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ناوب بين
ّ
ضمين الجّرّ حروف في الت

ّ
غوّيّ والت

ّ
 ووقفات إضاءات: الل

ّ*محمد عدنان جبارينّّ

ّ

 تأّمل وبصيرة، وقديتناول البحث موضوع الّتناوب في حروف الجّر، وهو موضوع دقيق يحتاج إلى 

ّتناوله أهل العلم بالعربّية، واختلفت فيه مذاهبهم.

فات الّنحاة في معاني الحروف، وم
ّ
ق بالحرف تعّربدأ البحث بتمهيد اشتمل على بعض مؤل

ّ
يًفا ا يتعل

ا. ّوحدًّ

م، وعن، وفي، وِمن، وإلى، وعلى، 
ّ

كرت في البحث فهي: الباء، والكاف، والّل
ُ
تي ذ

ّ
ّّنها ألأّما الحروف ال

ق بتناوبها.
ّ
تي ثار حولها الجدل فيما يتعل

ّ
ّأكثر الحروف ال

عرية، وشذرات من 
ّ

واهد القرآنّية، والش
ّ

 من الش
ً
 في بحثه طائفة

ُ
وتأكيًدا لذلك؛ فقد ساَق الباحث

 عن الّتضمين كوجهة أخرى للبحث، ووقف عند آراء جّمة من آراء 
َ

ث أقوال العرب الّنثرّية؛ ثمَّ تحدَّ

ِز العقيِم.الّنحاة:   مناقشتها مناقشة تخلو من التحيُّ
ً
ّقدماء ومحدثين؛ محاوال

ِلص إليها.
ُ
تي خ

ّ
 بخّلصٍة فيها أهّم الّنقاط البارزة ال

ُ
ّوانتهى البحث

حاة
ّ
 :الحروف معاني وكتب الن

 ابها،وأبّو أصولها، وتبّسط الحروف، معاني تضّمّ خاّصة، كتب تصنيف بضرورة الّنحاة شعر لقد      

فات صدرت أن فكان ،فيها املختلفة واملذاهب وشواهدها،
ّ
 :(1)أشهرها املوضوع؛ هذا في كثيرة مؤل

 حروف يف املباني رصفو املوزعّي، علي بن محّمد الّدين نوّر البن ؛املعاني حروف في املغاني مصابيح

 قاسم نب الحسن الّدين لبدر ؛املعاني حروف في الّداني الجنىو املالقي، الّنوّر عبد بن ألحمد ؛املعاني

بيب مغنيو املرادّي،
ّ
 علم في ةاألزهيّّو األنصارّي، يوسف بن هللا عبد هشام البن ؛األعاريب كتب عن الل

 محّمد الجوزّية قيم البن ؛والحروف األدوات معانيو الهروّي، محّمد بن علي الحسن ألبي ؛الحروف

ماتو الّرمانّي، عيس ى بن علي الحسن ألبي ؛الحروف معانيو الحنبلّي، بكر أبي بن
ّ

 لقاسما ألبي ؛الّل

 .الّزجاجيّّ إسحاق بن الرّحمن عبد
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ق فيما أّما   
ّ
ة يتعل

َّ
ي: فقيل الحرف؛ تسمية بعل ه بذلك؛ ُسِمّ

ّ
غة في حرفوال وفضلة، الكّلم في طرف ألن

ّ
 الل

رف، هو
ّ
 .(1)املحّدد أعّله وهو طرفه، أي الجبل، حرف: قولهم ومنه الط

 غيرها يف معنى على تدّلّ كلمة الحرف:"بعضهم قوّل أحسنها ومن كثيرة، بحدود الحرف الّنحاة حّدّ وقد    

د. (2)"فقط
ّ
ركيب في روابط الحروف أّنّ الحّدّ ومقتض ى:"عّواد حسن محّمد إليه ذهب ما ذلك ويؤك

ّ
 الت

قاتها، ذكر على معناها يتوقف
ّ
رت فقد أفردت وإذا متعل

ّ
 معناه على الحرف فداللة ؛( 3)"معانيها تبخ

فة اإلفرادّيّ
ّ
قه، ذكر على متوق

َّ
ّ والفعل، االسم بخّلف متعل  فرادّيّاإّل معناه على منهما كّلّ داللة فإنَّ

فة غير
ّ
ق ذكر على متوق

َّ
، الجّر، فباء ..متعل

ً
ذيا االسم إلى تضاف حّتى اإللصاق على تدّلّ ال مثّل

ّ
 ل

 .(4)الحروف سائر في القوّل وكذلك ،..بعدها

 :الجّرّ حروف تناوب

رد ه،ب الخاّصّ تعّديه له جّرّ بحرف املتعّدية أفعالها من فعل كّلّ أّنّ العربّية أساليب في املعروف من
ّ
 ويط

 بّيةالعّر املعاجم حرصت هنا ومن والبلغاء، الفصحاء أساليب في الفعل ذاك مع الحرف هذا استعمال

تي املواد مفردات في عليه والّنص الّتعّدي، هذا رصد على املعجميّّ الّتأليف حركة نشأة منذ
ّ
 ستوعبها،ت ال

ْعنى الفعل مع الحرف هذا تعيين للفعل مستخدم على أشكل فإذا
ُ
 من بضّر إلى أو املعجم إلى عاد امل

                                                           
حوّيين غير تصّوّر في الجملة سلمان، والقضاة؛. 25ص – 23ص ،الّداني الجنى: انظر - 1

ّ
 ،والّدراسات للبحوث مؤتة ،الن

اني املجلد مؤتة، جامعة
ّ
اويش،. 297ص م،1997 األّول، العدد عشر، الث

ّ
 البّلغّية الّداللة محّمد، غالب والش

بوّيّ الحديث من نماذج في والعطف الجّرّ لحروف
ّ
ريف الن

ّ
 ،عشر الّرابع املجلد والّدراسات، للبحوث مؤتة ،الش

اني، العدد
ّ
 .12 ص م،1999 األردن،-مؤتة الث

بوّيّ الحديث من نماذج في والعطف الجّرّ لحروف البّلغّية الّداللةو. 20ص الّداني، الجنى: انظر - 2
ّ
ريف الن

ّ
 ،الش

راث وفي العربّية نحاة عند الكلمة أقسام سلمان، والقضاة؛. 12ص
ّ
 العدد وهران، جامعة حولّيات ،اإلنسانّيّ الت

اني،
ّ
 .53ص م،1995 الجزائر، الث

 .7ص م،1982 .1.ط عّمان، الفرقان، دار ،القرآن لغة في الجّرّ حروف تناوب حسن، محّمد عّواد؛: انظر - 3
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ّ
د م، 1997, األولى الط

ّ
 ابن شرح هللا، عبد عقيل؛ وابن. 40ص األّول، املجل

ّلئع، دار الحميد، عبد الّدين محيي محّمد: تعليق ،مالك ابن ألفّية على عقيل
ّ
بعة القاهرة، الط

ّ
انية، الط

ّ
 ت،.د الث

 .26 ص األّول، الجزء
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 عصوّر إلى يعود منثوّر وقوّل وشعر، شريف، وحديث كريم، قرآن من الفصيح الّسماع ضروب

غوّيّ االستشهاد
ّ
 .1الّسالفة الل

تي املّلحظات ومن
ّ
 واألبيات ّية،القرآن اآليات من كثير في أفعال ورود الّنظر، وتستحق القارّئ تستوقف ال

عرّية
ّ

غة؛ معاجم عليه نّصت ما الجّرّ حرف إلى تعّديها في تخالف الش
ّ
 إلى عىيس إشكال عليه فيلّحّ الل

ه
ّ
 .حل

 أو الجّرّ حروف ومنها الحروف معاني يسوقوّن الّنحاة لرأينا الّنحو كتب بعض على نظرة ألقينا ولو

ّ-ويقولوّن اإلضافة،
ً
 تفيد عنو االنتهاء، تفيد إلىو االبتداء، تفيد ِمنو االستعّلء، تفيد على إّنّ -مثّل

شبيه، تفيد الكافو املجاوزة، أو املزايلة
ّ
م أّما الت

ّ
 جمعُتّ وقد ،كثيرة معان ولها:"املرادّيّ عنها فيقوّل الّل

ّ:نحو:االختصاص:األّوّل..قسًما ثّلثين الّنحوّيين كّلم من لها
ُ
ة  في رّيّالّزمخش يذكر ولم.ِللمؤمنين الَجنَّ

 .(2).."معانيها أصل وهو :قيل. غيره مفّصله

ًها املرادّيّ ويكمل م معنى أّنّ الّتحقيق:"ُمَنّبِ
ّ

 وقد ا،يفارقه ال معنى وهو االختصاص هو األصل، في ،الّل

ْتّ وإذا أخر، معان يصحبه
َ
ل ؤّمِ

ُ
 وأنواع. االختصاص إلى راجعة ُوجدت املذكورة املعاني سائر ت

 معنى إلى راجع وهو: بعضهم قال الّتعليل، املشهورة معانيها من أّنّ ترّى أال متعّددة، االختصاص

