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Abstract:
The Holy Qur’ᾱn is the Last book of Allᾱh and a great miracle of
the Holy Prophet (SAW) the like of which could not be produced
by any of all times. The Language of the Qur’ᾱn is Arabic known
for its brevity and eloquence. The reality of the Arabic Language
can be summoned by acquaintance with “Tadhīīl” and
eloquence. Neology is a part of eloquence and communication is
a component of neology, encompassing many discernments and
points of wisdom. The same is corroborated in galore in poetry
along with Qur’ᾱn and Hadîth. This illustrates the text and
defines the aim and purpose. The purpose aimed at embraces
eneomism and eulogy, didactics and exhortations and
felicitations .The dictionary and literary meaning of “Tadhīīl”,
types of “Tadhīīl” and use of places has been stated .The
examples of Qur’ᾱn, prose and poem have also been given,
Where the word “Tadhīīl” has been used.

………………………………………………...

 وُمَُيِ ِزهُ من، املْنعِِم على اإلنسان ابللسان، الكبري اإلحسان،احلمد هلل العظيم السلطان
ُ
 وأصلي على خري خلقه حممد نبيه املرسل أبوضح آية، أمحده على اإلميان،سائر احليوان ابلبيان
:بعد
ُ  أما. وتعاقب اجلديران، صلى هللا عليه وآله وصحبه ما اختلف امللوان،وبرهان
 والنظم البالغي،إن الصياغة اللغوية الرصينة اليت أبدعها هللا سبحانه لبناء القرآن الكرمي
املتكامل يف مجيع جوانبه أدل دليل على ُُس ُّو هذا الكتاب العظيم الذي ال أيتيه الباطل من بني
 الكتاب الذي عجزت البشرية أبكملها على أن أيتوا مبثله أو بعشر سور،يديه وال من خلفه
 قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة الكلية اإلسالمية بشاور،* الطالب يف مرحلة الدكتوراه
** رئيس الكلية الدراسات اإلسالمية سابقاً جبامعة الكلية اإلسالمية بشاور
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مفرتايت ،ولذا كان من األوىل أن تتعدد أراء الباحثني حول املواضيع اليت تربز شيئا من اإلعجاز
الكامل الذي أودعه الباري جل جالله يف سياق اآلايت الكرميات ،وهلذا اإلعجاز اخلالد والنظم
البالغي الكامل وجوه متعددة .والتذييل وجه من الوجوه البالغية الرائعة اليت يزخر به كتاب هللا
املتني وكالمه املبني ،فهو الفن البالغي الذي يفيد روعة يف التصوير ومجاالً يف البيان ،إضافة إىل
قدرته على الدخول إىل ذهن القارئ والسامع ،وتصوير املعىن املراد واستقراره يف القلب بكل
التأكيد .وملا كان التذييل من املواضيع املهمة ذات األمهية البالغة ،تناوهلا علماء البالغة واألدب
ِ
ُبرز معناه وأُبني
وبيَّنوا مجيع جوانبه ،وأتَسيًا بعلمائنا اخرتت هذا املوضوع ألتناوهلا ابلبحث كي أ َ
قيمته البالغية ،وأقف على أصل بنائه ونشأته وذلك ابستخراج ما يتعلق ابلتذييل من الكتب
البالغية واللغوية واملصحف الشريف ،وإضافة إىل ذلك أود أن أشري إىل مدى مسامهة التذييل
الفعالة يف انسجام وتسلسل النظم القرآين الكرمي ،ولذا وضعت هذا العنوان ملقايل .ويعود اختياران
هلذا العنوان للمقال ألسباب عدة ،منها :تعلق موضوع الدراسة بكتاب هللا سبحانه وتعاىل ،وهو
يبحث جانباً من جوانب إعجازه ،وابلتايل يبني اإلعجاز البياين الذي ينتظم يف القرآن ولغة القرآن
أي اللغة العربية ،ومعلوم بداهة أنه حيتم لكل موضوع ومقال وحبث أن يكون وفق تصور واضح،
وخطة موضوعة مسبقاً ،فمقايل يتناول مفهوم التذييل ,وأقسامه ،وأغراضه وروعته البالغية:
لو أمعنا النظر فيما قاله العلماء واألدابء واللغويون واملتفننون يف ختصصاهتم املتفرقة ،ويف
تناوهلم ومدارستهم للتذييل لوجدانهم مغايرة ،حبيث جيعله البعض فرعا وجزءا من اإلطناب ،ولذا
درسوا التذييل حتت ابب اإلطناب ،وقالوا أبنه قسم من أقسامه ،وأصدق مثال لذلك ما فعله
القزويين يف كتابيه" ،التلخيص" ،و"اإليضاح يف علوم البالغة" ،وكذا السيوطي يف كتابه "اإلتقان",
كما سلك البعض اآلخر مسلكا آخر ،وجعلوا التذييل اباب وفرعا من فروع البديع ،وهبذا املنوال
ورد ذكره يف "كتاب الصناعتني" للعسكري ,و يف "إعجاز القرآن" للباقالين ,و يرجع سبب
االختالف أنه كان العلماء يف ذلك الوقت يدخلون يف البديع ،كل ما يتعلق ابملعاين.
من خالل النظر فيما يتعلق ابالختالف السابق الذكر ،سلكنا مذهب من يذهب إىل
أن التذييل من اإلطناب ،والدليل على ذلك أنه يفيد تقرير معىن ما قبله ،ويزيده البيان والوضوح
والتأكيد.

