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ور أنفسنا ومن سيئات نستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شر  إن احلمد هلل حنمده و
عاملني سيد األولني و اآلخرين ، حممد بن عبد للالصالة و السالم على من بعث رمحة أعمالنا ، و 

وصحبه الغر امليامني و التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وبعد : فإنه من حسن حظ  اهلل و آله
جزة الذي ينفتح بثرائه الداليل وهتا أهنا ارتبطت بالقرآن الكرمي ، الكتاب املعفتاللغة العربية يف فرتة 

 خيلة األدباء املناطقة وعلى أل اآلفاق ، و على عقول العلماء و ية على كئااجلمايل وطاقاته اإلحيو 
 و الشعراء ، فإذا هبا ترتد مرتوية من مناهله العذاب. 

فرصة عظيمة يف أن تنمو و تتطور وتشق طريقها إىل املستقبل  رتباطاإلوقد أتاح هلا هذا 
العطاء أيضا ما حتمله من عناصر احلياة و اخلطى ، رابطة اجلأش وكان مما مكن هلا ذلك  ثابتةوهي 

، و ألن " احلروف " هي عصب اللغة فقد كانت من املواضيع اليت انربى هلا يف كل عصر علماء 
بالغا ملا هلا من أمهية يف البالغة العربية عموما ، و البالغة  اهتماماأجالء و أولوها  باحثونو 

انا ، ولعل هذا القرآنية خصوصا ، كيف ال وهي تستمد أمهيتها من تعلقها بكتاب اهلل تفسريا وبي
ه ( يف كتابه " الربهان " إذ 794اإلمام بدر الدين الزركشي )ت  النحرير ما عرب عنه العالمة

 .1مدلوهلا " الختالفيقول :" و البحث عن معاين احلروف ، مما حيتاج إليه املفسر 

لذلك جند كتب النحو تزخر بالبحث يف جمال  ،وحروف املعاين كثرية الدوران يف الكالم
ا تركه النحاة و مب اإلحاطة و أوجه تأديتها. ولكي نتمكن من ،وتلوناهتا ،و ترصد معانيها ،فو احلر 

البالغيون يف هذا اجملال سنعرض يف هذا البحث ألهم املباحث اليت خص هبا احلرف العريب لدى 
 و اليت جاءت يف قضايا متعددة . ، ينيالنحو 
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وحناول من مثة اإلجابة عن سؤال لطاملا ساورنا وهو : إىل أي مدى سامهت جهود     
األصوليني يف خدمة الدرس اللغوي ، لنقف بذلك على مدى توجيههم للسياقات اللغوية يف 

 استنباط أحكام القرآن الكرمي واستجالء معانيه.

: املعتزلة الذين ميثلهم وبني،رازيالذين ميثلهم اإلمام الفخر ال األشاعرةفاخرتنا املوازنة بني  
 أبو احلسني البصري.

 ولقد اقتضت طبيعة املوضوع أن يتوزع البحث على متهيد و ثالثة فصول وخامتة .

اصطالحا ( فتناولنا أوال حد الكالم ) لغة و عرضنا يف التمهيد عرضا موجزا ملفهوم الكالم ،  
الكالم ميدانا للخالف تباعدت فيه وجهات النظر اة إذ طاملا كان حالن، مث حتدثنا عن حده بني 

شأنه يف ذلك شأن كثري من املسائل النحوية ، وقد كان من أهم  أحيانا وتقاربت أحيانا أخرى
القول مث عرجنا الرتكيب و : التفريق بني الكالم و اجلملة و اإلشكاالت يف ضبط حد الكالم بينهم 

 .  ةعلى مفهوم الكالم عند األصوليني و املناطق

وعقدنا الفصل األول للحديث عن : حروف املعاين وداللتها يف الدرس النحوي ، فقسمناه 
، عرضنا يف املبحث األول منه إىل تعريف احلرف ، فركزنا على ما قدمه علماؤنا قدميا  مبحثنيإىل 

 من أراء وجهود لغوية يف هذا اجملال.

 وقفنااملدرستني : البصرة و الكوفة على أننا مث تناولنا احلديث عن املصطلح النحوي بني   
ومن مثة توجهنا للحديث عن حروف  -موضوع حبثنا  -عند املسميات اليت ختص احلروف 

وخباصة تلك اليت كانت  ،فبينا أبرز املواقف هلا يف هذه القضايا .وتعدادها بني املدرستني ،املعاين
فرصدنا حروف املعىن ورتبناها  .موردين بتفصيل وحتليل أدلتهم موضع خالف بني املدرستني ،

 آرائهم. نار اة املدرستني وحاو و أدرنا حول كل حرف ما ثار من نقاش وجدل بني حن .ترتيبا أجبديا
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ددين موقف  أما املبحث الثاين فقد خصصناه للحديث عن حروف املعاين وداللتها ، حم  
  كل من الفريقني منها .

 وأفردنا الفصل الثاين للحديث عن داللة حروف املعاين يف الدرس البالغي . 

وآثرها يف الداللة الرتكيبية  حروف املعاين عقدنا املبحث األول منه لتفصيل القول يفف
مث  ،االستفهام، النداء ،التوكيد ،الشرط من خالل احلديث عن األساليب اآلتية:وذلك  للخطاب،

 ،ة اإلنابة ، فأوردنا أراء أبرز أعالم املدرستني يف حتديد مفهوم اإلنابةقضي بسطنا احلديث يف
بني الفريقني هو  االختالفوكان مبعث هذا  . ومواقفهم املختلفة يف مسألة تناوب حروف اجلر

فالكوفيون يرون أن احلرف يدل على أكثر من معىن  .نظرة كل منهم إىل ما حيمله احلرف من معىن
إىل غريه ، ومن هنا منعوا إنابة  يتجاوزهبينما يرى البصريون أن لكل حرف معىن حقيقيا واحدا ال ،

 بعض قياسا . عنبعض احلروف اجلارة 

 حمللني أراء الفريقني حوهلا. وهذا وقد أشرنا إىل ظاهرة التضمني إشارة موجزة ، مبدين  

 خالل وذلك من ،اإلعجاز القرآينأما املبحث الثاين فرصدنا فيه دور حروف املعاين يف  
 التبعية. االستعارةظاهريت الفصل و الوصل ، و 

ولتمام الغرض من هذا البحث فقد أفردنا الفصل الثالث لرصد اجلهود األصولية يف جمال  
على اعتبار أن هدف دراستهم للغة كان منصبا على القرآن الكرمي وسياقاته اللغوية  ،الدرس اللغوي

وأقرب إلدراك  ،أحكامه واستجالء معانيه ، األمر الذي جعل حبوثهم أكثر دقة الستنباط ،املختلفة
: حتدثت يف املبحث األول عن مدخلية احلروف يف القضايا  وقد ضمنته مبحثني .احلقائق اللغوية

 .األصولية عند أيب احلسني البصري من خالل كتابه " املعتمد "

مدخلية احلروف يف القضايا األصولية عند الفخر الرازي من ويف املبحث الثاين حتدثت عن  
 خالل كتابه " احملصول " . 
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وقد اقتضت طبيعة املوضوع أن يفيد هذا البحث من حقول معرفية خمتلفة ومتداخلة 
أضاءت لنا دروب البحث ، كان أبرزها البالغة ، وعلم النحو وعلم القرآن ، فقد أفدت كثريا يف 

ص بتعداد حروف املعاين ، عملها ودالالهتا املختلفة بعمدة الكتب النحوية :" إعداد القسم اخلا
جين" ، الربهان يف علوم القرآن "  بنالالكتاب " ليسبويه ، معاين القرآن " للفراء " ، اخلصائص " 

 ،" يللمالق رصف املعاين "،بن هشام " ال" بيباللمغىن  ،اجلىن الداين " للمرادي " ،للزركشي "
  .الكشاف " للزخمشري "

أما احلديث عن جهود األصوليني يف الدرس اللغوي فاستعنت فيه بكتب التفسري ، كروح 
 التنوير "و التحرير و  ،رازي "للالتفسري الكبري "  ،بيضاوي "لل، أنوار التنزيل "  سي"لو أللاملعاين " 

