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احملسنات اللفظیة يف سورة الکهف
حافظ حممد شریف النعیمي⃰

التعارف
احلمد للّه الذي هلمنا بدائع املعاين وغرا ئب البیان وعلمنا دقائق املثاين وعجائب
التبیان والصلوۃ والسالم علی من اصطفاہ باالرسال الی کافة اخللق من االنس واجلان واعطاه
من الکتاب ماأفهم به فصحاء عدنان وبلغاء قحطان ومن احلکمة مامزق به حکم الیونان
وعلی اله واصحابه الذین حاذواقصب السبق يف کل میدان .امّا بعد فاعوذ باللّه من الشّیطن
الرّجیم بسم اللّه ال ّرمحٰن الرّحیم.
الشک فیه أن اللغةالعربیةهلاشرف عظیم ألهناتنفردعن سائر اللغات من حیث
األصل کما هی لغة اإلسالم .وهی الّيت أنزل فیهاالقران الکرمی ولغةأهل اجلنة ولغةاألمة
اإلسالمیةکما أهنا لغةعاملیةعظیمة فی عصرنامن جید القرآن الکرمی هو کتاب اللّٰه املنزل علی
خامت أنبیائه حممد ۔(صلی اللّه علیه وسلّم) ـ بلفظه ومعناه واملنقول بالتواتراملفید للقطع
والیقنی املکتوب فیاملصاحف من أوّل سورةالفاحتةإلی سورة الناس هو املعجزة العظمیٰ '
واحلجةالبالغة'الباقیة علی وجه الدهرلرسول البشر یّة سیّدناحممّد ۔صلوات اللّٰه وسالمه
علیه۔حتدّی به النّاس کافة' واإلنس واجلنّ أن یأتوامبثله أوببعضه فباءوا باملعجز والبهر)١(.
القرآن له اإلعجاز'وهي من نواحي ثالثة أي من ناحیةاألدب ودقّةلغته'ومن
ناحیةالعلم ،ومن ناحیة اإلخبارعن الغائب .وأحدإعجازالقرآن هومن حیث اللغةواألدب من
ناحیة املعاين والبیان والبدیع.
إن التعبریالقرآين یؤلف بنی الغرض الدیين والغرض الفين وقدتناولت من
هذہ األغراض الدینیة فإثبات الوحي و الرسا لة،إثبات وحدانیة اللّٰة ،وتوحیداألد یان يف
⃰ باحث الدکتوراة فی الکلیةاالسالمیه والعربیه،جامعة املنهاج،الهور
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أساسها ،واإلنذاروالتبشری مظاهر القدرةاإللٰهیة،وعاقبة اخلری و الشرّ،والصرب
واجلزع،والشکر،والبطر وکثریغریهامن األغراض الدینیةواملرامی اخللقیة کان أیضاداعیاإلی
السعادة يف الدنیا واآلخرۃ بالطر ق املتنوعة قدیکون بالطریقةاملباشرة مثل األمروالنهي.وقد
کان بالطریقغریمباشرةکما يف القصص القرآنیة.ألن القصة إحدی وسائل اإلبالغ و
الدعوة)٢(.

أمهیة البحث

هذا البحث أ هم جد للباحث لزیادة املعرفة القرآنیة من ناحیة علم البالغة خصوصا
من ناحیة البدیع .وأهم للجامعة السهام األفکارللجامع مرجعا من املراجع األدبیة يف جانب
لزیادةالکتب املطلوبة للمصادر يف مکتبة اجلامعة وأنٰ یکون هذا البحث نافعا ومرجعا أوال
للباحثنی اآلخرین الذین یبحثون عن البالغة .وأهم أیضا للدراسةاللغویة یعطي مساعد الفکر
لتنمیة البحث خصوصا لدراسة اللغة العربیة ویعطي مساعد الفکر للباحثنی لتنمیة البحث
النفس واسعا.وکذلک أهم لدراسة القرآ نیة لیکون مرجعا لدراسة القرآ نیة وإسهام
األفکاراملسلمنی يف فهم القرآن علی ترتیب ولفهم اللغة القرآنیة.

أهداف

له هدفان ومهاهدف عام وخاص.یناسب مباتقدم قبله هذایقصدالبحث لوصف
أسلوب القرآن من ناحیة علم البدیع عموما.وأمااألهداف اخلاصةفهی کما یلی:
١۔لیبیّن أنواع احملسنات البدیعیة يف سورةالكهف.
٣۔لیبیّن اآلیات الّيت تتضمّن احملسنات البدیعیة يف يف سورةالكهف.
احملسنات اللفظیة واملعنویة فنان من فنون البالغة.لذانعرّف أوالالبالغة 'نبنی علومها
مث نأتی إلی احملسنات.
البالغة لغة(:الوصول واإلنتهاء)یقال:بلغ فالن مراده إذاوصل إلیه.وبلغ الرکب
املدینه 'إذا انتهی إلیها ومبلغ الشیئ منتهاه ()٣والبالغة يف معجم الوسیط:حسن البیان
وقوةالتأثری.املبلغ هو املنتهی،یقال :بلغ مبلغ فالن والبالغ ہوالتبلیغ کماقال اللّه تعالی:
''هذابالغ للنّا س''وقال علي کرم اللّه وجهه:البالغةهي إیضاح امللتبسات وکشف عوار
اجلهاالت بأسهل مایکون من العبارات)٤(.
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البالغةتتضمن ثالثةعلوم :علم املعاين وعلم البیان و علم البدیع)٥(.
أ۔علم املعاين :هوعلم یعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا یطابق مقتضی احلال.
ب۔علم البیان:ہوعلم یعرف به إیراد املعنی الواحدبطرق خمتلفةيف وضوح الدالله علیه .علم
البیان هووسیلة إلی تأد یة املعنی بأسالیب عدةبنی تشبیه وجماز وکنایة)٦(.
ج۔علم البدیع:هوعلم یعرف به وجود حتسنی الکالم بعد رعایة تطبیقه علی مقتضی احلال
ووضوح الداللة .ویبحث عن احملسنات البدیعة)٧(.

أنواع احملسنات البد یعیة

احملسنات لغة:مجع حمسّن وهوفاعل من حسّن فهی تنقسم إلی قسمنی:
معنویةولفظیة.
فاملعنویة:ماقصد هبا حتسنی املعنی أوّال،وإن تبعه حتسنی اللفظ ،فاللفظیة:ماقصد حتسنی
اللفظ أوال وإن تبعه حتسنی املعنی)٩(.

احملسنات اللفظیة
هي اليت یکون التحسنی هبا راجعا إلی اللفظ إصالةوإن حسن املعنی أحیاناتبعا
لکنه غریمقصود)١٠( .
أنواع احملسنات اللفظیةهي:اجلناس وا لسجع واملوازنةوالقلب
واالقتباس وغریها.