اإليضاح ( 35ديسمرب )2017

241

الروائع البالغية للتذييل يف النثر ،والشعر

تعريف اإلطناب:
وجيدر ابلذكر هنا أن نتطرق إىل تعريف اإلطناب ،فاإلطناب مصدر من أطنب إطناابً،
وطول ذيوله إلفادة املعاين واشتقاقه من قوله :أطنب ابملكان ،إذا أطال
ومعناه :إذا ابلغ فيهًّ ،
مقامه فيه ،وفرس مطنب إذا طال متنه ،ومن أجل ذلك ُسي حبل اخليمة طُنُباً لطوله (. )1

وأما املعىن االصطالحي لإلطناب ،فقال البالغيون :اإلطناب أداء املقصود من الكالم

أبكثر من عبارة متعارف األوساط ،وسواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إىل اجلمل أو إىل غريها,
ولكل منها مراتب ,فما صادف منها املوقع ُِ
محد ,وإال ذم  ,وُسي اإلجياز إذ ذلك عيبا وتقصريا،
()2

واإلطناب إكثاراً وتطويالً.
أقسام اإلطناب:

ينقسم اإلطناب إىل ثالثة أقسام:
األول :سلوك طريق التوسيع ابلتفصيل.
الثاين :سلوك طريق التوسيع مبثل التتميم.
الثالث :سلوك طريق التوسيع مبثل التذييل.

()3

فالتذييل إذاً سبب من أسباب اإلطناب ,ومدخل من مداخله ،وقد عين بتعريفه علماء
البالغة ،والقرآن ،واللغة يف مباحثهم كما أييت:
املعىن اللغوي للتذييل:
يعرفه ابن املنظور" :الذيل آخر كل شيء ,وذيل الثوب واإلزار :ما ُجَّر من الرداء وهو ما

أسبل منه فأصاب األرض ،وذيل املرأة لكل ثوب تلبسه إذا جرته على األرض من خلفها"

(.)4

ويقول اجلوهري" :الذيل واحد أذايل القميص وذيوله ،وذيل الريح ما انسحب منها,
وذالت املرأة تَ ِذيل :أي جرت ذيلها على األرض وتبخرتت" ( ، )5ويستدل لقوله على قول طرفة
يف ذلك:
فذالت كما ذالت وليدةُ ٍ
جملس

تُ ِري زيها أذايل ٍ
سحل ُمدد.

