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 ملخَّص:
ييجؼ ىحا البحث إلى سبخ أغػار ضاىخة التعزيج في القصاع الشحػّؼ، في  

بصائفة مغ  خ السحيط ألبي حيَّاف؛ إذ يعج  ، وىػ البحمغػؼّ أحج مرادر التفديخ ال
جات، التي وردت في أثشاء سخد التػجييات الشحػيَّة؛ معزِّ  سة مدانجة و جة و السعزِّ مجعِّ

زة ية. ومؤكِّجة ومؤيِّجة ومعدِّ   ومقػِّ
جات تشػَّعت، وقج تعجَّدت مرادر التعزيج في البحخ السحيط و  بيغ السعزِّ

جات ثشائيَّة السرجر،  –الذعخ  –قخاءات ال –)القخآف : رأحاديَّة السرج الشثخ(، والسعزِّ
دة السرادر جات متعجِّ قج تتكافأ السرادر وقج كمِّو ذلظ وفي  ،)ثالثيَّة السرجر( والسعزِّ

 يديج أحجىا عغ اآلخخ.
دات  الكلسات السفتاحية: د  –التعزيد  –السعزِّّ التوجيو  –القطاع الشحوّي  –معزِّّ

 البحر السحيط. -الشحوي 
Abstract: 

This research aims to a study The phenomenon of 

support in the grammatical sector, in one of the sources 

of linguistic interpretation, which is Bahr Almohet to 

Abu Hayyan; It is filled with a range with a range of 

supports, which were mentioned during the narration of 

grammatical analyses; Supportive, consolidating, 

affirming, reinforcing, strengthening and sociable. 
The sources of support is Bahr Almohet were 

numerous and varied, between single-source (the Qur’an 

- Qeraat - poetry - prose), two sources, and multi-source 

of supports. 
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مة:  مقدِّ

التي بشيت عمييا وثيًقا بقزية الذاىج الشحػؼ، تختبط ضاىخة التعزيج ارتباًشا  
قزية وضاىخة ال ىحه ذغمت العمساء قجيًسا وحجيًثا؛ وورغع ما بيغ؛  فالقاعجة الشحػيَّة

ض غسار قزية الذاىج؛ التعزيج مغ صالت ووشائج قخبى؛ فالبحث الحالي ال يخػ 
في  السشيج الوصفيالتعزيج، مغ خالؿ االعتساد عمى  إنَّسا يدبخ أغػار ضاىخة

جات القصاع الشحػؼّ   البحخ السحيط ألبي حيَّاف.في  بحث معزِّ
دات: ويقرج  ال مغ أجل االستذياد ، السرادر التي جيء بيابالسعزِّّ

عيع والتعديد والتقػية والتقخيخ وزيادة والتقعيج؛ إنَّسا مغ أجل السدانجة والتأكيج والتج
ؿ واالستئشاس والتأييج ف والتػضيحالبيا ، (شػاىج التقعيج). وثسَّة فخوؽ بيغ السدتػػ األوَّ

جات التأكيج والتأييجوالسدتػػ الثاني الحؼ يكسغ في   .معزِّ

؛ إذ قاـ وتعجَّدت وقج تشػَّعت مرادر تعزيج القصاع الشحػّؼ في البحخ السحيط
جات القخآنيَّة، و و مشيج  القخائيَّة، والذعخيَّة، والشثخيَّة، وجاءتعمى االستشاد إلى السعزِّ

جات أحاديَّة السرجر في مػاضع (، الشثخ – الذعخ – القخاءات – : )القخآفىحه السعزِّ
دة السرادر في مػاضع أخخػ  ومغ ثعَّ ؛ وثشائيَّة السرجر في مػاضع ثانية، ومتعجِّ

ست ىحا البحث إ  لى ثالثة مباحث:قدَّ

 ، وجاء في أربعة محاور، ىي:اديَّة السردرل: السعزدات أحالسبحث األوَّ 

 ثانًيا: التعزيج القخائّي.                            .أواًل: التعزيج القخآنيّ 

 رابًعا: التعزيج الشثخّؼ.                           .ثالًثا: التعزيج الذعخؼّ 
 :يى، ثالثة محاور، وجاء في زدات ثشائيَّة السردرالسبحث الثاني: السع

 أواًل: التعزيج بالقخآف والقخاءات.      

 ثانًيا: التعزيج بالقخآف والحجيث الشبػّؼ.          

 ثالًثا: التعزيج بالقخآف والذعخ.
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دة السرادر  .(بالقخآف والذعخ والشثخ)الثالثي(: ) السبحث الثالث: السعزدات متعدِّ

 
دات أحاديَّة السردرالسبحث ا ل: السعزِّّ  ألوَّ

جات أحاديَّة السرجر، كاف ليا  يخ البحخعجَّ تفد السحيط بصائفة مغ السعزِّ
جات وتشػَّعت،  دور في تػشيج أركاف التػجييات الشحػيَّة، وقج تعجَّدت ىحه السعزِّ

الشثخ  –الذعخ العخبي  –القخاءات القخآنية  –ويسكغ حرخىا فيسا يمي: )القخآف الكخيع 
 العخبي(.

في كالـ مغ يػثق أفَّ الدساع يعشى بو: ما ثبت وىشا يشبغي لمباحث أف يبيِّغ 
بفراحتو؛ فذسل القخآف الكخيع كالـ هللا تعالى، والحجيث الذخيف كالـ نبيو صمى هللا 
عميو وسمع، وكالـ العخب نطسو ونثخه، قبل بعثتو، وفي زمشو، وبعجه، إلى أف فدجت 

 (1)لسػلجيغ نطًسا ونثًخا.األلدشة بكثخة ا

، والتسثيل؛ وقج فخَّؽ الجكتػر صمحي: االستذياديج مع مرخة التعزوتمتقي ضاى
دمحم عيج بيغ ما يشجرج تحت )االستذياد واالحتجاج(، وما يشجرج تحت )التسثيل(؛ فحلظ 
يعػد إلى نػع الشّز ومغ أنتجو، فإذا كاف الشز  مغ الشػع الحؼ يعج  أساًسا لمقػاعج 

و في عرخ االستذياد أو إلى قبيمة مغ شعًخا كاف أو نثًخا، مشدػًبا إلى شاعخ مػثق ب
التي وّثقت لغاتيا فيػ مغ )االستذياد واالحتجاج(، ويشبغي واحتخامو، أمَّا إذا الكبائل 

كاف الشز  مرشػًعا أو غيخ مػثػؽ  بأف ساقو الشحػّؼ نفدو أو ساقو عسَّغ ال ُيحتج 
، وىجفو اإليزاح والبيافبكالميع فيػ )تسثي فقط؛ فالتسثيل يصمق  ل( لمقاعجة وغيخ ممـد

متجاوًزا عرخ  -بسرصمح الشحاة–ب مغ الشرػص عمى ما ليذ مغ كالـ العخ 
مغ وجية نطخ –التػثيق لمغة أو مرشػًعا لمبياف واإليزاح. أمَّا كالـ العخب السػثق 

 ج بيسا: ما يبخىغ عمىفيخد تحت االستذياد واالحتجاج، الحؼ يقر -عمساء المغة
                                                           

ىػ(، قخأه وعمق عميو: د/ محسػد 911ع أصػؿ الشحػ، لجالؿ الجيغ الديػشي )تانطخ: االقتخاح في عم (1)
 .74ـ، ص2006سميساف ياقػت، دار السعخفة الجامعية، األسكشجرية، 
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 (1)صحة القاعجة والخأؼ.

جات تختمف عغ  بيشسا  ؛بو لمتقعيج يتأُ السباشخ الذاىج ألَف ؛ الذػاىجوالسعزِّ
جاتسيقت  التقػية والتأكيج والسدانجة والجعع والتعديد مغ أجل  غيخ السباشخة السعزِّ

 وزيادة البياف واإليزاح والتقخيخ والتأييج.

يًخا، ونالت ىج الشحػّؼ أذىاف الشحاة وأولػىا اىتساًما كبوقج شغمت قزية الذا
سػا الذػاىج إلى أنػاع قجًرا كبيًخا مغ متػف مؤلفاتيع؛   ، بيانيا فيسا يمي:كثيخةوقدَّ

 مػلج( –إسالمي َ  –مخزـخ  –مغ حيث الدمغ: )جاىمَي  -1
 مجيػؿ القائل( –مغ حيث سشج الخواية: )معمـػ القائل  -2
 ...(عخوضّي  –معجسّي  –نقجّؼ  –بالغّي  –)نحػّؼ  مغ حيث الحقل السعخفي: -3
 نثخّؼ( –شعخّؼ  –حجيثّي  –مغ حيث السرجر الحؼ اسُتقي مشو: )قخآنّي  -4
 نفي( –مغ حيث الػضيفة: )إثبات  -5
)مباشخ  –رديف(  –)مدتقل  –متكّمف(  –مرشػع  –مغ حيث الحات: )مصبػع  -6

 (2)مؤازر أو معيَّة(. –

و بو لغخض االستذياد، وىشاؾ شاىج بياف، يؤتى ب شاىج استجالؿ، يؤتى ثسَّةف
إنَّسا ؛ (3)االستذياد غخضياثعَّ فميذ كّل الذػاىج  ياف شاىج آخخ أو تسثيل أو تخخيج؛لب

 (4)إليزاح أو التسثيل.وىشاؾ شػاىج لاالستجالؿ أو االحتجاج، ىشاؾ شػاىج وضيفتيا 

                                                           

حتجاج بيا في ضػء عمع المغة الحجيث(، د/ دمحم انطخ: االستذياد واالحتجاج بالمغة )رواية المغة واال (1)
 .86، 85ـ، ص1988، 3عيج، عالع الكتب، ط

انطخ: الذػاىج في الجرس المغػؼ العخبي: أىسيتيا أنػاعيا ووضيفتيا، د/ مميكة بغ عصاء هللا، مجمة  (2)
 .274ـ، ص2018يخ (، يشا10الحاكخة، مخبخ التخاث المغػؼ واألدبي في الجشػب الذخقي الجدائخؼ، العجد )

د/ يػنذ عبج مخزوؾ، مجمة ديالي،  انطخ: وضيفة الذػاىج الشحػية في كتاب السقخب آلبغ عرفػر، (3)
 .4ـ، ص2012، 54ع
، واألنػاع، والػضائف، د/ الرالحي عبج الخازؽ  (4) ، دراسات انطخ: مرصمحا الذاىج واالستذياد: السفيـػ

 .100، صـ2006، 6حية، العجدممرص
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خب السػثػؽ وكالـ الع ىػ اآلية مغ القخآف،مغ حيث السرجر الذاىج و 
السقصػعة الذعخية، والبيتيغ، والبيت، والذصخ، طػـ كبعخبيَّتيع، كالذاىج الذعخّؼ السش

مشثػر مغ كالـ العخب مجتدأ مغ  كلّ  والذاىج الشثخّؼ وىػوما دوف ذلظ أو أكثخ، 
  (1)كالحكسة والسثل. ،يكمِّ 

 -و)مباشخ (، نقميّ  – )عقميّ  :الذاىج فيسكغ تقديسو إلىذات أمَّا بالشطخ إلى 
و ألبياف حكع أو إثباتو أو بياف ضاىخة  بو مؤازر أو معيَّة(؛ فالسباشخ ما جيء

ا السؤازر أو السعيَّة فيػ ما كاف القرج مشو بياف لفع أو معشى مػجػد في مرصمح، أمَّ 
الذاىج السباشخ قبمو، فال عالقة لو بحكع وال ضاىخة وال مرصمح، إنَّسا ىػ متجاخل مع 

 (2)اىج السباشخة.غيخه مغ الذػ 

خدوؼ قبمو في الحكع ال في غيخه، وىػ بو لمسالسذا ؛وىشاؾ الذاىج الخديف
 ( 3)الحؼ يجيء معصػًفا عمى شاىج سابق.

ذ لبشاء القاعجة  وبػجٍو عاـ يسثِّل الذاىج المغػّؼ السخجعيَّة الخئيدة التي تؤسِّ
لكياس عمييا بػضعيا المغػيَّة، والشسػذج الحؼ يقاس عميو إلثبات صحة القاعجة، وا

 (4)السأخػذ بو نسػذًجا لالحتجاج.ـ العخب تسثل مخجعيَّة لسعخفة كال

دة لمذاىج؛و  جات مغ  بشاء عمى ىحه التقديسات الستعجِّ قبيل يسكغ عّج السعزِّ
جات القصاع الحالي والبحث ، كيج والتأييجشػاىج البياف واإليزاح والتأ يختكد عمى معزِّ

 ارة عمى الذاىج الشحػّؼ بػجو خاص.بغي اإلشالشحػّؼ؛ ومغ َثعَّ يش

شاىًجا لعامل نحػّؼ أو ألثخ إعخابّي أو ما جيء بو  بالذاىج الشحػّؼ: رجيق
عالمة إعخاب أو بشاء أصميَّة كانت أو فخعيَّة، ونحػ ذلظ مسَّا يقـػ عميو الشحػ العخبّي 

                                                           

، واألنػا  انطخ: (1)  .89، 88، صع، والػضائفمرصمحا الذاىج واالستذياد: السفيـػ
، واألنػاع، والػضائف، ص انطخ: (2)  .96مرصمحا الذاىج واالستذياد: السفيـػ
، واألنػاع، والػضائف، ص (3)  .96انطخ: مرصمحا الذاىج واالستذياد: السفيـػ
القخآنية بيغ القبػؿ والخفس، د/ زيج خميل القخالة، انطخ: مػقف الشحاة مغ الذاىج الشحػؼ في القخاءات  (4)

 .4ـ، ص2017، جػاف 18قدع اآلداب والفمدفة، العجدساعية واإلندانية، براسات االجتاألكاديسية لمج
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يدتػؼ في ذلظ  ،ةوأصػلو، وأوجو الخالؼ في مدائمو وقزاياه بيغ السجارس الشحػيَّ 
 (1)خد.الذاذ والشادر والكياسي والسصَّ 

ة حكع نحػّؼ، أو   فالذاىج الشحػؼ ىػ الشّز الحؼ استعسمو الشحاة إلثبات صحَّ
 (2)ىػ الشّز الحؼ يكيع بو الشحػؼ ليكل التقعيج ويذج بو أوصالو.

 االحتجاج بالذاىج الشحػّؼ مغ أقجـ صػر الجراسات المغػيَّة؛ فقج حفمت ويعج  
التفاسيخ  –كتب إعخاب القخآف  –لقخآف بو مرادر التخاث العخبّي، مثل: )كتب معاني ا

ىحه السرادر مرادر األدب العخبي ...(؛ إذ جسعت  –الشحػ المغة و كتب  –القخآنيَّة 
 أصشاًفا شتَّى مغ الذػاىج الشحػيَّة. 

