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تاريخ تدليم البحث  ٕٕٓٓ/٘/ٔٔ :؛ تاريخ قبهل الشذرٕٕٓٓ/ٛ/ٕٖ :

ملخص البحث :

مغ السػاضيع القخآنية التي تػقف عشجىا الجارسػف لكتاب هللا  كثض اخ ىػ الستذابو المفطي في

القخاف ،كاّلفػا ؼيو السؤلفات قجيساً كحجيثاً ،كأدلى العمساء ؼيو بجلػىع خجمة لكتاب هللا  بػية األجخ
كالثػاب،كقج جاء بحثشا السػسػـ بػ(ببلغة العجكؿ مغ حخؼ جخ إلى حخؼ جخ آخخ في الستذابو المفطي

في القخاف الكخيع)سائ اًخ عمى نفذ الخصى التي خصيا عمساؤنا ،كإف كاف لجراستشا ىحه ما يسضدىا فيي لع
تكغ عمى اعتبار الشدخ كالتقمضج أك التبعية كاالستحزار لكل ما قالو القجماء كالسحجثػف ،بل كانت عمى

كجو التحمضل كالجرس كالفيع كالسػازنة كاالستقخاء كاالستشباط في إىاب ثػب جسالي شفاؼ ندجت خضػشو
الحىبية مع معضغ السحاىب الجسالية كالشقجية كالمغػية في الػقت الحؼ بشي عمى ماـية األصالة
الفاعمة،كسا أف الحؼ يسضد ىحه الجراسة ىػ محاكلتيا الكذف عغ كيؽية تشاكؿ السفدخيغ لشرػص

الستذابو المفطي كبياف الدبب الحؼ دفعيع الختيار ىحا القػؿ مثبلً دكف غضخه  ،كليذ الغخض مغ ىحا

البحث أف يقجـ تحميبلً أك تفدض اًخ ببلغياً لكل ما كرد مغ ببلغة العجكؿ في حخكؼ الجخ في الستذابو

المفطي ،كإنسا الغخض مشو أف يزع إشا اًر عام ًا لكيؽية التحمضل الببلغي في ضػء سياؽ الشز  ،لحا

سأكتفي بتقجيع ب عس الرػر مغ صػر العجكؿ بضغ حخكؼ الجخ في الستذابو المفطي كىحا االمخ –إف

شاء هللا – ؼيو كفاية.

كقج بشي البحث عمى تسيضج تزسغ معشى كل مغ:العجكؿ كحخكؼ الجخ كالستذابو المفطي

كالدياؽ ثع ستة مصالب لمعجكؿ ىي:
السصمب األكؿ  :بضغ (إلى)ك(عمى)
السصمب الثاني :بضغ (إلى) ك(البلـ)

السصمب الثالث  :بضغ (الباء)ك(البلـ)

السصمب الخابع  :بضغ (عغ)ك(مغ)

السصمب الخامذ  :بضغ (في) ك(مغ)

السصمب الدادس :بضغ (عمى)ك(البلـ)ك(الباء).
ثع جاءت الخاتسة لتحرج اىع الشتائج التي تػصل الضيا البحث.
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Abstract:
Verbal analogy in the Holy Quran is of the Quranic subjects that
have been paid considerable interest by those studying the Book of Allah,
and they authored many books in the present and past, scholars have
afforded arguments serving Allah’s Holy Book. This research entitled
(Rhetoric of Shifting from One Preposition to another in Verbal Analogy
in the Holy Quran) is on the same vein of our scholars, however, this
study is distinguished in that it is not based on abolishing or simulating
what has been stated by ancient scholars and innovators, rather it is a
study based on analysis, studying, understanding, balancing and induction
to form a brilliant shape that harmonizes with the aesthetic, critical and
linguistic criteria built on active originality. What distinguishes this study
is its trial to uncover how interpreters tackled the texts of verbal analogy
and the reason that stirred them to select this saying rather than the other.
The purpose behind this research is not to introduce a rhetorical
interpretation or analysis to all what rhetoric concerning this subject,
rather to set a general framework of how to analyse rhetorically in the
light of the context of situation.
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مكدمة
الحسج هللا رب العالسضغ ،كالربلة كالدبلـ عمى نبضشا دمحم كعمى الو كصحبو كسمع ،كبعج:

فإف الستأمل في القخاف الكخيع يجج نفدو في حجيقة غشاء اليكاد يقتصف مشيا ثسخة إالّ كتعمقت
نفدو بأخخػ يدتشذق عبضخىا كيصعع رحيقيا في إذكاء ركحي مشقصع الشطضخ،لحا مغ يتجبخ القخاف
بقمب مؤمغ كىػ مغ أىل العمع يجج فضيا مػاضيع يعرب حرخىا تذيج عمى انو معجد،كثبػت

إعجازه ىػ الحؼ يدعى اليو دارسػ القخاف ،كمغ السػاضيع القخآنية التي تػقف عشجىا الجارسػف
لكتاب هللا  كثض اخ ىػ الستذابو المفطي في القخاف ،كاّلفػا ؼيو السؤلفات قجيساً كحجيثاً ،كأدلى

العمساء ؼيو بجلػىع خجمة لكتاب هللا  بػية األجخ كالثػاب فجداىع هللا خضخ الجداء،كقج جاء بحثشا

السػسػـ بػ(ببلغة العجكؿ مغ حخؼ جخ إلى حخؼ جخ آخخ في الستذابو المفطي في القخاف
الكخيع)سائ اًخ عمى نفذ الخصى التي خصيا عمساؤنا رحسيع هللا ليزخب لو بديع السذاركة في
اؿ َكَال َبُشػ َف (ِ )ٛٛإ اال َم ْغ أَتَى
خجمة كتاب هللا  راجيا مشو  االجخ كالثػاب { َي ْػَـ َال َي ْشَف ُع َم ٌ
َّللاَ ِبَقْم ٍب َسمِي ٍع } [الذعخاء.]ٜٛ ،ٛٛ :
ا
كقج بشي البحث عمى تسيضج كستة مصالب ثع جاءت الخاتسة لتحرج اىع الشتائج التي تػصل

الضيا البحث.

كإف كاف لجراستشا ىحه ما يسضدىا فيي لع تكغ عمى اعتبار الشدخ كالتقمضج أك التبعية

كاالستحزار لكل ما قالو القجماء كالسحجثػف ،بل كانت عمى كجو التحمضل كالجرس كالفيع
كالسػازنة كاالستقخاء كاالستشباط في إىاب ثػب جسالي شفاؼ ندجت خضػشو الحىبية مع معضغ

السحاىب الجسالي ة كالشقجية كالمغػية في الػقت الحؼ بشي عمى ماـية األصالة الفاعمة،كسا أف الحؼ
يسضد ىحه الجراسة ىػ محاكلتيا الكذف عغ كيؽية تشاكؿ السفدخيغ لشرػص الستذابو المفطي

كبياف الدبب الحؼ دفعيع الختيار ىحا القػؿ مثبلً دكف غضخه  ،كليذ الغخض مغ ىحا البحث أف

يقجـ تحميبلً أك تفدض اًخ ببلغياً لكل ما كرد مغ ببلغة العجكؿ في حخكؼ الجخ في الستذابو المفطي

،كإنسا الغخض مشو أف يزع إشا اًر عاماً لكيؽية التحمضل الببلغي في ضػء سياؽ الشز  ،لحا
سأكتفي بتقجيع بعس الرػر مغ صػر العجكؿ بضغ حخكؼ الجخ في الستذابو المفطي كىحا االمخ

–إف شاء هللا – ؼيو كفاية كالحسج هلل رب العالسضغ.
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التنهيد

اوال :العدول
يعج العجكؿ مغ اىع الخرائز التي تدتخجـ في التعبضخ االدبي الكدابو الجالالت االدبية

كالسعاني الببلغية فيػ يكدخ نطاـ المغة العادؼ الجل زيادة عجد الجالالت السسكشة(ٔ)،يقػؿ ابغ

االثضخ(تٖٙٚه):إف (( العجكؿ عغ صيغة مغ األلفاظ إلى صيغة أخخػ ال يكػف إال لشػع
خرػصية اقتزت ذلظ ،كىػ ال يتػخاه في كبلمو إال العارؼ بخمػز الفراحة كالببلغة ،الحؼ
اشمع عمى أسخارىا ،كفتر عغ دفائشيا ،كال تجج ذلظ في كل كبلـ ،فإنو مغ أشكل ضخكب عمع

البياف كأدقيا فيسا ،كأغسزيا شخيقا)) (ٕ).

كالعجكؿ في المغة ياتي بسعشى السضل كاالنرخاؼ الف ((عجؿ عغ الذيء يعجؿ عجال كعجكال:

حاد ،كعغ الصخيق :جار ،كعجؿ إليو عجكال :رجع،كما لو معجؿ كال معجكؿ أؼ مرخؼ،كعجؿ

الصخيق :ماؿ))(ٖ)،اما في االصصبلح فيػ((مجاكزة الدشغ السألػؼ بضغ الشاس في محاكراتيع

كضخب معامبلتيع لتحقضق سسة جسالية في القػؿ تستع القارغ كتصخب الدامع كبيا يرضخ نرا

ادبيا))(ٗ).

كبيحا السفيػـ يكػف العجكؿ شامبل لمجشذ االدبي كمو بػصفو عجكال عغ الكبلـ العادؼ إالا

أف الحؼ سيقػـ عميو البحث ىػ االنتقاؿ مغ التعبضخ بحخؼ جخ الى حخؼ جخ آخخ في اشار

التذابو بضغ اآليتضغ.

ثانيا :حروف الجر
تعج حخكؼ الجخ مع حخكؼ العصف كالشفي كالذخط كاالستفياـ قدساً مغ اقداـ حخكؼ

السعاني،تمظ الحخكؼ التي تأتي مع األسساء كاألفعاؿ لسعاف

(٘)

 ،كالتي عجىا سضبػيو(ٓٔٛىػ)

قديسا ثالثا لمفعل كاالسع (،)ٙكقج عخؼ الحخؼ بانو ((:ما دؿ عمى معشى في غضخه ))

()ٚ

 ،كأما

الحخؼ كحجه فبل معشى لو أصبل  ،بل يتحجد معشاه حاؿ دخػلو عشر اخ في الجسمة  ،كمثاؿ ذلظ

ٔ) يشطخ:نطخية البشائية في الشقج االدبي،د.صبلح فزل.ٖٚ٘:
ٕ) السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ.ٔٗ٘/ٕ :

ٖ) لداف العخب،ابغ مشطػر (.ٖٗٗ /ٔٔ:مادة عجؿ)

ٗ) رؤية في العجكؿ عغ الشسصية في التعبضخ االدبي ،د.عبجالسػجػد متػلي بيشدي ، ٘ :كيشطخ:العجكؿ في البشية
التخكضبية قخاءة في التخاث الببلغي ،د.ابخاـيع مشرػر تخكي.٘٘ٓ:

٘)
)ٙ

يشطخ  :األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج. ٗٔ/ٔ :

يشطخ  :الكتاب .ٕٔ/ٔ :

)ٚالجشى الجاني ،السخادؼ.ٕٕ :

ٔٛٙ

بالغة العدول من حرف جر إلى حرف …

(مغ)مغ معانضيا التبعيس أؼ تجؿ عمى تبعيس غضخىا ،ال عمى تبعيس نفديا ،كبالتالي ىحا
السعشى اليطيخ إالا بإدخالو في سياؽ الجسمة ككحلظ إذا كانت البتجاء الغاية كانت غاية لغضخىا

(ٔ).

كثسة محىب ثاف يخػ في الحخؼ داللة في نفدو مجخدا مغ أؼ تخكضب  ،بضج أنيا داللة ناقرة

(ٕ)

 ،كتساميا ىػ دخػؿ الحخؼ ضسغ جسمة أك تعبضخ  ،فالفخؽ بضشو كبضغ داللة الفعل أك االسع  ،أف

كل كاحج مغ االسع كالفعل يفيع مشو في حاؿ اإلفخاد عضغ ما يفيع مشو عشج التخكضب  ،بخبلؼ

الحخؼ  ،فإف السعشى السفيػـ مشو في حاؿ التخكضب أتع مسا يفيع مشو عشج اإلفخاد

(ٖ)

.

كالنخيج االبتعاد كثض اخ عغ مػضػع بحثشا في التػسع في ىحه السدألة،كلكغ الحؼ ييسشا بالشدبة

لحخكؼ السعاني كمشيا حخكؼ الجخ خرػصا ػ إذ ىي مػضػع بحثشا ػ أنو حضشسا يأتي حخؼ كاقع
ضسغ سياؽ ثع يأتي حخؼ آخخ في نفذ الدياؽ،ىشا يتبادر إلى الحىغ سؤاؿ كىػ ىل يجػز
الخبلؼ بضغ

كقػع حخؼ مكاف حخؼ ؟ أك ىل يسكغ لحخؼ تأدية معشى حخؼ آخخ ؟ ىشا نذأ

البرخيضغ كالكػفضضغ (ٗ) ،كلعل سبب ذلظ يعػد إلى كثخة استعساؿ ىحه الحخكؼ  ،أك لكػنيا صمة
معشػية بضغ معشضضغ خاصضغ  ،كال سيسا بضغ الفعل كالسفعػؿ  ،فزبل عغ الرػرة البارزة في كقػع

حخؼ مكاف حخؼ  ،إذ لكل حخؼ مغ تمظ الحخكؼ داللة يتسضد بيا مغ غضخه .

فالبرخيػف مشعػا ىحا التشاكب كلع يجضدكه ،كلئغ أركا ما ضاىخه كحلظ  ،ردكه إلى كاحج مغ ثبلثة
كجػه :

(٘)

 ،كذلظ نحػ قػلو تعالى:

األكؿ -فيػ إما مؤكؿ تأكيبل يقبمو المفع عمى سبضل االستعارة
َشُّج َع َح ًابا َكأ َْبَقى} [شو، ]ٚٔ :فػ( في) ليدت بسعشى (
ُصِّم َباش ُك ْع ِفي ُج ُحكِع الاش ْخ ِل َكَلتَ ْعَم ُس اغ أَي َُّشا أ َ
َ
{كَأل َ
()ٙ
عمى )  ،كلكغ شبو السرمػب لتسكشو مغ الجحع بالحاؿ في الذيء .
الثاني -إنو عمى تزسضغ الفعل السحكػر معشى فعل آخخ يتشاسب كذلظ الحخؼ
َح َد َغ ِبي} [يػسف، ]ٔٓٓ :أؼ عمى معشى ( لصف بي )
{كَق ْج أ ْ
تعالىَ :
لفطا معشى لفع ؼيعصػنو حكسو )) (ٔ).

()ٛ

()ٚ

 ،نحػ قػلو

 ،فيع (( ُي ْذ ِخُبػف لفطا

ٔ)

يشطخ  :شخح ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ.ٔ٘/ٖ:

ٖ)

يشطخ  :السرجر نفدو .ٕٚ/ٔ :

٘)

يشطخ  :مغشي المبضب ،ابغ ىذاـ ، ٔ٘ٔ:شخح الترخيح عمى التػضيح  ،ٜٙٗ/ٔ :حاشية الرباف.ٕٔ/ٔ:

ٕ)

يشطخ  :ىسع اليػامع،الدضػشي . ٕٙ/ٔ :

ٗ) يشطخ  :الجشى الجاني . ٗٙ :
)ٙ

يشطخ  :مغشي المبضب .ٔ٘ٔ :

)ٛ

يشطخ  :السرجر نفدو .ٔ٘ٔ :

)ٚ

يشطخ  :الخرائز ،ابغ جشي. ٖٓٛ/ٕ :

ٔٛٚ
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الثالث-أنو إذا امتشع ؼيو الػجياف  ،جعمػا ذلظ مغ قبضل الذحكذ (ٕ).

أما الكػفضػف  ،فأجازكا التشاكب بضشيا  ،كقج كصف محىبيع بأنو أقل تعدفا
بػجو عاـ عمى ((تػسعيع في الخكاية كالذػاىج كالدساع)) (ٗ).

(ٖ)

؛ كذاؾ لكػنو مبشيا

كثسة محىب كسط بضغ ىحيغ السحىبضغ  ،كىػ يتسثل في جػاز التشاكب بضغ الحخكؼ الستقاربة في

السعشى

فبل ))

(٘)

()ٙ

(( عمى حدب األحػاؿ الجاعية إليو كالسدػغات لو،فأما في كل مػضع كعمى كل حاؿ

.