()6
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ومالء مذيل :أي طويل الذيل ،ومثله قول امرؤ القيس:
()7
فعن لنا ِسْرب َّ
غذارى َدوا ٍر يف مالء مذيل.
كأن نعاجه
َّ
َ
ويقول الزخمشري :ذيَّل كالمه تذييالً ,وتذيل يف كالمه و تَ َسَّر َح :تبسط فيه ,غري حمتشم,
()8
ِ
ص ْن عرضك.
وفالن طويل الذيل :وأذال ماله :ابتذله ابإلنفاق ومل يصبه ،يُقال :أذ ْل مالك يُ َ
خالصة التعريف اللغوي :لو نظران يف املعىن اللغوي لتبني لنا أهنا حتمل عدة مدلوالت،
هي:
ألف :من مدلوالت التذييل املبالغة والطول.
ابء :ومن مدلوالهتا البسط والنشر.
جيم :ومن مدلوالهتا الكمال يف السعة والزايدة.
دال :ومن مدلوالهتا توكيد الكالم السابق ،الوارد يف أول الكالم.
املعىن االصطالحي للتذييل:
عرف البالغيون التذييل بتعريفات متغايرة األلفاظ متحدة املقاصد ،نذكر منها
لقد َّ
تعريف بدر الدين بن مالك ،إذ يقول" :التذييل :أن أتيت بعد متام الكالم مبشتمل على معناه من
مجلة مستقلة بنفسها إلفادة التوكيد والتحقيق لداللة منطوق الكالم أو داللة مفهومه"(.)9
وأما اإلمام السيوطي فيعرف التذييل ،ويقوول " :هوو أن يو تى جبملوة عقوب مجلوة ,والثانيوة
تشووتمل علووى معووىن األوىل لتأكيوود منطوقووه أو مفهومووه ,ليظهوور املعووىن ملوون مل يفهمووه ويتقوورر عنوود موون
فهمه" (.)10
والتعريووف الووذي يطمووئن الوونفس ويووراح لووه البووال هووو تعريووف ابوون حجووة احلموووي حبيووث
ارتضوواه البالغيووون موون قبلووه وموون بعووده ,وهووو" :أن يووذيل النووا م أو النوواثر كالمواً بعوود متامووه وحسوون
الس ووكوت علي ووه ,جبمل ووة حتق ووق م ووا قبله ووا م وون الك ووالم وتزي ووده توكي ووداً و ووري جم وورى املث وول ب و وزايدة
التحقيق"(.)11
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.كمووا عرفووه صوواحب الكافيووة أعووين صووفي الوودين بقولووه " :والتووذييل أن ي و تى بعوود إمتووام
الكالم جبملة تشتمل على معناه ري جمري املثول لتوكيود الكوالم املتقودم وحتقيقوه"( .)12ويقوول ابون
منقذ " :هو أن أتيت يف الكالم مجلة حتقق ما قبلها" (.)13
وقد سلك اخلطيب القزويين مسلكا مغايرا ،حبيوث حتودع عنوه يف حبوث اإلطنواب ،وأُسواه
ب و و ( اإلطن وواب ابلت ووذييل) ،ويعرف ووه بقول ووه " :وه ووو تعقي ووب مجل ووة جبمل ووة أخ وورى تش ووتم عل ووى معناه ووا
للتأكيد"

(. )14

لووو أمعنووا النظوور يف التعريفووات السووابقة لوجوودانه متفقووة علووى أن التووذييل هووو اإلتيووان جبملووة
حتقووق مووا قبلهووا وت كووده ,ولكوونهم اختلف ووا إذا كووان املووذيل مجلووة أو غووري مجلووة ،فووذهب بوودر الوودين
والسيوطي وصفي الدين احلليب وابن حجة احلموي وابن منقذ ،إىل وجوب تعقب مجلة أبخرى.
وذهووب الووبعض إىل جعوول التووذييل ضوود اإلشووارة ،مثوول النووويري حيووث قووال " وأمووا التووذييل
فهو ضد اإلشارة ،فهو إعادة األلفاظ املرتادفة على املعىن الواحد حىت يظهر ملن مل يفهمه ،ويتأكد
عند فهمه"

(. )15

فاإلشووارة إبوراز املعووىن الطويوول ابللفووا املوووجز ،واإلشووارة تلتقووي مووع التووذييل يف اإلجيوواز يف
اللفووا ،فجوامووع الكلووم واألمثووال الوويت يوُوذيل ،هووي مثوول اإلشووارة لفظ واً وداللووة ،ويوجوود نظريووة جعوول

اإلشارة ضد التذييل ،ويستدل لذلك أبن التذييل يكون مبثابة التكرير لنفس الكالم سوواء لفظوا أو

معىن.
وأما املعاصرون من األدابء واللغويني والبالغيني ،فسلكوا مسلك العلماء األوائل يف
فعرفوه ابلتعاريف اليت عرفه هبا العلماء السابقني ،وكذلك استدلوا بنفس اآلايت
تعريف التذييلَّ ،
واألحاديث والنصوص الشعرية اليت استدل هبا آابؤهم األوائل ،كما قام معظم املعاصرون من
اللغويني ابختصار ما يتعلق ابلتذييل ،منهم :مصطفى صاوي اجلويين ،فهو يرى أن التذيل من
اإلطناب و يقول " :التذييل :هو اإلتيان بعد متام الكالم مبشتمل على معناه من مجلة مستقلة
(. )16

بنفسها إلفادة التوكيد"
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و يقول على مجيل سلوم :اإلتيان جبملة مستقلة عقب اجلملة األوىل ،اليت تشتمل على
معناها للتوكيد" ( )17ومثل له مبثالني من الشعر ومها:
قول احلطيئة:
ومن يعط أثومان املكارم حيمد

نزور فيت يعطي على احلمد ماله

18

وقول ابن نباتة:
تركتين أصحب الدنيا بال أمل

مل يبق جودك يل شيئاً أؤمله

19

وإن مجيع الكتب البالغية قد تناول التذييل ابلبحث واملدارسة ،ومنهم من جعله حبثا
مستقالً ومنهم من جعله من اإلطناب ,كما تتقارب تعريفاهتم يف اللفا واملعىن ،فاإلطناب
عندهم " :اإلطناب هو زايدة اللفا على املعىن لفائدة"

(. )20

وحممد ربيع مدلول يذهب مذهب من يقول أن التذييل من اإلطناب ،وهو عنده" :
()21

تعقيب اجلملة جبملة أخرى تشتمل على معناها تقوية هلا.