احملصول " أليب احلسني البصري ، و"عتمد " هذا إضافة إىل املدونتني ومها : " امل .عاشور " بنال
و النحو و األصول ، وبعض الدراسات  أخرى يف البالغة كتبالرازي ، إضافة إىل   الدين لفخر

 املقام عن حصرها مجيعا. قيضي اليت ، العلمية بعض الدوريات وكذا ،احلديثة

 اآلراءهجان : الوصفي و التحليلي ، حيث جتلى األول يف رصد نوقد ساد هذا البحث امل 
النصوص القرآنية  باستقراءا املنهج التحليلي املدعم و املواقف و ترتيبها ترتيبا تارخييا . وأم  

أم ما  ،خرآالنحوية و الداللية املختلفة ، وكذا بيان املتناقض منها سواء بني عامل و  املعاجلاتو 
  .هاو شرح تهامناقشو  هاحتليليا كان ضرور ، آراءالواحد من فيه العامل  ضتناق

من اإلشارة إىل العقبات اليت اعرتضت سبيل اجناز هذا البحث ، فأقول إن  وإذا كان ال بد  
الكرمي خاصة ، باإلضافة  القرآن دقةالكالم عامة و بدقة املوضوع كان دقيقا يتطلب زادا معرفيا 

وكذا اللغة املنطقية الدقيقة املستغلقة يف بعض األحيان ، إىل سعة موضوع التفسري وتشعب جوانبه
 للكتابات األصولية.
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كما هو   ،األصوليني يف الدرس اللغويبعض هذا ندرة الدراسات املتعلقة جبهود أضف إىل 
ه دراسة تتناول اجلانب املعتمد " الذي مل جند ل" أليب احلسني البصري وكتابه الشأن بالنسبة 

 .  هعند "دارت يف فلك " املصطلح الداليل أقيمت حولهفجل الدراسات اليت  .هاللغوي في

ألستاذ املشرف : األستاذ ويف األخري أقف وقفة ثناء وشكر و أقدم خالص عرفاين ل
رعايته وتفضل علي بوقته و علمه و إلرشاد بالتوجيه و ا ين: " مذبوحي حممد " الذي تعهدالدكتور

 للبحث حىت استوى فجازاه اهلل عين خري اجلزاء. 

كما أتقدم بالشكر اجلزيل و الثناء العظيم ألعضاء جلنة املناقشة العلمية املوقرة الذين 
جتشموا عناء قراءة هذه الرسالة ، وتفضلوا بقبول مناقشيت فيها ، فمنحوين فرصة طيبة ألهنل من 

 .أتزود من خربهتم خمزوهنم و 

واهلل أسأل أن يكون حبثي هذا مما ينتفع به ، ومما يستحق األجر من لدنه ، واعتذر إن كان  
فجل من تفرد بالكمال  االستطاعةمثة تقصري عن بلوغ الغاية فهذا جهد املقل ، وهذه هي حدود 

 باجلالل ، عليه توكلت وإليه أنيب و احلمد هلل رب العاملني. صفوات

 

 
 نةيماوي يشيح

 2018جوان20 سيدي بلعباس:
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 احلرف فرع من شجرة الكالم، و فرعاها اآلخران مها: االسم و الفعل، فهو قسيمهما
ث تتداخل هذه يفظة و القول و الَكِلم حبلثالثهما، و ألن "الكالم" يرتبط بالكلمة و الو 

َسمَّيات بوجه أو بآخر فقد أصبح احلرف جزءا ال يتجزأ من منظومة هذه املصطلحات اليت 
ُ
امل

دَّه و دراسته و اإلحاطة جبوانبه حتملنا على التعرف حيدور يف فلكها "الكالم"، و عليه فإنَّ 
، الكالم ُكل  ّل قبل اجلزء، و على تلك املصطلحات ملعرفة موقعه منها، من باب التعريف بالك

 احلرُف جزؤه، و ألنسب من دراسة هذا الكلُّ "الكالم" كتمهيد لدراسة احلرف.و 
 تعريف الكالم: - 1

 ة: ـــأوال: لغ
هـ( "الكاف و الالم و امليم أصالن أحدمها يدل على نُطٍق  395يقول ابن فارس )ت

تكليًما و هو كليمي إذا  ُمْفهٍم و اآلخر على جراح فاألول الكالم تقول: إن كلَّمته أكّلمه 
القصيدة ة و القصة كلمة و سمون اللفظة الواحدة املفهمة كلمكلمََّك أو كلَّمته مث يتوسعون في

 .1بطوهلا كلمة"
جنس يقع على القليل و الكثري،  هـ( إىل أنه "اسم 606و يذهب الفخر الرازي )ت

 .َكذَّبه َتْكِذيًبا و كذبًاالكليم الذي يكّلمك، و َكلَّمه تكليًما و ِكالًما مثل  و 
ا بعد الَتهاجر و َكانَا متهاجرين فأصبَحا 

َ
و َتكلَّم كلمًة و بكلم، و كامله جاوبه، و تكامل

الَكلُم اجلراحة و  موضع الكالم،يـََتكاملان ال تقل يتكلمان، و ما أجُد ُمَتَكلًَّما بفتح الالم أي 
اهلل ألنه ملا انتفع به يف  ةسى عليه السالم كّلماجلمع ُكلوم و ِكالم، و التكليم التجريح، و عيو 

 .2الدِّين كما انتفع بكالِمه ُسِّي بِه كما يُقال فالن "سيف اهلل و أسُد اهلل"
 

                                                 
 .106، ص 05، ج عبد السالم حممد هارون ،ابن فارس، مقاييس اللغة، حتق1
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 ثانيا: اصطالحا:
تباعدت فيه وجهات النظر أحيانا ميدانًا  للخالف  -بني الُنحاة  -كان َحدُّ الكالم 

الكثري من املسائل النحوية، فقد ذهب الُنحاة يف تقاربت أحيانا أخرى شأنه يف ذلك شأن و 
لميح عند لتبعضهم أو ا دتعريفهم ملفهوم الكالم مذاهب ِعّدة، نلمسها من خالل التصريح عن

 اجلملة و الرتكيب و القول. وبعضهم اآلخر، و يظهر ذلك كلَّما حاولوا التفريق بني الكالم 
ا ذات اجتاهني ة حبّد الكالم و اجلإننا إذا تتبعنا تلك اآلراء النحوية املتعلق لمة وجدنا أَّنَّ

 مها على النحو التايل:
 الكالم. و اجتاه يقول بالرتادف بني مفهوم اجلملة -
 اجتاه يقول بعدم الرتادف بينهما. -

يف عرض هذين االجتاهني، و إدراج آرائهم املختلفة وصوال إىل حتديد  وضو قبل أْن خن
، البّد أْن نقف بداية عن مفهوم الكلمة، إْذ كثريًا ما تستخدم لفظة مفهوم "اجلملة" و "الكالم"

 "الكلمة" للداللة على معىن "اجلملة" أو "اجلمل" التامة املفيدة.
 ة:ـــالكلم - 2

ا: "اللفظ املوضوع ملعىن  إىلاجلرجاين يف تعريفه للكمة الشريف ذهب  ، و قد توَسَع 1مفرد"أَّنَّ
من ذلك ما َوَرَد  ية أي كل مجلة أو كالم مفيد كلمة واآلالبعض فسمَّى القصة أو القصيدة أو 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ يئ: يف قوله تعاىل

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ىئ ژ ڈ
2. 