احملسنات املعنویة
هي اليت تکون التحسنی هباراجعا إلی املعنی إصالةوإن حسن اللفظ أحیاناتبعا
لکنه غری مقصود.
أنواع احملسنات املعنویةهي:التجریدواالستخدام والطباق واملقابلةوالتوریةوتأ کید املدح
مبایشبه الذم وتأکیدالذم مبایشبه املدح وحسن التعلیل وجتاهل العارف)١١(.
البدیع لغة :وهو مأخوذ ومشتق من قوهلم۔بدیع الشیئ ،وابدعه)١٢( .وقال اللّه تعالی (قل
ما کنت بدعا من الرسل) ( )١٣و البدیع يف مصطلح البالغة،فقدعرفه اخلطیب القزویين يف
التخلیص بقوله،هوعلم یعرف به وجود حتسنی الکالم بعد رعایة مطا بقة ووضوح
الداللة) ۱٤(.
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واملناسب بنی املعنی االصطالحي واملعنی اللغوي واضحة جلیلة ،وذلک أن
اجلدیدأواحملدث العجیب،أواملخترع ،من شانه أن یکون فیه حسن وهبجةوطرافة وروعة،وهباء
وروائ،ولذاة ومتاع .علم البدیع دراسة ال تتعدی تزینی األلفاظ أواملعنی بألوان بدیعة من
اجلمال اللفظی أواملعنوي.لذلک أن علم البدیع فیبحث املعنی أواللفظ من حیث تزیینه
وتذبیحة وأن اثرعلم البدیع فیه عرضی .وقال أیضا علم وجوه حتسنی الکالم تعرف بعد
رعي سابق العوام مث وجوه حسنه ضربان حبسب األلفاظ واملعانی.
وقد یتبع العلماء البدیع هذه الوجوه باملالحظة واالستقراء فا نتهو الی أهنا وأن
تتعددت میکن ارجاعها الی أمرین أساسینی :اللفظي واملعنوي .اللفظي هو ان حسن الکالم
یرجع أصال الی اللفظییة وذلک تسمی احملسنات اللفظییة ألهنا عبارة عن الثقننی فیطرق تردید
األصوات يف الکالم حتی یکون له نغم وموسیقی وحتی یسترعی األذان بألفاظه فهو مهارةيف
نظم الکالم وبراعة ترتیبها وتنسیقها)١٥(.
واملعنوي هوالذي تتعلق املهارة فیه بناحیة املعنی،وتسمی احملسنات املعنوي ،وکان
النظر والبحث أساسیا يف هذه النوع هومعاين الکالم شعرا ونثرا واملهارة يف اللعب هلذا املعنی
والنفننی يف طریقة عرضها حتی یسترعی األسلوب والعقول مبعانیة مبا یسترعی األذان
بالفاظ)١٦(.
احملسنات اللفظیة :هیاليت یکون التحسنی هبا راجعا إلی اللفظ إصالة وإن حسن
املعنی أحیاناتبعا لکنه غریمقصود .أنواع احملسنات اللفظیةهي:اجلناس وا لسجع
واملوازنةوالقلب واالقتباس وغریها)١٧(.

عناصراحملسنات اللفظیة
)۱۔ اجلناس

ویقال له :اجملانسة والتجانس ،وال حیسن الکالم اال اذا وفق مصنوعه ومطبوعه .واصطالحا
هو تشابه اللفظنی أو الکلمتنی فیاللفظ أی يف النطق ال يف املعنی وهو نوعان:
تام :وهو ما اتفق فیه اللفظان يف أ ربعة أشیائ :نوع احلروف وعدد ها وشکلها وترتیبها.مثل:
ویو م تقوم الساعة یقسم اجملرمون ما لبثوا غری سا عة(.شرح :فلفظتا ''ساعة'' يف االیة قد
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اتفقتا فیهذه األشیا األربعة،مع اختالفهما يف املعنی اذ قد أرید بالساعة يف األول القیامة و يف
الثا ين الزمنة)١٨(.
املماثیل :وهو أن اتفق اللفظان يف نو ع الکلمة  :بأن یکونا امسنی ،حنو :ویو م تقوم
الساعة یقسم اجملرمون ما لبثوا غری سا عة(.شرح :فلفظتا ''ساعة'' يف االیة قد اتفقتا فیهذه
األشیا األربعة،مع اختالفهما يف املعنی اذ قد أرید بالساعة يف األول القیامة و يف الثا ين
الزمنة.أ وفعلنی ،حنو :ملا قا ل لدیهم قال هلم(.شرح :الکلمة األول من القیلولة و الثاين من
القول ) أ وحرفنی ،حنو  :قد جیود الکرمی  ،وقد یعثر اجلواد( .فان '' قد '' األولی للتکثری
والثاين للتقلیل) ()١٩
املستويف :وهو أن خیتلفا اللفظان يف نو ع الکلمة بأ ن یکون أحدمها امسا واآلخر
فعال ،حنو :ما مات من کرم الزمان فانه حییا لدی حیي بن عبد اللّه (فان '' فیحیا'' األولی
فعل املضارع والثاين علم علی املمد وح).
املرکب :وهو أن یکون کال اللفظنی ،أو أحدمها مرکبا.ما یکون اللفظنی
مرکبنی،حنو :فلم تضع األعادي قد رشانی۔وال قالوا فالن قد رشانی (فاألول مرکب من
القد ر ،والشأن.والثاين مرکب من ' قد' احلرفیة ومن الفعل املشتق من الرشوة) .یسمی جنا
س الترکیب من نوعنی املتشابة وهي ان کان بنی لفظنی أحدمها مرکب واآلخر مفرد واتفقا
يف اخلط حنو :اذا ملک مل یکن ذاهبة۔فدعه فد ولته ذاهبة والثاين املفروق ان مل یتفقا يف
اخلط( )٢٠حنو:
کلکم قد اخذ اک ۔ جا م وال جام لنا
ما الذی ضر مدیراک ۔ جا م لو جاملنا.
ب) غریتام :وهو ما اختلف فیه اللفظان يف واحد من األشیاء األ ربعة وهي فینوع احلروف
وعدد ها وشکلها وترتیبها.مثل ذلکم مبا کنتم تفرحون يف األرض بغری احلق ،ومبا کنتم
مترحون(.شرح:ففیه کلمة ' تفرحون' و' مترحون' جناس غری تام ألهنمااختلفا يف نوع احلروف
وهو يف حرف'' فائ'' و'' میم''
األختالف يف النوع احلروف نوعنی:
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املضارع  :ان اختلفا يف حرفنی غری متباعد ي املخرج.مثل :وهم ینهون عنه وینأون
عنه(.فاهلاء واهلمزة خمتلفان يف النوع ،و لکنهما متقاربتان يف املخرج اذ مها حلقیتان).
والالحق :وهو ما کان فیه احلرفان املختلفان متباعدین يف املخرج.مثل :ویل لکل مهزة ملزة
(فاهلاء والالم متباعدتان يف املخرج،فاألولی حلقیة والثاين لسانیة).
األختالف يف العدد وهو علی ثال ثةأنواع:
( )١املطرف:ماکان فیه الزیادة يف أول اللفظ.حنو قوله تعالی:والتفت الساق بالساق الی
ربک یومئذ املساق (بزیادة املیم يف أول اللفظ الثاين).
( )٢املکتنف :ماکان فیه الزیادة يف وسط اللفظ.حنو قوهلم ''جدي جهدي '' (بفتح اجلیم
فیهما وزیادۃ اهلاء وسط يف اللفظ الثاين).
()۳املزیل  :ماکان فیه الزیادة يف آخر اللفظ.حنو قوله أيب متام  :میدون من اید عواص
عواصم۔تصول بأسیاف قواض قواضب.یصفهم بالشجاعة والقواة(.وقد زیادة 'میم' فیعواصم
و'بائ' يف قواضب وکلتا الزیادتنی يف اآل خر ).
األختالف يف اهلیئة احلروف علی نوعنی:
()١احملرف :ما اختالف فیه اللفظان يف احلرکات مثل :جبة البُرد جنة البَرد(األول بضم الباء
مبعنی نوع من الثیاب والثاين بفتح الباء وهو ضد احلر ).
() ۲املصحف :ما اختلف فیه اللفظان نقطا حبیث لو زال اعجام أحدمها ،أو کلیهما مل یتمیز
أحدمها عن اآلخر کما قوله أيب نواس :من حبر شعر أغترف۔ ویفیض جودک أعترف(العنی
والغنی اختالف فیهما نقطا))٢١(.