وأما سيد أمحد اهلامشي في كد نظرية من يرى التذييل من دواعي اإلطناب فهو عنده:
"تعقيب مجلة جبملة مستقلة تشتمل على معناها أتكيداً هلا" (.)22
ومن البالغيني الذين يُشار إليهم ابلبنان يف هذا املوضوع هو صاحب "البالغة فنوهنا
وعرفه يف اللغة واالصطالح ،و أورد له
وأفناهنا" فريى أن التذييل سبب من أسباب اإلطنابَّ ،
األمثلة من القرآن الكرمي والشعر ،كما تطرق إىل ذكر أنواعه ،مشرياً إىل الفرق بني ما أخذه من
العلماء السابقني ،وبني ما أضافه ،بقوله" :ومثلوا له"" ،وقسموه" ،وكان جيتهد يف شرح األمثلة،
مع إيراد التعريفات املختلفة أبلفا ه اخلاصة.

(. )23

مواضع استعمال التذييل:
والتذييل يقع يف القرآن الكرمي والنثر والشعر وهو كثري الورود يف القرآن الكرمي يف فواصل
اآلايت اليت هي معاقد املعاين فيها.
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أوالا :من صوره يف القرآن الكرمي:
قوله تعاىلِ َّ :
ين تَ ْد ُعو َن ِم ْن ُدونِِه َما ميَْلِ ُكو َن
(والذ َ
َ
ِ
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَو ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَ ْك ُفُرو َن
ُد َعاءَ ُك ْم َولَْو َُس ُعوا َما ْ

ِ ِ ِ
وه ْم َال يَ ْس َم ُعوا
م ْن قطْم ٍري ،إِ ْن تَ ْد ُع ُ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري",)24
بِ ِشْركِ ُك ْم َوَال يوُنَوبِئُ َ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري) ,تذييل أكد الكالم
(وَال يوُنَوبِئُ َ
فاجلملة الواقعة يف فاصلة اآلية وهي قوله تعاىلَ :
ِِ
ِ
ني أَنْو ُف َس ُه ْم
السابق .كما يرد التذييل يف غري الفواصل مثل قوله تعاىل( :إِ َّن َّ
اَّللَ ا ْش ََرتى م َن الْ ُم ْ من َ
اَّللِ فَويَو ْقتُولُو َن ويوُ ْقتَولُو َن و ْع ًدا َعلَْي ِه َحقًّا ِيف التو َّْوراةِ و ِْ
َوأ َْم َوا َهلُْم ِأب َّ
اإل ِِْجْن ِيل
َن َهلُُم ْ
اجلَنَّةَ يوُ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِيل َّ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
آن ومن أَو ََف بِعه ِدهِ ِمن َِّ
ِ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم.,)25
استَوْب ِشُروا بِبَوْيعِ ُك ُم الَّذي َابيَو ْعتُ ْم بِِه َوذَل َ
اَّلل فَ ْ
َوالْ ُقْر َ َ ْ ْ َ ْ َ
(و ْع ًدا َعلَْي ِه َحقًّا) ,تذييل للكالم السابق حيث وعد هللا امل منني الذين يقاتلون يف سبيله أبن هلم
َ
(و ْع ًدا َعلَْي ِه َحقًّا).
اجلنة وأكد هلم ذلك الوعد بقولهَ :
اثنيا :التذييل يف النثر:

لقد ذكر الكثري من العلماء التذييل يف نثرهم ،ولضيق املقام نكتفي مبا ذكره أبو هالل
العسكري يف الصناعتني ،يقول " :كتب رجل إىل أخ له :أما بعد فقد أصبح لنا من فضل هللا ما
ال حنصيه ،ولسنا نستحي من كثرة ما نعصيه ،وقد أعياان شكره ،وأعجزان محده ،فما ندري ما
نشكر ،أمجيل ما نشر ,أم قبيح ما سرت ,أم كثري ما عفا فاستزد هللا من حسن بالئه بشكره,
فقوله" :فما ندري ما نشكر" تذييل لقوله " وقد أعياان شكره"(.)26
اثلثا :التذييل يف الشعر:
كما يكثر التذييل يف القرآن الكرمي فإنه يكثر أيضاً يف الشعر ،ومن التذييل الذي ضمنه
الشعراء قصائدهم.
قول النابغة الذبياين:
ولست مبستبق أخا التلمه

على شعث أي الرجال املهذب.

