
٧٦٩  

 العقلي المجاز بالغة
  ي جز القرطبي وابن عند

األندلسي حيان وأبي
   صبحسعيدخلدون .د

 غريه وأجازه ً الطريق وجاز املوضع جوازا، وجاز به وجاوزهجزت :لغة المجاز
سار فيه وسلكه، وجاوزت املوضع : وجازه وجاوزه وأجازه وأجاز غريه، وجازه

ازة.  جزتهمبعىنًجوازا  از وا   .)١(وضعامل: وا
از فقالالقاهر عبد عرف :ً اصطالحاالمجاز از مفعل من جاز ((:  اجلرجاين ا َا ْ َ

 عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصفه بأنه جماز على وإذاَّالشيء جيوزه إذا تعداه، 
م جازوا به موضعه    .)٢())ً أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوالاألصليمعىن أ

ا((: وقال ا غري ما وقعت له يف وضع واضعها كلمةز فكل أما ا  أريد 
ا ما :  شئت قلتوإن. ملالحظة بني الثاين واألول فهي جماز كل كلمة جزت 

ً تستأنف فيها وضعا أنوقعت له يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له من غري 
ا إليه وبني أصلها الذي وضعت له يف   واضعها وضعملالحظة بني ما جتوز 

))جمازفهي 
)٣(.  
از((:  السكاكيوقال  املستعملة يف غري ما هي موضوعة له الكلمة هو ا

 حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة نوعًبالتحقيق استعماال يف الغري بالنسبة إىل 

                                                            
  ).جوز (مادةاللسان، :  منظورابن )1(
  .٣٤٢ البالغة، ص أسرار )2(
  .٣٠٤:  البالغة، صأسرار )3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

))معناه يف ذلك النوع
)٤(.  

از قسم البالغيون وقد   .جماز عقلي وجماز لغوي:  إىل قسمنيا
هو ((:  السكاكي فقالَّعرفه : المجاز العقليأو المجاز اإلسنادي - أ

 ما عند املتكلم من احلكم فيه لضرب من التأويل إفادة خالفالكالم املفاد به 
))للخالف ال بوساطة وضع

)٥(.  
از تستعمل فيه املفردات استعماهلا األساسي النوعَّ أن هذا واحلقيقة  من ا

ازويف موضوعها األصلي ويكون    .إلسناد عن طريق اا
م هلذا وإذا از ما رصدنا القدماء يف استعماال م مل يذكروا اسم ا  جند أ

از العقلياخلنساءهذا وإمنا أشاروا إىل معناه، فسيبويه أورد قول    : املتضمن ا
 ّ إذا نسيت حىت إذا ادكرتترعى   هي إقبال وإدبارفإمنا

)))ليلك قائم(و) ارك صائم: (وكقوهلم
 حيمل هذا الكالم ويهفسيب. )٦(

  .على السعة واحلذف
ً السابقة جند أن النهار أسند إليه الصيام جمازا األمثلة ما عدنا إىل وإذا  معَّ

 أي الصائم أو اإلنسان، وكذلك ليلك ّ جيب أن يسند إىل الكافالصيامَّأن 
  . وليس لليللإلنسانقائم، فالقيام 

از ابنَّ مسى وقد إضافة الفعل إىل ما ليس بفاعل (( فارس هذا النوع من ا
))يف احلقيقة

)٧(.  

                                                            
  .١٧٠ العلوم، ص مفتاح )4(
  .١٨٥ السابق، ص املصدر )5(
  .١١٠ ،١٠٨، ٨٩، ٨٠ص : وانظر؛ ١٦٩/ ١الكتاب : سيبويه )6(
  .٢١٠ اللغة، ص فقهالصاحيب يف :  فارسابن )7(



  
از العقلي  ٧٧١  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

  :)٨( ورد هذا النوع من البالغة يف قول جريرالعرب أشعار ويف
َ لمتنا يا أم غيالن يف لقد  ِّ وما ليل املطي بنائمِومنت َّ ِ  ُّالسرىُ

ازي فهو ، ليس بنائم وهو املعىن احلقيقيفجرير  نوم الليل عدم أما املعىن ا
 النوم،املبالغة يف قلقه وعشقه ألم غيالن حىت جعل الليل ال يرى وغرض جرير 

  .والليل كل، وجرير جزء، فجعل الفعل يعم وينتشر الكل ليعرب عن هذا اجلزء
از وتسميته باسم اجلرجاين عبد القاهر وكان  الذي تفرد بفصل هذا ا

از احلكمي  از العقلي أو ا از يف اإلثبات أو اإلسنادأوا ازي ا  حيث ، ا
َّأورد أمثلة على ذلك وناقشها وبني  ازفيهاَ   .)٩( مواضع ا

از العقليالسكاكي وأطلق  فعل القزويين وكذلك )١٠( على هذا النوع ا
  .)١١(والتفتازاين
از العقلي منها قوهلمعبد وأورد  صائمارك :  القاهر اجلرجاين أمثلة على ا

ْربحت ََفما :وقوله تعاىل: َّ قائم ونام ليلي وجتلى مهيوليلك َ ْ تجارتـهمَِ ُ َُ َ ِ١٢(.  
  :)١٣( الفرزدقوقول

  خروق يف املسامع مل تكنسقاها  )١٤( وال خمبوطة يف املالغمًعالطا
                                                            

  .٢/٩٩٣ جرير ديوان )8(
  .٣١٧- ٣١٦؛ وأسرار البالغة، ص ٢٢٧ ص اإلعجاز،دالئل : اجلرجاين )9(
  .١٨٥ صمفتاح العلوم، : السكاكي )10(
  .١/٩٧اإليضاح : القزويين )11(
  ١٦| ٢:  سورة البقرة)12(
  .يف الديوان ليس والبيت. ٢٢٧ اإلعجاز، ص دالئل )13(
ابن منظور ,  وهي صفحة العنق أو حبل يف عنق البعريبالعالطومسها :  الناقةعالط )14(

  ).علط: (اللسان



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

ًأنت ترى جمازا يف هذا كله ((:  السابقةة يف تفسري األمثلالقاهر عبد قال
.  عليها ولكن يف أحكام أجريت، وأنفس األلفاظالكلمولكن ال يف ذوات 

يف نفس ) ليلك قائم(و) ارك صائم: (أفال ترى أنك مل تتجوز يف قولك
 والليل، وكذلك النهارولكن يف أن أجريتهما خربين على ) قائم(و) صائم(

از يف اآلية   احلكم يف وهكذا. ولكن يف إسنادها إىل التجارة) رحبت(ليس ا
أفال . سندها إىل اخلروق يف أن أولكن) سقاها(ليس التجوز يف ) خروقسقاها (

 به معناه الذي وضع له على وجهه أريدً ال ترى شيئا منها إال وقد أنك ترى
غري ) رحبت(غري القيام وال بـ ) قائم(غري الصوم وال بـ ) صائم(وحقيقته فلم يرد 

وسالت بأعناق املطي : (قولهغري السقي كما أريد يف ) سقت(الربح وال بـ 
))غري السيل) األباطح

)١٥(.  
َّ التحليل للمجاز العقلي متثله الزخمشري صاحب الكشاف، وسار هذا َّإن

از َّوبنيعليه يف تفسريه،  َّ أن للفعل مالبسات شىت، بل إنه عدد أنواع ا
از العقلي يف سبيل إيضاح منهجه نوعوأعطى أمثلة موضحة لكل   من أنواع ا