ة، كتب )معاني القخآف وإعخابو( وقج جسعت  تحميل  السحاوالت األولى فيخاصَّ
 (3)ق بيا مغ شػاىج نحػيَّة.اآليات تحمياًل لغػيًّا، وذكخ ما يتعمَّ 

فالذػاىج روح الشحػ؛ لسا ليا مغ أىسية في تأصيل القػاعج وتثبيتيا؛ ويمجأ 
تيع ودليميع عمى إلييا الشحاة؛ ألنَّ  ة ما يحىبػف إليو، وىي حجَّ يا ىي الجليل عمى صحَّ

 (4)أو ىجـ قاعجة ما ... ،رّده إثبات حكع نحػّؼ، أو تقخيخ رأؼ أو

عزيج مرادره أيًزا، وقج تبجو مرادر التعزيج د مرادره، لمتوكسا لالستذيا
ىي مرادر االستذياد نفديا، مع اختالؼ الػضيفة بيشيسا، فسرادر االستذياد يؤتى 

بيشسا مرادر التعزيج يؤتى  ؛أو قاعجة نحػيَّة بيا مغ أجل االستذياد عمى رأؼ نحػؼٍّ 

                                                           

(، 6(، العجد )2انطخ: الذاىج المغػؼ، يحي عبج الخؤوؼ جبخ، مجمة الشجاح لألبحاث، السجمج ) (1)
 .266ـ، ص1992

ـ نحاة شػر الشذأة مغ الذاىج القخآني، حديغ أحسج بػعباس، السجمة العخبية لمعمػ  انطخ: مػقف (2)2
 .12، 11ـ، ص2016اإلندانية، 

انطخ: أىسية الذاىج الشحػؼ في تفديخ القخآف الكخيع، )تفديخ جامع البياف البغ جخيخ الصبخؼ( نسػذجا،  (3)
، مايػ، 6ورقمة، الجدائخ، العجد –مخباح  مجمة اآلداب والمغات، جامعة قرجؼ –د/ لخزخ روبحي، األثخ 

 .207ـ، ص2007
 .4ج الشحػية في كتاب السقخب آلبغ عرفػر، صانطخ: وضيفة الذػاى (4)
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لتعديد والجعع والتأييج وزيادة ية واالتقػ السدانجة و تعزيج شاىج؛ مغ أجل التأكيج و بيا ل
 . ، ال مغ أجل االستذيادوالتقخيخ التػضيح

 

 أوَّال: التعزيد القرآنّي:
جات أحاديَّة السرجر، جاء التعزيج بالقخآف في السختبة األولى بيغ  السعزِّ

جات أحاديَّة لشدبة األعمى والغالبة ا جاءتإذ  ؛البحخ السحيطمقصاع الشحػّؼ في ل لمسعزِّ
 لمقخآف الكخيع.لسرجر ا

ؿ مغ ل قج جاء القخآف في السختبة األولى في التقعيج واالستذياد مشح الخعيل األوَّ
ؿ في االستذياد، والغالب أنَّو يعشػف الباب  الشحاة؛ فديبػيو يجعل القخآف األساس األوَّ

الػاردة  أمثمة يكيديا عمى القخآف، ويحكخ بعجىا اآلياتالشحػّؼ في كتابو، ثع يسثِّل لو ب
د عغ العخب مغ عبارات سسعيا أو رواىا عسَّغ في مػضػع الباب؛ ثع يتبع ذلظ بسا ور 

سسعيا مغ شيػخو ومسَّغ يثق فييع مغ الخواة، ثع يخدؼ ذلظ بالذػاىج الذعخيَّة، وربَّسا 
 (1).إحجػ آياتو عمى األخخػ  ىجه في السػضػع جسيعيا مغ القخآف، ويحسلتكػف شػا 

ابغ ، كبعس الشحاة جرؾ أفَّ عشايةيَّة يفي الستػف الشحػ  ومغ يجقِّق الشطخ
الذػاىج الذعخيَّة عجًدا، عشايتيع في شخح شحور الحىب،  بالذػاىج القخآنيَّة فاقت  ىذاـ

خآنيَّة، فاقت في العجد الذػاىج القة بعزيع اآلخخ بالذػاىج الذعخيَّ كسا يجرؾ أفَّ عشاية 
 (2)كسا فعل سيبػيو في الكتاب.

دات القرآنيَّة: ويقرج الذػاىج القخآنيَّة التي جيء بيا تأكيًجا لػجو  بالسعزِّّ
جات لمتأكيج أو التعديد أو التجعيع أو التأييج أو التقػية أو  نحػّؼ؛ فتكػف ىحه السعزِّ

 التقخيخ أو التػضيح.
                                                           

ـ، 1974انطخ: الذاىج وأصػؿ الشحػ في كتاب سيبػيو، د/ خجيجة الحجيثي، مصبػعات جامعة الكػيت،  (1)
 .34 – 32ص

 .208القخآف الكخيع، صانطخ: أىسية الذاىج الشحػؼ في تفديخ  (2)
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ّؼ في البحخ السحيط الذاىج القخآنّي وقج تجاوز التعزيج القخآنّي لمقصاع الشحػ  
أحادؼ الذاىج )شاىج  أحادؼ السرجر )القخآف(، التعزيجمغ قبيل  فمع يكغالػاحج؛ 

ده.أحاديَّ سا تجاوز ذلظ إلى ؛ إنَّ واحج(  ة السردر مع ثشائيَّة الذاىد أو تعدُّ

ج أبػ حيَّاف الػجػه والتحميالت والتخخيجات الشحػيَّة بالقخآف، لكشَّ  و لع لقج عزَّ
ج بأكثخ مغ شاىج )شاىجيغ أو ثالثة يكتف بذاىج واحج في السػضع الػاحج؛ إنَّ  سا عزَّ

 و أربعة( في السػضع الػاحج، وبياف ذلظ فيسا يمي:أ
  التعزيد القرآنّي ثشائي الذاىد: -1

، مشيا تػجيو مػاشغ كثيخة مغ البحخ السحيط ورد ىحا الشسط التعزيجّؼ في

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقػؿ هللا تعالى: 

رة باليسدة  ابعجىو ود )سػاء( ة ور كثخ  تجعّز  ،٦البقرة:  َّ حن جن الجسمة السرجَّ

جيغ مغ القخآفالسعادلة بػ)أـ(، ب ليسا: قػلو: سعزِّ  يت ىت  نت مت ُّٱ، أوَّ
 مح جح  مج حج مث ٱُّٱ، وثانييسا: قػلو: ١٢إبراهيم:  َّ يث رث
ج بذاىجيغ مغ القخآف ،٢٩١األعراف:  َّ مخ جخ  (1).فعزَّ

جيغ مغ القخآف،بيَّغ مسَّا سبق أفَّ الػجو الشحػّؼ الػاحج عُ يت ج بسعزِّ ومغ َثعَّ  زِّ
ا مغ حجود تعزيج  اف حجًّ في البحخ السحيط عشج أبي  الكثرةفإفَّ الذاىجيغ القخآنييغ يعجَّ

حيَّاف، مع تقجيع التعزيج بآية سػرة إبخاليع عمى آية سػرة األعخاؼ، دوف االلتداـ 
 رحف في أثشاء التعزيج.بتختيب سػر الس

                                                           

ىػ(، دراسة وتحقيق وتعميق: الذيخ عادؿ 745انطخ: تفديخ البحخ السحيط، ألبي حياف األنجلدي )ت (1)
ت، و خ الفخماوؼ، دار الكتب العمسية، بياحسج عبج السػجػد، والذيخ عمي دمحم معػض، قخضو: د/ عبج الحي 

 .1/174ـ، 1993، 1لبشاف، ط



 م(0202–يونيو –)أبريل  37ع                           ني سويفعة بجام –كلية اآلداب  مجلة

 

 (اللغة واألداب) بحوث                                                                                              

      232 

 

 نن زنمن رن ٱُّٱ: لَّ وعالمغ ذلظ تػجيو قػلو جو  
ا؛ لػقػع السياد صمة، غ ححؼ السخرػص بالحـ ىش، حدُ ١٠٦البقرة:  َّ ين ىن

ج ذلظ وقج كثخ  مف خف ُّٱقػلو: ب ىحا الححؼ في القخآف ليحا السعشى، ثع عزِّ

 َّ مث زث رث يت ُّ :وقػلو، ٨٧الحج:  َّ  جك مق حق

 (1)ظ.فيحا مثل ذل ١٩النحل: 
ج الكثرةت جومغ ثعَّ فقج عّز  خالؿ شاىجيغ في  قخآنّي، مغ ىشا بسعزِّ
؛ وبحلظ التعزيج بآية سػرة الحج عمى آية سػرة الشحل السػضع الػاحج، وقج قّجـ

يدتشتج أفَّ مشيج أبي حيَّاف في تعزيج القصاع الشحػّؼ بالقخآف لع يمتـد تختيب الدػر 
ج بآية مغ سػر  رة ة متأخخة في التختيب، ثع يتبع ذلظ بآية مغ سػ في السرحف؛ إذ يعزِّ
ـ التعز مة؛ ففي السخَّة األولى قجَّ إبخاليع عمى آية سػرة األعخاؼ، وفي يج بآية سػرة متقجِّ

ـ التعزيج بآية سػرة الحج عمى آية سػرة الشحل.   السخَّة الثانية قجَّ

جه الػجو في تعزيجه بتختيب سػر السرحف مع تعزيأبػ حيَّاف وقج يمتـد  
مة في التختيب ع الشحػؼّ  لظ تػجيو قػلو مى مػضع التعزيج نفدو، ومغ ذبآية متقجِّ

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱتعالى: 

البقرة:  َّ مك زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ

ج ذلظ ؛ أؼ: وقج أصابو الكبخ، ثعَّ عّز ، الطاىخ أفَّ الػاو لمحاؿ، و)قج( مقجرة١٦٦

لبقرة: ا َّ مظ  مسحص خس حس جس مخ جخ ٱُّٱبقػلو: 

                                                           

 .2/127انطخ: البحخ السحيط،  (1)
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آل عمران:  َّ ىك نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ، وقػلو: ١٧

 ؛ أؼ:٢٦٧

  (1)وقج كشتع، وقج قعجوا.

ؿ مشيسا مغ الدػرة نفديا قخآنييغ لقج عّزج القصاع الشحػّؼ ىشا بذاىجيغ ، األوَّ
ج)سػرة البقخة( و  ـ في تختيب اآليات عمى مػضع التعزيج لكغَّ السعزِّ ذاتو؛  ىشا متقجِّ

ج تػجيو واو الحاؿ وتقجيخ )قج( فييتبيَّغ أنَّ  إذ  ( مغ سػرة البقخة 266رقع ) يةاآل و عزَّ
مة في تختيب اآليات وىي ( مغ الدػرة نفديا )البقخة(28رقع ) باآلية عمى مػضع  متقجِّ

 .التعزيج نفدو

 

  التعزيد القرآنّي ثالثي الذاىد: -2

شيا تػجيو ، ممغ البحخ السحيط مػاشغ كثيخة لشسط التعزيجّؼ فيورد ىحا ا

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱٱقػؿ هللا تعالى: 
تعجية )ندَّؿ( بػ)عمى( إشارة إلى استعالء السشدَّؿ عمى  ،١١البقرة:  َّ حك جغ

شو مشو وأنَّو قج صار كالسالبذ لو، بخالؼ )إلى( فإنَّيا تجؿ  عمى  السشدَّؿ عميو وتسك 
ر ذلظ في القخآف في قػلو: االنتياء والػصػؿ، وليحا السعشى الحؼ أفادتو )عمى (؛ تكخَّ

 يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ ، وقػلو:١آل عمران:  َّ حي من  خن حن جن ٱُّٱ
 من زن رن مم ام  يل  ُّٱ، وقػلو: ١ – ٢طه:  َّ مب زب رب

                                                           

 .2/327انطخ: البحخ السحيط،  (1)
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فيحا  ،٨آل عمران:  َّ مظ ميني زي  ري ٰى ين ىن نن
  (1).مثل ذلظ

، ثعَّ بيَّغ تعزيجّؼ واحج، ىػ القخآفبسرجر  الشحػؼّ  قصاعج الومغ ثعَّ عّز 
جه بتكخاره في القخآف، وبمغ حجَّ التكخا معشى ما ، ر ثالثة شػاىج في السػضع الػاحجعزَّ

لكغَّ أبا حيَّاف لع يمتـد تختيب الدػر في السرحف في أثشاء التعزيج؛ إذ بجأ تعزيجه 
بآية مغ سػرة آؿ عسخاف، تبعيا بآية مغ سػرة شو، ثع ختع تعزيجه بآية مغ سػرة آؿ 

 عسخاف.

 من حنخن جن مم خم حم جم هل ُّٱتعالى:  تػجيو قػلو ذلظومغ 

قخأ الجسيػر )إنَّو( بكدخ اليسدة، وقخأ أبػ نػفل ، ١٨رة: البق َّ  ٰه مه جه هن
( مع ما  ؛: ألنَّوهتقجيخ و عمى التعميل، غ أبي عقخب )أنَّو( بفتح اليسدة؛ ب فتكػف )أفَّ

الكدخ في تقجيخ مفخد ثابت واقع مفخوغ مغ ثبػتو ال يسكغ فيو نداع مشازع، وأمَّا بعجىا 
خبار السدتقّل الثابت، ومع ذلظ فميا ربط مخخج اإل ة ُأخِخجتجسمة ثابتة تامَّ عمى أنَّيا ف

 َّ ىه ىم مم خم حم يلجم ىل مل ٱُّمعشػؼ بسا قبميا، كسا في قػلو: 

 يم  ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ: ، وقػلو٣١يوسف: 
، ٢٠١التوبة:  َّ هئ  ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ُّٱ، وقػلو: ٢الحج:  َّ جن

 ( 2)فيي كحلظ.

اف في مشيجو ي حيَّ ة أبوكعادبثالث آيت،  الشحػؼّ  قصاعج اللظ عّز بحو 
ـ آيتي يػسف والحج عمى  التعزيجّؼ، لع يمتـد تختيب الدػر في السرحف؛ إنَّسا قجَّ
 آية التػبة.