۲۔ السجع
وهو توا فق الفا صلتنی يف حروف اآلخر منهما.والفاصلة هي کلمة األخریة من مجلة مقارنة
ألخری مثل  :فیها سرر مرفوعة ،وأکواب موضوعة .وهو علی ثالثة أنواع:
أ ) املطرف :ان اختلف الفاصلتان يف الوزن حنو :االنسان بآدابه ال بزیه وثیابه.
ب) املتوازی :ان اتفقا يف الوزن.حنو :املرء بعلمه و آدابه ال حبسبه ونسبه.
ج ) املرصع  :ان اتفقت الفاظ الفقرتنی أواکثرها يف الوزن و التفقیه .حنو :یطبع االسجاع
جبواهر لفظه۔ویقرع االمساع بزواجز وعظه.
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۳۔القلب
وهو أن یکون ا لکالم حبیث لو عکس وبديء حبرفه األخری الی األول مل یتغری
الکالم عماکان علیه .وجیریذلک يف النثر والنظم.کقوله تعالی :ر بک فکرب (ان تقراء من
األخریة مل یتغری الکالم)
٤۔ املوازنة
هي أن تکون الفاصلتان متساویتنی يف الوزن دون التفقیه.مثل :اهنم یرونه بعیدا
ونراه قریبا(.کلمة بعیدا و قریبا متفقان يف الوزن وخمتلفان يف احلرف األ خری).
۵۔تشابه االطراف
هوجعل مجلة صدر تالیتها أو اٰخربیت صدر مایلیله کقوله تعالی :فیها مصباح
املصباح يف زجاجة)٢٢(.
٦۔املواربة
هي أن جیعل املتکلم کالمه حبیث میکنه أن یغری معناه بتحریف أو تصحیف أو
غریمها لیسلم من املواخذة.کقوله أبی نواس :لقد ضاع شعري علی بابکم۔ کما ضاع عقد
علی خالصه( فلما أنکر علیه الرشید ذلک قال مل اقل االّ  :لقد ضاء شعري علی بابکم۔
کما ضاء عقد علی خالصه) غیّر أبو نواس العنی باهلمزة لیسلم من املواخذة )٢٣(.
حملة عن سورة الکهف
سورةالکهف هي السورةاملکیة .آیاهتا مئةوعشرة.هي إحدی من مخس سور بدئت
ب(احلمدللّه) کلها تبتدیئ بتمجیداللّه جل وعال وتقدیسه واالعتراف له بالعظمة والکربیائ،
واجلالل والکمال وتضمن هذہ السورة ثالثة قصص وهي قصةأصحاب الکهف وقصةموسی
مع اخلضروقصةذیالقرننی وهذه القصص یقدمها القرآن بأسلوب خمتلف،والکلمات املستعملة
يف هذه السورة أکثرهاحتتوي علی احملسنات اللفظیة واملعنو یة.
مطابقامماسبق،أن يف القرآن أنواع البالغةإما معانیة أو بیانیة أو بدیعیة،وهذہ اال
مورکلهاتوجد يف کل سورة من القرآن .المیکن للباحث أن یبحث يف کل سورةمن القرآن
فلذلک إختا ر إحدی السورمن سورالقرآن للبحث فیها هي ''سورة الکهف''.فأراد البحث
يف هذه السورة من ناحیة علم البالغة ألهنا وسیلة لفهم أسرارآیاته وأسلوبه العجیب،وکان
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هذاالبحث موجها يف علم البدیع ،ألن هبا یفهم ماالیظهر يف مظاهر الکالم ویستنبط مااشتمل
علیه الکالم مث تظهراحملسنات اللفظیةواملعنویةمنه .
ولذا إختار للبحث هذه السورة موضوعا لبحثه فلذلک یقدرالباحث أن جیدفیها
أیات حتتوي علی احملسنات اللفظیة.عندما قرا ئالباحث هذه السورة وجدفیهاأنواع البدیعة
منها
''قیّمالّینذربأسًاشدیدًامّن لّدنه و یبشّر املو مننی الّذین یعملون الصّٰلحت أنّ هلم
اجرًاحسنًا'' ()٢٤
يف هذه االیة'طباق'کلمة''لینذر'' و''یبشّر'' وهو کلمتنی فعلنی یقابل يف املعنی
املتضادان يف کالم واحد.
أماالشیئ الثانی الذي یدفع الباحث يف إختیار سورۃالکهف ألنه مل یکن أحدمن
الباحثنی الذین یبحثون سورةالکهف من ناحیةالبالغة.فیهذه السورةأیضا هلافضیلة ملاروی
احلافظ أبوبکربن مردویةفی تفسریه بأسنادله عن خالدابن سعیدبن أبی مرمی عن نافع عن إبن
عمر قال:قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم''من قرأسورۃالکهف فییوم اجلمعة سطع له
نورا من حتت قدمه إلی عنان السماء یضيء له یوم القیامة وغفرله مابنی اجلمعتنی '' ()٢٥
من قرأ هبا أعطی نورا بنی السماء واالرض ووقي هبا فتنتة القرب ،من حفظ عشر
آیات من أول سورۃ الکهف عصم من الدجال ،من قرأ السورة کلها دخل اجلنة)٢٦(.
عناصر احملسنات اللفظیة يف سورۃ الکهف
اجلنا س:وهو تشابه اللفظنی يف النطق مع اختالف يف املعنی.
کا ن اجلناس يف سورۃ الکهف وهو يف أ یة.
َّ ۱۔و َر َب ْ
ع َواْ ِم ْن دُونه
طنَا َع ٰلی قُلُ ْو ِب ِھ ْم اِ ْذ قَا ُم ْوا فَقَالُ ْوا َربُّنَا لسَّمٰ ٰو ِ
ض لَ ْن َّن ْد ُ
اربُّ ْاْلَ ْر ِ
ت َو َ
ط ً
ش َ
طا
ا ِٰل ًھا لَّ َق ْد قُ ْلنَآ ِاذًا َ

(الکلمة'' قاموا وقا لوا'' مها جناس غری التام الختالفا يف نوع احلروف واختالفهما يف حرف
'' میم والم'').
صنْعًا
الدنْیَا َو ھ ْم یَحْسَبُوْنَ اَنَّھ ْم ُیحْسِنُوْنَ ُ
َل سَعْیُھ ْم فِی الْحَیٰوۃ ُّ
٢۔اَلَّذِیْنَ ض َّ

(الکلمة'' حیسبون وحیسنون'' مها جناس غری التام االحق فالباء والنون خمتلفان يف نوع احلروف
ولکنهما متباعدتان يف املخرج .
7۰

ابحاث

المجلد۱:

( ینا یر -مارس ۲۰۱۶م)

العدد۱ :

۲۔ السجع
وهو توا فق الفا صلتنی يف حروف اآلخر منهما.والفاصلة هي کلمة األخریة من مجلة مقارنة
ألخری.کان السجع يف سورة الکهف وهو يف أ یة.
ّٰللاُ َولَدًا
۱۔ َّما ِک ِثیْنَ ِف ْی ِہ ا َ َبدًا َّو یُ ْنذ َِر َّال ِذیْنَ قَالُوا ات َّ َخذَ ہ