فاعل واملفعول به واملصدر  يالبس الشىتَّإن للفعل مالبسات ((: املتبع فقال
 حقيقة، وقد يسند إىل هذه الفاعلوالزمان واملكان واملسبب له، فإسناده إىل 

از املسمى استعارة، وذلك  اَّاألشياء على طريق ا  للفاعل يف مالبسة ملضاها
 فيقال يف امسه،الفعل، كما يضاهي الرجل األسد يف جراءته، فيستعار له 

 ويف. )١٦(سيل مفعم: ية، وماء دافق، ويف عكسهعيشة راض: املفعول به

                                                            
  .٢٢٨-٢٢٧ اإلعجاز، ص دالئل )15(
  .)اللسان( مملوء: مفعم )16(



  
از العقلي  ٧٧٣  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

ويف . وليله قائم. اره صائم: الزمانويف . )١٧(شعر شاعر، وذيل ذائل: املصدر
ر جار : ويف املسبب. صلى املقام: يقولونوأهل مكة . املكان طريق سائر، و
))وحلوب )١٨(بىن األمري املدينة، وناقة ضبوث

)١٩(.  
از العقلي وقسم   :فقالإىل أربعة أنواع باعتبار طرفيه  السيوطي ا

َوأخرجت: ما طرفاه حقيقان كقوله تعاىل: أحدها(( َ ْ ََ األرض أثـقاهلاََ َ َْ ُ َْ ْ )٢٠(.  
َفماجمازيان، حنو : ثانيها ْرحبت َ َ ْ جتارتـهمَِ ُ َُ َِ)عن احلديثيف سياق . [)٢١ 
  .أي ما رحبوا فيها، وإطالق الربح والتجارة هنا جماز] املنافقني
  .ما أحد طرفيه حقيقي دون اآلخر:  ورابعهاهاثالث
ََْأنزلنا َْأم:  األول والثاين فكقولهأما ً عليهم سلطاناَ َ َْ ُ ْ ِ ْ َ)أي برهانا وقوله . )٢٢
ُفأمه ٌَِهاوية َُُّ َ

َّواسم األم اهلاوية جماز، أي كما أن األم كافلة لولدها . )٢٣(
)) النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجعوكذلكوملجأ له، 

)٢٤(.  
از العقلي وسنرى كيف تناولوه يف تفاسريهمحبث وقد   . املفسرون األندلسيون يف ا
  :األندلسيين العقلي عند المفسرين المجاز

                                                            
  . والذلاهلوان )17(
  . باليدفيجس يشك يف مسنها ناقة )18(
  .١/٥١ الكشاف )19(
  .٩٩/٢:  الزلزلةسورة )20(
  .٢/١٦:  البقرةسورة )21(
  .٣٠/٣٥:  الرومسورة )22(
  .١٠١/٩:  القارعةسورة )23(
  .٢/٧٥٤ اإلتقان )24(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

از العقلي وإمنا ذكروا لفظ  علىاألندلسيون يصطلح املفسرون مل  اسم ا
از عموما ًاإلسناد أحيانا أو ا ً.  

از ورد يف تفسريوهذا  هناك َّأنهم للقرآن، ومن املعروف  النوع من ا
  :عالقات للمجاز العقلي وهذه العالقات هي

  :المفعولية - ١
َفـهو:  إىل املفعول به احلقيقي كقوله تعاىلوأسندُ ما بين للفاعل وهو ُ ِ يف َ

ٍعيشة ٍَ راضيةَِ ِ َ)اآليت على صيغة اسم الفاعل جاء مبعىن ) راضية(فلفظ . )٢٥
  ). عيشة مرضيةفهو يف (أي) مرضية(املفعول 
 يف عيش يرضاه ال مكروه أي((:  عند تفسير اآلية السابقةالقرطبي قال

ماء دافق، أي : أي مرضية، كقولك) راضية: ( عبيدة والفراءأبو لوقا. فيه
ا صاحبهاأيذات رضا، : وقيل. مدفوق ِالبن وتامر؛ أي : مثل.  يرضى  ِ

م يعيشون فال : ( النيب عن )٢٦(ويف الصحيح. صاحب اللنب والتمر أ
ّميوتون أبدا ويصح ُون فال ميرضون أبدا وينعمون ً ّ يرون بؤسا أبدا ويشبون فالً ِ َ ًَ ً
)))ًفال يهرمون أبدا

)٢٧(.  
 وأيب عبيدة يف خروج اسم الفاعل يف اآلية إىل معىن الفراء يعتمد قول فالقرطيب
 اسم الفاعل،  أي عالقة املفعولية من خالل، تؤكد ذلكأمثلة مث يورد ،اسم املفعول

 املتضمن معىن اآلية وتفسريها، فالصحة والنعمة الشريفوينهي كالمه باحلديث 
ً واعتمادا على ذلك خيرج معىن . واقعة عليهماجلنةوالشباب صفات مالزمة ألهل 

                                                            
  .٦٩/٢١:  احلاقةسورة )25(
  . يف صفات اجلنة وأهلها٢٨٣٧ رقم الثامن مسلم، الباب صحيح )26(
  .١٨/٢٤٩ اجلامع )27(



  
از العقلي  ٧٧٥  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

  .  جماز عقلي عالقته املفعوليةفهوول؛ عاسم الفاعل إىل معىن اسم املف
) تامر(أي ذات رضا كقوهلم ) راضية(((: فقال عند تفسريه اآليةجزي ابن أما

جيوز أن : الزخمشريليست بياء اسم فاعل، وقال : قال ابن عطية. لصاحب التمر
ًيكون اسم فاعل نسب الفعل إليها جمازا وهو لصاحبها حقيقة ُ((

)٢٨(.  
 ابن جزي أعطى اسم الفاعل معىن املفعولية عندما قال َّأن نرى وهنا

 مث ، عطية لكي يشري إىل عدم الفاعليةابنواتكأ على تفسري ) ذات رضا(
ازاملعىنَّأوضح وصرح بكالم الزخمشري الذي محل   هو )٢٩(فالراضي.  على ا

ُْاهللا عز وجل واملرضى هو اإلنسان َّ ُْ أن يـرضي اإلنسان املعقولإذ ليس من . َّ
 فهو الراضي ولكنه ،اهللانفسه ويوجد لنفسه السعادة أو الرضا التامني إال بفعل 

از العقلي فأسبغ اهللا   الصفة للمبالغة هذهأسند الرضا إىل اسم الفاعل على ا
  .يف احلياة املرضية

ذات رضا، وقال ) فهو يف عيشة راضية(((:  اآلية فقالحيان أبو َّوفسر
ْمنمرضية كقوله: راضية: والفراءأبو عبيدة  ٍ ماء ِ

ٍدافقَ ِ َ
)) مدفوقأي )30(

)٣١(.  
َّ كتفسري القرطيب بل اختصر كالم القرطيب فنص يةاآلَّ أبا حيان فسر َّإن

  ).راضية(على معىن اسم املفعول يف لفظة 
ِّ الداليل واجلمايل من هذا االستعمال هو وصول اإلنسان املعىنَّ أن ويبدو

                                                            
  .١٤٣/ ٤ التسهيل )28(
 .!!]جعله يرضى: ال[ًضا منه، ِكان أشد ر: اسم فاعل من رضاه؛ رضاه: الراضي) 29(

املرضى
ُ

  !!.اسم مفعول من أرضاه: 
  .٨٦/٦:  الطارقسورة )30(
  .٨/٣٢٥ احمليط البحر )31(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

ًإدراكا تامتا حيقق فيها ما يتمىن، ويدرك ما يروم درجةاملؤمن يف اجلنة إىل   وكأنه ً
َّ فجاء األسلوب املعجز ليدل على أن حياة اجلنة نفسه،ه ِّينفذ بإرادته ما تطلب

