع متـشاهبة األوزان

  . "وتالمحه 
وال ينـزع مـن يشء إيل (: و قولـه) ال يكـون يف يشء إال زانـه(ثم إن املقابلـة بـني قولـه   
ا إال أهنـا أكثرهـ، يف أداء املـراد )�(تعد من طرق العـرض التـي جلـأ إليهـا الرسـول )  شانه
 إذ تعطي للنفس البرشية "بجانب التناسق الصويت، ملا تقوم عليه من التأثري واإلقناع، حظا

وأهيـام ، ليأيت بعد ذلـك احلكـم عـيل أهيـام أحـق باإلتبـاع، جماال للتفكري يف الشيئني املتقابلني
حيـث جتعـل الفـرق بـني ، ولذا كانت من أبرز الطرق يف عرض املعني"أويل باالختيار

ممـا يبعـث عـيل املـسارعة إيل الرفـق ، واملصري املرتتب عليهام قائام أمـام األعـني، وكينيالسل
  .وجتنب العنف

فـأين . .واملعاين تتضح عـن طريـق تلـك املوازنـة البديعـة، وهكذا ترى احلقائق تتميز  
  !اللني واللطف من القسوة والعنف؟ وأين الزينة واحلسن من العيب والشني؟

. .قبحـاً ) العنـف(ويزداد القـبح ، حسناً ) الرفق(ازنة يزداد احلسن فعن طريق هذه املو  
فمفهـوم هـذه ، له بالغته وروعتـه) وال ينزع من يشء إال شانه(ومن ثم فاإلطناب يف قوله 

، إال أن املقام اسـتدعاها لتوقـف املوازنـة عليهـا. .اجلملة وإن كان مفادًا من اجلملة السابقة

                                                
 .١١٠:الشحات أبو ستيت / دراسات منهجية يف علم البديع د ) ١(
 .٢٢٨: بن عييس باطاهر / املقابلة يف القرآن الكريم،  د ) ٢(
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زيـادة يف تقريـر ) �(ولـذا أتـى هبـا الرسـول ،  التأثري واإلقناعوالتي كان هلا األثر القوي يف
  .املعنى وتأكيده

 ": )�(قولـه ، ومن السجع املبني عىل الطباق وحسن التقـسيم

"  
نلحظ يف هذا احلديث الرشيف أنه يستمد خصائصه الصوتية من ارتكازه عىل جانب   

  السجع بني
 هـــريًا لـــان خـــإن أصابته رساء شكر      فك
 هـــرًا لـــخيان ــــإن أصابته رضاء صرب     فك

وقـد اكتـسب . .)فكـان خـريًا لـه(والتوازن فيه ظاهر بني املتقابالت مع الرتديد لقوله   
ــاق بــني ، والرتتيــب، النــسج مــن حــسن التقــسيم وغــري ذلــك مــن )  رضاء–رساء (والطب

ومتاسـكت أجـزاؤه بعـضها ، واسـتوثقت معانيـه،  ما تالمحـت بـه أطرافـه–األلوان الزاهية 
  .ببعض
 الـصرب عــىل –الـشكر عــىل الـرساء ( عــىل احلـالتني) كــان خـريًا لـه(اخلرييـة و ترتيـب   

، ومـا يـسودها مـن طمأنينـة الـنفس، يبني شمول اخلري حلال املـؤمن يف كـل حياتـه)الرضاء
  .وهدوء البال واستقرار األحوال

، يعكس مـا يـسود احليـاة مـن مفارقـات ومتناقـضات) الرساء والرضاء(فالطباق بني   
وبـذلك يقـوم طـريف الـسجع . .والنفع والـرض، إلنسان فيها بني اخلري والرشوتقلب حال ا

                                                
ُه َخْريٌ : ( ،  َباُب )الزهد(: كتاب  صحيحه،  أخرجه مسلم يف) ١(  ).٢٩٩٩: (،   رقم)اْملُْؤِمُن َأْمُرُه ُكلُّ
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الـرساء قـرين : األول: ألن املؤمن يتقلب حاله بني أمرين ال ثالث هلـام، عىل حسن التقسيم
فحياتـه مبناهـا . .وحال املؤمن بـني هـاتني ال حمالـة، الرضاء وعامده الصرب: والثاين، الشكر

  .اة كريمة فاضلةلذا فهي حي، الشكر والصرب
  حيـث اتفقـت الكلمتـان –وتبدو روعة هذا السجع املتـوازي يف قيامـه عـىل الطبـاق   

فمـع تقابـل ، يف  توظيفه التضاد يف خدمة اجلو املوسيقي) �( كام تأيت براعته –وزنًا وتقفية 
 لكـنهام يتحـدان احتـاداً ، يف كل من اجلانـب اإلحيـائي والداللـة املعجميـة) الرساء والرضاء(

ممــا ، فمقــاطع كــل زوجــني متــساويني يف الطــول والقــرص، تامـًا يف الوحــدات الــصوتية 
     الـذي ، وهـذا هـو الطبـاق املوسـيقي، ونغـًام عـذبًا شـجياً ، يضفي عىل الكالم جوًا موسيقياً 

  . " يسهم بعمق يف التأثري اجلاميل للكالم "
فظتني من اإلشعار بتساوي األمرين  هذا فضًال عام يف هذا التساوي والتوازي بني الل  

إنـام تـراه عـذب ، )�(وهـذا هـو شـأن الـسجع يف كالمـه ، لـدى املـؤمن) الرضاء والرساء(
  وتنرشح ملضامينه الصدور، وتقربه األسامع، ترتاح له النفوس، كريم املعاين، اإليقاع

،  النـاقصوهـو قيـام طرفيـه عـىل اجلنـاس، ) رضاء–رساء (ويشء آخر يف تركيـب الطبـاق 
  وبذلك يرتقي الكالم أعىل درجات احلسن؛ ألنه عندما يرشح الطباق بلون آخر من ألوان 

                                                
بحـث ) فـصول(جملة : ،  ينظر)الطباق املوسيقي(يطلق بعض الباحثني عىل هذا األسلوب مصطلح )   ١(

امس،  العـدد  املجلد اخل٥٥،  ٥٤: ،  حممد حافظ دياب)مجاليات اللون يف القصيدة العربية: (بعنوان
 .  م١٩٨٥الثاين 

 . ٤٥: السابق )  ٢(
 . ٧٧٧: مصطفى الشكعة / البيان املحمدي،  د : ينظر )  ٣(
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  ويزيد من حسن الكالم وفخامة املعنى، البديع فإنه يشاركه البهجة والرونق
) �(تأمـل قولـه ، دائًام ما يطلبـه املعنـى ويـستدعيه املقـام) �(فالسجع يف حديث الرسول 

« ": ـــ فـيام رواه الـرباء بـن عـازب ـــنـني وهو ينشد يوم ح
 والـسجع مبنـى عـىل "جتد فواصـل الـسجع جـاءت سـاكنة يف حـال الوقـف  ، » 
وكلامت األسجاع موضـوعة عـىل أن تكـون سـاكنة األعجـاز موقوفـًا عليهـا؛ ألن ، الوقف

إذ لـو ظهـر ، وال يـتم لـه ذلـك إال بـالوقف، س املنشئ بني القرائن ويزاوجالغرض أن جيان
  "وضاق ذلك املجال عىل قاصده ، اإلعراب لفات الغرض

ومــع يشء مــن الدقــة والــرتوي والتأمــل نلحــظ أن هنــاك رسًا آخــر يف الوقــف عــىل   
بــسكون جـاء ) �(وكأنـه ،  يـرتبط بــاملعنى أشـد االرتبـاط– باإلضـافة ملـا سـبق –الـسجع 

وإيـامءة إىل ثباتـه يف املوقـف يـوم ، الفاصلتني إشارة إىل قطع الكالم وحـسمه يف هـذا األمـر
وكونه ابن عبد املطلب أيضًا أمـر مقطـوع بـه ، فصدقه يف ثبوته أمر حمسوم مقطوع به، حنني

فــأتى بالعبــارتني عــىل الــسكون والوقــف والقطــع ؛  ، فــأراد أن يوافــق بــني املعنــى واللفــظ 
اللفظ املعنى فيكون الوقف والسكون يف الفاصلتني مما يناسب القطـع واحلـسم يف ليناسب 

وصـاحب ، زعـيم مكـة، وهـو ابـن عبـد املطلـب، فهو النبي صدقًا فال يفر، املعنى املقصود

                                                
عـصام شـعيتو، ط دار ومكتبـة اهلـالل،  /،  ت١/١٦٠: خزانة األدب، البـن حجـة احلمـوي :ينظر   )١(

 .م١٩٨٧بريوت،  ط أوىل
،  )٨٥٧٥: (،   رقـم )االستنـصار عنـد اللقـاء: (بـاب ،  )كتـاب الـســري(السنن الكربى،  للنـسائي،    )٢(

 ). م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١( أوىل :  بريوت،   ط –مؤسسة الرسالة : حسن عبد املنعم شلبي،  ط /ت
 .٤١٣/ ٢ينظر خزانة األدب   )٣(
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فضال عام يف السجع من دعوة للتوقف عـن . . ال يقبل إال بالتفوق عىل األعداء ، النجدة
  .الفرار من املعركة

وليس تكثـرًا وال إعالنـًا ،  يؤكد أن السجع الفني يف البيان النبوي  ليس حلية صوتيةوهذا  
فتزيـد ، وإنام صـور صـوتية يمليهـا املعنـى، وال قصدًا لألناقة يف نفسها، عن غزارة املادة اللغوية

 و شــعار األســلوب األديب أن يطــابق التعبــري .أداءه حــسنًا بتــأثري هــذا الــرنني الــصويت املتــشابه
  .دون أن يسيطر عليه ، لفكرة والشعورا

« :)�(ومن ذلك قوله 

«  
وتـساوهيا مـع اخـتالف معناهـا ، وقـرصها، يعود حسن هذا السجع إىل تعـدد فقراتـه  

وخاصـة يف املقطـع األول ، فالتوازي ظاهر وجيل يف احلديث الـرشيف... وعذوبة ألفاظها
متـساويتني ، مجلتني قصريتني متوازيتنيفاملمعن النظر فيه جيد ) غنى مطغياً ، فقرًا منسياً (يف 

 – هرمًا مفنـدا –مرضًا مفسدا (: كام جتد السجع يف قوله. .وكثيفتني يف الداللة، يف األلفاظ
  .) الساعة فالساعة أدهي وأمر–الدجال فرش غائب ينتظر (ويف قوله ) موتًا جمهزا

                                                
،  مكتبـة الرشـد: ،  ط ٩٢: حممد أبو العال احلمـزاوي / اخلصائص البالغية للبيان النبوي،  د : ينظر )  ١(

Sharia /net.alukah.www://http م،  نسخة خمطوطة عىل االنرتنت ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

١٠٤٦/٨٨٨٥//  
،  دار الكتـاب العـريب،  مـرص،      ٣١٢ – ٣١١: مهـدي عـالم عبـد القـادر / النقد والبالغة،  د : ينظر ) ٢(