                                                           

 .1/245انطخ: البحخ السحيط،  (1)
 .1/319طخ: البحخ السحيط، ان (2)
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  :التعزيد القرآني رباعّي الذاىد -3

و تػجي، في مػاشغ كثيخة، مشيا الشسط التعزيجّؼ في البحخ السحيطورد ىحا 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ:  تعالىقػؿ هللا
ؼ إلى مفعػؿ بو واحج؛  يحتسل، ٣٢البقرة:  َّ مب  زب رب الفعل )اتَّخح( التعجِّ

 حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱأؼ )صشعتع عجاًل(؛ كقػلو: 
جسمة  ة، وعمى ىحا التقجيخ يكػف ثس٢٤٧األعراف:  َّ مص هتمث مت خت

ويحتسل أف يكػف الفعل مسَّا تعجَّػ  مححوفة يجؿ  عمييا السعشى، تقجيخىا: وعبجتسػه إلًيا،
التقجيخ: )ثع اتَّخحتع و ى عميو، غ فيكػف السفعػؿ الثاني مححوًفا لجاللة السعشإلى اثشي

ؿ، إذ لػ كاف مسَّا يتعجَّػ في ىحه القرة إلى اثشيغ  العجل إلًيا(، واألرجح القػؿ األوَّ
عل لع يعجَّ إلى اثشيغ بل إلى ؛ معمِّاًل ذلظ بأفَّ الفلرخَّح بالثاني ولػ في مػضع واحج

  جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱػضع وفي قػلو: واحج في ىح الس
 حص مس ُّٱ: قػلو، و ٢٤٧األعراف:  َّ مص هتمث مت خت حت
 يف ىف  يث ىث نث ُّٱقػلو: و ، ٢٤٧األعراف:  َّ مص خص
 مك لك اك يق ىق ٱُّٱقػلو: ، و ٢٣١األعراف:  َّ مم اك يق ىق
، ٣٤البقرة:  َّ خئ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك

 (1).ذلظمثل فيػ 

                                                           

 . 1/358انطخ: البحخ السحيط،  (1)



 م(0202–يونيو –)أبريل  37ع                           ني سويفعة بجام –كلية اآلداب  مجلة

 

 (اللغة واألداب) بحوث                                                                                              

      233 

 

ج بأر  ا سبق يتبيَّغ أفَّ مسَّ  ، دوف االلتداـ قخآنيَّة بعة شػاىجالقصاع الشحػؼ ُعزِّ
ـ التعزيج بثالثة شػاىج مغ سػرة األعخاؼ عمى شاىج سػرة قجّ بتختيب السرحف؛ إذ 

 البقخة، التي تدبقيا في تختيب السرحف.

 ىل مل خل ُّٱتػجيو قػلو تعالى:  -أيًزا– ومغ ىحا الشسط التعزيجؼّ 

 ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه

الجسمة السفتتحة بالقػؿ إذا كاف مختًبا بعزيا عمى بعس في ، ف١٠البقرة:  َّ ٍّ
السعشى فاألصّح في لداف العخب أنَّيا ال يؤتى فييا بحخؼ تخت ب اكتفاء بالتختيب 

مع(، ونحػ ذلظ قػلو جلَّ ثع أتى بعجه: )قاؿ إنِّي أع ،السعشػّؼ، فقاؿ: )قالػا أتجعل فييا(

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱوعال: 

 نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب

  ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف  ىف يث ىث

، فقاؿ: ١١ – ١٢البقرة:  َّ ىي ىن نن من زن رن مم ام يل

 رث يت ىت نت ٱُّٱثع أتى بعجه: )قاؿ يا آدـ أنبئيع(، ونحػ قػلو:  ،)قالػا سبحانظ(
 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث

و: ، ونحػ قػل١٨المائدة:  َّ نن من زن رن مم ام يل  ملىل يك

  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ

 جح مج حج  هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب جب مئهئ خئ
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، فقاؿ: )قاؿ أنى يحي ١٣٩البقرة:  َّ  من  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح
ثع أتى بعجه: )قاؿ كع لبثت قاؿ لبثت يػًما أو بعس يػـ قاؿ بل لبثت مائة  ،ىحه هللا(

  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: قػلو عاـ(، ونحػ
 يي ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن
وقج جاء في سػرة الذعخاء مغ ذلظ عذخوف مػضًعا في قرة  ،١٦٠البقرة:  َّ  مب

  (1)مػسى.

يدتشتج عّزج القصاع الشحػؼ عّزج بأربعة شػاىج قخآنيَّة، بجئت بآية سػرة  
ـ التعزيج بآية البقخة، تمتيا آية سػرة السائجة، ثع اختتع بآيت يغ مغ سػرة البقخة؛ أؼ قجَّ

 رة السائجة عمى آيتي سػرة البقخة.سػ 

وبحلظ يتَّدع مشيج أبي حيَّاف في التعزيج القخآنّي لمقصاع الشحػّؼ في البحخ  
د الذاىج )ثشائّي  رباعّي(، كسا  –ثالثّي  –السحيط، بأحاديَّة السرجر )القخآف(، مع تعج 

وعجـ االلتداـ  اـ تختيب الدػر في السرحف  في أثشاء التعزيج،يتَّدع مشيجو بعجـ التد 
ج التػجيو الشحػؼ في اآلية رقع )بتختيب اآليات في الدػرة الػا ( 266حجة؛ ألنَّو عزَّ

 ( مغ الدػرة نفديا.28مغ سػرة البقخة باآلية رقع )

                                                           

 .1/298انطخ: البحخ السحيط،  (1)
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 ثانًيا: التعزيد القرائّي: 

يغ القخآف حخ السحيط بالقصاع الشحػّؼ في البتعزيج عت مرادر تشػَّ 
أبي حيَّاف وسعة  مػسػعيَّةأسيع في ذلظ ومشثػره، وقج  مشطػموالعخب والقخاءات وكالـ 

( متػاتخة كانت أو غيخ ذلظ –عذخيَّة  -)سبعيَّة جسيعيا  القخاءات القخآنيةعمسو؛ فتعج  
جات الخئيدة في البحخ السحيط.شاذة  ، مغ السعزِّ

تًخا أو جاز االحتجاج بو في العخبيَّة، سػاء كاف متػافكل  ما ورد أنَّو قخغ بو 
 (1)آحاًدا أو شاذًّا.

دات القرائيَّة:يقرج و  ا لػجو القخاءات القخآنيَّة التي جيء بيا تأكيجً  بالسعزِّّ
جات شػاىج تأكيج أو تعديد أو تجعيع أو تأييج أو تقػية أو ، فتكػف ىحه السعزِّ نحػؼّ 

 أو تقخيخ. تػضيح

جاتو مغ القخاءاتوثسَّة مػاضع  القخآنيَّة، واتخحىا  استقى فييا أبػ حيَّاف معزِّ
، ومغ ذلظ في البحخ السحيطتعزيج الػجػه والتخخيجات الشحػيَّة رئيًدا ل اأصاًل ومرجرً 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتػجيو قػلو تعالى: 
تخادؼ  ، الباء٢٨البقرة:  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم

: خخجت لقي)بشػرىع(، فإذا  قػلو: فيفي كػنيا لمتعجية اليسدة عشج جسيػر الشحػييغ 
)أذىب  اليساني: وقخأبديج، فسعشاه: أخخجت زيًجا، وال يمـد أف تكػف أنت خخجت ... 

  (2)وىحا يجؿَّ عمى مخادفة الباء لميسدة.هللا نػرىع(، 

 أحادؼّ ىشا بقخاءة قخآنيَّة، إذ جاء التعزيج القصاع الشحػّؼ ومغ ثعَّ فقج عّزج 
ًجا لو مػجو الشحػؼّ ياًل للد ءة اليسانيالسرجر أحادّؼ الذاىج، وجعل قخا  .ومعزِّ
                                                           

 .75انطخ: االقتخاح في عمع أصػؿ الشحػ، ص (1)
 .1/214انطخ: البحخ السحيط،  (2)
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 ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱونحػ ذلظ قػلو تعالى: 
 ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي ىهيه مه جه ين
 )اتَّقى( السححوؼ ىػ الفعل الطاىخ أفَّ مفعػؿ،  ١٠١البقرة:  َّ ٌّ ٰى

 (1).ا بو في مرحف عبج هللامرخًّحً )هللا(؛ أؼ لسغ اتَّقى هللا، وكحا جاء  لفع الجاللة
ج الت  بقخاءة قخآنيَّة ىي قخاءة عبج هللا. ػجيو الشحػؼ فعزَّ

ًجا رئيًدا فيقخاءالوقج اعتسج   ىه مه جه ُّٱتػجيو قػلو تعالى:  ات معزِّ

؛ أؼ ١١٦البقرة:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه
  (2).هللا غفػر رحيع( غَّ فإفَّ )فإف فاؤوا فيي :جليل قخاءة عبج هللاوالفإف فاءوا في األشيخ، 

لقخآنيَّة مرجًرا رئيًدا مغ مرادر التعزيج في البحخ ت القخاءات اومغ ثعَّ جاء
السحيط ألبي حيَّاف، مع الترخيح باسع القارغ، دوف االعتجاد بشػع القخاءة، فال فخؽ 

ة والقخاءة بيغ القخاءات الستػاتخة والذاذَّة في التعزيج، وال فخؽ بيغ القخاءة الدبعيَّ 
 العذخيَّة والقخاءات األخخػ.

 

 

                                                           

 .2/245حيط، البحخ الس انطخ:  (1)
 .2/195البحخ السحيط،  انطخ: (2)
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 ثالًثا: التعزيد الذعرّي:

جات القصاع الشحػؼّ  الخئيدة في البحخ السحيط؛ إذ كاف  يعج  الذعخ مغ معزِّ
د البيت( دور كبيخ في تعزيج عجُ  –صجر البيت  –البيتيغ  –لمذاىج الذعخؼ )البيت 

 الػجو الشحػّؼ.

تتجمَّى  لذعخيَّة اىتساًما كبيًخا، وكانت قيسة الشحػؼّ وقج اىتع الشحاة بالذػاىج ا
 (1)ا؛ يتداوػ في ذلظ الكػفّي والبرخّؼ.في معخفتو الذػاىج ومقجار حفطو مشي

ونتيجة ىحا االىتساـ بالذاىج الذعخؼ؛ اعتسج عميو الشحاة في التقعيج الشحػّؼ؛ 
يػد الشحاة؛ فخكشػا فكاف ىػ الغالب عمى غيخه في مػاضع االستذياد. لقج استبجَّ بج

ستذياد، والخوايات ؿ في التقعيج، واتَّخحوه مرجًرا رئيًدا لالإليو وجعمػه معتسجىع األوَّ 
في االىتساـ بالذاىج الذعخّؼ كثيخة، وشػاىج الذعخ في السرادر العخبيَّة شاىجة عمى 

 (2)ذلظ.

قخآف وقج تخادؼ دالالت الذاىج االصصالحيَّة الذخح والتفديخ؛ فقج يفّدخ ال
 ذياد عالقة ججليَّة وتالـز ال انفراـ لو؛ ألفَّ بالذعخ فيكػف بيغ الذخح والتفديخ واالست

االستذياد جدء مغ التفديخ، واالستذياد بالذعخ لغاية تفديخ مبيع مغ القخآف وبياف 
غامزو، أمخ بيِّغ في مرادر التخاث العخبّي مثل كتب المغة والشحػ والتفديخ والشقج 

 (3)ػ مشيج ُشِيخ في الشاس وآمشػا بو وانتحػه.والبالغة، وى

                                                           

خخيف  –صيف  28، و27، عباس ىاني الجخاخ، الحخائخ، العجداف انطخ: الشحػيػف وشػاىج الذعخ (1)
 .94ـ، ص2006

انطخ: الشحاة والذاىج القخآني: دراسة في ضػء حخوؼ السعاني، د/ جساؿ دمحم عبج العديد مرصفى،  (2)
 .1635، 1634ـ، ص2015(، 4(، العجد )8ع، السجمج )إلندانية، جامعة القريالعخبية وامجمة العمـػ 

 .101خ: مرصمحا الذاىج واالستذياد: السفيـػ واألنػاع والػضائف، صانط (3)
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وقج ُروؼ عغ ابغ عباس وغيخه أفَّ العخب كانػا إذا خفي عمييع الحخؼ مغ 
القخآف أو غخيبو بيَّشػه بالذعخ أو التسدػه في الذعخ؛ ألفَّ الذعخ ديػاف العخب، وكاف 

 (1)ذلظ.ابغ عباس يدتذيج بالذعخ عمى التفديخ، ومدائل ابغ األزرؽ شاىج عمى 

دات الذعريَّة:ويقرج  أو البيتيغ أو شصخ البيت  الذعخؼّ البيت  بالسعزِّّ
)الرجر أو العُجد(،  الحؼ جيء بو تأكيًجا لػجو نحػّؼ، فتكػف ىحه السعّزجات شػاىج 

 تأكيج أو تعديد أو تجعيع أو تأييج أو تقػية أو زيادة تػضيح أو تقخيخ.
  :أحادي الذاىدالتعزيد الذعري  -1

ج شعخؼ واحج  لقصاع الشحػؼّ اعّزج  بيت  تيغ، أو شصخ)بيت، أو بيبسعزِّ

 جئ يي ُّٱ، ومغ ذلظ تػجيو قػلو تعالى: صجًرا كاف أو عجًدا(، في مػاضع كثيخة

مفعػؿ )أبى( ؛ ١٤البقرة:  َّ خت خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
 واحج، كسا قاؿ الذاعخ:  بو مححوؼ؛ ألنَّو يتعجَّػ بشفدو إلى مفعػؿ

يعَ   (2)معاقمو والديػؼُ ، فأفزى، ساُف ُيحِخؽ نابو     عميووالشَّعْ  أبى الزَّ

   (3)التقجيخ: أبى الدجػد.

فعّزج ححؼ السفعػؿ بو في اآلية بالذاىج الذعخّؼ السدانج )بيت شعخّؼ(،  
دوف أف يرخِّح باسع الذاعخ، مدتخجًما عبارة: )قاؿ الذاعخ(، والبيت لدىيخ بغ أبي 

فيكػف التعزيج ىشا مغ شعخ عرخ  سمسى وىػ مغ شعخاء عرخ االحتجاج؛
 ستذياد.االحتجاج واال

                                                           

ىػ(، تح: مخكد الجراسات القخآنية، السسمكة 911انطخ: اإلتقاف في عمـػ القخآف، جالؿ الجيغ الديػشي )ت (1)
 وما بعجىا. 848، 3/847، العخبية الدعػدية، د.ت

 .93البيت مغ الصػيل لدىيخ بغ أبي سمسى في ديػانو، ص (2)
 .1/304انطخ: البحخ السحيط،  (3)
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 يل ىل مل خل ٱُّٱقػلو تعالى: تػجيو  مغ ىحا الشسط التعزيجؼّ و  
ر( ؛ في قػلو: )مغ نحْ ١٨٠البقرة:  َّ جه جنحن  يم ىم مم خم حم جم

ر؛ ألفَّ )مغ داللة عمى ححؼ مػصػؿ قبل قػلو: )نحرتع(، تقجيخه: أو ما نحرتع مغ نحْ 
ولجاللة ما لمعمع بو،  ىحا السػصػؿححؼ قج حلظ السححوؼ، و ر( تفديخ وتػضيح لنحْ 

 )وما أنفقتع( عميو، كسا ححؼ في قػؿ الذاعخ: :في قػلو

 (1)ه سػاءُ و ويشرخُ سغ ييجػ رسػؿ هللا مشكع     ويسجحُ ف

  (2)التقجيخ: ومغ يسجحو، فححؼ لجاللة )مغ( الستقجمة عميو.