                                                 
 .60، ص هـ 1405، 01اجلرجاين، التعريفات، حتق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط 1
 .64 :سورة آل عمران، اآلية2
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و قوله: "أفضل كلمة قاهلا شاعر كلمة لَِبْيد"  ،1"الكلمة الطيبة صدقة" :و يف احلديث الشريف
 :بيته الشعريقوله يف صدر قاصدا هبا 

َ  ال   يم  ع  ن   ل  كُ   و   ل  ـاط  ال  اهلل ب  ـا خ  م  ال  ُكل  أ   ل  ـائ  ز   ة  ـال  ح   
2 

أنَّ  -ُقدامى و حُمدثني  -و قد شاع هذا االستعمال للكلمة حىت ظنَّ بعض الدارسني 
 حىت إن ابن هشام يذكر ذلك قائال: .على "الكالم املفيد" هو املعىن اللغوي هلا ةإطالق الكلم

 .3"على اجلمل املفيدة ةاللغأّن الكلمة تطلق يف "
 َفهوم الكالم اصطالحا: - 3

الكالم هو أحُد أقسام الرتكيب اللغوي، و إذا أطلق فإنه يعين الرتكيب اللغوي الذي يفيد فائدة 
هـ( أحسن من  616تربي )، و لعلَّ أبا البقاء الُعك4أي فائدة حيسُن السكوت عليها تامة،

املعىن اللغوي إىل املعىن االصطالحي رابطا و ُمْظِهرًا العالقة بينهما إذ  من تدَّرج يف تعريفه للكالم
أوجه:  الكالم عبارة عن اجلملة املفيدة فائدة حيسن السكوت عليها عند احملققني لثالثة" يقول:

أحدمها أنه مشتق من الكلم و هو اجلرح و اجلرح مؤثر يف نفس اجملروح فلزم أن يكون الكالم 
ر املؤكد نائب دمؤثرا يف نفس السامع، و الثاين أن الكالم يؤَكُد به كقولك تكلَّمُت كالما و املص

الم، الثالث ب عنه كو مفيدة كذلك ما ين ةو الفاعل مجل عن الفعل و الفاعل، فكما أنَّ الفعل

                                                 
، ج م 1987 -هـ  1470، 01بن إُساعيل، صحيح البخاري، باب طيب الكالم، دار الشعب، القاهرة، ط  البخاري، حممد1

 .286، ص 03، املعجم املفهرس أللفاظ احلديث، ج 14، ص 08
 .58، ص 06املعجم املفهرس أللفاظ احلديث، ج 2
 صيدا منشورات املكتبة العصرية، احلميد،حممد حمي الدين عبد  ،حتق، أوضح املسالك إىل ألفية بن مالك ابن هشام،3

 .13،ص01،ج،بريوت
 .14انظر حاشية العطار على شرح األزهية، ص 4
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أن الكالم ينوب عن الّتكِليم و التكلُّم و ِكالمها مشّدد العني و التشديد للتكثري و أدىن درجاته 
 .1أن يدلَّ على مجلة تامة"

ما كل هـ( يف معرض حديثه عن حّد الكالم يقول: "الكالم هو   911تو السيوطي )
تفاء بدالالت ككتابية، أو مل يستخدمها ا يفيد سواء استخدم اللغة لإلفادة يف صياغة صوتية أو  
 .2أخرى، كاإلشارة، أو االستدالل من املوقف و املقام"

ما يبدو من قول السيوطي أنه خيالف ما أمجع عليه النحاة من رأي حول وجود حمورين و 
، 3بدوَّنما ال يكون للكالم عندهم وجود أال ومها :اللفظ واإلفادةوالّلذين  يدور عليهما الكالم

ّن "إ-ناسبا رأيه إىل سيبويه  -خصائصه""هـ( يف 392تهذا املعىن حتدث عنه ابن جين ) و
و إّن كّل لفظ مستقل بنفسه مفيد يف  مستقال مبعناه، ،الكالم ما كان من األلفاظ قائما برأسه

، و يقول أيضا: "إمنا وضع 5اتا تامة مفيدة"و ، و "إنّه ال يكون إال أص4معناه يسمى كالما"
، و قد 6للفائدة، و الفائدة ال جُتىن من الكلمة الواحدة، و إمنا جُتىن من اجلمل و مدارج القول"

زعم قوٌم أن الكالم ما ُُسع و فُهم ... و قال قوم: " أورد ابن فارس تعريفني للكالم فقال:
املسموع  و القوالن عندنا متقاربان ألن" و َعقََّب قائال: ،الكالم حروف مؤلفة دالة على معىن"

 .7املفهوم ال يكاد يكون إال حبروف )كلمات( مؤلفة تدل على معىن"

                                                 
، ج م 1995، 01غازي خمتار طليمات، دار الفكر، دمشق، ط  ،العبكري، أبو البقاء، اللباب يف علل البناء و اإلعراب، حتق1

 .02، ص 01
 .49 - 48، الصاحيب يف فقه اللغة، ص ابن فارس2
 .19، ص 01شرح التصريح على التوضيح، ج 3
 .19، ص 01، ج 02دار اهلدى لطباعة والنشر،بريوت،لبنان،ط حممد علي النجار، حتق، ،ابن جين، اخلصائص4
 .18، ص 01املصدر  نفسه، ج 5
 .331، ص 02املصدر  نفسه، ج 6
 .48، ص ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة، حتق السيد أمحد صقر7
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فيقول:  آلراء الُنحاة حول تعريف الكالم هـ( يف معرض مجعه 761تو أما ابن هشام )
راد  -اصطالح النحويني  -"الكالم يف 

ُ
عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ و اإلفادة، و امل

بعض احلروف، حتقيًقا أو تقديرًا، و املراد باملفيد ما َدلَّ على معىن باللفظ الصوت املشتمل على 
 .1حيسن السكوت عليه"

دالئل  -و هذه اإلشارات كثرية، و لكنها متناثرة، و لعل عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه 
ره على اسر هو َمن مَجََع َشَتاتـََها، ُمَشكِّال بذلك نظرية ُُتَكِّن من تناول النص و فهم أ -اإلعجاز 

اعتبار أن النص كالم، و سأذكر من َنصِّ قوله َماله صلة مبوضوعنا. "أعلم أنك إذا رجعت إىل 
نفسك علمت علما ال يعرتضه الشك أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، 

عاقل، و ال خيفى على له هجيو ينبين بعضها ببعض، و جتعل هذه بسبب من تلك، هذا ما ال 
أحد من الناس و إذا كان كذلك، فبنا أن ننظر إىل التعليق فيها و البناء و جعل الواحدة منها 
بسبب من صاحبتها، ما معناه و ما حمصوله؟ و إذا نظرنا يف ذلك، علمنا أن ال حمصول هلا غري 

و مفعوال، أو تعمد إىل اُسني فتجعل أحدمها خربا عن أ لفعل فاعالتعمد إىل اسم فتجعله  أن
 .2اآلخر ..."

م" يلتقي مع مصطلحي: "الكلمة" و هكذا يتفق الُنحاة على أنَّ مصطلح "الكال
"الرتكيب" يف وجود اللفظ و املعىن، و لكن املعىن يف "الكالم" البُدَّ أن يكون مفيدا فائدة تامة و

على حيسن السكوت عليها من املتكلم، و السامع أيضا، خبالف الكلمة، فإن اللفظ فيها يدل 
معىن مفرد و خبالف الرتكيب أيضا فإنه ميكن أن يكون املعىن فيه ليس تاما و من مث ال حيسن 

 .3السكوت عليه، و من مث يكون "الكالم" هبذا املعىن أحد أشكال الرتكيب"

                                                 
 .11، ص 01هشام، أوضح املسالك، ج ابن 1
 .56 - 55، ص حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز. حتق2
 .20، ص م2007-ه1428، 01مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،القاهرة،ط ،و املكارم، اجلملة الفعليةد. علي أب3
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ولئن اتفق أكثر النحويني يف حتديد مفهوم الكالم ،فإَّنم اختلفوا  يف مسألة اإلفادة اليت 
أم ال يشرتط ذلك ؟فذهب كثري  هل يعترب قصد املتكلم إليها شرطا أساسيا، يتضمنها الكالم،
شرط ال بد من توفره حىت تتم الفائدة اليت ال يكون الرتكيب كالما  "القصد" من النحاة إىل أن

وغريهم مّمن أضافوا إىل ُتام تعريف  وابن مالك"، "ابن هشام، ومّمن تبنوا هذه الفكرة: بدوَّنا،
و من مث خيرج ما ينطق به النائم أو  ،وهو أن تكون الفائدة مقصودة من املتكلم الكالم شرطا،

"ألن النائم إذا أخبَـَر خبرب فإنه ال يفيُد شيئا، و كذلك اجملنون،  الساهي أو السكران و غريهم،
و قال: قام زيٌد، ووافق ذلك ل إذ هو كاهلذيان، و أصوات احليوانات، و لو فرض إفادته كما

 .1فالفائدة مل حتصل من إخباره، بل إمنا حصلت من خارج"قيامه 
و قد رفض كثري من النحاة هذا الشرط، مكتفني بتضمن الكالم الفائدة و حسب، 

 .2سواء كانت هذه الفائدة مقصودة من املتكلم أو غري مقصودة منه
 القول بالترادف بين الجملة و الكالم:أ. 
ه(أول من 340ولعل الزجاجي)ت و "الكالم"، بني مفهوم "اجلملة" حد أصحاب هذا القوليوّ 

، 3بعضه يف بعض" عملعندما قال: "إنَّ اجلمل ال تغريها العوامل و هي كالم أشار إىل ذلك 
 فـَيـُْفَهم الرتادف عنده من خالل قوله عن اجلملة هي "الكالم".