ك االختصاص؛
ّ
ت لإلكرام، جئُتك: قلت إذا ألن

ّ
م دل

ّ
 إلكراما كان إذ باإلكرام، مختّصّ مجيئك أّنّ على الّل

 .(3)"أعلم وهللا. ذلك فتأّمل غيره، دوّن سببه

ما :قال. غيره سيبويه لها يذكر ولم اإللصاق، معانيها فأصل ،الباء أّما
ّ
 ثّمّ ط؛واالختّّل لإللصاق هي إن

سع فما :قال
َّ
 . (4)يفارقها ال معنى وهو: قيل أصله، فهذا الكّلم؛ في هذا من ات

 .(5)..الفادح الخطأ من فهذا الغاية؛ البتداء أّّنها من عّواد حسن محّمد األستاذ إليه ذهب ما أّما

                                                           
ضمين) بعنوان علمّية أطروحة مع وقفات محّمد، بن أحمد الخّراط؛:انظر - 1

ّ
حوّيّ الت

ّ
 .د لـ( الكريم القرآن في الن

 ":الّتفسير أهل ملتقى" موقع في ؛فاضل نديم محّمد

http://vb.tafsir.net/tafsir4332/#.VzB_3oQrLIU     -   04/11/1426 - 05/12/2005 ,01:58 pm 

 .96ص ،الّداني الجنى: انظر - 2

 .109ص ،الّداني الجنى: انظر - 3

 .36ص ،الّداني الجنى: انظر - 4

 .8ص ،"القرآن لغة في الجّرّ حروف تناوب" كتابه من األخيرة الفقرة: انظر - 5

http://vb.tafsir.net/tafsir4332/#.VzB_3oQrLIU
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 معنى جعلوهّو سيبويه، ذكر كما اإللصاق، معنى إلى الباء معاني سائر املحّققين من كثير ردّّ:"املرادّيّ قال

 نم تقّدم وما. الّتنويع الّصحيح: وقال ذلك بعضهم واستبعد أخر، معان معه ينجّرّ وقد يفارقها، ال

 الجّرّ حروف أّنّ في وافقهم ومن الكوفّيين، مذهب على جار هو الجّرّ حروف من غيرها عن الباء نيابة

 بلهيق بتأويل إّما األّول؛ موضوعه على الحرف إبقاء البصرّيين ومذهب. بعض عن بعضها ينوب قد

فظ
ّ
 أحد ضعّو من فهو ذلك فيه يمكن ال وما. الحرف بذلك يتعّدى آخر فعل معنى الفعل تضمين أو الل

ذوذ سبيل على اآلخر موضع الحرفين
ّ

 .(1)"الش

ّ فاضل نديم محّمد رفض وقد  إذا العقد من كثير انحّلل ورأى الحروف، لتضمين حّجة أو دعوّى أيَّ

َنِتّ ما ؛ الفعل ويبقى الحرف، فيوحشك الفعل مع الحرف ترّى:"يقوّل األفعال؛ ُضّمِ
ً
 لتهحم فإذا قلقا

ن الّتضمين على
ّ
 .(2)"الحرف وآنسك الفعل تمك

 مختلفة، معان عّدة الحرف يؤّدي أن في غرابة فّل:"..يقوّل الحروف؛ بتناوب فأخذ حسن عّباس وأّما

ها
ّ
غة،ال في كثير هذا ألّنّ واحد؛ معنى تأدية في الحروف من عدد اشتراك في غرابة وال..حقيقّيّ وكل

ّ
 ويسّمى ل

فظّيّ باملشترك
ّ
 .(3)"الل

 ملذكورة؛ا بالّصورة تأييده في اندفع ما ألّنّ حسن؛ عّباس األستاذ إليه ذهب كما تماًما ليس األمر أّنّ وأرّى

 حين جني ابن رأي إلى أقرب وأظّنني ،( 4)البيان في اضطراًبا وُيَسّبِب لغوّية، مشكّلت إلى يفض ي قد

ّ الّناس يتلّقاه باب هذا:"قال
ً

 لكوذ. دونه وأوقفه عنه، الّصواب أبعد وما الّصنعة، من ساذًجا مغسوال

ّ :يقولوّن أّّنهم  مع: أي ؛"هللا إلى أنصارّي َمن:"سبحانه هللا بقوّل لذلك ويحتّجوّن ،مع بمعنى تكوّن إلى أنَّ

م:"اسمه عّزّ بقوله ويحتّجوّن على بمعنى تكوّن في إّنّ :ويقولوّن. هللا
ُ
ك َبنَّ ِ

ّ
َصل

ُ
 :أي ؛"نخِلّال جذوِعّ في وأل

 ولسنا ..هاوعلي عنها أي بالقوس؛ رميت :بقولهم ويحتّجوّن علىو عن بمعنى الباء تكوّن :ويقولوّن. عليها

ه: نقوّل ولكّنا قالوا، كما ذلك يكوّن أن ندفع
ّ
 ألحوالا حسب على موضع دوّن موضع في بمعناه يكوّن إن

ك ترّى أال. فّل حال كّلّ وعلى موضع كّلّ في فأّما له؛ واملسّوغة إليه، الّداعية
ّ
 ذاه بظاهر أخذت إن أن

ّ القوّل
ً

 الفرس، في زيد: تقوّل وأن. معه تريد وأنت زيد إلى سرت :تقوّل أن عليه لزمك مقّيًدا ال هكذا غفّل

                                                           
ّ.46ص ،الّداني الجنى: انظر - 1

ضمين نديم؛ محّمد فاضل؛: انظر - 2
ّ
حوّيّ الت

ّ
بع املنّورة، املدينة الّزمان، دار مكتبة ،الكريم القرآن في الن

ّ
 األولى، ةالط

 . 10ص ت،.د

حو عّباس، حسن،: انظر - 3
ّ
بعة القاهرة، املعارف، دار ،الوافي الن

ّ
انية، الط

ّ
 .414ص م،1963 الث

 .13ص ،القرآن لغة في الجّرّ حروف تناوب: انظر - 4
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 تريد أنتّو بزيد، الحديث رويت: تقوّل وأن. العداوة في عليه تريد وأنت عمرو، في وزيد. عليه تريد وأنت

 .(1)"ويتفاحش يطوّل مما ذلك ونحو. عنه

ا املسألة أوّضح وحّتى واهد من طائفة سأسوّق َجِليًّ
ّ

تي الش
ّ
 بعض ابةني صّحة على املجّوزوّن بها استدّلّ ال

 ...أناقشها ثم بعضها؛ عن الجّرّ حروف

 :الباء حرف* 

واهد من
ّ

 :يأتي ما ؛القرآنّية الش

 (.59:الفرقان") خبيًرا به فاسأل:"تعالى قال 

 للّسببّية، الباء أّنّ على البصرّيين من آخرون وتأّوّل ،(2)عن موقع تقع الباء أّنّ وغيره هشام ابن يرّى

؛ عن بمعنى تكوّن ال أّّنها وزعموا
ً

ه..أصّل
ّ
َكّ يقتض ي ال ألن

ُ
 املسؤول وه املجرور أّنّ" بسببه سألت:"قول

 .(3)عنه

ذي
ّ
قة اآلية في" به" تكوّن ولذلك أصلها، على الباء أّنّ أراه وال

ّ
 .(4)"..خبير" بِـــّ متعل

 (.1:املعارج) "واقع بعذاب سائل سأل:"تعالى قال 

 :وقيل ،(5) (20:األحزاب)"أنبائكم عن يسألوّن:"تعالى قوله بدليل عن موقع تقع الباء إّنّ املوزعيّّ قال

 .(6)أصلها على فالباء واقع، بعذاب داع دعا املعنى

                                                           
 الجزء م،1952 القاهرة، الكتب، دار مطبعة الّنّجار، علي محّمد: تحقيق ،الخصائص عثمان، جني، ابن: انظر -  1

اني،
ّ
 .306ص الث

بيب مغني هشام، ابن األنصارّي،: انظر - 2
ّ
 تبةاملك الحميد، عبد الّدين محيي محّمد: تحقيق ،األعاريب كتب عن الل

د ،املسالك أوضحو. 122 ص األول، الجزء م، 2005 بيروت، العصرّية،
ّ
 ،عقيل ابن شرحو. 345ص األّول، املجل

الث، الجزء
ّ
 .41ص ،الّداني الجنىو. 19ص الث

بيب مغني: انظر - 3
ّ
ّ.122ص األّول، الجزء ،الل

بعة بيروت، الفكر، دار  ،املحيط البحر  ،(يوسف بن محّمد) حيان أبو األندلس ّي،: انظر - 4
ّ
انية، الط

ّ
 الجزء م، 1978 الث

 .508 ص الّسادس،

 م،.د نار،امل دار العمرّي، نافع بن عائض: تحقيق ،املعاني حروف في املغاني مصابيح علي، بن محّمد املوزعّي،: انظر - 5

بعة
ّ
 .200ص م،1993 األولى، الط

امن، الجزء ،املحيط البحر: انظر - 6
ّ
 .41ص ،الّداني الجنىو. 332 ص الث



 محمد عدنان جبارين

 190 صفحة ،(2016) 11املجمع، العدد 

 (12، وانظر: الحديد:8)سورة التحريم :"وبأيمانهم أيديهم بين يسعى نورهم:"تعالى قال. 