 ملقتضى احلال استعمل اسم الفاعل ومراعاة .يعيش فيها املؤمن بأحسن الصور
 خري مثال على استعمال الزبرقانَّولعل قصة احلطيئة مع . مبعىن اسم املفعول

از اخلطاب بن ا عمر اخلليفة فالزبرقان احتكم إىل ،العرب هذا النوع من ا
  :)٣٢(ًعندما هجاه احلطيئة قائال

ُ فإنك أنت الطاعمْواقعد، ْ املكارم ال ترحل لبغيتهاِدع   الكاسيَ َ 
 حسان بن ثابت سألً جيد اخلليفة يف البيت شيئا من اهلجاء وحني فلم

َّتبني أن البيت من اهلجاء املقذع ) الكاسي (الفاعل امسي استعملَّ ألن احلطيئة ،َّ
.  يهينهأنوأراد بذلك ) املطعوم(و) املكسو( امسي املفعول استعمال) لطاعما(و

  .وغرضه يف األسلوب اهلجاء مع املواراة واإلحياء
ُوقالوا: ً عالقة املفعولية أيضا قوله تعاىلومن َ ْ إن َ َ اهلدى معك ََِّنـتبعِ َ َ َُْ

َُْنـتخطف من أرضنا أومل منكن هلم  ُْ ِّ َ َْ ََ ََ ِ ْ ِ ْ َّ َ ًحرماَُ ِنا جيىب إليه مثرات كل شيء رزقا من ِ آمََ ًِ ِْ ٍ ْ َ ِّ ًُ ُ ََ ََ ْ ِ َ ُْ
َّلدنا  ُ َّولكنَ ِ َ أكثـرهم ال يـعلمونََ ُ َْ َُ َ ْ ََ ْ َ)٣٣(.  

وعين ) آمنا( اسم الفاعل إىل املفعول فظهر اسم الفاعل ُأسندً أيضا وهنا
  ).مأمون(به اسم املفعول 

َّ آمنا، ألن اإلحساس باألمان من صفات يكون ال فاحلرم(( األحياء، وإمنا هو ً

                                                            
دالئل اإلعجاز، : ؛ واجلرجاين١/٥٩٣ جملد األخبار،؛ وعيون ٥٠ احلطيئة، ص ديوان )32(

  .٤٠٣- ٣٠٠؛ ونضرة اإلغريض يف نصرة القريض، ص ٣٧٢، ٣٦٢ص
  .٢٨/٥٧:  القصصسورة )33(



  
از العقلي  ٧٧٧  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

))..وهذا جماز عقلي عالقته املفعولية.  إىل املفعولأسندفاسم الفاعل . مأمون
)٣٤(.  

از بلفظه، وإمنا يشري إىل معىن األمان، أو يف والقرطيب  تفسريه لآلية ال يذكر ا
ًأو مل منكن هلم حرما آمنا(((:  فيقولاآلمنني،األهل  َّوذلك أن العرب . أي ذا أمن) ِّ

 اجلاهلية يغري بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضا، وأهل مكة يفنت كا
 عنهم ومنع البيت،َّ احلرم، فأخرب أنه قد أمنهم حبرمة حبرمةآمنون حيث كانوا 

))قتاهلمعدوهم، فال خيافون أن تستحل العرب حرمة يف 
)٣٥(.  

ّ إىل معىن إقناع مشركي مكة بأن خوفهم من اتباع األسلوب هذا وخرج َّ
 هو نابع من قلقهم على أرضهم اليت من املمكن أن وإمناسول ليس مقبوالً، الر
َّ فجاء سياق اآلية متضمنا احلجة واإلقناع بأن اإلسالم،ع منهم إذا ما اتبعوا ز ُتن ً

َّ فعل األمان واقع من اهللا عز وجل وليس من َّألن ،هذا احلرم آمن أي مأمون َّ
  .احلرم نفسه فألزمهم بذلك احلجة

ْمنكن َْمل ََأو((:ةالكرمي ابن جزي يف تفسريه للمجاز يف اآلية وقال ِّ ً هلم حرما َُ ََ َُْ
 ال احلرمَّوهذا رد عليهم فيما اعتذروا به من ختطف الناس هلم، واملعىن أن . ًِآمنا

ً وال ميكن اهللا أحدا من إهالك أهله، فقد كانت ،تتعرض له العرب بقتال  العربّ
))هل احلرم آمنون من ذلكيغري بعضهم على بعض، وأ

)٣٦(.  
از بلفظه ومل يصرح بأن اسم الفاعل قام ابنَّ أن وحقيق َّ جزي مل يذكر ا ِّ
الذي يعرب عن ) آمنون( كالمه لفظ يف تضاعيف نرى أننا إال ،مقام املفعول

از من غري أن   فبحثه الدائب عن معىن اآلية وتفسريها يسميه،فهمه هلذا ا

                                                            
  .٨٤ ص الكتابة،صناعة :  أسعدعلي، )34(
  .١٣/٢٧٥ اجلامع )35(
  .٣/١٠٨ التسهيل )36(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٨  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

  .ازجعله يغفل عن ذكر ا
از( يف تفسريه لآلية، واصطلح على لفظ حيان أبو ّومتيز بل حلله ) ا

 احلرم باألمن فووقع ما وعد به ووص..((:  فقالاآلمنونَّوبني أن ساكنيه هم 
))ساكنوهًجمازا إذ اآلمنون فيه هم 

)٣٧(.  
 يف ُّ السريعة بني املفسرين األندلسيني الثالثة ترينا متيز أيب حياناملقارنة َّإن
  . واصطالحه على عالقة املفعولية يف اآلية الكرميةوتعبريهفهمه 

 هو ،مكان اسم املفعول) آمنا( من إيراد اسم الفاعل البالغي والغرض
فاملكان أعم من .  واملبالغة يف سالمة أهل احلرماحلرمتأكيد النفوس املطمئنة يف 

َّعز وجل بكلمة تشمل َّ اجلزء، فعرب اهللا والسكانَّالسكان، ألن املكان الكل 
  .وغريهَّكل شيء يف هذا املكان من أهل 

از العقلي أن تتناسب العالقات، بالذكر اجلدير ومن  أنه من شروط ا
 بل ،َّ بني املعىن املذكور واملعىن املخبأ أو املرادتباعدفال يكون هناك تنافر أو 

ازية ترابط وجتاذب وتوحد يف العالقةهناكعلى العكس جيب أن يكون    . ا
َقال:  املفعولية قوله تعاىلعالقات ومن ِسآوي َ َ إىل جبل يـعصمين من َ

ِ ِ ُ ِ ْ َ ٍَ َ َ ِ

ْالماء قال ال عاصم اليـوم من  ِ َ ْ َْ َْ
ِ َ َ َ َ ِ ِأمرَ َ الله إال من رحم وحال بـيـنـهما الموج فكان َْ َ َ ُ ْ َ َ َْ ُ َ َْ َ ْ ََ َ

ِ َِ َّ ِ َّ

َمن 
َالمغرقنيِ َِْ ُ ْ)٣٨(.  

عاصم مبعىن معصوم ولكنهم أوردوا  املفسرين على اعتبار بعض اتفق
  :فالقرطيب يقول عند تفسريه هذه اآلية. النحوًأوجها عدة مرتكزين إىل 

َّأي ال مانع؛ فإنه يوم حق فيه ).  اليوم من أمر اهللاعاصمقال ال (((
                                                            

  .٧/١٢٦ احمليط البحر )37(
  .١١/٤٣:  هودسورة )38(



  
از العقلي  ٧٧٩  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

) ال عاصم اليوم(وجيوز . على التربئة) عاصم (وانتصب. العذاب على الكفار
يف موضع نصب استثناء ليس من ) رحممن إال . (مبعىن ليس) ال(تكون 

وجيوز أن يكون يف . الزجاجاألول؛ أي لكن من رمحه اهللا فهو يعصمه، قاله 
ًموضع رفع، على أن عاصما مبعىن معصوم؛ مثل َّ:ْمن ٍ ماء دافقِ ِ َ ٍ َ)أي . )٣٩

  . على هذا متصلفاالستثناءمدفوق 
  ]: احلطيئةهوالشاعر [) ٤٠(آخر وقال

َ فإنك أنتْواقعد، ُ الطاعم الكاسيَّ ْ املكارم ال ترحل لبغيتهاَِدع  َّ َ 
ْمنومن أحسن ما قيل فيه أن تكون :  النحاسقال. ّ املطعوم املكسوأي َ 

وهذا . اهللا موضع رفع، مبعىن ال يعصم اليوم من أمر اهللا إال الراحم، أي إال يف
ًوحيسن هذا أنك مل جتعل عاصما مبعىن معصوم . اختيار الطربي ُ ِّ  منفتخرجه ُ

)))لكن (مبعىن إالبابه، وال 
)٤١(.  

 على النحو واعتمد نرى كيف أفاض القرطيب يف تفسري اآلية وهكذا
) عاصم (معىنًالعريب للتفريق بني معىن وآخر، فإذا كان االستثناء متصال كان 

 يقرر أنهإال ) املانع) (عاصم(ً، وإذا كان االستثناء منقطعا كان مبعىن )معصوم(

ازي ويؤكد كالمه مبجاز عقلي آخر ويقيسه عليه أال وهو قوله املعىن : تعاىل ا

ْم◌ن ِ ٍماء ِ ٍ دافقَ ِ َ يزيد الكالم وضوحا وقياسا مث ً  تضمن  بشعرفيستشهدً
  .عالقة املفعولية

اية ويف  فيه النحاس احلقيقة ويفضلها يعتمد يعرض رأيا للنحاس كالمه 
                                                            

  .٨٦/٦:  الطارقسورة )39(
  .١/٥٩٣ األخبار عيون – ١٥٠ احلطيئة صديوان )40(
  .٩/٣٧ اجلامع )41(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

از، على   موضع رفع، فالقرطيب مييل يف تفسريه يف) من(َّ أن اعتبارعلى ا
ًعلى أن عاصما مبعىن ( ويؤكد كالمنا قوله املفعولية،وعرضه لآلراء إىل عالقة  َّ

  ).معصوم
ال (((:  فيعرض أربعة أوجه حمتملة يف تفسريه اآلية، فيقولجزي ابن أما

  :حيتمل أربعة أوجه)  من رحمإالعاصم اليوم من أمر اهللا 
كذلك مبعىن الراحم، ) من رحم(اسم فاعل و) معاص (يكونأن : أحدها

  . اهللا تعاىلوهوفاملعىن ال عاصم إال الراحم 
: مبعىن ذي عصمة أي معصوم ومن رحم) عاصم( يكون أن: وللثاين

 ال معصوم إال من رمحه اهللا، واالستثناء فاملعىن. مبعىن مفعول أي من رحم اهللا
  .على هذين الوجهني متصل

مبعىن املفعول، واملعىن ) من رحم(اسم فاعل و) صمعا (يكونأن : الثالث
  . رمحه اهللا فهو املعصوممنال عاصم من أمر اهللا لكن 

)) واالستثناء على هذين منقطععكسه: والرابع
)٤٢(.  

ً ال يرجح يف كالمه رأيا على آخر وإمنا يكتفي بعرض اآلراء جزي ابن َّإن
  . أو يرجح آخرًرأيااليت قيلت ومل يفند 

حيان فقرر عالقة املفعولية يف اآلية، واستشهد بالشعر وبكالم  أبو أما
 على عاصم إبقاء والظاهر… ((:  إيراده آراء أخرى يف اآلية، فقالمع ،العرب

يقع ) من رحم(حقيقته وإنه نفى كل عاصم من أمر اهللا يف ذلك الوقت، وإن 
ري  على املعصوم، والضمري الفاعل يعود على اهللا تعاىل، وضم)من(فيه 

ً منقطعا أي لكن من رمحه اهللا معصوم، االستثناءاملوصول حمذوف، ويكون 
                                                            

  .٢/١٠٦ التسهيل )42(



  
از العقلي  ٧٨١  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

ْ إال الراحم، وأن يكون عاصم عاصموجوزوا أن يكون من اهللا تعاىل أي ال 
 مطلق على عاصم عصمةمبعىن ذي عصمة كما قالوا البن أي ذو لنب، وذو 

 عاصم فيكونوعلى معصوم، واملراد به هنا املعصوم، أو فاعل مبعىن مفعول، 
  ..مبعىن معصوم كماء دافق مبعىن مدفوق

 وعلى هذين املرحوم، أي ال ذا عصمة أوال معصوم إال ، للمعصومومن
ًالتجويزين يكون استثناء متصال، وجعله الزخمشري متصال بطريق   وهو أخرى،ً

م قط من جبل وحنوه سوى َصَحذف مضاف، وقدره ال يعصمك اليوم معت
))ن رمحهم اهللا وجناهم يعين يف السفينة انتهىَم مكان وهومعتصم واحد 

)٤٣(.  
از واحلقيقة معا، فيجوز أن يكون املعاينإيراد  َّإن ً السابقة محلت على ا ُ

ال شيء يعصم الناس من ( احلقيقة، ويكون املعىن علىًمستعمال ) عاصم(
  ). تعاىل هو الذي يعصمهفإنهقضاء اهللا إال من رمحه اهللا منهم 

ازية املفعولا رأينا اسم الفاعل مبعىن اسم  يأيت كمقد َّ فتسمى العالقة ا ُ
ازية الفاعلاملفعولية، وقد يأيت اسم املفعول مبعىن اسم  َّ فتسمى العالقة ا ُ

  .العقلية الفاعليةب
  : الفاعلية-  ٢

 املبين للمفعول إىل الفاعل، أي يستعمل اسم املفعول الوصف يسند وفيها
 األسلوب يف غري ما موضع يف القرآن الكرمي كقوله هذاد ورد وق. مكان اسم الفاعل

َوإذا:تعاىل َقـرأت َِ َ القرآن جعلنا بـيـنك وبـني الذين ال يـؤمنون ََْ َُ َ َِ ْ َُ َ َ ََ َ
ِ َّ َ ْ َ ْ َْ َِباآلخرةُْْ

ِ ً حجابا ِ َ ِ

ًمستورا ُْ َ)فيه قوالن) ًمستورا(وقوله ((:  عند تفسري اآليةالقرطيبقال . )٤٤:  
                                                            

  .٥/٢٢٧: البحر )43(
  .١٧/٤٥: سراء اإلسورة )44(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

  . مستور عنكم ال ترونهاباحلج َّأن: أحدها
))ً عنكم ما وراءه؛ ويكون مستورا مبعىن ساترساترَّأن احلجاب : والثاين

)٤٥(.    
  

از أي احلجاب على األول مأخوذ فاملعىن  احلقيقة واملعىن الثاين على ا
  ).مستور(باسم املفعول ) ساتر(َّساتر، فعرب عن اسم الفاعل 

از، احلقيقة  ابن جزي الرأيني نفسيهما علىوأورد واملستور هنا ((:  فقالوا
 فهو من املغيبات، وكفايتهقيل معناه مستور عن أعني اخللق ألنه من لطف اهللا 

))وقيل معناه ساتر
)٤٦(.  

على موضوعه من ) ًمستورا( إقرار والظاهر…((:  فعل أبو حيان فقالوكذلك
 به الرسول عن ًتورامسً أي مستورا عن أعني الكفار فال يرونه أو ،كونه اسم مفعول

 معناه إىل أنه ذو ويؤول: ِّقال املربد. ً ونسب السرت إليه ملا كان مستورا به،رؤيتهم
 مرطوب أي ذو رجلسرت، كما جاء يف صيغة البن وتامر أي ذو لنب ومتر، وقالوا 

 هلت يقال ومكان مهول أي ذو هول وجارية مغنوجة، وال ،رطبة وال يقال رطبته
 الفاعل، واسم )ًساترا) (ًمستورا(ومجاعة :  اجلارية، وقال األخفشاملكان وال غنجت

، )يامن(و) شائم(يريدون ) ميمون(و) مشؤوم(قد جييء بلفظ املفعول، كما قال 
َّورد بأن املبالغة ) شعر شاعر: (صفة على جهة املبالغة كما قالوا) مستور (وقيل  إمناَّ

))تكون باسم الفاعل ومن لفظ األول
)٤٧(.  

ً مستورا كان َّن الرسول إ أي  السرت إىل الرسول ينسب دفاملرب
 العرب بقوهلم كالممث يقيس أبو حيان اآلية على . باحلجاب عن أعني الكفار

                                                            
  .١٠/٢٤٣ اجلامع )45(
  .٢/١٧٢ التسهيل )46(
  .٦/٤٢ احمليط البحر )47(



  
از العقلي  ٧٨٣  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

 أي جاءت املفعوليةوهذا جماز عالقته ) ذو متر(و) ذو لنب(أي ) تامر(و) البن(
 صيغةت ، وكذلك أت)تامر(و) البن(الصيغة على معىن املفعولية يف قوهلم 

على معىن الفاعلية، ونفى أن تكون مبالغة اسم الفاعل، وأكد معىن ) ًمستورا(
 برأي األخفش ومجاعة من النحويني الذين أجازوا ورود اسم الفاعل الفاعلية
  ).شائم(ً، وهو يريد عقليا )مشؤوم( كقوهلم املفعولبلفظ 

 الملبالغة َّصفة على جهة املبالغة ألن صيغة ا) ًمستورا( تكون أن ونفى
  .تأيت إال يف اسم الفاعل

ِّ من وجوه التأويل، وهذا ما مل يصرح به ابن آخرً حيان زاد وجها فأبو
 لكنه ، صيغة املبالغة السم الفاعلعن وهذا الوجه هو حديثه ،جزي والقرطيب

نه أسند األقوال إىل إ مث. نفاه ألن اسم الفاعل تأيت مبالغته من صيغته
ا، فاألخفش عل  مل يذكر ن ، على حيَّى سبيل املقال صرح مبعىن الفاعليةأصحا

  .القرطيب وابن جزي أصحاب هذا الرأي
از باملفعولية ومن ُحنن:  تعاىلقوله ا ُأعلم َْ َْ َ مبا يستمعون به إذ يستمعون َ َُ ُِ ِ َِ َْ َْ َْ ِ ِِ َ

ْإليك وإذ هم  ُ ْ ِ َِ َ َ إذ يـقول الظالمون إن تـتبعون ََْجنوىَْ َُ ََِّ ْ ِ ُِ
ِ َّ ُ ُ َ ًإال رجال مسحوراْ ْ َُ َ ًُ َّ ِ)٤٨(.  

ً رجال استعمل يف اآلية الكرمية استعمال اسم الفاعل أي) ًمسحورا (لفظ َّإن
َّمعناه جن : قيل((:  عنها املفسرون األندلسيون فقالواَّ عربأوجه وفيه ،ًساحرا

أي بشر :  وقيل هو السحر بفتح السني وهي الرئةساحر،فسحر وقيل معناه 
))وهذا بعيدإذا سحر مثلكم 

)٤٩(.  
ِجنَّات:  قوله تعاىلالفاعلية جماز ومن ٍعدن َ ْ ُ اليت وعد الرمحن عباده َ َ َِ ُ َْ َّ َ َ َ َِّ

                                                            
  .١٧/٤٧:  اإلسراءسورة )48(
  .٤٤- ٦/٤٣؛ والبحر احمليط ٢/١٧٢؛ والتسهيل ٢٤٥-١٠/٢٤٤ اجلامع )49(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

ُبالغيب إنه كان وعده  ُ َْ َ َ َ َُِّ ِ ْ ْ ِْمأتياِ َ
)٥٠(.  

 ماوكل . مفعول من اإلتيان) مأتيا(((: يقول القرطيب. ٍآتأي ) مأتيا(
تون سنة وأتيت على ستني َّأتت علي س:وصل إليك فقد وصلت إليه؛ تقول

) مأتيا: (وقال القتيب. ر خب ووصلت منه إىل ر خب من فالن َّإيلووصل . سنة
ومن . مهموز ألنه من أتى يأيت) مأتيا(و.  فاعلمبعىنمبعىن آت فهو مفعول 
الوعد ها هنا املوعود وهو اجلنة؛ أي : الطربيوقال . ًخفف اهلمزة جعلها ألفا

))يأتيها أولياؤه
)٥١(.  

ً اسم املفعول وأسند للوعد جمازااستعمل دوق  ويف احلقيقة الوعد يأيت من ،ُ
  .َّاهللا عز وجل
از ابن وأورد  جزي رأيني يف اآلية أحدمها على احلقيقة، واآلخر على ا

َّ مفعول، فقيل إنه مبعىن فاعل، ألن الوعد هو الذي يأيت وزنه) مأتيا(((: فقال
ا الوعد هوَّألن على بابه إنهوقيل  )) اجلنة وهم يأتو

)٥٢(.  
َ حيان معتمدا قول الزخمشريأبو وقال مبعىن آتيا، وقيل ) مأتيا(فقيل ((: ً

مأتيا مفعول مبعىن :  اسم املفعول، وقال الزخمشريأنههو على موضوعه من 
اوهم والوجه الوعد هو اجلنة ،فاعل  أو هو من قولك أتى إليه إحسانا أي ، يأتو

ًكان وعده مفعوال منجز والوجه مأخوذ من قول ابن .  وهو قولهالثاينوالقول . اً
)) يأتيه أولياؤه انتهىومأتياجريج قال وعده هنا موعوده وهو اجلنة 

)٥٣(.  

                                                            
  .١٩/٦١:  مرميسورة )50(
  .١١/٥٠ اجلامع )51(
  .٣/٧ التسهيل )52(
  .٦/٢٢ البحر )53(



  
از العقلي  ٧٨٥  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

َإذا:  املصدر، فيدل على اسم الفاعل كقوله تعاىليأيت وقد ْزلزلت ِ َِ ُْ 
ََاألرض زلزاهلا َِْ ُ َْ) ٥٤(.  

از العقلي يف عالقة الفاعلية  حيان يف تفسريه اآلية عن معىن اأبو َّعرب
 وهو مصدر كالوسواس، وقال الزخمشري املكسور عطيةقال ابن ((: فقال

.  بالفتح إال يف املضاعف انتهىفعالل وليس يف األبنية ،مصدر واملفتوح اسم
ِ فعالل بالفتح، مث قيل قد علىًأما قوله واملفتوح اسم فجعله غريه مصدرا جاء 

َفضفاض يف معىن مفضفض، : ل فتقولجييء مبعىن اسم الفاع َْ  يف وصلصالُ
َمعىن مصلصل َْ ُ..((

)٥٥(.  
 إىل الفاعل احلقيقي اإلسناد ما أسند الفعل إىل الزمان، وكان املقصود وإذا

از عقليا وعالقته الزمانية   .ًكان ا
  : الزمانية-  ٣

َوالضحى: كقوله تعاىل. ُ إىل الزمان ويبىن للفاعلالفعل يسند وفيها ُّ َ 
ِوالليل َّْ َ إذا سجىَ َ َ ِ) ٥٦(.  

 بنفسه، وإمنا الناس هم الذين يسكنون فيه، وأسند فعل يسكن ال فالليل
هو الناس الذين و أال ،ٌّ يف احلقيقة مبين للفاعلوهوًالسجي إىل الليل جمازا، 
م فيه   .يسكنون ويعبدون ر

ازي يف اآلالقرطيب وقاس ية،  اآلية على كالم العرب إلخراج املعىن ا
ار صائم، وليل : كما يقال.  أي سكن الناس فيهسكن،) سجا..(((: فقال

                                                            
  .٩٩/١:  الزلزلةسورة )54(
  .٨/٥٠٠ البحر )55(
  .٢- ٩٣/١:  الضحىسورة )56(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

والضحى، والليل إذ : ( ويقالواستواؤه،سكونه استقرار ظالمه :وقيل. قائم
 وعباده الذين يعبدونه الضحى،يعين عباده الذين يعبدونه يف وقت ): سجا

))..بالليل إذا أظلم
)٥٧(.  

فسري اآلية مث يرجح كالم ابن عطية املتضمن  جزي أربعة أقوال يف تابن ويورد
از   أقبل، وإذا إذا:  أقوالأربعة فيه)  والليل إذا سجى(((:  حيث يقولالعقليمعىن ا

 سكن أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس واألصوات ومنه وإذاأدبر، وإذا أظلم، 
نظر،  الريح وطرف ساج أي ساكن غري مضطرب الساكنةليلة ساجية إذا كانت 

)) عطيةابنوهذا أقرب يف االشتقاق، وهو اختيار 
)٥٨(.  

اإلدبار أو اإلقبال، : منها) سجا( عدة لـ َ حيان فقد أورد معاينأبو أما
ً الظلمة والركود، معتمدا يف ذلك على أمثلة شعرية ومنهاومنها السكون، 

)) أقبل ومنهوقيلسجا الليل أدبر، ((: فقال
)٥٩(.  

ٌوطرق ِ مثل مالء ُُ
ُ ُ ْ

ْالنساجِ َّ ْ حبذا القمراء والليل الساجيا  َ ُ ُ ْ َّ 
  :)٦٠( ساكن، قال األعشىساج وحبر

َّ ساج ال يواري الدعامصاُوحبرك ِّ ذنبنا أن جاش حبر ابن عمكموما  ٍ ِ ُ َ ُ 

 غري مضطرب بالنظر، وقال الفراء سجا الليل أظلم وركد، ساج وطرف

                                                            

  .٢٠/٨٢ اجلامع )57(

  .٤/٢٠٤ التسهيل )58(

؛ وابن ٣٧١الكامل، ص : ، نسبه للحارثي؛ واملربد١١٥ / ٢اخلصائص :  جينابن )59(
  .١٣٩شرح املفصل، ص : يعيش

  .١٠٨؛ والديوان، ص ٩/١٥٣ املفصل البن يعيش وشرح ؛ ٣/٣٥املنصف :  جينابن )60(
  



  
از العقلي  ٧٨٧  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

)) اشتد ظالمهالليلسجا ((وقال ابن األعرايب 
)٦١(.  

ازية يف رأينا وهكذا  كيف أشار املفسرون األندلسيون إىل عالقة الزمانية ا
 فبحثوا يف اللغة وسياق الكالم للوصول إىل املعىن املناسب ،القرآنيةاآليات 

  .ملقتضى احلال
ازية باملكانيةحال ويف از تدعى العالقة ا   .ُ إسناد الفعل إىل املكان على سبيل ا

  : المكانية-  ٤

 الفعل إىل املكان وهو يف احلقيقة مبين للفاعل كقوله تعاىل يسند وفيها
ْوبشر ِّ َ َ الذين َ

ِ َ وعملوا الصاحلات أن هلم جنَّات جتري من حتتها َُآمنواَّ ِ ِْ َْ َْ َ َِ ٍ َُِْ َّ َ
ِ َّ ُ ِ َ ُاألنـهارَ َ َْ 

َكلما رزقوا منـها من مثرة رزقا قالوا هذا  َ ُ ََ ً ُِْ ٍَِ َ ْ
ِ َِ ْ ُ َ ِالذيَُّ َِْ رزقـنَّ ا ُ ًِا من قـبل وأتوا به متشا َ َُ ِْ ِِ ُُ َ ُ َْ

َوهلم فيها  ِ َُْ ٌأزواجَ َ ٌَمطهرة َْ ََّ َ وهم فيها خالدونُ ُ ِ َِ َ ْ ُ َ)٦٢(.  
اري، أي هي ثابتة، والذي للمياه أمكنة هي :فاألنهار  اجلارية، فهي ا

ار: اجلملةواألصل يف . املياه: جيري هو . مسند إليه: فاملياه.جتري مياه األ
ار. مسند: وجتري  بالصورة األوىل، فحذف املسند جاءتلكنها .. قيد: األ

  .)٦٣(إليه احلقيقي، وأسند الفعل إىل مكان املسند إليه
ازي أشار إليه القرطيب بل أكده وهذا  قرآنية وشعرية بأمثلة املعىن ا

از بل ذكر احلذف، فقال ة، وإن مل يصطلح على ا  أي )األنهار(((: مشا
ار ار موسيقيا، وإمنا جيري املاء وحده فحذف ماء األ ً، فنسب اجلري إىل األ

                                                            
  .٨/٤٨٥ احمليط البحر )61(
  .٢/٢٥:  البقرةسورة )62(
  .٨٢:  الكتابةصناعة )63(
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٨  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

ْواسأل:  كما قال تعاىلًاختصارا، َ ْ َالقرية َ ََْ ْ
  . أي أهلها.)٦٤(

  :)٦٥( الشاعروقال
لسَّواستب ُ بعدك يا كليب ا ُ َ ُنـبئت  َ ْ أن النار بعدك أوقدتُِّ َ َِ ُ َ َّ 

لس، أهل: أراد )) فحذفا
)٦٦(.  

