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Abstract
This study aims to describe the secret of at-taghlîb in several ayahs of Quran according to
some Arabic stylist’s interpretation. The type of this study was a descriptive qualitative
study, while the data were collected from several ayahs of at-taghlîb in Quran, then this
study used the discourse analysis method to analyze the data according to some Arabic
stylist’s interpretation. The interpretation phase conducted through collected some
stylist’s arguments which are related to the data in this study, then concluded secret of altaghîb based on their interpretation. The result showed that at-taghlîb in Quran was not a
mistake, this has to with phenomenon of Quranic styles. This style contained secret of the
great means which desired by Allah SWT. The result gave positive implication to everyone
who want to learn Quran in a careful way in understanding each of contents and
messages. In order to understand the contents and messages of Quran completely we have
to pay attention toward some of Quranic sciences such as: Arabic grammar, Arabic
rhetoric, Arabic linguistic, and Arabic stylistic. However, the object of this research study
was still limited to certain ayahs. From thiss study, it is hoped that the study can be carried
out in the field Arabic style.
Keywords: Arabic stylist’s interpretations; discourse analysis method; quranic styles
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rahasia-rahasia gaya bahasa attaghlîb (memenangkan) pada ayat-ayat Al-Quran menurut penafsiran para retorik Arab.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan datadata dari sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berhubugan dengan gaya bahasa at-taghlîb
(memenangkan), kemudian peneliti menggunakan metode analisis wacana untuk
menganalisisnya berdasarkan penafsiran para retorik Arab. Adapun tahapan penafsiran
dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah argumen dari para retorik terkait data-data
penelitian, kemudian peneliti menyimpulkan intisari dari rahasia-rahasia taghlib
berdasarkan sejumlah penafsiran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya
bahasa taghlîb (memenangkan) di dalam Quran bukanlah sebuah kesalahan, melainkan
bagian dari gaya bahasa Qurani. Gaya bahasa ini mengandung rahasia makna-makna
yang agung sesuai dengan kondisi yang dikehendaki Allah SWT. Hasil penelitian ini
memberikan implikasi positif terhadap kesadaran setiap individu yang mempelajari AlQuran agar lebih berhati-hati dalam memahami isi kandungan dan pesan-pesan AlQuran. Untuk bisa memahami isi kandungan dan pesan-pesan Al-Quran seutuhnya
diperlukan pemahaman terhadap ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu penunjang lain

seperti: ‘Ilmu Qawâ’id Al-Lughah Al-‘Arabiyyah, ‘Ilmu Balâghah, Fiqh Lughah, dan Asâlib
Al-Lughah Al-‘Arabiyyah. Walaupun demikian, obyek penelitian ini masih terbatas pada
ayat-ayat tertentu. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan penelitian yang
lebih luas dalam Al-Quran pada ranah ‘Ilmu Balâghah dan Asâlib Al-Lughah Al‘Arabiyyah.
Kata kunci: Penafsiran para stilistika arab; metode analisis wacana; gaya bahasa qurani

املقدمة

إ ّن لغة القرآن اترخييا لغة بشرية ،لكن من الناحية اإلهلية هي كالم إهلي مميز ال يعجزه كالم آخر
( .)Mukhlis et al., 2020وقد يتعجب من القرآن الكرمي املفكرون ف سائر العامل ملا يتضمن فيه كثري من رسائل
احلياة كاألخالق والسلوك والطبيعة اليت يستطيع هبا الناس نيل اهلداية والتوفيق ف سائر األزمنة ( Wahidi,
 .)2014وهبذا احلال يركز املفكرون ف عصر األواخر على تفسري آايته مبناهج خمتلفة (.)Farsi, 2017
وال شك أن فصاحة القرآن هي أحسن الفصاحة اليت تتجاوز حدود وعية الناس ،ألن فصاحته كانت
كالم هللا يشمل فيه نواحي اللغوية اليت تنتاج الوظائف والتفسريات املختلفة
واستخدم القرآن الكرمي اللغة العربية لتبليغ الرسائل اإلهلية ،واعتبت اللغة العربية من أقدم اللغات ف العامل ( A. R
.)et al., 2020
(.)Abuisaac et al., 2020

القرآن الكرمي ككالم هللا تعاىل الذي كتب ابللغة العربية له اخلصائص املتفرقة من الكتب السموية
األخرى ،ومن خصائصه هي أسلوبه البديع .فاألسلوب هو جمال من جمالت العلوم اليت يستخدمه العلماء
واملفكرون لبحث ف القرآن الكرمي ،وتطور األسلوب ف وقت الحق إىل األسلوب القرآين .وركز حبث األسلوب
ف القرآن إىل كيفية استخدام اللغة وخصائصه وآاثر املستوايت األسلوبية ف آايته (.)Qalyubi, 2013
واألسلوب لغة مبعىن اخلطوط على سعف النخيل ،أو السبيل املتكشف ،أو مذهب الرأي والفن .وأما
األسلوب ف معناه اإلسطالحي هو طريقة الكالم اليت اختذها املتكلم ف أتليف اجلمل واختيار املفردات
( .)Qalyubi, 2013وعلم الذي يبحثه يسمى ابألسلوب أو األسلوبيّة (.)Sulaiman, 2004