 .أيماّنهم عن أي ؛عن بمعنى الباء جاءت    

 ق يوم:"تعالى قال
ّ
 (.25:الفرقان) "بالغمام الّسماء تشق

تي وهي متغّيمة، أي الحال باء الباء إّنّ قيل
ّ
 أي الّسبب؛ باء الباء:"وقيل ،(1)موقعها مع وقوع يصّحّ ال

ه منه؛ الغمام طلوع بسبب
ّ
ذي كأن

ّ
فرة، الّسنام شّقّ: تقوّل كما الّسماء، به تشّقق ال

ّ
 انشّقّّو بالش

 بمنزلتها الباء هذه الّزمخشرّيّ جعل وقد ،(2)(8:املزمل")به منفطر والّسماء:"تعالى قوله ونظيره بها،

فرة، الّسنام شققت في
ّ

تي كاآللة جعل الغمام أّنّ على بالش
ّ
 .(3)بها يشق ال

ي عدم من الّرغم على
ّ
ّ اآلية هذه في الّتفاسير الختّلف اآلراء هذه من برأي القطع تأت

ّ
ن إال

ّ
 إلى أميل يأن

 .به الّسياق الكتمال للحال؛ الباء اعتبار وهو األّوّل الّرأي

 :ومن األمثلة األخرّى

 ا:"تعالى قال
ً
 (.6:اإلنسان)"تفجيًرا يفّجرونها هللا عباد بها يشرب عين

 ا:"تعالى قال
ً
 ( .28:املطّففوّن)"املقّربوّن بها يشرب عين

 ( .6:املائدة)"برؤوسكم وامسحوا:"تعالى قال 

ذين الّتبعيض، باء وهي ،ِمن بمعنى الباء إّنّ قيل
ّ
 وتابعهم ون،الكوفيّّ هم للباء املعنى بهذا يقولوّن وال

 .(4)مالك وابن والفارس يّّ األصمعيّّ

واهد في الباء أّنّ رأى من ومنهم
ّ

 .(5)زائدة الّسابقة الش

                                                           
 .494 ص الّسادس، الجزء ،املحيط البحر: انظر - 1

 .494 ص الّسادس، الجزء ،املحيط البحر: انظر - 2

بيب مغني: انظر- 3
ّ
 .122 ص األّول، الجزء ،الل

د ،املسالك أوضحو. 202 ص ،املغاني مصابيح: انظر -  4
ّ
 دالالت إبراهيم، مجدي ويوسف؛. 345 ص األّول، املجل

واهد ضوء في دراسة :الّزجاجيّّ عند الحروف
ّ

ة ،املعاني حروف كتاب في القرآنّية الش
ّ
غة، علوم مجل

ّ
 ،غريب دار الل

 .235ص م،2001 القاهرة،

راث، دار صقر، أحمد الّسّيد: وتعليق شرح ،القرآن مشكل تأويل هللا، عبد قتيبة؛ ابن: انظر - 5
ّ
بعة م،.د الت

ّ
انية، الط

ّ
 الث

امن، الجزء ،املحيط البحرو. 575ص م،1973
ّ
 .395ص الث
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 املاء شربت":تقوّل كما بها، شرابهم يمزج أي الخمر؛ بها هللا عباد يشرب: واملعنى لإللصاق، إّّنها وقيل

 ".برؤوسكم وامسحوا" في القوّل وكذا ،(1)"بالعسل

اهر:"هشام ابن قال
ّ
 ّلمالك في وإّنّ لّلستعانة، الوضوء آية في هي وقيل لإللصاق، الباء أّنّ والظ

ا
ً
 رؤوسكم حواامس :فاألصل بالباء؛ املزيل إلى أو بنفسه عنه املزال إلى يتعّدى مسح فإّنّ وقلًبا؛ حذف

 .(2...")باملاء

اهدين في الباء أّنّ أراه والذي
ّ

اني األّوّل الش
ّ
اهد في أّما الّتبعيض، باء هي والث

ّ
الث الش

ّ
 هيف الث

ي املعنى إلى أقرب وهذا لإللصاق،
ّ
 .للّسياق الكل

 (.100:يوسف)"بي أحسن وقد:"تعالى قال 

ن وقيل إلّي، أي ، معنى أحسن ُضّمِ
َ

ف
ُ
ط

َ
 .(3)أصلها على والباء ل

 .الفعل تضمين من أفضل الباء حرف إنابة أّنّ وأرّى

 ه بقنطار تأمنه إن من الكتاب أهل ومن:"تعالى قال ّدِ
َ
 (.75:عمران آل)"إليك ُيؤ

 "بلق من أخيه على أمنتكم كما إال عليه آمنكم هل:"تعالى قوله بدليل على بمعنى الباء جاءت

ّ.(4)(64:يوسف)

 -:اآلتية اآليات في كما(5)في بمعنى الباء جاءت وقد

ّ(.18:الذاريات)"يستغفرون هم وباألسحار:"تعالى قال -

ة وأنتم ببدر هللا نصركم ولقد:"تعالى قال -
ّ
 (.123:عمران آل)"أذل

 (.34:القمر)"بسحر نجيناهم:"تعالى قال -

ءا أن وأخيه موس ى إلى وأوحينا:"تعالى قال - َبوَّ
َ
ا بمصر لقومكما ت

ً
 (.87:يونس)"بيوت

                                                           
 .204ص - 203ص ،املغاني مصابيح: انظر - 1

 سورة من الّسادسة اآلية) الوضوء آية في فقهّية لغوّية قراءة سلمان، والقضاة؛. 203 ص ،املغاني مصابيح: انظر - 2

ة ،( املائدة
ّ
د البيت، آل جامعة املنارة، مجل

ّ
اني، املجل

ّ
 .18ص ، م1999 األّول، العدد الث

 .45 ص ،الّداني الجنىو. 204 ص ،املغاني مصابيح: انظر - 3

د ،املسالك أوضح: انظر - 4
ّ
 .236ص ،الّزجاجيّّ عند الحروف دالالتو. 346ص األّول، املجل

ّ.237ص ،الحروف دالالتو.198ص ،املغاني مصابيح: انظر - 5
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كم:"تعالى قال -
ّ
يل (137)مصبحين عليهم لتمّرون وإن

ّ
سورة ) "(138)تعقلوّن أفّل وبالل

ّ(.138-137 الّصافات:

 :مثل القرآنّية، اآليات بعض في (1)مع بمعنى وجاءت

 (.78:طه)"بجنوده فرعوّن فأتبعهم:"تعالى قال -

 (.170:النساء)"بالحّقّ الّرسوّل جاءكم قد:"تعالى قال -

م بمعنى تأتي وقد
ّ

عليل الّل
ّ
كم:"تعالى ؛كقوله( 2)للت

ّ
خاذكم أنفسكم ظلمتم إن

ّ
 "العجل بات

ّ:"وقوله ،(54:البقرة)
ً

ذين من فبظلم:"وقوله ،(40:العنكبوت")بذنبه أخذنا فكّل
ّ
 حّرمنا هادوا ال

ت طّيبات عليهم
ّ
 (.160:النساء")لهم أحل

واهد ومن
ّ

عرية الش
ّ

 :يأتي ما ،الش

 (3)قال علقمة بن عبدة: 

ّ
 
ســـــــــــــــــــاء تســـــــــــــــــــألــــــونــــــي فإن

ّ
نــــــي بـــــــالــــــ 

ّ
 فـــــــإنــــــ

 

ســـــــــــــــــــاء بـــــــأدواء بصـــــــــــــــــيـــــر 
ّ
 طـــــبـــــيـــــــب الـــــ 

ني تسألوني فإن املعنى كأّنّ بابها؛ على إّّنها وقيل ،عن بمعنى جاءت الباء إّنّ قيل 
ّ
 بالنساء يرخب فإن

 .(4)بأدوائهن طبيب

ة أكثر وهذا ؛عن بمعنى جاءت الباء أّنّ وأرّى
ّ
 ...اآلخر الّرأي من دق

 (5)قال الشاعر: 

ّ ّ يـــــــبـــــــوّل أرب 
ُ
بـــــــان

ُ
لـــــــ عـــــــ 

 
ِهّ الـــــــاـــــــ  بـــــــرأســـــــــــــــــــِ

 

ّ ذلَّّ لقـــــــد  ّ َمن 
 

ُبّ َعليـــــــِهّ بـــــــالـــــــت عـــــــالـــــــِ
َّ
 الا

 
                                                           