كقج تشبو الببلغضػف الى االمكانات التعبضخية في اشخاب الحخؼ معشى حخؼ آخخ أك العجكؿ

عغ حخؼ الى آخخ ،كالعجكؿ قج يؤدؼ الى تغضخ كمي في السعشى،فالعجكؿ في حخكؼ الجخ يسثل

سسة ابجاعية في الخخكج عغ الشسط السألػؼ في االستعساؿ ،كقج تتبعيا الببلغضػف محاكلضغ
االفادة مغ ذلظ في خمق صبلت متججدة في صياغة الجسل كعجـ االكتفاء بالرػر الػضيؽية

(الجاىدة) مسا يعج أحج عشاصخ البحث االسمػبي الحجيث(.)ٚ

كالخأؼ الحؼ يختاره كاتب البحث أف لكل حخؼ مغ حخكؼ القخاف الكخيع معشاه الحؼ ال يسكغ

لحخؼ آخخ أف يؤديو كإف تقاربا في السعشى كأف القخاف الكخيع عشجما يدتعسل حخفا في آية ثع تأتي

آية أخخػ كقج استعسل معيا حخفاً آخخ إنسا كاف ذلظ متشاسبا كمتشاسقا مع الدياؽ الحؼ كردت
ؼيو كأف فضيا نكتة ببلغية كمعانى أخخػ غضخ السعشى الحؼ كاف في تمظ اآلية مع كػنيسا في
نفذ الختبة مغ الببلغة كاإلعجاز لكغ ىحه الشكتة الببلغية كىحه الفائجة قج تكذف عغ نفديا كقج

تبقى حبيدة الى اف يأذف هللا  الف(عمع التفدضخ)كسا يقاؿ :فتػحات()ٛمتػاصمة،التقف عشج حج

،كالسقرػد:أف بابو اليغمق جخياً عمى مفيػـ (:كع تخؾ األكؿ لآلخخ)،كىحا دلضل عمى عبقخيات
السذتغمضغ بالعمع السحكػر،كل مغ مجاخمو،كمغ ذخائخه العمسية الخاصة،كمغ مشصمقاتو إلى

ٔ)

مغشي المبضب  ،ٜٛٚ :كيشطخ  :حاشية الجسػقي عمى مغشي المبضب . ٔٗٓٛ/ٕ :

ٖ)

يشطخ  :السرجر نفدو.ٔ٘ٔ:

ٕ)

يشطخ  :مغشي المبضب .ٔ٘ٔ:

ٗ) السجارس الشحػية،د.خجيجة الحجيثي . ٕٔٗ :

٘) يشطخ  :األصػؿ في الشحػ  ،ٗٔ٘- ٗٔٗ/ٔ :الخرائز . ٖٓٛ/ٕ :
 )ٙالخرائز . ٖٓٛ/ٕ :

 )ٚيشطخ:الببلغة كاالسمػبية،د.دمحم عبجالسصمب.ٕٛٛ-ٕٛٗ:
 )ٛيشطخ:لصائف قخآنية-صبلح الخالجؼ.ٕٙ-ٕٕ:

ٔٛٛ
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أغخاضو ،كىي ليدت بالزخائخ كحجة كمتكافئة  ،كالسقرػدىشا :أف (التفاسضخ)التتغانى،
بسعشصشيششت :إغشاء(الػاحج)مشيا عغ اآلخخ وهللا اعمع(ٔ).
ثالثا:الستذابه اللفظي:
مرصمح (الستذابو المفطي) يتكػف مغ جدءيغ ( كمستضغ ) ،كسشقف عشج ىحا السرصمح
بجاللتيو االفخادية كالتخكضبية اإلضاؼية.
ٔ -الستذابه :

اع ٌل مغ ا
الذ َبو (ٕ).
الستذابو  :اسع فاعل مغ التذابو  ،كالتذابو  :تََف ُ
ٕ -الّل ْف ِظي :
ّ
ا
ا
ندبة إلى( المْفع)كالمْفع  :كاحج األلفاظ ،كىػ بسعشى السفعػؿ  :أؼ  :السمفػظ  ،كىػ في
ع بالكبلـ  ،كتَمافع بو  :ا
تكمع (ٖ) .
طاً  .ك َلَف َ
ع َ ،لْف َ
ع َ ،يْم ِف ُ
األصل مرجر ؛ يقاؿ َ :لَف َ
تجؿ عمى شخح الذيء ،
قاؿ ابغ فارس(تٖٜ٘ق)  (( :البلـ كالفاء كالطاء  :كمسة صحيحة ّ
كغالب ذلظ أف يكػف مغ الفع))(ٗ)،كقج ذكخ الكفػؼ(ت ٜٗٔٓهـ) الفخؽ بضغ معشى ( المفع ) كما
كما يقاربو ((:كما خخج مغ الفع  :إف لع يذتسل عمى حخؼ فرهت  ،كإف اشتسل كلع يفج معشى

مخكباً مغ اثشضغ كلع يفج ندبة
فيػ اللفظ  ،كإف أفاد معشى فقهل  ،فإف كاف مفخداً فكلسة  ،أك ّ
فكلِم)) (٘).
مقرػدة فجسلة  ،أك أفاد ذلظ فكالم  ،أك مغ ثبلثة َ
اما تعريف الستذابه اللفظي في االصطالح :

فيػ  ((:تذابو آيات القخآف الكخيع في األلفاظ كالسعاني ؛ بحضث يكػف ثَ ّع تغايخ
شؽيف بضغ آية كآية ؛ كفق ما يقتزيو الدياؽ كالتعبضخ))(.)ٙ

ٔ)يشطخ:السشتخب مغ آيات األحكاـ في سػرتي البقخة كالشداء دراسة ببلغية مغ مجاخل الدمخذخؼ إلى مخارج ابغ
عاشػر،عسخ خمضل حسجكف الياشسي.ٕ:

ٕ) يشطخ  :البحخ السحيط ،أبػحياف االنجلدي.ٕ٘ٔ /ٔ :

ٖ) يشطخ :أساس الببلغة لمدمخذخؼ  ، ٖٔٚ/ٕ :القامػس السحيط،الفضخكزابادؼ .ٜٙٛ :
ٗ) معجع مقاييذ في المغة . ٕٜ٘ /٘:
٘) الكميات. ٕ٘ٙ:

 )ٙمعجع عمػـ القخآف،ابخاـيع دمحم الجخمي . ٕٗٔ :

ٜٔٛ
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رابعا :الدياق:
الحؼ دعانا إلى الػقػؼ عمى مرصمح الدياؽ ىػ أنشا كججنا أف لمدياؽ أىسية كبضخة في تشػع

االستخجاـ القخآني في الحخؼ فيػ يكذف لشا عغ سبب العجكؿ مغ حخؼ جخ إلى حخؼ جخ
آخخ في الستذابو المفطي.

الدياؽ لغة كاصصبلحا:
أما لغة فػسأخػذ مغ(( ساؽ اإلبل كغضخىا َس ْػقاً كسياقاً  ...كقج انداقت كتداكقت اإلبل
الستابعة كأف بعزيا يدػؽ بعزا))(ٔ)،.قاؿ
تداكقا إذا تتابعت  ...كالسداكقةُ :
الدمخذخؼ(تٖ٘ٙىػ) ((:تداكقت اإلبل :تتابعت .كىػ يدػؽ الحجيث أحدغ سياؽ،
ك((إليظ ُيداؽ الحجيث)) .كىحا الكبلـ َمداقة إلى كحا ،كجئتظ بالحجيث عمى َس ْػِقو :عمى
س ِ
خده)) (ٕ).
َ
اذا الدياؽ في المغة ىػ :تتابع األشياء بعزيا إثخ بعس.

أما في االصصبلح :

فقج تعجدت تعاريف الدياؽ كلدشا برجد إحرائيا كمشاقذتيا كلحا سشختار ما نخاه قخيبا في
مقرػده كمعشاه مغ بحثشا كىػ((:فيع الشز بسخاعاة ماقبمو كما بعجه))

(ٖ)

السطلب األول  :بين (إلى)و(على)
قاؿ تعالى ُ{ :قػلُػا آماشا ِب ا ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ػب
ضل َكإِ ْس َح َ
اؽ َكَي ْعُق َ
يع َكإِ ْس َساع َ
َ
اَّلل َك َما أ ُْندَؿ إَل ْض َشا َك َما أ ُْندَؿ إَلى إ ْب َخاـ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحج م ْش ُي ْع َكَن ْح ُغ َل ُو
يدى َك َما أُكِت َي الاشِبضُّػ َف م ْغ َرِّب ِي ْع َال ُنَف ّخ ُ
ِؽ َب ْض َغ أ َ
ػسى َكع َ
َك ْاأل َْس َباط َك َما أُكت َي ُم َ
ُم ْدمِ ُسػ َف } [البقخة.]ٖٔٙ :
قاؿ تعالى ُ{ :ق ْلك ْاألَسب ِ
اط َك َما أُكِتي
َ َْ
َ
[آؿ عسخاف. ]ٛٗ :

آماشا ِب ا ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ػب
ضل َكإِ ْس َح َ
اؽ َكَي ْعُق َ
يع َكإِ ْس َساع َ
َ
اَّلل َك َما أ ُْندَؿ َعَم ْض َشا َك َما أ ُْندَؿ َعَمى إ ْب َخاـ َ
ِ
ِ
َحٍج ِم ْش ُي ْع َكَن ْح ُغ َل ُو ُم ْدمِ ُسػ َف}
يدى َكالشاِبضُّػ َف م ْغ َرّبِ ِي ْع َال ُنَف ّخ ُ
ِؽ َب ْض َغ أ َ
ػسى َكع َ
ُم َ

ٔ) لداف العخب(. ٔٙٙ/ٔٓ:مادة  :سػؽ)
ٕ) أساس الببلغة.ٗٛٗ/ٔ:

ٖ) الدياؽ القخآني ك أثخه في التفدضخ دراسة نطخية كتصبيؿية مغ خبلؿ تفدضخ ابغ كثضخ،عبج الخحسغ عبج هللا
سخكر جخماف السصضخؼ.ٙٗ:

ٜٓٔ

بالغة العدول من حرف جر إلى حرف …

كقف السفدخكف عشج ىاتضغ اآليتضغ لضخصجكا لشا ممحطا ميسا ىػ أف كبل اآليتضغ بضشيسا تذابو

لفطي إال أف األكلى مشيسا جاء حخؼ الجخ فضيا (إلى) كاآلية األخخػ جاء حخؼ الجخ فضيا
ّ
(عمى) مع أف متعمقيسا(بفتح البلـ)كاحج كىػ (ﭦ ﭧ) فسا الدخ في ذلظ ؟ كعشج مخاجعة ماقالو
السفدخكف كىع يتمسدػف مكسغ الببلغة في ىحا العجكؿ يقف الكاتب متأمبلً ماجادت قخيحة كل
كاحج مشيع ليرل إلى مايطشو مقرػد اآلية ،كعشج جسع مايسكغ جسعو مغ تػجيو ىاتضغ اآليتضغ

نجج أف كل كاحج مسغ جاء بقػؿ  -ىػ غضخ قػؿ مغ تقجمو -قج نطخ إلى اآلية مغ زاكية غضخ

ما نطخ الضيا اآلخخ كلحا اختمف تػجضييع ليا،كلغ أكػف ناقبل فقط كإنسا سأقف عمى األقػاؿ
السختمفة محجدا الجكافع التي كانت الدبب في اختيار السفدخ:

أوال :الدياؽ:

عخفشا بالدياؽ أنفاً كإنسا نحكخ ىشا أف ((الدياؽ ىػ الحؼ يحجد ؾيسة الكمسة ،فقج
لقج ّ
تصخح الكمسة كىي تحسل معاني معجسية متعجدة ،كحضغ تػضع في سياؽ معضغ نجج أف الدياؽ

ىػ الحؼ يحتع ىحا السعشى دكف ذاؾ)))ٔ( .كمعشى ىحا أف المفطة تأخح داللتيا مغ عبلقتيا

بالكمسات التي تدبقيا كالتي تمحقيا ،ؼيكػف ليا مغ السعاني بقجر ما ليا مغ االستعساالت ،كتؤدؼ

معشى محجداً إذا استخجمت في سياؽ؛ ألف ((الدياؽ ىػ الحؼ يفخض داللة كاحجة بعضشيا عمى
الكمسة ،ىي الجاللة السختارة ،عمى الخغع مغ تعجد السعاني التي يسكغ أف تجؿ عمضيا))

)ٕ(.

كالبلفت لمشطخ أف الببلغضضغ ((لع يحرخكا السقاـ في اإلشار الخارجي السراحب ،بل
إنيع تحخكػا بو إلى داخل التخكضب عغ شخيق مقػلتيع الجؾيقة :ا ِ
لكل كمسة مع صاحبتيا مقاماً،
إف ّ
كىحه السقػلة تجعل السقاـ الجاخمي كائشاً متحخكاً ،ال يعخؼ الثبات الحؼ كاف لو في الحالة األكلى

السراحبة ،ذلظ إف احتساالت التػالج التخكضبي غضخ نيائية ،ككل احتساؿ يخمق مقامو الحؼ يخبط
بضغ الكمستضغ عغ شخيق التجاكر ،ككل تغضخ في عبلقة السجاكرة يراحبو تغضخ في السقاـ،

فحزػر السقاـ حزػر كىسي يتجخل في خفاء حاؿ التخكضب ليسارس فاعمضتو في إنتاج السعشى،

أؼ إنشا صخنا بضغ عسمضتي (حزػر كغياب) دائستضغ ،يحزخ السقاـ بحزػر الكمسة السجاكرة،

كتغضب مجسػعة السقامات التي يسكغ أف تحل في الرياغة ،لػياب مفخداتيا التي تدتجعضيا))(ٖ).
يغ((:كما أ ُْن ِدَؿ َعَم ْضشا تعجػ ىشا َب ْعمِي مشاسبة لقػلو :قل ،كفي البقخة بػ(إلى)
كىشا يأتضشا قػؿ السفدخ
َ
ا،ألف عمى حخؼ استعبلء يقتزي الشدكؿ مغ عمػ ،كندكلو عمى ىحا السعشى مختز
لقػلو:قػلػ ّ

ٔ) البشيات األسمػبية في لغة الذعخ العخبي الحجيث ،د .مرصفى الدعجني.ٜٙ:،

ٕ) أبػ عمي القالي كمشيجو في ركاية الذعخ كتفدضخه ،د .دمحم مرصفى أبػ شػارب.ٔٛ٘ :،
ٖ) الببلغة العخبية قخاءة أخخػ،د.دمحم عبجالسصمب.ٚٔ :

ٜٔٔ
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األمة))(ٔ)،قاؿ الخاغب األصفياني
بالشبي  ، كإلى حخؼ غاية كىػ مػصل إلى جسيع ّ

(تٕٓ٘ىػ)((:أف (قل) ىاىشا خصاب لمشبي  بأف يعتقج ذلظ كيبّمغ قػمو ،كىشاؾ خصاب لؤلمة
(عمى) ألف ذلظ لساكاف خصاباً لمشبي  ككاف
أف يعتقجكا كليذ يأمخىع أف يبمغػا ،كإنسا قاؿ ىاىشا َ
بالعمػ أكلى بو ،كىشاؾ
اصبل إليو مغ السؤل األعمى ببل كاسصة بذخية ،كاف لفع عمى السختز
ك ً
ّ

لسا كاف خصاباً لؤلمة ،كقج كصل إلضيع بػساشة الشبي  كاف لفع إلى السختز ِ
باإليراؿ

أكلى)) (ٕ)،ف ػ(إلى) لبلنتياء كىػ اليختز بجية كالكتب مشتيية إلى السؤمشضغ بعج ندكليا عمى
اَّللِ } (ٖ)،فالشدكؿ لو جية عمػ باعتبار
آماشا ِب ا
األنبياء كالخصاب ىشا لمسؤمشضغ لقػلو تعالىُ{ :قػُلػا َ
ابتجائو كانتياء باعتبار آخخ كىػ باعتبار ابتجائو متعمق بالشبي  كباعتبار انتيائو متعمق

بالسكمفضغ(ٗ)،ىحا بالشدبة إلى حخؼ الجخ(إلى)أما (عمى)فيي لبلستعبلء كىػ مختز باألنبياء
اَّللِ) فكاف األندب ىشا في
آماشا ِب ا
عمضيع الدبلـ كافزميع نبضشا كىػ السخاشب بقػلو تعالىُ( :ق ْل َ
سػرة آؿ عسخاف(عمى) كفي سػرة البقخة (إلى) (٘).
فشبلحع أف السفدخيغ جعمػا الدياؽ ىػ الحؼ اقتزى اختبلؼ حخؼ الجخ بسا يتشاسب كالسعشى

الحؼ سيقت لو اآلية الكخيسة.
الدياؽ
اَّللِ َك َما أُْن ِدَؿ
آماشا ِب ا
ُقػُلػا َ

ِإَل ْض َشا

الدياؽ
اَّللِ َك َما أ ُْن ِدَؿ
آماشا ِب ا
ُق ْل َ

َعَلْيَشا

ٔ) التديضل لعمػـ التشديل،ابغ جدؼ،ٔ٘ٛ /ٔ:كيشطخ :مبلؾ التأكيل القاشع بحكؼ اإللحاد كالتعصضل،ابغ الدبضخ
الغخناشي .ٕ٘ /ٔ:

ٕ) تفدضخ الخاغب،ٜٙٛ /ٕ:كيشطخ :رمػز الكشػز في تفدضخ الكتاب العديد،الخسعشي ،ٕٖٖ /ٔ:يشطخ  :درة
التشػديل ،ٖ٘ :كيشطخ :مبلؾ التأكيل القاشع بحكؼ اإللحاد كالتعصضل ، ٕ٘ /ٔ:البخىاف في متذابو القخآف

،الكخماني ، ٖ٘ :اإلتقاف في عمػـ القخآف ،الدضػشي.ٖٜٗ /ٖ :

ٖ) يشطخ:فتح الخحسغ بكذف مايمتبذ مغ القخآف .ٕٚ:
ٗ) يشطخ:الفتػحات اإلليية ،الجسل.ٗٛ٘/ٔ:

٘) يشطخ:فتح الخحسغ بكذف مايمتبذ مغ القخاف،االنرارؼ.ٕٚ:

ٕٜٔ
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(عَم ْضشا)
لكغ الدمخذخؼ (ٖ٘ٛهـ) لع يختس ىحا القػؿ كجعمو تعدفا فقاؿ(( :كمغ قاؿ :إنسا قضل َ

لقػلوُ( :ق ْل) ك (إلضشا) لقػلو (قػلػا) تفخقة بضغ الخسل كالسؤمشضغ ،ألف الخسػؿ يأتيو الػحى عمى
شخيق االستعبلء ،كيأتضيع عمى كجو االنتياء ،فقج تعدف أال تخػ إلى قػلوِ(:بسا أ ُْن ِدَؿ ِإَل ْي َظ) ،
اِ
اِ
ِ
ِ
ِ
آمُشػا } [آؿ عسخاف:
تاب) كإلى قػلو{ :آمُشػا ِبالحؼ أ ُْن ِدَؿ َعَمى الح َ
(كأ َْن َ ْدلشا إَل ْي َظ اْلك َ
َ
يغ َ
(ٔ)
ٕ، ))]ٚفالدمخذخؼ اعتسج في رفزو لجعػػ أثخ الدياؽ في ىحا التغضضخ عمى االستقخاء
لمسػاضع التي استخجميا القخاف فػجج أف القخاف استعسل كبل الحخفضغ (إلى)ك(عمى)مع الفعل