(کلمة '' أبدا وولدا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( أبدا فاصلة
األولی ألنه الکلمةاألخریة منها 'ولدا' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا القافیتان
الدال).
شدًا
ک َرحْ َم ًۃ َّو َھ ِیِّیئْ لَنَا ِم ْن ا َ ْم ِرنَا َر َ
۲۔ ِا ْذ ا َ َوی ْال ِفتْ َی ُۃ ِالَی ْال َک ْھ ِ
ف فَ َقالُ ْوا َر َّبنَآ ٰاتِنَا ِم ْن َّلدُ ْن َ
ف ِسنِیْنَ َعدَدًا
ض َر ْبنَا َع ٰلی ٰاذَانِ ِھ ْم فِی ْال َک ْھ ِ
فَ َ

(کلمة '' رشدا وعددا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها (رشدا
فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها 'عددا' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان الدال).
ض یَ ْو ٍم
َ 3۔و ک َٰذ ِل َ
ک بَعَثْ ٰن ُھ ْم ِلیَتَ َ
سآ َء لُ ْوا َب ْینَ ُھ ْم َقا َل َقآئِ ٌل ِِّم ْن ُھ ْم َک ْم َل ِبثْت ُ ْم َقالُ ْوا َلبِثْنَا یَ ْو ًما ا َ ْو بَ ْع َ
قَالُ ْوا َربُّ ُک ْم ا َ ْع َل ُم بِ َما َلبِثْت ُ ْم فَا ْبعَث ُ ْوا اَ َحدَ ُک ْم بِ َو ِرقِ ُک ْم ٰھذِہ ِالَی ْال َم ِد ْینَ ِۃ َف ْل َی ْن ُ
ظ ْر اَیُّ َھآ ا َ ْز ٰکی َ
طعَا ًما
ف َو َْل یُ ْش ِع َر َّن ِب ُک ْم ا َ َحدًا اِنَّ ُھ ْم ا ِْن ی ْ
ق ِِّم ْن ُہ َو ْل َیتَلَ َّ
َّظ َھ ُر ْوا َعلَ ْی ُک ْم َی ْر ُج ُم ْو ُک ْم ا َ ْو
ط ْ
فَ ْل َیا ْ ِت ُک ْم ِب ِر ْز ٍ
َّ
یُ ِع ْید ُْو ُک ْم فِ ْی ِملتِ ِھ ْم َو لَ ْن ت ُ ْف ِل ُح ْوا اِذًا ا َ َبدًا

(کلمة '' أحدا وأبدا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( أحدا
فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها 'وأبدا' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان الدال).
ع ْونَ
ْب ِف ْی َھا اِ ْذ َیتَنَازَ ُ
ک ا َ ْعث َ ْرنَا َعلَ ْی ِھ ْم ِل َی ْعلَ ُم ْوا ا َ َّن َو ْعدَ ہ
ّٰللاِ َح ٌّق َّو ا َ َّن السَّا َع َۃ َْل َری َ
َ 4۔و ک َٰذ ِل َ
ٰ
َّ
بَ ْینَ ُھ ْم ا َ ْم َر ُھ ْم َفقَالُوا ا ْبنُ ْوا َعلَ ْی ِھ ْم بُ ْنیَانًا َربُّ ُھ ْم ا َ ْعلَ ُم ِب ِھ ْم قَا َل ال ِذیْنَ َغلَب ُْوا َعلی ا َ ْم ِر ِھ ْم لَ َنت َّ ِخذَ َّن
ب َو
سا ِد ُ
س ُھ ْم ک َْلبُ ُھ ْم َرجْ ًمام بِ ْالغَ ْی ِ
س ٌۃ َ
س َیقُ ْولُ ْونَ ثَ ٰلث َ ٌۃ َّرا ِبعُ ُھ ْم ک َْلبُ ُھ ْم َو یَقُ ْولُ ْونَ خ َْم َ
َعلَ ْی ِھ ْم َّمس ِْجدًا َ
ْ
ار ِف ْی ِھ ْم اِْلَّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ٌ
س ْبعَ ٌۃ َّو ث ِ
یَقُ ْولُ ْونَ َ
امن ُھ ْم کَلبُ ُھ ْم قل َّربِ ِّْی ا ْعل ُم بِ ِعدَّتِ ِھ ْم َّما یَ ْعل ُم ُھ ْم اِْل ق ِل ْیل فَل ت َم ِ
ئ َ
ت ِف ْی ِھ ْم ِِّم ْن ُھ ْم ا َ َحدًا
ِم َرآ ً
ظاھ ًِرا َّو َْل ت َ ْست َ ْف ِ

(کلمة '' مسجدا وأحدا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
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التقفیه''.مسجدا ''فاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها 'أحدا' وقد اختلفا يف الوزن
وکلتا متحرک األول مکسور والثانی مفتوح وکلتا القافیتان الدال).
ک اِذَا نَ ِسیْتَ َو قُ ْل
ک َغدًا ا ََِّّل ا َ ْن َّیشَآ َء ہ
ّٰللاُ َو ا ْذ ُک ْر َّر َّب َ
َایءٍ ِا ِِّن ْی فَا ِع ٌل ٰذ ِل َ
َ 5۔و َْل تَقُ ْولَ َّن ِلش ْ
ب ِم ْن ٰھذَا َر َشدًا
َعسٰ ی ا َ ْن یَّ ْھ ِد َی ِن َر ِب ِّْی ِْلَ ْق َر َ

(کلمة ''غدا ورشدا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه''.غدا '' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها 'أحدا' وقد
اختلفا يف الوزن ألن األول '' غدا''غری متحرک والثانی متحرک مفتوح ،وکلتا القافیتان
الدال).
ْص ْر بِہ َو اَس ِْم ْع َما لَ ُھ ْم ِِّم ْن د ُْونِہ
ْب السَّمٰ ٰو ِ
ّٰللاُ ا َ ْعلَ ُم بِ َما لَ ِبث ُ ْوا لَہَ ،غی ُ
۶۔ ق ِل ہ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ض اَب ِ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ک ْل ُم َب ِدِّ َل ِل َک ِلمٰ تِہ
ی َّو ْل یُش ِر ُ
ک ِمن ِکت َا ِ
ب َربِِّ َ
ی ِال ْی َ
ِم ْن َّو ِل ٍِّ
ک فِ ْی ُحک ِمہ ا َحدًا َو ات ُل َمآ ا ْو ِح َ
َو لَ ْن ت َِجدَ ِم ْن د ُْو ِنہ ُم ْلتَ َحدًا

(کلمة ''أحدا وملتحدا'' السجع ااملطرف وہواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه''.أحدا'' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها 'ملتحدا' وقد
اختلفا يف الوزن ألن األول '' أحدا''غری متحرک والثانی ساکن  ،وکلتا القافیتان الدال).
7۔ ِک ْلت َا ْال َج َّنتَی ِْن ٰات ْ
َت ا ُ ُکلَ َھا َو َل ْم ت َْظ ِل ْم ِِّم ْنہ َش ْیئًا َّو فَج َّْرنَا ِخ ٰللَ ْھ َما نَ َھ ًرا َّو کَانَ لَہ ،ث َ َم ٌر فَقَالَ
ک َم ًاْل َّو ا َ َع ُّز نَف ًَرا ُ
ص ِ
اح ِبہ َو ھ َُو یُ َحا ِو ُرہ ،اَنَا ا َ ْکثَ ُر ِم ْن َ
ِل َ