فاجلملة عند هؤالء النحويني  كما يُعدُّ ابن جين و الزخمشري من القائلني بالرتادف أيضا،
 هي "اللفظ الدال على معىن تام حيسن السكوت عليه".

: "أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه، مفيد ملعناه، وقد تبىن ابن جين هذا الرأي فعرب عنه بقوله
يف الدار و و هو الذي يسميه النحويون: اجلمل، حنو: زيد أخوك، و قام زيد، و ضرب سعيد،

                                                 
 .44، ص02ج حاشية الدسوقي علي مغين اللبيب، 1
 .22اجلملة الفعلية،ص علي أبو املكارم،2
 .339، ص م 1984، 01ط  مؤسسة الرسالة، دار األمل، الزجاجي، اجلمل يف النحو، حتق د. علي توفيق أمحد،3
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، و مه، و رويدك ... فكل لفظ استقل بنفسه و ُجنيت منه مثرة معناه فهو  أبوك، و صه
ا القول وأمّ " القول، حيث يقول: و. و قد جاء كالمه هذا يف معرض تفريقه بني الكالم 1كالم"

و ما كان يف  فأصله أنه كل لفظ ُمّد به اللسان تاما أو ناقصا، فالتام هو املفيد، و أعين اجلملة
ملالحظ هنا أنه يشرتط اإلفادة للكالم و ال يشرتطها للقول، فقد يكون القول ا و، 2معناها"

ُمفيًدا و قد ال يكون كذلك، فابن جين إذن ال يفرق بني اجلملة و الكالم، و إمنا يفرق بني 
القول، و بذلك يكون الكالم و اجلملة لفظني يطلقان على ما هو مفيد قائم بنفسه،  والكالم 

و يبدو هذا  .اجلملة على الرتكيب غري املفيد، و الذي َُسَّاه القول َُسمَّىفقد حتاشى إطالق 
ُيسمي مجلة الشرط )إن قام زيٌد( و طرف مجلة القسم )واهلِل( قوال من حيث يراه  واضحا حني

 .3ناقًصا الحتياجه إىل جوابه
 .، فيجعله مرادفا هلا4هـ( عن الكالم: "و يسمى اجلملة" 538تو يقول الزخمشري )

 القول بعدم الترادف بين الجملة و الكالم:ب. 
حسب -يرى أصحاب هذا الرأي أن ُتت تباين بني اجلملة والكالم ذلك أن مفهوم اجلملة

و ذلك وليس كل مجلة كالم  وعليه فكل كالم مجلة، أوسع داللة من مفهوم الكالم،-رأيهم
: "ما أصحاب هذا الرأي هي لعدم شرط اإلفادة يف اجلملة وشرطها يف الكالم، فاجلملة عند

 .5تضمن جزأين لعوامل األُساء تسلط على لفظهما و لفظ أحدمها"

                                                 
 .17، ص 01، ج 02حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة و النشر، بريوت، لبنان، ط  ،ابن جين، اخلصائص، حتق1
 .17، ص 01نفسه، ج  املصدر2
 .19، ص 01ابن جين، اخلصائص، ج 3
ابن يعيش، شرح املفصل ، إدارة  الطباعة  ، وينظر06، ص 02، دار اجلبل، بريوت، ط ينظر الزخمشري، املفصل يف علم العربية4

 .20، ص 01ج  املنريية، مصر
 . 23اجلملة الفعلية،ص 5
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و الفرق بني اجلملة ": االجتاه هـ( ُمَعبـِّرًا عن هذا 686تيقول الرضي األسرتابادي )
ما تضمن اإلسناد األصلي سواء كانت مقصودة لذاهتا أم ال كاجلملة اليت هي  اجلملة الكالم أنو 

و كان مقصودا لذاته،  يل. و واصل رأيه قائال: "و الكالم ما تضمن اإلسناد األص1خرب املبتدأ"
 .2فكل كالم مجلة و ال ينعكس"

عله كقام و اجلملة عبارة عن الفعل و فا": و جاء ابن هشام متبنيا هلذا الرأي يف قوله
حنو ضرب اللص و: أقام الزيدان، خربه، كزيٌد قائٌم، و ما كان مبنزلة أحدمها،  وزيد، و املبتدأ 

، و يواصل بعد أْن َحدَّ اجلملة على هذا النحو قائال: "و هبذا 3كان زيد قائما و ظننُته قائما"و 
ول صاحب املفصل، يظهر ذلك أَّنما ليسا مرتادفني كما يتومهه كثري من الناس، و هو ظاهر ق

فإنه بعد أن فرغ من حّد الكالم قال: "و يسمى مجلة" و الصواب أَّنا أعم منه، إْذ شرطه 
اإلفادة خبالفها، و هلذا تسمعهم يقولون: مجلة الشرط، و مجلة اجلواب، و مجلة الصلة، و كل 

يرى أن . و يؤكد موقف ابن هشام الشيخ خالد األزهري الذي 4ذلك ليس مفيدا، فليس كالما"
أي  -من الكالم لصدقها  خصوٌص مطلٌق ذلك أن اجلملة أعمو بني "اجلملة و الكالم" عموٌم 

بدوَّنا، فكل كالم مجلة لوجود  -أي عدم وجود الكالم  -بدونه، و عدم صدقه -حتققها 
، و ال ينعكس عكسا لغويا، أي: ليس كل مجلة كالما، ألنه معترب فيه اإلفادة إلسنادياالرتكيب 
و يفصِّل قوله مثال له مبثال مجلة الشرط حنو: إن قام زيد يقم عمرو، فإن قولك )قام 5خبالفها"

زيد( فيها يسمى مجلة، الشتماله على املسند و املسند إليه، و ال يسمى كالما، ألنه ال يفيُد 
                                                 

 1979، 02شرح الكافية يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط الشيخ رضي الدين حممد بن احلسن األسرتبادي، 1

 .08، ص 01، ج م
 .08ص  ،01جاملصدر نفسه،2
 .27، ص ابن هشام، مغين اللبيب، عن كتب األعاريب، حتق حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية3
 .27املصدر نفسه، ص 4
 .20،صم1995-ه1416إُساعيل إُساعيل مروة،د.ط.، ،حتق، شرح قواعد اإلعرابابن هشام،5
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ظر عن صالحيته لذلك، ألنَّ السامع ينت أخرجتهمعىن حيسن السكوت عليه، ألن )إْن( الشرطية 
الكالم، دم ترادف اجلملة و عليل على دوه "،و خيلص من ذلك إىل أن هذا املثال و حن1اجلواب"

 .2و رٌد على من قال برتادفه"
عبارة عن  "اجلملة:صاحب التعريفات رأي مفاده أن اجلملة أعُم من الكالم، يقوللو 

مركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى سواء أفاَد كقولك: زيد قائم أو مل يفد كقولك: 
 .3إْن تكرمين، فإنه مجلة ال تفيد إال بعد جميء جوابه فتكون اجلملة أعم من الكالم مطلقا"

 فرق بني الكالم و اجلملة عن طريق القلة و الكثرة. نو من النحاة م
طي" أن الشيخ هباء الدين بن النحاس قال يف تعليقه على املقّرب: "أن فقد ذكر "السيو 

الكالم يقال باعتبار الوحدة احلاصلة باإلسناد بني كلمتني ... و أن اجلملة تقال باعتبار كثرة 
 .4األجزاء اليت يقع فيها الرتكيب"

رد قول الشيخ هباء الدين باستحضار مجلة األمر حنو قولنا )أكتب، ٌقْم، نو ميكننا أن 
مع ، و ال تتصف بكثرة األجزاء، و رتتخلص ...( فهذه اجلملة فيها إسناد الفعل إىل الفاعل املس