الذعخّؼ السدانج )بيت  عّزج ححؼ السػصػؿ في اآلية بالذاىج ومغ ثعَّ 
وىحا البيت  باسع الذاعخ، مدتخجًما عبارة: )قاؿ الذاعخ(، شعخّؼ(، دوف أف يرخِّح

اف بغ ثابت؛ فيكػف التعزيج مغ شػاىج عرخ االحتجاج واالستذياد.  لحدَّ

 مخ  خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱتػجيو قػلو:  ومشو

 :التقجيخو ة، ة مرجريَّ ( ضخفيَّ ػىغَّ )ما لع تسدّ  :)ما( في الطاىخ أفَّ ؛ ١١٦البقرة:  َّ
 اعخ:سذ، كقػؿ الذزماف عجـ ال

 ي بحبمظ واصل حبمي    وبخير َنْبمِظ رائٌر َنْبميإنِّ 

ظ ما لع أجْجؾِ   (3)قائٌف قبمي عمى ُىجػ أَثٍخ     يقخو ِمْقرَّ

   ( 4)فيحا مثل ذلظ.

                                                           

 .20لحداف بغ ثابت في ديػانو، ص ،البيت مغ الػافخ (1)
 .2/336انطخ: البحخ السحيط،  (2)
 .239، صالكامل، المخؼء الكيذ في ديػانو البيتاف مغ (3)
 .2/240بحخ السحيط، انطخ: ال (4)
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ائل كعادتو عّزج القصاع الشحػّؼ ببيتيغ مغ الذعخ، لع يأبو أبػ حيَّاف بحكخ الق
بيتاف مغ شعخ امخغ الكيذ؛ ومغ ثع فتعزيجه في مشيجو في التعزيج الذعخّؼ، وال

 عار مغ عرخ االحتجاج.بأش

 جح مج  حج  ٱُّٱ: جلَّ وعالتػجيو قػلو  -أيًزا–مغ ىحا الشسط التعزيجؼ و  
 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح
رت؛ ٦٧البقرة:  َّ  خف معجغ جع ة فة إذا كانت مشفيَّ ؛ ألفَّ الرصفة البقخة تكخَّ

 قاؿ الذاعخ: وجب تكخارىا، كسا (الػ)ب

 (1)وفتياف صجؽ ال ضعاؼ وال ُعْدؿ

   (2)غيخ مكخرة فبابيا الذعخ. تفإف جاء

بيت شعخّؼ(، عّزج تكخار الرفة في اآلية بالذاىج الذعخّؼ السدانج )عجد  
لدىيخ عجد  ، بيت وىػباسع الذاعخ، مدتخجًما عبارة: )قاؿ الذاعخ(دوف الترخيح 

 شػاىج عرخ االحتجاج.تعزيجه  التـد في بغ أبي سمسى، وبحلظ يكػف 

 َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٱُّٱ: تػجيو قػلو -أيًزا-ومشو 

(  إمَّا عمى إسقاط حخؼ الجخّ  (الصالؽ)شرب ف؛ ١١٨البقرة:  )عمى(؛ ألفَّ الفعل )عـد
 يتعجَّػ بػ)عمى(، كسا قاؿ: 

    (3)عدمُت عمى إقامة ذؼ َصَباحِ 
                                                           

وفي لداف العخب )حذر( بخواية:  ،85، صعجد بيت مغ الصػيل لدىيخ بغ أبي سمسى في ديػانو (1)
ػنيا بالسذخفيَّة والقشا     وفت  القريجة نفديا في ديػاف زىيخ: ياِف صجٍؽ ال ِضعاٌؼ وال ُنْكُل، وفي يحذ 

 .84اٌؼ وال ُعْدُؿ، ديػاف زىيخ بغ أبي سمسى، صإذا فدعػا شاروا إلى مدتغيثيع     شػاؿ الخماح ال ضع
 .1/416انطخ: البحخ السحيط،  (2)
، 1/227نذ بغ مجركة في الكتاب،ألمغ الػافخ، وعجده: )ألمخ ما ُيَدّػد مغ يدػد(، وىػ شصخ بيت  (3)

 .3/23، والخرائز، 4/435، والسقتزب 1/86، وأمالي ابغ الذجخؼ، 1/476وخدانة األدب، 
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( معشى )نػػ(.    (1)وإما عمى تزسيغ )عـد

جييو في اآلية بالذاىج الذعخّؼ السدانج )شصخ بيت شعخّؼ(، دوف أف ج تػ عّز  
  يرخِّح باسع الذاعخ، مدتخجًما عبارة: )قاؿ(.

ج بيا القصاع التي عزَّ  الخئيدة أحج السرادر أفَّ الذعخ العخبيّ يدتشتج 
خح لع ير ، لكغَّ مشيجو في التعزيج الذعخؼ أنَّوالشحػّؼ في البحخ السحيط ألبي حيَّاف

قػؿ  –سا استخجـ عبارتيغ، ىسا: )قاؿ الذاعخ إنَّ  ، أو لع يحكخ اسسو؛ع الذاعخباس
ج ببيت شعخّؼ كامل في مػاضع، وبذصخ بيت )صجر او عجد( الذاعخ( ، وقج عزَّ

جاتو الذعخيَّة لذعخاء مذيػريغ مغ  في مػاضع أخخػ، وىػ رغع ذلظ أغمب معزِّ
سالـ(، مثل: امخغ الكيذ، وزىيخ بغ عرخ االحتجاج )الجاىمّي والسخزـخ وصجر اإل

جات في  أبي سمسى، اف بغ ثابت، ومغ ثعَّ فالذعخ يقاسع القخآف في عجد السعزِّ وحدَّ
 البحخ السحيط، رغع أفَّ القخآف في السختبة األولى مغ حيث الختبة.

 

  :التعزيد الذعري  ثشائي الذاىد -2

تػجيو قػؿ هللا تعالى:  ، ومغ ذلظفي البحخ السحيط الشسط التعزيجؼّ  اكُثخ ىح

، ٨البقرة:  َّ ٰذ حيخي جي  يه مهىه جه ين ىن من خن ُّٱ
( بالشرب حساًل عمى فعل يجؿ  ي: )غذاوةً الزبّ عاصع فيسا روػ عغ السفزل قخأ 

 قخاءة الشرب مغ باب: تجوقج خخِّ عميو )ختع(، تقجيخه: وجعل عمى أبرارىع غذاوة؛ 

   (2)ا سيًفا ورمًحامتقمجً 

                                                           

 .2/194البحخ السحيط، انطخ:  (1)
ؿ: يػا ليػت زوجػظ قػج غػجابْ لعبػج هللا بػغ الدَّ مجػدوء الكامػل، وىػػ مػغ بيت عجد ( 2) : : انطػخَعػخػ، وشػصخه األوَّ

َبْعػػػػخػ  ومدػػػػخ(، والكامػػػػل، لمسبػػػػخِّد،  -، ودوف ندػػػػبة فػػػػي لدػػػػاف العػػػػخب )زجػػػػج 32، صشػػػػعخ عبػػػػج هللا بػػػػغ الدَّ
ػػز، البػػغ ِسػػْيَجه، 836، 477، 432ص بخوايػػة: )ورأيػػُت  1/121ومعػػاني القػػخآف، لمفػػخَّاء، ،4/136، والُسَخرَّ
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 وقػؿ اآلخخ:

      (    1)ارًداا وماًء بعمفتيا تبشً 

    (2).فيحا مثل ذلظ

ؿ مشيسا لعبج هللا بغ  ج تخخيج الشرب بذاىجيغ مغ أشعار العخب، األوَّ عزِّ
، ولحلظ لبعس بشي دبيخأو سج أالدَّبعخػ، والثاني دوف ندبة أو مشدػب لبعس بشي 

جات أحاديَّة ا ؿ، لسرجر )الذعخ(، ثشائيَّة الذاىج، وقج اكتفى بفالسعزِّ عجد البيت األوَّ
 لترخيح بالقائل.وصجر البيت الثاني، دوف ا

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱقػلو تعالى:  ػجيوفي ت كسا جاء ىحا الشسط التعزيجؼّ  

البقرة:  َّ مث من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

تػسط خبخ )ليذ(  ، ذكخ أبػ حيَّاف أفَّ قخاءة الجسيػر أولى مغ وجو، ىػ أفَّ ٢٨٨
بػ)ما(، أؼ أراد يَّغ أفَّ ابغ درستػيو مشع ذلظ؛ تذبيًيا ليا بيشيا وبيغ اسسيا قميل، ثع ب

وىػ محجػج بيحه القخاءة  ،الحكع عمييا بأنَّيا حخؼ، كسا ال يجػز تػسيط خبخ )ما(
 الستػاتخة، وبػرود ذلظ في كالـ العخب، قاؿ الذاعخ: 

 (1)فميذ سػاًء عالع وجيػؿُ      يعوعش االشاس عشَّ  سمي إف جيمتِ 
                                                                                                                                                    

، وأمػػػػالي ابػػػػغ 51، 2/50، والسقتزػػػػب،488ص، ، واإلنرػػػػاؼ2/433خرػػػػائز،زْوَجػػػػِظ فػػػػي الػػػػػغى(، وال
ة، البغ خالػيو، ص83، 3/82الذجخؼ،  . 214، وتأويل ُمذكل القخآف، ص67، والُحجَّ

الػػة عيشا1) ىػػا، وىػػػػ لػػبعس بشػػي أسػػػج فػػي معػػاني القػػػخآف، ( صػػجر بيػػت مػػغ الخجػػػد، وعجػػده: حتػػى شػػػتت ىسَّ
، 488، صندػػػبة فػػػي اإلنرػػػاؼ ، ودوف 3/124ي القػػػخآف، لمفػػػخَّاء،، ولػػػبعس بػػػغ دبيػػػخ فػػػي معػػػان1/14لمفػػػخَّاء،

 .140، 3/139، وِخدانة األدب،2/433والخرائز،
لدالـ عبج ىػ(، تح: عبج ا546تانطخ: السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد، البغ عصية األنجلدي ) (2)

الُحجَّة ، و 1/177البحخ السحيط، ، و 1/89ـ، 2001، 1الذافي دمحم، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشاف، ط
ىػ(، حققو: بجر الجيغ قيػجي، وبذيخ 377 تلمقخَّاء الدبعة، ألبي عمّي الحدغ بغ عبج الغفار الفارسّي )

 .310، 1/309، ـ1993تخاث، دمذق، بيخوت، جػيجاتي، راجعو ودققو/ عبج العديد َرَباح، دار السأمػف لم
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 :وقاؿ اآلخخ

ؿأليذ عطيسً    (2)ا أف ُتمعَّ ُممسًَّة     وليذ عميشا في الخصػب معػَّ

 (3)فيحا مثل ذلظ.

والثاني لعخوة بغ  ،ؿ لذاعخ ييػدؼّ وَّ األ ،فجاء تعزيجه ببيتيغ مغ الذعخ 
جو في التعزيج ، وقج تجمَّى مشيالعرخ الجاىميالرعاليظ في شعخاء  ، أحجالػرد

ج د جاالذعخؼ باإلفراح عغ السعزِّ ت وف ذكخ قائمو أو دوف ندبة، رغع كػف السعزِّ
 مغ أشعار عرخ االحتجاج.

ثشائي الذاىج في تخخيج قػلو تعالى:  الذعخؼّ  جاء ىحا الشسط التعزيجؼّ كسا 

 ،١١٣البقرة:  َّ ٰى   اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ
؛ والتقجيخ: وال تعدمػا عمى عقجة خؼ الجخّ ُخخِّج نرب قػلو: )عقجة( عمى إسقاط ح

ا الطيخ والبصغ؛ أؼ عمى الطيخ كاح، وحكى سيبػيو قػؿ العخب: ضخب زيجً الش
 والبصغ، وقاؿ الذاعخ:

   ( 4)ُو     حتى أناؿ بو كخيَع السأكلولقج أبيت عمى الصَػػ وأَضم  

؛ إذ أصل السعشى: )وأضل  عميو(، فححؼ )عمى( ووصل الفعل إلى الزسيخ فشربو
 الذاعخ:ىحا الفعل أف يتعجَّػ بػ)عمى(، قاؿ 

 (5)عدمُت عمى إقامة ذؼ صباٍح     ألمخ ما ُيَدّػُد مغ يدػدُ 

                                                                                                                                                    

في شخح ديػاف  وقيل لمدسػأؿ بغ عاديا الييػدؼ، عبج الخحيع الحارثي،البيت مغ الصػيل، لعبج السمظ بغ  (1)
 .  92، صلمسخزوقيالحساسة، 

  97صالبيت لعخوة بغ الػرد في ديػانو بخواية )وليذ عميشا، في الحقػؽ، معػؿ(،  (2)
 .2/4خ السحيط، انطخ: البح (3)
 ،والخرائز، 2/46وأمالي ابغ الذجخؼ، ، 127صمتبخيدؼ، للعشتخة في شخح ديػانو،  ،البيت مغ الكامل (4)
1/344. 
 البيت سبق تخخيجو. (5)
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   ( 1)فيحا مثل ذلظ.

عّزج القصاع الشحػّؼ بذاىج لعشتخة، أحج شعخاء السعمَّقات، ومغ شعخاء عرخ  
 االحتجاج.

 مئ خئ حئ  جئ يي ُّٱتػجيو قػلو جلَّ وعال:  -أيًزا-ومغ ذلظ 
ؿ )أف تكت؛ فالسرجر الس١٧١البقرة:  َّ خم خبمب حب جب هئ بػه( في مػضع ؤوَّ

ج أبػ حيَّاف ذلظ بقػؿ  نرب عمى السفعػؿ؛ ألّف الفعل )سئع( متعج بشفدو، وقج عزَّ

 الذاعخ: 

 (2)ا ال أبا لظ يدأـِ سئسُت تكاليف الحياة ومغ يعر     ثسانيغ عامً 

ف السرجر )أف تكتبػه( في مػضع نرب ػ الفعل )سئع( بحخؼ جخ، فيكػ وقيل يتعجَّ 
والخميل، ومسَّا يجؿ  الحخؼ، أو في مػضع جخ عمى الخالؼ بيغ سيبػيو عمى إسقاط 

 عمى تعجيتو بحخؼ جخ قػؿ الذاعخ:

  ( 3)ولقج سئست مغ الحياة وشػليا     وسؤاِؿ ىحا الشاس كيف لبيجُ 

     ( 4)فيحا مثل ذلظ.