(کلمة '' هنرا ونفرا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( ''هنرا''
فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها 'ونفرا' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان الرائ).
ّٰللاُ َْل قُ َّوۃَ
ّٰللاُ َربِ ِّْی َو ََّل ا ُ ْش ِر ُ
َک قُ ْلتَ َما شَآ َء ہ
8۔ ٰل ِکنَّا ْ ھ َُو ہ
ک بِ َربِ ِّْی اَ َحدًا َو لَ ْو ََّل اِ ْذ دَخ َْلتَ َجنَّت َ
ک َم ًاْل َّو َولَدًا
ا َِّْل ِب ہ
اّٰللِ ا ِْن ت ََر ِن اَنَا اَقَ َّل ِم ْن َ

(کلمة '' أحدا وولدا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( ''أحدا''
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فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها 'ولدا' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان الدال).
صفًّا لَ َق ْد ِجئْت ُ ُم ْونَا َک َما َخلَ ْق ٰن ُک ْم ا َ َّو َل َم َّر ٍۃ م َب ْل زَ َع ْمت ُ ْم ا َ َّل ْن َّنجْ َع َل لَ ُک ْم
ع ِر ُ
9۔ ُ
ض ْوا َع ٰلی َر ِِّب َ
ک َ
ب
ض َع ْال ِک ٰت ُ
ب َفت ََری ْال ُمجْ ِر ِمیْنَ ُم ْش ِف ِقیْنَ ِم َّما فِ ْی ِہ َو َیقُ ْولُ ْونَ ٰی َو ْی َلتَنَا َما ِل ٰھذَا ْال ِک ٰت ِ
َّم ْو ِعدًا َو ُو ِ
ْ
ُ
َّ
ک ا َ َحدًا
اض ًرا َو َْل یَظ ِل ُم َربُّ َ
ص ِغی َْرۃ ً َّو َْل َک ِبی َْرۃ ً اَِّل اَحْ صٰ َھا َو َو َجد ُْوا َما َع ِمل ْوا َح ِ
َْل یُغَاد ُِر َ

(کلمة ''وموعداو أحدا '' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه'' .وموعدا''ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''و أحدا''
وقد اختلفا يف الوزن ألن األول '' وموعدا'' متحرک مکسور والثانی '' و أحدا'' متحرک
مفتوح ،وکلتا القافیتان الدال).
َیءٍ َجدَ ًْل َو َما
اس ِم ْن ُک ِِّل َمث َ ٍل َو کَانَ ْ ِ
ص َّر ْفنَا فِ ْی ٰھذَا ْالقُ ْر ٰا ِن ِللنَّ ِ
اْل ْن َ
َ ١٠۔و لَقَ ْد َ
سانُ ا َ ْکث َ َر ش ْ
سنَّ ُۃ ْاْلَ َّو ِلیْنَ ا َ ْو
اس ا َ ْن یُّؤْ ِمنُ ْوا اِ ْذ َجآ َء ُھ ُم ْال ُھ ٰدی َو َی ْست َ ْغ ِف ُر ْوا َربَّ ُھ ْم ا ََِّّل ا َ ْن تَا ْ ِت َی ُھ ْم ُ
َمنَ َع النَّ َ
اب قُب ًَُل
یَاْتِیَ ُھ ُم ْال َعذَ ُ

(کلمة ''جدالوقبال'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف التقفیه.
''جدال'' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''قبال'' وقد اختلفا يف
الوزن ألن األول ''جدال'' متحرک مفتوح والثانی ''قبال'' متحرک مرفوع ،وکلتا القافیتان
االم).
ی ُحقُبًا َفلَ َّما َبلَغَا َمجْ َم َع
١١۔ َو اِ ْذ قَا َل ُم ْوسٰ ی ِل َف ٰت ُہ ََّل اَب َْر ُح َحتہی  .ا َ ْبلُ َغ َمجْ َم َع ْالبَحْ َری ِْن ا َ ْو ا َ ْم ِ
ض َ
س َربًا
س ِب ْیلَہ ،فِی ْالبَحْ ِر َ
بَ ْینِ ِھ َما َن ِسیَا ُح ْوت َ ُھ َما فَات َّ َخذَ َ

(کلمة ''حقباوسربا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه'' (.حقبا '' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''سربا'' وقد
اختلفا يف الوزن ألن األول ''حقبا'' متحرک مرفوع والثانی '' سربا'' متحرک مفتوح ،وکلتا
القافیتان البائ).
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صبًا قَا َل ا َ َر َء یْتَ اِ ْذ ا َ َو ْینَآ اِلَی
١٢۔فَلَ َّما َج َاوزَ ا قَا َل ِلفَ ٰتہُ ٰا ِتنَا َغدَآ َء نَا لَ َق ْد َل ِق ْینَا ِم ْن َسف َِرنَا ٰھذَا َن َ
س ِب ْیلَہ ،فِی ْال َبحْ ِر
ال َّ
ص ْخ َر ِۃ فَ ِانِِّ ْی نَ ِسیْتُ ْال ُح ْوتَ َو َمآ ا َ ْنسٰ ِن ْی ُہ ا َِّْل ال َّشی ْٰطنُ ا َ ْن اَ ْذ ُک َرہَ ،و ات َّ َخذَ َ
َع َجبًا

(کلمة '' نصبا وعجبا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( ''نصبا
''فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها'' عجبا'' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان الدال).
ص ِب ُر َع ٰلی َما َل ْم ت ُ ِح ْ
ط ِبہ ُخب ًْرا
ْف ت َ ْ
١٣۔قَا َل اِنَّ َ
ی َ
صب ًْرا َو َکی َ
ک لَ ْن ت َ ْست َِط ْی َع َم ِع َ

(کلمة ''صربا وخربا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه'' (.صربا '' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''خربا'' وقد
اختلفا يف الوزن ألن األول ''صربا '' متحرک مفتوح ،والثانی '' خربا'' متحرک مرفوع ،
وکلتا القافیتان الرائ).
ک ا َ ْم ًرا قَا َل فَا ِِن اتَّبَ ْعتَنِ ْی فَ ََل ت َ ْسئ َْلنِ ْی َع ْن
ست َِجدُنِ ْی ا ِْن شَآ َء ہ
ْص ْی لَ َ
صابِ ًرا َّو ََّل اَع ِ
١٤۔قَا َل َ
ّٰللاُ َ
َیءٍ َحتہی ۤ .اُحْ د َ
ک ِم ْنہُ ِذ ْک ًرا .
ِث لَ َ
ش ْ

(کلمة''أمرا وذکرا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف التقفیه(.
''أمرا '' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها '' ذکرا'' وقد اختلفا
يف الوزن ألن األول ''أمرا '' متحرک مفتوح ،والثانی '' ذکرا'' متحرک مکسور  ،وکلتا
القافیتان الرائ).
١٥۔فَا ْن َ
ش ْیئًا ا ِْم ًرا
س ِف ْینَ ِۃ خ ََرقَ َھا قَا َل اَخ ََر ْقت َ َھا ِلت ُ ْغ ِرقَ ا َ ْھلَ َھا لَقَ ْد ِجئْتَ َ
طلَقَا َحتہی  .اِذَا َر ِکبَا فِی ال َّ
صب ًْرا .
قَا َل اَلَ ْم اَقُ ْل ِانَّ َ
ی َ
ک لَ ْن ت َ ْست َِط ْی َع َم ِع َ