الخازؽ بغ رزؽ هللا
(اندؿ) كلحا حكع عمى القػؿ باف ؼيو تعدفا،لكغ الحافع عد الجيغ عبج ّ
الخْس َعشي الحشبمي (ت ٔٙٙىػ) أجاب عسا أكرده الدمخذخؼ كغضخه مغ اعتخاضيع ىحا بقػلو:
ّ
ِ
ِ
ِ
{كأ َْن َ ْدل َشا ِإَل ْي َظ ال ّح ْك َخ} [الشحل، ]ٗٗ :
((كأ َْكَرُدكا عمى ىحا القػؿ { :إانا أ َْن َ ْدل َشا إَل ْي َظ } [الشداءَ ،]ٔٓ٘ :
اِ
اِ
ِ
اع ىحا السعشى.كيسكغ أف يقاؿ
آمُشػا } [آؿ عسخاف ، ، ]ٕٚ :فمع ُي َخ َ
{آمُشػا ِبالحؼ أ ُْن ِدَؿ َعَمى الح َ
يغ َ
في الجػاب عغ ىحا :الفخؽ السحكػر صالح لمتعمضل بو ،كتجػيد غضخه ال يسشع مغ صبلحية

التعمضل بو))(ٕ)،ككحلظ رد العبلمة دمحم أبػ زىخة (تٖٜٗٔىػ) عمى الدمخذخؼ بقػلو(( :كإنا نسضل
إلى ما اعتبخه الدمخذخؼ تعدفا؛ ألف الخصاب في األكؿ مغ هللا لشبيو ،كالػحي يشدؿ عميو ،فكاف
مغ مقتزى الحؿيقة أف يعبخ بعمى ،كالثاني خصاب لمسؤمشضغ ،كالػحي َال يشدؿ عمضيع ،كلكغ
يشتيي في ندكلو إلضيع ،ككػف هللا تعالى عبخ في مقاـ الشدكؿ عمى الشبي بػ " إلى " ،كحكى عغ
الضيػد أنيع قالػا في مقاـ الشدكؿ إلى السؤمشضغ بعمى ،فؤلسباب كاضحة في مقاميا َال يخل
بالتعمضل في ىحا السقاـ))(ٖ).
ثانيا :مقتزى السعشى
كنقرج بو أف الكمسة تقتزي أمػ ار الزمة لسعشاىا فاستعسل القخاف مع المفع كل مايقتزيو

معشاه كقج تشبو إلى ىحا األمخ الدمخذخؼ بعج استقخائو لآليات التي استعسل فضيا لفع (اندؿ) فقاؿ
عجػ أندؿ في ىحه اآلية بحخؼ االستعبلء ،كؼيسا تقجـ مغ مثميا بحخؼ
(( :فإف قمت :لع ّ
االنتياء؟ قمت :لػجػد السعشضضغ جسيعا ،ألف الػحى يشدؿ مغ فػؽ كيشتيى إلى الخسل ،فجاء تارة
بأحج السعشضضغ ،كأخخػ باآلخخ)) (ٗ)،فكأف الدمخذخؼ يخيج أف يقػؿ إف القخاف في استعسالو أخح
بكل مايقتزيو معشى المفع فسخة أعصى داللة عمى أف السخاد بالشدكؿ ىػ االستعبلء فاستعسل

ٔ)الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل.ٖٛٔ /ٔ:

ٕ)رمػز الكشػز في تفدضخ الكتاب العديد.ٕٖٖ /ٔ:
ٖ)زىخة التفاسضخ.ٖٔٓٔ /ٖ:

ٗ)الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل ،ٖٛٔ /ٔ:ك مفاتيح الغضب .ٕٛٔ /ٛ:
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(عمى) كمخة يجؿ المفع (األنداؿ) عمى الػصػؿ فاستعسل معو حخؼ الجخ(إلى) كلع يخخج ابغ
فقاؿ((:ك َعاجػ ِف ْع َل (أ ُْن ِدَؿ)
عاشػر(تٖٖٜٔىػ)رحسو هللا عسا قالو الدمخذخؼ كإنسا صاغو بعبارتو
َ
ا ِ
ِ
ِ
اِ
اعِت َب ِار أ ا ِ
اسِت ْع َبل ٍء َك ُعِّج َؼ
(عَمى) ِب ْ
ُى َشا ِب َح ْخؼ َ
ص ُ
ص ُ
َف ْاإل ْن َد َ
ػؿ ْ
ػؿ الذ ْيء اْل ُس َشدؿ ُك ُ
اؿ َيْقتَزي ُعُم ًّػا َف ُػ ُ
اإل ْن َداؿ يتَز اسغ اْلػصػؿ كىػ يتَعاجػ ِبحخ ِ
ِ
اعِت َب ِار أ ا ِ
ِفي َآي ِة س ِ
ؼ
ػرة اْل َبَق َ ِخة ِب َح ْخؼ (ِإَلى) ِب ْ
َْ
َف ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ
ُ َ
(ِإَلى)))(ٔ)،ثع جاء مغ بعجىسا الذعخاكؼ(تٜٔٗٔهـ) ففرل ما قالو الدمخذخؼ فقاؿ رحسو هللا
َّللاُ َعَم ْي ِو َك َسامعَ فالحق
صامى ا
رادا أكال عمى القائمضغ إف الكبلـ حضشسا يكػف مػجيا لخسػؿ هللا َ
يقػؿ« :أندؿ عميظ»(( :كىكحا نجج أف «اإلنداؿ» يأتي مخة متعجيا بػ«إلى»  ،كيأتي مخة مخة أخخػ
متعجيا بػ«عمى»  .كقاؿ بعس مغ العمساء :إف الكبلـ حضشسا يكػف مػجيا لخسػؿ هللا  َفالحق

يقػؿ« :أندؿ عميظ»  ،ككأف ىؤالء العمساء  -دكف قرج مشيع  -يفرمػف بضغ ببلغ هللا لمخسػؿ
عغ الببلغ إلى أمة الخسػؿ  ، كلع يمتفتػا إلى أف الغاية مغ إنداؿ السشيج عمى الخسػؿ ىػ

ىجاية األمة،كنحغ نقػؿ :إف عمضشا أال نأخح األمخ بدصحية مغ أسمػب ضيخ لشا؛ ذلظ أف ىشاؾ

أسمػبا خؽياا ،كىػ أف «إلى» ك «عمى» إنسا تفضجاف أف السشيج ندؿ لؤلمة كالخسػؿ  ؛ فسخة يأتي
{كإِ َذا َس ِس ُعػا َما أ ُْن ِدَؿ ِإَلى
الحق بالشدكؿ متعجيا بػ «إلى» كالخصاب مػجو لمخسػؿ كقػلو الحقَ :
ػؿ تَخػ أَعضشيع تَ ِؽيس ِمغ الاجم ِع ِم اسا عخُفػا ِمغ اْلح ِق يُقػلُػف رباشا آماشا َفا ْكتُبشا مع ا ِ ِ
الخس ِ
يغ}
الذاىج َ
ََ
َْ َ َ
ُ َ ْ
َ ْ َُ ُ ْ
َ َّ َ َ ََ َ
اُ
[السائجة.]ٖٛ :
{ك َما أ َْن َ ْدل َشا
كمخة يأتي الحق بالشدكؿ متعجيا بػ«عمى» كالخصاب مػجو لمخسػؿ  كقػلو الحقَ :
عَميظ اْل ِكتاب ِإ اال لِتبِضغ َليع االِحؼ اختَمُفػا ِؼ ِ
يو َك ُىًجػ َكَر ْح َس ًة لَِق ْػ ٍـ ُي ْؤ ِمُشػ َف} [الشحل.]ٙٗ :
َْ
ََْ َ َ
َُ ّ َ ُ ُ
كمخة ثالثة يأتي الحق باإلنداؿ في حجيث إلى السؤمشضغ{ :كَق ْج َن ادؿ َعَم ْي ُكع ِفي اْل ِكتَ ِ
َف ِإ َذا َس ِس ْعتُ ْع
اب أ ْ
َ
ْ
َ
ات ا ِ
ِ
ٍ
آي ِ
ِ
ِ
ػضػا في َحجيث َغ ْض ِِخه ِإان ُك ْع ِإ ًذا م ْثُم ُي ْع ِإ اف
َّللا ُي ْكَف ُخ ِب َيا َكُي ْدتَ ْي َأُد ِب َيا َف َبل تَْق ُعُجكا َم َع ُي ْع َحتاى َي ُخ ُ
َ
ِ
ِ
امع اْلسش ِاف ِقضغ كاْل َك ِاف ِخ ِ
يعا } [الشداء، ]ٔٗٓ :إنو كتاب مشدؿ مغ الدساء
ا
َ
يغ في َج َيشا َع َجس ً
َّللاَ َج ُ ُ َ َ َ

كممحػظ ؼيو العمػ ،كالغاية مغ الشدكؿ ىػ مرمحة األمة ،فاإلتياف بػ(عمى) ْيفضج العمػ ،كلسرمحة
األمة« ،العمية» ىشا لتديج مقاـ السشيج بالشدبة لمسؤمشضغ فيػ قج ندؿ لسرمحتيع .إذف فالشدكؿ
يقتزي «عِّمية»  ،كىػ مغ حضث العمػ يأتي بػ«عمى»  ،كمغ حضث الغاية يأتي ب «إلى»  ،فيػ
مشيج ندؿ مغ الحق األعمى كندؿ إلى الخسػؿ كعمى الخسػؿ لضبمغو إلى السؤمشضغ لسرمحتيع.

كلحلظ قمشا :إنشا إذا رأيشا حكسا يقضج مغ حخية الفخد فبل يرح أف نفيع أف هللا قج قرج ىحا الفخد
ليقضج حخيتو ،إنسا جاء مثل ىحا القضج لقضج السبليضغ مغ أجل حخية الفخد ،مثاؿ ذلظ ساعة يحخـ

ٔ)التحخيخ كالتشػيخ .ٖٕٓ /ٖ:
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السشيج الدخقة عمى اإلنداف ،فيػ أمخ لكل إنداف مغ السبليضغ كىػ لسرمحة كل إنداف ،فالقخآف

قج ندؿ لسرمحتظ ،كمرمحة السؤمشضغ جسيعا))(ٔ).

كىيشا ثسة كقفة استصخد بيا في ىحه السدألة كىي أف الغخناشي ذكخ عغ تػارد الحخفضغ

(إلى)ك(عمى)في سػرة الدمخ كبلما أثار ؼيو امخيغ فقاؿ(( :اآلية األكلى مشيا  -قػلو تعالىِ{ :إانا
ِِ ِ
ِ
ِ
أ َْن َ ْدل َشا ِإَليظ اْل ِكتَاب ِباْلح ِق َفاعبِج ا ِ
ز} [الدمخ، ]ٖ ،ٕ :
يغ (ٕ) أ ََال اَّلل ّ
را َل ُو ّ
الج ُ
الج َ
َْ
َ َ ّ ُْ
يغ اْل َخال ُ
َّللاَ ُم ْخم ً
ِ
ِ
اب لِماش ِ
اىتََجػ َفمِ َشْف ِد ِو } [الدمخ ، ]ٗٔ :لمدائل
اس ِباْل َح ِّق َف َس ِغ ْ
كقاؿ ؼيسا بعج{ :إانا أ َْن َ ْدل َشا َعَم ْي َظ اْلكتَ َ
أف يدأؿ عغ قػلو أكالً( :إليظ) كثانياً (عميظ) كىل بضشيسا فخؽ يػجب خرػص كل كاحجة مغ
العبارتضغ بسكانيا؟كالجػاب :أف (إليظ) ك(عميظ) ىشا متخادفتاف عمى معشى كاحج مغ معشى

السمظ ،كتارة يخاعي كصػلو مغ عشج هللا مغ غضخ
الخصاب ،فتارة يخاعى كصػؿ السشدؿ بػاسصة َ
كاسصة ،فإذا ركعي ىحا قضل عميظ ،كإذا ركعي األكؿ قضل إليظ ،قاؿ تعالىِ{ :ب َسا أ ُْن ِدَؿ ِإَل ْي َظ }
ِ ِ اِ
ِِ ِ
اب } [الكيف ، ]ٔ :كاألكؿ أكثخ
[البقخة ، ]ٗ :كقاؿ تعالى{ :اْل َح ْسُج اَّلل الحؼ أ َْن َدَؿ َعَمى َع ْبجه اْلكتَ َ
فبجغ ىشا بو))(ٕ)،األمخ األكؿ ىػ مدألة التخادؼ بضغ (إلى)ك(عمى) كاألمخ الثاني:ذكخ أف الػحي
عشجما يشدؿ عمى الشبي  ببل كاسصة فاف القخاف يدتعسل(عمى)،كعشجما يشدؿ عميو بػاسصة فإنو

يدتعسل(إلى)،ىحا ما استػقفشي في ىحا الشز ،أما بالشدبة إلى األمخ األكؿ فعبارة الغخناشي
ِ
ػـ،ال
رحسو هللا (متخادفتاف) ليذ السخاد مشيا السعشى االصصبلحي لمتخادؼ
كىػ((االِتّ َحاد ِفي اْل َسْف ُي َ
ِاالِتّ َحاد ِفي ا الحات،كاإلنداف كالبذخ))(ٖ)،أؼ ىػ أف يتعجد المفع دكف السعشى،كالبخ كالقسح السدسى
بو الحب السعخكؼ(ٗ)،بل السخاد مغ التخادؼ في كبلمو ىػ السعشى المغػؼ كىػ التتابع قاؿ ابغ

سضجه(ت  ٗ٘ٛىػ)(( :كتخادؼ الذيء :تبع بعزو بعزا))(٘)،كقاؿ ابغ مشطػر(ت ٔٔ ٚق):

((تخادؼ الذيء :تبع بعزو بعزا .كالتخادؼ :التتابع))(،)ٙبجلضل أف الغخناشي رحسو هللا قاؿ:
((متخادفتاف عمى معشى كاحج مغ معشى الخصاب)) كاليسكغ حسل التخادؼ عمى السعشى

االصصبلحي الف التخادؼ كسا قاؿ ابغ تيسية(ت ٕٚٛىػ)(( :في المغة قمضل ،كأما في ألفاظ القخآف

فإما نادر كإما معجكـ ،كقل أف يعبخ عغ لفع كاحج بمفع كاحج يؤدؼ جسيع معشاه؛ بل يكػف ؼيو

ٔ)تفدضخ الذعخاكؼ.ٜٔ٘ٔ-ٜٔ٘ٓ /ٖ:

ٕ)مبلؾ التأكيل القاشع بحكؼ اإللحاد كالتعصضل .ٕٗٗ /ٕ:

ٖ)الكميات،ٖٔ٘:كيشطخ :حاشية العصار عمى شخح الجبلؿ السحمي عمى جسع الجػامع ،ٖٙٔ /ٔ:ك كذاؼ
اصصبلحات الفشػف كالعمػـ،التيانػؼ.ٗٓٙ/ٔ:

ٗ)يشطخ :معالع أصػؿ الفقو عشج أىل الدشة كالجساعة ،دمحم الجضداني.ٖٜٚ :

٘)السحكع كالسحيط األعطع،ٖٕٓ /ٜ:كيشطخ :السخرز،ابغ سضجه.ٜٙ /ٗ:
)ٙلداف العخب،ٔٔ٘ /ٜ:كيشطخ :تاج العخكس،الدبضجؼ.ٖٖ٘ /ٕٖ:

ٜ٘ٔ

أ.م.د .عسر خليل الهاشسي

تقخيب لسعشاه .كىحا مغ أسباب إعجاز القخآف))(ٔ)،الف((كل لفطة مغ ألفاظ القخآف كضعت لتؤدؼ

نرضبيا مغ السعشى أقػػ أداء ،كلحلظ النجج ؼيو تخادفا ،بل كل كمسة تحسل إليظ معشى

ججيجا))(ٕ).

أما بالشدبة لؤلمخ الثاني فاف اإلسكافي(ت ٕٓٗ ق) يسكغ أف نقػؿ كضع قاعجة استشتجيا مغ

((كل مػضع قضل ؼيو:
استقخائو لآليات كىي غضخ ماذىب اليو الغخناشي(ت  ٚٓٛىػ) فقج قاؿ:
ّ
تبضضشو لستعّمسيع،
(أندلشا إليظ) فقج شجد التكميف عميو ،كندؿ مشدلة أمتو ؼيسا يجب عمى عالسيع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يغ}
اعُبِج ا
را َل ُو ّ
الج َ
اب ِباْل َح ِّق َف ْ
كقػلو تعالى فى أكؿ ىحه الدػرة{ :إانا أ َْن َ ْدل َشا إَل ْي َظ اْلكتَ َ
َّللاَ ُم ْخم ً
[الدمخ ، ]ٕ :فقج أمخ بإخبلص العبادة ،كالسخاد ىػ كأمتو ،ككقػلوَ { :كأ َْن َ ْدل َشا ِإَل ْي َظ الِّح ْك َخ لِتَُبِّض َغ
لِماش ِ
اس َما ُن ِّدَؿ ِإَل ْض ِي ْع } [الشحل، ]ٗٗ :ككاف السخاد في السػاضع التي استعسمت فضيا (إلى) أنو
عجؼ ؼيو اإلنداؿ بػ
متعجػ كراءه مغ عالع سشة مقرػر عميو ،فكل مػضع ّ
تشاىي إلى حضث ال ّ
طو
شخفظ كأعمى بحلظ ذكخؾ
كتبذخ ،فسغ قبل فح ّ
لتؤدػ ما عميظ فتشحر ّ
"عمى" فإف السخاد بو أنو ّ
ّ
أصاب كمغ أعخض فشفدو أكبق ،كيكػف ؼيو تيجيج لسغ تخؾ القبػؿ ،كقػلو تعالى{ :اْلحسج ِاَّللِ
َ ُْ
ِ ِ ِ
اِ
ِ
ِِ ِ
ْسا َشِج ًيجا
الحؼ أ َْن َدَؿ َعَمى َع ْبجه اْلكتَ َ
اب َكَل ْع َي ْج َع ْل َل ُو ع َػ ًجا} [الكيف ،]ٔ :ثع قاؿَ { :ؾّي ًسا لُض ْشح َر َبأ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
م ْغ َلُج ْن ُو َكُي َب ّذ َخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
ضغ } [الكيف، ]ٕ :ككسا قاؿ في ىحه الدػرة{ :إانا أ َْن َ ْدل َشا َعَم ْي َظ اْلكتَ َ
اس ِباْلح ِق َفس ِغ اىتَجػ َفمِشْف ِد ِو كمغ ض ال َفِإانسا ي ِ
ِ
ز ُّل عَمضيا كما أ َْن َت عَمض ِيع ِبػ ِك ٍ
ضل} [الدمخ:
َ
لماش ِ َ ّ َ ْ َ
ََْ َ
َ َ
َْ ْ َ
َ َْ َ َ
ٔٗ] ،فقج أسقط عشو في ضاىخ المفع القرج إلى الػعضج ما ألدمو عشج قػلو في اآلية التي في
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
اب ِباْل َح ِّق لِتَ ْح ُكع َب ْض َغ الاش ِ
ضغ
اؾ ا
َّللاُ َكَال تَ ُك ْغ لْم َخائش َ
اس ِب َسا أ ََر َ
سػرة الشداء {إانا أ َْن َ ْدل َشا إَل ْي َظ اْلكتَ َ
َ
ِ
ِ
كل مكاف بػاحج مشيسا عمع أف
يسا} [الشداء، ]ٔٓ٘ :فسغ عخؼ حؿيقة المفطضغ كتخريز ّ
َخر ً
عسا جاء عميو في كسصيا ،كلع يخف عميو الفخقاف ببشيسا.
ما جاء عميو في أكؿ الدػرة ىػ ّ
مسضد ّ
وهللا أعمع.)ٖ()).
فاإلسكافي رحسو هللا في تػجضيو ليحا السػضع يزع ((أصبل يسكغ تصبيقو عمى آيات الكتاب

العديد ،فقج الحع أف أكثخ السػاضع التي جاء فضيا إنداؿ القخاف عمى الشبي  قج عجؼ

بالحخؼ(عمى)،أما إندالو عمى الشاس فعجؼ بالحخؼ (إلى)،كىحا ممحع لفطي ،أما السمحع السعشػؼ

فضخػ أف كل مػضع عجؼ بالحخؼ (إلى)فانو يفضج تذجيج التكميف عميو أما التعجية بالحخؼ

ٔ)مجسػع الفتاكػ،ٖٗٔ/ٖٔ:ك.ٜ٘/ٖٔ ،ٔٚٛ ،ٔٚٚ/ٚ

ٕ)اإلعجاز البياني بضغ الشطخية كالتصبضق  ،د .حفشي دمحم شخؼ.ٕٕٕ:

ٖ)درة التشديل كغخة التأكيل،ٜٔٔٓ-ٔٔٓٙ/ٔ:كيشطخ:البخىاف في متذابو القخآف،ٖٕٔ:ككذف السعاني،ابغ
جساعة ،ٖٖٔ- ٖٕٔ:كفتح الخحسغ.ٖٙٗ:

ٜٔٙ
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(عمى)ؼيفضج التذخيف لو كالتخؽيف عشو ىحه خبلصة تػجضيو ككافقو عمى ذلظ جسع مغ عمساء

الستذابو))(ٔ).