 ك فهي مجلة تؤدي معىن مفيدا، مستقال.لذ
ّل مالحظات عد هذا العرض لآلراء النحوية ملفهومي اجلملة و الكالم، نرى أن جبو 

على اجلملة أو الكالم من ناحية واحدة و هي  -يف األغلب  -النحاة يف هذه القضية ركزت 
، فلم ميثلوا للجملة 5اإلسناد، ولو جترد الكالم منه "لكان يف حكم األصوات اليت يُنعق هبا"

                                                 
 .24ص.شرح قواعد اإلعرابابن هشام،1
 .24صاملصدر نفسه.2
 .89 – 88، ص م03،1996دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان،ط إبراهيم األبياري، حتق، ،اجلرجاين، التعريفات3
، 01، ج م 1975سعد، مكتبة الكليات األزهرية، سنة السيوطي جالل الدين، األشباه و النظائر يف النحو، طه عبد الرؤوف 4

 .160ص 
 .24الزخمشري، املفصل، ص 5
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.أما اليت تتألف كل منهما من املسند و املسند إليه والكالم بغري اجلملتني: الفعلية و االُسية، و 
من اجلمل، فلم ميثل له أحد، و مل يشر إليه بأكثر مما ذكره ما جاء على غري هذين املستويني 

 جعل اجلملة الشرطية إحدى أنواع اجلمل اليت خيرب هبا عن املبتدأ. الزخمشري حني
غري املفيد إىل أن جاء ابن و  يدبقيت متداولة بقسميها: املفكما نالحظ أن اجلملة 

هشام فأفرد حبوثا مستقلة هلذا املصطلح، فقسم اجلملة إىل صغرى و كربى، ومجل هلا حمل من 
 .1ُسية و مجلة فعليةإاإلعراب و مجل ال حمل هلا من اإلعراب و مجلة 

 تعريف القول:  - 4
هذا أن القول يشمل كالم القول خيتص مبا يتلفظ به اإلنسان العاقل الواعي، و يتبني من 

و الكلمة و الكلم، و ذلك أنه إذا كان املعىن تاما فهو كالم أو بعض الكلم و إن مل يكن تاما 
و أما القول فأصله أنه كل لفظ مذل به ": فهو كلمة أو بعض الكلم لذلك يقول ابن جين

و أعين اجلملة وما   ملفيداللسان تاما كان أو ناقصا"، مث يواصل إلظهار الفرق قائال: "فالتام هو ا
ه و إْيه، و الناقص ما كان بضد ذلك حنو زيٍد و حممٍد و إْن و كان صكان يف معناها من حنو: 

 .2أخوك، فكل كالم قوٌل و ليس كل قول كالًما"
الفيصل و و من العلماء من خّص القول بغري التام و الكالم بالتام املفيد، فجعل املعيار 

يف الكالم و عدُم ُحصوهلا يف القول وابن منظور أحد هؤالء العلماء إذ  بينهما ُحصوُل الفائدة
الكالم ما كان مكتفيا بنفسه و هو اجلملة، و القول ما مل يكن مكتفيا بنفسه و هو ": يقول

  .3اجلزء من اجلملة"
 

                                                 
 .438 - 437، ص 02ينظر ابن هشام، مغين اللبيب، ج 1
 .04، ص 01ابن جين، اخلصائص، ج 2
 .523، ص 12، ج ، بريوت01ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط 3
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 أقسام الكالم: - 5
 -موضوع دراستنا  - إننا يف هذا املوضع نعرج على أقسام الكالم اليت يَرُِد احلرف

 ضمنها.
جيمعون على أن الكالم يف  ونيكاد –بصريني و كوفيني  -فنجد أن النحاة القدماء 

هـ(: "الكلم  180تو حرف. يقول سيبويه ) العربية ينقسم إىل ثالثة أقسام: اسم و فعل،
هـ(  577ت، و أبو بركات األنباري )1فعل، و حرف جاء ملعىن ليس باسم و ال فعل"اسم، و 

يف تعليله هلذا التقسيم يقول موافقا سيبويه: " ألنا وجدنا هذه األقسام الثالثة يعرب هبا عن مجيع 
نا قسم رابع لبقي يف النفس شيء ال ميكن هما خيطر بالبال و يـَُتوهم يف اخليال، ولو كان ه

ي يف النفس لبق-ويعين هبا احلرف-أال ترى أنه لو سقط آخر هذه األقسام الثالثة ،التعبري عنه
بإزاء ما سقط، فلما ُعبـَِّر هبذه األقسام عن مجيع األشياء دل على أنه  شيئ ال ميكن التعبري عنه

هـ( أيضا يف هذا الصدد: "... فاخلرب إذا  340ت، و يقول الزجاجي )2ليس إال هذه األقسام"
و ما اشتق منه  هو غري املخرب و املخرب عنه و مها داخالن حتت قسم االسم، و اخلرب هو الفعل

أو تضمن معناه، و البد من رابط بينهما و هو احلرف، و لن يُوجد إىل معىن رابع سبيل ليكون 
كيد أن هذا التقسيم مل يكن من قبيل الصدفة أو التحكم أو الرجم األ. و 3للكالم قسم رابع"

 بالغيب، و إمنا تقرر ذلك بالتمحيص و الدراسة.
عض العلماء الذين ناقشوا هذا احلصر الثالثي و مل يرَض على أن هذا مل مينع من وجود ب

به و مل ُيسلم به كحكم قاطع، فكانت هلم آراٌء و توجهات أخرى، و من هؤالء "الفراء" )ت 
هـ( الذي قد َوسََّع من دائرة هذا التعريف إذ زاد يف أقسام الكالم قسما رابعا متمثال يف   207

                                                 
 .12، ص 01سبويه، الكتاب، ج 1
 .01، ص د. فخري صاحل قدارة، دار اجليل، بريوت ،ات، األنباري، أسرار العربية، حتقابن الربك2
 .42، ص م 1974 -هـ 1394د. مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، ط  ،الزجاجي، اإليضاح يف علل النحو، حتق3
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سم، و ال فعل، و ال حرف، و إمنا هي قسم يكون بني ( و وصفها بأَّنا ليست باكلمة )كاّل 
قال أبو العباس: قال ": ، و يتضح هذا من كالمه يف طبقات الزبيدي1األُساء، و األفعال

اخلليل: كال اسم، و قال الفراء، هي بني األُساء و األفعال، فال أحكم عليها باالسم و ال 
فعل علم أن أقسام الكلم ثالثة: اسم و أهل ال أمجع": يف هذا خمالفة لقول ابن فارس، و 2بالفعل"

ة حصر أقسام الكالم يف األقسام دَر قاععل الفراء يكون بذلك أول من َكسو ل ،3"و حرف
أو فرضها النحاة أنفسهم بتأثري  على النحو العريب، ةطقاالثالثة املعروفة، و اليت فرضها املن

بني األُساء و األفعال: و هو، و إن مل يكن  املنطق، و الفلسفة، فاقرتح له قسما رابعا رأى أنه
أكثر من  قد اتفق مع احملدثني يف هذا التقسيم الرباعي، إال أنه التقى معهم يف أّن أقسام الكلم

 .4اليت فُرَِضْت على النحو العريب"تلك الثالثة املعروفة و 
اجملال واسعا  و بَقي أن ُنشرَي يف هذا الصدد أن التسليم هبذا الرأي مُيَكُِّن من فسح

و الّذم إىل  املدح التعجب، و صيغ صيغةالستنباط أقسام أخرى للكالم منها: اسم الفعل، و 
، و ليس من طبيعة حبثنا مناقشة هذا الرأي أو تتبع 5غري ذلك ممَّا َُسَّاه بعض احملدثني بـ "اخلالفة"

 الباحثني.دراسة و ُتحيص من  يتطلب مزيدمدى مصداقيته، لكنه جمال رمبا 
 
 
 

                                                 
 .25، ص 01األزهري، شرح التصريح، ج 1
 .133الزبيدي، طبقات النحويني و اللغويني، ص 2
 .89ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة، ص 3
 .423يف النحو و اللغة، ص  مذهبهأبو زكريا الفراء و  ،أمحد مكي األنصاري4
 .87، ص م 1994د. ُتام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، دار الثقافة، دار البيضاء، املغرب، 5



 التمهيد:                                                                               تعريف الكالم

13 

 

 َفهوم الكالم عند األصوليين: - 6
تناول األصوليون إشكالية الكالم باعتباره الوسيلة املعربة عن اللغة فحددوه حبدود متقاربة 

هـ( "هو  436تفالكالم عند أيب احلسني البصري املعتزيل ) .تعكس مفهوما واحدا له عندهم
دخل يف ذلك كل ما هو كالم كاحلرفني فصاعدا ما انتظم من احلروف املسموعة املتميزة و قد 

ألن احلرفني موصوفان بأَّنما من احلروف و هبذا احلد ينفصل الكالم مما ليس بكالم ألنه ينفصل 
مما ليس حبروف و من حروف الكتابة ألَّنا غري مسموعة و من أصوات كثرية من البهائم ألَّنا 

ي من زيد ألنه ليس يوجد يف احلرف الواحد ليست حبروف متميزة و من احلروف الواحد حنو الزا
انتظام ... فإذا ثبت ذلك قلنا الكالم هو ما انتظم من احلروف املسموعة املتميزة املتواضع على 

 .1استعماهلا يف املعاين"
 ل أيب احلسنيبقو ُمْسَتِدال  قال لكالماحّد حني عرض إىل هـ(  606تالفخر الرازي )و 

تقال  -أعلم أن لفظة "الكالم" عند احملققني منا ": ، مضيفا إليه بعض الشروحات البصري
باالشرتاك على املعىن القائم بنفسه، و على األصوات املتقطعة املسموعة ... فقال أبو 
احلسني: "الكالم هو املنتظم من احلروف املسموعة املتميزة املتواضع عليها"، و رمبا زيد فيه 

عن قادر واحد أما قولنا "املنتظم" فاعلم أنه حقيقة يف األجسام، ألن النظام فقيل: إذا صدر 
و ذلك ال يتحقق إال يف األجسام، و لكن األصوات املتوالية على السمع  ،التأليف :هو

نتظم" عليه جمازا"
ُ
ؤلف و امل

ُ
 .2شبهت هبا فأطلق لفظ "امل

                                                 
، م 1983قدم له الشيخ خليل امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، أبو احلسني البصري املعتزيل، املعتمد يف أصول الفقه، 1

 .10 - 09، ص 01ج 
طه جابر فياض العلواين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، جلنة البحوث و التأليف و الرتمجة و  ،الرازي، احملصول، حتق2

 .177، ص 01، ج م 1979، 01النشر، ط 
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ه: "الكالم هو األصوات هـ( بقول 620تو حده ُموَّفق الدين ابن قدامة املقدسي )
 .1املسموعة و احلروف املؤلفة"

و املالحظ من خالل هذه اآلراء أن الكالم فعل فردي صادر عن املتكلم خاضع إلرادته 
، و حىت تتم له صفة الكالم البد أن يقوم على عنصرين أساسيني ال غىن ألحدمها هو مقصود

 عن اآلخر و مها: 
 إلرادة املتكلم و قصده.التأليفات الفردية اخلاضعة  -
 .2األفعال التصويتية اليت يقوم هبا املتكلم إلجناز هذه التأليفات و إيصاهلا إىل املستمع -

و هذا ، و ملا كان الكالم فعل األفراد فقد قسمه األصوليون إىل مفيد و غري مفيد
ما يفيد صفة  قسمناه هكذا: الكالم منه و": التقسيم أشار إليه أبو احلسني البصري حني قال

و الكالم املفيد هو  :فيما استعمل فيه و منه ما ال يفيد صفة فيما استعمل فيه ... إىل أن يقول
إيصال بعض املعاين ببعض و تعلق بعضها ببعض إما أن يكون اُسا مع اسم و إما أن يكون 

احلرف إمنا ينبئ باالسم، ألن يلتئم مع احلرف بفائدة و ال به و اُسا مع فعل ... و ليس الفعل 
يبدو أن أبا احلسني قد قصد . و 3عن كيفية إيصال فائدة بفائدة حنو الواو و املفيدة لالشرتاك"

مبصطلح "التعليق" تلك العالقات القائمة بني مكونات الكالم املفيد كالعالقة الرابطة بني الفعل 
 و فاعله أو نائبه.

هو اجلملة، و يف ذلك يقول الفخر هذا و قْد ذهب األصوليون إىل أن الكالم املفيد 
و أما الكالم فهو: اجلملة املفيدة، و هي: إما اجلملة االُسية كقولنا: زيد قائم، أو ": الرازي

                                                 
سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العريب،  ،املقسي، روضة الناظر يف جنة املناظر يف أصول الفقه، حتقموفق الدين ابن قدامة 1

 .156، ص م 1981بريوت، 

ينظر الداللة الرتكيبية لدى األصوليني يف ضوء اللسانيات احلديثة، د. حممد علي فاحل مقابلة، إشراف د. حممد حسن عواد، كلية 2

 .24، ص م 2006األردنية،  الدراسات العليا، اجلامعة
 .15، ص 01أبو احلسني البصري، املعتمد يف أصول الفقه، ج 3
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اجلملة الفعلية كقولنا: قام زيٌد و إما ُمرَكٌب من مجلتني و هي الشرطية كقولك: إْن كانت 
 .1الشمس طالعة، فالنهار موجوٌد"

تتمتع  وتأليف متجدد يقوم به الفرد يف كل مرة،  فهيصوليني األ دو أما اجلملة عن
خمزون يف ذاكرة املتكلم يستحضرها حسب  جمردباحلرية اليت يتمتع هبا الكالم، و ليست اجلملة 

األصوليني املتقدمني ليست شرطا ال يف  دو باإلمجال فالفائدة التامة عن .الظروف و األوقات
ان الكالم عند أكثرهم أعمُّ من اجلملة خالفا ألهل النحو الكالم و ال يف اجلملة، لذلك ك
 الذين يشرتطون اإلفادة يف الكالم.

و األصوليون عند تناوهلم للكالم ال يفرقون بينه و بني الكلمة، ألن الكالم حسب رأيهم 
هم يف حد دكان كلمة مفردة أو مجلة كلمات. و ال يدخل احلرف الواحد عنأما يتكلم به سواء 

الكالم، كما ال تدرُج األصوات الصادرة عن البهائم يف حد الكالم، و كذلك ال تدخل حروف 
 .2االسم الواحد اليت يصدر كل منها عن شخص يف حد الكالم

الف األصوليني فيما ذهبوا إليه هـ( يف حده للكالم جنده قد خ 631تو اآلمدي )
و الواجب أن يقال الكالم ما تألف من  ": يقول وافق النحويني من حيث اشرتاط الفائدة، إذو 

 .3كلمتني حيسن السكوت عليه"

                                                 
 .318فخر الدين الرازي، احملصول يف علم أصول الفقه، ص 1
 .14ينظر الداللة الرتكيبية لدى األصوليني، مرجع سابق، ص 2
الصميعي للنشر و التوزيع، دار ابن حزم، بريوت، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار  ،اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، حتق3

 .100، ص 01، ج م 2003، 01لبنان، ط 
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غري كالم، ألَّنا تضم الكالم املفيد و أما األصوليون املتأخرون فريون أن اجلملة أعم من ال
، و هم هبذا الرأي يلتقون مع ما ذهب 1املفيد ، يف حني يقتصر الكالم على الرتكيب املفيد فقط

 النحو.إليه أكثر أهل 
 
 
 
 

                                                 
 89.فات،اجلرجاين، التعري1
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 تعدادها بين البصريين والكوفيينحروف المعاني و - 1

 : تعريف الحرف أ

 التعريف اللغوي للحرف:- 1.أ

ّي كذلك "ألنّه طرف يف الكالم وفضل تهاختلف النحويون يف علة تسمي "،  ةحرفًا ، فقيل ُسم
واحلرف يف اللغة هو الطرف و اجلانب ومنه قوهلم :" حرف اجلبل أي طرفه" قال اجلوهري :" 

:" حرف الشيء ، وقال ابن سيدة 1حرف كل شيء طرفه وشفريه وحّده ومنه حرف اجلبل "
 2ناحيته، وفالن على حرف من أمره أي ناحية منه إذا رأى شيئا ال يعجبه عدل عنه"