 .197ص ،املغاني مصابيحو. 41 ص ،الّداني الجنى: انظر - 1

د ،املسالك أوضحو. 237ص ،الحروف دالالتو. 196ص ،املغاني مصابيح: انظر - 2
ّ
 .346ص األّول، املجل

 بيروت، املعرفة، دار ،الجوامع جمع شرح الهوامع همع الّدين، جّلل والّسيوطّي،. 200 ص ،املغاني مصابيح: انظر - 3

اني، الجزء ت،.د
ّ
اهد فيه ذكر وقد.  41ص ،الّداني الجنىو. 28ص الث

ّ
ساء تسألوني فإْنّ: الش

ّ
ني بالن

ّ
 بأدواء خبير فإن

ساء
ّ
 .طبيب الن

 .34ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر- 4

بيب مغنيو. 202ص ،املغاني مصابيح: انظر - 5
ّ
 الفعل فيه ذكر وقد ،43ص ،الّداني الجنىو. 122ص األّول، الجزء ،الل

 ".ذلَّّ" الفعل مكان" هان"
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 ..رأسه على: على بمعنى الباء حرف جاء

 ّّ(1)قال أبو ذؤيب الهذلي: 

َنّ ِربــــــ 
َ

َمّ الــــــبــــــحــــــرِّ بــــــمـــــــاِءّ شــــــــــــــــــ
 

ّ ثــــــ
 

ت عـــــــَ
َّ

َرفــــــ
َ

 تــــــ

 

ّ مــــــــ ــــــــى    
 ــــــــَ

ُ
رّ  لــــــــ

ضــــــــــــــــــــ 
ُ
ّ خ نَّ هــــــــُ

َ
 ــــــــيــــــــُ ّ لــــــــ

َ
 نــــــــ

 الّصحيح املعنى عن ضلَّّ فقد الباء بزيادة قال َمن أّما البحر؛ ماء من: من بمعنى الباء حرف جاء 

ذي
ّ
 .(2)!فيه الّزائدة املبالغة أو األمر استحالة إلى إضافة الّسياق؛ أفاده ال

 اعر
ّ

 :(3)قال الش

ّ ّ إنَّ
َ
ة زيــــــــــَّ ّ ال الــــــــــرَّ

َ
ة هــــــــــا رزيــــــــــَّ

ُ
لــــــــــ

 
اــــــــــ  مــــــــــِ

 

واَيّ 
َ

ّ أخـــــــــــ
 
ّل إذ تـــــــــــِ

ُ
ّ قـــــــــــ ِدّ بـــــــــــيـــــــــــوم   واحـــــــــــِ

 .(4) في بمعنى الباء حرف جاء    

 :الكاف حرف* 

 حت؟أصب كيف: له قيل بعضهم أّنّ وذكروا ،على بمعنى تأتي الكاف أّنّ والكوفّيوّن األخفش ذكر

ه وورد بخير، املعنى وقيل خير، على أي كخيٍر،: فقال
ّ
: وقيل اء،الب بمعنى الكاف مجىء يثبت لم بأن

شبيه هي
ّ
 .(5)خير كصاحب أي مضاف، حذف على للت

 فيحّقق الّزمخشرّيّ أّما ،(112:هود)"أمرت كما فاستقم":تعالى كقوله ؛( 6)على بمعنى تأتي وقد

تي االستقامة مثل استقامة فاستقم:"عنده واملعنى ،أصلها على الكاف
ّ
 الحّقّ ادةج على بها أمرت ال

 .(7)"عنها عادل غير

                                                           
بيب مغنيو. 43ص ،الّداني الجنىو. 203ص ،املغاني مصابيح :انظر- 1

ّ
 ،الحروف دالالتو. 123ص األّول، الجزء ،الل

الث، الجزء ،عقيل ابن شرحو. 235ص
ّ
 .19ص الث

 إلى يؤّدي ذلك أّنّ وأرّى زائدة، الباء أّنّ وغيره عّواد حسن محّمد األستاذ يّدعي ؛37ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر- 2

ذي املعنى في فساد
ّ
 .الّسياق أفاده ال

 .198ص ،املغاني مصابيح: انظر - 3

د ،املسالك أوضح: انظر- 4
ّ
 .237ص ،الحروف دالالتو. 346ص األّول، املجل

بيب مغنيو. 85ص – 84ص ،الّداني الجنىو. 329 ص ،املغاني مصابيح: انظر - 5
ّ
 .200ص األّول، الجزء ،الل

 . 329ص ،املغاني مصابيح: انظر - 6

 .268 ص الخامس، الجزء ،املحيط البحر: انظر - 7
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م موقع فتقع للّتعليل تأتي وقد
ّ

 (.198:البقرة")هداكم كما واذكروه:"تعالى كقوله ؛(1)الّل

م حرف* 
ّ

 :الّل

م تأتي
ّ

 دعانا:"تعالى وقوله ،(109:اإلسراء")لألذقان ويخّرون:"تعالى ؛كقوله( 2)على موافقة الّل

ى وقوله ،(12:يونس")لجنبه
ّ
م عليه هللا صل

ّ
اعر وقوّل ،(3)"الوالء لهم واشترطي:"وسل

ّ
 :(4)الش

ّ
ُ

ت
 

قــــ
َ
ق

َ
شـــــــــــــ

َ
ِحّ ف م  الر  ويــــِلّ بــــِ

َّ
هُّ الط  ِثيــــابــــَ

 

 ّ رَّ
َ

خــــــ
َ

ا فــــــ ر ــــــعـــــــً ِنّ صـــــــــــــــــــَ يــــــ 
َ
د يـــــــَ

 
لــــــ ِمّ لــــــِ

َ
فــــــ

 
لــــــ  ولــــــِ

ّ:"تعالى كقوله ؛( 5)إلى موافقة وتأتي  ّ بأنَّ
َ

ك ها أوحى ربَّ
َ
ل ّ:"تعالى وقوله ،(5:الزلزلة")ل

ُ
ّ يجرّي ك  ألجل 

ى  (.2:الرعد")ُمَسمَّ

ّ املوازيَنّ ونضع:"تعالى كقوله ،( 6)في مرادفة وتأتي
َ
 وقوله ،(47:األنبياء")القيامة ليوم القسط

يها ال:"تعالى ِ
ّ
 (.187:األعراف")ُهَوّ إال لوقِتها ُيَجل

 :(7)جرير كقوّل ؛من عن نيابة وتأتي

نيـــــا في الفضــــــــــــــــــُلّ لنـــــا  ّ الـــــد  كَ
ُ

فـــــ
 
 راِغم ّ وأن

 

ُلّ الـــقـــيـــــــامـــــــِةّ يـــومَّ لـــكـــم ّ ونـــحـــُنّ   أفضـــــــــــــــــــَ

اعر كقوّل ؛(8)مع مرادفة وتأتي 
ّ

 :(9)الش

ا نـــــــــا فـــــــــلـــــــــمـــــــــَّ
 

قـــــــــ ي تـــــــــفـــــــــرَّ ِ
ّ

ا كـــــــــأنـــــــــ
ً

 ومـــــــــالـــــــــكـــــــــ

 

مـــــــا  لــطــوِلّ  تــِ
ّ لــم اجــ 

 
ت تـــــــِ

َ
ّ نــ

ً
ا لــيــلـــــــة  مــعـــــــً
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ذين وقال:"تعالى كقوله ؛( 1)عن موافقة وتأتي
ّ
ذين كفروا ال

ّ
 سبقونا ما خيًرا كان لو آمنوا لل

اعر وكقوّل ،(11:األحقاف)"إليه
ّ

 :(2)الش

َنّ الـــحســــــــــــــــنـــــــاِءّ كضــــــــــــــــرائـــرِّ
 
لـــ

ُ
هـــــــا قـــ هـــِ

َوجـــ   لـــِ

 

ا حســـــــــــــــــــــــًدا  يـــــــــــً
 

غـــــــــــ هُّ وبـــــــــــَ
َّ

َدمـــــــــــيـــــــــــمُّ إنـــــــــــ
َ

 لـــــــــــ

 :(3)عن الجّرّ حرف*  

ما:"تعالى كقوله ؛على بمعنى عن الجّرّ حرف يأتي
ّ
ي:"وقوله ،(38:محّمد")نفسه عن يبخل فإن ِ

ّ
 إن

ّ
ُ

ّ أحبتت  :(4)ذي اإلصبع الُعدوانّيّ وكقوّل ،(32:ص")رّبي ذكر عن الخير ُحبَّ

ّ ابُنّ الهِّ
َ

ك ّ ال َعّمِ
َ

ت
 
ل

َ
ضـــــــ

 
ّ في أف ب 

 َحســـــــَ

 