السطلب الثاني :بين (إلى) و(الالم)

ِ
ِِ
ِ
ِ
ؼ َعَم ْض ِي ْع َكَال ُى ْع
َج ُخهُ ع ْش َج َرِّبو َكَال َخ ْػ ٌ
قاؿ تعالى {َ :بَمى َم ْغ أ َْسَم َع َك ْج َي ُو اَّلل َك ُى َػ ُم ْحد ٌغ َفَم ُو أ َْي ْح َدُنػ َف } [البقخة.]ٕٔٔ :
قاؿ تعالى { :كمغ يدمِع كجيو ِإَلى ا ِِ
ِ
َّللاِ َع ِاؾ َب ُة
استَ ْس َد َظ ِباْل ُع ْخَكِة اْل ُػْثَقى َكإَِلى ا
َ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ ُ
َّللا َك ُى َػ ُم ْحد ٌغ َفَقج ْ
ْاألُم ِ
ػر} [لقساف.]ٕٕ :
ُ
كقف السفدخكف عشج ىاتضغ اآليتضغ كبضشػا ببلغة العجكؿ مغ حخؼ الجخ(البلـ)في قػلو{ :
َّللاِ } ،كقج اختمفت كجيات نطخىع في
َك ْج َي ُو ِاَّللِ } إلى حخؼ الجخ (إلى) في قػلوَ { :ك ْج َي ُو ِإَلى ا
بياف ببلغة ىحا العجكؿ.
أوال :معشى الحرفين (إلى) و(الالم)واثر الدياق في بالغة العدول:
ككاف مشصمق السفدخيغ في تػجضييع ليحا العجكؿ

مغ معشى الحخفضغ،فالبلـ تفضج معشى

االختراص كىػ أصل معانضيا(ٕ)،أما (إلى) فسغ معانضيا انتياء الغاية(ٖ)،كلعل الدمخذخؼ ىػ

أكؿ مغ نبو إلى الفخؽ بضغ االستعسالضغ فيػ بحق فاتح أبػاب الببلغة القخآنية اذ كل مغ جاء
بعجه إما مخدداً لسا قاؿ أك مزيفا عميو كالنخيج أف نعسع في كل السدائل كلكغ حدبشا اف نقػؿ ىػ
عجػ بػ(إلى) ،كقج
فاتح لباب الببلغة القخآنية لسغ جاء بعجه قاؿ رحسو هللا(( :فإف قمت :مالو ّ
عجػ بالبلـ في قػلو َبمى َم ْغ أ َْسَم َع َك ْج َي ُو ِاَّللِ؟ قمت:معشاه مع البلـ :أنو جعل كجيو كىػ ذاتو
ّ
كنفدو سالسا هلل .أؼ خالرا لو .كمعشاه -مع إلى :-أنو سمع إليو نفدو كسا يدمع الستاع إلى

الخجل إذا دفع إليو .كالسخاد :التػكل عميو كالتفػيس إليو))(ٗ)،كقج زاد اإلماـ الخازؼ (تٙٓٙىػ)

عمى ماذكخه الدمخذخؼ مغ ببلغة العجكؿ بضغ حخفي الجخ في ىاتضغ اآليتضغ كىشا تبخز عقضمة
العالع الحؼ اليكتفي بشقل األقػاؿ كإنسا يحمميا كيدتشط كيزيف كلحا نججه يقػؿ بعج نقمو لكبلـ

الدمخذخؼ(( :كيسكغ أف يداد عميو كيقاؿ مغ أسمع هلل أعمى درجة مسغ يدمع إلى هللا ،ألف إلى
ٔ)الستذابو المفطي في القخاف الكخيع كأس اخره الببلغية،د.صالح بغ عبجهللا الذثخؼ.ٖٓٓ:
ٕ) يشطخ:الجشى الجاني في حخكؼ السعاني.ٜٙ :
ٖ) يشطخ:السرجر نفدوٖٛ٘ :

ٗ)الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل ،٘ٓٓ-ٜٜٗ/ٖ:كيشطخ :أنػار التشديل كأسخار التأكيل،البيزاكؼ/ٗ:
،ٕٔٙك مجارؾ التشديل كحقائق التأكيل،الشدفي.ٚٔٛ /ٕ:

ٜٔٚ

أ.م.د .عسر خليل الهاشسي

لمغاية كالبلـ لبلختراص ،يقػؿ القائل أسمست كجيي إليظ أؼ تػجيت نحػؾ كيشبئ ىحا عغ
عجـ الػصػؿ ألف التػجو إلى الذيء قبل الػصػؿ كقػلو أسمست كجيي لظ يفضج االختراص كال

يشبئ عغ الغاية التي تجؿ عمى السدافة كقصعيا لمػصػؿ))(ٔ)،فالخازؼ أضاؼ أف اآلية التي جاء
فضيا حخؼ الجخ(البلـ) التدميع فضيا إلى هللا اعمى مغ اآلية التي جاء فضيا التدميع متعجيا بحخؼ
الجخ(إلى) كلع يكغ مدتشجه في ىحه الشتيجة ىػ معشى حخفي الجخ فقط كإنسا اعتسج ؼيو أيزا

عمى سياؽ اآليتضغ فقاؿ(( :إذا عمع ىحا فشقػؿ في البقخة قالت الضيػد كالشرارػ :لغ يجخل الجشة
إال مغ كاف ىػدا أك نرارػ فقاؿ هللا ردا عمضيعِ { :تْمظ أ ِ
ُّي ْع ُق ْل َىاتُػا ُب ْخَى َان ُك ْع } [البقخة:
َمانض ُ
َ َ
ِ
ِ
ٔٔٔ] ،ثع بضغ فداد قػليع بقػلو تعالى{َ :بَمى َم ْغ أ َْسَم َع َك ْج َي ُو اَّلل } [البقخة]ٕٔٔ :؛ أؼ  :أنتع مع
أنكع تتخكػف هللا لمجنيا كتػلػف عشو لمباشل كتذتخكف بآياتو ثسشا قميبل تجخمػف [الشار] كمغ كاف
بكمضتو هلل ال يجخميا ،ىحا كبلـ باشل فأكرد عمضيع مغ أسمع هلل كال شظ أف الشقس بالرػرة التي

ىي ألدـ أكلى فأكرد عمضيع السخمز الحؼ ليذ لو أمخ إال هللا كقاؿ:أنتع تجخمػف الجشة كىحا ال
َج ُخهُ ِع ْش َج
يجخميا ،ثع بضغ كحبيع كقاؿ :بمى كبضغ أف لو فػؽ الجشة درجة كىي العشجية بقػلوَ { :فَم ُو أ ْ
َرِّب ِو } [البقخة، ]ٕٔٔ :كأما ىاىشا أراد كعج السحدغ بالثػاب كالػصػؿ إلى الجرجة العالية فػعج مغ
ىػ دكنو لضجخل ؼيو مغ ىػ فػقو بالصخيق األكلى كيعع الػعج كىحا مغ الفػائج الجمضمة))(ٕ).

ثانيا  :االستعسال اللغهي لكلسة (أسلم):

{ك َم ْغ
نقل ابغ عادؿ(ت ٗٔ ٚىػ) رحسو هللا عغ الدمخذخؼ انو قاؿ(( :فإف قضل :كيف قاؿ َى ُي َشاَ :
َّللاِ } [لقساف( )]ٕٕ :فعجاه بػ(إلى) كقاؿ في البقخة{َ :بَمى َم ْغ أ َْسَم َع َك ْج َي ُو ِاَّللِ }
ُي ْدمِ ْع َك ْج َي ُو ِإَلى ا
[البقخة ،]ٕٔٔ :فعجاه بالبلّـ؟فقاؿ الدمخذخؼ :أ َْسَم َع َِّّلل أؼ إلى هللا يعشي ا
أف (أ َْسَم َع) يتعجػ تارة
اؾ لِماش ِ
{ك َسا أ َْرَسْم َشا ِإَلى ِف ْخَع ْػ َف
اس } [الشداء ،]ٜٚ :كقاؿَ :
بػ(البلـ)،كتارة بػ(إلى)قاؿ تعالىَ { :كأ َْرَسْم َش َ
َرُسػًال } [السدمل،)ٖ())]ٔ٘ :ؼيدتفاد مسا تقجـ أف كمسة (أسمع)تأتي مخة متعجية بػ(البلـ)كمخة متعجية
بػ(إلى)كبحلظ يكػف القخاف قج استعسميا في كبل الحالتضغ.

ثالثا :السجاز :

لقج حسل ابغ عاشػر كبلـ الدمخذخؼ الستقجـ آنفا في الفخؽ بضغ االستعسالضغ عمى الحؿيقة

كالسجاز،فالحؿيقة أف يتعجػ الفعل(اسمع)بػ(البلـ) كإنسا عجؿ عشو إلى (إلى)مجا از كذلظ عمى
ٔ)مفاتيح الغضب .ٕٔ٘ /ٕ٘:
ٕ)مفاتيح الغضب .ٕٔ٘ /ٕ٘:

ٖ)المباب في عمػـ الكتاب.ٗ٘٘ /ٔ٘:
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شخيقة االستعارة السكشية إذ شبو اإلنداف بالستاع ثع ححؼ السذبو بو كىػ(الستاع) كبقي شيء مغ
لػازمو كىػ التدميع إلى اآلخخ قاؿ رحسو هللا(( :كتَعِجي ُة ِفع ِل يدمِع ِبحخ ٍ
ؼ ِإَلى ى َشا ُدك َف ا
البل ِـ َك َسا
ُ
َ ْ َ ْ ُْ ْ َْ
ِ
ِ
ػرة ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ػرةاْل َبَق ِخة [ٕٔٔ] كس ِ
ِ
الدم ْخ َذ ِخِّؼ م َج ٌاز في اْلف ْع ِل ِبتَ ْذِبيو َنْف ِ
ا
ذ
آؿ ع ْس َخ َ
َُ َ
في َآيتَ ْي ُس َ َ
َ
اف [ٕٓ] ع ْش َج َ
ِ
ِ
ِ
اع االِحؼ ي ْجَفعو ص ِ
ِ ا
ِ
اإل ْند ِ
َؼ َك ْج َي ُو َك ُى َػ
اف ِباْل َستَ ِ
احُب ُو ِإَلى َ
آخ َخ َكَيكُم ُو ِإَل ْيوَ .ك َحؿيَقتُ ُو أ ْ
َف ُي َعاجػ بالبلـِ،أ ْ
َ ُُ َ
ْ َ
ِ ِِ
ِ
ػؾ َفُق ْل أ َْسَم ْس ُت َك ْج ِيي ِاَّللِ } [آؿ
را َل ُو َك َسا ِفي َق ْػلِ ِو تَ َعاَلىَ{ :فِإ ْف َح ُّ
اج َ
َذاتُ ُو َسال ًسا اَّلل،أ ْ
َؼ َخال ً
َ
عسخاف.)ٔ())]ٕٓ :
السصمب الثالث  :بضغ (الباء)ك(البلـ)
ِ
قاؿ تعالى َ{ :ق َِف آ َذ َف َل ُك ْع ِإ اف َى َحا َل َس ْكٌخ َم َك ْختُ ُسػهُ ِفي اْل َسِج َيش ِة لِتُ ْخ ِخُجػا
آم ْشتُ ْع ِبو َقْب َل أ ْ
َ
اؿ ف ْخَع ْػ ُف َ
ِ
ؼ تَ ْعَم ُسػ َف } [األعخاؼ.]ٕٖٔ :
م ْش َيا أ ْ
َىَم َيا َف َد ْػ َ
اِ
ِ
ا
ِ
ِ
ص َع اغ أ َْيِج َي ُك ْع
الد ْح َخ َف َؤلَُق ِّ
آم ْشتُ ْع َل ُو َقْب َل أ ْ
قاؿ تعالى َ{ :ق ََف آ َذ َف َل ُك ْع إنا ُو َل َكب ُضخُك ُع الحؼ َعم َس ُك ُع ّ
اؿ َ
ِ ِ ٍ
َشُّج َع َح ًابا َكأ َْبَقى} [شو.]ٚٔ :
ُصّمَِباش ُك ْع ِفي ُج ُحكِع الاش ْخ ِل َكَلتَ ْعَم ُس اغ أَي َُّشا أ َ
َكأ َْرُجَم ُك ْع م ْغ خ َبلؼ َكَأل َ
كقف السفدخكف عشج ىاتضغ االيتضغ كبضشػا ببلغة العجكؿ مغ حخؼ الجخ(الباء) في قػلو تعالى:
ِِ
{َق ِ
آم ْشتُ ْع َل ُو }، :فحكخكا اف ىشاؾ فخقا
َ
آم ْشتُ ْع بو} الى حخؼ الجخ(البلـ) في قػلو تعالىَ { :
اؿ ف ْخَع ْػ ُف َ
بضغ االسمػبضغ كعشج قخاءة ماكتبو االسكافي بتأمل كدقة كىػ الحؼ تػفي قبل الدمخذخؼ بقخف
تقخيبا(ت ٖٓٗ ىػ)نجج انو أفاد مغ بعجه فائجة عطيسة لع يكج يخخج كل مغ جاء بعجه عشيا فقاؿ:

آم ْشتُ ْع َل ُو } تعػد إلى مػسى عميو الدبلـ،كالجلضل عمى ذلظ أنو جاء في
((الياء في قػلوَ { :
اِ
ِ
ا
ِ
ِ
الد ْح َخ } شو، ٚٔ :الذعخاء ٜٗ :فالياء في (إنو) ىي
الدػرتضغ بعجىا { :إان ُو َل َكب ُضخُك ُع الحؼ َعم َس ُك ُع ّ
آم ْشتُ ْع ِب ِو }
آم ْشتُ ْع َل ُو } فبلخبلؼ أف ىحه لسػسى عميو الدبلـ،كالحؼ جاء بعج قػلوَ { :
التي في{ َ
قػلوِ { :إ اف َى َحا َل َس ْكٌخ َم َك ْختُ ُسػهُ ِفي اْل َسِج َيش ِة } [األعخاؼ ]ٕٖٔ :؛أؼ :إضياركع ماأضيختع مغ
اإليساف بخب العالسضغ كقع عمى تػاشؤ مشكع ،أخفضتسػه لتدتػلػاعمى العباد كالببلد ،كيجػزأف يكػف
آم ْشتُ ْع ِب ِو } ضسضخ مػسى عميو الدبلـ،ألنو يقاؿ :آمغ بالخسػؿ،أؼ أضيختع
الياء في { َ
ترجيقو،كأقجمتع عمى خبلفي قبل أف آذنت لكع ؼيو،كىحاالسكخ مكختسػه،كسخ أسخرتسػه لتقمبػا

عمي،فاقتزى ىحا السػضع الحؼ ذكخ ؼيو السكخ إنكار اإليساف بو،فأما اإليساف لو
الشاس
ا
مػضعضغ اآلخخيغ فالبلـ تفضج معشى اإليساف مغ أجمو،كمغ أجل ماأتصبو مغ اآليات،فكأنو قاؿ:
آمشتع بخب العالسضغ ألجل ما ضيخلكع عمى يجؼ مػسى عميو الدبلـ مغ آياتو،كالسػضع الحؼ

ذكخؼيو (لو) أؼ مغ أجمو،كعبخ عشو بالبلـ ىػالسػضع الحؼ قرج ؼيو إلى اإلخبار بػ{ ِإان ُو َل َكِب ُضخُك ُع
اِ
ِ
ا
الد ْح َخ } فمحلظ خز بالبلـ،كاألكؿ خز بالباء،كقجتجؿ البلـ عمى اإلتباع ؼيكػف
الحؼ َعم َس ُك ُع ّ
ٔ)التحخيخ كالتشػيخٔٚٚ-ٔٚٙ /ٕٔ:
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السعشى :اتبعتسػه ألنو كبضخكع في عسل الدحخ،كقج يؤمغ بالخبخ مغ اليعسل عميو،كاليتبع الجعي