                     3ا" محرف الرأس شقاه وحرف السفينة و اجلبل جانبهـ( :" ه711وقال ابن منظور)ت
،ومن اجلبل  هم د  ح   و   شفريه،و  هـ( فيقول :" احلرف من كل شيء طرفه،817)تيأما الفريوز أباد

سوى طلَّ و ِطل ٌل ، و واحد حروف التهجي ، و الناقة الضامرة ،أو أعاله احملّددم، و ال نظري له 
 .4املاء " املهزولة أو العظيمة ، و مسيلم 

هـ(و هو املولع بالبحث عن أصول الكلمات ،   يقول أّن  هلذه املادة 395وابن فارس )ت 
أّن املعنيني الثاين و الثالث أصالن   ثالثة أصول:" حد  الشيء، والعدول، وتقدير الشيء، معتربا

 5كاملعىن األول"

معاجم اللغة حىت يومنا هذا ،مع  تفاوت يف الربط بني معىن وهذا التوجه هو الذي اعتمدته 
 و املعاين األخرى . )احلد(

                                                           

.1108م،ص1990سنة 04العلم للماليني،ط دار اجلوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية ،حتق أمحد عبد الغفور عطار، 1 
.229،ص03،ج01عائشة عبد الرمحان ،ط د. حتق،احملكم واحمليط األعظم ، ابن سيدة، 2 

.42،ص09،ج بوالق مطبعة ابن منظور ، لسان العرب ، القاهرة املؤسسة املصرية العامة للتأليف و النشر، 3 

 4 .366،ص02العرقسوسي، دار الفكر للطباعة و النشر بريوت،جالفريوزابادي ،القاموس احمليط ،حتقق، حممد نعيم 
 .44-42،ص02م،ج1979،حتق، عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر  ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة5
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ولكن البحث عن دالالت هذه املادة من خالل املعاين املفصلة اليت حتدثت عنها معجمات 
أصل واحد تتفرع منه مجيع املعاين  ىلإتيجة مغايرة ، تعود هبذه املادة اللغة ، ميكن أن حييلنا إىل ن

ألخرى، قدميها وحديثها . فاحلد، أو الطرف أو جانب الشيء الذي أشاروا إليه كمعىن أويل ملادة ا
 :)ح ر ف( له عدة دالالت ميكن إمجاهلا على النحو التايل

 عدم اإلستقرار -

اإلضطراب والتأرجح وامليل ، ومن هذا قول أيب هريرة رضي اهلل عنه :" آمنت مبحرف -
 1القلوب"

 السقوط على جانيب احلد اإلحنراف و-

 اإلستعداد لإلنتقال من وضع إىل آخر-

ملادة  ومن هذه الدالالت املستوحاة من معىن )احلد(أو)الطرف( ميكن التعامل مع املعاين األخرى
التعدية املختلفة ، ذاتية  )احلرف( من خالل املادة نفسها، أو بتعدية األفعال املشتقة منها بأساليب

 2أو حرفية

يف جنبه واحلرف من اجلبل ما نتأ  ا،مالرأس : شقاه ، و حرف السفينة أو اجلبل : جانبهفحرف 
لضامرة حرف ، ويقال للناقة و يقال للناقة ا مسيل املاء ، و حرف القلم : رأسه، واحلرف:منه

 حرفٌ  ة:النجيب
أي  –فشبهت األوىل حبرف الّسيف يف مضائها و دقتها ، وشبهت الثانية حبرف اجلبل 

 مرؤ القيس : ايف شّدته وصالبته، ومن ذلك ما جاء يف شعر  -جانبه
                                                           

م،وينظر لسان العرب البن 1966السيد حممد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ببنغازي دار ليبيا للنشر ،ط1
 .69،ص06منظور ، بوالق القاهرة املؤسسة املصرية العامة  للتأليف والنشر،ج

 .10ص،،مؤسسة الرسالة ،بريوت 01،1996حممد حسن الشريف ، معجم حروف املعاين يف القرآن الكرمي،ط2
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 1إلى حرف كأّن قُتودها              إذا ُدّق أعناق الَمِطي على َفْحلِ وقمت        

و املتتبع لشواهد الشعر اجلاهلي اليت وردت فيها مادة )احلرف ( جيد أّّنا يف جمملها تدور حول 
، ومن ذلك أيضا قوهلم : " أْحر ْفتم ناقيت: ه ز ْلتمها ، فهي حرف ، وإّّنا الناقة النجيبة أو الضامرة 

يت حرفا ألّنا احنرفت عن السممن "  .2ُسم

ومن معاين احلرف : " الوجه" ، فيقال : هم من أمرهم على حرف واحد ، أي على طريقة 
املعىن جاءت  واحدة ، ولكّنه وجه واحد مضطرب غري مستقر و قابل للتقلب السريع ، و هبذا

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ يئاآلية الكرمية :

ىئ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ
3. 

هـ( يف تفسريه لآلية الكرمية:" فإّن اآلية تشري إىل أعراب كانوا 310)ت ويقول الطربي 
نالوا رخاء من عيش بعد  يقدمون على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مهاجرين من باديتهم، فإنْ 

 .4الدخول يف اإلسالم، أقاموا على اإلسالم، و إالّ ارتدوا على أعقاهبم "اهلجرة و 

مـــــــــــــــرادم بــــــــــــــــاحلرف ) الشـــــــــــــــك و الزيــــــــــــــــ  و امليـــــــــــــــل عــــــــــــــــن 
ويؤكـــــــــــــــد أكثـــــــــــــــر املفســــــــــــــــرين أّن امل
جانــــــــــب دين : هــــــــــو علــــــــــى حــــــــــرف ألنــــــــــه علــــــــــى طــــــــــرف و االســــــــــتقامة ، فقيــــــــــل للشــــــــــاكفي الــــــــــ

ــــــــــدين  ــــــــــدخل فيــــــــــه علــــــــــى ا مــــــــــن ال ــــــــــل ، الــــــــــتمكن ولثبــــــــــات مل ي ــــــــــى حــــــــــرف اجلب كالقــــــــــائم عل
جـــــــــــانيب الطـــــــــــرف  لضـــــــــــعف قيامـــــــــــه ،  رب غـــــــــــري مســـــــــــتقر يعـــــــــــر  أن يقـــــــــــع يف أحـــــــــــدمضـــــــــــط

ــــــــــــى طــــــــــــرف مــــــــــــن  ه(538)تويف هــــــــــــذا املعــــــــــــىن يقــــــــــــول الز شــــــــــــري :" علــــــــــــى حــــــــــــرف : عل
ــــــــــدين اليف وســــــــــطه وقلبــــــــــه ، وهــــــــــذا مثــــــــــل لكــــــــــوّنم  ــــــــــى قلــــــــــق  ال يف ديــــــــــنهم ،  اب  و اضــــــــــطر  عل

                                                           

. 80م،ص2007-ه 1428 ،02ط،ديوانه ، دار صادر بريوت ،امرؤ القيس  1 
 .573م،ص1983سنة  01.فخر الدين قباوة، دار اآلفاق اجلديدة بريوت ، طد املنطق ، حتّق،اخلطيب التربيزي ، هتذيب إصالح 2

.11سورة احلج ، اآلية  3 
. 09، ص 17اإلمام أبو جعفر الطربي ،تفسري الطربي ، دار املعارف، ج 4 
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ــــــــــذي يكــــــــــون علــــــــــى طــــــــــرف مــــــــــن العســــــــــكر فــــــــــإذا أحــــــــــّس  ــــــــــى ســــــــــكينة و طمأنينــــــــــة كال ال عل
 .1بظفر  وغنيمة  قرَّ و اطمأّن ، وإالّ فّر و طار على وجهه "

يف  اشتقاقات  )ح ر ف(  و تصاريفه  ،  فح رمف  عن الشيء ،  و جند هذه املعاين 
 واحنرف ، وحت  ر ف  ،   و احرورف: ع د ل  عنه 

 : ك س ب  ، و حر ف  الشيء عن وجهه : ص ر ف هم  و ح ر ف  لعياله

ىئ ٿ ٺ ٺ ٺ يئ والتحريف : التغيري و التبديل ، و منه قوله تعاىل :
2. 