القصاع  الخئيدة في تعزيجأحج السرادر  بيّ أفَّ الذعخ العخ يدتشتج مسَّا سبق 
إنسا  ، أو لع يحكخ اسسو؛كشَّو لع يرخح باسع الذاعخبحخ السحيط، لحػّؼ في الالش

قػؿ الذاعخ(، وكأنَّو لع يأبو بقائل البيت، إنسا  –استخجـ عبارتيغ، ىسا: )قاؿ الذاعخ 
 يختكد عمى تعزيج الػجو الشحػّؼ في القخآف بقػؿ العخب السشطػـ.

                                                           

 .2/239انطخ: البحخ السحيط،  (1)
 .110لدىيخ بغ أبي سمسى في ديػانو، ص ،البيت مغ الصػيل (2)
 .64بيعة العامخؼ، في ديػانو، صالبيت مغ الكامل، لمبيج بغ ر  (3)
 .2/367انطخ: البحخ السحيط،  (4)
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خ االحتجاج، األّوؿ لدىيخ بغ فقج عّزج القصاع الشحػّؼ ببيتيغ مغ شعخاء عر
اني لمبيج بغ ربيعة العامخ، وبحلظ ففي أغمب األحياف لع يخخج أبي سمسى، والث

التعزيج الذعخّؼ عغ شعخاء عرخ االحتجاج واالستذياد، مثل: زىيخ بغ أبي سمسى، 
اد، وعخوة بغ الػرد، ولبيج بغ ربيعة، وحداف بغ ثابت، وامخغ الكيذ، وعشتخة بغ شج

ج بيتً وعبج هللا ا أو بيتيغ أو شصخ بيت )صجًرا كاف  بغ الدَّبعخػ ... سػاء أكاف السعزِّ
 أو عجًدا(.

 

 
 
 

 رابًعا: التعزيد الشثرّي:
ة )أقػاؿ العخب ولغاتيع( رافًجا مغ روافج تعزيج القصاع تعج  الشرػص الشثخيَّ  

ز بيا آراءه وتػجيياتو طفي البحخ السحي الشحػؼّ  الشطخ إلى ف دو ودعَّسيا ؛ إذ عدَّ
محىب مغ رواىا، برخيًّا كاف أو كػفيًّا أو غيخىسا؛ إنَّسا احتج بكلِّ ما رواه أحج الثقات 

 مغ العخب.
دات الشثريَّة: يقرج بيا القػؿ أو الحكسة أو الميجة العخبيَّة أو السثل،  والسعزِّّ

جات شػاىجالحؼ جيء بو تأكيًجا لػجو نح تأكيج أو  ػّؼ وتعزيًجا لو؛ فتكػف ىحه السعزِّ
 أو زيادة تػضيح أو تقخيخ.تعديد أو تجعيع أو تأييج أو تقػية 

في البحخ  وقج حلَّ الشثخ في السختبة الخابعة مغ تعزيج القصاع الشحػؼّ  
جاالسحيط ج بالسعزِّ ج القصاع الشحػّؼ بالسعزجات الشثخيَّة، مثمسا ُعزِّ ت ؛ إذ ُعزِّ

 الذعخيَّة.
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 ىي:البحخ السحيط، في ثالثة أنػاع، وجاء التعزيج بالشثخ العخبي في 

 األقػاؿ الشثخيَّة. -1
 األمثاؿ. -2
 الميجات العخبيَّة. -3
 أقػاؿ الرحابة )األثخ(. -4

 زب  رب يئ ىئ ٱُّٱتػجيو قػؿ هللا تعالى:  تعزيج الشثخؼّ الفسغ 
بسعشى  ، بيَّغ أبػ حيَّاف أفَّ )لػ( ىحه١١٢البقرة:  َّ ين ىبيب نب مب

ج تػجييو ىحا ب الذاىج الشثخؼ: )رّدوا الدائل ولػ بطمف شاة )إْف( الذخشية، ثع عزَّ
  (1)حخؽ(.م

جات الشثخيَّة )  يه ىه ٱُّٱفي تػجيو قػؿ هللا تعالى:  (السثلومغ السعزِّ

فيحتاج إلى  ؛لذخط، قػلو )فصل( جػاب ا١٦٣البقرة:  َّ ٰى  خيمي حي جي
أؼ  ؛د مبتجأ مححوؼ الخبخ لجاللة السعشى عميوخِّ ره السبتقجيخ، بحيث تريخ جسمة، فقجَّ 

ىحا  يا جاءت في جػاب الذخط، وذكخ بعزيع أفَّ وابتجؼء بالشكخة ألنَّ  ،يريبيا فصل  
فعيخ في  عيخٌ ذىب  : إفْ السثل غات االبتجاء بالشكخة، ومثمو ما جاء فيمغ مدػِّ 

   (2)الخباط.

ة القػاعج الشحػيَّة، وقج تعجَّدت فتعج  الذػاىج المغػيَّة مرجًرا مغ مرادر تقػي
؛ ولعلَّ أكثخ ما ع وغيخىسار ومغ بيشيا لغات العخب كمغة الحجاز وبشي تسيىحه السراد

                                                           

 .2/174حخ السحيط، انطخ: الب (1)
 .2/325انطخ: البحخ السحيط،  (2)
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يػجج مغ شػاىج في مرادر التخاث العخبي الشحػؼ فيسا يتَّرل بمغات العخب ُيعدػ 
   (1)ػاىج.إلى الحجاز أو تسيع أو االثشيغ معا؛ التِّفاقيسا في كثيخ مغ السػاضع والذ

يخىسا تسيع؛ لتقّجميسا في الفراحة عمى غوقج اىتع العمساء بميجتي الحجاز و 
مغ الميجات العخبيَّة، وألنَّيسا تمتكياف كثيًخا وتختمفاف قمياًل في بعس الطػاىخ 

   (2)المغػيَّة.

وقج ذكخ الديػشي تحت عشػاف: الكبائل التي نقمت عشيا العخبية: أفَّ كالـ 
ثع نقل وثيقة الفارابي التي مشو بسا ثبت عغ القرحاء السػثػؽ بعخبيَّتيع، العخب ُيحتج 

أجػد العخب انتقاًدا لألفرح مغ األلفاظ، وأسيميا عمى المداف نريا: كانت قخير 
عشج الشصق، وأحدشيا مدسػعا وإبانة عسَّا في الشفذ. والحيغ عشيع ُنقمت المغة العخبيَّة، 

وأسج؛  اف العخبّي مغ بيغ قبائل العخب ىع: قيذ وتسيعوبيع اقُتجؼ، وعشيع ُأخح المد
ح ومعطسو، وعمييع ات كل في الغخيب واإلعخاب فإفَّ ىؤالء ىع الحيغ عشيع أكثخ ما أخ

   (3)والترخيف، ثع ُىحيل وبعس ِكشانة وبعس الصائييغ، ولع يؤخح عغ غيخىع ...

ب ابغ جشِّي في خائرو باًبا، عشػانو: باب اختالؼ المغات وكّميا  وقج بػَّ
ة، بيَّغ فيو أفَّ سعة ا    (4)لكياس تجيد ذلظ وال تحطخه.ُحجَّ

جات الشثخيَّة في القصاع الشحػّؼ ) الميجات العخبيَّة(؛ إذ تعج  ومغ ثعَّ فسغ السعزِّ
 البحخ السحيط ألبي حيَّاف.في التعزيج الخئيدة مغ مرادر الميجات مرجًرا 

                                                           

(1)  ، انطخ: شػاىج لغات العخب في الشحػ، د/ الحديغ الشػر يػسف، مجمة كمية االداب، جامعة الخخشـػ
 .112، 107ـ، ص2003(، ديدسبخ 21العجد )

ـ، 1989، 2القاىخة، طانطخ: شػاىج الذعخ في كتاب سيبػيو، د/ خالج عبج الكخيع جسعة، الجار الذخقية،  (2)
 .392ص

 .101، 100انطخ: االقتخاح في عمع أصػؿ الشحػ، ص (3)
، د.ت، ار، دار الكتب السرخيةانطخ: الخرائز، ألبي الفح عثساف بغ جشي، تح: د/ دمحم عمي الشج (4)
2/10. 
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 ٍّ ٌّ ُّٱو تعالى: قػل تػجيو تعزيج بمغات العخب،الومغ 
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
الزسيخ )ىػ( عائج عمى ، ٩٦البقرة:  َّ نث نتىت مت زت رت  يب

قػلو: )أحجىع( وىػ اسع )ما(، و)بسدحدحو( خبخ )ما( في مػضع نرب، عمى لغة 
أىل الحجاز، وعمى ذلظ يشبغي أف يحسل ما ورد في القخآف مغ ذلظ، و)أف ُيَعسَّخ( 

في  -أيًزا-زوا ، أؼ وما أحجىع مدحدحو مغ العحاب تعسيخه، وجػ فاعل )بسدحدحو(
، أف يكػف )ىػ( مبتجأ وبسدحدحو خبخ، و)أف يعسَّخ( فاعل )بسدحدحو(، ىحا الػجو

  (1)ة.فتكػف )ما( تسيسيَّ 

ومغ ثعَّ يتبيَّغ أفَّ أبا حيَّاف اعتسج في تعزيج القصاع الشحػّؼ عمى الميجات 
ألولى في الفراحة ختبة األولى بمغة أىل الحجاز؛ لكػنيا المغة االعخبيَّة  واعتجَّ في الس

مة عمى غيخىا مغ لغ ات القائل العخبيَّة، ثع أتبع ذلظ بالقبيمة العخبيَّة الفريحة والسقجَّ
 األخخػ التي تمي الحجاز في الفراحة وىي قبيمة بشي تسيع.

لقػؿ الحؼ روؼ التعزيج با :بويقرج و التعزيد باألثر؛  ومغ التعزيج الشثخؼّ 
 ميو وسمع؛ فجيء بو تأكيًجا لػجو نحػّؼ، فتكػف عغ أحج أصحاب الشبي صمى هللا ع

ىحه السعزجات شػاىج تأكيج أو تعديد أو تجعيع أو تأييج أو تقػية أو زيادة تػضيح أو 
 تقخيخ.

ة  فإذا كاف عمساء المغة العخبيَّة قج جعمػا القخآف وكالـ العخب شعًخا ونثًخا ُحجَّ
أحاديث الخسػؿ صمى هللا عميو  الستجالؿ بيا عمى صحة قػاعجىع المغػيَّة، فإفَّ في ا

ثانًيا يجب أف يكػنا أصميغ مغ أصػؿ  -رضي هللا عشيع-وأقػاؿ الرحابة وسمع أواًل، 
االستذياد الشحػّؼ؛ ألفَّ الرحابة كانػا أفرح الشاشقيغ بالعخبيَّة في زمانيع، وكانػا 

وأفعالو  -وسمع صمَّى هللا عميو-أقػاليع تقخيخات رسػؿ هللا  جم يع مغ الحيغ ذكخت في
                                                           

 .483، 1/482البحخ السحيط، انطخ:  (1)
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اعتسج عمساء الذخيعة عمى أقػاليع في مدائل العقيجة أو وصفاتو الخْمكية والخُمكية، و 
الفقو أو التفديخ أو غيخىا، وكانػا يشتسػف إلى قبائل عخبيَّة عخفت بدسػ بيانيا 

   (1)ير في الحروة مشيا.وفراحة لغتيا وبالغة كالميا، وتأتي قبيمة قخ 

ج القصاع اوقج  الشبي صمى هللا عميو  في بعس السػاضع بأقػاؿ لشحػؼّ ُعزِّ

 جخ ٱُّٱقػؿ هللا تعالى:  تػجيوذلظ تأييج ومغ  -رضي هللا عشيع–وسمع وصحابتو  

؛ ٢١٣البقرة:  َّ حق حضخض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ
أؼ: وقاؿ هللا  ؛توبخاليع وذريَّ إ :فقيل فعل األمخ )اتَِّخحوا(؛و باختمف مغ السػاجَ حيث 

 ؛حواخِ أؼ: وقمشا اتَّ  ؛توحوا، وقيل الشبي صمى هللا عميو وسمع وأمَّ خِ تو اتَّ يَّ إلبخاليع وذر 
و قاؿ: وافقت ربي في ثالث فحكخ مشيا وقمت: يا رسػؿ جه ما روؼ عغ عسخ أنَّ ويؤيّ 

و هللا عميو وسمع أنَّ روؼ عغ الشبي صمى كسا ى، خحت مغ مقاـ إبخاليع مرمَّ هللا لػ اتَّ 
فقاؿ: لع أؤمخ  ،ىخحه مرمَّ أفال نتَّ أخح بيج عسخ فقاؿ: ىحا مقاـ إبخاليع، فقاؿ عسخ: 

 (حواخِ اتَّ فعل األمخ )وعمى ىحيغ القػليغ يكػف  ؛بحلظ فمع تغب الذسذ حتى ندلت
   (2).اًل لفعل مححوؼمعسػ 

فجاء التعزيج باألثخ أصاًل مغ أصػؿ التعزيج؛ إذ روؼ عغ عسخ أحج 
مى هللا عميو وسمع، وىع مغ أعمع الشاس بالعخبيَّة؛ فيػ الحؼ اعتخض أصحاب الشبي ص

عمى لحغ أحج الرحابة في كتابتو فأرسل إلى أبي مػسى األشعخؼ يخاشبو قائاًل: 
قبيمة قخير أفرح الكبائل العخبيَّة )قمِّج صاحبظ صػًتا(، إضافة إلى كػنو قخشيًّا، و 

 لداًنا وأقػاىا بياًنا.