إليو))(ٔ)،فقج أشار في كبلمو إلى عجة قزايا:
ِِ
آم ْشتُ ْع َل ُو } فػ لسػسى  ثع
آم ْشتُ ْع بو } لخب العالسضغ أما الياء فيَ { :
االكلى:إف الياء فيَ { :
استجؿ عمى ذلظ بجاللة الدباؽ كالدياؽ كالمحاؽ ،كنجج ىحه السدألة محكػرة عشج الدمخذخؼ كقج
جاء بعجه كسا ذكخنا آنفا إذ قاؿ (( :كالبلـ مع اإليساف في كتاب هللا لغضخهللا تعالى،كقػلو تعالى{ :
يؤ ِمغ ِب ا ِ
ِ ِ
ضغ } [التػبة،)ٕ())]ٙٔ :ثع جاء ابػحياف (ت ٘ٗٚىػ)مغ بعجىسا فقاؿ:
اَّلل َكُي ْؤ ِم ُغ لْم ُس ْؤ ِمش َ
ُْ ُ
ِ
ِ
ا ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ػسى } [يػنذ،]ٖٛ :
اف ِب ا
ػص ُل ِباْل َباء ِإ َذا َك َ
آم َغ ل ُس َ
اَّلل َكبِالبل ِـ ل َغ ْضخه في ْاألَ ْكثَخَن ْح َػَ{ :ف َسا َ
((آم َغ ُي َ
َ
ِ
ِ ٍِ
ط }
آم َغ َل ُو ُلػ ٌ
{ َلُش ْؤم َش اغ َل َظ } [األعخاؼَ { ،]ٖٔٗ :ك َما أ َْن َت ب ُس ْؤمغ َل َشا } [يػسفَ{ ]ٔٚ :ف َ
[العشكبػت.)ٖ())]ٕٙ :
آم ْشتُ ْع ِب ِو } يجػز اف تخجع الى مػسى 
الثانية:ذكخ الخصضب اإلسكافي أف الياء في قػلوَ { :
كىحا االحتساؿ نججه أيزا عشج ابغ عصية(تٕٗ٘ىػ) فقج قاؿ((:الزسضخفي(ِب ِو)يحتسل أف يعػد
(ٗ)
َف
عمى اسع هللا تعالى،كيحتسل أف يعػدعمى مػسى ، ))كأيزا ذكخ أبػ حياف انو يحتسل أ ْ
الخ ِّب(٘).
ػد َعَمى ا
َف َي ُع َ
ػسى َكأ ْ
َي ُع َ
ػد َعَمى ُم َ
الثالثة:إف الخصضب اإلسكافي أشار إلى أف اإليساف يأتي بسعشضضغ األكؿ الترجيق كالثاني االتباع

ثع إنو حاكؿ أف يجفع إشكالية قج تخد في حاؿ إرجاع الزسضخ إلى مػسىكىي أف السخاد
آم ْشتُ ْع ِب ِو } ىػ الترجيق فكيف يكػف ذلظ فقاؿ(( :كيجػز أف يكػف الياء في{ :
باإليساف فيَ { :
آم ْشتُ ْع ِب ِو } ضسضخ مػسى ،ألنو يقاؿ :آمغ بالخسػؿ،أؼ أضيختع ترجيقو))(،)ٙثع ذكخ أف السخاد
َ
باإليساف

آم ْشتُ ْع َل ُو } االتباع فقاؿ(( :كقج تجؿ البلـ عمى اإلتباع ؼيكػف السعشى :اتبعتسػه ألنو كبضخكع
فيَ { :
ؼيعسل الدحخ،كقج يؤمغ بالخبخمغ اليعسل عميو،كاليتبع الجعي إليو))(.)ٚ
آم ْشتُ ْع ِب ِو } كالبلـ في{
كأفاد الغخناشي مغ تػجيو الخصضب اإلسكافي فقاؿ (( :أف الباء فى قػلوَ { :
آم ْشتُ ْع َل ُو } محتاج إلى كل كاحجة مشيسا مغ حضث أف الترجيق كاالنؿياد معشياف يحتاج إلضيسا
َ

ٔ) درة التشديل.ٜٜ-ٜٛ:

ٕ)الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل.ٚٙ /ٖ:

ٖ)البحخ السحيط في التفدضخ،ٖ٘ٛ /ٚ:كيشطخ :ركح السعاني.ٕ٘ٗ /ٛ:
ٗ)السحخر الػجضد في تفدضخ الكتاب العديد.ٗٗٓ /ٕ:
٘)يشطخ:البحخ السحيط في التفدضخ.ٖ٘ٛ /ٚ:
 )ٙدرة التشديل.ٜٜ:

 )ٚدرة التشديل،ٜٜ:كيشطخ:البخىاف في متذابو القخاف ،ٜٜٔ:ككذف السعاني،ٖٔٛ:كفتح الخحسغ. ٔٗٛ:

ٕٓٓ

بالغة العدول من حرف جر إلى حرف …

كالباء تحخز الترجيق كالبلـ تحخز االنؿياد كاإلذعاف))(ٔ)،يعشي((:أف لفع اإليساف يجؿ عمى

الترجيق كإذا عجؼ بالبلـ دؿ عمى معشى االنؿياد))(ٕ).

السصمب الخابع  :بضغ (عغ)ك(مغ)
{مغ االِحيغ ىادكا يح ِخُفػف اْل َكمِع عغ مػ ِ
ِ
اض ِع ِو } [الشداء.]ٗٙ :
َ َ ُ ُ َّ َ
قاؿ تعالى َ :َ َ ْ ََ
الخسػؿ َال يحدنظ االِحيغ يد ِارعػف ِفي اْل ُكْف ِخ ِمغ االِحيغ َقاُلػا آماشا ِبأَْفػ ِ
اى ِي ْع
َ َُ ُ َ
َ
َ
ُّيا ا ُ ُ َ ْ ُ ْ َ
قاؿ تعالى َ :{يا أَي َ
َ
َ
ِ ِ
اِ
ػؾ ُي َح ِّخُفػ َف اْل َكمِ َع
اعػ َف لَِق ْػ ٍـ َ
آخ ِخ َ
ػب ُي ْع َك ِم َغ الح َ
يغ َل ْع َيأْتُ َ
اعػ َف لْم َكح ِب َس اس ُ
يغ َى ُادكا َس اس ُ
َكَل ْع تُ ْؤ ِم ْغ ُقُم ُ
ِمغ بعِج مػ ِ
اض ِع ِو } [السائجة.]ٗٔ :
ْ َ ْ ََ
كرد في كبل اآليتضغ الحجيث عغ تحخيف الضيػد لمتػراة إال أنو في مػضع جاء مع الفعل

ؼ)حخؼ الجخ(عغ)،أما في السػضع اآلخخ فجاء حخؼ الجخ(مغ)،كقج بضغ العمساء اف ثسة
ا
(حخ َ
نكتة ببلغية في ىحا العجكؿ كأف لو أث اًخ عطيساً عمى السعشى.

قاؿ الخصضب اإلسكافي رحسو هللا (( :إف اآلية األكلى في الضيػد الحيغ حخفػا ما أندؿ هللا

تعالى مغ كبلمو عساعمسػه تأكيبل لو،ؼيكػف ىحا تحخيفا مغ جية التأكيل،كحخفػا أيزامغ جية
اب لِتَحدبػه ِم َغ اْل ِكتَ ِ
التشديل كساقاؿ{ :كإِ اف ِم ْشيع َلَف ِخيًقا يْمػك َف أَْل ِد َشتَيع ِباْل ِكتَ ِ
اب َك َما ُى َػ ِم َغ اْل ِكتَا ِب
ْ َُ ُ
ُْ
َُ
ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا اْل َكح َب َك ُى ْع َي ْعَم ُسػ َف} [آؿ عسخاف:
َّللا َكَيُقػلُػ َف َعَمى ا
َّللا َك َما ُى َػ م ْغ ع ْشج ا
َكَيُقػُلػ َف ُى َػ ِم ْغ ع ْشج ا
، ]ٚٛفقػلظ :عغ في كبلـ العخب مػضػع لساعجا الذيء،تقػؿ :أشعسو عغ جػع ككداه عغ
عخؼ،فكانػا يعجكف بالكمع تأكيمو الحؼ لو،كتشديمو الحؼ جاءعميو إلى غضخه مساىػ باشل ،كعغ في

ىحا السػضع تقخب مغ معشى بعج،ألنظ تقػؿ :أشعسو بعج جػع ككداه بعج عخؼ ،إال أف األصل

في ىحا السكاف أف تدتعسل عغ،ألف بعج قج تكػف لسا تأخخ زماف غضخه بأزمشة كثضخة كبدمغ كاحج،
كعغ لساجاكز الذيء إلى غضخه كمبلصقا زمشو،كالسخاد :إذاقاؿ :أشعسو عغ جػع،كسقاه عغ

عصر،كليذ يخاد بو إال أنو لساعصر سقاه،كلساجاع أشعسو.

كأما اآلية الثانية فيي في قػـ مغ الضيػد أخبخ هللا تعالى عشيع أنيع سساعػف لساتقػؿ
ليكحبػاعميظ ،كيخبخكا بخبلؼ ماتقػؿ عشظ،كيشقمػا كبلمظ إلى قػـ آخخيغ لع يأتػؾ ،كمعشى{ :
يح ِخُفػف اْل َكمِع ِمغ بعِج مػ ِ
اض ِع ِو } يحتسل أف يكػف السخاد مغ بعج مػت الشبي ليجعمػه عمى خبلؼ
ُ َّ َ
َ ْ َ ْ ََ
ماسسعػه مشو،كىحامػضع(بعج)ال مػضع(عغ)،ألنو ليذ يعجكه إلى السحخؼ إليو فضشفرل عسا

جاء عميو إلى الكحب مقارنا لو،كإنسا
اعػ َف ِلَق ْػ ٍـ
بعجىا،كيكػف التقجيخَ { :س اس ُ

ذلظ بعجه بأزمشة كثضخة يتػقعػف مزضيا ليديل كحبيع
آخ ِخيغ َلع يأْتُػؾ يح ِخُفػف اْل َكمِع ِمغ بعِج مػ ِ
اض ِع ِو } :أؼ:
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
َ ْ َ ْ ََ

ٔ)مبلؾ التأكيل القاشع بحكؼ اإللحاد كالتعصضل.ٕ٘ٚ /ٔ:
ٕ)الستذابو المفطي في القخاف الكخيع.ٖٕٓ:

ٕٔٓ

أ.م.د .عسر خليل الهاشسي

ناكيغ تحخيفو مغ بعج كقػعو مػاقعو ،كحرمػه مػاضعو،فسحخفضغ بسعشى ناكيغ التحخيف كقػلو
ِِ
يغ }
ػىا َخالج َ
تعالىَ { :ك َخ ُّخكا َل ُو ُس اجًجا } [يػسف]ٔٓٓ :؛ أؼ :ناكيغ الدجػد،ككحلظَ { :ف ْاد ُخُم َ
[الدمخ]ٖٚ :؛ أؼ :ناكيغ الخمػد،كمقجريغ لو كىحا ضاىخ في ىحا السكاف ،اليرمح ؼيو إال مانصق
القخآف بو،كيحتسل أف يكػف السخاد ماذىب إليو أكثخ أىل التفدضخ،كىػأف قػماأرسمػاىؤالءإلى الشبي
في قرة زاف محرغ فقالػاليع :إف أفتاكع دمحم بالجمج فخحكه،كإف أفتاكع بالخجع فبلتقبمػه كقاؿ

قتادة :كاف ىحا في قتضل مشيع فقالػا :إف أفتاكع دمحم بالجية فأقبمػه،كإف أفتاكع بالقػد فاححركه.

ككانػا حخفػا في القػلضغ حكع هللا تعالى الحؼ في التػراة مغ بعج أف عسل بو في مػاضعو كلع

يحخفػه ساعة ندكلو ككجػب العسل بو،كىحامعشى قػلو تعالى ..( :يقػلػف إف أكتضتع ىحا فخحكه كإف

لع تؤتو فاححرىع )..السائجة،ٗٔ :كقضل :إف ىحا إشارة إلى ديغ الضيػد،أؼ :إذ جاءكع دمحم بجيشكع

فاقبمػه،كإف لع يأتكع بو فاححركه .فقج باف الفخؽ بضغ السػضعضغ بسابضشاه وهللا أعمع))(ٔ).

ىحا الكبلـ الحؼ نقمشاه عمى شػلو لمخصضب اإلسكافي اصبح الشبخاس الحؼ استزاء بو مغ جاء

بعجه في تػضح الستذابو المفطي بضغ ىاتضغ اآليتضغ ،لكغ تعبضخ مغ جاء بعجه كاف مختر اخ مغ

ذلظ قػؿ ابغ جساعة(ت ٖٖ ٚىػ) (( :أف األكلى ىشا كأية الشداء ربسا أريج بيا التحخيف األكؿ
عشج ندكؿ التػراة كنحػ تحخيفيع في قػليع مػضع (حصة) :حشصة،كشبو ذلظ .فجاءت (عغ)

لحلظ.

كاآلية الثانية :تحخيفيع في زمغ الشبى ،كتغضضخىع عغ السقػؿ ليع في التػراة بغضخمعشاه كأنو قاؿ
مغ بعجماعسمػابو كاعتقجكه كتجيشػا بو كآية الخجع كنحػىا،فػ (عغ) لسا قخب مغ األمخ،ك (بعج)

لسابعج))(ٕ).

ىحا الكبلـ كماسبقو مغ كبلـ لمخصضب االسكافي يعصضشا مؤشخات في بياف شخيقة تفكضخ العمساء

في تػضيح ىحا الستذابو،كالتي يسكغ أف نبضشيا في نقصتضغ :
األكلى :معشى كل مغ (عغ) ك(بعج).

الثانية:الدباؽ كالدياؽ كاثخىسا في تػضيح الستذابو المفطي.

فسعشى (عغ)((السجاكزة كاالنتقاؿ تقػؿ انرخفت عغ زيج أؼ جاكزتو إلى غضخه))(ٖ)،كاما(بعج)

ٔ) درة التشديل كغخة التأكيل.ٗٗٔ-ٖٗ٘ /ٔ:

ٕ) كذف السعانى فى الستذابو مغ السثانى ،،ٔٗٚ-ٔٗٙ :كيشطخ :فتح الخحسغ بكذف ما يمتبذ في القخآف/ٔ:
ٖٖٔ،ك أسخار التكخار في القخآف،الكخماني.ٔٓٔ:

ٖ)المسع في العخبية ،ابغ جشي ،ٖٚ :يشطخ:المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،ٖ٘ٚ /ٔ:كمغشي البضب.ٜٔٙ:

ٕٕٓ

بالغة العدول من حرف جر إلى حرف …

فيي ضخؼ زماف الزـ اإلضافة(ٔ)،كقج سجل السفدخكف كمشيع الخصضب االسكافي ممحطا زمانيا

بضغ (عغ)ك(بعج)كىػ أف(((بعج)قجتكػف لسا تأخخ زمانو عغ زمانو بأزمشة كثضخة كبدمغ كاحج،كعغ

لسا جاكز الذيء إلى غضخه كمبلصقا زمشو))(ٕ)،فػ(((عغ) لساقخب مغ األمخ،ك (بعج) لسا
بعج))(ٖ)،كايزا فاف دخػؿ (مغ)عمى(بعج)افادىا زيادة في البعج الف ِ
)لبلبتجاء،كلفع(ب ْعِج)
((م َغ
َ
لئلشارة إلى أف التحخيف مسابعج إلى مػضع أبعج،كؼيو مغ السبالغة في التذشيع مااليخفى))(ٗ).
صُمػا اْل َع َس َل ِب َك َبل ٍـ ثَاِب ٍت ِفي التا ْػَرِاة ِإ ْذ أَْل َغ ْػا ُح ْك َع
ش ِائَفة ُم َعض َاشة مغ الضيػد أ َْب َ
الف ((ىحه ْاآل َية ذكخت َ
الخج ِع الثااِبت ِفضيا دكف تع ِػ ِ ِ
ِ
ِ
اف َق ْػُل ُو:
يزو ِب َغ ْض ِِخه ِم َغ اْل َك َبلـَِ ،ف َي َحا أ َ
َشُّج ُج ْأخًَة م َغ التا ْح ِخيف ْاآل َخ ِخَ،ف َك َ
َ َ ُ َ َْ
اْ
يف اْل َك َبلـ ِ
َف مػ ِ
ِ
{ ِمغ بعِج مػ ِ
اض ِع ِو } [السائجة ]ٗٔ :أَبَمغ ِفي تَح ِخ ِ
ِ،أل ا
اض َع
َف َلْف َ
ْ َ
ْ
ع َ
(ب ْع َج) َيْقتَزي أ ا َ َ
ْ َ ْ ََ
ِ (٘)
اْل َكمِ ِع مدتَِق اخةٌ كأَان ُو أ ُْب ِصل اْلعسل ِبيا مع بَق ِائيا َق ِائس ًة ِفي ِكتَ ِ
اب التا ْػَراة)) ،كىػمشاسب لمسقاـ ىشا؛ألف
َ ََُ َ َ َ َ َ
ُْ
َ
َ
()ٙ
السػضػع ىحه اآلية كاآليات التي تمتيا مدػؽ لتغضضخىع في األحكاـ ،كمحاكلتيع العبث بيا .
قاؿ الفضخكز ابادؼ(ت  ٛٔٚىػ) (( :األُكلى في أَكائل الضيػد ،كالثاانية ؼيسغ كانػا في زمغ الشابى
ّ
حخفػىا بعج أَف كضعيا هللا مػاضعيا ،كعخفػىا كعسمػا بيا زماناً))(.)ٚ
 ، أؼ ّ
أما بالشدبة لمدباؽ فجالاللتو كاضحة في تأيضج السعشى التي أفادتو (عغ)فاآلية األكلى سبقت
َّللا ِمضثَ ِ ِ ِ
ضل َكَب َع ْث َشا ِم ْش ُي ُع ا ْث َشي َع َذ َخ َن ِق ًضبا } [السائجة ،]ٕٔ :ثع
بقػلو تعالىَ { :كَلَق ْج أ َ
َ
اؽ َبشي إ ْس َخائ َ
َخ َح ا ُ
ْ
اسي ًة يح ِخُفػف اْل َكمِع عغ مػ ِ
ِ
ِ
ِ
اض ِع ِو }
ػب ُي ْع َق َ ُ َ ّ َ
جاء قػلو تعالىَ { :ؼِب َسا َنْقز ِي ْع مضثَاَق ُي ْع َل َعاش ُ
اى ْع َك َج َعْم َشا ُقُم َ
َ َ ْ ََ
[السائجة، ]ٖٔ :كىحا يؤيج أف اآلية األكلى ندلت عمى أكائل الضيػد الحيغ حخفػا التػراة.
أما بالشدبة لمدياؽ فجالاللتو كاضحة في تأيضج السعشى التي أفادتو (بعج)في اآلية الثانية فاف