 .١٨٦: فرج كامل سليم / لية يف علم البديع،  د و نظرات حتلي
 ).٢٣٠٧(،  رقم )ما جاء يف املبادرة بالعمل : ( ،  باب )الزهد : ( كتاب رواه الرتمذي يف )  ٣(
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يوجـه ) �(ل فالرسـو،  والسجع يف احلديث الـرشيف مـرتبط بـاملعنى أتـم االرتبـاط  
واملبادرة إىل عمل الصاحلات قبل أن يفجأه املرض واهلـرم ، املسلم إىل اغتنام حلظات حياته

، فـالفقر ينـسى اإلنـسان ربــه، فكالمهــا يف اهلـم سـواء، كـام ال ينفعـه فقـر أو غنـى، واملـوت
  .والغنى جيعله يطغى و يتكرب

اب عــىل اللــسان واأللفــاظ تنــس، واإليقــاع خــاطف، ولــذا جــاءت املوســيقى رسيعــة  
، مما يساعد عىل اخلفة ورسعـة االنتقـال، السيام مع ندرة حروف املد، انسياب املاء يف جمراه

بـام يـصور غفلـة اإلنـسان ، إشارة إىل رسعة انقضاء األيام وزوال األعامر يف رسعة خاطفـة
قـر مـا بـني ف، فاإلنسان يف حال متقلب مع الدنيا تتجاذبه كثـري مـن الـشواغل، وعدم فطنته

ويـسلمه إىل املـوت ليكـون املـصري املحتـوم ، ويتعاقبه املـرض واهلـرم، وغنى مطغي، منس
ومـن ثــم كـان اإليقــاع الـرسيع اخلــاطف تـصويرًا هلــذه . .والداهيـة الكــربى بقيـام الــساعة

  .وإيامء إىل تساوي هذه األمور يف النيل من اإلنسان، وحتذيرًا من عاقبتها الوخيمة، الغفلة
. .بل األمر مرتبط باملعنى متـام االرتبـاط، سجع ليس جمرد املوافقة يف الفواصل فاألمر يف ال

  .غاية األمر أن هذه األسجاع حتتاج إىل دقة نظر وتأمل إلدراك العالقة بني السجع واملعنى
و تأمل ما فيه من طرب يأخـذ نفـسك إىل أقـىص ، ـ فيام رواه عىل )�(وخذ مثًال قوله 

«  : أبعادها ـ

 «  

                                                
َلِة َعْن َرُسـوِل اهللاَِّ : ( يف رواه الرتمذي )   ١( ،  )ِف َمـا َجـاَء ِيف َقـْوِل اْملَْعـُرو( : بـاب ،  )) �(الِربِّ َوالصِّ

 ).١٩٨٤(رقم 
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ينـرسب إىل ، عميق الوقع، ناعم اجلرس، موافق الطبع، فالسجع ـــ  كام ترى ـــ قصري  
وفيهـا ، والسجعات ـــ كام تري ـــ واقعـة مواقعهـا، ويامزج العقل، ليصافح السمع، القلب

فظــة أخــرى لتحــل حمــل الكلمــة فــال تــصلح ل، واملعنــى يطلبهــا متامــاً ، البالغــة والرباعــة
  .أو تعمل عملها، وتؤدي وظيفتها، املسموعة

واحتـيج يف ، ومعينـات عـىل اإليـامن، قدم لنا بعض أمـارات اإلسـالم) �(فالرسول   
ترسيخها إىل هذه املوسيقى اللفظية التي تساعد عىل تثبيت املعاين يف النفوس؛  لتتمكن من 

  .فهمها والعمل هبا
إلحـداث األثـر اجلـاميل   يف احلديث الرشيف مقصود إليه ويلحظ أن التسجيع  

وألنـه مقـصود فقـد غـري ، هتزه هذه األلوان البيانية اجلميلة هزاوألنه خياطب ، أوالً 
حيـث مجـع بـني ) وصيل بالليـل والنـاس نيـام(: يف الرتكيب فقدم وأخر يف قوله) �(النبي 

، التـي يتحقـق هبـا الـسجع) والنـاس نيـام(حلاليـة جارين وجمرورين مقدمني عـىل اجلملـة ا
داللــة عــىل ) هللا(فقــدم ، وإنــام اســتدعاه املقــام وتطلبــه املعنــى، وهــذا التقــديم مل يــأت عبثــاً 

  .فهو تعاىل املقصود بكل عمل دون سواه، رضورة إخالص النية وتوجيه القصد
،  هذا الوقت من اليـومإعالء من قيمة العمل يف) بالليل(ثم قدم اجلار واملجرور   

  .وتنبيها للمخاطب إىل أمهية الليل يف العبادة ، حيث الناس نيام
والنـاس ( خيلـص احلـال – والـذي اسـتدعاه املقـام واملعنـى –وهبذا التقديم املقصود   

وتـصري الفاصـلة ، إىل الفاصلة فيتحقق اإليقاع بالتـسجيع مـع مـا قبلـه مـن الفواصـل) نيام
 ومـن قبلـه القـرآن –وهذا من خواص البيـان النبـوي ، يطلب   غريهامتمكنة من املعنى ال 

، وإنام مطابقـة لـه،  حيث جتد تعبرياته وحمسناته اللفظية ال تأيت عىل حساب املعنى–الكريم 
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للحـيل اللفظيـة ) �(وال يـستعني الرسـول ، فال يطغى الـشكل عـىل املـضمون، دون زيادة
مـا يـدهش ، ها فـإذا هـي مـن البالغـة والفـصاحةوإنام يقول كلـامت يريـد، بالفكر والتأمل

وخـرج بـه عـىل ، وإنام هو أن يعرض املعنى فإذا لفظه قد لبسه واحتـواه، العقل وحيري اللب
   كأنام كان يلهم الوضع إهلامًا  – ال فاضًال وال مقرصًا –استواء 

، أو لفظـي، أنه دائًام مـا يمهـد لـه بمهـاد معنـوي) �(بل جتد من خصائص السجع يف بيانه 
ومن هـذا التـصدير قولـه ، وجيعلها أكمل ارتباطًا بجملة كالمها، يمكن السجعة يف مكاهنا

)�( : »
«.  

لالشـتقاق ،  إن فعل الرشط يدل عىل اليشء املسؤول الذي هـو هنايـة القرينـة األوىل"  
خــري (وتلــك القرينــة مرشــد إىل مقابلتهــا يف الــسياق )  املــولج–ولــج (مــن مــصدر واحــد 

 تـدل عـىل مـا يعقبهـا مـن –سـابق الكـالم  و–والتسمية باسم اهللا ـــ بمعونة املقام ، )املولج
وقــد زاد متكــن التقفيــة يف القــرينتني األخريتــني باحتــاد الــضمري )  خرجنــا–وجلنــا (الفعــل 

   "الالحق حلرفهام 
، إذ هبا تنتهـي مقـاطع الكـالم، إن البيان النبوي الرشيف يعطي الفواصل أمهية كربى  

لوم أن البيان النبوي نزل عىل أسـاليب العـرب يف ومع، كام أن هلا أمهيتها الداللية والصوتية
ومن ثم جاء العنرص اإليقاعي يف الفواصل النبوية إغنـاء للعـرب املجبـولني عـىل . .الكالم

                                                
 .٢١٥: إعجاز القرآن والبالغة النبوية : ينظر )  ١(
ُجُل إَِذا َدَخَل َبيَْتُه : ( ،  َباُب )النَّْوِم (: رواه أبو داود يف  َأْبَواُب  ) ٢(  ).٥٠٩٦: (،   رقم )َما َيُقوُل الرَّ
 .٢٨٩ – ٢٨٨: احلديث النبوي الرشيف من الوجهة البالغية ) ٣(
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 –ففي كثري مـن األحاديـث النبويـة . .حب القوايف واألسجاع ملا فيهام من إيقاع مجيل مؤثر
، طـي البيـان النبـوي مجـاالً فـوق مجالـهممـا يع،  يظهـر أثـر الفواصـل يف التنغـيم–كام أسلفنا 

  .وجيعل كلامته ومعانيه تنفذ إىل أفئدة الناس وعقوهلم
فاملتأمـل ألحاديـث ، ومن األحاديث التي كثر هبا السجع أحاديث الدعاء النبوي الـرشيف

وصدى يف األذن ، ووقعًا عميقاً ، ورنة مؤثرة، الدعاء يف البيان النبوي جيد هلا إيقاعًا ساحراً 
مـن ذلـك ، مما يتناسب و حال الـداعي اخلاشـع املتـرضع، وحيرك الوجدان، ب األسامعجيذ

« : عـن عبـد اهللا بـن أيب أوىف)�(قولـه 
 «.  

 املذكورة يف الدعاء أن يبعث الثقة واليقني بالنرص يف قلوب بالصفات) �(أراد النبي   
حتــى تطمــئن أفئــدهتم وتقــوى ، ولــذا فهــو يــذكرهم بآيــات اهللا ودالئــل قدرتــه، أصــحابه
ومعلوم أن أجواء املعركة متتلـئ باالنفعـاالت الـرسيعة ، والدعاء قيل يف معركة.. عزائمهم

انجــاز مـا وعــده اهللا هبزيمـة األعــداء و، فجــو احلـديث ـــــ جـو انتــصار وغبطـة، واملفاجئـة
فكأهنا وثبات رسيعـة  وحركـات ، والنرص عليهم ـــ جاء مالئًام لقرص العبارات يف احلديث

. .وخلو احلديث من حروف املد سـاعد عـىل زيـادة يف الـرسعة واخلفـة يف الكـالم، خاطفة
  .فصارت األلفاظ والكلامت تعرب عن الدالالت التي حتملها

وإنـام تـرى ، مل يأت هبـذه الـصفات يف بنيـة النـداء اعتباطًـا وعبثـاً  )�(بي ومن ثم فالن  
فالـسجع هنـا يعـد اعرتافـًا هبـذه الـنعم . .عنرص القصد إىل اإلحياء والتأثري يف هذا االختيـار

                                                
كراهـة متـن لقـاء العـدو واألمـر بالـصرب عنـد : (،  بـاب)اجلهـاد والـسري: (كتـاب خرجه مـسلم يف  أ)   ١(

 ).١٧١٤(،  رقم )اللقاء
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 جمـري –منـزل الكتـاب (ويف وحدة اإليقاع احلاصـل بـني قـرائن الـسجع الـثالث ، اجلليلة
، ضفي عىل الـسجع شـعورًا بتـشابه هـذه الـنعم وتـساوهياما ي)  هازم األحزاب–السحاب 

  .وأهنا حلقة واحدة من جليل عطائه وفيض منته سبحانه
عىل أن السجع يف هذا الدعاء النبوي يعد مثًال للسجع غري املتكلـف ؛ ألنـه جـاء عـىل   

  فلم يمنع من اخلشوع يف الدعاء ، بدون قصد إليه، سبيل االتفاق
 « :)�(ني عىل السجع قوله املب) �(ومن دعائه 

«   
بواســطة ، أســباب الوقــوع  يف الــذنب) �(يف هــذا احلــديث الــرشيف استقــىص الرســول   