                                                           

ماـ بجر الجيغ العيشي في ضػء كتابو عسجة القارؼ شخح انطخ: االستذياد الشحػؼ بأقػاؿ الرحابة عشج اإل (1)
صحيح البخارؼ، د/ دمحم بغ عبج القادر ىشادؼ، مجمة جامعة أـ درماف اإلسالمية، كمية المغة العخبية، العجد 

 .53ـ، ص2016(، 8)
 .1/552خ السحيط، انطخ: البح (2)
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دات ثشائيَّة السردرالسبحث الثاني: ا  لسعزِّّ
ج فييا القصاع الشحػّؼ في البحخ السحيط بسرجريغ اثشيغ مغ ة مػاضع ثسَّ  ُعزِّ

 وجاء ذلظ في ثالثة محاور:، مرادر التعزيج، فجاء التعزيج ثشائي السرجر

 والقخاءات.التعزيج بالقخآف  -1
 التعزيج بالقخآف والحجيث. -2
 سا يمي:وبياف ذلظ فيالتعزيج بالقخآف والذعخ.  -3

 أواًل: التعزيد بالقرآن والقراءات:
ج القصاع الشحػؼّ  سرجريغ مغ مرادر التعزيج، بفي البحخ السحيط  ُعزِّ

 حج مث هت مت ُّٱ قػلو تعالى: تأييج تػجيو ذلظمغ القخآف والقخاءات، و ىسا: 

 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج

زسيخ في طاىخ أفَّ ال؛ فال١٦ - ١٣البقرة:  َّ  مظمل حط مض  خض حض
فحسميسا الذيصاف عمى  :شيسا( عائج عمى )الذجخة( ألنَّو أقخب محكػر، والسعشى)ع

تيسا عغ الذجخة أؼ أصجر الذيصاف زلّ  ؛ة بدببيا، وتكػف )عغ( إذ ذاؾ لمدببلّ لد ا

  يئ ىئ ُّٱوقػلو: ، ٧١الكهف:  َّ حم خكلك حك  جك مق ٱُّٱكقػلو: 

. وقيل ٢٢٤التوبة:  َّ يق  زت رت يب ىب نب مب زب رب
ؿ محكػر، ويؤيّ عائج عمى )الجشَّة( أل إذ يبعج فأزاليسا  ؛)فأزاليسا(جه قخاءة حسدة: نَّيا أوَّ

 جئ يي ىي ُّٱبجليل قػلو:  خة، وقيل عائج عمى الصاعة،الذيصاف عغ الذج

 مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ
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ؾ الزسيخ عائًجا عمى غيخ محكػر إالَّ عمى ما يفيع ؛ فيكػف إذ ذا٢١٢طه:  َّ  هت
 مغ

  (1)معشى قػلو: )وال تقخبا(.

ج القصاع الشحػؼّ  بسرجريغ ىسا القخآف والقخاءات، وقج جاء  ومغ ثعَّ ُعزِّ
ًجا بأكثخ مغ شاىج في السختبة األولى مغ حيث العجد والختبة، ثع جاءت  القخآف معزِّ

ًجا ثانًيا.  قخاءة حسدة معزِّ

 

 انًيا: التعزيد بالقرآن والحديث:ث
ج القصاع الشحػؼّ   جريغ مغ مرادر التعزيج، بسر في البحخ السحيط ُعزِّ

 جخ ُّٱىسا: القخآف الكخيع والحجيث الشبػّؼ، ومغ ذلظ تػجيو قػلو تعالى: 
؛ الػاو في قػلو: ١٧البقرة:  َّ مظ  مسحص خس حس جس مخ

 من خن حن جن ُّٱ: )وكشتع أمػاًتا فاحياكع( واو الحاؿ، نحػ قػلو تعالى
قػلو جلَّ  ونحػ ،٤٣يوسف:  َّ حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري  ُّٱ وعال:
والحاؿ عمى إضسار )قج(؛ أؼ: وقج كشتع أمػاًتا فأحياكع. ، ٤١هود:  َّ  خب حب

وال يتعيَّغ أف تكػف جسيع الجسل مشجرجة في الحاؿ، إذ يحتسل أف يكػف الحاؿ قػلو: 
)كيف تكفخوف باهلل وقج خمقكع(، فعبَّخ عغ  :ياكع( ويكػف السعشى)وكشتع أمػاًتا فاح

الى: )وكشتع أمػاًتا فأحياكع(، ونطيخه قػؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع: الخمق بقػلو تع

                                                           

 .1/314انطخ: البحخ السحيط،  (1)
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ا وىػ خمقظ(؛ أؼ إف مغ أوججؾ بعج العجـ الرخؼ حخّؼ أالَّ تكفخ  )أف تجعل هللا نجًّ
خاع ثع نعسة االصصشاع، وقج شسل الشعستيغ االخت و ال نعسة أعطع مغ نعسةبو؛ ألنَّ 

  (1)؛ ألفَّ باإلحياء حرمتا.قػلو تعالى: )وكشتع أمػاًتا فاحياكع(

 

ج القصاع الشحػؼ بالقخ   ف والحجيث، وجاء التعزيج بالقخآف في آومغ ثعَّ ُعزِّ
 ، تبعو التعزيج بالحجيث الشبػّؼ.في السختبة الػلى مغ حيث الختبة والعجد شاىجيغ

 

 ا: التعزيد بالقرآن والذعر:ثالثً 

، لع يكتف فييا بسرجر واحج البحخ السحيطتػجيييَّة نحػيَّة في ثسَّة مػاضع  
جات ثشائيَّة السرجرزيسمغ مرادر التع جت بالقخآف ، إّنسا جاءت السعزِّ ، فعزِّ

 والذعخ مًعا.

ىع ومع أفَّ المغػّييغ القجماء لع يفرمػا مصمًقا بيغ الذعخ والشثخ في تقعيج 
ي في القػاعج؛ بل خمصػا بيشيسا، فميذ مشيع مغ اقترخ عمى االستذياد بالشثخ العخب

القخآف، واألحاديث الشبػيَّة والخصب والخسائل، وغيخ ذلظ مغ نثخ صحَّت ندبتو إلى 
القجماء مغ الفرحاء، بل اعتسجوا في غالب األحياف عمى الذػاىج الذعخيَّة مع قميل 

وىع في ذلظ ححوا ححو سيبػيو في ميمو إلى الذػاىج الذعخيَّة؛ مغ آيات القخآف نادًرا، 
خ السشطػـ أيدخ مغ تحكخ  اعتقاًدا مشو أفَّ  رواية الذعخ أدؽ مغ رواية الشثخ، وأفَّ تحك 

السشثػر، وأفَّ احتساؿ التغييخ والتبجيل في الذعخ أقل مغ احتسالو في السخوؼ مغ 
 (2)الشثخ.

الع مكـخ مػازنة بيغ االستذياد بالقخآف عقج الجكتػر عبج العاؿ سوقج  
األخخػ، بيَّغ فييا أفَّ االستذياد بالقخآف ىػ واالستذياد بالذعخ  ومرادر االستذياد 

                                                           

 .1/275انطخ: البحخ السحيط،  (1)
 .325ـ، ص1966، 3انطخ: مغ أسخار المغة، د/ إبخاليع أنيذ، مكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة، ط (2)
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ؿ ألصػؿ االستذياد ومرادره، وىػ الجعامة التي تختكد عمييا أصػؿ  األصل األوَّ
مغ أفزالو عمى االستذياد األخخػ؛ بل يعج  الذعخ نفدو أثًخا مغ آثار القخآف وفزل 
لقخآف في مػشغ الشحػ والمغة. وقج كاف الشحاة أنفديع يعتقجوف أفَّ الذعخ دوف ا

 (1)االستذياد، وفي مجاؿ بشاء القاعجة.

قج اعتسج أبػ حيَّاف عمى السرجريغ )القخآف والذعخ( في تعزيج القصاع و   

 مل خل ٱُّٱ تػجيو قػلو تعالى:مغ ذلظ الشحػّؼ في السػضع الػاحج بشدب متفاوتة، 

؛ ضاىخ قػلو: )في ١٠البقرة:  َّ ٍّ   ىميم مم خم حم جم يل ىل
ة، وروػ ابغ سابط ىحا ا وىػ قػؿ الجسيػر، وقيل أرض مكّ ياألرض( األرض كمّ 

والالـ  ا إلى الشبي صمى هللا عميو وسمع؛ فتكػف األلفة مخفػعً يا أرض مكَّ التفديخ بأنَّ 

، وقػلو: ٧٠يوسف:  َّ زث ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱنحػ قػلو:  ،لمعيج

 جض مص ُّٱ، وقػلو:  ١٢يوسف:  َّ مق جض  مص خص حص مس  ُّٱ

 ، وكقػؿ الذاعخ:٣صص: الق َّ  حف جع مظ  حط مض خض حض

 (2)فقمت وما لي في سػػ األرض مصمبُ  يقػلػف لي أرض الحجاز ججيبٌة    

    (3)فيحا مثل ذلظ.

ـ عمى الذعخ في   فجاء التعزيج الثشائّي، القخآني الذعخَؼ؛ ولكغَّ القخآف تقجَّ
ببيت  الختبة والعجد؛ إذ عّزج القصاع الشحػؼ ىشا بذاىجيغ مغ القخآف، تالىسا التعزيج

 واحج مغ الذعخ العخبّي.

                                                           

، مؤسدة عمي  (1) جخاح الرباح، انطخ: القخآف الكخيع وأثخه في الجراسات الشحػية، د/ عبج العاؿ سالع مكـخ
 .330، 329ـ، ص1978، 2الكػيت، ط

 ائمو.البيت مغ الصػيل، ولع يعمع ق (2)
 .1/288انطخ: البحخ السحيط،  (3)
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 خل ُّٱفي تػجيو قػلو تعالى:  -أيًزا– وجاء ذلظ الشسط التعزيجؼّ  
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
؛ ػف( بجؿ مغ الفعل: )يدػمػنكع(؛ الفعل: )يحبحِّ ٤٩البقرة:  َّ يه حنخن جن

 مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ الفعل مغ الفعل، نحػ قػلو تعالى:فيحا بجؿ 
 ، وقػؿ الذاعخ:٦٩ - ٦٧الفرقان:  َّ ُّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

   (1)متى تأتشا تمُسع بشا في ديارنا     تجج حصًبا َجْداًل وناًرا  تأججا

    (2)فيحا مثل ذلظ.

ا التعزيج ، مقجمً زيجؼ كثيًخا في البحخ السحيطوقج جاء ىحا الشسط التع
 ومغ تقجيسو التعزيج بالذعخ تػجيوأحياًنا، والعكذ،  الذعخؼّ عمى التعزيج  نيّ القخآ

فسحىب جسيػر  ؛١٦٦البقرة:  َّ مك يب ىب نب مب  زب ٱُّٱ: تعالىػلو ق
لو فييا رزؽ أو ثسخات مغ كلِّ الثسخات، ونطيخه  برخييغ عمى ححؼ مبتجأ، التقجيخ:ال

 في الححؼ قػؿ الذاعخ: 

    (3)خمف رجميو ِبَذغِّ  َتَقْعَقعُ   ظ مغ جساؿ بشي ُأقير   كأنَّ 

ححؼ )جسل( لجاللة )مغ جساؿ( عميو،  التقجيخ: كأنَّظ جسل مغ جساؿ بشي أقير،

 يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱوححفت )ثسخات( لجاللة )مغ كلِّ الثسخات( عميو، وكحلظ قػلو: 

                                                           

 ، وسّخ صشاعة اإلعخاب،2/407،المػامع البيت مغ الصػيل، لُعبيج هللا بغ الحّخ الَجْعفّي في الجرر (1)
، 468، واإلنراؼ، البغ األنبارؼ، ص5/221، وَىْسع اليػامع،3/86، ودوف ندبة في الكتاب،2/676

 . 2/61والسقتَزب،
 .1/351يط، انطخ: البحخ السح (2)
 ، وتاج العخوس )وقر(.126البيت لمشابغة الحبياني في ديػانو، ص (3)



 م(0202–يونيو –)أبريل  37ع                           ني سويفعة بجام –كلية اآلداب  مجلة

 

 (اللغة واألداب) بحوث                                                                                              

      255 

 

أؼ وما أحج مشا، فػ)أحج( مبتجأ مححوؼ و)مشَّا( صفة، ؛ ٢٦٤الصافات:  َّ يق ىق
    (1)ج )إالَّ( جسمة خبخ السبتجأ.وما بع

 ىف يث ىث ٱُّٱؿ هللا تعالى: تػجيو قػ  -أيًزا– ومغ ىحا الشسط التعزيجؼ 
ال  (؛ فأعيج الزسيخ في )مذخبيع( عمى معشى )كلّ ٦٠البقرة:  َّ  رن  ىقيق يف

عمى لفطيا، وال يجػز أف يعػد عمى لفطيا فيقاؿ: مذخبو؛ ألفَّ مخاعاة السعشى ىشا 
( قج أضيفت إلى نكخة ومتى أضيفت إلى نكخة وجب مخاعاة السعشى الزمة، ألفَّ )كلّ 

  مي زي ري ٰى ُّٱإليو في عػد ضسيخ وغيخه، قاؿ تعالى: فتصابق ما أضيف 
 ، وقاؿ الذاعخ:٨٢اإلسراء:  َّ هب مب نيىي

 (2)قاربػا قيج فحميع      ونحغ حممشا قيجه فيػ ساربُ  وكّل أناسٍ 

 وقاؿ:

 (3)وييية ترفخ  مشيا األناملُ سػؼ تجخل بيشيع     دُ  وكّل أناسٍ 

 ٢٧٣آل عمران:  َّ مج  ريزي ٰى ين ىن ٱُّٱوقاؿ تعالى: 

     (4)وتقػؿ: كّل رجميغ يقػالف ذلظ. 

عّزج القصاع الشحػّؼ بسرجريغ مغ مرادر التعزيجىسا: القخآف والذعخ، 
فحكخ مغ القخآف شاىجيغ دوف االلتداـ بتختيب الدػر في السرحف؛ إذ بجأ بسعزج مغ 

                                                           

 .327، 2/326انطخ: البحخ السحيط،  (1)
 (.البيت لألخشذ بغ شياب التغمبي في لداف العخب )سخب(، وجسيخة المغة، )بخس (2)
 .143البيت مغ الصػيل، لمبيج بغ ربيعة في ديػانو، ص (3)
 .1/392سحيط، انطخ: البحخ ال (4)
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جيغ سػرة ا ط اآليتيغ معزِّ ج مغ سػرة آؿ عسخاف، ويتػسَّ إلسخاء، ثع ختع بسعزِّ
 شعخييغ.

 لك اك يق ُّ: عالىهللا تتػجيو قػلو  مغ ىحا الشسط التعزيجؼّ و  
، ححؼ جػاب ٢٦٣البقرة:  َّ  ىن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك

 ٌّ ٰى ٱُّٱ)لػ( لفيع السعشى، وذلظ كثيخ في القخآف وفي لداف العخب، قاؿ تعالى: 

 مث هت مت ٱُّٱ وقاؿ:، ٣٢سبأ:  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ، وقاؿ:١٨األنعام:  َّ  ُّـ هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث

 مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ

 ، وقاؿ امخؤ الكيذ:١٢الرعد:  َّ مب ىثيث نث

 (1)سػاَؾ ولكغ لع نجج لظ مجفعا     وؾ لػ شيء أتانا رسػلُ جَّ جِ و 

    (2)فيحا مثل ذلظ.