()27
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فقوله يف عجز البيت "أي الرجال املهذب" من أحسن تذييل وقع يف الشعر فصدر
البيت دل مبفهومه على نفي الكامل من الرجال ،اخلايل من العيوب والفساد ,وقوله :أي الرجال
املهذب؟ مشتملة على هذا املعىن وم كدة له ،خارجة خمرج املثل السائر.
وأيضاًقول احلطيئة:
تزور فىت يعطي على احلمد ماله

ومن يعط أثومان احملامد حيمد

()28

فعجز البيت إذا انفرد استقل مثال وتذييال ،كما أن الصدر إذا انفرد استقل ابملعىن
املقصود من مجلة البيت والغرض املطلوب والتمثيل أيضاً ،وقل أن يوجد بيت بني صدره وعجزه
(. )29

مثل التالحم على استقالل كل قسم بنفسه ومتام معناه ولفظة
أقسام التذييل:

يقسم العلماء التذييل حبسب االعتبارات املتعددة ،فقسموه من حيث صورة وروده إىل
قسمني:
ألقسم األول :يرد يف صورة املثل ،والقسم الثاين :ال يرد صورته.
وأما من حيث الداللة فينقسم إىل قسمني:
القسم األول :ما ي كد منطوقاً  ،القسم الثاين :ما ي كد مفهوماً.
قسما التذييل حسب صورة وروده:
( )1ضرب خيرج خمرج املثل السائر:
هذا القسم خيرجه املتكلم خمرج املثل السائر ليحقق به الكالم السابق ويتميز ابالستقالل
اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل
بنفسه ،وعدم توقفه على ما قبله .ومثاله قوله تعاىلَ ( :وقُ ْل َجاءَ ْ
َ
احلَ ُّق َوَزَه َق الْبَ ُ
َكا َن َزُهوقًا ,)30فاجلملة األوىل دلت مبدلوهلا على زهوق الباطل واجلملة الثانية أتكيد وتقرير
لألوىل وهو التذييل اجلاري جمرى املثل.
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(  )2ضرب ال خيرج خمرج املثل السائر:

ِ
اه ْم ِمبَا
ويتميز بعدم استقالله مبعناه ويتوقف على ما قبله ومثاله قوله تعاىلَ ( :ذل َ
ك َجَزيْونَ ُ
ِ ِ
ور ,)31أي وهل ِجْنازي اجلزاء املذكور قبال إال الكفور.
َك َفُروا َوَه ْل ُِجْنَازي إَّال الْ َك ُف َ
وقد جاء احلديث عن سبأ أصحاب سد مأرب ,حيث كانت هلم جنتان,عن ميني

ومشال ،ولكنهم أعرضوا ,وجحدوا نعم هللا فبدلوا جبنتهم جنتني ذوايت أكل مخط فعاقبهم هللا
ِ ِ
ور) ,تذييل لكنه ليس من النوع الذي يستعمل
(وَه ْل ُِجْنَازي إَّال الْ َك ُف َ
بسبب كفرهم فقوله تعاىلَ :
كاملثل.

ومثاله من املنظوم قول املتنيب:
متسى األماين صرعى دون مبلغه

فما يقول لشيء ليت ذلك يل

32

فعجز البيت كله تذييل أفاد معىن الكالم السابق مبعىن :الذي يف قبضته كل شيء مل يبق
له ما يتمناه.

قسما التذييل حسب الداللة
( )1ما يرد مؤكدا للمنطوق:
ويكون سوقه من أجل أتكيد منطوق الكالم مبعىن أن تكون اجلملة الثانية أتكيدا ملنطوق
اجلملة األوىل ويشرتط أن يكون هناك اشرتاك بني اجلملتني يف نفس اللفا.
33
ِ
ك جزيونَ ِ
ِ ِ
(وَه ْل
ومثاله قوله تعاىلَ ( :ذل َ َ َْ ُ
اه ْم مبَا َك َفُروا َوَه ْل ُِجْنَازي إَّال الْ َك ُف َ
ور ) ,فقولهَ :
ِ ِ
ور) متفق يف كثري ألفا ها مع اجلملة اليت سبقتها.
ُِجْنَازي إَّال الْ َك ُف َ

( )2ما يرد مؤكدا للمفهوم:

ويكون سوقه من أجل أتكيد مفهوم الكالم ،مبعىن أن تكون اجلملة الثانية أتكيدا ملفهوم
اجلملة األوىل ,أي  :أتكيدا ملعناها دون اشرتاكهما يف اللفا ,وهو كثري يف القرآن ,ومثاله قوله
ِ
ِ
تعاىل( :ولُوطًا آتَويونَاه حك ِ
ث إِ َّهنُْم َكانُوا قَو ْوَم َس ْوٍء
ت تَو ْع َم ُل ْ
اخلَبَائِ َ
ْما َوعْل ًما َوَِجْنَّْيونَاهُ م َن الْ َقْريَة الَِّيت َكانَ ْ
ْ ُ ُ ً
َ
ِ ِ 34
ٍ ِِ
ت تَو ْع َم ُل
ني) ,تذييل م كدا ملعين قولهَ ( :كانَ ْ
ني ) ,فقوله( :إِ َّهنُْم َكانُوا قَو ْوَم َس ْوء فَاسق َ
فَاسق َ
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ث) ,ومقرر له يف ذات الوقت ,وهو أتكيد خيتلف عن الضرب األول ,امل كد للمنطوق،
ْ
اخلَبَائِ َ
ألننا ال ِجْند يف هذه اجلملة كلمات مشرتكة من حيث مادهتا مع اجلملة اليت سبقتها.
عالقة التذييل :مبباحث علوم القرآن الكرمي:
وقع (التذييل) يف القرآن بكثرة ،وأكثر من نبَّه عليه من املفسرين اآللوسي وابن عاشور
وغريمها .وجاء يف القرآن على ثالثة أضرب:
األول :يف ختام اآلايت ،وهو األكثر.
الثاين :أن أييت آية برأسه.
الثالث :أن أييت يف وسط اآلية.
وحنن نذكر بعضاً من ٍ
ضْرب؛ ليتضح املراد ،ولتستبني سبيل امل منني .ويتداخل
كل َ
التذييل ببعض مباحث علوم القرآن الكرمي ,كالفاصلة ،واملناسبة ،ومن أجل حتديد مصطلح
التذييل بدقة ،البد من إيضاح هذه املصطلحات اليت تتقاسم داللتها مع التذييل والوقوف على
مواطن التقاطع واالختالف.
عالقة التذييل ابلفاصلة القرآنية:
يقول الزركشي يف الربهان" :اعلم أن إيقاع املناسبة يف مقاطع الفواصل حيث تطرد
متأكد جداً ,وم ثر يف اعتدال أثر الكالم ،وحسن موقعه من النفس أتثرياً عظيماً"
فائدة التذييل يف الفاصلة :للتذييل يف الفواصل فوائد مجة:
نذكر منها على سبيل املثال اآليت:
( )1أتكيد معىن اآلية ومضموهنا ،وزايدة اإلقناع وإقامة احلجة.
( )2إضافة معان جديدة لآلية.
( )3الوقوف على جانب من جوانب إعجاز القرآن.

(. )35
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عالقة التذييل ابملناسبة:
يُعد علم املناسبة من علوم القرآن الكرمي اليت تتقاسم وتتداخل داللتها مع التذييل ،وهو

علم شريف القيمة عظيم النفع ،وإذا كانت معرفة أسباب النزول هلا أثرها يف فهم املعاين ،وتفسري
اآلايت ,فاملناسبة بني اآلايت تساعد على حسن التأويل ,ودقة الفهم ،ولذا اعتىن هبا بعض
العلماء ،وأفردوها ابلتصنيف والتأليف.
أغراض التذييل:
يستحسن التذييل يف املدح والثناء والذم واهلجاء والوعا واإلرشاد والوعد والوعيد ،كما
يستحسن يف رد بعض املعاين وتثبيت أخرى ,وترجيح معىن على آخر ،وغريها من األغراض
األخرى والفوائد زايدة على التأكيد الذي خص به ،واألغراض والفوائد اليت خرج هبا التذييل يف
القرآن الكرمي كثرية جداً ,لقد أكثر ابن عاشور من ذكرها يف تفسريه حترير التنوير( ,)36نستغين عن
إيرادها لضيق املقام.
بالغة التذييل وروعته:
للتذييل بالغته اليت يضفى على الكالم حالوة ومجاالً ،وروعته اليت تعرفها أصحاب
الذوق السليم ،والقرحية اللغوية الصادقة ،ونكتفي بذكر قول العسكري حيث يقول " :وللتذييل
يف الكالم موقع جليل ,ومكان شريف خطري ,ألن املعىن يزداد به انشراحاً ,واملقصد إتضاحاً,
وينبغي أن يستعمل يف املواطن اجلامعة ،واملواقف احلافلة ,ألن تلك املواطن مع البطيء الفهم،
والبعيد الذهن "

(. )37

اخلالصة:
بعد بذل اجلهد اجلهيد والنظر العابر يف كتب اللغة واألدب والبالغة ،مجعنا املعلومات
السالفة يف املوضوع ،واشتملت على:
تعريف التذييل يف اللغة واالصطالح ،ومواضعه يف القرأن الكرمي والنثر والشعر ،وقسميه
حسب صورة وروده ،و القسمني من حيث الداللة ،كما تطرقنا إىل بيان عالقة التذييل مبباحث
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علوم القرآن الكرمي ،كعالقته ابلفاصلة واملناسبة ،ويف خامتة املطاف تطرق املقال إىل بيان أغراض
التذييل وروعته البالغية البديعة.
النتائج:
من خالل املدة اليت قضيتها وأان أتقلب صفحات الكتب األدبية واللغوية جلمع شتات هذا
املقال،
توصلت إىل النتائج التالية:
()1

أن التذييل نوع من أنواع ا البديع الذي حيمل أسراراً وحكماً.