(کلمة ''أمرا وصربا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه'' (.أمرا '' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها '' 'صربا''
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وقد اختلفا يف الوزن ألن األول ''أمرا '' متحرک مکسور ،والثانی '' وصربا'' متحرک
مفتوح  ،وکلتا القافیتان الرائ).
عس ًْرا فَا ْن َ
طلَقَا َحتہی  .اِذَا َل ِقیَا ُ
غ ٰل ًما
ی ُ
١٦۔قَا َل َْل ت ُ َؤ ِ
اخ ْذنِ ْی بِ َما نَ ِسیْتُ َو َْل ت ُ ْر ِھ ْقنِ ْی ِم ْن ا َ ْم ِر ْ
ش ْیئًا نُّ ْک ًرا .
سا زَ ِکیَّۃًم ِب َغی ِْر نَ ْف ٍس لَ َق ْد ِجئْتَ َ
فَقَتَلَہ ،قَا َل ا َ َقت َْلتَ نَ ْف ً

(کلمة '' عسرا ونکرا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( ''' عسرا
''فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریةمنها '' نکرا'' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان الرائ).
ک َع ْن َش ْیئٍم بَ ْعدَھَا فَ ََل
سا َ ْلت ُ َ
ک اِنَّ َ
۱7۔ قَا َل ا َ َل ْم اَقُ ْل لَّ َ
صب ًْرا قَا َل ا ِْن َ
ی َ
ک لَ ْن ت َ ْست َِط ْی َع َم ِع َ
ع ْذ ًرا.
تُصٰ ِح ْبنِ ْی َق ْد َبلَ ْغتَ ِم ْن َّلدُنِِّ ْی ُ

(کلمة ''صربا وعذرا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه'' (.صربا'' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''عذرا'' وقد
اختلفا يف الوزن ألن األول ''صربا '' متحرک مفتوح ،والثانی '' عذرا'' متحرک مرفوع ،
وکلتا القافیتان الرائ).
۱8۔فَا ْن َ
ارا
ض ِِّیفُ ْو ُھ َما فَ َو َجدَا فِ ْی َھا ِجدَ ً
ط َلقَا َحتہی ِ .اذَآ اَتَیَآ ا َ ْھ َل َق ْریَ ِۃ ِن ا ْست َْطعَ َمآ ا َ ْھلَ َھا فَاَبَ ْوا ا َ ْن ُّی َ
ض فَاَقَا َمہ ،قَا َل لَ ْو ِشئْتَ لَت َّ َخ ْذتَ َع َل ْی ِہ اَجْ ًرا قَا َل ٰھذَا فِ َر ُ
ک
ی ُِّر ْیدُ ا َ ْن یَّ ْنقَ َّ
ساُنَ ِِّبئ ُ َ
اق بَ ْینِ ْی َو َب ْینِ َ
ک َ
صب ًْرا.
ِبتَا ْ ِو ْی ِل َما َل ْم تَ ْست َِط ْع َّع َل ْی ِہ َ

(کلمة '' أجرا وصربا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( '' أجرا
''فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها''صربا'' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان الرائ).
ار فَکَانَ ِلغُ ٰل َمی ِْن یَ ِت ْی َمی ِْن فِی ْال َم ِد ْینَ ِۃ َو کَانَ تَحْ ت َہَ ،ک ْن ٌزلَّ ُھ َما َو کَانَ اَب ُْو ُھ َما
١٩۔ َو ا َ َّما ْال ِجدَ ُ
ک ا َ ْن یَّ ْبلُغَآ اَ ُ
ک َو َما فَ َع ْلتُہَ ،ع ْن
شدَّ ُھ َما َو یَ ْست َْخ ِر َجا َک ْنزَ ُھ َما َرحْ َم ًۃ ِِّم ْن َّر ِِّب َ
صا ِل ًحا فَا َ َرادَ َربُّ َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ساَتْل ْوا َع َل ْی ُک ْم
ک تَا ْ ِو ْی ُل َما لَ ْم تَس ِ
صب ًْرا َو یَ ْسئَل ْون َ
ی ٰذ ِل َ
َک َع ْن ذِی القَ ْرنَی ِْن ق ْل َ
ْط ْع َّعلَ ْی ِہ َ
ا َ ْم ِر ْ
ِِّم ْنہُ ِذ ْک ًرا .
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(کلمة ''صربا وذکرا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه'' (.صربا '' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها '' ذکرا''
وقد اختلفا يف الوزن ألن األول ''صربا '' متحرک مفتوح ،والثانی '' ذکرا'' متحرک
مکسور ،وکلتا القافیتان الرائ).
َیءٍ َسبَبًا فَاَتْبَ َع َس َببًا
٢٠۔اِنَّا َم َّکنَّا لَہ ،فِی ْاْلَ ْر ِ
ض َو ٰاتَی ْٰن ُہ ِم ْن ُک ِِّل ش ْ

(کلمة '' سببا وسببا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( ''
سببا''فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها"سببا'' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان البائ).
٢١۔قَا َل ا َ َّما َم ْن َ
ف نُ َع ِذِّبُہ ،ث ُ َّم ی َُردُّ ا ِٰلی َر ِبِّہ فَیُ َع ِذِّبُہَ ،عذَابًا نُّ ْک ًرا َو ا َ َّما َم ْن ٰا َمنَ َو
ظلَ َم فَ َ
س ْو َ
صا ِل ًحا فَلَہَ ،جزَ آ َء ِن ْال ُحس ْٰنی َو َسنَقُ ْو ُل لَہِ ،م ْن ا َ ْم ِرنَا یُس ًْرا.
َع ِم َل َ

(کلمة ''نکرا ویسرا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( ''
نکرا''فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''یسرا''وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک وکلتا
القافیتان الرائ).
٢٢۔ َحتہی ِ .اذَا َبلَ َغ َم ْ
ط ِل َع ال َّ
ک
ش ْم ِس َو َجدَھَا ت َْطلُ ُع َع ٰلی قَ ْو ٍم َّل ْم نَجْ َع ْل لَّ ُھ ْم ِِّم ْن د ُْونِ َھا ِستْ ًرا ک َٰذ ِل َ
َو قَ ْد ا َ َح ْ
طنَا بِ َما َلدَ ْی ِہ ُخب ًْرا .

(کلمة ''سترا وخربا'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه'' (.سترا ''ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها '' خربا'' وقد
اختلفا يف الوزن ألن األول ''سترا '' متحرک مکسور ،والثانی ''خربا'' متحرک مرفوع،
وکلتا القافیتان الرائ).
ئ ِانَّآ ا َ ْعت َ ْدنَا َج َھ َّن َم ِل ْل ٰک ِف ِریْنَ نُ ُز ًْل
ِی ِم ْن د ُْو ِن ْی ا َ ْو ِل َیآ َ
۲3۔اَفَ َحسِب َّال ِذیْنَ َکف َُر ْوا ا َ ْن یَّتَّ ِخذُ ْوا ِع َباد ْ
قُ ْل ھ َْل نُنَ ِِّبئ ُ ُک ْم ِب ْ َ
س ِریْنَ ا َ ْع َم ًاْل.
اْل ْخ َ
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(کلمة ''نزال وأعماال'' السجع ااملطرف وهواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه(.کلمة ''نزال ''ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''أعماال''
وقد اختلفا يف الوزن ألن األول ''نزال'' متحرک مرفوع ،والثانی ''أعماال'' متحرک مفتوح،
وکلتا القافیتان الالم).
ت کَان ْ
َت لَ ُھ ْم َجنہتُ ْال ِف ْردَ ْو ِس نُ ُز ًْل ٰخ ِل ِدیْنَ فِ ْی َھا َْل یَ ْبغُ ْونَ
ص ِلحٰ ِ
٢٤۔ ا َِّن الَّ ِذیْنَ ٰا َمنُ ْوا َو َع ِملُوا ال ہ
َع ْن َھا ِح َو ًْل.

(کلمة ''نزال وحو ال'' السجع ااملطرف وہواختلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف
التقفیه(.کلمة ''نزال '' ما موجود من الفاصلة القرینة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''حو
ال'' وقد اختلفا يف الوزن ألن األول ''نزال'' متحرک مرفوع ،والثانی ''حوال'' متحرک
مفتوح ،وکلتا القافیتان الالم).
٢٥۔قُ ْل َّل ْو کَانَ ْالبَحْ ُر ِمدَادًا ِِّل َکلِمٰ تِ َر ِب ِّْی َل َن ِفدَ ْالبَحْ ُر َق ْب َل ا َ ْن ت َ ْنفَدَ َکلِمٰ تُ َر ِب ِّْی َو َل ْو ِجئْنَا ِب ِمثْ ِلہ
احدٌ فَ َم ْن کَانَ یَ ْر ُج ْوا ِلقَآ َء َربِِّہ فَ ْلیَ ْع َم ْل
ی اَنَّ َمآ ا ِٰل ُھ ُک ْم ا ِٰلہٌ َّو ِ
َمدَدًا قُ ْل اِنَّ َمآ اَنَا بَش ٌَر ِِّمثْلُ ُک ْم ی ُْوحٰ ی اِلَ َّ
ک بِ ِعبَادَۃِ َربِِّہ ا َ َحدًا.
صا ِل ًحا َّو َْل یُ ْش ِر ْ
َع َم ًَل َ

(کلمة '' مددا وأحدا'' السجع ااملرصع ما کان فیه احدی القرینتنی کلها أوجلها ( ''
مددا''فاصلة األولی ألنه الکلمةاألخریة منها ''أحدا'' وقد اتفقا يف الوزن وکلتا متحرک
وکلتا القافیتان الدال).

٣۔ املوازنة
هي أن تکون الفاصلتان متساویتنی يف الوزن دون التفقیه.مثل :اهنم یرونه بعیدا ونراه
قریبا(.کلمة بعیدا و قریبا متفقان يف الوزن وخمتلفان يف احلرف األ خری).
کا نت املوازنة يف سورة الکهف وهو يف أ یة.
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سفًا ِانَّا َج َع ْلنَا َما َعلَی
ار ِھ ْم ا ِْن لَّ ْم یُؤْ ِمنُ ْوا ِبھٰ ذَا ْال َح ِد ْی ِ
ک َب ِ
س َ
۱۔ فَلَ َعلَّ َ
ث اَ َ
اخ ٌع نَّ ْف َ
ک َع ٰلی ٰاث َ ِ
َّ
ُ
سنُ َع َمَلً.
ْاْلَ ْر ِ
ض ِز ْینَ ًۃ ل َھا ِل َن ْبل َو ُھ ْم اَیُّ ُھ ْم اَحْ َ

الکلمة اَسَفًاوعَمَالً.اتفاق الفاصلتهما يف الوزن وهو علی وزن ''فعل''.
ق
ص ُر ْونَہِ ،م ْن د ُْو ِن ہ
۲۔ َو لَ ْم ت َ ُک ْن لَّہِ ،فئ َ ٌۃ یَّ ْن ُ
َص ًرا ُھنَا ِل َ
ّٰللاِ َو َما کَانَ ُم ْنت ِ
ک ْال َو َْل َی ُۃ ِ ہّٰللِ ْال َح ِّ ِ
ْ
ْ
اختَلَ َ
آئ فَ ْ
ط
ع ْقبًا َو اض ِْربْ لَ ُھ ْم َّمث َ َل ال َح ٰیوۃِ الدُّ ْنیَا َک َمآءٍ ا َ ْنزَ ل ٰن ُہ ِمنَ ال َّ
ھ َُو َخی ٌْر ث َ َوابًا َّو َخی ٌْر ُ
س َم ِ
ٰ
ْ
َ
َیءٍ ُّمقتَد ًِرا .
ض فَا َ ْ
صبَ َح َھ ِش ْی ًما تَذ ُر ْوہُ ِ ِّ
الر ٰی ُح َو کَانَ ہ
بِہ نَبَاتُ ْاْلَ ْر ِ
ّٰللاُ َعلی ُک ِِّل ش ْ

صرًاو مُّ ْقتَدِرًا .اتفاق الفاصلتهما يف الوزن وهو علی وزن ''مفتعل''اسم الفاعل من
الکلمة ُمْنتَ ِ
وزن افتعل۔ یفتعل ۔افتعاال.
ی
ک َع ٰلی ا َ ْن ت ُ َع ِِّل َم ِن ِم َّما ُ
ع ِِّل ْمتَ ُر ْشدًا قَا َل اِنَّ َ
3۔قَا َل لَہ ُم ْوسٰ ی ھ َْل اَت َّ ِبعُ َ
ک لَ ْن ت َ ْست َِط ْی َع َم ِع َ
ْ
ص ِب ُر َع ٰلی َما َل ْم ت ُ ِحط ِبہ ُخب ًْرا
ْف ت َ ْ
َ
صب ًْرا َو َکی َ

الکلمةرُشْدًا و ُخْبرًا.اتفاق الفاصلتهما يف الوزن وهو علی وزن ''فعال''اسم املصدرمن وزن
فعَل۔ یفعُل.
عس ًْرا فَا ْن َ
طلَقَا َحتہی ِ .اذَا لَ ِق َیا ُ
غ ٰل ًما
ی ُ
4۔قَا َل َْل ت ُ َؤ ِ
اخ ْذنِ ْی ِب َما َن ِسیْتُ َو َْل ت ُ ْر ِھ ْقنِ ْی ِم ْن ا َ ْم ِر ْ
ش ْیئًا نُّ ْک ًرا
سا زَ ِکیَّۃًم ِب َغی ِْر نَ ْف ٍس لَ َق ْد ِجئْتَ َ
فَقَتَلَہ ،قَا َل ا َ َقت َْلتَ نَ ْف ً

سرًا و نُّ ْکرًا.اتفاق الفاصلتهما يف الوزن وهو علی وزن ''فعال''اسم املصدرمن وزن
الکلمةعُ ْ
فعَل۔ یفعُل.
ضنَا
ص ْو ِر فَ َج َم ْع ٰن ُھ ْم َج ْم ًعا َّو َع َر ْ
ض َّو نُ ِف َخ فِی ال ُّ
ض ُھ ْم َی ْو َمئِ ٍذ یَّ ُم ْو ُج فِ ْی َب ْع ٍ
٥۔ َو ت ََر ْکنَا َب ْع َ
َت ا َ ْعیُنُ ُھ ْم فِ ْی ِغ َ
ضا ِن َّال ِذیْنَ کَان ْ
ی َو کَانُ ْوا َْل
َج َھنَّ َم یَ ْو َمئِ ٍذ ِلِّ ْل ٰک ِف ِریْنَ َع ْر َ
طآءٍ َع ْن ِذ ْک ِر ْ
س ْمعًا.
یَ ْست َِط ْیعُ ْونَ َ