األسلوب مبعىن الخر هو الطريقة املستخدمة لتفريق بني ما يقال وكيفية اعتباره (.)Khafaji, 1992
وقال علي اجلارم ومصطفى أمني :األسلوب هو املعىن املصوغ ف ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض
املقصود من الكالم وأفعال ف نفوس سامعه ( .)Al-Jarim & Mustafa Amin, 1999واألسلوب عند هداايت:
الطريقة العتبار الفكر والشعور ابستعمال اللغة ( .)Hidayat, 2002ووجب على األسلوب الفعايل األمرين :أوال
كالم فصيح واثنيا مناسب ابملقام .كل كالم البليغ فصيح ،وليس كل كالم الفصيح بليغ ،الن كالم الفصيح إذا
كان حاله ال يناسب ابملقام فليس هو كالم البليغ.
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واستنتج من تلك التعريفات أن األسلوب هو الطريقة املستخدمة للمتكلم ف اعتبار الفكر والشعور
ابستعمال اللغة أو أتليف اجلمل واختيار املفردات .ووجب عليه أن يتحقق على الشرطني :كالم فصيح ومناسب
ابملقام .ووجب عليه أن يتحقق على األمرين عند اعتبار فكره أو شعوره .وال يقال األسلوب عندما حتقق شرط
واحد منها.
لقد أسهم مبحث األسلوب إسهاما كبريا ف علم اللغة العصرية .مبحث األسلوب له موضوع هو اللغة.
واشتمل موضوع األسلوب على اجملالت التالية :علم األصوات ( ،)phonologyوعلم النحو ( ،)syntaxوعلم
الصرف ( ،)morphologyوعلم الداليل ( .)semanticوقال شهاب الدين قليويب :اشتمل حتليل األسلوب على
العناصر التالية :األصوات ( ،)phonologyواختيار اللفظ ( ،)word preferenceواختيار اجلملة ( sentence
 ،)preferenceوخروج الكالم عن مقتضى الظاهر ( .)deviationوكل عنصور من هذه العناصر له آاثر ف
معاين الكلمة أو الكالم ،ويدفع املتكلم معاين الكالم خارج سياق اللغوية (.)Daud, 2001
وارتبط علم البالغة ارتباطا شديدا بعلم األسلوب ،ألن مبحث البالغة (املعاين والبيان والبديع) هو
مبحث األسلوب نفسه .كما قاله متام حسن :وعلى الرغم من إختالف هذه الفروع – أي املعاين والبيان والبديع
– ف موضوعاهتا تقوم بني كل منها رابطة توحد ما تنافر من أغراضها ،تلك الرابطة تتمثل ف أن الفروع الثالثة
تقع ف نطاق دراسة األساليب ( .)Hasan, 2007حبث علم البالغة ( )rhetoricalعن ظواهر األسلوب من
القرآن ،والسنة ،والشعر ،وكالم البليغ .وحبثت األسلوبية ( )stylisticaعن كيفية استنباط تلك الظواهر بقواعد
اليت ثبتها اللغويون.
ابتدأ هذا البحث من قول الطالب الذي زعم أن بعض آايت القرآن خترج من قواعد الكتابة اللغوية،
وقوله أدى إىل إحنراف فهمه ،ملا يقول ملاذا ينحرف القرآن بينما هو الكتاب أنزله هللا وحيا حملمد؟ .وكأنه يقول أن
ف القرآن الكرمي عيواب .وروع من خطيئته ىف الفهم ظهور إحنرفات املفاهيم ف أفكار العوام ،طبعا هذه احلاالت
من األمور األضرار .قياما على هذه املسألة ،فقيم هبذا البحث إعجازا على تفكريه الذي يزعم أن ف بعض آايت
القرآن إحنرافات خطيئة.
ومن سبب اهتمام هذا البحث ف القرآن ،ألن أسلوب القرآن هو أحسن األساليب ف العامل ال يستطيع
على أن يئيت مبثل هذا القرآن أحد سوى هللا .ونص القرآن حمفوظ عن العيوب .وإذا وجدان قول من اراتب على
فصيحة القرآن فمن الواجب على املسلمني أن يتدارسوا ويستنبطوا آايته من كل جمالت العلوم مث يتبينوا مضمون
آايته .وعندما نتدارس أسلوب القرآن الكرمي سنجد اإلحنرافات ف بعض آايته ،من جهاة الصوت أو النحو أو
الصرف أو الداللة .مثل هذا احلال كما قاله هللا تعاىلَ :وَما يَ َّذ َّكر اََِّّلٓ اُولُوا ااَّلَلابَ ِ
اب .الحظ كلمة "اُولُوا" ،احلرف
ُ
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الثاين ف هذه الكلمة (الواو) التقرأ ،وهذا احلال من جمال اإلحنراف ف املستوى الصويت .وليس هذا اإلحنراف
خطيئا ،إمنا هذا جزء من غرائب القرآن .وحدد هذا البحث ف جمال أسلوب اإلحنراف القرآين ،مث حبث أسلوب
التغليب ألن هذا األسوب هو أساس املشكلة ف هذا البحث.
علمنا أن البالغة مناسبة على مطابقة الكالم ملقتضى احلال ،وهذه العبارة مبعىن أن مقتضى احلال جيرى
على مقتضى الظاهر ( .)Al-Hasyimi, 1999وقد خيرج بعض الكالم ىف القرآن الكرمي عن مقتضى الظاهر
ألسباب شىت ،ومسه البالغيون خبروج الكالم عن مقتضى الظاهر .ويتبني خروج الكالم عن مقتضى الظاهر إما
من انحية علم الصرف وعلم النحو وإما من انحية علم الداليل.
وهناك بعض البحوث السابقة الذي تتعلق بتحليل خروج الكالم عن مقتضى الظاهر ،منها :البحث
الذي كتبته سهري مدحت محدان ،قسم اللغة العربية بكلية الداب ابجلامعة اإلسالمية غزة ،حتت املوضوع :ظاهرة
خروج الكالم عن مقتضى الظاهر ىف القصص القرآين (دراسة بالغية) .تركز شهري حبثها ىف حتليل شواهد خروج
الكالم عن مقتضى الظاهر وأنواعه من آايت القصص ف القرآن الكرمي .ويوجد من خالصة نتائج حبثها أن
ال قصص القرآين ببديع نظمه ،وعجيب تناسقه ،وروعة اتساقه ،وسحر بيانه ،وعظيم بديعه ،يكشف عن اإلبداع
اإلهلي املعجر ،والدقة البالغة ف تركيب النص القرآين (.)Hamdan, 2013
والبحث الذي كتبه ظاهر الدين ،قسم اللغة العربية جبامعة بشاور ابكستان ،حتت املوضوع :بالغة فن
اإللتفات ف القرآن الكرمي .يركز ظاهر حبثه بتحليل آايت اإللتفات اليت وجدها ف القرآن الكرمي .واإللتفات نوع
من خروج الكالم عن مقتضى الظاهر الذي يثبته البالغيون من انحية تغيري الضمائر بعضها بعضا ( Ad-Din,
.)1993

والبحث الذي كتبه أمحد حمسن ،قسم اللغة والداب العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية
ماكسار ،حتت املوضوع :أسلوب اإللتفات ف القرآن .يركز أمحد حبثه ف حتليل اإللتفااتت ف القرآن الكرمي معنواي
و تنويعا .ومن نتيجة حبثه ،يوجد أن أسلوب اإللتفات ف القرآن الكرمي ليس عيبا لكن هو األسلوب األدب يفيد
إلعجاب وإعجاز الشعراء العرب
البحث الخر الذي كتبه سوكامتا ،ونشره جملة أدبيات بكلية الداب والثقافة جبامعة سوانن كاليجاكا
اإلسالمية احلكومية يوكياكرات ،حتت املوضوعHubungan Antara Lafal, Konteks,dan Makna dalam :
 .Al-Quranو من حالل حبثه يوجد الكلمة اليت ال تناسب مع قواعد النحو أو خترج عن مقتضى الظاهر ،وهي
"علَْيهُ" (ابلضمة ف أخري الكلمة) ف سورة الفتح  ،١٠ :وأصلها تقرأ (ابلكسرة) " َعلَْي ِه" .تضم هذه الية
الكلمة َ
املعىن الكبري ،وتتعلق ابلوعد الذي جيب على املكلف أن يؤديه ابجتهاد ،فشكل الضمة هو الشكل املمثل هلذا
احلال ،ألن الضمة أثقل من الكسرة (.)Sukamta, 2017
(.)Ahmad, 2019
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والبحث الخر الذي تقدم به كاظم عودة خشان البديري اىل جملس كلية الداب جبامعة الكوفة لنيل
درجة املاجستري ف اللغة العربية وآداهبا ،حتت املوضوع :ظاهرة التغليب ف العربية .يركز كاظم حبثه على ظاهرة
التغليب ف الناحية الصوتية ،والصرفية ،والنحوية ،والداللية ،مع أثرها ف الظواهر اللغوية األخرى .وتكتشف من
نتيجة حبثه أن ظاهرة التغليب هلا أثر ف حدوث ظواهر لغوية أخرى كالتضاد ،والرتادف ،واملشرتك اللفظي (Al-
.)Badiri, 2003

إستنادا على البحوث السابقة ،تشبه هذا البحث ابلبحوث السابقة ف انحية موضوع حتليله عموما ،أي

البحث ف خروج الكالم عن مقتضى الظاهر .فالفرق من هذا البحث ابلبحوث األخرى هو مبحثه الذى اختص
على دراسة بعض آايت التغليب ف القرآن الكرمي لغرض إعجاز قول الطالب الذي زعم أن ف بعض آايت القرآن
عيوب ،ولكي يستطيع القراء تذوقا لنصوص القرآين البديعة .وحدد البحث ف مبحث التغليب من جهاة عدوله
ف اإلسم والفعل .وبناء على ذلك ،قد قدم البحث حتت املوضوع :أسرار التغليب ف القرآن الكرمي (دراسة
بالغية) .وقدم ما فيه من التعريفات ،واألنواع ،والشواهد من القرآن الكرمي ،مث حلل أسرار معانيه عند أراء
البالغيني .ورجي هذا البحث أن يكون مصدرا للطلبة ،واحملاضرين ،واللغويني ف كل عمليتهم العلمية.
اجملال للتحليل األسلوب
اجملال للتحليل األسلويب كما سبق ذكره ،إشتمل على اجلهاتني :األسلوب من اجلهة العمودية واألسلوب
من اجلهة العرضية .وتكون األسلوب من اجلهة العمودية على أربعة مواضع :املستوى الصويت (،)phonology
واملستوى الصرف ( ،)morphologyواملستوى النحوي ( ،)syntaxواملستوى الداليل ( ،)semanticوقد كانت
إحنرفات هذه املستوايت عن مقتضى األحوال ،ومسيت هذه األحوال ابإلحنراف أو خروج الكالم عن مقتضى
الظاهر ( .)deviationوتكون األسلوب من اجلهاة العرضية على مخسة مواضع :الكلمة ( ،)wordواجلملة
( ،)sentenceوالفقرة ( ،)paragraphواخلطاب ( ،)discourseوالنص (.)Qalyubi, 2013( )text
وأما أسلوب القرآن له عناصر مهمة اليت يستطيع الباحثون أن جيعلها أسسا ف عملية البحث القرآين
عمودية كانت أم عرضية .ومن اجلهة العمودية منها :املستوى الصويت ( ،)phonologyاملستوى الرتكييب
( ،)syntaxاملستوى الصرف ( ،)morphologyاملستوى الداليل ( .)semanticوأما من اجلهاة العرضية منها:
الكلمة ( ،)wordواجلملة ( ،)sentenceوالفقرة ( ،)paragraphواخلطاب ( ،)discourseوالنص ()text
(.)Qalyubi, 2013
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وفيما يلي الصورة العامة للتحليل األسلويب:
اجملال العام للتحليل األسلوب

املستوى الصويت
املستوى النحوي
األسلوب من اجلهاة العمودية

خروج الكالم عن
مقتضى الظاهر

املستوى الصرف
املستوى الداليل

األسلوب من اجلهة العرضية

الكلمة

اجلملة

الفقرة

اخلطاب

النص

صور خروج الكالم عن مقتضى الظاهر ()deviation
وصور خروج الكالم عن مقتضى الظاهر ف النص القرآين كثرية ،وقد حددت ف هذا البحث ابليت
تعلقت عن األسلوب املعاين منها :اإللتفات ،وضع املضمر موضع املظهر ،ووضع املظهر موضع املضمر،
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والتغليب ،واملخالفة ف صيغ األفعال .اإللتفات كما عرفه مجهور البالغيون أبنه التعبري عن معىن بطريق من
الطرق الثالثة ،وهي ال تكلم أو اخلطاب أو الغيبة بعد التعبري عنه بطريق آخر منها .وقد كان وضع الضمري موضع
املظهر أو عكسه بغرض يقصد إليه البالغي .والتغليب هو إعطاء أحد املتصاحبني أواملتشاهبني حكم الخر جبعله
موافقا له ،إجراء للمختلفني جمرى املتفقني .واملخالفة ف صيغ األفعال مبعىن التعبري عن املضارع بلفظ املاضى ،أو
عن املاضى بلفظ املضارع ،أو عن املصدر أو املضارع بلفظ األمر ،أو عن املضارع ابسم الفاعل أو املفعول
( .)Fayyud, 2010وحدد هذا البحث ف مبحث أسلوب التغليب ف بعض آايت القرآن الكرمي ألن هذا
األسلوب من خلفية املشكلة ف هذا البحث.
وفيما يلي صور خروج الكالم عن مقتضى الظاهر ف جمال األسلوب املعاين:
خروج الكالم عن مقتضى الظاهر
يف جمال األسلوب املعان

اإللتفات

التغليب

وضع املضمر
موضع املظهر

املخالفة ف صيغ
األفعال

وعكسه
تعريف التغليب عند رئي البالغيني

إذا نتحدث عن التغليب فنتصل خبروج الكالم عن مقتضى الظاهر ،ألن هذا األسلوب جزء منه .قال
الشيخ مصطفى املراغي :أن األحوال الىت يالحظ فيها البليغ مقتضى ظاهر احلال ،وقد يعدل عنها لنكتة ،فعلى

املخاطب أن يبحث عن سبب العدول ويسمى ذلك اخلروج عن مقتضى الظاهر ( .)Al-Maraghi, 2000وقال
األستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس :األصل ىف الكالم أن يكون على مقتضى الظاهر ،ولكنه قد خيرج على
خالفه لنكتة أو سبب من األسباب ).(Al-’Adus, 1994
وتعريف التغليب لغة :مؤخوذ من غلب يغلب تغليبا ،غلب فالن على كذا :جعله يغلبه أو يهزمه ،غلبه
ذكائه وحسن ختطيطه على عدوه ) .(’Umar, 2008وأما تعريف التغليب إصطالحا :إعطاء الشيئ حكم غريه،
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya Vol. 8, No. 2 |131-146
Al-Ta’rib | p-ISSN 2354-5887 | e-ISSN 2655-5867
137

وقيل ترجيح أحد املغلوبني على الخر ،أو إطالق لفظة عليهما إجراء للمختلفني جمرى املتفقني
 .)2006وقال السيد أمحد اهلامشي :التغليب هو ترجيح أحد الشيئني على الخر ىف إطالق لفظه عليه

( Az-Zarkasi,
(Al-

.)Hasyimi, 1999

وقال بسيوين عبد الفتاح فيود :التغليب هو إعطاء أحد املصاحبني أو املتشاهبني حكم الخر جبعله
موافقا ل ه ،إجراء للمختلفني جمرى املتفقني ،فهو من خروج الكالم عن مقتضى الظاهر ،إلن الشيئ يعطى غريه،
وجيعل موافقا له ف اهليئة أو ف املادة ( .)Fayyud, 2010مناسبة إىل التعريفات اليت قدومها البالغيون ،يستنتج

الباحث تعريف التغليب إستنتاجا جليا ،وهو ترجيح أحد الشيئني املصاحبني أو املتشاهبني على الخر وإطالق
لفظة عليهما من املختلفني جمرى املتفقني.
أضرب التغليب
وفيما يلي األضرب من التغليب:

ت فَ ار َج َها فَنَ َف اخنَا فِاي ِه
ت ِع ام ٰر َن الَِّآ
صنَ ا
( )١تغليب املذكر على الؤنث ،ىف قوله تعاىلَ :وَم ارَميَ ابا نَ َ
ت اَ اح َ
ت رِِّبا وُكتبِه وَكانَ ا ِ
ِمن ُّرو ِحنَا وص َّدقَ ا ِ
ني (التحرمي .)١٢ :واألصل القانتات )٢( .تغليب أحد
ت بِ َكل ٰم ِ َ َ َ ُ
ت م َن الا ٰقنِتِ اَ
ا ا َ َ
َ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ ِ
س ال َق ِري ُن
املتشاهبني على األخر ،ف قوله تعاىلَ :ح ِٰٓت اِذَا َجآءَ ََن قَ َ
ت بَي ِِن َوبَي نَ َ
ال ٰي لَي َ
ك بُع َد ال َمش ِرقَني فَبئ َۡ
ِۡ ۡ
شا نُنَ ِِزل َعلَ ۡي ِه ۡم
(الزخرف .)٣٨ :تضمن الية املشرق واملغرب )٣( .تغليب صفة العقالء ،ف قوله تعاىل :ان نَّ َ
ضعِ ۡ
ٓء ٰاية فَظَلَّ ۡت ا ۡعناقُ ه ۡ
ِ
ٰ
ني (الشعراء .)٤ :واألصل خاضعة )٤( .تغليب غري العاقل ،ف قوله
خ
ا
َل
م
َ
الس َما ِ َ ً
ِِم َن َّ
ََ ُ َ
َ
ِِ ۡ
ِ ۡ
ت َواَّلَ ۡر ِ
ض َوَما فِ ۡي ِه َّن َو ُه َو َع ٰلى ُك ِِل َش ۡىء قَ ِد ۡي ٌر (املائدة .)١٢٠ :مل تكتب مبن)5( .
الس ٰم ٰو
ل
ك َّ
تعاىلِِٰ :ل ُم ُ
ِِ
ني (الفاحتة .)٢ :تكتب ابلعاملني ليس ابلعوامل)6( .
ب الا ٰعلَ ِم اَ
تغليب العاقل على غريه ،كقوله تعاىل :اَ اْلَ ام ُد ِِٰل َر ِِ
است ۡكَب ۡوا ِم ۡن ق ۡوِمه لَن ۡخ ِرجنَّك يشع ۡ
ال ۡالمال الَّ ِذ ۡين ۡ
ب َوالَّ ِذ ۡي َن ٰا َمنُ ۡوا
ي
ٰ
َ
ُ َ َ َُ ُ
تغليب األكثر على األقل ،كقوله تعاىل :قَ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
معك ِم ۡن قَ ۡريتِن ۤا ا ۡو لَت ع ۡود َّن ِ ِۡف ِملَّتِنا قَ َ ۡ
ِ
ني (األعراف .)٨٨ :تكتب لتعودن ليس ليعودن)7( .
ََ َ
ََ َ َُ ُ
َ
ال اَ َولَو ُكنَّا ٰك ِره اَ
ِۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ِ ۡ ِ ِ ِِ
ِ
تغليب اجلمع على اإلفراد ،ف قوله تعاىلٰٰ :يَيُّ َها النِ ُّ ِ َّ
صوا الع َّدةَ ۚ
سآءَ فَطَلِ ُقو ُه َّن لعدَِّت َّن َواَح ُ
َِّب اذَا طَلقتُ ُم النِ َ
اِل ربَّ ُ ۡ
كم (الطالق .)١ :واألصل إذا طلقت النساء فطلقهن (.)Fayyud, 2010
َواتَّ ُقوا َِٰ َ

ومن الايت اليت قدمها الباحث ،نرى أن الايت السابقة خيرجن عن مقتضى الظاهر ،أو غلبت إحدى
الشيئتني املختلفتني جمرى األخرى املتفقتني .وملاذا حتدث هذه األحوال؟ بينما يقول الطالب إمنا هذه األحوال
إحنرافات خطيئة ف القرآن الكرمي .وكأنه يقول إن ف القرآن عيوب .هل إفرتاضه صحيح؟ ستلتقون األجوبة من
هذه األحوال ف مبحث نتائج البحث واملناقشة.
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املنهجية

موضوع هذا البحث مؤخوذ من القرآن الكرمي ،هلذا يسمى هذا البحث ابلبحث الكيفي الوصفي .وأما

مصادر البياانت الىت استخدمها الباحث تكونت من مصدرين ،وهو املصدر الرئيسي واملصدر اإلضاف .املصدر
الرئيسي ىف هذا البحث هو القرآن الكرمي ،ألن الايت اليت عدلت عن مقتضى الظاهر وردت ىف القرآن الكرمي.
واملصادر اإلضافية هي املصادر الىت استخدمها الباحث من الكتب العلمية الىت ترتبط مع القرآن الكرمي ،منها:
كتاب علوم البالغة :البيان واملعاين والبديع أتليف الشيخ أمحد مصطفى املراغي ،كتاب بالغة النظم القرآين دراسة
بالغية تطبيقية ملسائل املعاين والبيان والبديع أتليف الدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود ،كتاب مدخل إىل البالغة
العربية :علم املعاين  -علم البيان  -علم البديع أتليف يوسف أبو العدوس ،كتاب جواهر البالغة ىف املعاين
والبيان والبديع أتليف السيد أمحد اهلامشي  ،كتاب البهان ف علوم القرآن أتليف اإلمام بدر الدين حممد بن عبد
هللا الزركشي.
وبعد أن مجعت البياانت ىف بعض آايت القرآن الكرمي مث حللت ابستخدام الطريقة املعينة ،وكانت طريقة
كتابة هذا البحث ابستخدام طريقة حتليل اخلطاابت ،وهي حتليل إستخدام اللغة ىف اخلطابة والكتابة إستخداما
تطبيقا ىف اجملتمع ( .)Titscher & Abdul Syukur Ibrahim, 2009وبعد أن مجعت البياانت ،إستمر الباحث
بتحليل هذه البياانت ابستدالل واستنباط للحصول على نتائج البحث اجلديد .كان الباحث ابدأ ىف دراسته
بتعبري اخلطاابت الىت ختالف ملا يقتضيه ظاهر احلال من بعض آايت التغليب ف القرآن الكرمي ،مث حللها
ابستخدام طريق ة حتليل اخلطاابت عند آراء البالغيني متقدمني كانوا أم متؤخرين ،بكيفية حتليل عناصر األسلوب
ف آايته اليت اختلفت عن مقتضى الظاهر ومجع آايته مناسبة أبضرب التغليب مث بني أسرارها طبقا أبراء
البالغيني .وهدف هذا البحث إلعجاز قول الطالب الذي يظن أن ف بعض آايت القرآن الكرمي عيوب.
نتائج البحث و املناقشة
قد حلل هنا شواهد التغليب ف بعض آايت القرآن الكرمي ،مث بني أسراره ومقاصده حسبما بينها
وفصلها البالغيون ،الحبث هنا تعريف التغليب وأقسامه ،ألن قد سبق شرحه ف اإلطار النظري من هذه الرسالة.
وفيما يلي اإلابنة من شواهد التغليب وأسراره عند أرآء البالغيني ف بعض آايت القرآن الكرمي.
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التغليب يف املستوى الصويت

()phonology

ف آايت القرآن الكرمي أساليب اليت التنبين على القواعد اللغوية السليمة ،أوتسمى خبروج الكالم عن
ۡ
ۡ
ۡ
مقتضى الظاهر .وحبث هنا التغليب ف املستوى الصويت ،كما قاله هللا تعاىل :فَاَۡنَ ۡي نٰهُ َواَهلَه اََِّّل ۡام َراَتَه ۖ َكانَت ِم َن
ۡ
ۡال ٰغِ َِب ۡين (األعراف .)٨٣ :إذ األصل قرأت هذه األية بصوت فَاَۡنَ ۡي نٰهُ واَ ۡهلَه اََِّّل ۡامراَتَه ۖ َكانَ ۡت ِمن ۡال ٰغَِب ِ
ات.
َ
َ
َ َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ
ِِِ
وقوله تعاىل :ومرَمي اب ن َ ِ
ص َّدقَت بِ َكلِ ٰم ِ
ت َرِِّبَا
ََ َ َ
صنَت فَ ر َج َها فَ نَ َفخنَا فيه من ُّروحنَا َو َ
ت عم ٰر َن الَّ ِت اَح َ
ۡ ۡ ِ ۡ َّ ۡۤ ۡ ۡ
وكتبِه وكان ۡت ِمن ۡال ٰقنِتِ ۡ
ِ
صنَت
ح
ا
ت
ل
ا
ن
ر
م
ع
ت
ن
اب
مي
ر
م
و
بصوت
األية
هذه
أت
ر
ق
ل
األص
إذ
).
١٢
(التحرمي:
ني
َ َ ََ َ َ ٰ َ
َ َ
َُ ُ ََ َ َ
ۡ
فَ ۡرجها فَ ن َف ۡخنا فِ ۡي ِه ِم ۡن ُّر ۡو ِ
ت رِِّبا وُكتُبِه وَكانَ ۡت ِمن ال ٰقنِتَ ِ
ص َّدقَ ۡت بِ َكلِ ٰم ِ
ات .قد يغلب املذكر على املؤنث
و
ا
ن
ح
َ
ََ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ف هذه األية جند أن األصل  :كانت من الغابرات ،وكانت من القانتات ،فعدل عن ذلك إىل ما عليه النظم
الكرمي ،حيث عدت األنثى من الذكور حبكم التغليب .والسر من ذلك ،الداللة على أهنا قد بلغت الغاية ىف هذا
الفعل ،فقد بلغت امرأة لوط الغاية ىف الكفر والضالل ،وألهنا قد مر عصر طويل ،وهلكت مع من هلك
(الرجال) من قوم لوط ،فذكرها هللا سواء من الرجال ف صفاهتا الغابرين.
و كذا قد بلغت مرمي ابنة عمران الغاية ىف العبادة والقنوت ،واخلضوع هلل رب العاملني ،ولذا أحلقت كل
منهما ابلرجال فيما تفوقت فيه حبكم التغليب ،تغليب الذكور على اإلانث ،وهذا مما جعل فيه الشيئ موافقا لغريه
ىف اهليئة ،إذ تغريت هيئة الكلمة من القانتات إىل القانتني ومن الغابرات إىل الغابرين ( .)Fayyud, 2010وفسر
ا لبغوي" :فأجنيناه" يعين :لوطا" ،وأهله" ،املؤمنني ،وقيل :وأهله :إبنتاه" ،إال امرأته كانت من الغابرين" ،يعين:
الباقني ف العذاب ،وقيل :معناه كانت من الباقني املعمرين ،قد أتى عليها دهر طويل فهلكت مع من هلك من
قوم لوط ،وإمنا قال "من الغابرين" ألنه أراد :ممن بقي من الرجال ،فلما ضم ذكرها إىل ذكر الرجال قال" :من
الغابرين (.)Al-Baghawi, 1988
وقوله تعاىل" :كانت من القانتني" أى :من القوم القانتني املطيعني لرهبا ،ولذلك مل يقل من القانتات،
وقال عطاء :من القانتني أى من املصلني ،وجيور أن يريد ابلقانتني رهطها وعشريهتا ،فإهنم كانوا أهل الصالح
مطيعني هلل .وروينا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :حسبك من نساء العاملني :مرمي بنت عمران وخدجية بنت
خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية امرأة فرعون (.)Al-Baghawi, 1988
التغليب يف املستوى الصريف