()2

تتفق ُميزات وخصائص التذييل واإلطناب يف بعض صوره ،ولذا جعله البعض جزءاً منه.

()3

للتذييل تعريفات عدة ،وعرفه السيوطي فقال (:هو أن ي تى جبملة عقب مجلة ,والثانية
تشتمل على معىن األوىل لتأكيد منطوقه أو مفهومه ,ليظهر املعىن ملن مل يفهمه ويتقرر
عند من فهمه)

()4

احملدثون من البالغيني احتذوا حذو األوائل يف بيان مفهوم التذييل ،حبيث عرفوه بنفس
التعاريف اليت عرفها هبا العلماء القدامى ،كما استدلوا ابآلايت القرآنية والنصوص
الشعرية اليت استدل هبا األوائل.

()5

يقع التذييل يف القرآن الكرمي والنثر والشعر وهو كثري الورود يف القرآن الكرمي يف فواصل
اآلايت اليت هي معاقد املعاين فيها.

()6

وأما أقسام التذييل فيقسمه العلماء حبسب االعتبارات املتعددة ،فقسموه من حيث
صورة وروده إىل قسمني :القسم األول :يرد يف صورة املثل ،والقسم الثاين :ال يرد
صورته .وأما من حيث الداللة فينقسم إىل قسمني :القسم األول :ما ي كد منطوقاً،
القسم الثاين :ما ي كد مفهوماً.

()7

وغرض التذييل أنه يستحسن يف املدح والثناء والذم واهلجاء والوعا واإلرشاد والوعد
والوعيد ،كما يستحسن يف رد بعض املعاين وتثبيت أخرى ,وترجيح معىن على آخر.
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وللتذييل قيمته البالغية وروعته األدبية ،فله يف الكالم موقع جليل ,ومكان شريف
خطري ,ألن املعىن يزداد به انشراحاً ,واملقصد اتضاحاً.
وقبل اخلتام فتلك رحلة راتعة يف رحاب هذه الشرحية املختارة من كتاب خزانة األدب

وغاية األرب ,أال وهو التذييل ،واملوضوع حتتاج إىل دراسات متواصلة م صلة ،لتربز عظمة القرآن
الكرمي وكمال لغته ولغة أهل اجلنة ,وما بذلته يف هذا املقال املتواضع إمنا هو جهد املقل وزاد
املسافر ،فما كان فيه من صواب فهو حمض فضل املنان ,وما كان فيه من قصور فمين ومن
الشيطان ,وهللا وحده خري مسئول ومأمول ,وهو نعم املوىل ونعم النصري.
اهلوامش:
)1

الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ليحىي اليمين ( ،ج  /2ص .)207

)2
)3
)4
)5
)6

املصباح يف املعاين والبيان والبديع ,لبدر الدين مالك( .ص . )74
املصدر السابق نفسه ( ص  79وما بعدها) .
لسان العرب ،البن منظور ،ماده ذيل :ص . )1529
الصحاح ( اج اللغة وصحاح العربية) للجوهري ( ،ج  /4ص )1529
.
املصدر نفسه ( ج  /4ص )1702

.

.
.

)7
)8

شرح املعلقات العشر ليحى الشامي ( ،ص )22
أساس البالغة ,للزخمشري( ،ج  /1ص )323

)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16

املصباح يف املعاين والبيان والبديع ،لبدر الدين بن مالك ( ,ص )216
.
معرتك األقران يف إعجاز القرآن,للسيوطي( ،ص )279
.
خزانة األدب وغاية األرب ،البن حجة احلموي ( ،ج  /1ص )242
شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة وحماسن البديع ,صفي الدين احلليب (ص )77
البديع يف نقد الشعر ،أسامة بن منقد( ص . )125
التلخيص يف علوم البالغة ,اخلطيب القزويين  ( ,ص . )227
هناية األرب يف فنون األدب ,ألمحد بن عبد الوهاب النويري ( ج  /7ص )177
.
البالغة العربية أتصيل و ديد ,مصطفى صاوي اجلويين( ،ص )49

)17

الدليل إىل البالغة وعروض اخلليل ,علي مجيل سلوم( ,ص )97

.