سياؽ اآلية يؤيج أف التحخيف كقع مغ الضيػد الحيغ كانػا في زمغ الخسػؿ  كالحيغ حخفػىا بعج
اِ
اعػ َف لِْم َكِح ِب
{ك ِم َغ الح َ
يغ َى ُادكا َس اس ُ
أف كضعو هللا مػاضعيا كعخفػىا كعسمػا بيا زماناً قاؿ تعالىَ :
س اساعػف لَِقػ ٍـ آخ ِخيغ َلع يأْتُػؾ يح ِخُفػف اْل َكمِع ِمغ بعِج مػ ِ
اض ِع ِو } [السائجة.]ٗٔ :
َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
َ ْ َ ْ ََ

ٔ)ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع .ٜٕٔ /ٕ:
ٕ) درة التشديل كغخة التأكيل.ٗٗٔ-ٖٗ٘ /ٔ:

ٖ) كذف السعانى فى الستذابو مغ السثانى.ٔٗٚ-ٔٗٙ :
ٗ)ركح السعاني.ٖٓٙ /ٖ:

٘)التحخيخ كالتشػيخ.ٕٓٓ /ٙ:

 )ٙيشطخ:زىخة التفاسضخ،ٕٔٛٛ /ٗ:كالتفدضخ الػسيط لصشصاكؼ.ٔ٘ٚ /ٗ:
)ٚبرائخ ذكؼ التسضضد في لصائف الكتاب العديد.ٕٔٛ /ٔ:
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السطلب الخامس  :بين (في) و(من)

ِ
ِ
ػى ْع َكُقػُلػا
اء أ َْم َػاَل ُك ُع االِتي َج َع َل ا
{كَال تُ ْؤتُػا ُّ
ضيا َكا ْك ُد ُ
اما َك ْارُزُق ُ
ػى ْع ف َ
قاؿ تعالى َ :َّللاُ َل ُك ْع ؾ َي ً
الدَف َي َ
َل ُي ْع َق ْػًال َم ْع ُخكًفا } [الشداء.]٘ :
ِ
ِ
ػى ْع ِم ْش ُو َكُقػُلػا َل ُي ْع َق ْػًال
امى َكاْل َس َداك ُ
{كإِ َذا َح َ
ضغ َف ْارُزُق ُ
قاؿ تعالى َ :ز َخ اْلق ْد َس َة أُكُلػ اْلُق ْخَبى َكاْل َضتَ َ
َم ْع ُخكًفا } [الشداء.]ٛ :
في ىاتضغ اآليتضغ كرد فعل األمخ(ارزقػىع) لكغ في اآلية األكلى جاء معو حخؼ الجخ(في)كفي

الثانية(مغ) كمع أف سياؽ اآليتضغ مختمف إذ األكلى جاءت في سياؽ الحجيث عغ كيؽية اإلنفاؽ
عمى الدفياء في حالة الػصية كالثانية جاءت في سياؽ الحجيث عغ تػزيع التخكة بضغ الػرثة كقج

حزخ معيع مغ اليخث شضئا في حاؿ كجػد أصحاب الفخكض كالعربات ،كقج تشبو العمساء

لمفخؽ بضغ مجيء حخؼ الجخ (في) في اآلية األكلى ك(مغ) في اآلية الثانية كماليحيغ الحخفضغ
مغ ضبلؿ ببلغية في سياؽ اآليتضغ.

كلعل انصبلقة العمساء في بياف الفخؽ بضغ حخفي الجخ(في)ك(مغ) ىػمغ معشى كل مشيسا،

فالحخؼ(في) لو عجة معاني مشيا الطخؼية كىػ األصل فضيا(ٔ)،أما(مغ)فميا خسدة عذخ معشى

مشيا التبعيس(ٕ)،فالتعبضخ((بحخؼ الجخ(في)في اآلية األكلى لغخض رائع ،كىجؼ بجيع ،ذلظ أف

إعصاء أكلئظ مغ الساؿ اليشبغي أف يكػف مغ أصمو كعضشو ،كإنسا مغ ربحو كثسختو فيي دعػة
الستثسار الساؿ كاستغبللو ؼيسا يحل،ىحه الجعػة العخيزة –دعػة استثسار الساؿ-حسل لػاءىا ىحا

الحخؼ كحجه كمغ ىشا...إف كل حخؼ قخآني لو رسالة يؤدييا،كىحا اليسكغ أف يترػر في اآلية

االخخػ-آية تقديع التخكة-حضث يأخح كل نرضبو الحؼ يدتحقو عمى أف يؤتى أكلػ القخبى
كالضتامى كالسداكضغ شضئاً مغ ىحه التخكة))(ٖ).

كىحا الحؼ نقمشاه آنفاً ىػ كبلـ أحج السعاصخيغ ا
لكغ لو جحك اًر في تخاثشا فسغ أكلى اإلشارات
لحلظ ماقالو العبلمة الدمخذخؼ في تفدضخ اآلية الكخيسة((:كارزقػىع فضيا كاجعمػىا مكانا لخزقيع
بأف تتجخكا فضيا كتتخبحػا حتى تكػف نفقتيع مغ األرباح ال مغ صمب الساؿ فبل يأكميا

اإلنفاؽ))(ٗ)،ثع جاء مغ بعجه العبلمة الخازؼ فشقل معشى كبلـ الدمخذخؼ كزاده تػضيحا بأضافاتو
الجسضمة فقاؿ(( :كإنسا قاؿ :فضيا كلع يقل :مشيا لئبل يكػف ذلظ أم اخ بأف يجعمػا بعس أمػاليع رزقا
ليع ،بل أمخىع أف يجعمػا أمػاليع مكانا لخزقيع بأف يتجخكا فضيا كيثسخكىا ؼيجعمػا أرزاقيع مغ

ٔ) يشطخ:الجشى الجاني.ٕ٘ٓ:
ٕ) يشطخ:مغشي المبضب.ٜٗٔ:

ٖ) إعجاز القخاف الكخيع ،د.فزل حدغ عباس كسشاء فزل عباس.ٔٛٗ:
ٗ) الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل.ٕٗٚ /ٔ:
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األرباح ال مغ أصػؿ األمػاؿ))(ٔ)،حتى اذا كصمشا إلى العبلمة ابغ عاشػر نججه تػسع كثض اخ في

بياف ببلغة مجضئ حخؼ الجخؼ(في)في اآلية األكلى ك(مغ)في اآلية الثانية مع التشبيو إلى

صاحب اإلشارة األكلى في ىحا السعشى الجقضق كىػ الدمخذخؼ فقاؿ رحسو هللا(( :كمعشى قػلو:
كارزقػىع فضيا كاكدػىع كاقع مػقع االحتخاس أؼ التؤتػىع األمػاؿ إيتاء ترخؼ مصمق ،كلكغ

آتػىع إياىا بسقجار انتفاعيع مغ نفقة ككدػة ،كلحلظ قاؿ فقياؤنا :تدمع لمسحجػر نفقتو ككدػتو إذا
أمغ عمضيا بحدب حالو كمالو ،كعجؿ عغ تعجية ارزقػىع كاكدػىع بػ(مغ) إلى تعجيتيا بػ(في)

الجالة عمى الطخؼية السجازية ،عمى شخيقة االستعساؿ في أمثالو ،حضغ اليقرج التبعيس السػىع
لئلنقاص مغ ذات الذيء ،بل يخاد أف في جسمة الذيء مايحرل بيا لفعل :تارة مغ عضشو ،كتارة
مغ ثسشو ،كتارة مغ نتاجو ،كأف ذلظ يحرل مكخ ار مدتسخا .كانطخ ذلظ في قػؿ سبخة بغ

عسخكالفقعدي:

نحابي بيا أكفاءنا كنيضشيا  ...كنذخب في أثسانيا كنقامخ

يخيج اإلبل التي سيقت إلضيع في دية قتضل مشيع ،أؼ نذخب بأثسانيا كنقامخ ،فإما شخبشا بجسيعيا

أك ببعزيا أكندتخجع مشيا في القسار ،كىحا معشى بجيع في االستعساؿ لع يدبق إليو السفدخكف
ىشا،فأىسل معطسيع التشبيو عمى كجو العجكؿ إلى (في) ،كاىتجػ إليو صاحب «الكذاؼ» بعس

االىتجاء فقاؿ :أؼ اجعمػىا مكانا لخزقيع بأف تتجخكا فضيا كتتخبحػا حتى تكػف نفقتيع مغ الخبح

المغ صمب الساؿ .فقػلو« :المغ صمب الساؿ »مدتجرؾ ،كلػكاف كساقاؿ القتزى نييا عغ

اإلنفاؽ مغ صمب الساؿ.)ٕ()).

ىحا بالشدبة إلى حخؼ الجخ(في)،أما داللة (مغ) عمى التبعيس فقج تشبو الضيا معطع
ػى ْع ِم ْش ُو فاعصػىع شضئاً مغ
السفدخيغ الدابقضغ  ،مغ ذلظ قػؿ البيزاكؼ(ت ٜٔٙىػ)َ(( :ف ْارُزُق ُ
السقدػـ تصضضباً لقمػبيع .كترجقاً عمضيع))(ٖ)،كيسكغ لشا أف نزيف إلى ببلغة اآلية الكخيسة ماقالو
ِ
بحسل تمظ الخسالة ؛في الجمضل مغ األُمػر كالرغضخ
مالظ بغ نبي(تٖٜٔٚم)(( :فالسدمع مكّمف
عادؼ .لكغ انطخ مايقػؿ
اجتساعي
مشيا .فتقديع التا ِخكة عشج كفاة صاحبيا ىي ببلريب ضخؼ
ٌّ
ٌّ
ِ
ِ
ػى ْع ِم ْش ُو } [الشداء.]ٛ :
امى َكاْل َس َداك ُ
{كإِ َذا َح َ
ضغ َف ْارُزُق ُ
القخآف ؼيوَ :
ز َخ اْلق ْد َس َة أُكُلػ اْلُق ْخَبى َكاْل َضتَ َ
ِ
أف ِ
كل قانػ ٍف
قج يقاؿ لشا :ا
؛لكغ القخآف
مجني
ٍ
ٍ
حكع يسكغ ْ
تقجمي .ىحا صحيح ّ
يخَد في ّ
إف ىحا ٌ
ّ
ّ
يخِغب بأكثخمغ ىحا .فيػ اليخيج أف يقػـ السجتسع بتقديع الساؿ ِ
كآلة تػزيع ِ
ص ِع السعجنية ،فيحا
الق َ
َُ ّ
ْ
َ
َ
شيء يدتصيع السجتسع االستيبلكي أف يفعمو،لكغ يشبغي عمى السجتسع اإلسبلمي أف يفعل
ٌ
ّ

ٔ)مفاتيح الغضب.ٜٗٙ /ٜ:

ٕ)التحخيخ كالتشػيخ،ٕٖٙ /ٗ:كيشطخ :زىخة التفاسضخ.ٜٔ٘ٛ /ٖ:
ٖ) أنػار التشديل كأسخار التأكيل.ٙٔ /ٕ:
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بأف ِّ
يػزع في الػقت نفدو الخضخ،فاآلية التي استذيجنا بيا
أكثخمغ تػزيع أمػاؿ تخكة،كذلظ ْ
ٍ
بتػصية
لكغ اآلية تشتيي
لشبضغ مايسكغ أف تذتخؾ ؼيو مع تذخيع مجني ّ
عس ْجنا ذكخىا ناقر ًة ِّ
قجتَ ّ
أخخػ ،بحك ٍع آخخ { :كُقػُلػا َل ُيع َق ْػًال م ْع ُخكًفا } [الشداء ]ٛ :اآلف اكتسمت اآليةِّ :
كزعػا أمػاالً شبعاً
ْ
َ
َ
تعبخ عغ شعػركع ،عغ مفيػمكع ،عغ فكخة (الخضخ)
،لكغ أضيفػا إلضيا فكخًة ،أك كمس ًة ،أك لفتة ِّ
عشجكع ا
مجني
أؼ تذخيع
،إف ىحه التكسمة ذات الربغة الخكحية الخالرة ؛اليسكغ
ٍ
ُّ
ترػرىا في ِّ
ّ
ماي َد اسى
،إانيا تُعصي لمخابط االجتساعي الشابع مغ الفكخ
اإلسبلمي شابعاً
خاصاً يجعل كجػَد ُ
ّ
ّ
(التشاقزات في كسط الجساىضخ) ضاىخًة غضخ قابمة لمتفدضخ في السجتسع اإلسبلمي))(ٔ).
((قضل :كَقاؿ ِفضيا :كَلع يُقل ِ
كبيحا يتبضغ لشا أف قػؿ أبي حياف رحسو هللا بعج قػلوِ :
(م ْش َيا)
َ َ َ َ َ ْ َ ْ
اؿ اْلضتَامى ِ
ِ
ِ
ِ
ْكَم َيا ا
َف َي ُكػ َف
التّ َج َارَة َالتَأ ُ
الدَكاةُ»َ ،كاْل ُس ْدتَ َح ُّب أ ْ
تَ ْشب ً
ضيا َعَمى َماَقاَل ُو ْ « :ابتَ ُغػا في أ َْم َػ َ َ
ِ
ِ ِ
ز َبلِتيا اْلس ْكتَد َب ِة ،كِق ِ ِ
ِْ
َؼ ِم ْش َيا)) (ٕ) ليذ ضعيفا بل ىػ
اإل ْنَف ُ
ضل في :ب َس ْع َشى م ْغ ،أ ْ
َ َ
اؽ َعَم ْضي ْع م ْغ َف َ َ ُ َ
مخدكد لسا قجمشاه مغ دقة االستعساؿ القخآني لحخكؼ الجخ بسا يتشاسب كالدياؽ الحؼ كردت ؼيو.

السطلب الدادس:بين (على)و(الالم)و(الباء)
ِ
َف اصش ِع اْلُفْمظ ِبأ ِ
ِ
ِ ِ
ضيا
قاؿ تعالى َ{ :فأ َْك َح ْض َشا ِإَل ْيو أ ِ ْ َ
َ ْ
اء أ َْم ُخَنا َكَف َار التاُّش ُ
اسُم ْظ ف َ
ػر َف ْ
َعُضش َشا َكَك ْحض َشا َفإ َذا َج َ
ِ
ِ ِ ِ اِ
ِ
ِ
ا
ضَم ُسػا ِإان ُي ْع
يغ َ
َىَم َظ ِإال َم ْغ َس َب َق َعَم ْيو اْلَق ْػ ُؿ م ْش ُي ْع َكَال تُ َخاش ْبشي في الح َ
م ْغ ُك ٍّل َزْك َج ْض ِغ ا ْث َش ْض ِغ َكأ ْ
ُم ْغ َخُقػ َف } [السؤمشػف.]ٕٚ :
اِ
يغ َس َبَق ْت َل ُي ْع ِماشا اْل ُح ْد َشى أُكَلِئ َظ َع ْش َيا ُم ْب َعُجك َف } [األنبياء.]ٔٓٔ :
قاؿ تعالى ِ{ :إ اف الح َِ
اح َذ َة ما سبَق ُكع ِبيا ِمغ أ ٍ ِ
شا ِإ ْذ َقاؿ لَِقػ ِم ِو أَتَأْتُػ َف اْلَف ِ
ضغ}
{كُلػ ً
َحج م َغ اْل َعاَلس َ
َ ََ ْ َ ْ َ
َ ْ
قاؿ تعالى َ :[األعخاؼ ،]ٛٓ :ككحلظ في سػرة العشكبػت.ٕٛ :

أمامشا ثبلث آيات جاء فضيا الفعل(سبق) لكغ قج اقتخف معو في كل مخة حخؼ جخ غضخ الحخؼ

الجخ الحؼ جاء معو في اآلية األخخػ .

ِ
َف اصش ِع اْلُفْمظ ِبأ ِ
ِ ِ
اء أ َْم ُخَنا
ففي سػرة السؤمشػف نق أخ قػلو تعالىَ{ :فأ َْك َح ْض َشا ِإَل ْيو أ ِ ْ َ
َ ْ
َعُضش َشا َكَك ْحض َشا َفإ َذا َج َ
كَفار التاُّشػر َفاسُمظ ِفضيا ِمغ ُك ٍل زكجض ِغ ا ْثشض ِغ كأَىَمظ ِإ اال مغ سبق عَمي ِو اْلَقػؿ ِمشيع كَال تُخ ِ
اش ْبِشي
ْ ُ ُْْ َ َ
ُ ْ ْ َ ْ ّ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َْ ََ َ َ ْ
َ َ
ِ
ا
ِ
ضَم ُسػا ِإان ُي ْع ُم ْغ َخُقػ َف } ،نبلحع أف اآلية جاءت في سياؽ الحجيث عغ نػح عميو الدبلـ
يغ َ
في الح َ
لسا يئذ مغ إجابة دعػتو  ،كصبخ عمى قػمو ألف سشة إال خسدضغ  ،فمع يؤمغ معو إال القمضل

،أكحى هللا إليو أف يجعػ ربو لشرخه عمضيع فأجاب هللا دعاءه كأمخه برشع الدفضشة كأمخه أف يحسل
في الدفضشة فخديغ مددكجضغ ذكخ أك أنثى مغ كل صشف مغ الحضػانات كالشباتات كالثسار كغضخ

ٔ)مذكمة األفكار في العالع اإلسبلمي.ٕ٘ :

ٕ)البحخ السحيط في التفدضخ.٘ٔٛ-٘ٔٚ /ٖ:
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ذلظ ،كأيزا أف يحسل أىل بضتو ،أك كل مغ آمغ معو إال مغ سبق عميو القػؿ مغ هللا باليبلؾ،

كىع الحيغ لع يؤمشػا بو مغ أىمو كابشو كزكجتو ،كىػ كشعاف كأمو(ٔ).
اِ
يغ َس َبَق ْت َل ُي ْع ِماشا اْل ُح ْد َشى أُكَلِئ َظ َع ْش َيا ُم ْب َعُجك َف }
أما اآلية الثانية كىي قػلو تعالىِ{ :إ اف الح َ
[األنبياء، ]ٔٓٔ :فالحق سبحانو كتعالى يتحجث فضيا عغ الدعجاء مغ السؤمشضغ باَّلل كرسمو ،كىع

الحيغ سبقت ليع مغ هللا الدعادة ،كأسمفػا األعساؿ الرالحة في الجنيا(ٕ).

كقج اختمف العمساء في تػجيو ىحا العجكؿ في اآليتضغ عمى قػلضغ:

القهل األول :معشى حرفي الجر(على)و(الالم):

مغ خبلؿ سياؽ اآليتضغ يتبضغ لشا أف اآلية األكلى جاء الفعل فضيا (سبق)في سياؽ
العقػبة(الزخ) أما في اآلية الثانية فجاء الفعل(سبق)في سياؽ الشفع كلحا اختمف حخؼ الجخ في

اآليتضغ قاؿ الدمخذخؼ (( :جيء بعمى مع سبق الزار ،كسا جيء بالبلـ مع سبق الشافع .قاؿ هللا
اِ
يغ َس َبَق ْت َل ُي ْع ِماشا اْل ُح ْد َشى أُكَلِئ َظ َع ْش َيا ُم ْب َع ُجك َف } [األنبياءَ {، ]ٔٓٔ :كَلَق ْج َس َبَق ْت
تعالىِ{ :إ اف الح َ
ِ ِِ ِ
ِ
ضغ} [الرافات ، ]ٔٚٔ :كنحػه قػلو تعالىَ { :ل َيا َما َك َد َب ْت َك َعَم ْض َيا َما ا ْكتَ َد َب ْت
َكم َستَُشا لع َباد َنا اْل ُس ْخَسم َ

} [البقخة.)ٖ())]ٕٛٙ :

فػ(عمى)تأتي مع العقػبة كالزخ كالبلـ تأتي مع الشفع كقج استجؿ الدمخذخؼ عمى ذلظ

بقػلو تعالىَ { :ل َيا َما َك َد َب ْت َك َعَم ْض َيا َما ا ْكتَ َد َب ْت } ككل مغ جاء بعج الدمخذخؼ لع يخخج عسا قالو
ىحا العالع الجمضل(ٗ)،ماعجا ابغ عاشػر كسا سيأتي أف شاء هللا.

ثانياً :التزسضغ:

ىػ أف يقرج بمفع معشاه الحؿيقي كمعشى لفع اخخ يشاسبو كيجؿ عميو بحكخ شيء مغ متعمقات

اآلخخ ،نحػ :أحسج اليظ فبلناً ،فإنشا نبلحع أمخيغ معشى الحسج مع معشى االنتياء كالجلضل عمى
الثاني ذكخ صمتو أؼ كمسة(إلى)كالسعشى انيي حسجؼ اليظ(٘).

ٔ) يشطخ :التفدضخ السشضخ لمدحضمي.ٖ٘-ٖٗ /ٔٛ:
ٕ) يشطخ :تفدضخ ابغ كثضخ .ٖٚٛ /٘:

ٖ)الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل.ٔٛٗ /ٖ:

ٗ)يشطخ:أنػار التشديل كأسخار التأكيل، ،ٛٙ /ٗ:كإرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع،ابػ الدعػد،ٕٓٛ /ٗ:
ركح البياف ،إسساعضل حقي بغ مرصفى اإلستانبػلي،ٕٔٛ /ٗ:البحخ السجيج في تفدضخ القخآف السجضج ،ا بغ
عجضبة ،ٕ٘ٚ /ٖ:التفدضخ السطيخؼ ،دمحم ثشاء هللا السطيخؼ  ،ٖٚٛ /ٙ:ركح السعاني،ٕٖ٘ /ٙ:كغضخىا

٘)

يشطخ :التزسضغ الشحػؼ كاثخه في السعشى،د.ىادؼ احسج فخحاف الذجضخؼ،مجمة الجراسات االسبلمية كالعخبية

العجدٖٓ ذك القعجة ٕٔٗٙقٕٓٓ٘-ـٖٓٔ:

ٕٓٚ
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كالتزسضغ ليذ غخيبا عغ الببلغة فيػ يجخل في عمسضغ مغ عمػميا البياف كالبجيع(ٔ)،لكغ يشبغي

التشبو إلى ((أف القػؿ بالتزسضغ اليعجك أف يكػف محاكلة اليجاد كجو يرح معو كقػع الحخؼ
في غضخ مػقعو البحثا عغ اسخار الببلغة في العجكؿ عغ الحخؼ السعيػد في مكانو))(ٕ).

((ك ُعِّج
كقج ذىب إلى ىحا القػؿ ابغ عاشػر في بياف سبب العجكؿ بضغ اآليتضغ فقاؿَ :
ِ
ِ
،كسا عِّجؼ ِب ا
ز ِس ِ
البل ِـ ِفي َق ْػلِ ِوَ {، :كَلَق ْج َس َبَق ْت َكمِ َستَُشا
َي َد َب َق ِب َح ْخؼ َعَمى لتَ ْ
ضغ َس َب َق َم ْع َشىَ :ح َك َع َ َ ُ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ز ِس ِضش ِو َم ْع َشى ِاالْلِت َاد ِـ الاش ِاف ِع))(ٖ).
ضغ} [الرافات، ]ٔٚٔ :لتَ ْ
لع َباد َنا اْل ُس ْخَسم َ
شا ِإ ْذ َقاؿ ِلَقػ ِم ِو أَتَأْتُػ َف اْلَف ِ
اح َذ َة َما َس َبَق ُك ْع ِب َيا ِم ْغ
{كُلػ ً
َ ْ
أما اآلية الثالثة كىي قػلو تعالىَ :
ِ
أ ٍ ِ
ضغ} [األعخاؼ، ]ٛٓ :فشجج أف الفعل سبق أقتخف بو حخؼ الجخ الباءَ { :ما َس َبَق ُك ْع
َحج م َغ اْل َعاَلس َ
َ
ِب َيا } ،فالباء تجؿ عمى اإللراؽ كىي داللتيا األصمية فكأنيع متعمقػف بالفاحذة مػصػلػف بيا
كلحا اقترخ سضبػيو مغ معاني الباء عمى اإللراؽ كلع يحكخ ليا معشى غضخه فالتعبضخ بااللراؽ
أفزل كأما التعبضخ بتعجية البلزـ-كىػ قػؿ الدمخذخؼ(ٗ) -فميذ بجضج(٘).

اخلامتة

بعج ىحه الجػلة السستعة في كتاب هللا  نقف عشج الخاتسة لشحرج أىع الشتائج التي تػصمشا الضيا

في البحث كالتي يسكغ اف نجسميا باالتي:
-

كذفت البحث عغ عطسة عقػؿ عمسائشا الحيغ اشتغمػا في بياف الستذابو الفطي ككيف

كضفػا معارفيع في ىحا البياف.
-

إف العجكؿ يعج مغ اىع الخرائز التي تدتخجـ في التعبضخ االدبي الكدابو الجالالت االدبية

كالسعاني الببلغية فيػ يكدخ نطاـ المغة العادؼ الجل زيادة عجد الجالالت السسكشة.

ٔ)

يشطخ :كتاب الرشاعتضغ ، ٖٙ :كمعجع السرصمحات الببلغية ،ٕٖٙ/ٕ :يشطخ :التزسضغ الشحػؼ كاثخه في

السعشى،د.ىادؼ احسج فخحاف الذجضخؼ،مجمة الجراسات االسبلمية كالعخبية العجدٖٓ ذك القعجة ٕٔٗٙق-
ٕ٘ٓٓـ. ٖٓٔ:

ٕ)مغ أسخار حخكؼ الجخ في الحكخ الحكيع :د.دمحم امضغ الخزخؼ.ٕٚ:
ٖ)التحخيخ كالتشػيخ .ٕٚ /ٕٔ:
ٗ)

قاؿ (( :كالباء لمتعجية مغ قػلظ :سبقتو بالكخة ،إذا ضخبتيا قبمو .كمشو قػلو (:سبقظ بيا عكاشة )))الكذاؼ

عغ حقائق غػامس التشديل.ٕٔ٘ /ٕ:

٘)يشطخ :أسخار التذابو األسمػبي في القخاف الكخيع،د.شمتاغ عبػد.ٕٕٗ:

ٕٓٛ

بالغة العدول من حرف جر إلى حرف …
-

اختمف العمساء في التشاكب عمى ثبلثة محاىب :فالبرخيػف مشعػا ىحا التشاكب كلع يجضدكه،
كلئغ أركا ما ضاىخه كحلظ  ،ردكه إلى كاحج مغ ثبلثة كجػه،أما الكػفضػف فأجازكا التشاكب

بضشيا ،كالسحىب الثالث جػاز التشاكب بضغ الحخكؼ الستقاربة السعشى.

 الخأؼ الحؼ يختاره كاتب البحث أف لكل حخؼ مغ حخكؼ القخاف الكخيع معشاه الحؼ ال يسكغلحخؼ آخخ أف يؤديو كإف تقاربا في السعشى كأف القخاف الكخيع عشجما يدتعسل حخفا في آية ثع

تأتي آية أخخػ كقج استعسل معيا حخفاً آخخ إنسا كاف ذلظ متشاسبا كمتشاسقا مع الدياؽ الحؼ
كردت ؼيو كأف فضيا نكتة ببلغية كمعانى أخخػ غضخ السعشى الحؼ كاف في تمظ اآلية مع
كػنيسا في نفذ الختبة مغ الببلغة كاإلعجاز لكغ ىحه الشكتة الببلغية كىحه الفائجة قج تكذف

عغ نفديا كقج تبقى حبيدة إلى اف يأذف هللا .
-

اختمف السفدخكف في سبب ببلغة العجكؿ بضغ (إلى) ك (عمى) مع أف متعمقيسا(بفتح

-

كجو العمساء ببلغة العجكؿ بضغ(الى)ك(البلـ) في سػرة البقخة كلقساف عمى ثبلثة أقػاؿ :األكؿ

-

ببلغة ال عجكؿ بضغ الباء كالبلـ في كمسة(آمغ) اف اإليساف إذا كصل بالباء فيػ اإليساف باَّلل

-

الشكتة الببلغية في العجكؿ بضغ (عغ)ك(مغ)اف (عغ) مع كمسة(يحخفػف)لسا جاكز الذيء إلى

البلـ)كاحج كىػ (ﭦ ﭧ) إلى قػلضغ :األكؿ الدياؽ كالثاني مقتزى السعشى.
معشى الحخفضغ كالثاني االستعساؿ المغػؼ لكمسة(اسمع) الثالث السجاز.
كإذا كصل بالبلـ فيػ لغضخه.

غضخه كمبلصق لدمشو اما(بعج)فمؤلبعج كدخػؿ (مغ) عمى(بعج) أفادىا زيادة في البعج.
-

تكسغ ببلغة العجكؿ بضغ حخفي الجخ(في)ك(مغ)في قػلو تعالى(:كارزقػىع

فضيا)ك(فارزقػىع مشو)أف(في)في اآلية األكلى أعصت إيحاء أف إعصاء أكلئظ مغ الساؿ ال

يشبغي أف يكػف مغ أصمو كعضشو ،كإنسا مغ ربحو كثسختو فيي دعػة الستثسار الساؿ كاستغبللو

ؼيسا يحل ،أما (مغ) فجاء في آية تقديع التخكة حضث يأخح كل نرضبو الحؼ يدتحقو عمى أف
يؤتى أكلػ القخبى كالضتامى كالسداكضغ شضئاً مغ ىحه التخكة.
-

تكسغ ببلغة العجكؿ بضغ حخكؼ الجخ(عمى)ك(البلـ)ك(الباء) مع الفعل(سبق)فاالية

التي جاء فضيا الفعل (سبق)مع حخؼ الجخ(عمى)في سياؽ العقػبة (الزخ)،اما االية االخخػ
التي جاء فضيا الفعل سبق مع البلـ في سياؽ الشفع ،اما االية التي فضيل الفعل (سبق)مع

الباء فانيا تجؿ عمى االلراؽ فكانيع متعمقػف بالفاحذة كمػصػلػف بيا.

ٕٜٓ

أ.م.د .عسر خليل الهاشسي

ثبت املصادر واملراجع

 -أبػ عمي القالي كمشيجو في ركاية الذعخ كتفدضخه ،د .دمحم مرصفى أبػ شػارب ،دار الػفاء

لمصباعة كالشذخ ،اإلسكشجرية.ٕٖٓٓ ،

 -اإلتقاف في عمػـ القخآف،عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ،جبلؿ الجيغ الدضػشي (الستػفى:

ٜٔٔىػ)،تحقضق :دمحم أبػ الفزل إبخاـيع،اليضئة السرخية العامة لمكتابٖٜٔٗ،ىػ ٜٔٚٗ -ـ .

 -إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع،أبػ الدعػد العسادؼ دمحم بغ دمحم بغ مرصفى

(الستػفىٜٕٛ :ىػ)،دار إحياء التخاث العخبي – بضخكت(،د.ط)(،د.ت).

 - -أساس الببلغة،جار هللا أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج الدمخذخؼ (الستػفى:

ٖ٘ٛىػ)،تحقضق :دمحم باسل عضػف الدػد،دار الكتب العمسية ،بضخكت – لبشاف،طٔ ٜٔٗٔ ،ىػ -
 ٜٜٔٛـ.

 -اسخار التذابو االسمػبي في القخاف الكخيع،د.شمتاغ عبػد،دار السحجة البيزاء،بضخكت-لبشاف ،

طٕٗٗٔ ٔ،ىػٕٖٓٓ-ـ.

 أسخار التكخار في القخآف السدسى(البخىاف في تػجيو متذابو القخآف لسا ؼيو مغ الحجةكالبياف)،محسػد بغ حسدة بغ نرخ ،أبػ القاسع بخىاف الجيغ الكخماني ،كيعخؼ بتاج القخاء

(الستػفى :نحػ ٘ٓ٘ىػ)،تحقضق:عبج القادر أحسج عصا،مخاجعة كتعمضق :أحسج عبج التػاب
عػض،دار الفزضمة(،د.ط)(،د.ت).

 -األصػؿ في الشحػ،أبػبكخ دمحمبغ الدخؼ بغ سيل الشحػؼ السعخكؼ بابغ الدخاج (الستػفى:

ٖٔٙىػ)،تحقضق :عبجالحدضغ الفتمي،مؤسدةالخسالة،لبشاف – بضخكت( ،د.ط) ( ،د.ت).

 -اإلعجاز البياني بضغ الشطخية كالتصبضق،د .حفشي دمحم شخؼ،السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية،

القاىخة ،طٜٔٔٚٓ ،ـ.

 -اعجاز القخاف الكخيع ،د.فزل حدغ عباس كسشاء فزل عباس،دار الفخقاف-

االردف(،،د.ط)ٜٜٔٔ،ـ.

 -أنػار التشديل كأسخار التأكيل،ناصخ الجيغ أبػ سعضج عبج هللا بغ عسخ بغ دمحم الذضخازؼ

البيزاكؼ (الستػفىٙٛ٘ :ىػ)،تحقضق :دمحم عبج الخحسغ السخعذمي،دار إحياء التخاث العخبي –
بضخكت،طٔ ٔٗٔٛ ،ىػ .

 -البحخ السحيط:أبػ حياف دمحم بغ يػسف األنجلدي(٘ٗٚهـ)،تحقضق الذيخ عادؿ أحسج عبج

السػجػد كالذيخ عمي دمحم معػض كآخخكف ،بضخكت  ،طٕٕٗٔٔ،ىػ.ٕٓٓٔ-

ٕٓٔ

بالغة العدول من حرف جر إلى حرف …

 -البحخ السجيج في تفدضخ القخآف السجضج،أبػ العباس أحسج بغ دمحم بغ السيجؼ بغ عجضبة

الحدشي األنجخؼ الفاسي الرػفي (الستػفىٕٕٔٗ :ىػ)تحقضق :أحسج عبج هللا القخشي رسبلف
،الجكتػر حدغ عباس زكي – القاىخة(،،د.ط) ٜٔٗٔ،ىػ .

 -البخىاف في متذابو القخاف،محسػد بغ حسدة الكخماني،تحقضق :عدالجيغ خمف هللا،دار الػفاء

،طٔٔٗٔٔ ،ىػ.
 -برائخ ذكؼ التسضضد في لصائف الكتاب العديد،مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب

الفضخكزآبادػ (الستػفىٛٔٚ :ىػ)تحقضق :دمحم عمي الشجار،السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية -

لجشة إحياء التخاث اإلسبلمي ،القاىخة(،د.ط)(،د.ت).

 -الببلغة العخبية قخاءة أخخػ،د.دمحم عبجالسصمب،الذخكة العخبية العالسية لمشذخ –لػنجساف-

مرخ(،د.ط)ٜٜٔٚ،ـ.

 -الببلغة كاالسمػبية ،د.دمحم عبجالسصمب ،مكتبة لبشاف ناشخكف – لػنجساف ،مرخ ،طٔ

ٜٜٔٚ،ـ.

 -البشيات األسمػبية في لغة الذعخ العخبي الحجيث ،د .مرصفى الدعجني ،مشذأة السعارؼ،

اإلسكشجرية(،د.ط).ٜٜٔٓ ،

الخزاؽ الحدضشي ،أبػ الؽيس،
القامػس،محسج بغ
 تاج العخكس مغ جػاىخمحسج بغ عبج ّ
ّ
ّ
السمّقب بسختزى ،ا
الدبضجؼ (الستػفىٕٔٓ٘ :ىػ)،تحقضق :مجسػعة مغ السحققضغ،دار
اليجاية(،د.ط)(،د.ت).
 التحخيخ كالتشػيخ،دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر(تٖٖٜٔىػ)  ،بضخكت ،طٔ،ٕٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ.
 -التديضل لعمػـ التشديل،أبػ القاسع ،دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ عبج هللا ،ابغ جدؼ الكمبي

الغخناشي (الستػفىٚٗٔ :ىػ)،تحقضق :الجكتػر عبج هللا الخالجؼ،شخكة دار األرقع بغ أبي األرقع
– بضخكت،طٔ ٔٗٔٙ ،ىػ .