از اإلسنادي يف اآلية  ابن جزي فأما  وإمنا الكرمية،لم يتحدث عن ا
ار اجلنة وذكر أنواعها   .)٦٧(حتدث عن أ

َّ حيان رأي ابن عطية يف اآلية من حيث اإلسناد مث أشار إىل أن أبو وأورد
ار باملياه يف جماريها يفابن عطية قد وقع  َّ تفسريه تناقض حيث فسر معىن األ
قال ابن عطية نسب اجلري إىل النهر وإمنا جيري املاء (( :فقالاملتطاولة الواسعة، 

ًوحده توسعا وجتوزا  َِواسأل قال تعاىل كماً ْ َالقرية َ ََْ ْ
  :الشاعر وكما قال .)٦٨(
لسَّواستب ُ بعدك يا كليب ا ُ ُنـبئت  َ ْ أن النار بعدك أوقدتُِّْ َ َُ َ َّ 

ار قبله بنقوله كالمه وناقض انتهى حو من مخسة  هذا ما شرح به األ
ار: أسطر قال )) املتطاولة الواسعة انتهىجماريهااملياه يف : واأل

)٦٩(.  
عند املفسرين ) أسند(يعادل لفظ ) نسب (لفظ استعمالَّ فإن وهكذا

                                                            
  ٨٢ / ١٢: يوسف سورة )64(
جمالس ثعلب، ص : ؛ وثعلب٢٩ أيب زيد األنصاري، ص نوادر زيد األنصاري، أبو )65(

  .١/٥٢،١٨٤،٣٢٤؛ وأمايل ابن الشجري ٥٦٢، ٤٦
  .١/٢٢٨ اجلامع )66(
  .١/٤٢ التسهيل )67(
  .١٢/٨٢:  يوسفسورة )68(
  .١/١١٣ البحر )69(



  
از العقلي  ٧٨٩  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

 يتكىء على اإلسناد من غري أن كاناألندلسيني، فتحليلهم للمجاز العقلي إمنا 
  .يذكروا اسم العالقة وهي املكانية

  . العقلي عالقة السببيةازا عالقات ومن
  : السببية-  ٥

ازية يسند الفعل، أو ما يف معناه إىل سببه كقوله العالقة هذه ويف  ا
َوقال: تعاىل َ ُ فرعون َ ْ َ ْ

ُياهامانِ َ َ ابن يل صرحا لعلي أبـلغ األسبابََ َ ْ َ ُ ُْ َْ َِّ ََ ً ْ ِ ِ) ٧٠(.  
ناد البناء إىل  فإسالسببية، إسناد البناء إىل هامان جماز عقلي عالقته يف

وعلى هذا فاآلية . ّللبنائنيَّهامان غري حقيقي ألن البناء سيكون بأمر هامان 
ًحتتوي جمازا عقليا عالقته السببية ً.  

ازي مل يذكره القرطيب وابن جزي وهذا  وضعوقد . )٧١( حيانوأيب املعىن ا
از العقلي، وقعد قواعده، وف َّعبد القاهر اجلرجاين حدا ملعرفة ا ازَّسر معىن ً  ا

وال يتخلص ذلك الفصل بني الباطل وبني ((: ًالعقلي متوسعا يف السببية، فقال
از از وحده أن كل مجلة أخرجت احلكم  ا ا عن املفاد حىت تعرف حد ا  

))موضوعه يف العقل لضرب من التأويل فهي جماز
)٧٢(.  

: فيقول: نية للمجاز العقلي ويضرب على ذلك آيات قرآحتليله يتابع مث
 وأنفذ القضية أن تورق األشجار وتظهر العادةفلما أجرى اهللا سبحانه «

ا يف ،األنوار  صار يتوهم يف ظاهر األمر ، الربيعزمان وتلبس األرض ثوب شبا
 الربيع، فأسند الفعل إليه على إىلَّوجمرى العادة كأن لوجود هذه األشياء حاجة 

                                                            
  .٤٠/٣٦:  غافرسورة )70(
  .٧/٤٦٥؛ والبحر ٤/٦؛ والتسهيل ١٥/٢٨١ اجلامع )71(
  .٣٣٢ البالغة، ص أسرار )72(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

  .زيل والتنهذا التأويل 
از كثري يف القرآن فمنه قوله تعاىلمنب  الضروهذا ِْتـؤيت:  ا َأكلها ُ َ ُ َّ كل ُ ُ

َحني بإذن ربـها َِّ ِ ْ ِِ ٍ ِ)امسهوقوله عز .)٧٣:َوإذا ْتليت َِ ْ عليهم آياته زادتـهم َُِ ُْ ْ َ َ ُُ ِ ََْ
ًإميان◌ا َ َ ِ)األخرىويف .)٧٤ :ْفمنـهم ُ ْ ِ ْمن َ ً يـقول أيكم زادته هذه إمياناَ َُ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َُّ ُ َ)٧٥( .

ِوأخرجت: ولهوق َ َ ْ ُ األرض ََ ََأثـقاهلاَْ َ َْ)وجلَّعزوقوله . )٧٦ َّ :ًسحابا َ ًثقاال َ ُ سقناه َِ َ ْ ُ
ٍلبـلد ميت َِّ ٍ ََِ)٧٧(.  
 مجيع ذلك ملا ال يثبت له فعل إذا رجعنا إىل املعقول على يف الفعل أثبت

 وال اآليات توجد ، النخلة ليست حتدث األكلَّأن وإال فمعلوم ،معىن السبب
 ولكن ،ِ الكامن يف بطنها من األثقالخترجم يف قلب السامع هلا، وال األرض العل

))هاَودع جوفُ فيها وأكنزإذا حدثت فيها احلركة بقدرة اهللا ظهر ما 
)٧٨(.  

ازية املتضمنة يف اآليات السابقةبالذكر اجلدير ومن  ،َّ أن هذه العالقات ا
ازاجلرجاينواليت ذكرها  رها املفسرون األندلسيون يف  مل يذك، وحلل فيها ا

ذا    . بل جتاوزوها يف بعض املواضع، الدقيق والواضحالتحليلتفاسريهم 
ِوأخرجت:  سبيل املثال نقف عند قوله تعاىلفعلى َ َ ْ ُاألرض ََ ََ أثـقاهلاَْ َ َْ 

)٧٩(. 

                                                            
  .١٤/٢٥:  إبراهيمسورة )73(
  .٨/٢:  األنفالسورة )74(
  .٩/١٢٠:  التوبةسورة )75(
  .٩٩/٢:  الزلزلةسورة )76(
  .٧/٥٧:  األعرافسورة )77(
  .٣٣٥ ص  البالغة،أسرار )78(
  .٩٩/٢:  الزلزلةسورة )79(



  
از العقلي  ٧٩١  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

از العقلي يف اآليةالقرطيبفال جند   وكذلك فعل ابن جزي .)٨٠( يشري إىل ا
از العقلي قوله تعاىل ومن. )٨١( حيانيبوأ ْوإذ عالقة السببية يف ا ْجنيـناكم َِ ُ َ ََّْ 

َمن آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذحبون  َُِّ َ َُ ُ َ ِْ َ ْ َ ُ ْ ُْ َ ُ ْ َ
ِ ِ ْأبـناءكمِ َُ ْ ويستحيون نساءكم ََْ َُ َ

ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ْويف ذلكم بالء من ربكم  ُْ َُِّ ْ َِ ٌ َ َِ ٌعظيمَِ ِ َ

)٨٢(.  
ن فعل األعوان وأشار القرطيب يف  الذبح إىل فرعون وهو منسب فقد

از  نسب اهللا تعاىل الفعل إىل آل ((:  فقالاإلسنادي،تفسريه لآلية إىل ا
 لتوليهم ذلك بأنفسهم، وليعلم وسلطانه،فرعون، وهم إمنا كانوا يفعلون بأمره 

  .َّأن املباشر مأخوذ بفعله
َويقتضي أن من أمره ظامل بقتل أحد فقتله ا: الطربي قال ْ ََ ملأمور فهو َّ
))املأخوذ به

)٨٣(.  
 : خترج إليها اآلية اقتضت مناقشة حكم تشريعياليت الداللة املعنوية َّإن

 وهذا االستنباط ؟اآلمر أم ، أهو املأمورأخوذ حبكم القتلفاملفهل املأمور 
از املوجود يف اآلية، وقد ناقش   هذه القضية القرطيبالتشريعي ما وجد لوال ا

  .)٨٤(ية السابقةاملستنبطة من اآل
ازي مل يصطلح عليه ابن جزي، وإمنا ذكر قصة قتل آل املعىن وهذا  ا

  .)٨٥(فرعون لألطفال
                                                            

  .٢٠/١٣١ اجلامع )80(
  .٨/٥٠٠؛ والبحر ٤/٢١٣ التسهيل )81(
  .٢/٤٩:  البقرةسورة )82(
  .١/٣٦٢ اجلامع )83(
  . السابقاملصدر )84(
  .١/٤٧ التسهيل - )85(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

از عندما ذكر هذه القضية الفقهية فقالأبو وأشار :  حيان إىل معىن ا
ذه اآلية على أن اآلمر بالقتل بغري حق واملباشر له العلماءوقد استدل بعض ((  َّ

 وهم املباشرون، َُه اهللا تعاىل أغرق فرعون، وهو اآلمر آلَّفإن ،صشريكان يف القصا
)) علم الفقه وفيها خالف بني أهل العلميفوهذه مسألة يبحث فيها 

)٨٦(.  
أنه نسب الذبح ) رِاآلمر واملباش( أيب حيان يستدل من قوله لكالم واملتتبع

بسبب أمر  األعوان، فعالقة اإلسناد هي السببية، ففعلإىل فرعون وهو من 
 ومن خالل ذلك عرض القضية باألطفال،فرعون نفذ أعوانه فعل القتل 

از العقلي  البالغة القرآنية إذ فوائدوهذا لون من ألوان . املستنبطة من ا
ازي وضع قانون ما أو اصطلح    . تشريع معنيعلىًاعتمادا على معىن اآلية ا

و املفعول فسميت هذه ُ إىل املصدر ويراد به الفاعل أالفعل يسند وقد
ازية    .املصدريةالعالقة ا

  : المصدرية-  ٦
فمما بين .  للفاعل أو للمفعول وأسند إىل املصدربين فيما وتذكر

َوال: تعاىلللمفعول وأسند إىل املصدر قوله  َحييطون َ ُ َِ بشيء من علمه إال مبا ُِ َِّ ِ ِ ِ ِْ ْ
ٍ
ْ َ ِ

َشاء َ
ازيمعلومه،أي من . )٨٧( العلم ((:  أكده القرطيب إذ قال وهذا املعىن ا

 حييطون بشيء من معلوماته، وهذا كقول اخلضر والهنا مبعىن املعلوم، أي 
ما نقص علمي وعلمك من :  البحريفملوسى عليه السالم حني نقر العصفور 

 وما شاكله راجع فهذا. علم اهللا إال كما نقص هذا العصفور من هذا البحر
. َّ ال يتبعضذاته سبحانه وتعاىل الذي هو صفة َّإىل املعلومات؛ ألن علم اهللا

                                                            
  .١/١٩٤ البحر )86(
  .٢/٢٥٥:  البقرةسورة )87(



  
از العقلي  ٧٩٣  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا

))ال معلوم ألحد إال ما شاء اهللا أن يعلمه: ومعىن اآلية
)٨٨(.  

) املعلوم(مبعىن ) علم( يف حتليله السابق درس إطالق املصدر القرطيب َّإن
فالكل هو علم اهللا واجلزء .  على عالقة اجلزء بالكلًمعتمداأي اسم املفعول 

  . يسرية بقدرة اهللامعلوماتاإلنسان من هو ما يعلمه 
ْمن((:  جزي يف تفسريه اآليةابن ويقول ِعلمه ِ ِِ ْ معلوماته أي ال من 

))يعلمهيعلم عباده من معلوماته إال ما شاء هو أن 
)٨٩(.  

َوال((: ً حيان يف معىن اآلية معتمدا على االستثناء فيقولأبو ّويفصل َ 
َحييطون ُ ِ بشيء من علمهُِ ِ ِِ ْ ْ

ٍ
ْ َ ِ تقتضي احلفوف بالشيء من مجيع جهاته اإلحاطة 

 كما ،َّ املعلوم ألن علم اهللا هو صفة ذاته ال يتبعضهنا والعلم .واالشتمال عليه
 وعلمك من علمه إال كما نقص علميجاء حديث موسى واخلضر ما نقص 

 ، بالعلم املعلوماتاملرادَّ واالستثناء يدل على أن .هذا العصفور من هذا البحر
 من الغيب الذي يعلمونواملعىن ال . قالوا اللهم اغفر علمك فينا أي معلومكو

 الزجاج إال مبا وقالًهو معلوم اهللا شيئا إال ما شاء أن يعلمهم، قاله الكليب، 
م ِّأنبأ به األنبياء تثبيتا لنبو ً((

ً إطالق املصدر على املفعول أيضا قوله ومن. )٩٠(
َصنع: تعاىل ُوجاءوا: وقوله تعاىل. مصنوعه أي. )٩١(َِّالله ُْ َ ِ قميصه ََعلى َ ِ ِ َ

ٍبدم كذب ِ َ ٍَ ِ)٩٢(.  

                                                            
  .٣/٢٥٢ اجلامع )88(
  .١/٨٩ التسهيل )89(
  .٢/٢٧٩  احمليطالبحر )90(
  .٢٧/٨٨:  النملسورة )91(
  .١٢/١٨:  يوسفسورة )92(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

 ولكنه جاء يف سياق اآلية ، مساعي للفعل الثالثي كذبمصدر فالكذب
َّ ألن الكذب يف صفات األقوال ، فيهمكذوبًمطلقا على معىن املفعول أي 

  .ً ال يكذب وإمنا أسند الكذب إليه جمازافالدم ،)٩٣(واألجسام
از العقلي َّإن :القول صةوخال  املفسرين األندلسيني تناولوا عالقات ا

) اإلسناد(ً السابق، وإمنا استعملوا بدال منه َّاملسمىولكنهم مل يصطلحوا على 
م ). النسب(أو  م انطلقوا مما قاله .  اعتمدوهااليتفهذه مصطلحا ويبدو أ

نفسه من غري اهللا هللا،  يف اإلسنادوجيوز أن يستعار ((: الزخمشري عند قوله
ازًفيكون اخلتم مسندا إىل اسم اهللا على سبيل  تفسري . وهو لغريه حقيقة. ا

َّهذا أن للفعل مالبسات شىت، يالبس الفاعل   به، واملصدر، والزمان، واملفعولَّ
 يسند إىل هذه األشياء وقدواملكان، واملسبب له؛ فإسناده إىل الفاعل حقيقة، 

از  ا على طريق ا  يف مالبسة الفعل، للفاعلَّاملسمى استعارة؛ وذلك ملضاها
:  املفعول بهيفكما يضاهي الرجل األسد يف جراءته، فيستعار له امسه، فيقال 

ويف املصدر شعر شاعر، . سيل مفعم: ويف عكسه. عيشة راضية، وماء دافق
ر طريق : ويف املكان. وليله قائم. اره صائم: ويف الزمان.  ذائلوذيل سائر، و
بىن األمري املدينة، وناقة : ويف املسبب. ّصلى املقام:  مكة يقولونوأهل. جار

))وحلوبضبوث، 
)٩٤(.  

از العقليفهذه از .  العالقات هي أشهر عالقات ا  فمنه اللغويأما ا
از املرسل   .االستعارة ومنه ا

                                                            
  .٢/٧٦١ اإلتقان )93(
  .١/٥١ الكشاف )94(



  
از العقلي  ٧٩٥  خلدون سعيد صبح.  د–بالغة ا
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا
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