.

.
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ديوان احلطيئة ص  . 69الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1413هو.

)20

ديوان ابن نباتة املصري ص . 411
املرجع نفسه ( ،ص )97 – 94

)21
)22

علوم البالغة العربية ,حممد ربيع( ،ص .)153
جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،سيد أمحد اهلامشي( ،ص .)204

)23
)24

البالغة فنوهنا وأفناهنا ،فضل حسن عباس(,ص . )494
سورة فاطر ،اآليتان .14 ،13

)25
)26
)27
)28
)29
)30

سور التوبة  ,اآلية . 111
.
كتاب الصناعتني ,للعسكري (الكتابة والشعر) (ص )293
ديوان النابغة ص  ،18الناشر :دار صادر ،للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل 1383هو.
ديوان احلطيئة ،ص 69
املرجع السابق ( ص )389
سورة اإلسراء ,اآلية .81

)31
)32

سورة سبأ اآلية .17
ديوان املتنيب ص ،270الناشر :دار صادر ،للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل 1403هو.

)33
)34
)35
)36
)37

سورة سبأ اآلية .17
سورة األنبياء ,اآلية .74
.
الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي (ص )22
تفسري التحرير والتنوير ,البن عاشور ( ج /3ص )169
كتاب الصناعتني ( الكتابة والشعر) ( ص . )292

)19
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.

املصادر واملراجع:
1۔
2۔
3۔

الصناعتني :أليب هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري،
املتوَف395 :هو .الناشر :املكتبة العنصرية – بريوت ،عام النشر 1419 :هو ،عدد األجزاء.1:
التحرير والتنوير :حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي .الناشر :الدار
التونسية للنشر – تونس ،سنة النشر 1984 :هو ،عدد األجزاء.30:
الربهان يف علوم القرآن  :أليب عبد هللا بدر الدين الزركشي،املتوَف794 :هو.الطبعة:

األوىل 1376،هو  ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  ،بريوت ،لبنان  -عدد األجزاء.4 :

اإليضاح ( 35ديسمرب )2017

4۔

5۔
6۔
7۔
8۔

9۔
10۔

11۔

12۔
13۔
14۔
15۔

الروائع البالغية للتذييل يف النثر ،والشعر
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حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر :لعبد العظيم بن الواحد بن افر ابن أيب اإلصبع،
البغدادي مث املصري املتوَف654 :هو.الناشر :اجلمهورية العربية املتحدة  -جلنة إحياء الرتاع
اإلسالمي ،عدد األجزاء.1 :
ديوان اخلطيئة ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األويل  1413هو.
ديوان النابغة ،الناشر  :دار صادر للطباعة والنشر  ،بريوت 1383ه و
جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع .ألمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي .
الناشر :املكتبة العصرية ،بريوت ،عدد األجزاء.1 :
البديع يف نقد الشعر :أليب املظفر م يد الدولة جمد الدين علي بن مقلد بن منقذ الكناين
الشيزري املتوَف584 :هو .الناشر :اجلمهورية العربية املتحدة  -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،
عدد األجزاء.1 :
أساس البالغة :أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار هللا ،املتوَف538 :هو،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1419 ،هو ،عدد األجزاء.2 :
لسان العرب  :حملمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
اإلفريقي املتوَف711 :هو  .الناشر :دار صادر – بريوت  ،الطبعة :الثالثة  1414 -هو  ،عدد
األجزاء15. :
هناية األرب يف فنون األدب  :ألمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم القرشي التيمي
البكري ،شهاب الدين النويري املتوَف733 :هو  .الناشر :دار الكتب والواثئق القومية،
القاهرة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،هو ،األجزاء. 33 :
البالغة العربية  :لعبد الرمحن بن حسن َحبَونَّ َكة امليداين الدمشقي ،الناشر :دار القلم ،دمشق،
الدار الشامية ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1416 ،هو ،عدد األجزاء.2 :
إعجاز القرآن للباقالين  :أليب بكر الباقالين حممد بن الطيب املتوَف403 :هو .
الناشر :دار املعارف – مصر ،الطبعة :اخلامسة1997 ،م ،عدد األجزاء.1 :
سر الفصاحة  :أليب حممد عبد هللا بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب املتوَف:
466هو ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الطبعة األوىل 1402هو ،عدد األجزاء.1 :
الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز :ليحىي بن محزة بن علي بن إبراهيم ،احلسيين
العلوي املتوَف745 :هو .الناشر :املكتبة العنصرية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1423 ،هو ،عدد
األجزاء.3:

