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ـَّ ص البحثملخ
:احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، أما بعد

عدول حروف املعاين اجلارة يف السياق القرآين وأثره البالغي ـ دراسة نظرية : فهذا حبث بعنوان
تطبيقية ـ

ي عدول حروف اجلر يف السياق، واألثر البالغي تتحدث هذه الرسالة عن ظاهرة بيانية؛ وه
.تطبيقها يف القرآن الكرميمنه، مثّ

وقد اشتهذه لتمعلىسالة الروخامتة،سمنيق.
:لنيوقُسم إىل فص،راسة النظريةلدلخصصالقسم األولف

درس حروف وتناول دراسة مصطلح العدول، ومكانته يف الدرس البالغي، كما:لالفصل األو
. اجلر وأثرها يف معىن القرآن، وعدوهلا يف القرآن

، كما درس ظاهرة التناوب ياق القرآين وأثره يف معاين حروف اجلرلستناول لفالفصل الثاينأما 
.والتضمني

املعاين عدول حروف صور ، ومتثّلت يفراسة التطبيقيةلدصص لفخالقسم الثاينوخبصوص
.البالغي، وجماهلا القرآن الكرميوأثره، السياق القرآينيفةرااجل

:وقد خلص البحث إىل مجلة من النتائج أمهّها
.عدول حروف اجلر يف فهم معىن اآليةأبرز البحث مدى تأثري ·
.أن دالالت حروف اجلر ال ميكن دراستها مبعزل عن السياق والتركيب املتكامل·
· قيقة يف اختيار األلفأنّ القول بتناوب حروف اجلراظال يتالءم والبالغة القرآنية الد.
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Abstract

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon
our Prophet Mohammad
The present study entitled: “reversing prepositions in quranic context
theoretical applied study” deals with rhetorical figure which is the reverse
of prepositions and the rhetorical effect resulting from it and then the
examination of this figure in the Holy Quran.
The thesis is divided into two parts and a conclusion.
The part is intended to deal with theoretical quest and is divided into two
chapters. The first chapter was devoted to elucidate the tem of rhetorical
reverse its position in rhetoric in addition to prepositions and their effect in
the meaning of the Holy Quran.
In  the  second  chapter  we  have  dealt  with  quranic  context  in  its  role  in
understanding the meaning of prepositions, it also dealt with the alternation
and the implication.
The second part was purely practical and examined the images of the
reversing prepositions in the quranic context its effect and domain in the
Quran.
The main results benefited from this study are:

· The effect of the reverse of prepositions in understanding the
meaning of verses is so important.

· The signification of prepositions cannot be conceived far from
the context and the compound structures.

· Explaining the reverse by alternation of preposition doesn’t go
with accurate rhetoric of the Quran that selects the exact
words.