 إىل اإلرساف  )احلمـق ورسعـة الغـضب(واجلهـل بمعنـى ، )الذنب(قي من اخلطيئة بمعنىالرت
ومـا أنـت (إىل مـا اهللا تعـاىل أعلـم بـه مـن الـذنوب يف قولـه ، يف الذنب الذي يعم سائر الـذنوب

  .تصعيدًا للمعني إىل أبعد غاية) أعلم به مني
 إىل رغبتــه اجلاحمــة ممــا يــشري) هـزيل وجــدي(ثـم عــاد إىل اخلــاص بعــد العــام يف قولــه   

  .وطمعه األكيد يف شمول املغفرة لكل سيئاته وزالته
واملتوسـط يف ، وأول ما نلحظه يف هـذا الـدعاء تنـوع فقـرات الـسجع مـا بـني القـصري  

كـام خـالف يف ، ثم اختالف قافية السجع يف الفقرتني التاليتني هلـا، الفقرات اخلمس األوىل
  .ديث الرشيفقافية الفاصلتني األخريتني من احل

                                                
 .٢٩٨ / ٢٢: عمدة القاري : ينظر ) ١(
  ).٧٠٠٠: ( ،  رقم ) )�(من دعاء النبي : ( ،  باب )اآلداب : (كتاب  رواه مسلم،  ) ٢(
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وجتـاوب موسـيقي األلفـاظ مـن ، واإليقاع الصويت يف احلديث بارز بصورة واضـحة  
لنتأمـل مـا يـسمى بالفاصـلة . .خالل السجع وتصاعدها مـع تـصاعد املعنـى بـارز للعيـان

باإلضــافة إىل الــسجع يف ختــام تلــك ، يف ثنايــا اجلمــل) اليــاء(حيــث تكــرار الداخليــة 
، ) خطــئ عمــدي– جــدي هــزيل – إرسايف يف أمــري – وجهــيل خطيئتــي(اجلمــل يف قولــه 
مـا قـدمت ومـا أخـرت  ــــ  ومـا (: يف ثنايا اجلمل وختامهـا يف قولـه) التاء(وكذلك تكرار 

وواضح مـا تـضفيه هـذه الفاصـلة ، وكأن الكالم سجع يف سجع.  .)أرسرت  وما أعلنت 
ي تعـد بمثابـة القـوة التعزيزيـة  والت، الداخلية من ثراء نغمي عىل اجلانب املوسيقي لأللفاظ

ممـا . .والغاية منهـا توزيـع  الـنغامت املوسـيقية عـىل طـول اجلمـل، للسجعة يف هناية الكالم
ويبعث يف قلبه السكينة حني تقابلـه هـذه الفواصـل الداخليـة قبـل ، يمنح القارئ الطمأنينة

رتكـزات واملحطـات  تقـوم مقـام امل"السجعة األصلية فال يصطدم هبا بغتـة ؛ ألهنـا حينئـذ 
  . "النفسية معنى وموسيقى 

حـني ، وهي رسعة تنسجم وحال املؤمن، واإليقاع يغلب عليه جانب الرسعة واخلفة  
  .ويقلع عن ذنبه، يرسع بالرجوع إىل ربه

                                                
دراسـة (ديـر املـالك: ينظـر. فظ الفاصلة أو السجعة يف حـشو الـنصهي تكرار ل: الفاصلة الداخلية)  ١(

دار الشؤون الثقافية العامة ــــ : حمسن أطيمش/،  د)نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعارص
 .م١٩٨٦ثانية : العراق،  ط

ثانيـة :  عـامن،  ط –دار عامر للنـرش والتوزيـع : ،   ط ١٥٩: حممد احلسناوي /الفاصلة يف القرآن،  د)  ٢(
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١
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متتابع املعاين حتى لكأن الكـالم ، مسلسل الفكرة، واحلديث الرشيف متوازن العبارة  
ولذلك كان وقعه يف النفـوس .. وسالمة تأليفه ماء يتحدر، وعذوبة ألفاظه، بسهولة سبكه

            حيــث ، فالعبــارة متوازنــة، وتــرداده عــىل األلــسنة أســهل، وأثــره يف القلــوب أبــني، أمكــن
 –جهـيل (انظر ،  ختمت كل مجلة بكلمة متاثل يف وزهنا ما ختمت به اجلملة السابقة عليها"

جتـد وزن )  أعلنـت–أخـرت (وانظـر ، )نـديع– عمـدي – جـدي – هزيل – مني –أمري 
ولــو أن مولعًــا بالتالعــب اللفظــي عمــد إىل هــذا التــوازن الــصويت ، هــذه الكلــامت واحــداً 

ولكنه جاء عىل البدهية يف الـدعاء النبـوي الـذي تـوفر ، ..الدقيق لتكلف دون الوصول إليه
     يــه فأحــسن فــسبحان مــن أدب نب، ومجــال التعبــري، وحــرارة العاطفــة، عــىل عمــق الفكــرة

  . "تأديبه 
 الـسجع "إذ ، وكـساه هبجـة، كام أن قرص السجع يف هذا احلديث الرشيف زاده حسناً   

ووعـورة ، وعـزة اتفاقـه، لصعوبة إدراكه، ومتكنه يف الصناعة، القصري يدل عىل قوة املنشئ
 خفـاء وال، لقرب توارد الفاصلتني عىل السمع، وأحىل موقعاً ، ثم هو أمجل صورة.. مذهبه

فتظــل األذن ، يــشعر أننــا بانــسجام حــارض دائــامً ، يف أن تواليهــا بــرسعة يف أزمنــة متــساوية
  . "مهدهدة دون أن يفاجئنا أي يشء غري منتظر

جـدي ـــــ (ومما زاد السجع هنا حـسنًا ومجـاالً اقرتانـه بالطبـاق وقيامـه عليـه يف قولـه   
أنـت ) (مـا أرسرت ـــــ مـا أعلنـت) (ما قـدمت ـــــ مـا أخـرت) (خطئي ــــ عمدي) (هزيل

                                                
 ).بترصف  ( ١٢٢: عبد الرازق فضل / من بالغة الدعاء النبوي،  د ) ١(
 . م١٩٧٩،  دار املعارف،  مرص ١٢٨: عبد الفتاح الشني / البديع يف ضوء أساليب القرآن،  د ) ٢(
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ويكـشف عـن ، والتـضاد يفيـد اإلحاطـة بالـذنب وإحـصائه كـامالً ) املقدم ــــ أنت املـؤخر
  . يف املغفرة التامة الشاملة)�(رغبه الداعي 

فالفواصـل ، كام خالفت القافية يف الفاصلتني األخريتني الختالفهام يف املعنى ملا سـبق  
أما الفاصـلتان األخريتـان فتتحـدثان ، غفرة من اهللا لسائر الذنوباألوىل تقوم عىل طلب امل

كـام يالحـظ . .ومـن ثـم تغـريت الفاصـلة تبعـًا للمعنـى، يف العفو واملغفرة عن قدرته 
مـع أنـه ، عـن سـجعة الفواصـل الـسابقة عليهـا) ما قدمت ـــ أعلنـت(اختالف السجعة يف 

الذي هو طلب املغفـرة لـسائر ، ع للمعنىجيمعهام معنى واحد وال أرى هذا الترصف إال تب
  .الذنوب واآلثام عىل اختالف أصنافها وأشكاهلا

 " :)�(وتأمل هذا الدعاء الرشيف وبنائه عىل السجع املرصع ىف قوله 

" .  
ويعـىل مـن قيمتـه بأسـلوب ، احلديث الذي بني أيدينا يرشدنا إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا  

والرتهيــب مــن التقتــري ، الرتغيــب يف العطــاء واإلنفــاق. .جيمــع بــني الرتغيــب والرتهيــب
، وبـذلك تـسخو النفـوس، ودعا للمسك بـالتلف،  للمنفق باخللف)�(فدعا ، واإلمساك

  .وحتارب شح نفسها، وتطيب
من حيث بناء صورته الكليـة ، واحلديث الرشيف يقوم عىل مستوى رفيع من البالغة  

فكـان للـسجع ، أمـا عـىل املـستوي الـصويت، عىل مزايا تتعلق باجلانبني الرتكيبـي والـصويت
ح الصورة وجتليتها من خـالل التنـاغم الـذي حـصل مـن تـساوي املرصع أثر كبري يف إيضا

                                                
َكاِة : ( كَِتاُب أخرجه مسلم  )  ١(   ) ١٠١٠: (،  رقم  )يف املنفق واملمسك: (  ،  باب )الزَّ



 

 - ١٨٧٦ -

، )  (وقوله ) (بني قوله ، الفقرتني تساويًا تامًا 
  .وال نقصان، وال زيادة، وال تأخري، حيث ال تقديم

 نغمـة صـوتية والنغمة العذبة الشجية الناجتـة عـن وجـود، ومن ثم نجد اإليقاع املؤثر  
مـساوية لــ )اللهـم(فكلمـة ، ناشئة عن التساوي يف الـوزن والتقفيـة بـني الطـرفني، متشاهبة

وكـذلك ، وزنـًا وتقفيـة) ممـسكا(مساوية لــ ) منفقاً (و، )أعط(مساوية لـ )أعط(و، )اللهم(
 وال، فالتوازن يف احلديث حاصل يف مجيـع جزئياتـه. .وزنًا وتقفية) تلفاً (مساوية لـ ) خلفاً (

الــدقيق والتــوازن الــشجي يعطــي اللوحــة املرســومة مجــاالً يــأرس شــك أن هــذا التــوازي
  .وإقرارها يف العقول واألفكار، ويعمل عىل متكني املعاين يف األذهان، الناظرين

نجـد اجلنـاس ، مـن االتفـاق يف الـوزن والقافيـة)  تلفـاً –خلفـًا (وفضًال عام يف الفاصلتني   
وهي مناسـبة بالتـضاد حيـث التفـاوت بـني املعنيـني ، ناسبة بني املعنينيالذي يشعر بامل، الناقص

واآلخـر يرهـب مـن ، ويشعر بالرضـا واملحبـة للمعطـى، فاألول حيث عىل العطاء، مدحًا وذما
وهو ما أكـده . .ويبخل به عىل من وهبه وأعطاه ً، ويشعر بالسخط عىل من يمنع ماله، اإلمساك

ــني ــني اجلملت ــضاد ب ــؤ، الت ــذي ي ــىوال ــحًا يف املعن ــة يف ، دي دورًا واض ــرة العام ــدعم الفك وي
ــديث ــروف.  .احل ــاء احل ــني متعــادلني يف بن ــىل مقطع ــي ع ــديث مبن ــى ، فاحل ــضادين يف املعن مت

  .وكان بناء السجع عىل املقابلة ؛  فزاد املعنى بيانًا ووضوحًا وعمقاً ، واملضمون
يعطـي املتلقـي تـصورًا كـامًال  ،وال شك أن اجتامع النموذجني املتقـابلني يف سـياق واحـد  

 تعطي للـنفس البـرشية جمـاالً "ألن املقابلة ، ويقنعه باختيار أهيام أفضل، ملعرفة حقيقة السلوكني
وأهيــام أوىل ، ليــأيت بعــد ذلــك احلكــم عــىل أهيــام أحــق باالتبــاع، للتفكــري يف الــشيئني املتقــابلني

                                                
 .١/١٠٥: الربهان يف علوم القرآن: ينظر . هو مراعاة الوزن يف مقاطع الكالم دون التقفية: التوازن) ١(
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حتي تفـيض بـك ، أو املتقابلني، النقيضني فن يدعوك لدراسة " فهي يف احلقيقة ."باالختيار 
     هـذه الدراســة إيل مزيــد مــن العنايــة واإلمعــان واالقتنــاع بــالطرف الــذي جــاء الكــالم ليحثــك 

  . "عليه 
فـضال عـن قيامهـا عـىل ،  ولذا كانت املقابلة من أبرز طرق العـرض يف احلـديث الـرشيف  

ممـا يبعـث ، رتتب عليهام قـائًام أمـام العـنيواملصري امل، حيث جتعل الفرق بني السلوكني، السجع
  .وشح النفس، والتقتري، وحماربة اإلمساك، ومضاعفة العطاء، عىل املسارعة إىل اإلنفاق

حـني ، هذا باإلضافة إىل ما تركته املقابلة من أثر بٍني عىل األسلوب من ناحيـة الـشكل  
، فاجلملتـان متوازيتـان، أضفت عليه نمطًا مـن التـوازن الـصويت الفريـد لـه حـسنه وهبـاؤه

بـام . .وخيلب األلباب، يأرس األسامع، والتقابل بينهام حيدث أثرًا صوتيًا وإيقاعًا أخاذًا قويًا 
يزيــد مــن تالحــم ، وســبكه ســبكًا قويــاً ، هلــذه املوازنــة مــن أثــر قــوي يف تــرابط األســلوب

  .واتصاهلا اتصاالً قويًا معرباً ، وترابط معانيه، احلديث
«  :)�(لسجع يف الدعاء النبوي قولـه ومن أمثلة ا

«  .  
إن مـن ينظـر يف الـنص ألول وهلـة جيـد أن الـسجعات فيـه قـد تركـت أثـرًا جلـيًال يف   

، كـام يلحـظ أن هـذه الـسجعات قـد تتابعـت وترادفــت، وقـوة الرتاكيـب، سـالمة األلفـاظ
  .و تطرب له األذن، يستحسنه السمع، يًا متناغامً فأشاعت جوًا موسيق

                                                
 .٢٢٨:  بن عييس باطاهر / املقابلة يف القرآن الكريم،   د ) ١(
 .٤٦١: حممد أبو موسى / رشح أحاديث من صحيح البخاري،  د ) ٢(
  ).١٤٢٥: ( ،  رقم )اْلُقنُوِت ِيف اْلِوْتر (  : اُب بَ رواه أبو داود،   ) ٣(
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كام ال خيفى ما أشاعه السجع يف نـسق الكـالم مـن مجـال اإليقـاع واجلـرس املوسـيقي   
حيث ختام مجل الدعاء مجيعهـا بحـرف التـاء ، ويريح اآلذان، بام يستهوي األسامع، األخاذ

وأنغامًـا شـجية ، ى عذبةفتعطي الدعاء موسيق، الذي يمنحه نغمة موحدة مع مقام القنوت
 يف خـضوع وإقباهلا عىل اخلـالق ، تعني عىل انفعال اإلمام واملأمومني وصفاء نفوسهم

  .وخشوع كاملني
مـع تقـارب فواصـلة يف الـوزن ، كام ساعد قرص قـرائن الـسجع يف احلـديث الـرشيف   

عــىل )  تعاليــت– عاديــت – واليــت – قــضيت – أعطيــت – توليــت – عافيــت –هــديت (
وانتظامـه يف يـرس ، اء الدعاء الرشيف أنغامًا متساوية تساعد عىل ضـبط مقـاطع الـنغمإعط

  .ويقوى اخلشوع، بام جيلب اخلضوع، وسهولة
وإنـام ، ومن هنا أستطيع القول بأن السجع ليس قالدة يزان هبا الـنص األديب فحـسب  

ألدب فلـيس الغـرُض مـن الـسجع تقـديم صـورٍة أخـرى لـشكل ا"، هو جزء ال يتجزأ منه
فـاألدب يف الـسجع مـادة إخبـار . بقدر ما هو تقديم تـصوير آخـر ملفهـوم األدب ووظيفتـه

، اإليقاع باألصـوات: وهو باجلملة كالم بإيقاع يف معنييه، وموضع تنصيص، ومادة اعتبار
 أجنبـي ال متقبـل، عـىل أنـه طـرف مـن أطرافـه، والزج به يف نظام النص، واإليقاع باملتلقي

  ."عنه
ولـه أثـر ، ستطيع القول بأن السجع الـذي يـستدعيه الـسياق هـو أفـضل الـسجعكام أ  

ويـشحنها بانفعـاالت ،  بل يؤثر تأثريا كبريًا يف تـشكيل الـدالالت"، قوي يف تصوير املعنى

                                                
 .م١٩٧٢  تونس –،  دار اجلنوب للنرش ١٤٥: حممد اهلادي الطرابليس / حتاليل أسلوبية،  د ) ١(
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غري عادية جتعل هلا يف عرف األسلوبيني خـصوصية جتـاوز االنطبـاع الـذي حتدثـه اللغـة يف 
    "سياقها املوضوعي الصارم 

 إذا كانـت األلفـاظ "كام أؤكد عىل احتفاء البيان النبوي هبذا اللون مـن البـديع ؛ ألنـه   
فـإن الـنفس تـشتاق إىل ، وأناقـة وحـسن تـرنيم، ومعنـى كـريم، املسجوعة ذات رقة ورنني

فالـسجع فيـه ، )�(وهذا ما نجده يف حديث الرسول . .واألذن ترتاح إىل إيقاعها، سامعها
وتنـرشح ملـضامينه ، وتقـر برقتـه األسـامع، ترتاح إليه النفوس، ملعنىكريم ا، عذب اإليقاع

 ال يدانيــه قــول – قــصريًا كــان أو معتــدالً أو طــويًال –وهــو يف مجيــع حاالتــه ، ...الــصدور
   "وال يرقى إىل مستواه حديث برش ، إنسان

  

                                                
) ١٦(،  الـسنة ٢، جملة الدارة الـسعودية،  عـدد ١٣٩: حممد يونس عبد العال /من قضايا السجع،  د) ١(

 . هـ١٤١١ربيع األول 
 ).بدون ( الدار املرصية اللبنانية،  : ، ط ٧٧٧ – ٧٦٦: مصطفي الشكعة / البيان املحمدي،  د ) ٢(
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A 
كاشـفة إن تتبع جزئيات هذا البحث يفىض بنا إىل استخالص جمموعـة مـن النتـائج ال  

  : أمهها. عن أمهيته ىف الدرس البالغى
منهـا علـم ، أن علامء اللغة العربية عـاجلوا مـادة األصـوات ىف سـياق علـوم كثـرية)  ١      (

وكـان للعـرب منـذ فجـر التـاريخ بـاع ، وغريهـا. .وأصـول اللغـة ، وعلم النحـو، الرصف
، د الكثـري مـنهمومتيـزت جهـو، والـصوتى بخاصـة، طويل ىف جمال البحث اللغـوى بعامـة

وما النتائج التـى وصـلوا إليهـا ىف هـذا ، أمثال اخلليل بن أمحد وسيبويه وابن جنى وغريهم
  .املجال من البحث إال دليل عىل ذلك

ــانى ) ٢     ( ــاق املع ــن آف ــشف ع ــه ىف الك ــتجىل أمهيت ــصوتية ت ــة ال ــى للبالغ ــدور الفن أن ال
واملمتـدة ، يتجاهل حركته املتواصـلةوال يمكن ألى تذوق فنى أو عمل أدبى أن ، املختلفة

  .وتعطيه أثرًا قويًا ىف التأثري، فهى التى متنحه مذاقا خاصا، عىل طول النص
من حيـث جتـانس احلـروف ، أكد البحث روعة إيقاع احلديث الرشيف وموسيقاه) ٣       (

فـضًال عـن تـوازى فقـر احلـديث ، ومن حيث اختيار احلـروف املناسـبة للحـدث، وتقارهبا
حيـث املوازنـة الدقيقـة ، فكانـت لـه املرتبـة الثانيـة بعـد القـرأن الكـريم، لرشيف وتوازهنـاا

  .واملتناهية بني الفَقر والقرائن
أثبتت الدراسة ما لتكرار احلـروف والكلـامت مـن قيمـة سـاحرة ىف تقويـة اجلانـب  )٤     (

ــد، وإبــراز اجلانــب البالغــى، الــدالىل ــوع مــن التكــرار فري يــل عــىل ذوق وفيــه دل، وهــو ن
  .ونظرته السوية) �(النبى

ولكنـه ، توصلت الدراسة إىل أن احلـديث الـرشيف بـه سـجعًا كـام بـالقرآن الكـريم) ٥    (
ألهنـم كـانوا يريـدون مـن جعـل ، )�(خيتلف عن سجع الكهان الـذى هنـى عنـه الرسـول 
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الـسجع دون النهـى عـن ، فكان النهـى عـن األسـجاع املتكلفـة، واحلق باطالً ، الباطل حقاً 
  .نفسه
وعــىل بعــض ، لقـد تركــز علـم األصــوات ىف األعــم األغلـب عــىل علــم البـديع)  ٦(  

، والتـى كانـت ميـدانا فـسيحا للنظـر والـدرس مـن منطلقـات لغويـة، ظواهر علم املعـانى
والتى حتتوى عىل عمل عظيم ما زال ينتظر الباحثني الواعدين من أبناء ، ومعطيات صوتية

  .هذه األمة
وأن جيعلـه ، واهللا أسـال أن ينفـع هبـذا اجلهـد،  قـد أصـبت فـيام عرضـتفلعـىل: وبعد  

كـام أسـأله سـبحانه أن ، وحجـة لنـا ال علينـا، وشفيعا لنا يوم نلقاه، خالصا لوجهه سبحانه
وأستغفره سبحانه مما طغـى بـه ، وحسن اخلامتة، والعمل الصالح، يلهمنا دائام القول النافع

  .والحول وال قوة إال باهللا العىل العظيم،  ذلك والقادر عليهإنه وىل، أو زل به الفكر، القلم
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�� �
)١ (  
الدار العربيـة ، عدنان حسني قاسم/د،  االجتاه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب ) ٢(

 ).ط. د(مرص، للنرش والتوزيع
 نوفـل مؤسـسة، عبد احلميد جيـدة / د ، االجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعارص ) ٣(

 . م١٩٨٠ بريوت –
  . م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨رابعة  -احللبي : ط، للسيوطي ، اإلتقان يف علوم القرآن ) ٤(
جملـة جامعـة الـشارقة للعلـوم الـرشعية ، رشـاد حممـد سـامل، األداء الصويت يف العربية ) ٥(

   .م٢٠٠٥، ٢العدد ، ٢جملد ، اإلنسانية
 –بـريوت (ة الكتب الثقافيـةمؤسس، أبو عبد اهللا السعيد املندوه/ت، اآلداب للبيهقي ) ٦(

 .م١٩٨٨ هـ  ـــ ١٤٠٨أوىل : ط) لبنان
ـــالمي ) ٧( ـــبح/ د ، األدب اإلس ـــىل ص ـــىل ع ـــست، ع ـــة األوف ـــي لطباع ـــابع حلب             ، مط

 . م١٩٩٩/  هـ ١٤١٩
الطبعـة ،  القاهرة  -دار الرشوق ، بكري شيخ أمني/ الدكتور ، أدب احلديث النبوي ) ٨(

 .م١٩٧٩ -الرابعة
، بـريوت، دار البشائر اإلسـالمية، حممد فؤاد عبد الباقي/ت، بخارياألدب املفرد لل ) ٩(

 .)م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩(ثالثة : ط
ط أويل ، ط مكتبـة الثقافـة الدينيـة، حممـد عبـد العزيـز اخلـوىل/ د ، األدب النبوي ) ١٠(

 . م٢٠٠٣ هـ ــ ١٤٢٣
ــــساري  ) ١١( ــــاب : ط، )رشح صــــحيح البخــــاري للعــــسقالين (إرشــــاد ال  دار الكت

  هـ ١٣٢٣)  لبنان–بريوت (العريب
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ــة ) ١٢( ط أوىل  ، املــدين : حممــود شــاكر ط: ت، عبــد القــاهر اجلرجــاين ، أرسار البالغ
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٢

دار احلــصـاد : ط، أمحــد زرقــة، )أصــول اللغــة العربيــة(ضــمن ، أســـرار احلــــروف ) ١٣(
 .م١٩٩٣أوىل: ط، للنرش والتوزيع ـــ دمشق

، القـاهرة، دار الفكر العريب، إسامعيل عز الدين .د، األسس اجلاملية يف النقد األديب ) ١٤(
 . م٢٠٠١ثالثة  : ط

املؤسـسة ، جميـد عبـد احلميـد نـاجى/د، األسس النفسية ألساليب البالغـة العربيـة ) ١٥(
 .م١٩٨٥اجلامعية للدراسات ـ بريوت 

الفجالـة ـ (دار هنـضة مـرص ، أمحـد أمحـد بـدوي. د، أسس النقد األديب عند العـرب ) ١٦(
 .)ت.د) (القاهرة

 الــدار -مركـز اإلنـامء احلـضارى ، منـذر عيـاش / د ، حتليـل اخلطـاباألسـلوبية و ) ١٧(
 .م٢٠٠٢أوىل : ط، البيضاء

ؤسسة العربية للتوزيع والنـرش ـــــ امل، إبراهيم خليل/ د ، األسلوبية ونظرية النص ) ١٨(
  .م١٩٩٧أوىل : ط، بريوت

 . م١٩٨٩ هـ  ـــ ١٤٠٩ أوىل : ط ، أمحد عىل صالح/ د ، األسامء احلسنى  ) ١٩(
: ط، دار املعــارف: ط، عبـاس حممــود العقـاد، تمعـات يف اللغــة واألدبأشـتات جم ) ٢٠(

 .)بدون ( سادسة 
  . م١٩٦٣، ط أوىل، ٢٠٩: عبد الرمحن أيوب، أصوات اللغة ) ٢١(
:    ط، القاهرة–مكتبة األنجلو املرصية : ط، إبراهيم أنيس / د، األصوات اللغوية ) ٢٢(

  .م١٩٦١رابعة  
، األردن، عـامن، دار الـرشوق،  عودة خـرضناضم: األصول املعرفية لنظرية التلقي ) ٢٣(

 .م١٩٩٧أوىل : ط
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                      – القــــاهرة –دار الفكــــر العــــريب ، عبــــد الكــــريم اخلطيــــب، إعجــــاز القــــرآن ) ٢٤(
  .بدون ، األوىل : ط

ت ، )ضـمن ثـالث رسـائل يف إعجـاز القـرآن ( ، للخطـايب، إعجاز القرآن الكريم ) ٢٥(
 ثالثــة: ط،  القـاهرة– دار املعــارف : ط، وحممــد زغلـول سـالم، حممـد خلـف اهللا/

  .م ١٩٧٦
 –دار الكتـاب العـريب ، مـصطفى صـادق الرافعـي، إعجاز القرآن والبالغة النبويـة ) ٢٦(

 . م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٥، ٨: ط، بريوت
، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة، ترمجـة حيـاة رشارة ، األفكار واألسلوب تشيرشون ) ٢٧(

 .١٩٨٢، بغداد
املكتبـة ، إحـسان عبـاس/ترمجـة د،  أ مـاثلني. ف–د  س الشاعر الناق. ت–أليوت  ) ٢٨(

 . م١٩٨٢)  بريوت–صيدا (العرصية
حممد عبد املـنعم خفـاجي  ـــــ /ت، للخطيب القزويني، اإليضاح يف علوم البالغة ) ٢٩(

  .م١٩٩٤ هـ  ــــ ١٤١٤ثالثة : ط، )بريوت(دار اجليل
ــة ) ٣٠( ــدا ري/د، اإليقــاع يف القــصة القرآني ــراهيم جن ــة املوقــف األ، إب  – ١٨٦: ديبجمل

 . م٢٠٠٢ ترشين الثاين –دمشق ، ١٧٣
اهليئـة : ط، مجيـل عبـد املجيـد/ د ، البديع بني البالغة العربيـة واللـسانيات النـصية ) ٣١(

  . م١٩٩٨املرصية العامة للكتاب 
ــاح الشــني/ د، البــديع يف ضــوء أســاليب القــرآن ) ٣٢( دار الفكــر : ط، ١٦٧: عبــد الفت

  .م٢٠٠١ هــ  ـــــ١٤٢٢العريب ــــ  القاهرة  
 عىل املوقع اإللكرتونى،  البديع والتشكيل الصويت ) ٣٣(

)٨٤٢٦٤٠ ) ٣٤/er/page/sa.eby.yqg//: http  
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دار املعرفـة ، حممد أبو الفـضــل إبـراهيم/ت، للزركيش، الربهان يف علـوم القــرآن ) ٣٥(
 .)بدون ( ثانية : ط،  بيــروت–

: ط، الـصعيديعبـد املتعـال ، بغية اإليـضاح لتلخـيص املفتـاح يف علــــوم البالغـة ) ٣٦(
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦سابعة عرشة  : ط، مكتبة اآلداب

ــنص ) ٣٧( ــم ال ــاب وعل ــة اخلط ــضل/ د ، بالغ ــالح ف ــة ، ص ــامل املعرف ــت -ع        - الكوي
 . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٤

  . م١٩٨٠ – القاهرة -دار نعامن ، عىل حسن العامري/ د ، بالغة الرسول ) ٣٨(
ـــم ) ٣٩( ـــرآن الكريــ ــصوتــية يف القـ ــة ال ـــد /د، البالغ ــاديحممـ ـــيم ش ــرشكة ، إبراهــ ال

  .م١٩٨٨هـ ــــ ١٤٠٩ أوىل : ط، )الرسالة( اإلسالمية لإلنتاج والتوزيع واإلعالن
ط ، منشأة املعارف باإلسكندرية، منري سلطان/ د ، بالغة الكلمة واجلملة واجلمل ) ٤٠(

 . م١٩٩٣، أوىل
دار  ،فـضـــل حـســن عبــاس/د، )علـم البيـان والبــديع(البالغـة فنونــــها وأفناهنــا ) ٤١(

  .م١٩٨٧الطبعة األوىل  ، )عامن ـــ األردن(الفرقان 
 –مطبعة األمانـة ، عىل عىل صبح/ د ، البناء الفني للصورة األدبية عند ابن الرومي ) ٤٢(

  .م ١٩٧٦-أوىل : ط
             - الفــصحى دار، عـــىل عــرشي زايـــد/ د ، بنــاء القـــصيدة  العربيــة احلديثـــة ) ٤٣(

  .م١٩٧٧القاهرة 
ــة يف ) ٤٤( ــة اإليقاعي ــرآينالبني ــلوب الق ـــب/ د ،  األس ــسالم الراغـــــــ ــد ال ــسخــة ، عب ن

 php .file؟ file & library= system. لكــرتونخمطوطــة عــىل املوقــع اإل

download/c.Syria Isla.www. 
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رسـالة ماجـستري خمطوطـة يف ، مسعود وقاد، البنية اإليقاعية يف شعر فدوى طوقان  ) ٤٥(
ـــا  ـــة وآداهب ـــة العربي ـــة –اللغ ـــة ورقل ـــسانية - جامع ـــوم اإلن ـــة اآلداب والعل          كلي

  .م٢٠٠٣-٢٠٠٣
العـددان ، جملة الـرتاث العـريب، حممد حرير/ ا ، البنية اإليقاعية ومجاليتها يف القرآن ) ٤٦(

 . م٢٠٠٥ عام ١٠٠ – ٩٩
 .)بدون ( ، الدار املرصية اللبنانية: ط، مصطفي الشكعة / د ، البيان املحمدي ) ٤٧(
 مكتبــة –اهليئـة املــرصية العـام للكتـاب ، ام حـسن متــ/ د ، البيـان يف روائـع القـرآن ) ٤٨(

 . م٢٠٠٢سنة ، األرسة
 .هـ١٤٢٣  بريوت  – دار ومكتبة اهلالل   : ط، للجاحظ، البيان والتبيني ) ٤٩(
دار العلـم ، أمحد عبـد الغفـور عطـار/ت، تاج اللغة وصحــاح العــربية للجوهري ) ٥٠(

 . م١٩٨٧هـ ــ١٤٠٧رابعة :  بريوت ط–للماليني 
ــــل أ ) ٥١( ــــلوبية  حتالي ــــيس/ د ، س ــــادي الطرابل ــــد اهل ــــرش ، حمم ــــوب للن                 –دار اجلن

 .م١٩٧٢تونس 
املجلس األعـىل للـشئون ، حفني رشف/د: حتقيق،  حترير التحبري البن أيب األصبع ) ٥٢(

 . هـ١٤١٦اإلسالمية  
، عـصام الـصبا بطـي/ت ، للمبـاركفوري )رشح جـامع الرتمـذي(حتفة األحوزي  ) ٥٣(

 .م٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢١أوىل : ط، رة القاه–دار احلديث 
جملـة آفـاق عربيـة ، قاسم الربسيم/ د، )أنشودة املطر ( الرتكيب الصويت يف قصيدة  ) ٥٤(

 . م١٩٩٣ -)٥(  العدد –
، عبد اخلالق حممـد العـف/ د ، تشكيل البنية اإليقاعية يف الشعر الفلسطيني املقاوم ) ٥٥(

ـــة اآلداب  ــــ كلي ـــة اإلســـالمية ـ ـــة اجلامع ـــسط( جمل ــــ فل ـــزة ــ ـــد ، )ني غ                 ، )٩(جمل
  . م٢٠٠١)  ٤( عدد
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، يارس املالح/ ترمجة د، سلامن حسن العاين / د ، التشكيل الصويت يف اللغة العربية ) ٥٦(
   .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣)  السعودية –جدة  (–النادي األديب الثقايف : ط

  .م ١٩٨٠تاسعة : ط، دار املعارف: ط، سيد قطب / أ ، التصوير الفني يف القرآن ) ٥٧(
 . م١٩٥٦أوىل : دار مرص للطباعة ط، فؤاد زكريا، التعبري املوسيقي ) ٥٨(
 أوىل  : ط، دار اهلـدى للكتـاب، سيد خـرض / د ، التكرار اإليقاعي يف اللغة العربية ) ٥٩(

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٨
   .م١٩٣٣دار الطباعة احلديثة  : ط، إبراهيم حممد اخلويل / د ، التكرار بالغة ) ٦٠(
جـودة مـربوك /د )ائد القدس لفاروق جويدة نموذجاً قص(التكرار ومتاسك النص ) ٦١(

 .م٢٠٠٨أوىل : ط،  القاهرة–مكتبة اآلداب ، حممد
ــــــري والتــــــأثري ) ٦٢( ــــــر بــــــني املث ــــــة : ط، التكري                        أوىل:  ط– دار الطباعــــــة املحمدي

  . م١٩٨٧  - هــ  ١٣٩٨
خمطوطــة ، فــايز عــارف القرعــان/د، التكــوين التكــراري يف شــعر مجيــل بــن معمــر ) ٦٣(

  .م١٩٩٦ )٦(العدد ، )١١(: املجلد، بمجلة مؤتة
ـــــه األديب  ) ٦٤( ـــــرون  ، التوجي ـــــسني وآخ ــــــه ح ــــــريية –طــ ـــــة األمـــــــ                   -  املطبع

 . م١٩٥٢ –القاهرة 
 .)  ت .د( ، دار الرتاث، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي  ) ٦٥(
مقـال يف ، مـود عبـد اهللالـسعيد حم/د، جدوى الوزن والقافية يف الصياغة الـشعرية ) ٦٦(

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، شوال  )١( عدد، جملة الدارة السعودية
ـــة  د  ) ٦٧( ـــة البالغي ـــة والقيم ـــني الدالل ـــاظ ب ـــرس األلف ـــامل/ ج ـــب س ـــد اهللا رج                   ، عب

  . م١٩٩٩  –أوىل : ط
مــاهر / د ، جــرس األلفــاظ وداللتهــا يف البحــث البالغــي والنقــدي عنــد العــرب ) ٦٨(

    . م١٩٨٠بغداد، دار الرشيد للنرش، مهدي هالل
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، )األردن(جملـة أقـالم ، موسى ربابعـة . د،  فقط٢مجاليات األسلوب يف رواية جمرد ) ٦٩(
  .م١٩٩٨ لسنة ٣العدد 

جملة كلية اآلداب والعلوم ، دهنون أمال/ أ ، مجاليات التكرار يف القصيدة املعارصة ) ٧٠(
بـــسكرة ، عـــريب قـــسم األدب ال-جامعـــة حممـــد خيــرض، اإلنــسانية واالجتامعيـــة

 . م٢٠٠٨، ٣ – ٢عددان ، )اجلزائر(
املجلـد ، ) فـصول(جملـة ، حممـد حـافظ ديـاب، )مجاليات اللون يف القصيدة العربية ) ٧١(

 .  م١٩٨٥) ٢(العدد ) ٥(
ــاعي، )التــشكيل والتأويــل(مجاليــات املعنــى الــشعري ) ٧٢( ــد القــادر الرب املؤســسة ، عب

 .م١٩٩٩أوىل: ط، العربية للدراسات والنرشـــــ بريوت
،  دمـشق– سـوريا –دار املكتبـي ، أمحد زكريا ياسوف/ د ، مجاليات املفردة القرآنية ) ٧٣(

  . م٢٠٠٩ هـ ــــ  ١٤٣٠، ثالثة : ط
صـيدا ــــ  ( املكتبـة العـرصية ، جواهر البالغة يف املعاين والبيـان والبـديع للهاشـمى ) ٧٤(

 . م١٩٩٩ هـ ــــ  ١٤٢٠أوىل: ط، )بريوت 
  .)  ط  .د( ، حممد زغلول سالم/ حتقيق ، بينجم الدين احلل، جواهر الكنز ) ٧٥(
املكتـــب : ط، حممـــد الـــصباغ/د، )كتبـــه، بالغتـــه، مـــصطلحه(احلـــديث النبـــوي  ) ٧٦(

  . م١٩٩٠ هــ  ـــ١٤١١اإلسالمي 
دار : ط، عز الـدين عـىل الـسيد/  د ، احلديث النبوي الرشيف من الوجهة البالغية ) ٧٧(

     .م١٩٨٤ هــ  ـــ ١٤١٤أويل: ط، اقرأ ــــ بريوت
 . م١٩٦٥الثانية :  ط – احللبي :  ط–عبد السالم هارون / ت ، احليوان للجاحظ ) ٧٨(
،  دار ومكتبـة اهلـالل: ط، عـصام شـعيتو/ت، البن حجة احلمـوي، خزانة األدب ) ٧٩(

 .م١٩٨٧ط أوىل، بريوت
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، مكتبـة الرشـد، حممد أبو العـال احلمـزاوي/ د ، اخلصائص البالغية للبيان النبوي ) ٨٠(
  خمطوطة عىل االنرتنتنسخة،  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

 ١٠٤٦/٨٨٨٥/Sharia/net.alukah.www//: http 
منـشـــورات احتــــاد ، حـسن عبـاس / د ، خصائص احلـــروف العـــربية ومعانيها ) ٨١(

 . م١٩٩٨الكتاب العـــــرب 
 .ط  رابعة ، مة للكتاباهليئة املرصية العا: ط، اخلصائص البن جني ) ٨٢(
دار عـامر للنـرش ، غـانم قـدوري حممـد/د، الدراسات الصوتية عند علامء التجويـد ) ٨٣(

  ).م٢٠٠٧هـ ـــ١٤٢٨(ثانية: ط، والتوزيع
،  بغـداد–دار الشئون الثقافية العامة : ط، ) ضمن كتاب املورد (دراسات يف اللغة   ) ٨٤(

  .م١٩٨٦أوىل : ط
  .م١٩٨٦تاسعة : ط، دار املعارف، برش كامل حممد / د ، دراسات يف علم اللغة ) ٨٥(
ــة يف علــم البــديع ) ٨٦( دار خفــاجي ، الــشحات حممــد أبــو ســتيت/د، دراســات منهجي

 .م١٩٩٤هـ ـــ١٤١٤أوىل: ط، للطباعة والنرش
 القــاهرة – عــامل الكتــب : ط، أمحــد خمتــار عمــر/ د، دراســة الــصوت اللغــوي ) ٨٧(

  .)م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨(
دار األرقـم : ط، عبد اجلـواد طبـق/د، قرآنية دراسة بالغية يف السجع و الفاصلة ال ) ٨٨(

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣أوىل: ط، للطباعة والنرش
  .م١٩٦٣ثانية : ط، ةيمكتبة األنجلو املرص، إبراهيم أنيس/ داللة األلفاظ د  ) ٨٩(
 )ماجـستري(أطروحـة، عـامر حـسن الـسعد/د، داللة األنساق البنائيـة يف الرتكيـب ) ٩٠(

  .م١٩٩٥خمطوطة بكلية اآلداب ـ جامعة البرصة 
ـــرب ) ٩١( ـــد الع ـــة عن ـــة اللغوي ـــ/ د ، الدالل ـــاد عب ـــريم جم ـــضياء : ط، د الك             – دار ال

 .)بدون (  األردن
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  .م٢٠٠٢أوىل : ط، دار غريب القاهرة ، حممد حممد داود/ د ،  الداللة والكالم ) ٩٢(
 -عـصام الـدين الـصبابطي: ت، اض الصاحلني البن عالندليل الفاحلني لطرق ري ) ٩٣(

 .هـ١٤١٩أوىل:  ط–دار احلديث ـــالقاهرة : ط
حمـسن /د، )دراسـة نقديـة للظـواهر الفنيـة يف الـشعر العراقـي املعـارص( دير املالك ) ٩٤(

 .م١٩٨٦ثانية : ط، دار الشؤون الثقافية العامة ــــ العراق: أطيمش
  .رابعة: ط، دار املعارف، حممد عبده عزام/ ت ،  ديوان أبى متام برشح التربيزى ) ٩٥(
    . بدون– أوىل : ط،  بريوت –دار صادر ، ديوان الفرزدق ) ٩٦(
              – بــريوت –دار صــادر : ط، للجــاحظ، رســائل إخــوان الــصفا وخــالن الوفــا ) ٩٧(

  . م١٩٥٧ط 
ــاحظ ) ٩٨( ــائل اجل ــق، رس ــارون ، حتقي ــد ه ــسالم حمم ــد ال ــانجي : ط، عب ــة اخل       –مكتب

 .أوىل:  ط–ة القاهر
بعلـم مراتـب احلـروف وخمارجهـا ، الرعاية لتجويد القراءة  وحتقيـق لفـظ الـتالوة  ) ٩٩(

ألبـى ، وتفسري معانيهـا وتعليلهـا وبيـان احلركـات التـي تلزمهـا، وصفاهتا وألقاهبا
ـــي ـــد مك ـــات/ت ، حمم ـــسن فرح ـــد ح ـــامر : ط، أمح ـــة : ط،  األردن–دار ع ثالث

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧
جملـة ، سـمري إسـتيتية/ د ، ) أصـول التفكـري البالغـي بحـث يف( روافد البالغـة   ) ١٠٠(

 - هـــ ١٤٢٢رجــب ، )٦( عــدد : النــادي األديب الثقــايف بجــدة، عالمــات ىف النقــد
  . م٢٠٠١سبتمرب 

) ماجـستري(أطروحـة ، هدى عطية عبد الغفـار، )دراسة أسلوبية(السجع القرآين  ) ١٠١(
 .م٢٠٠١بكلية اآلداب ـــ جامعة عني شمس 

ط ، ) لبنـان –بـريوت ( دار الكتـب العلميـة ، سنان اخلفـاجي رس الفصاحة البن  ) ١٠٢(
 . م١٩٨٢ هـ – ١٤٠٢، أوىل
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: ط، )لبنـان -بريوت(دار الكتب العلمية : ط، البن جني ، رس صناعة اإلعراب  ) ١٠٣(
  .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١أويل 

،  القاهرة–دار إحياء الكتب العربية ، حممد فؤاد عبد الباقي/ ت ، سنن ابن ماجة ) ١٠٤(
 .١٩٥٢أوىل : ط

، املكتبــة العــرصية: ط، حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد / ت ، ســنن أبــى داوود  ) ١٠٥(
  .بدون)  بريوت –صيدا (

بـريوت (دار الكتـب العلميـة : ط، أمحد حممد شاكر وآخـرون/سنن الرتمذي ت  ) ١٠٦(
 ).م١٩٨٧هـ ــ١٤٠٨(ثانية : ط) لبنان–

بريوت ــ (دار الكتب العلمية: ط، حممد عبد القادر/ت، للبيهقى، السنن الكربى ) ١٠٧(
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤ثالثة : ط، )لبنان

 –مؤسـسة الرسـالة : ط، حـسن عبـد املـنعم شـلبي/ت، للنسائي، السنن الكربى ) ١٠٨(
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١أوىل : ط، بريوت

ــــــة ) ١٠٩(                                 ،  دار الفرقــــــان–أمحــــــد نوفــــــل / د، ســــــورة يوســــــف دراســــــة حتليلي
 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩أوىل : ط

دار ، عيـد بلبـع/د، )مقدمة يف نظرية البالغة النبوية(ق وتوجيه داللة النص السيا ) ١١٠(
 .م٢٠٠٨ هــ  ـــ  ١٤١٩أويل : الكتب املرصية ـــ ط

دار املعـارف : ط، محد مجال العمري/ د ، السرية النبوية يف مفهوم القايض عياض ) ١١١(
  . م١٩٨٨ القاهرة –

حممـد /د، ) األولدراسة يف سـمت الكـالم(رشح أحاديث من صحيح البخاري  ) ١١٢(
 .م٢٠٠١-هـ١٤١٢أوىل : ط، مكتبة وهبة: ط، حممد أبو موسى

ــك ) ١١٣( ــام مال ــأ اإلم ــىل موط ــاين ع ــاين، رشح الزرق ــة ، للزرق ــة الديني ــة الثقاف  –مكتب
 .م٢٠٠٣ هـ ــــ١٤٢٤ط أوىل ، بالقاهرة
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دار املنــار : ط، وحممــد شــحاتة، صــالح عويــضة/ت، رشح النــووي عــىل مــسلم ) ١١٤(
 .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣: ط، للطبع والنرش

مكتبة منيمنة ، إبراهيم  الشون: ترمجة، إليزابيث دور، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ) ١١٥(
 .م١٩٦١ــــ بريوت 

، الشعرية عنـد الـسلجامين يف كتـاب املنـزع البـديع نحـو تأصـيل للـشعرية العربيـة ) ١١٦(
ـــسة ـــوك، حممـــود دراب ـــاث الريم ـــة أبح ـــث بمجل ـــد ، بح ـــدد، )١٧(جمل          ، )٢(ع

 . م١٩٩٩
 –سلـسلة عـامل املعرفـة ، حسن عز الدين : ت، والرتج أونج، هية والكتابية الشفا ) ١١٧(

 . م١٩٩٤ فرباير – ١٨٢عدد 
دار الكتـاب العــريب ، أمحــد إبـراهيم موســى/د، الـصبغ البـديعي يف اللغــة العربيـة ) ١١٨(

 .م١٩٦٩هـ ــ ١٣٨٨ القاهرة، والنرش للطباعة
: ط، بـريوت   –مؤسـسة الرسـالة ، شـعيب األرنـؤوط/ ت ، صحيح ابـن حبـان ) ١١٩(

  .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤ثانية 
: ط، حممد زهري بن نـارص النـارص/ت، البن حجر العسقالنى، صحيح البخارى ) ١٢٠(

  .هـ١٤٢٢أوىل : ط، دار طوق النجاة
  –دار إحيــاء الكتــب العربيــة : ط، حممــد فــؤاد عبــد البــاقي/ ت ، صــحيح مــسلم ) ١٢١(

 .)بدون ( القاهرة 
دار الطباعـة ، النجـار ملـنعم حممـدعبـد ا، الصوت اللغوي عند القدماء واملحدثني ) ١٢٢(

 .م١٩٩٦ هـ  ـــ١٤١٧أوىل : ط، القاهرة، املحمدية
جملـة ، حممد أبـو عاممـة/د، الصوت والداللة يف ضوء الرتاث وعلم اللغة احلديث ) ١٢٣(

  .م١٩٨٥يناير ، )٨٥(عدد  )دمشق( الرتاث العريب



 - ١٨٩٣ -

، بابمكتبـة الـش، حفنـي حممـد رشف/د، الصور البديعية بـني النظريـة والتطبيـق ) ١٢٤(
 .١٩٦٦هـ ـــ ١٣٨٥الطبعة األوىل 

دار ، أمحـــد زكريـــا ياســـوف/د، الـــصورة الفنيـــة يف احلـــديث النبـــوي الـــرشيف ) ١٢٥(
 . م٢٠٠٦ هــ  ـــ ١٤٢٧ط ثانية ) دمشق–سوريا (املكتبي

 –املكتبــة العــرصية ،  الطــراز ألرسار البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــاز للعلــوي ) ١٢٦(
   . هـ ١٤٢٣أوىل : ط، بريوت

ــضل العراقــي طــرح التثر ) ١٢٧( ــب يف رشح التقريــب أليب الف ــاء ، ٢٣٣ / ٧: ي دار إحي
 .بدون، الرتاث العريب

  .) القاهرة–الفجالة (دار هنضة مصـــر للطبع والنرش ، للعقاد، )�(عبقرية حممد  ) ١٢٨(
رشوح (ضـمن، عروس األفراح ــــ رشح تلخـيص املفتـاح لبهـاء الـدين الـسبكى ) ١٢٩(

 . بدون، )لبنانبريوت ـــ (دار الكتب العلمية، )التلخيص
 –مكتبــة املنــار ، عبــد الفتــاح صــالح / د ، عــضوية املوســيقى يف الــنص الــشعري ) ١٣٠(

 . م١٩٨٥ هـ ـــ ١٤٠٥، ط أوىل، األردن
ــة ) ١٣١( ــوات اللغوي ــدي عــالم، علــم األص ــاف مه ــرش ، من ــب للطباعــة والن ــامل الكت ع

  .م١٩٩٨أوىل : ط، والتوزيع
مؤسـسة املختـار ، يونى فيـودعبد الفتـاح بـس/ د، علم البديع دراسة تارخيية وفنية ) ١٣٢(

 .م١٩٩٨هـ ــــ١٤١٨ثانية : ط، للنرش والتوزيع
، دار الفكــر العــريب، حممــود الــسعران/د، )مقدمــة للقــاريء العــريب(علــم اللغــة  ) ١٣٣(

 .م١٩٩٧ هـ  ـــ ١٤١٧القاهرة 
  –منشورات مركز اإلنامء القـومي ، بسام بركة/ د، )األصوات ( علم اللغة العام  ) ١٣٤(

 .)بدون ( أوىل  : ط
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ـــن ســـينا ) ١٣٥( ـــد اب ـــصوتيات عن ـــوم ال ـــضالع، عل ــــ ، حممـــد صـــالح ال ـــب ــ               دار غري
  .م٢٠٠٢القاهرة 

دار إحيـاء الـرتاث ، لبـدر الـدين العينـي) رشح صحيح البخـاري (عمدة القاري  ) ١٣٦(
  .)بدون(  بريوت –العريب 

حممـد حميـي الـدين /ت، البـن رشـيق القـريواين، العمدة يف حماسن الـشعر وآدابـه ) ١٣٧(
  ).م١٩٨١هـ ـــ١٤٠١(٥: ط، دار اجليل، ميدعبداحل

ــة ) ١٣٨( ــة األدبي ــارص البالغ ــب/ د ، عن ــل راغ ــاب ، نبي ــة للكت ــرصية العام ــة امل       –اهليئ
 . م٢٠٠٣القاهرة 

حممـد زغلـول / و د ، طـه احلـاجري/ د : ت، عيار الشعر البن طباطبـا العلـوي  ) ١٣٩(
 . م١٩٥٦ القاهرة –سالم 

، دار التقـوى للنـرش والتوزيـع: ط، بل نارصعطية قا، غاية املريد يف علم التجويد ) ١٤٠(
 .١٩٩٢سادسة : ط

، حممـد فـؤاد عبـد البـاقي / ت ، للعسقالين  ، فتح الباري رشح صحيح البخاري ) ١٤١(
 . هـ١٣٧٩دار املعرفة ــــ بريوت : ط

/ دار الرشوق ط ، موسى شاهني الشني/ د ، )رشح صحيح مسلم ( فتح املنعم  ) ١٤٢(
  . م٢٠٠٢ – ١٤٢٣أوىل هـ

للفخـر ، ليلك إىل معرفة أخالق الناس وطبائعهم وكأهنم كتاب مفتـوحالفراسة د ) ١٤٣(
 .م١٩٨٧مكتبة القرآن للطبع والنرش ، مصطفى عاشور/ ت ، الرازي

 . م١٩٦٨ بريوت –دار القلم ، حممد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية ) ١٤٤(
  . م١٩٣٨،  احللبي ــــ القاهرة: ط،  فقه اللغة ورس العربية للثعالبي ) ١٤٥(
               ،اهليئـــة املـــرصية العامـــة للكتـــاب: ط، ٢٣: عبـــد الـــوارث عـــرس، لقـــاءفـــن اإل ) ١٤٦(

  .م١٩٨٢: ط
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 . م١٩٤٧ - هـ ١٣٦٦ –مطبعة احللبي ، أمني اخلويل، فن القول ) ١٤٧(
 .م١٩٤٥ القـاهرة -زكى نجيب حممود / ترمجة ،   تشارلتن–فنون األدب  ) ١٤٨(
ــة  ) ١٤٩( ــة( الفواصــل القرآني ـــ م: ط، الــسيد خــرض/ د، )دراســة بالغي ــامن ـــ ــة اإلي كتب

  .م٢٠٠٠ هـ  ـــ  ١٤٢٠أوىل: ط، املنصورة
منـشورات دار : ط، خليـل إبـراهيم العطيـة/ د ، يف البحث الصويت عنـد العـرب  ) ١٥٠(

 .١٩٨٣ بغداد –اجلاحظ 
عـامل ، سـعد مـصلوح/ د ، يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية آفاق جديـدة ) ١٥١(

 )  م٢٠٠٦هـ  ـــ ١٤٢٧( القاهرة –الكتب 
ــــي ) ١٥٢( ــــومي عجــــالن / د ، يف البالغــــة واألداء الفن ــــاس بي ــــة : ط، عب         دار املعرف

  .م١٩٩٦ ،اجلامعية
  م ١٩٨٤، مؤسسة األبحاث العربية، كامل أبو ديب  / د ، يف الشعرية ) ١٥٣(
  .م١٩٩٩مطبعة األمانة ، إسامعيل خملوف / د ، يف رحاب اهلدي النبوي ) ١٥٤(
ــــرآن ) ١٥٥( ــــالل الق ــــب، يف ظ ــــيد قط ــــرشوق ، س ــــري–دار ال ــــسابعة : ط، وت ب                      ال

 . هـ ١٤١٢ -عرشة 
ثانيـة : مكتبـة مـرص  ـــــ  ط، للعالمة املنـاوي)رشح اجلامع الصغري(فيض القدير  ) ١٥٦(

 .  م٢٠٠٣ هـ  ــــ  ١٤٢٤
حممـد صـابر / د.أ، القصيدة العربية احلديثة بـني البنيـة الدالليـة والبنيـة اإليقاعيـة ) ١٥٧(

- org.dam-awu.www//: http-العـرب منشورات احتـاد الكتـاب ، عبيد
 .م٢٠٠١ دمشق -مكتبة األسد الوطنية 

حممـد صـالح أبـو /د،   القضايا البالغية واألسلوبية يف مفتـاح العلـوم للـسكاكى ) ١٥٨(
أطروحــة دكتــوراه خمطوطــة بكليــة  اآلداب ـــــــ جامعــة عــني شــمس  ــــــ ، محيــدة

   .م١٩٩٩القاهرة 
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دار العلم للماليـني ـــــ  القـاهرة ــــ : ط، نازك املالئكة/ د ، قضايا الشعر املعارص ) ١٥٩(
 .م٢٠٠٠ احلادية عرشة : ط

، فرحـان عـيل القـضاة. د، القيمة املوسـيقية للتكـرار يف شـعر الـصاحب بـن عبـاد ) ١٦٠(
 .م٢٠٠٠سنة ، )٥٨(العدد ، بحث منشور جملة جممع اللغة العربية األردين

 املكتبـة : ط، وحممـد أبـو الفـضل إبـراهيم، عـىل البجـاوي: ت، عتنيكتاب الصنا ) ١٦١(
  .هـ١٤١٩ بريوت –العرصية 

دار : ط، عبد احلمــيد هنـداوى/ت ، للخليل بن أمحــــد الفراهيدى، كتاب العني ) ١٦٢(
 .م٢٠٠٣) بريوت ـــ لبنان(الكتب العلمــية 

  . م١٩٧٥ هـ ــ ١٣٩٥، اهليئة العامة للكتاب، الكتاب لسيبويه ) ١٦٣(
،  بـريوت–دار الكتاب العريب ، لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزخمرشي ا ) ١٦٤(

  . هـ١٤٠٧ -الثالثة : ط
ــاين/ت، كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال للمتقــى اهلنــدي ) ١٦٥( و ، بكــرى حي

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١خامسة : صفوت السقا ــــ مؤسسة الرسالة ط
 –بـريوت ( التـاريخ العـريب  مؤسـسة –دار إحيـاء الـرتاث العـريب ، لسان العرب  ) ١٦٦(

 .م١٩٩٩هـ ــ ١٤١٩ثالثة : ط، )لبنان 
 – مؤسسة النوري : ط، مجال يونس/ د ، لغة الشاعر املعارص عند سميح القاسم ) ١٦٧(

 . م١٩٩١دمشق 
 .)بدون ( بريوت –املطبعة العرصية : ط، عباس حممود العقاد، اللغة الشاعرة  ) ١٦٨(
                     ،  مــــرص –املعــــارف دار ، يوســــف مــــراد/ د ، مبــــادئ علــــم الــــنفس العــــام ) ١٦٩(

  . بدون–خامسة  : ط
ــري ) ١٧٠( ــن األث ــسائر الب ــل ال ــويف/ ت ، املث ــد احل ــة/ و د ، أمح ــدوي بطان ــضة ، ب دار هن

 . بدون–) القاهرة (مرص
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احللبـي : طه عبد الرءوف سـعد ـــــ  ط/ ت ، للرشيف الريض ، املجازات النبوية ) ١٧١(
 .)بدون ( األخرية : ط، ــــ  مرص 

ــى املجم ) ١٧٢( ــن أب ـــمد ب ـــديث ملحـــ ـــرآن واحلـ ــي القــــــــــــ ــث يف غريب ـــوع املغي ـــــ
مركـز البحـث العلمـي  : ط، عبد الكريــــم الغرباوى/ ت ، بكـــــــــر األصفهاين

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦أوىل : ط، و إحـــياء الرتاث اإلسالمي
ــريب ) ١٧٣( ــر الع ــع النث ــاورات م ــف/ د،  حم ــصطفى ناص ــة، م ــامل املعرف ــدد، ع ، ٢١٨ ع

 . م١٩٩٧ هـ ـــ ١٤١٧الكويت 
املجلـس ، ابـن جنـي، املحتسب يف تبيني وجوه شـواذ القـراءات واإليـضاح عنهـا ) ١٧٤(

 .م١٩٩٩هـ ــــ ١٤٢٠: ط، األعىل للشئون اإلسالمية
مكتبـة ، رمضان عبـد التـواب/ د ، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ) ١٧٥(

 م ١٩٨١أوىل : ط،  القاهرة–اخلانجى 
: ط، مكتبـة وهبـة، حممـد أبـو موسـى/ د ، إىل كتايب عبد القاهر اجلرجـاينمدخل  ) ١٧٦(

  .م١٩٩٨هـ ـــ ١٤١٨أوىل 
ــالمي ) ١٧٧( ــة األدب اإلس ــدخل إىل نظري ــل، م ــدين خلي ــامد ال ــالة ، ع ــسة الرس  –مؤس

   . م١٩٨٨بريوت 
 –مطبعــة مــصطفى احللبــي ، عبــد اهللا املجــذوب، املرشـد إىل فهــم أشــعار العــرب ) ١٧٨(

   . م١٩٥٥أوىل  : ط، مرص
ــاتيح ) ١٧٩( ــاة املف ــصابيح( مرق ــشكاة امل ــاري)رشح م ــىل الق ــال ع ــر: ط، للم ، دار الفك

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، أوىل: ط) لبنان–بريوت (
دار الكتـب العلميـة ـ ، فـؤاد عـىل منـصور/ ت ، املزهر يف علوم اللغة للـسيوطي  ) ١٨٠(

 .م١٩٩٨ –هـ١٤٨١أوىل : ط، بريوت
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نت عبد اهللا بـن مشاعل ب. ، يسمستويات األداء البالغي يف أدب ابن ُشهيد األندل ) ١٨١(
أطروحة ماجستري يف البالغة والنقد خمطوطة بكلية اللغـة العربيـة ، عوض باقازى

 .م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧) السعودية ( ــ جامعة أم القرى 
، كامل يوسف احلـوت/ت، ألبى بكر بن أيب شيبة، املصنف يف األحاديث واآلثار ) ١٨٢(

 .هـ١٤٠٩األوىل : ط، مكتبة الرشـد ـــــ الرياض
 . م١٩٧٩ بريوت –دار العلم للماليني : ط، صبور عبد النور، املعجم األديب ) ١٨٣(
مكتبـة ابـن : ط، محـدي بـن عبـد املجيـد الـسلفي/ ت ، للطـرباين،  املعجم الكبري ) ١٨٤(

 .ثانية : ط،  القاهرة–تيمية 
، إبراهيم مـصطفى وآخـرون/ جممع اللغة العربية بالقاهرة   ت ، املعجم الوسيط  ) ١٨٥(

  )بدون ( ة  دار الدعو: ط
ــــــريوت –ط دار الفكــــــر ، البــــــن فــــــارس، معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة ) ١٨٦(                          ب

  .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩
بـريوت  ( دار إحياء الرتاث العريب ، للفخر الرازي)التفسري الكبري(مفاتيح الغيب  ) ١٨٧(

   .م١٤٢٠ط  الثالثة ، ) لبنان –
  . م١٩٨٣ –لقاهرة  ا–دار الثقافة : ط، جابر عصفور/ د ، مفهوم الشعر ) ١٨٨(
، دار عـامر للنـرش والتوزيـع: ط، بـن عيـيس باطـاهر/ د، املقابلة يف القرآن الكريم ) ١٨٩(

  .م٢٠٠٠ هــ  ـــ ١٤٢٠أوىل : ط
، حممـد أبـو موسـى/د، دراسة حتليلية لسورة األحـزاب، من أرسار التعبري القرآين ) ١٩٠(

 ).م ١٩٩٦هـ ــ ١٤١٦(ثانية: ط، مكتبة وهبة
 ط، مكتبة األنجلو املـرصية بالقـاهرة ، إبراهيم أنيس / رالدكتو، من أرسار اللغة ) ١٩١(

   . م١٩٧٢الثانية 
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فتحيـة /د،  من اخلصائص البالغية واللغوية يف أسلوب احلديث النبوي الرشيف ) ١٩٢(
 . م١٩٩٣هـ ـــ١٤١٤ط األمانة ــــ أوىل، العقدة

   .م١٩٩٦مطبعة الرشوق ، عبد الرزاق فضل / د ، من بالغة الدعاء النبوي ) ١٩٣(
ـــن بال ) ١٩٤( ـــاينم ـــة املع ـــيف/ د ، غ ـــالل الوص ـــيف ه ـــرشوق : ط، الوص ـــة ال        مطبع

  .م١٩٩٣بالراهبني 
: عىل املوقع االلكرتوين، عبد القادر مغدير. د، املناسبة الصوتية يف اللفظة القرآنية ) ١٩٥(

 .رابطة أدباء الشام
  http: //www.odabasham.net/show.php?sid=٣٢٠٥٦  

ثانيـة : ط،  الـدار البيـضاء–دار الثقافـة ، متـام حـسان/ د ، مناهج البحث يف اللغة ) ١٩٦(
  . م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤

دار إحيـاء الـرتاث العـريب ، عبد العظيم الزر قاين،  مناهل العرفان يف علوم القرآن ) ١٩٧(
 . م١٩٤٣ – الطبعة الثالثة  – بريوت –

عبـد الـصبور /د، )رؤية جديـدة يف الـرصف العـريب(لعربية املنهج الصويت للبنية ا ) ١٩٨(
  .         م١٩٨٠هـ ــ١٤٠٠مؤسسة الرسالة : ط، شاهني

 .م١٩٦٥الثالثة : ط، مكتبة األنجلو املرصية ، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر ) ١٩٩(
: ط،   القـاهرة– دار الطباعـة احلديثـة   :  ط، إبـراهيم أنـيس/ د ، موسيقى الشعر ) ٢٠٠(

 .م١٩٧٢رابعة 
جممـع اللغـة  جملة، القايض النعامن، أبو فراس احلمداين، املوقف والتشكيل اجلاميل ) ٢٠١(

 .م٢٠٠٠سنة )٥٨( عدد، العربية األردين
ـــرات حتليليـــة يف علـــم البـــديع ) ٢٠٢(                 مطبعـــة األمـــل ، فـــرج كامـــل ســـليم/ د، نظ

 . م١٩٨١  بطلخا 
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ــشـــــر  ،تامـــر ســلوم/د، نظــــرية اللغـــة واجلــامل يف النقــد األديب ) ٢٠٣( دار احلـــوار للن
     .م١٩٨٣أوىل : ط، ) الالذقية –سوريا ( والتوزيع 

  بــريوت –دار الــرشوق : ط، ســيد قطـب/ ا ، )أصــوله ومناهجـه ( النقـد األديب  ) ٢٠٤(
 .م١٩٨٣–هـ ١٣٠٤

 .دار الكتاب العريب ــــــ مرص، مهدي عالم عبد القادر / د ، النقد والبالغة ) ٢٠٥(
، ضمن ثالث رسائل يف إعجـاز القـرآن الكـريم، اينالنكت يف إعجاز القرآن للرم ) ٢٠٦(

: ط ، القــاهرة– دار املعــارف : ط، وحممــد زغلــول ســالم، حممــد خلــف اهللا/ت
 .م١٩٧٦ثالثة 

، دار الكتب والوثائق القومية ـــــ القاهرة، للنويرى،  هناية األرب يف فنون األدب ) ٢٠٧(
 .هـ١٤٢٣أوىل: ط

عيل حممد البجاوي وحممـد أبـو /ت، البن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ٢٠٨(
     .)بدون (ثانية : ط، دار املعرفة لبنان، الفضل
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