()morphology

ۡ ۤ ِ
السما ِ
ال
ٓء َو ِه َى ُد َخا ٌن فَ َق َ
ومن مبحث التغليب ف املستوى الصرف جنده ف قوله تعاىلُُ :ثَّ استَ ٰوى ا ََل َّ َ
ۤ
ِۡ ۡ ۡ
ۡ
ۤ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ََلَا َولالَر ِ
ني (فصلت .)١١ :أصل كلمة قَالَتَا ف صيغة املثىن للمؤنث مث
ض ائتِيَا طَو ًعا اَو َكرًها قَالَتَا اَتَي نَا طَآ ِٕٮعِ َ
ۡ
ۡ
ني جبمع املذكر ،إذ األصل قرأ بطائعني لداللة على التثنية أو بطائعات لداللة على
قلب الكالم بعدها اَتَي نَا طَآ ِٕٮعِ َ
مجع املؤنث .قد تغلب صفة العقالء على الخر كما ف هذه األية .جند إمنا مجعهما مجع املذكر ،ومل يقل طائعني
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ابلتثنية وال طائعات جبمع املؤنث ،ألنه أراد اتيان األرض والسماء مبن فيهما من اخلالئق ،فخرجت احلال على
لفظ اجلمع ،وغلب من يعقل من الذكور ويقال طائعني .وقال بعض النحويني :ملا أخب عنهما أهنما يقوالن كما
يقول الدميون أشبهتا الذكور من بين آدم ( .)Az-Zarkasi, 2006وقال األلوسى ف لفظ طآئعني :يقال جبمع
املذكر السامل مع اختصاصه ابلعق الء ابعتبار كوهنما ف معرض اخلطاب واجلواب وال وجه للتؤنيث عند اخبارهم
عن أنفسهم لكون التأنيث حبسب اللفظ فقط (.)Al-Alusi, n.d
ال ۡاذه ۡب فم ۡ
ك ِم ۡن ه ۡم فَاِ
ِ
َّ
َّم َج َزآ ُؤُك ۡم َج َزآءً َّم ۡوفُ ۡوًرا (اإلسراء .)6٣ :قرأ
ن
ه
ج
ن
ع
ب
ت
ن
َ
َ
َ
ُ
وف قوله تعاىل :قَ َ َ َ َ َ
َ َ
ۡ
ۡ
ك ِم ۡن ه ۡم فَاِ
َّ
َّم َج َزآ ُؤ ُه ۡم ،وجد أن كلمة ِمن ُه ۡم عب بصيغة مجع املذكر للغائب
ن
ه
ج
ن
هذا الكالم ف أصله فَ َمن تَبِ َع َ ُ
ََ َ
مث قلب إىل صيغة مجع املذكر للخطاب .قد عدل من الغائب إىل اخلطاب لداللة على أن الغائب (من تبعك) هم
أتباع الشيطان ،تبعا له ف العقوبة ك ما كانوا تبعا له ف املعصية ،فيوكل اخلطاب (الشيطان) على الغائب (متبع
الشيطان) ألن الشيطان رئيسهم ف املعاصي .وفسر جلنة من العلماء إبشراف جممع البحوث اإلسالمية ابألزهار
ف التفسري الوسيط للقرآن الكرمي :ملا توعد الشيطان أبناء آدم ابإلغراء واإلغواء لصرفهم عن عبادة هللا سبحانه
زجره هللا سبحانه هبذ الية ،واملعىن :إمض أيها الشيطان ف طريق غوايتك وإغوائك ،مطرودا من رمحيت أنت ومن
اتبعك من البشر ،فمصريك وإايهم جهنم جتزون فيها جزاء موفورا اتما وبئس املصري
).)’Ulama, 1992
التغليب يف املستوى النحوي