ػّؼ بسرجريغ مغ مرادر التعزيج، ىسا: القخآف والذعخ، عّزج القصاع الشح
ىج دوف االلتداـ بتختيب الدػر في السرحف؛ إذ بجأ بسعزج فحكخ مغ القخآف ثالثة شػا 

ج مغ سػرة األنعاـ التي تدبق سبأ في تختيب السرحف، ثع  مغ سػرة سبأ، تاله معزِّ
مة  ج مغ سػرة الخعج الستقجِّ عمى سبأ في تختيب السرحف، ختع التعزيج القخآنّي بسعزِّ

ج شعخّؼ في السختبة الثانية مغ حيث الخ  تبة والعجد، وىػ بيت امخغ ثع جاء بسزِّ
 الكيذ؛ وبحلظ يكػف التـد في تعزيجه بذػاىج عرخ االحتجاج.

                                                           

َؾ(، ص (1)  .242البيت مغ الصػيل، المخغ الكيذ في ديػانو، بخواية )أِججَّ
 .1/646انطخ: البحخ السحيط،  (2)
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 َّ مب حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱتػجيو قػلو تعالى:  -أيًزا– ومغ ذلظ

 َّ زث زت رت يب ٱُّٱالى: الفعل )ألقى( يتعجَّػ بشفدو كسا قاؿ تع، ٢٩٣البقرة: 

 ، وقاؿ الذاعخ: ٤٣الشعراء: 

 (1)غَّ َعْػرات الثغػر ضالمياجَ وأ  ا في كافخ   حتى إذا ألقت يجً 

 وجاء مدتعسال بالباء في ىحه اآلية. وكقػؿ الذاعخ:

 (2)ا ما ُيسخ  وما ُيْحميشً و الفتى استكانة     مغ الجػع وىْ وألقى بكفي

تعساليغ فالباء زائجة عشج أبي عبيجة وقػـ، والتقجيخ: وال وإذا كاف )ألقى( عمى ىحيغ االس
 تيمكة، ويكػف عبخ باليج عغ الشفذ كأنو قيل: وال تمقػا أنفدكع إلىتمقػا أيجيكع إلى ال

 التيمكة، وقج زيجت الباء في السفعػؿ، كقػلو:

ػرِ س  (3)ػُد السحاجخ ال يقخأَف بالد 

   (4)أؼ ال يقخاَف الدػَر.

ج القخآني، عّزج القصاع ال شحػّؼ بسرجريغ، ىسا: القخآف والذعخ، فبجأ بالسعزِّ
جات شعخيَّة، وىشا جاء القخآف في السختبة األولى في التعزيج مغ ثع تاله بثالثة  معزِّ

 حيث الختبة، أمَّا الذعخ فقج جاء في السختبة األولى مغ حيث العجد.

 ين ىن نن ُّٱومغ ىحا التعزيج ثشائي السرجر تػجيو قػلو تعالى:  
 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى

                                                           

 .231البيت مغ  الكامل، لمبيج بغ ربيعة )معمقتو( في ديػانو، ص (1)
 يػؿ القائل.مج (2)
 .122وىػ لمخاعي الشسيخؼ في ديػانو، صشصخ بيت مغ البديط ، وصجره: ُىغَّ الحخائخ ال ربَّات أخسخة،  (3)
 .2/79انطخ: البحخ السحيط،  (4)
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 و عجو؛ الحتساؿ أف يفيع أفَّ ت بأنَّ أا، ولع ياسع هللا ضاىخُ ، جاء ٩٧البقرة:  َّ خئ
أو عائج عمى أقخب محكػر وىػ  ،الزسيخ عائج عمى اسع الذخط فيشقمب السعشى

ا ست شيئً العخب إذا فخَّ  ألفَّ  ؛فأضيخ االسع لدواؿ المبذ أو لمتعطيع والتفخيع ؛ميكاؿ

 ىف يث ىث  نث مث رثزث يت ٱُّٱ: قػلو ومشو ،ـتو باالسع الحؼ تقجّ ر كخَّ 
، ٦٠الحج:  َّ ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف

 وقػؿ الذاعخ:

 (1)ال أرػ السػت يدبق السػت شيء

   (2)فيحا مثل ذلظ.

ج القخآنّي، عّزج القصاع الشحػّؼ بسرجريغ ، ىسا: القخآف والذعخ، فبجأ بالسعزِّ
ج شعخؼ، شصخ بيت ش عخؼ )صجر البيت(، وقج جاء القخآف في السختبة ثع تاله معزِّ

ج الذعخؼ األولى في التعزيج مغ حيث الختبة ج القخآني مع السعزِّ ، مع تداوؼ السعزِّ
 في العجد دوف تفاوت. 

 

                                                           

، 56، صوديػان في لَعِجّؼ بغ زيج وعجده: نغَّز السػت ذا الِغشى والفقيخا، وىػ ،الخفيف مغشصخ بيت  (1)
، وإمالء ما 1/66، ودوف ندبة في الخرائز،1/56، ولدػاد بغ ُعجّؼ في الكتاب،1/181والجّر السرػف،

، وُمغشي 1/179، وِخدانة األدب،66، صعخاب والقخاءات في جسيع القخآفبو الخحسغ مغ وجػه اإل مغَّ 
 .6/695المبيب،

 .491، 1/490انطخ: البحخ السحيط،  (2)
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دة السرادر دات متعدِّ  السبحث الثالث: السعزِّّ

لع يقترخ تعزيج القصاع الشحػّؼ في البحخ السحيط عمى مرجر واحج مغ  
ر التعزيج فحدب في السػاضع كمِّيا، وال عمى مرجريغ اثشيغ؛ إنَّسا تعجَّدت مراد
 : بالقخآف والذعخ والشثخ.االتعزيج ثالثيًّ فجاءت  در التعزيج في بعس السػاضع،مرا

بصائفة مغ مرادر التعزيج، ج القصاع الشحػّؼ في بعس السػاضع لقج عّز 
 ىا عغ اآلخخ.قج تتكافأ السرادر وقج يديج أحجكمِّو ذلظ وفي 

 )بالقرآن والذعر والشثر(: :التعزيد الثالثيّ  -
ج القصاع ا  لشحػّؼ في بعس السػاضع في البحخ السحيط بثالثة مرادر ُعزِّ

 ٰر ٱُّٱمغ مرادر التعزيج، ىي القخآف والذعخ والشثخ، وذلظ في تػجيو قػلو تعالى: 

، ٧البقرة:  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
مشيغ( زائجة، والسػضع نرب ألفَّ )ما( حجازيَّة، وأكثخ لداف الباء في قػلو: )بسؤ 

: جاء الشرب في القخآف في قػلوبالباء، وجاء القخآف عمى األكثخ، و الحجاز جّخ الخبخ 

 ٰرٰى ٰذ يي ٱُّٱ، وقػلو تعالى:  ١٢يوسف:  َّ ِّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ

 الَّ قػؿ الذاعخ:، وأمَّا في أشعار العخب فدعسػا أنَّو لع يحفع مشو إ١المجادلة:  َّ يب

ةٍ   ىاأفػادَ  ترُل الجيػُش إليكعُ      وأنا الشحيُخ ِبِحخَّة ُمْدَػدَّ

 (1)أبشاؤىا متكشِّفػف أباُىُع     َحِشقػا الرجور وما ُىُع أوالُدىا

                                                           

 .302/ 1غ مالظ، مجيػؿ القائل في شخح ابغ عقيل عمى ألفية اب (1)
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وال تختز زيادة الباء بالمغة الحجازيَّة، بل تداد في لغة تسيع خالًفا لسغ مشع ذلظ، 
ألنَّو و  ،)بسؤمشيغ( في مػضع نرب ألفَّ القخآف ندؿ بمغة الحجازوإنَّسا ادَّعيشا أف قػلو: 

 مغ الخبخ ضيخ الشرب فيو.    حيغ ححفت الباء

جات، أّوليا تختيًبا الشثخ: لقج اعتسج أبػ حيَّاف ثالثة مع  )الميجات(، وثانييا: زِّ
ؿ وىػ ، خآفالق  .ذعخال :، وآخخىاالتختيبخه عغ الشثخ في رتبة رغع تأخّ عجًدا و األوَّ

 حف ُّٱفي تػجيو قػؿ هللا تعالى:  -أيًزا– تعزيجالوقج تعجَّدت مرادر  

، يجػز عمى رأؼ الكػفييغ أف ٤٧البقرة:  َّ  جن خك حك جك مق حق مف خف

لجاللة ما قبمو يكػف ثع رابط وال تكػف الجسمة صفة، بل يزاؼ إلييا )يػـ( مححوؼ 
( لجاللة )يػًما( عميو فيريخ عميو، والتقجيخ: )واتَّقػا يػًما يػـ ال تجدؼ( فُححؼ )يـػ

 َّ زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ: السححوؼ في اإلضافة نطيخ السمفػظ بو في نحػ قػلو

االنفطار:  َّ  مت مبهب خب حب جب هئ مئ ُّٱ، ونطيخ قػلو: ١٣المرسالت: 

بجؿ  نػعو: (بجالً )تحتاج الجسمة إلى ضسيخ، ويكػف إعخاب ذلظ السححوؼ  فال ؛٢٩
 ومشو قػؿ الذاعخ: ،مغ كلّ  كلّ 

 (1) أعطًسا دفشػىا     بدجدتاف شمحِة الصمحاتِ رحع هللا

ع شمحِة، وقج قالت العخب: )يعجبشي اإلكخاـ عشجؾ بخفس )شمحة(، التقجيخ: أعطُ 
سعج( بشيَّة يعجبشي اإلكخاـ إكخاـ سعٍج، وحكى الكدائي عغ العخب: )أشعسػا لحًسا 

ما وهللا لػ تعمسػف سسيًشا شاٍة ذبحػىا( أؼ: لحع شاٍة، وحكى الفخَّاء عغ العخب: )أ
مع الكبيخة سشو، فححؼ العمع، الكبيخِة سشة الجقيق عطسو( عمى تقجيخ: لػ تعمسػف ع

ؿ.   (2)الثاني اعتساًدا عمى األوَّ

                                                           

خ( بجال مغ )رحع(، صالبيت مغ الخفيف، لعبيج هللا بغ قيذ الخقيَّات، في ديػان (1)  .20و، بخواية )نزَّ
 .1/347انطخ: البحخ السحيط،  (2)
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ج التػجيو الشحػّؼ بثالثة مرادر، ىي القخآف والذعخ والشثخ،   ومغ ثعَّ عزِّ
ليا في الختبة التعزيج القخآنّي، وجاء مشو شاىجاف، وثان ييا في الختبة والعجد: أوَّ

ليا في العجد: التعزيج الشثخّؼ، وىػ ما حكي  التعزيج الذعخّؼ، وآخخىا في الختبة وأوَّ
 مغ العخب مغ الكالـ السشثػر؛ حيث جاء مشو ثالثة شػاىج. 

 

 نائج البحث: -
دات القطاع الشحوّي في البحر السحيط البحث في مػضػع: تسخَّس  معزِّّ

 ، عغ الشتائج اآلتية:ة نسوذًجا(ألبي حيَّان )سورة البقر 

جات عغ الذػاىج؛ فالذاىج الشحػؼّ  -1 أتي بو الشحاة لمتقعيج وىػ يسثِّل  تختمف السعزِّ
ؿ جات أمَّا ؛السدتػػ األوَّ خوف مغ أجل غخض آخخ  فقج السعزِّ ساقيا الشحاة والسفدِّ

واإليزاح ىػ التقػية والتأكيج والسدانجة والجعع والتعديد والتأييج وزيادة البياف 
 والتقخيخ، وىي تسثِّل السدتػػ الثاني.

در االستذياد نفديا، مع اختالؼ الػضيفة قج تبجو مرادر التعزيج ىي مرا -2
بيشيسا، فسرادر االستذياد يؤتى بيا مغ أجل االستذياد عمى رأؼ نحػؼ أو 
قاعجة نحػيَّة؛ بيشسا مرادر التعزيج يؤتى بيا لتعزيج شاىج؛ مغ أجل التأكيج 

ػية والتعديد والجعع والتأييج واالستئشاس وزيادة التػضيح، ال مغ أجل والتق
 د.االستذيا

عّزج القصاع الشحػّؼ في بعس السػاضع في البحخ السحيط بسرجر واحج:  -3
الشثخ(، وفي مػاضع ثانية عّزج بالجسع بيغ  –الذعخ  –القخاءات  –)القخآف 

ج ب صائفة مغ مرادر مرجريغ مغ مرادر التعزيج، وفي مػاضع أخخػ عزِّ
 حجىا عغ اآلخخ.ديج أفي تتفاوت التعزيج، وفي ذلظ كمِّو قج تتكافأ السرادر وقج

يتَّدع مشيج أبي حيَّاف في التعزيج القخآنّي لمقصاع الشحػّؼ، بأحاديَّة السرجر  -4
د الذاىج )ثشائّي  فمع يكغ التعزيج القخآني  رباعّي(، –ثالثّي  –)القخآف(، مع تعج 
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حيط مغ قبيل التعزيج أحادؼ السرجر )القخآف(، أحادؼ الذاىج في البحخ الس
ده.تجاوز ذلظ إلى )شاىج واحج(؛ إنسا   أحادية السردر مع ثشائيَّة الذاىد أو تعدُّ

بعجـ التداـ تختيب الدػر في السرحف   أبي حيَّاف في التعزيج القخآنيّ  يتَّدع مشيج -5
ج  في أثشاء التعزيج، وعجـ االلتداـ بتختيب اآليات في الدػرة الػاحجة؛ ألنَّو عزَّ

( مغ الدػرة 28البقخة باآلية رقع ) ( مغ سػرة266التػجيو الشحػؼ في اآلية رقع )
 نفديا.

ليسا:استشتج الباحث في أثشاء بحث ضاىخة التعزيج في القصاع الشحػّؼ أمخيغ،  -6  أوَّ
تيب التشػ ع في تخ  وآخرىسا:التفاوت بيغ مرادر التعزيج في عجد الذػاىج. 

جات ثشائيَّة السرجر.  السعزِّ
تي عّزج بيا القصاع الشحػّؼ في البحخ يعج  الذعخ العخبّي أحج السرادر الخئيدة ال -7

د البيت( عجُ  –صجر البيت  –البيتيغ  –السحيط، إذ كاف لمذاىج الذعخؼ )البيت 
في تعزيج الػجو الشحػّؼ، دوف الترخيح باسع الذاعخ، إنسا استخجـ  رئيذدور 
 بشدبةقػؿ الذاعخ(، وكأنَّو لع يأبو  –حيَّاف عبارتيغ، ىسا: )قاؿ الذاعخ أبػ 

 العخب. أشعارب القصاع الشحػؼّ تعزيج  ىجفوسا ، إنَّ إلى قائمو تالبي
جات شعخيَّة،  في البحخ السحيط ج القصاع الشحػؼّ عّز  -8 كم يا لذعخاء عرخ بسعزِّ

، وصجر اإل سالـ(، مثل: زىيخ بغ االحتجاج واالستذياد )الجاىمّي، والسخزـخ
وعخوة بغ الػرد، أبي سمسى، وحداف بغ ثابت، وامخغ الكيذ، وعشتخة بغ شجاد، 

ج بيًتا أ ولبيج بغ ربيعة، وعبج هللا بغ الدَّبعخػ ...  ـبيتيغ أ ـسػاء أكاف السعزِّ
 شصخ بيت )صجًرا كاف أو عجًدا(.