 -التزسضغ الشحػؼ كاثخه في السعشى،د.ىادؼ احسج فخحاف الذجضخؼ،مجمة الجراسات االسبلمية

كالعخبية العجدٖٓ ذك القعجة ٕٔٗٙقٕٓٓ٘-ـ.

 -تفدضخ الخاغب األصفياني،أبػ القاسع الحدضغ بغ دمحم السعخكؼ بالخاغب األصفيانى (الستػفى:

ٕٓ٘ىػ) ،السقجمة كتفدضخ الفاتحة كالبقخة ،تحقضق كدراسة :د .دمحم عبج العديد بدضػني ،كمية

اآلداب  -جامعة ششصا،طٔ ٕٔٗٓ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ.
ٕٔٔ
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 -تفدضخ

الذعخاكؼ،خػاشخ

الكخيع،مرخ(،د.ط)(،د.ت).

فزضمة

الذيخ

دمحم

متػلي

الذعخاكؼ

حػؿ

القخاف

 -تفدضخ القخآف العطيع،أبػ الفجاء إسساعضل بغ عسخ بغ كثضخ القخشي البرخؼ ثع الجمذقي

(الستػفىٚٚٗ :ىػ)،تحقضق :سامي بغ دمحم سبلمة،دار شضبة لمشذخ كالتػزيع،طٕٕٔٗٓ ،ىػ -
 ٜٜٜٔـ.
 -التفدضخ السطيخؼ،دمحم ثشاء هللا السطيخؼ،تحقضق:غبلـ نبي التػندي،مكتبة الخشجية –

الباكدتاف(،،د.ط) ٕٔٗٔ،ىػ.

 -التفدضخ السشضخ في العقضجة كالذخيعة كالسشيج،د كـبة بغ مرصفى الدحضمي،دار الفكخ السعاصخ

– دمذق،طٕ  ٔٗٔٛ ،ق ػ

 -التفدضخ الػسيط لمقخآف الكخيع،دمحم سضج ششصاكؼ،دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،

الفجالة – القاىخة،طٔ(،د.ت).

 -الجشى الجاني في حخكؼ السعاني ،صشعة الحدغ بغ قاسع السخادؼ (تٜٚٗىػ)،تحقضق:

د.فخخالجيغ ؾباكة،كاالستاذ.دمحم نجيع فاضل،بضخكت،طٖٔٔٗٔ/ىػٜٜٕٔ-ـ.
 -حاشية الخزخؼ عمى ابغ عقضل ،الذيخ دمحم الخزخؼ،دار االحياء الكتب العخبية-

مرخ(،د.ط)(،د.ت).

 -حاشية الجسػقي عمى مغشي المبضب،مرصفى دمحم عخفة الجسػقي(ت ٖٕٓٔىػ)،دار الدبلـ،

مرخ ،طٕ ٕٔٗٙ،ىػ ٕٓٓٓ٘ -ـ.

 -حاشية الرباف عمى ىذخح األشسػنى أللؽية ابغ مالظ،السؤلف :أبػالعخفاف دمحمبغ عمي الرباف

الذافعي (الستػفىٕٔٓٙ :ىػ)،دارالكتب العمسية بضخكت-لبشاف،طٔ ٔٗٔٚ ،ىػ ٜٜٔٚ-ـ.

 -حاشية العصار عمى شخح الجبلؿ السحمي عمى جسع الجػامع،حدغ بغ دمحم بغ محسػد العصار

الذافعي (الستػفىٕٔ٘ٓ :ىػ) ،دار الكتب العمسية-بضخكت(،،د.ط)(،د.ت).

 -الخرائز،أبػ الفتح عثساف بغ جشي ،تحقضق :دمحم عمي الشجار ،عالع الكتب –

بضخكت(،د.ط)(،د.ت).

 -درة التشديل كغخة التأكيل،أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا األصبياني السعخكؼ بالخصضب اإلسكافي

(الستػفىٕٗٓ :ىػ)،دراسة كتحقضق كتعمضق :د /دمحم مرصفى آيجيغ،جامعة أـ القخػ ،ك ازرة التعميع

العالي -مكة السكخمة،طٔ ٕٕٔٗ ،ىػ  ٕٓٓٔ -ـ.
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الخْس َعشي
الخازؽ بغ رزؽ هللا ّ
 رمػز الكشػز في تفدضخ الكتاب العديد،الحافع عد الجيغ عبج ّالحشبمي(ٙٙٔ - ٜ٘ٛىػ)،دراسة كتحقضق :أ .د .عبجالسمظ بغ عبجهللا بغ دـير،مكةالسكخمة،
مكتبةاألسجؼ طٕٜٔٔٗ ،ىػٕٓٓٛ ،ـ.

 -ركح البياف،إسساعضل حقي بغ مرصفى اإلستانبػلي الحشفي الخمػتي  ،السػلى أبػ الفجاء

(الستػفىٕٔٔٚ :ىػ)،دار الفكخ – بضخكت(،د.ط)(،د.ت).

 -ركح السعاني في تفدضخ القخآف العطيع كالدبع السثاني،شياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحدضشي

األلػسي (الستػفىٕٔٚٓ :ىػ)،تحقضق :عمي عبج البارؼ عصية،دار الكتب العمسية – بضخكت،طٔ
 ٔٗٔ٘ ،ىػ.

 -رؤية في العجكؿ عغ الشسصية في التعبضخ االدبي،د.عبجالسػجػد متػلي بيشدي(،د.د)،طٔ

ٖٔٗٔ،ىػٜٜٖٔ-ـ.
 زىخة التفاسضخ،دمحمبغ أحسجبغ مرصفى بغ أحسجالسعخكؼ بأبي زىخة (ت ٖٜٗٔىػ)،دار الفكخالعخبي(،د.ط)(،د.ت).
 الدياؽ القخآني ك أثخه في التفدضخ دراسة نطخية كتصبيؿية مغ خبلؿ تفدضخ ابغ كثضخ،رسالةماجدتضخ مقجمة مغ قبل الصالب عبج الخحسغ عبج هللا سخكر جخماف السصضخؼ،باشخاؼ د.خالج
بغ عضجهللا القخشي،الى جامعة اـ القخػ كمية الجعػة كاصػؿ الجيغ قدع الكتاب كالدشة ،السسمكة

العخبية الدعػدية ٕٜٔٗ،ى ػ ٕٓٓٛ-ـ.
 شخح ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ،عبجهللا بغ عبجالخحسغ بغ عقضل العقضمي اليسجاني السرخؼ(الستػفىٜٚٙ:ىػ)،تحقضق:دمحممحضي الجيغ عبجالحسضج ،دار التخاث  -القاىخة ،دار مرخ لمصباعة

 ،طٕٓ  ٔٗٓٓ،ىػ  ٜٔٛٓ -ـ.

 -شخح الترخيح عمى التػضيح أكالترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ،خالجبغ عبجهللا بغ أبي

الجخجاكؼ األزىخؼ،زيغ الجيغ السرخؼ،ككاف يعخؼ بالػقاد (الستػفى:
بكخبغ دمحم
ّ
ٜ٘ٓىػ)،دارالكتب العمسية -بضخكت-لبشاف،طٕٔٗٔٔ،ىػٕٓٓٓ -ـ.
 -العجكؿ في البشية التخكضبية قخاءة في التخاث الببلغي،د.ابخاـيع مشرػر تخكي ،مجمةجامعةأـ

القخػ لعمػـ الذخيعة كالمغة العخبية كادابيا ،،ج،ٜٔعٓٗ،ربيع األكؿٕٔٗٛق

 -فتح الخحسغ بكذف مايمتبذ مغ القخاف،ابػ يحضي زكخيا االنرارؼ،تحقضق:دمحم عمي

الرابػني،السكتبة العرخية –بضخكت،طٔ،ٕٔٗٙىػٕٓٓ٘-ـ.
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 -الفتػحات االليية بتػضيح تفدضخ الجبللضغ لمجقائق الخؽية،سميساف بغ عسخ العجضمي الذافعي

الذيضخ بالجسل(تٕٗٓٔىػ)،دار الفكخ،بضخكت –لبشاف(،د.ط)ٖٔٗٓ،ىػٕٜٓٓ-ـ.

القامػس السحيط،مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفضخكزآبادػ (ت ٛٔٚىػ)،تحقضق :مكتبقدػسي ،مؤسدة الخسالة لمصباعة
تحقضق التخاث في مؤسدة الخسالة بإشخاؼ :دمحم نعيع العخ ُ
كالشذخ كالتػزيع ،بضخكت – لبشاف،ط ٕٔٗٙ ،ٛىػ  ٕٓٓ٘ -ـ

 -الكتاب ،أبػبذخ عسخك بغ عثساف بغ قشبخ (تٓٔٛىػ) ،تحقضق :عبجالدبلـ ىاركف،

القاىخة،طٖ،ٕٔٗٚىػٕٓٓٙ-ـ.
 -كتاب الرشاعتضغ،أبػ ىبلؿ الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل بغ سعضج بغ يحضى بغ ميخاف

العدكخؼ (الستػفى :نحػ ٖٜ٘ىػ)،تحقضق :عمي دمحم البجاكؼ ودمحم أبػ الفزل إبخاـيع

 ،السكتبة العشرخية – بضخكت(،د.ط)  ٜٔٗٔ ،ىػ.

محسج صابخ
 كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمػـ،دمحم بغ عمي ابغ القاضي دمحم حامج بغّ
الفاركقي الحشفي التيانػؼ (الستػفى :بعج ٔٔ٘ٛىػ)تقجيع كإشخاؼ كمخاجعة :د .رفضق
العجع،تحقضق :د .عمي دحخكج،نقل الشز الفارسي إلى العخبية :د .عبج هللا الخالجؼ،التخجسة

األجشبية :د .جػرج زيشاني،مكتبة لبشاف ناشخكف – بضخكت ،طٜٜٔٔٙ ،ـ.

 -الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل،أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج ،الدمخذخؼ جار

هللا (الستػفىٖ٘ٛ :ىػ)،دار الكتاب العخبي – بضخكت ،طٖ ٔٗٓٚ ،ىػ.

 -كذف السعاني في الستذابو مغ السثاني ،بجر الجيغ بغ جساعة ،تحقضق:د.عبجالجػاد خمف،دار

الػفاء ،طٔٔٗٔٓ ،ىػ.

 الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية،أيػب بغ مػسى الحدضشي القخيسي الكفػؼ،أبػ البقاء الحشفي (الستػفىٜٔٓٗ :ىػ)،تحقضق :عجناف دركير ك دمحم السرخؼ الشاشخ :مؤسدة

الخسالة – بضخكت(،د.ط)(،د.ت).

 -المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،أبػ البقاء محب الجيغ عبجهللا بغ الحدضغ بغ عبجهللا

 ،تحقضق  :غازؼ مختار شميسات،دار الفكخ -دمذق،طٔ .ٜٜٔ٘ ،

 -المباب في عمػـ الكتاب،أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي بغ عادؿ الحشبمي الجمذقي

الشعساني (ت ٘ٚٚىػ)،تحقضق :الذيخ عادؿ أحسج عبج السػجػد كالذيخ عمي دمحم معػض،دار

الكتب العمسية ،بضخكت -لبشاف ،طٔ  ٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٛ-ـ.

 -لداف العخب،دمحمبغ مكخـ بغ عمى،أبػالفزل،جساؿ الجيغ ابغ مشطػراألنرارؼ الخكيفعى

اإلفخيقى (ت ٔٔٚىػ)،دار صادر – بضخكت ،طٖ ٔٗٔٗ ،ىػ.
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 لصائف قخآنية،د.صبلح عبجالفتاح الخالجؼ،دمذق ،طٖٓٗٔٗ،ىػٕٜٓٓ-ـ. المسع في العخبية،أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي (ت ٕٖٜىػ)تحقضق :فائد فارس،دار الكتب الثقاؼية – الكػيت(،د.ط)(،د.ت).

 -الستذابو المفطي في القخاف الكخيع كاس اخره الببلغية دراسة تحمضمية لتخاث عمساء الستذابو

المفطي،د،صالح بغ عبجهللا الذثخؼ،مجسع الفيج لصباعة السرحف الذخيف ٕٔٗ٘،ىػ.

 -السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ،ضياء الجيغ بغ األثضخ ،نرخ هللا بغ دمحم (ت

ٖٙٚىػ)،تحقضق :أحسج الحػفي،ك بجكؼ شبانة،دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،

الفجالة ػ القاىخة(،د.ط)(،د.ت).

 مجسػع الفتاكػ،تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الحميع بغ تيسية الحخاني (تٕٚٛىػ)،تحقضق :عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع،مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف،

السجيشة الشبػية ،السسمكة العخبية الدعػدية(،،د.ط)ٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔ٘/ـ

 السحخر الػجضد في تفدضخ الكتاب العديد،أبػ دمحم عبج الحق بغ غالب بغ عبج الخحسغ بغتساـ بغ عصية األنجلدي السحاربي (الستػفىٕ٘ٗ :ىػ)،تحقضق :عبج الدبلـ عبج الذافي دمحم،دار

الكتب العمسية – بضخكت،طٕٕٗٔ ٔ،ىػ.

 -السحكع كالسحيط األعطع،أبػ الحدغ عمي بغ إسساعضل بغ سضجه السخسي (ت ٗ٘ٛىػ)

تحقضق :عبج الحسضج ىشجاكؼ،دار الكتب العمسية – بضخكت،طٔ ٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ-ـ.

-السخرز،أبػ الحدغ عمي بغ إسساعضل بغ سضجه السخسي (تٗ٘ٛىػ)

تحقضق :خمضل إبخاىع جفاؿ،دار إحياء التخاث العخبي – بضخكت،طٔٔٗٔٚ ،ىػٜٜٔٙ -ـ .

 -السجارس الشحػية  ،د.خجيجة الحجيثي،دار االمل،االردف،طٕٕٖٗٔ،ىػٕٓٓٔ-ـ.

 -مجارؾ التشديل كحقائق التأكيل،أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد حافع الجيغ الشدفي

(ت ٓٔٚىػ)حققو كخخج أحاديثو :يػسف عمي بجيػؼ،راجعو كقجـ لو :محضي الجيغ ديب
مدتػ،دار الكمع الصضب ،بضخكت،طٔ  ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٔٛ -ـ .

 -مذكمة األفكار في العالع اإلسبلمي،مالظ بغ الحاج عسخبغ الخزخبغ نبي (ت

ٖٖٜٔىػ)،إشخاؼ كتقجيع :السحامي عسخمدقاكؼ،دارالفكخالسعاصخ -بضخكت – لبشاف ،دارالفكخ-

دمذق سػرية(،،د.ط)ٕٖٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ.

دغ الجضداني،دار ابغ
حد ْضغ بغ َح ْ
 معالع أصػؿ الفقو عشج أىل الدشة كالجساعة،مح اسج ْبغ َ
الجػزؼ،ط ٘ ٕٔٗٚ ،ىػ.
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 معجع السرصمحات الببلغية كتصػرىا،د.احسج مصمػب،بغجاد(،د.ط)ٔٗٓٙ،ىػٜٔٛٙ-ـ . -معجع مقاييذ المغة ،أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدكيشي الخازؼ ،أبػ الحدضغ (ت

ٖٜ٘ىػ)تحقضق :عبج الدبلـ دمحم ىاركف،دار الفكخ(،د.ط)ٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.

 معجع عمػـ القخآف،ابخاـيع دمحم الجخمي،دار القمع ،دمذق،طٕٕٗٔٔ،ىػٕٓٓٔ-ـ. -مغشي المبضب عغ كتب األعاريب،عبجهللا بغ يػسف بغ أحسجبغ عبجهللا ابغ يػسف،أبودمحم

جساؿ الجيغ ابغ ىذاـ (تٔٚٙىػ)،تحقضق :د .مازف السبارؾ،ك دمحمعمي حسجهللا،دارالفكخ–
دمذق،ط.ٜٔٛ٘ ،ٙ
 -مفاتيح الغضب(التفدضخ الكبضخ)،أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحدضغ التيسي الخازؼ

السمقب بفخخ الجيغ الخازؼ خصضب الخؼ (ت ٙٓٙىػ)،دار إحياء التخاث العخبي – بضخكت،طٖ،
ٕٓٗٔ ىػ.

 -مبلؾ التأكيل القاشع بحكؼ اإللحاد كالتعصضل في تػجيو الستذابو المفطي مغ آؼ التشديل،االماـ

ابػ جعفخ احسج بغ ابخاـيع بغ الدبضخ الثقفي الغخناشي(تٚٓٛىػ)،كضع حػاشيو عبجالغشي دمحم
عمي الفاسي،دار الكتب العمسية ،بضخكت-لبشاف،طٔ،ٕٔٗٚىػٕٓٓٙ-ـ.

 -مغ اسخار حخكؼ الجخ في الحكخ الحكيع،د.دمحم امضغ الخزخؼ،القاىخة(،د.ط)(/د.ت).

السشتخب مغ آيات األحكاـ في سػرتي البقخك كالشداء د ارسة ببلغية مغ مجاخل الدمخذخؼ إلىمخارج ابغ عاشػر،أشخكحة تقجـ بياعسخ خمضل حسجكف الياشسي إلى مجمذ كمية اآلداب في
جامعة السػصمػىي جدء مغ متصمبات نضل شيادة الجكتػراه/فمدفة في اختراص المغة العخبية

بإشخاؼ األستاذ الجكتػر عبج الػىاب دمحمعمي العجكانئٖٕٗ،ىػٕٓٔٔ-ـ.

نطخية البشائية في الشقج االدبي ،د.صبلح فزل ،دار الذخكؽ -بضخكت ،ط ٔ ٜٔٗٔ ،ىػ -ٜٜٔٛـ.

 -ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع ،عبجالخحسغ بغ أبي بكخ،جبلؿ الجيغ الدضػشي (ت

ٜٔٔىػ)،تحقضق :عبجالحسضج ىشجاكؼ ،السكتبة التػؼيؿية – مرخ(،د.ط)(،د.ت).

ٕٔٙ