ي  ِ
ّ

نــــــــ ّ وال عــــــــَ
َ

ت
 

انــــــــي أنــــــــ ي َديــــــــَّ ُزونــــــــِ
 

خــــــــ
َ

تــــــــ
َ

 فــــــــ

 
ذي وهو:"تعالى كقوله ؛من بمعنى يأتي وقد

ّ
وبة يقبل ال

ّ
ورى")عباده عن الت

ّ
 ،(25:الش

ذين أولئك:"وقوله
ّ
ل ال َسَنّ عنهم نتقبَّ وا ما أح 

ُ
نا:"تعالى قوله بدليل( 16:األحقاف")َعِمل ل ربَّ  تقبَّ

ا
َّ
 (.127:البقرة")ِمن

م بمعنى أخر حاالت في ويأتي
ّ

 ،(53:هود")قولك عن آلهِتنا بتاركي نحن وما:"تعالى كقوله ،الّل

ّ ألبيه إبراهيم استغفاُرّ كان وما:"وقوله
ّ

ةّ  عن إال
ِعدَ ها َمو  اه َوَعدَ  امرّئ وكقوّل ،(114:الّتوبة")إيَّ

 :(5)القيس

ِ ي ضـــــ 
ُ
ّ َوت

ُ
ِتيت

َ
ِكّ ف ّ امِلســـــ 

َ
ق و 

َ
ّ ف  هاِفراشـــــِ

 

ؤومُّ 
َ
م ّ الضـــــــــ  ى ن

َ
ّ ل ِطق 

َ
 ت

َ
ّ ت ِلّ َعن  ضـــــــــ 

َ
ف

َ
 ت

 :(6)األعش ى كقوّل ؛في الجّرّ حرف عن ينوب وقد 

ّ وآِسّ
َ
َراة ّ الــــ ــــيِّّ ســــــــــــــــَ

ُ
م ّ حــــيـــــــث هــــُ قــــيــــتــــَ

َ
 لــــ

 

ُكّ وال 
َ

ِلّ عــــــن تـــــــ مـــــــ  ِةّ حــــــَ بـــــــاعـــــــَ  وانــــــيـــــــا الــــــّرِ
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ِ َيا وال:"تعالى قوله بدليل
َ
اهر:"هشام ابن قال ،(42:طه")ذكرّي في ت

ّ
": ذكرّي عن ونى" معنى أّنّ والظ

ر فيه دخل": فيه ونى"و فيه، يدخل ولم جاوزه
َ
ت
َ
 .(1)"وف

جم)"الهوّى عن ينطق وما:"تعالى كقوله ؛الباء بمعنى يأتي وقد
ّ
 ابن قال ،( 2)بالهوّى أي ؛(3:الن

اهر:"هشام
ّ
ه يصُدر وما املعنى وأّنّ حقيقتها، على أّّنها والظ

ُ
 قال املحيط البحر وفي. (3)"َهًوّى عن قول

 هوّى عن أي الهوى؛ عن_ والّسّلم الّصّلة عليه الّرسوّل أي - ينطق وما:"اآلية تفسير في حّيان أبو

ّ هو إن ورأيه؛ نفسه
ّ

 .(4)..."إليه يوحى هللا عند من وحي إال

ذي املعنى ليستقيم بابه؛ على عن الجّرّ حرف يكوّن أن الّسابقين املثالين في الباحث ويرّى
ّ
 دلَّّ ال

 ..الّسياق عليه

 ّّنهمأل االستعانة؛ معنى إفادة في الباء، بمعنى هنا الجّرّ فحرف ؛القوس عن رميت :العرب قالت

 .(5)القوس وعلى وبالقوس، القوس، عن رميُتّ: العرب عن الفّراء وحكى. بالقوس رميت :يقولوّن

ذي
ّ
 نها،ع الّسهم أطلق: واملعنى أصله، على عن الجّرّ حرف أّنّ الّسابق املثال في الباحث يراه وال

ذي
ّ
 آخر؛ معنى يعطي منها وكّلّ مختلفة، جّرّ بحروف يتعّدى رمى الفعل أّنّ ذلك إلى دعاني وال

موب عليه، دعاء - يده في هللا رمى :في وبــ زاد، :عمره من الخمسين على رمى :على بــــــ فيتعّدى
ّ

 رمى: الّل

 كما...به عيًنامست رمى: لّلستعانة الباء تكوّن وقد وقذفه، ألقاه أي به؛ رمى: وبالباء. نصره أي له؛ هللا

ه
ّ
 .(6)..املال رمى..رميته: بنفسه متعّدًيا يأتي أن
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 :(1)في الجّرّ حرف* 

 "عبادي في فادخلي:"وقوله ،(38:األعراف")أمم في ادخلوا:"تعالى قوله نحو مع بمعنى في تأتي

 :(2)فرًسا يصف الجعدّيّ الّنابغة وقوّل ،(29:الفجر)

حـــــــــــــــا و 
َ

ّ فـــــــــــــــي ذراعـــــــــــــــيـــــــــــــــن ولـــــــــــــــ ة 
َ

كـــــــــــــــ ر   بـــــــــــــــِ

 

ِلّ جـــــــــــــؤجـــــــــــــؤ إلـــــــــــــى  ِبّ َرهـــــــــــــِ كـــــــــــــِ
 

نـــــــــــــ
َ

 املـــــــــــــ

 :(3)آخر وقوّل 

ّ أمّ  إذا يـــــــاح  ر  ّ ســــــــــــــــــــِ
 

ت
َ
د

َ
ّ فـــــــي غـــــــ ن  عـــــــائـــــــِ

َ
 ظـــــــ

 

دا َجوالُسّ  جــــ 
َ
ِتّ ن

َ
ّ فــــاضــــــــــــــــ

ُ
َمُعّ العين د 

َ
 تــــ

م ّ:"تعالى كقوله ؛على بمعنى وتأتي 
ُ
ك

َّ
َبن ِ

ّ
َصل

ُ
ِلّ ُجذوِ ّ في وأل

 
خ

َّ
اعر وكقوّل ،(71:طه)"الن

ّ
 أبي بن سويد الش

 :(4)كاهل

ُمّ بــوا هــُ
َ
لــ ّ صــــــــــــــَ ِديَّ بـــــــ  ِ ّ فــي الــعــَ

 
ذ ّ جـــــــِ ة 

َ
لـــــــ

 
خــ

َ
 نــ

 

ّ فّل 
 

ت ســـــــــــــــــَ
َ
ّ َعط

ُ
بــــان ي 

َ
ا إال شـــــــــــــ عــــَ دَ أجــــ   بــــِ

 :(5)عنترة وكقوّل 

ّ ل 
َ

طـــــــــ ّ بـــــــــَ هُّ كـــــــــأنَّ ّ فـــــــــي ثـــــــــيـــــــــابـــــــــَ ة 
حـــــــــَ ر   ســــــــــــــــــــــَ

 

ذى  حـــــــ  اَلّ يــُ عـــــــَ ِتّ نــِ تـــــــ  ِ
أِمّ لــيــس الســــــــــــــّ و 

َ
تــ  بــِ

ورى")فيه يذرؤكم:"تعالى كقوله ؛الباء بمعنى وتأتي 
ّ

اعر وكقوّل ،(11:الش
ّ

 :(6)الخيل زيد الش

مَّ ويـــــــــركـــــــــُبّ و  ِ ّ يـــــــــَ و  ا الـــــــــرَّ
َّ

نـــــــــ ّ مـــــــــِ  فـــــــــوارس 

 

 ّ
َ
ِنّ فــي َبصـــــــــــــــيــرون عــ 

َ
رِّ طــ اهــِ لــى األبـــــــَ

ُ
 والــكــ

وا:"تعالى كقوله ؛إلى بمعنى وتأتي  َرد 
َ
ِدَيهم ف  قوله بدليل أفواههم؛ إلى أي ؛(9:إبراهيم")أفواِهِهم ّ في أي 

ا:"تعالى
ّ
 (.  7:القصص")إليك راّدوه إن
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 في تكوّن وقد أعمى، اآلخرة عن أي ؛(72:اإلسراء")أعمى اآلخرة في فهو:"تعالى كقوله ؛عن بمعنى وتأتي

 ...أصلها على اآلية

ّ ويوم:"تعالى كقوله ؛من بمعنى وتأتي
ُ

ّ في نبعث ّلِ
ُ
ّ ك ة  اعر وكقوّل ،(89:النحل") شهيًدا أمَّ

ّ
 :(1)الش

ّ وهـــــــل ن  مــــَ عــــِ
ّ يــــَ ن  ّ مــــَ

َ
ّ كـــــــان

ُ
َدث ِدهِّ أحـــــــ  هـــــــ   عــــَ

 

 ّ
َ
ِةّ فـــــــي شـــــــــــــــــــهـــــــًرا ثـــــــّلثـــــــيـــــــن

َ
واِلّ ثـــــــّلثـــــــ  أحـــــــ 

 
 :(2)من الجّرّ حرف* 

م بمعنى للّتعليل يأتي
ّ

ا:"تعالى كقوله ؛الّل ِرقوا خطيئاِتِهم ِممَّ
 
غ

ُ
وا أ

ُ
ِخل د 

ُ
 ،(25:نوح")ناًرا فأ

 بني على كتتنا ذلك أجل من:"وقوله ،(19:البقرة")..الّصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلوّن:"وقوله

 :(3)الفرزدق وكقوّل ،(32:املائدة")إسرائيل

ي  ـــــــــــــ ـِ
 
غ اءًّ يـُ يـــــــَ ى حـَ

َ
 ـــــــــــــ ـ

 
غ ّ و ـُ ن  ِهّ مـِ تــــــِ

ابـَ هـــــــَ  مـَ

 

ــــــا  ــــــمــ ُمّ فــ
َّ

لــــــــ
َ

كــــــــ ُمّ حــــــــيــــــــن إال يــــــــُ ســــــــــــــــــــِ
َ
بــــــــ    يــــــــَ

 ...فيه الّتعليل معنى يشترط وال أصله، على الجّرّ حرف أّنّ الباحث ويرّى .مهابته أجل من أي 

ل ّ:"تعالى كقوله عن؛ بمعنى ويأتي َوي 
َ
ا قد:"وقوله ،(22:الّزمر")هللا ذكر من قلوُبُهم ّ للقاسيِةّ ف

َّ
ّ في كن ة 

َ
ل
 
ف

َ
 غ

 (.97:األنبياء")هذا من

ّ من ينظرون:"تعالى كقوله ؛الباء بمعنى ويأتي ورى")خفّيّ  طرف 
ّ

 أمر من يحفظونه:"وقوله ،(45:الش

 (.11:الّرعد")هللاِّ

ا ويأتي
ً
 من للّصّلة نودي إذا:"وقوله ،(40:فاطر")األرض من خلقوا ماذا أروني:"تعالى كقوله ؛في مرادف

 (.9:الجمعة")الُجُمَعِةّ يوِمّ

 ....حقيقته على اآليتين في الجّرّ حرف أّنّ الباحث يرّى

ذين القوِمّ مَنّ ونصرناهُّ:"تعالى كقوله ؛على بمعنى ويأتي
ّ
بوا ال

َّ
ذ

َ
 على وقيل(. 77:األنبياء")بآياتنا ك

 .(4)بالّنصر منهم منعناه أي نصرناه؛ الفعل تضمين
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 :(1)الجّر إلىحرف * 

ُهم تأكلوا وال:"تعالى كقوله ؛مع بمعنى يأتي
َ
ساء")أمواِلكم إلى أموال

ّ
د :العرب وكقوّل ،(2:الن و 

َّ
 إلى الذ

د و 
َّ
 .(2)إبل الذ

م بمعنى ويأتي
ّ

ِكّ واألمُرّ:"تعالى كقوله ؛الّل رّي إلي 
ُ
 (.33:الّنمل")تأمرين ماذا فانظ

م:"تعالى كقوله ؛في بمعنى ويأتي
ُ
ك

َّ
َمَعن َيج 

َ
ساء")القيامة يوم إلى ل

ّ
 :(3)العبد بن طرفة وكقوّل ،(87:الن

ّ
 
ِقّ وإن

َ
ي الــــــجــــــمــــــيــــــُعّ الــــــ ــــــيّ  يــــــلــــــتــــــ نــــــِ ّلقــــــِ

ُ
 تــــــ

 

َوةِّ إلــــى  ِدّ الــــكــــريــــِمّ الــــبــــيـــــــِتّ ِذر  مـــــــَّ صــــــــــــــــَ
ُ
 امل

ر كقوّل ؛الباء وبمعنى  ّيِ
َ
ث
ُ
 :(4)ك

ّ ولـــقـــــــد
ُ

مـــى الـــكـــواعـــــــب إلـــى لـــهـــوت  كـــــــالـــــــد 

 

يـــــــِ ّ  ّ الـــــــوجـــــــوهِّ بـــــــِ نَّ هـــــــُ
ُ

ديـــــــ ـــــــ  رخـــــــيـــــــُمّ حـــــــَ

 
 :(5)على الجّرّ حرف* 

ِهّ على املاَلّ وآتى:"تعالى كقوله ؛مع بمعنى يأتي ّ:"وقوله ،(177:البقرة")ُحّبِ ّ وإنَّ كَ اس مغفرةّ  لذو َربَّ
ّ
 للن

ِمِهم ّ على
 
ل
ُ
 (.6:الرعد")ظ

اعر كقوّل ؛عن بمعنى ويأتي
ّ

 :(6)العقليّّ القحيف الش

ّ إذا
 

ت يـــــــــَ رّ  بـــــــــنـــــــــو عـــــــــلـــــــــيَّّ َرضـــــــــــــــــــــِ
يـــــــــ 

َ
شـــــــــــــــــــــ

ُ
 ق

 

ُرّ  عـــــــــمـــــــــ 
َ

 ِرضـــــــــــــــــــــاهـــــــــا أعـــــــــجـــــــــبـــــــــنـــــــــي هللاِّ لـــــــــ

ن رض ي الفعل إّنّ وقيل   .(7)عطف الفعل معنى ُضّمِ

م بمعنى ويأتي
ّ

روا:"تعالى كقوله للّتعليل؛ الّل ّبِ
َ
ك

ُ
 عمرّو وكقوّل ،(8)(185البقرة:)"هداكم ما على هللاَّ َوِلت

 :(9)يكرب معد بن
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ّلمَّ ُلّ الــــــّرمــــــُحّ تــــــقــــــوّل عــــــَ قـــــــِ
 

اــــــ ي يــــــُ  عـــــــاتــــــقــــــِ

 

ِتّ الــــخــــيـــــــُلّ إذا أطــــعــــن لــــم أنـــــــا إذا  رَّ
َ

 كــــ

 على كذا كان :قولهم ومنه ،(15:القصص")غفلة حين على املدينة ودخل:"تعالى كقوله في؛ بمعنى ويأتي 

 .(1)عهده في أي ؛كذا عهد

اس على اكتالوا إذا:"تعالى كقوله ؛ِمن بمعنى ويأتي
ّ
 (.2:املطّففوّن")يستوفوّن الن

ّ:"تعالى كقوله ؛الباء بمعنى ويأتي ى َحِقيق 
َ
ّ َعل

 
 هللا؛ اسم على اركب :وقالوا ،(105:األعراف")أقوَلّ ال أن

 :(3)ربيعة أبي بن عمر قوّل ومنه ،(2)هللا باسم أي

ّ هللا اســـــــــــــم على فقـــــــالـــــــت
َ

 طـــــــاعـــــــة أمرك

 

ّ وإن 
ُ

ّ قـــــــد كــــنـــــــت
ُ

فـــــــت ِ
ّ

 أعــــّود لــــم مـــــــا كــــلــــ

ث أن رأى املتنّوعة، بشواهده الجّرّ حروف في الّتناوب موضوع الباحث عرض أن بعد   عن يتحدَّ

 ...البحث بموضوع ترتبط أخرّى رئيسّية كوجهة الّتضمين

ضمين
ّ
 :(4)الت

غوية املعاجم من كثير في مّلحظ هو كما الّتضمين،
ّ
 بأخرّى أو بصورة يعني ،(5)وحديثها قديمها :الل

ّ آخر شيًئا ش يٍءّ إيداعَّ
ً
 .مجاًزا أو حقيقة

غوّي املعنى إّنّ
ّ
ّ الّسابق الل فظا إشراب:"وهو للّتضمين، االصطّلحيّّ املعنى منها ينطلق قاعدة ُيَعدُّ

ّ
 ملعنى لل

 .(6).."آخر لفظ

 لىع الحمل ومنه:"..فقال املعنى؛ على الحمل صوّر عن حديثه أثناء في الّتضمين جني ابن عّرف وقد

غة هذه من باب املعنى
ّ
صال وهو طريف، لطيف واسع الل

ّ
هأّل به؛ يتعدى مّما ليس بحرف الفعل ات

ّ
 في ن

 .(7)"به يتعّدى فعل معنى
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ِرُبوّن قد:"فقال هشام؛ ابن وعّرفه
ْ

ا ُيش
ً
 :وفائدته ،تضميًنا ذلك ويسّمى حكمه، فيعطونه لفظ معنى لفظ

 .(1)"كلمتين مؤّدى كلمة تؤّدي أن

ق و
ّ
 ليكسب معناه؛ من األّوّل الفعل يجّرد أن ليس مؤّداه أّنّ رأى إذ هشام؛ ابن قوّل على الّزعبّلوّيّ عل

ذي الفعل وداللة األولى، داللته :داللتين بين بالّتضمين الفعل يجمع أن بل جديًدا؛ معنى
ّ
 أشرب ال

 . (2)..معناه

قت ش يء معنى شيًئا ضّمنت إذا العرب" أّنّ الّسيوطي وذكر
ّ
ق ما به عل

ّ
يء بذلك يتعل

ّ
 .(3)"الش 

ق ما أّما
ّ
غة مجمع أقّرها فقد الّتضمين؛ بقياسّية يتعل

ّ
 :يه ثّلثة بشروط ،القاهرة في العربّية الل

  بين الفعلينتحّقق املناسبة. 

  بس معها ويؤمن اآلخر، الفعل مّلحظة على تدّلّ قرينة وجود
ّ
 .الل

 ّوق العربّي
ّ
 .مّلَءمة الّتضمين للذ

ّ املجمع أوص ى قد و
ّ

 .(4)بّلغيّّ لغرض إال الّتضمين إلى ُيلجأ أال

بات إليه؛ للحاجة كان الّتضمين بقياسّية األخذ أّنّ الّسامرائّيّ إبراهيم ورأى
ّ
 أن ستدعيت العصر فمتطل

باتها الحاضرة الحياة لتساير ضخمة؛ بماّدة العربّية تسعف
ّ
 .(5)الكثيرة املعّقدة ومتطل

 يهإل ذهبنا ومّما:"فقال إبطاله؛ عينيه نصب ووضع الّتضمين، عن تحّدث فقد عّواد حسن محّمد أّما

ا الّتضمين مسألة إبطال البحث هذا في
ً
تهاأد فوجدت املسألة في نظرُتّ فقد للبصرّيين؛ خّلف

ّ
 غير ل

 لوجوها أو للوجه مباين وجه على األلفاظ دالالت بحث في تندرج معجمّية مسألة ووجدتها مستحكمة،

تي
ّ
 .(6)"تضمين إلى حاجة غير من يؤّديه أكثر أو واحًدا معنى لفظ لكّلّ أّنّ ذلك الّسلف، رسمها ال

ذي األساس نحو عنايته وّجه هدفه، عّواد يحقق ولكي
ّ
 قضية ووه الّتضمين، فكرة القدماء عليه بنى ال

ه املبحث في األساس يّّ الوهم إّنّ:"يقوّل نظره، وجهة من باطل أساس وهو والفرع، األصل
ّ
 العتقادا هو كل
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 سألةم أّنّ البطّلن هذا على وُيبنى القول، هذا بطّلن ثبت ولكن األلفاظ، في والفرعّية باألصالة

ّ نصف أن يجوّز فّل معجمّية؛ لغوّية مسألة هي أي صرفة؛ داللّية مسألة الّتضمين
ً

ّ بالّتعّدي فعّل
ّ

 إال

زم الفعل وكذا االحتجاج، عصوّر في أحواله جميع في متعّدًيا كان إذا
ّ

 .(1)...."الّل

واهد من طائفة يسوّق أن رأى الّسابقة، اآلراء الباحث عرض أن بعد
ّ

تي الش
ّ
 على املجّوزوّن بها استدّلّ ال

ا املسألة لتّتضح للحاجة؛ تبًعا يناقشها ثّمّ الّتضمين صحة  ...َجِليًّ

ضمين شواهد
ّ
 :الت

 املنثوّر لعربا كّلم في وروده أّنّ غير الكريم، القرآن في جاء كما ونظِمه، نثِره العرب كّلم في الّتضمين ورد

 على وحمل العرب، كّلم من جاء فمّما ،(2)الّضرائر من يعّده أن عصفوّر بابن حدا مّما جًدا؛ قليل

اب، بن لعمر الّصديق بكر أبي قوّل الّتضمين،
ّ
 فقد ،"يب يفعلوا أن عسيتم وما:"عنهما هللا رض ي الخط

ن قد عس ى الفعل إّنّ قيل  ...(3)مجراه وأجرّي ،حسب معنى ُضّمِ

واهد ومن
ّ

 :تعالى قوله ؛القرآنّية الش

اهُّ" -
َ
ن َصر 

َ
ِمّ ِمَنّ ون و 

َ
ذين الق

ّ
ُبوا ال

َّ
ذ

َ
ُهم ّ بآياِتنا ك مَّ كانوا إنَّ و 

َ
ء ّ ق ناُهم ّ َسو 

 
َرق

 
غ

َ
أ
َ
ّ ف

َ
َمِعين  (. 77:ياءاألنب) "أج 

ن  .(4)نّجيناه أو ،منعناه الفعل معنى نصرناه الفعل ُضّمِ

ذي املعنى خدم الّتضمين هذا أّنّ الباحث يرّى
ّ
 لّسّلم،ا عليه موس ى، نّجى وجل عّزّ فاهلل الّسياق؛ أفاده ال

ّ وهذا املغَرِقين، وجنوده فرعوّن من وقومه  ...نصًرا ُيَعدُّ

َسَنّ وقد" - ح 
َ
َرَجِني إذ بي أ

 
خ

َ
ِنّ ِمَنّ أ ج   (. 100:يوسف)"الّسِ

 .(5)لطف الفعل معنى ُضّمن أحسن الفعل إّنّ قيل

                                                           
 .71 ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر - 1

عر ضرائر عصفور، ابن: انظر - 2
ّ

 .239ص م،1980 بيروت، األندلس، دار محّمد، إبراهيم: تحقيق ،الش

غة في الحمل قياس ظاهرة الفّتاح، عبد البّجة؛: انظر - 3
ّ
غة علماء بين العربّية الل

ّ
 الفكر، ارد ،واملحدثين القدامى الل

ان، بعة َعمَّ
ّ
 .261ص م، 1998 األولى، الط

ضمين عبدو، محّمد فلفل؛: انظر - 4
ّ
حوّي الت

ّ
ة ، والبّلغيّّ الن

ّ
د اإلنسانّية، للعلوم البعث جامعة مجل

ّ
 سالخام املجل

 .20ص م،2003 حمص، عشر، الحادي العدد والعشرون،

ضمين: انظر - 5
ّ
حوّيّ الت

ّ
 .18 ص ،والبّلغيّّ الن
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 ،إلى الحرف عن الباء حرف إنابة إلى ويذهب ،لطف الفعل معنى أحسن الفعل تضمين الباحث يرفض

ذي الّصحيح املعنى عن القارّئ ذهن يبعد املقام هذا في الّتضمين أّنّ ويرّى إلّي، أحسن أي
ّ
 هأفاد ال

بس معها ويؤمن اآلخر، الفعل مّلحظة على تدّلّ لقرينة وجود ال إذ الّسياق،
ّ
 .الل

ِزُموا وال" - ع 
َ
ّ ت

َ
َدة

 
اِحّ ُعق

َ
ك ِ

ّ
ى الن ّ َح َّ

َ
غ

ُ
ل اُبّ َيب 

َ
هُّ الِكت

َ
َجل

َ
 (.235:البقرة)"أ

 .(1)تباشروا أو تنووا الفعل معنى ضّمن تعزموا الفعل إّنّ قيل

 ذلك نوم. متعّدًيا الكريمة اآلية في أتى إذ تضمين؛ دوّن أصله على جاء تعزموا الفعل أّنّ الباحث يرّى

ّلق عزموا وإن:"تعالى قوله
ّ
 :الّنوفليّّ عمارة بن األسود وقوّل ،(227:البقرة")الط

 عـــــــــزمـــــــــتـــــــــه الـــــــــفـــــــــراق هـــــــــذا لـــــــــهـــــــــا وقـــــــــوال

 

 فــــيــــعــــلــــمـــــــا الــــفــــراق قــــبـــــــل مــــوعـــــــد فــــهـــــــل 

 .(2)"عليه وعزمت األمر، عزمت تقوّل والعرب:"لسانه في منظوّر ابن وقوّل 

- "ّ
ّ
وًرا ِمزاُجَها كان كأس من يشربوّن األبراَرّ إن

ُ
ا (5)كاف

ً
ن َرُبّ َعي 

 
ها هللا ِعبادُّ بها َيش

َ
رون ّجِ

َ
ِجيًرا ُيف

 
ف

َ
 "(6)ت

 (. 6-5:اإلنسان)

ل وقد ،(3)يروى الفعل معنى يشرب الفعل ضّمن
ّ
ما:"فقال ذلك؛ عّواد حسن محّمد عل

ّ
 هذا إلى عمدوا إن

 .(4)..."ِمن موقع واقعة غير الباء أّنّ والحّقّ ِمن، موقع الباء وقوع من فراًرا

 .روىي الفعل معنى يشرب الفعل تضمين من أفضل وهذا ،ِمن موقع واقعة الباء أّنّ فيرّى الباحث أّما

عريةأّما 
ّ

واهد الش
ّ

 :؛ فمنهاالش

 قول أبي ذؤيب الهذلّي: -

عـــــــت ثـــــــمَّّ الـــــــبـــــــحـــــــَرّ بـــــــمـــــــاءَّ شـــــــــــــــــــربـــــــَنّ
َّ

 تـــــــرفـــــــ

 

 نــــــــ ــــــــيــــــــ  لــــــــهــــــــن خضــــــــــــــــــــر لــــــــ ــــــــ  مــــــــَ ــــــــى 

 .(5)روين الفعل معنى ُضّمن شربن الفعل إن قيل 

                                                           
 .55 ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر - 1

 (.م. ز. ع) ماّدة ،العرب لسان معجم: انظر - 2

ضمين: انظر - 3
ّ
حوّيّ الت

ّ
 .17ص ،والبّلغيّّ الن

 .60ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر - 4

 .57ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر - 5
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اهد في تضمين وال ،من موقع واقعة الباء أّنّ الباحث يرّى  .الشَّ