في البحخ السحيط، مع جاءت القخاءات القخآنيَّة مرجًرا رئيًدا مغ مرادر التعزيج  -9
ؽ بيغ القخاءات الستػاتخة الترخيح باسع القارغ، دوف االعتجاد بشػع القخاءة، فال فخ 

والذاذَّة في التعزيج، وال فخؽ بيغ القخاءة الدبعيَّة والقخاءة العذخيَّة والقخاءات 
 األخخػ.
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جات الشثخيَّة: القػؿ السذيػر أو الحكسة أو الميجة العخبيَّ  -10 ة أو السثل تعج  السعزِّ
مغ روافج تعزيج رافًجا  أو األثخ، الحؼ جيء بو تأكيًجا لػجو نحػّؼ وتعزيًجا لو،

ز بيا أبػ حيَّاف آراءه وتػجيياتو  القصاع الشحػّؼ الخئيدة في البحخ السحيط؛ إذ عدَّ
ودعَّسيا دوف الشطخ إلى محىب مغ رواىا، برخيًّا كاف أو كػفيًّا أو غيخىسا؛ إنَّسا 

 ما رواه أحج الثقات مغ العخب. احتج بكلِّ 
 

 السرادر والسراجع
ىػ(، تح: مخكد الجراسات القخآنية، 911جالؿ الجيغ الديػشي )تاإلتقاف في عمـػ القخآف،  -

 السسمكة العخبية الدعػدية، د.ت.

االستذياد الشحػؼ بأقػاؿ الرحابة عشج اإلماـ بجر الجيغ العيشي في ضػء كتابو عسجة القارؼ  -
البخارؼ، د/ دمحم بغ عبج القادر ىشادؼ، مجمة جامعة أـ درماف اإلسالمية، كمية شخح صحيح 

 ـ.2016(، 8المغة العخبية، العجد )

االستذياد واالحتجاج بالمغة )رواية المغة واالحتجاج بيا في ضػء عمع المغة الحجيث(، د/ دمحم  -
 ـ.1988، 3عيج، عالع الكتب، ط

ىػ(، قخأه وعمق عميو: د/ محسػد 911الجيغ الديػشي )ت االقتخاح في عمع أصػؿ الشحػ، لجالؿ -
 ـ.2006ة الجامعية، األسكشجرية، سميساف ياقػت، دار السعخف

ىػ(، تحقيق 542 تأمالي ابغ الذجخؼ، ليبة هللا بغ عمّي بغ محسَّج ابغ حسدة الحدشي العمػؼ ) -
 ـ.1992د/محسػد الصشاحي، مكتبة الخانجي، القاىخة،  :ودراسة

بخّؼ )ت مغَّ بو الخحسغ مغ وجػه اإلعخاب والقخاءات في جسيع القخآف، ألبي البقاء الُعكإمالء ما  -
 ـ.2007ىػ(، راجعو وعمَّق عميو: نجيب الساججؼ، السكتبة العرخيَّة، صيجا، بيخوت، 616

ىػ(، 577اإلنراؼ في مدائل الخالؼ بيغ البرخيِّيغ والكػفيِّيغ، ألبي البخكات بغ األنبارؼ )ت -
ىخة، دراسة: د/جػدة مبخوؾ محسَّج، راجعو: د/رمزاف عبج التػاب، مكتبة الخانجي، القاتحقيق و 
 ـ.2002
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ا، أىسية الذاىج الشحػؼ في تفديخ القخآف الكخيع، )تفديخ جامع البياف البغ جخيخ الصبخؼ( نسػذجً  -
ورقمة، الجدائخ،  ،مجمة اآلداب والمغات، جامعة قرجؼ مخباح،  د/ لخزخ روبحي، األثخ

 ـ.2007(، مايػ، 6عجد)ال

عمي ىاللي، مخاجعة: عبج هللا تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، دمحم مختزى الدبيجؼ، تح:  -
 ـ.1987، 2العاليمي وعبج الدتار أحسج فخاج، مصبعة حكػمة الكػيت، ط

ىػ(، شخح ونذخ وتحقيق: 276تتأويل ُمْذِكل القخآف، ألبي ُمَحسَّج عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة ) -
 ـ.1973، 2ديج أحسج صقخ، دار التخاث، القاىخة، طال

ىػ(، دراسة وتحقيق وتعميق: الذيخ عادؿ 745ف األنجلدي )تتفديخ البحخ السحيط، ألبي حيا -
 أحسج عبج السػجػد، والذيخ عمي دمحم معػض، قخضو: د/ عبج الحي الفخماوؼ، دار الكتب

 ـ.1993، 1العمسية، بيػرت، لبشاف، ط

ىػ(، حققو وقجـ لو: د/ مشيخ البعمبكي، دار العمع لمسالييغ، 321ُدَريج )ت جسيخة المغة، البغ -
 ـ.1987، 1ت، لبشاف، طبيخو 

ة في القخاءات الدبع، لعبج هللا الحديغ بغ أحسج بغ خالػيو، تحقيق وشخح: د/عبج العاؿ  - الُحجَّ
دة الخسالة، بيخت، لبشاف،  ، مؤسَّ  ـ.2000سالع مكـخ

ة لمقخَّاء الدبعة، - ىػ(، حققو: بجر الجيغ قيػجي، وبذيخ 377تألبي عمّي الحدغ الفارسّي ) الُحجَّ
 ـ.1993عبج العديد َرَباح، دار السأمػف لمتخاث، دمذق، بيخوت،  :راجعو ودققوجػيجاتي، 

 :(، تحقيق وشخح1093تبغ عسخ الَبغجادؼ ) ِخدانة األدب ولّب لباب لداف العخب، لعبج القادر -
 ـ.1996، 3ىاروف، مكتبة الخانجي، القاىخة، ط الذيخ عبج الدالـ ُمَحسَّج

ار، الييئة السرخيَّة 392ي )تالخرائز، ألبي الفتح عثساف بغ جشِّ  - ىػ(، تح: محسَّج عمي الشجَّ
 ـ.1999، 4العامَّة لمكتاب، ط

 الخرائز، ألبي الفح عثساف بغ جشي، تح: د/ دمحم عمي الشجار، دار الكتب السرخية، د.ت. -

الدسيغ الحمبي بالسكشػف، ألحسج بغ يػسف السعخوؼ مـػ الكتاب الجّر السرػف في عُ  -
 أحسج ُمَحسَّج الخخَّاط، دار القمع، دمذق، د.ت. ىػ(، تح: د/756)ت

شكيصي )ت - رر المػامع عمى َىْسع اليػامع عمى شخح جسع الجػامع، ألحسج بغ األميغ الذَّ  الج 
 ـ.1999الكتب العمسيَّة، بيخوت،  ىػ(، وضع حػاشيو: ُمَحسَّج باسل عيػف الدػد، دار1331
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فايبخت، يصمب مغ دار فخانتذ شتايتشخ بفيدبادف، ديػاف الخاعي الشسيخؼ، جسعو وحققو: رايشيخت  -
 ـ.1980بيخوت، لبشاف، 

 ، د.ت.2ديػاف الشابغة الحبياني، تح: دمحم أبػ الفزل إبخاليع، دار السعارؼ، القاىخة، ط -

 ـ.1990، دار السعارؼ، القاىخة، 5فزل إبخاليع، طديػاف امخغ الكيذ، تح: دمحم أبػ ال -

ب ىػامذو وقجـ لو: أ/ عبجأ ميشا، دار الكتب العمسية، بيخوت، ديػاف حداف بغ ثابت، شخحو وكت -
 ـ.1994، 2لبشاف، ط

ديػاف زىيخ بغ أبي سمسى، شخحو وقجـ لو: أ/ حدغ عمي فاعػر، دار الكتب العمسية، بيخوت،  -
 ـ.1988، 1لبشاف، ط

 د.ت. عبيج هللا بغ قيذ الخقيَّات، تحقيق وشخح: د/ دمحم يػسف نجع، دار صادر، بيخوت،ديػاف  -

 ـ.1965محسَّج جبَّار السعيبج، دار الجسيػرية، بغجاد،  :ديػاف َعِجّؼ بغ زيج، حققو وجسعو -

ديػاف عخوة بغ الػرد أميخ الرعاليظ، دراسة وشخح وتحقيق: أسساء أبػ بكخ دمحم، دار الكتب  -
 ـ.1998، بيخوت، لبشاف، العمسية

وفيارسو: حشا نرخ الحتَّى، دار  ديػاف لبيج بغ ربيعة، شخح الصػسي، قجـ لو ووضع ىػامذو -
 ـ.1993، 1الكتاب العخبي، بيخوت، لبشاف، ط

ىػ(، دراسة وتحقيق: د/حدغ ىشجاوؼ، 392سّخ صشاعة اإلعخاب، ألبي الفتح عثساف بغ جشي )ت -
 ـ.1993، 2دمذق، ط ،دار القمع

(، 6(، العجد )2ذاىج المغػؼ، يحي عبج الخؤوؼ جبخ، مجمة الشجاح لألبحاث، السجمج )ال -
 ـ.1992

الذاىج وأصػؿ الشحػ في كتاب سيبػيو، د/ خجيجة الحجيثي، مصبػعات جامعة الكػيت،  -
 ـ.1974

شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ، ومعو مشحة الجميل بتحقيق شخح ابغ عقيل، تأليف: دمحم  -
 ـ.1980، 20يغ عبج الحسيج، دار التخاث، القاىخة، طمحي الج

ىػ(، عمق عميو وكتب 421ـ، ألبي عمي بغ الحدغ السخزوقي )تشخح ديػاف الحساسة ألبي تسا -
حػاشيو: فخيج الذيخ، وضع فيارسو العامة: إبخاليع شسذ الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخوت، 

 ـ.2003، 1لبشاف، ط
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تبخيدؼ، قجـ لو ووضع ىػامذو وفيارسو: مجيج شَخاد، دار الكتاب شخح ديػاف عشتخة، لمخصيب ال -
 ـ.1992، 1طالعخبي، بيخوت، 

دة الخسالة، بيخوت، لبشاف، ط - َبْعخػ، د/ َيحي الجبػرؼ، مؤسَّ  ـ.1981، 2شعخ عبج هللا بغ الدَّ

، 2شػاىج الذعخ في كتاب سيبػيو، د/ خالج عبج الكخيع جسعة، الجار الذخقية، القاىخة، ط -
 ـ.1989

عصاء هللا، مجمة  الذػاىج في الجرس المغػؼ العخبي: أىسيتيا أنػاعيا ووضيفتيا، د/ مميكة بغ -
(، يشايخ 10الحاكخة، مخبخ التخاث المغػؼ واألدبي في الجشػب الذخقي الجدائخؼ، العجد )

 ـ.2018

، شػاىج لغات العخب في الشحػ، د/ الحديغ الشػر يػسف، مجمة كمية االداب، جامعة الخخ  - شـػ
 ـ.2003(، ديدسبخ 21العجد )

، مؤسدة عمي جخاح الرباح،  القخآف الكخيع وأثخه في الجراسات الشحػية، د/ - عبج العاؿ سالع مكـخ
 ـ.1978، 2الكػيت، ط

ىػ(، حقَّقو وعمَّق عميو وصشع فيارسو: 285تالكامل، ألبي العباس ُمَحسَّج بغ يديج السبخِّد ) -
دة   ـ.1997، 3الخسالة، بيخوت، لبشاف، طد/محسَّج أحسج الجالي، مؤسَّ

َقشبخ، تحقيق وشخح: عبج الدالـ ُمَحسَّج ىاروف،  الكتاب، لديبػيو أبي بذخ عسخو بغ عثساف بغ -
 ـ.1988، 3مكتبة الخانجي، القاىخة، ط

 لداف العخب، جساؿ الجيغ دمحم بغ مشطػر، دارصادر، بيخوت، د.ت. -

ىػ(، تح: عبج الدالـ 546تغ عصية األنجلدي )السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد، الب -
 ـ.2001، 1ة، بيخوت، لبشاف، طعبج الذافي دمحم، دار الكتب العمسي

ز، البغ ِسْيَجه )ت -  ىػ(، دار الكتب العمسيَّة، بيخوت، لبشاف، د.ت.458الُسَخرَّ

، واألنػاع، والػضائف، د/ الرالحي عبج الخازؽ، د - راسات مرصمحا الذاىج واالستذياد: السفيـػ
 ـ.2006(، 6حية، العجد )ممرص

ىػ(، تح: أحسج يػسف نجاتي، وُمَحسَّج 207لفخَّاء )تمعاني القخآف، ألبي زكخيَّا َيحي بغ زياد ا -
ار، عالع الكتب، بيخوت، لبشاف، والييئة العامَّة السرخيَّة، لمكتاب، ط  ـ.1980، 2عمي الشجَّ
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ىػ(، تحقيق وشخح: د/عبج 761رؼ )تُمغشي المبيب عغ كتب األعاريب، البغ ىذاـ األنرا -
 ـ.2000الكػيت،  المصيف ُمَحسَّج الخصيب، الدمدمة التخاثيَّة،

ىػ(، تح: ُمَحسَّج عبج الخالق عزيسة، 285تالسقتزب، ألبي العباس ُمَحسَّج بغ يديج السبخِّد ) -
 ـ.1994، 3السجمذ األعمى لمذؤوف اإلسالميَّة، ط

 ـ.1966، 3مكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة، طمغ أسخار المغة، د/ إبخاليع أنيذ،  -

القخاءات القخآنية بيغ القبػؿ والخفس، د/ زيج خميل القخالة،   مػقف الشحاة مغ الذاىج الشحػؼ في -
 ـ.2017، جػاف 18األكاديسية لمجراسات االجتساعية واإلندانية، بقدع اآلداب والفمدفة، العجد

ني، حديغ أحسج بػعباس، السجمة العخبية لمعمـػ مػقف نحاة شػر الشذأة مغ الذاىج القخآ -
 ـ.2016اإلندانية، 

ىج القخآني: دراسة في ضػء حخوؼ السعاني، د/ جساؿ دمحم عبج العديد مرصفى، الشحاة والذا -
 ـ.2015(، 4(، العجد )8مجمة العمـػ العخبية واإلندانية، جامعة القريع، السجمج )

خخيف  –صيف  28، و27خاخ، الحخائخ، العجداف الشحػيػف وشػاىج الذعخ، عباس ىاني الج -
 ـ.2006
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