الکلمة جَمْعًاو سَمْعًا .اتفاق الفاصلتهما يف الوزن وهو علی وزن ''فعال''اسم املصدرمن وزن
فعِل۔ یفعَل.
س ِف ْینَ ُۃ فَکَان ْ
۶۔قَا َل ٰھذَا فِ َر ُ
َت
صب ًْرا ا َ َّما ال َّ
ساُنَ ِِّبئ ُ َ
اق بَ ْینِ ْی َو بَ ْینِ َ
ک َ
ک بِتَا ْ ِو ْی ِل َمالَ ْم تَ ْست َِط ْع َّع َل ْی ِہ َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِل َمسٰ ِکیْنَ یَ ْع َملُ ْونَ فِی البَحْ ِر فا َرد ُّ
صبًا.
ْت ان ا ِع ْیبَ َھا َو کَانَ َو َرآ َء ُھ ْم َّم ِل ٌ
س ِف ْینَ ٍۃ َغ ْ
ک یَّاخذ ک َّل َ
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المجلد۱:

( ینا یر -مارس ۲۰۱۶م)

العدد۱ :

صبًا.اتفاق الفاصلتهما يف الوزن وهو علی وزن ''فعال''مصدر من وزن فعل۔
صْبرًاو غَ ْ
الکلمة ِ َ
یفعل ۔(ضرب۔یضرب).
اآلیات اليت تتضمن احملسنات اللفظیة يف سورة الکهف
اجلنا س :اآلیات اليت تتضمن علی اجلناس يف سورة الکهف وهو األ یة١٤.و١٠٤
َّ ۱۔و َر َب ْ
ع َواْ ِم ْن د ُْونِہ
طنَا َع ٰلی قُلُ ْو ِب ِھ ْم ِا ْذ قَا ُم ْوا فَقَالُ ْوا َربُّنَا َربُّ السَّمٰ ٰو ِ
ض لَ ْن َّن ْد ُ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ْ
ططاً
ش َ
ا ِٰل ًھا لَّ َق ْد قُلنَآ ِاذًا َ
ص ْنعًا
س ْعیُ ُھ ْم فِی ْال َح ٰیو ِۃ الدُّ ْنیَا َو ُھ ْم َیحْ َسب ُْونَ اَنَّ ُھ ْم یُحْ ِسنُ ْونَ ُ
۲۔ا َ َّل ِذیْنَ َ
ض َّل َ

السجع:اآلایت اليت تتضمن عیل اجلناس يف سورۃ الکہف وہو األ یۃ:
١١،١٩،٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٦،٢٧،٣٣،٣٤،٣٨،٣٩،٤٨،٤٩،٥٤،٥٥،٦٠،٦١،٦٢ ،٣،٤،١٠
٦٣،٦٧،٦٨،٦٩،٧٠،٧١،٧٢،٧٣،٧٤،٧٥،٧٦،٧٧،٧٨،٨٢،٨٣،٨٤،٨٥،٨٧،٨٨،٩٠،٩١،١٠٢
.١٠٣،١٠٧،١٠٨،١٠٩،١١٠،
املوازنۃ :اآلایت اليت تتضمن عیل املوازنۃ يف سورۃ الکہف وہو:
األ یۃ٦،٧،٤٣،٤٥،٦٦،٦٧:۔.٧٣،٧٤،٧٨،٧٩

خالصة البحث
حنن نقرأ القرأن الكرمی كل صباح ومساء فقد ملئ القرآن الكرمی بالبالغة لكن مل
تتواجه الیهم وهلذا اخترت سورة الكهف من سورالقرآن لدراسة البدیعیة أعين احملسنات
اللفظیة ذکرت االیات من سورة الكهف اليت تتضمن باحملسنات اللفظیة وبعدها ا ستخرجت
عناصر احملسنات اللفظیة منها وتبنی وجوه البدیعیة من سورة الكهف هكذا ذكرت االیات
اليت تشتمل بالسجع واالجناس واملوازنة وغریها يف هذا التحقیق واسخرجت األلفاظ اليت
تضم باحملسنات اللفظیة علیحدةمث ذكرت دراسة حتلیلیةيف آخر كل آیات من سورة الكهف
أیضا ووضعت ارقام االیات اليت تتضمن باحملسنات من سورة الكهف يف هذا الدراسة
______________

احلواشي
١۔حممد بن حممد أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الکرمی  ،مکتبة السنة ،١٩٩٢،ص٧
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٢۔حممد عبد املنعم خفاجي وأصدقائ،األسلو ب العريب،الدار املصد ریة البیانیة،لبنان ،بدون السنة ،ص٢٧
٣۔حفنی .ناصف'حممد دیاب سلطان حممد مصطفی طموم'دروس البالغة'مکتبة رمحانیة کراتشي ،ص١
٤۔امي رافعة ،احملسنات البدیعة ،انتر نیت  ،ص ٧٦
٥۔حفنی ناصف'حممد دیاب سلطان حممد مصطفی طموم'دروس البالغة'مکتبة رمحانیة کراتشي،ص٧٦
٦۔ علي جازم'ومصطفٰی امنی'البالغةالواضحة' اسالمی اکادمی'بالهور.ص٦٧
٧۔أمحداهلامشی،جواهرالبالغةفیعلم املعانی والبیان والبدیع ،مکتبة داراحیاء ،أندونیشیا،١٩٦٠،ص٣٦٠
٨۔حممد اابراهیم موسی ،الصیغ البدیع يف اللغة العربیة ،دارالکتب العريب،١٩٦٩ ،ص٩ .١٤۔حفنی
ناصف'حممد دیاب سلطان حممد مصطفی طموم'دروس البالغة'مکتبة رمحانیة کراتشي،ص١٢٨
١٠۔أمحداهلامشی،جواهرالبالغةفیعلم املعانی والبیان والبدیع ،مکتبةداراحیاء  ،أندونیشیا،١٩٦٠،ص٣٦٥
١١۔حفنی ناصف'حممد دیاب سلطان حممد مصطفی طموم'دروس البالغة'مکتبة رمحانیة کراتشي،ص١٢٩
١٢۔القرآن الکرمی
١٣۔القزوینی'حممد عبدالرمحٰن'تلخیص املفتاح'مکتبه امحد رضا'بالهور.ص١٢٧
١٤۔حممد اابراهیم موسی ،الصیغ البدیع يف اللغة العربیة ،دارالکتب العريب،١٩٦٩ ،ص١٥
١٥۔حممود السید شیخان ،البالغة الوافیة،دار البیان للنشر،١٩٩٥،ص١٢٦
١٦۔امي رافعة ،احملسنات البدیعة ،انتر نیت  ،ص ١٩
١٧۔ ناصف'حممد دیاب سلطان حممد مصطفی طموم'دروس البالغة'مکتبة رمحانیة کراتشي ،ص١٤
١٨۔ ناصف'حممد دیاب سلطان حممد مصطفی طموم'دروس البالغة'مکتبة رمحانیة کراتشي ،ص١٥
١٩۔الرامفوري،حممد فضل حق،مشوس الرباعة،مکتبة رمحانیة ،بالهور،ص١٤٧
٢٠۔ناصف'حممد دیاب سلطان حممد مصطفی طموم'دروس البالغة'مکتبة رمحانیة کراتشي١٤٩،
٢١۔أمحد حمضر،النظریة مع التطبیق يف علم البالغة،جامعة االسالمیة،ماالنج ،ص١٧٤۔١٧٥
٢٢۔القرآن الکرمی،سورۃ النور۔ أیة
٢٣۔ناصف'حممد دیاب سلطان حممد مصطفی طموم'دروس البالغة'مکتبة رمحانیة،کراتشي،ص١٥٦
٢٤۔القرآن الکرمی،سورۃ الکهف .أیة
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