 :قول الّراعي الّنميرّي -

ــــــا إذا ّ الـــــــــغـــــــــانـــــــــيـــــــــات مـــ
َ
ا بـــــــــرزن  يـــــــــومـــــــــً

 

جــــــــَنّ  ــــــا الــــــــحــــــــواجــــــــَبّ وزجــــــــّ ــــــيــــــــونــ  والــــــــعــ

َنّ أو حّسَنّ معنى تضّمن زّج  الفعل إّنّ قيل   .(1)زيَّ

 أّنّ حاة،النّّ من كثير يرّى كما الباحث، ويرّى املفرد، على املفرد عطف المتناع الّتضمين إلى ُعمد قد و

 واجببالح فمرتبط بمعناه الزجج أّما زّججن، على معطوف املحذوف والفعل العيون، وكّحلن: الّتقدير

 ..(2)العيوّن ال

 :قول القحيف العقليّّ -

ّ إذا
 

ت يـــــــــَ يَّّ َرضـــــــــــــــــــــِ
َ

لـــــــــ  قشـــــــــــــــــــــيـــــــــر بـــــــــنـــــــــو عـــــــــَ

 

 رضـــــــــــــــــــــاهـــــــــا أعـــــــــجـــــــــبـــــــــنـــــــــي هللا لـــــــــعـــــــــمـــــــــر 

ّ الفعل ضّمن 
 

ّ الفعل معنى رضيت
 

 .(3)عطفت

ّّر الفعل بين مناسبة يوجد فّل املعنى، تكافؤ لعدم الّسابق الفعل تضمين الباحث يرفض
 

 والفعل ضيت

ّ
 

بس معها ويؤمن اآلخر، الفعل مّلحظة على تدّلّ قرينة وجود عدم إلى إضافة ؛عطفت
ّ
 نُضّمّ ما إذا الل

ّ الفعل
 

 .رضيت

ذي املعنى إلى للوصوّل الّصحيح الخيار هو على الجّرّ حرف إنابة فأّنّ لذلك
ّ
 ..الّسياق عليه دّلّ ال

جوء الجّر، حروف في الّتناوب استخدام إلى الّداعي أّنّ ،( 4)آخرون يرّى كما الباحث، يرّى
ّ
 إلى والل

راكيب بعض في الحروف بعض أّنّ بسبب يكوّن أن يمكن الّتضمين
ّ
ذي الفعل تّلئم ال الت

ّ
 في قعت ال

 أو فّردةمت غير للفعل املباشرة الّداللة وتصبح وداللته، الفعل ظاهر مع الحرف ينسجم وال سياقه،

ّ وهو جّر، حرف معه استعمل قد الفعل هذا ألّنّ إّما متعّينة، غير
ً
 يف كما جّر، حرف إلى يحتاج ال أصّل

                                                           
 .59ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر - 1

 .60ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر - 2

 .63ص ،الجّرّ حروف تناوب: انظر - 3

ّ انظر، - 4
ً
ائعة األخطاء محمود، عّمار؛: مثّل

ّ
بعة الّرياض، الكتب، عالم ،الجّرّ حروف استعماالت في الش

ّ
 ،األولى الط

 .30ص – 29ص م، 1998
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ذين فليحذر:"تعالى قوله
ّ
 :فتقوّل بنفسه؛ يتعّدى يخالف فالفعل ؛(63:الّنوّر")أمره عن يخالفوّن ال

 .عن الجّرّ بحرف متعّدًيا اآلية في نجده ولكّننا أمره، يخالفوّن

ّ وهو الجّر، حرف من ُجّرد أو
ً
 رخي من يفعلوا وما:"تعالى قوله في كما الجّر، حرف إلى يحتاج مما أصّل

 باهلل واكفّر إّّنهم:"تعالى كقوله بالباء يتعّدى أن كفر الفعل في فاألصل ؛(115:عمران آل")يكفروه فلن

 (.84:الّتوبة")ورسوله

 إلى أموالهم تأكلوا وال:"تعالى قوله في كما معموالته، استكمال بعد جّرّ بحرف ُعّدي أو

ساء")أموالكم
ّ
 استيفاء بعد عّدي ولكّنه استوفاه، وقد واحد مفعوّل إلى يتعّدى أكل فالفعل ؛(2:الن

 ...الفعل هذا استعمال عليه جرّى ما غير على إلى بـِــــّ معموله

ذي الحرف بغير عّدي أو
ّ
ا يوقع مّما به، يتعّدى ال

ً
 إذا لجّرّا حرف ومعنى الفعل معنى بين لبًسا أو اختّلف

 فالفعل ؛(28:الكهف")عنهم عيناك تعد وال:"تعالى قوله ذلك ومن لهما، املباشر باملدلوّل الكّلم أخذ ما

ذي اعتدى كالفعل ؛على بِـــّ يتعّدى عدا
ّ
 اعتدواف عليكم اعتدى فمن:"تعالى قال أيًضا، على بِـــّ يتعّدى ال

 ..(194:البقرة")عليكم اعتدى ما بمثل عليه

 

ّ 
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 :الخّلصة

غوّيّ والّتضمين جهة، من الجّرّ حروف في الّتناوب عن بحثه في الباحث تحّدث
ّ
 أخرى، جهة من الل

 :أهّمها بارزة؛ نقاط إلى وخلص

 الباء، فحرف مختلفة، معان عّدة الحرف يؤّدي أن إمكانّية ،
ً
 ورهمن:"تعالى قال ،عن بمعنى جاء مثّل

حريم:"وبأيمانهم أيديهم بين يسعى
ّ
 هم وباألسحار:"تعالى قال ،في بمعنى وجاء. (8)سورة الت

 :الهذليّّ ذؤيب أبو قال ،ِمنوبمعنى  (.18:الذاريات")يستغفرون

َنّ ِربــــ 
َ

َمّ الــــبــــحــــرِّ بــــمـــــــاِءّ شــــــــــــــــ
 
ّ ثــــ

 
ت عـــــــَ

َّ
َرفــــ

َ
 تــــ

 

ّ مــــــــ ــــــــى    
 ــــــــَ

ُ
رّ  لــــــــ

ضــــــــــــــــــــ 
ُ
ّ خ نَّ هــــــــُ

َ
 ــــــــيــــــــُ ّ لــــــــ

َ
 نــــــــ

 ...األخرّى للحروف املتعّددة واملعاني للباء املختلفة املعاني من ذلك غير إلى         

 واحد معنى تأدية في الحروف من عدد اشتراك. 

 اهُّ:"تعالى قوله في" نصرناه" كالفعل حكمه؛ وإعطائه آخر، لفظ معنى لفظ إشراب إمكانية
َ
ن َصر 

َ
 ون

ِمّ ِمَنّ و 
َ
ذين الق

ّ
ُبوا ال

َّ
ذ

َ
ُهم ّ بآياِتنا ك مَّ كانوا إنَّ و 

َ
ء ّ ق ناُهم ّ َسو 

 
َرق

 
غ

َ
أ
َ
ّ ف

َ
َمِعين  (. 77:األنتياء")أج 

ن حيث  ...نّجيناه أو منعناه الفعل معنى نصرناه الفعل ُضّمِ

 جوء الجّر، حروف في الّتناوب استخدام إلى الّداعي
ّ
 بعض ّنّأ بسبب يكوّن أن يمكن الّتضمين إلى والل

راكيب بعض في الحروف
ّ
ذي الفعل تّلئم ال الت

ّ
 الفعل اهرظ مع الحرف ينسجم وال سياقه، في تقع ال

 :ألّنّ وذلك وداللته،

ّ وهو جّر، حرف معه استعمل قد الفعل هذا -
ً
 .جّرّ حرف إلى يحتاج ال أصّل

ّ وهو الجّر، حرف من ُجّرد أو  -
ً
 .الجّرّ حرف إلى يحتاج مّما أصّل

ذي الحرف بغير عّدي أو -
ّ
 .                             به يتعّدى ال

 .معموالته استكمال بعد جّرّ بحرف ُعّدي أو -

ا موقًفا الباحث وقف وقد
ً
 افضينوالرّّ والّتضمين، الجّرّ حروف تناوب من كّلّ لوجود املؤّيدين بين وسط

غة في موجودتان ظاهرتان أّّنهما ورأى لهما،
ّ
 موضع يف يكوّن استخدامهما أن إلى خلص لكّنه العربّية، الل

 ...ّلف حال كّلّ وعلى موضع كّلّ في فأّما لهما، واملسّوغة إليهما، الّداعية األحوال حسب على موضع دوّن

ّ 



غوّيّ والّتضمين الجّرّ حروف في الّتناوب بين
ّ
 ووقفات إضاءات: الل

 207 صفحة ،(2016) 11املجمع، العدد 

 املراجع
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