( (Lajnah Min Al-

()syntax

ۤ
َِّب اِذَا طَلَّ ۡقتُم النِ
ِ
سآءَ فَطَلِِ ُق ۡو ُه َّن
ن
ال
ا
ه
ي
ٰي
ومن مبحث التغليب ف املستوى النحوي كما ف قوله تعاىل:
ُّ
ٰ
َ
ِ
ُّ
َ
ُ َ
ۡ
ۡ
اِل ربَّ ُك ۡم ۚ ََّل ُ ُۡت ِرج ۡوه َّن ِم ۡۢۡن ب ي ۡوِتِِ َّن وََّل َ ۡير ۡجن اَِّ َّۤل اَ ۡن َّ ٰۡيتِ ۡني بَِف ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ٰ
َّ
َّ
شة ُّمبَ يِِنَة
وا
ق
ات
و
ۚ
ة
د
ع
ال
صوا
ُ
َ
اح َ
ُ ُ
َ
لعدَِّت َّن َواَح ُ
ُُ
َِ َ
َ
َ ُ َ
ِۡ
ۡ
ۡ ِٰ ۡ
اِل ُۡي ِد ۡ
ۡ ۡ
اِل وم ۡ
ك ح ُد ۡو ُد ِِٰ
َّ
ك اَ ۡم ًرا (الطالق:
ف
ن
م
ل
ظ
د
ق
ف
اِل
د
و
د
ح
د
ع
ت
ي
ن
ل
َ
َ
َّ
َ
َ
سه ََّل تَد ِرى ل ََع َّل َِٰ ُ ُ
َ
ِ
ُ
ث بَع َد ٰذ لِ َ
َ
َ
َ
ََ َ ُ
َوت ُ
َ َ
ۤ
ِ َّ ۡ
ِ
ِ
َِّب هو املنادى
ن
ال
إسم
.
م
ت
ق
ل
ط
ا
ذ
ا
َِّب
ن
ال
ا
ه
ي
ٰي
َ
ُّ
َ
ٰ
ُّ
 .)١وجد ف هذه الية خروج الكالم ف املستوى النحوي أي ف َ َ ُّ
ُُ
ۤ
َّ ۡ
ِ
ِب ،وقرأ هذا الكالم عند القواعد النحوي:
َّ
ن
ال
وهو
للفاعل
اشتمال
دل
ب
م
ت
ق
ل
ط
و
،
ا
ه
ي
ٰي
َ
ُّ
ٰ
َ
ُّ
الذي قدم حبرف النداء َ
ُُ
ۤ
ِ َّ ۡ
ت النِ
ِ
سآءَ ألن األصل ف البدل مناسبا ابملبدل منه .قد يغلب اجلمع على اإلفراد ،حيث
ق
ل
ط
ا
ذ
ا
َِّب
ن
ال
ا
ه
ي
ٰي
َ
ُّ
َ
ٰ
َ
ِ
َ
ُّ
َ
َ
غلب اجلمع على الواحد ،وكان مقتضى الظاهر أن يقال :إذا طلقت النساء فطلقهن ،فعدل عنه إىل اجلمع
تغليبا ،للداللة على أن هذا ليس خاصا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،بل هو حكم عام ،وتشريع لألمة .وقال
اخلا زن :اندى النيب صلى هللا عليه وسلم مث خاطب أمته ألنه املقدم عليهم فإذا خوطب خطاب اجلمع كانت أمته
داخلة ف ذلك اخلطاب ،وقيل معناه اي أيها النيب قل ألمتك فأضمر القول إذا طلقتم النساء أي إذا أردمت
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تطليقهن فطلقوهن لعدهتن ( .)Al-Baghdadi, 2014وفسر املراغي :خص النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنداء
وعم ابخلطاب ألن النيب إمام أمته وقدوهتم ،كما يقال لرئيس القوم وكبريهم :اي فالن افعلوا كيت وكيت ،قاله ف
الكشاف (.)Al-Maraghi, 2006
ال ۡالمال الَّ ِذ ۡين ۡاست ۡكَب ۡوا ِم ۡن قَ ۡوِمه لَن ۡخ ِرجنَّك يٰشع ۡيب والَّ ِذ ۡين ٰامن ۡ
ك ِم ۡن
ع
م
ا
و
ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ َ َ
وف قوله تعاىل :قَ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
قَ ۡريتِن ۤا اَ ۡو لَت ع ۡو ُد َّن ِيف ِ
ال اَول َۡو ُكنَّا ٰك ِرِ
ِ
َّ
ني (األعراف .)٨٨ :قد يغلب األكثر على األقل مثل ف هذه
ه
ق
ا
ن
ت
ل
م
َ
َ
َ
ََ
اَ
َُ
َ
ا
الية ،الحظ وجد لفظ األقل غلبه األكثر ف قوله :لَتَ عُ او ُد َّن .إذ األصل أن يقال :لَيَ عُ او ُد َّن ِ ايف ِملَّتِنَا ،كلمة لَيَ عُ او ُد َّن
ۡ
ۡ
ك ،وينبغي بني العطف واملعطوف عليه مناسب ،لكن ف هذه الية
عطف من املعطوف عليه َوالَّ ِذي َن ٰا َمنُ وا َم َع َ
قلب املعطوف عليه بصيغة مجع املذكر للخطاب .وأما السر البالغي من هذا التعبري ،ليعرض هللا لنا أن شعيب
عليه السالم مل يكن ف ملتهم أصال حىت يعود إليها (.)Fayyud, 2010
وفسر البيضاوي على هذه الية :أي ليكونن أحد األمرين ،إما إخراجكم من القرية أو عودكم ف الكفر،
وشعيب عليه الصالة والسالم مل يكن ف ملتهم قط ،ألن األنبياء ال جيوز عليهم الكفر مطلقا ،لكن غلبوا اجلماعة
على الواحد ،فخوطب هو وقومه خبطاهبم ،وعلى ذلك أجرى اجلواب ف قوله" :قال أو لو كنا كارهني" ،أي كيف
نعود فيها وحنن كارهون هلا ،أو أتعيدوننا ف
التغليب يف املستوى الدَّليل

حال كراهتنا (.).Al-Baidhawi, n.d

()semantic

ف املستوى الداليل كما ف قوله تعاىلَ :ح ِٰٓت
(الزخرف .)٣٨ :معىن األصل من الكلمة

ال ي ل ۡي ۡ ۡ ۡ
ِ
ك
ت بَي ِِن َوبَي نَ َ
اذَا َجآءَ ََن قَ َ ٰ َ َ
ۡ
ال َم ۡش ِرقَ ۡ ِ
ني اجلهاتني املتساويتني أي

ومن مبحث التغليب
ۡ
ۡ ۡ ۡ ِ ۡ ِ ِۡ
س ال َق ِر ۡي ُن
ئ
بُع َد ال َمشرقَني فَب َ
املشرق ،لكن قد يغلب أحد املتشاهبني على الخر ،واملراد ابملشرقني :املشرق واملغرب ،فغلب املشرق ألنه أشرف
اجلهتني ،وألن الشرق دال على الوجود واإلبتداء ،والغرب دال على العدم واإلنتهاء ،والنفس متعلقة ابلوجود،

راغبة فيه وكارهة للعدم واإلنتهاء ،ولذا غلب املشرق على املغرب ف الية الكرمية ،وواضح أن هذا مما جعل فيه
الشيء موافقا لغريه ف مادته ،إذ جعل املغرب مشرقا وأعطة له مادته ،إجراء هلما جمرى املتفقني تغليبا
.)2010

( Fayyud,

ِِ ۡ
ِ ۡ
ت َواَّلَ ۡر ِ
ض َوَما فِ ۡي ِه َّن َو ُه َو َع ٰلى ُك ِِل َش ۡىء قَ ِد ۡي ٌر (املائدة .)١٢٠ :ف
الس ٰم ٰو
ك
ل
وف قوله تعاىلِِٰ :ل ُم ُ َّ

هذه األية غلب حرف َما على َم ان ،إذ اشار حرف َما إىل غري العقالء وحرف َم ان إىل العقالء .قد يغلب غري
العاقل على الخر أنظر إىل هذه الية ،فقد عب مبا ف قوله وما فيهن ليس بمن ،ألهنا تتناول األجناس كلها
تناوال عاما أبصل الوضع ،وأما "من" فإهنا ال تتناول غري العقالء ،ولذا أوثر التعبري مبا ف الية الكرمية ،ألهنا أوىف
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ابلداللة على الغرض ( .)Fayyud, 2010وفسر البيضاوي هذه الية :أى :تنبيه على كذب النصارى وفساد
دعواهم ف املسيح وأمه ،وإمنا مل يق ل "ومن فيهن" تغليبا للعقالء ،وقال" :وما فيهن" :إتباعا هلم غري أويل العقل
إعالما أبهنم ف غاية القصور عن معىن الربوبية والنزول عن رتبة العبودية ،وإهانة هلم وتنبيها على اجملانسة املنافية
العموم (.)Al-Baidhawi, n.d

لأللوهية ،وألن ما يطلق متناوال لألجناس كلها فهو أوىل إبرادة
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
وف قوله تعاىل :وِِٰ ۡ
الس ٰم ٰو ِ
ت َوَما ِِف اَّلَ ۡر ِ
ض ِم ۡن َدآبَّة َّوال َم ٰل ِٕٮ َكةُ َو ُه ۡم ََّل يَ ۡستَكَِبُ ۡو َن
ِل يَس ُج ُد َما ِِف َّ
َِ
(النحل .)٤٩ :كذلك جند ف هذه الية أن هللا عب ِبَا وليس ِبَ ان ،ألن لفظ َما توكل كل األجنان ف السموات

واألرض ،خبالف َم ْن فإهنا ال توكل غري العقالء فيهما .وقال الزخمشري :فإن قلت فهال جيء مبن دون ما تغليبا
للعقالء من الدواب على غريهم؟ قلت :ألنه لو جيء مبن مل يكن فيه دليل على التغليب ،فكان متناوال للعقالء

خاصة ،فجيء مبا هو صاحل للعقالء وغريهم إرادة العموم (.)Az-Zamakhsyari, 2009
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
اِلُ َخلَ َق ُك َّل َدآبَّة ِِم ۡن َّمآء ۚفَ ِمن ُه ۡم َّم ۡن ََّّي ِش ۡى َع ٰلى بَطنِه َوِمن ُه ۡم َّم ۡن ََّّي ِش ۡى َع ٰلى
وف وقوله تعاىلَ :و ِٰ
ِۡ ِۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
شآءُ اِ َّن ا ِِٰلَ َع ٰلى ُك ِِل َش ۡىء قَ ِد ۡي ٌر (النور .)٤5 :كذلك جند ف
رجلَ
اِلُ َما يَ َ
ني َوِمن ُهم َّمن ََّّي ِش ۡى َع ٰلٓى اَربَع َيلُ ُق ِٰ
هذه الية أن هللا عب ِبَ ان وليس ِبَا ،عكس الية السابقة ،بينما علمنا أن خملوق هللا تعاىل ليس العاقل فحسب،
ۡ
ۡ
إمنا اشتمل العاقل وغري العاقل ،وعلمنا أن دآبة من غري العاقل .وانكشف هذا احلال ف الكالم فَ ِمن ُه ۡم َّم ۡن ََّّي ِش ۡى

....اخل لغرض شرفه أي َم ان ،وألن خلقه أدل على قدرة هللا تعاىل ،حيث سواه وعدله ،وكرمه ابلعقل ،وفضله
على كثري ممن خلق تفضيال (.)Fayyud, 2010
يفسر البغوي هذه الية :فمنهم من ميشى على بطنه :كاحليات واحليتان والديدان ،ومنهم من ميشى على

رجلني :مثل بين آدم والطري ،ومنهم من ميشى على أربع :كالبهائم والسباع ،ومل يذكر من ميشى على أكثر من أربع
مثل حشرات األرض ،ألهنا ف الصورة كاليت ميشى على األربع ،وإمنا قال :من ميشى ،ومن إمنا تستعمل فيمن
يعقل دون من ال يعقل من احليات والبهائم ،ألنه ذكر كل دابة ،فدخل فيه الناس وغريهم ،وإذا مجع اللفظ من
يعقل ومن ال يعقل جتعل الغلبة ملن يعقل ( .)Al-Baghawi, 1988ويفسر شيخنا حجة أهل السنة واجلماعة أيب
املظفر السمعاين :وكلمة "من" ملن يعقل ليس ملا اليعقل ،واجلواب عنه :أنه إمنا ذكر بكلمة "من" ألن الكالم إذا
مجع من يعقل ومن اليعقل غلب من يعقل على ما اليعقل ).(As-Sam’ani, 1997
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اخلامتة

بعد أن حلل شواهد التغليب ف القرآن الكرمي استنبط أن التغليب الذي وجده الطالب ف آايت القرآن

الكرمي ليس عيبا ،إمنا هو جزء من ظواهر إعجاز القرآن ،حيث أن هللا قصد هبذه الصيغ إلشارة على الغاايت
املعينة ،ليس بدون األسباب .وكانت أسباهبا أسرار عظيمة .ووجدت من هذا البحث صيغ التغليب املختلفة ف
جماالت حتيليل األسلويب منها :التغليب ف املستوى الصويت ،كبدل صوت القراءة ف مجع املؤنث جبمع املذكر،
والسر البالغي ف هذا احلال لقد قصد هللا هبذا التغليب للداللة ف إشارة اإلبالغ إىل الغاية املعينة.
والتغليب ف املستوى الصرف ،كبدل كلمة التثنية جبمع الذكور ،وأما السر البالغي ف هذا احلال لشرف
صفة العقالء على صفة الخر .والتغليب ف املستوى النحوي ،مثل إختالف ف استعمال بدل ومبدل منه حيث
استعمل مبدل منه ابملفراد وبدل ابجلمع ،وأما السر البالغي ف هذا احلال للداللة على عموم احلكم .والتغليب ف
املستوى الداليل ،كتغليب أحد املتشاهبني على الخر حيث كل منهما املعىن املعني ،وأما السر البالغي ف هذا
احلال لشرف أحد منهما على الخر .فكان إفرتاض الطالب عن القرآن خطاء .حيث أن القرآن الكرمي هو كالم
هللا العظيم ينزل على رسوله الكرمي سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ابللغة العربية وحيا له ،لن جند فيه غيبا لو
كان قليال .وأصبحت ظواهر التغليب ف القرآن الكرمي معجزة أبدية لرسول هللا لن يعجز كل أساليبها الخر.
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