 لتعريف االصطالحي للحرف:ـ ا 2.أ

 يستعمل احلرف كمصطلح علمي و يراد به : 

 احلرف  (ـه170: )تيقول اخلليل بن امحد الفراهيدي:  أحد أحرف الهجاء " :
وكل كلمة بمنيت أداة عاربة يف  الكالم  لتفرقة  املعاين  تسمى   من حروف اهلجاء

 .3"ولعلَّ  وبل، حرفا ، وإْن  كان  بناؤها   حبرفيني  أو أكثر  مثل  حىت ، وهل،

هـ( :" احلرف من اهلجاء معروف ، واحلرف األداة اليت تسمى 457بن سيدة )ت اوقال 
 .4ا "تربط االسم باالسم والفعل بالفعل ، كعن  وعلى و حنومهالرابطة ، ألّنا 

 

                                                           

. 07، ص03جهـ ، 1407، 03الز شري ، الكشاف ، دار الكتاب العريب بريوت ، ط 1 
. 13، سورة املائدة ، اآلية  46آلية سورة النساء ، ا 2 

ابراهيم السامرائي ، بريوت مؤسسة .مهدي املخزومي ود .د ،، حتق211-210، ص03اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، العني،ج3
 .229، ص03البن سيدة،ج،احملكم  األعلمي ، وينظر

.22،ص 02ابن سيدة ،احملكم و احمليط األعظم ، ج 4 
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: " احلرف من حروف اهلجاء ، معروف واحد حرف اهلجاء و ذلك لعربوجاء يف لسان ا
 .1إخل"....و التاء حنو األلف و الباء  

  تطور مدلول هذه املادة )ح رف(، فظهر يف ّناية عصر النبوة مبعىن جديد، : والقراءةاللغة
و ر د  يف احلديث النبوي الشريف:" نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف "

2. 

باحلرف يف احلديث الشريف، فاخلليل يقول:" كل كلمة تقرأ على املراد  تباينت اآلراء يف حتديد وقد
 .3"ف يف حرف ابن مسعود أي يف قراءته:"يقرأ هذا احلر  وجوه من القرآن تسمى حرفا، يقال

يف اللسان يقول :" كل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا ، ويضيف أن وابن منظور  
ن نزل على سبع لغات من لغات آأّن القر راد باحلديث الشريف : املراد باحلرف : اللغة ويوضح أن امل

العرب و وليس معناه أن يكون يف احلرف الواحد سبعة أوجه ،وهذه اللغات متفرقة يف القرآن ، 
 .4فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة أهل اليمن ، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل " 

 :وهي :) االسم، الفعل، واحلرف(، واحلرف يف هذا التقسيم هو ما  أحد أقسام الكلمة
يعنينا يف دراستنا، ولذلك سأستعر  أهم أقوال النحاة يف تعريفهم للحرف ممرتبة ترتيبا زمنيا، 
حماولة الوقوف على التعريف املقّرب للحرف ، ذلك أّنين وجدت تفاوتا ملحوظا لدى 

–عداده ، ومن مثة نطّلع على التطور الذي حدث العلماء سواء يف تعريف احلرف أو يف ت
هلذا املصطلح عّلنا نقف عند حّد جامع مانع تتحدد به مجيع أنواع  -على مرِّ الفرتات الزمنية

عن كل ما ميكن أْن يلتقي معها يف جزئية من جزئيات احلروف ، و تستقل بذلك 
 االختصاص.

                                                           

.42، ص09لسان العرب ،ج ابن منظور ، 1 
.150احلديث النبوي الشريف يف جممع الزوائد باب القراءات ،ص 2 

.211، ص03اخلليل ، العني ، ج 3 
.41، ص09ابن منظور ، لسان العرب ، ج 4 
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 :عند النحاة تعريف الحرف: 3أ.

 .1" الكلم اسم وفعل ، وحرف جاء ملعىن ليس باسم وال فعل":هـ(180)تقال سيبويه

 2"الكالم كله اسم و فعل و حرف جاء ملعىن": (ـه286تو قال المبرد )

هـ(: احلرف بأنّه " ما دّل على معىن يف غريه حنو: من 339)ت و عّرف أبو القاسم الزجاجي 
تدخل يف الكالم للتبعيض فهي تدّل على تبعيض ، و أشبه ذلك وشرحه : أّن )م ــْن( مث،وإىل، و 

غريها ال تبعيضها نفسها ، وكذلك إذا كانت البتداء الغاية كانت غاية غريها وكذلك سائر 
وجوهها، وكذلك )إىل( تدل   على املنتهي فهي تدل  على منتهى غريها ال على منتهاها نفسها ، 

 .3وكذلك سائر حروف املعاين "

(: " فإن سأل سائٌل فقال مِل  قال ، وحرف جاء ملعىن ، وقد علمنا ه373)ت وقال السيرافي
أّن األُساء واألفعال جئن ملعان ، قيل إّّنا أراد ، وحرف جاء ملعىن يف االسم والفعل وذلك أّن 
احلروف إّّنا جتيء للتأكيد كقولك : إّن زيدا أخوك ، وللنفي كقولك ما زيدا أخوك ، ومل يقم أبوك 

كقولنا : قام زيد وعمرو، ولغري ذلك من املعاين اليت حتدث يف األُساء واألفعال ، وإّّنا ، وللعطف  
 .4جتيء احلروف مؤثرة يف غريها بالنفي واإلثبات و اجلمع و التفريق ، وغري ذلك من املعاين "

" احلرف كلمة ال تدل  على معىن إاّل مع غريها ِمَّا معناها يف :يقول هـ(382)ت والرماني  
 .5غريها ، وحذار اسم ألنّه يدّل داللة البيان "

                                                           

.12، ص01م ،ج1966سيبويه ، الكتاب ، حتق عبد السالم هارون ، دار القلم القاهرة ، ط 1 
 .03ص،01ج ،م1994 ،01ط ،القاهرة -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،عبد اخلالق عظيمةحتق حممد ،  املربد املقتضب2

.54م،ص1973سنة  ،02الزجاجي ، اإليضاح يف علل النحو ، حتق مازن املبارك ، دار النفائس بريوت ، ط 3 
.53-52صم،2008، حتق أمحد حسن مهد يل و علي سيد علي ، الطبعة األوىل ، 01السريايف ، شرح الكتاب ،ج  4 

 عمان . ،الرماين ، احلدود يف علم النحو حتق إبراهيم السامرائي ، دار الفكر2
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" و احلرف ما مل حتسن فيه عالمات األُساء ، و ال  :هـ( 392)ت بن جني اقال  
ه ْل، و ال :  عالمات األفعال ، وإّّنا جاء ملعىن يف غريه حنو : هل ، وبل ، وقد ، ال تقول : م نْ 

 .1ق ْد ه ْل ، و ال تأمر به"

فإنه يتعر  بالنقد للكثري من هـ(: يف شرحه للمفصل 643)ت و أّما  ابن يعيش  
هـ ( للحرف الذي يقول :" إن احلرف ما جاء 327بن األنباري )تف ابتعريالتعريفات مبتدئا 
ممتخذا من قوله :" ما جاء" مربرا لفساد هذا التعريف ألنه" إشارة إىل العلة " .2ملعىن يف غريه" 

3. 
، ضع ألجلها وم  اليت الذات ال على العلة داللة علىواملراد من احلد ال "اليت وجد من أجلها احلد.

رف كلمة دّلْت على معىن يف :" أّن احلو هو  هذا بتعريف يرى أنه أمثل من غريهن ع وليعرفه بدال
 4"غريها

 .5مجلة يقوم هبا " هـ( عن احلرف أنه :" ما ال يمستغىن عن686)ت وقال الرضي  

اة  فيما نقله "السيوطي" ـــاء يف بغية الوعــــهـ( ج698)ت اس ـــن النحـــاء الديــــل بهوقا
بن ابراهيم النحاس احلليب النحوي يذهب إىل أن احلرف معناه يف  حممد عن ابن النحاس :"كان

حيان  ،وقد تبعه يف هذا الرأي أبو.6نفسه على خالف قول النحاة قاطبة أن معناه يف غريه "
حة البدرية :" و الثاين :دعوى داللة احلرف هـ(، قال ابن هشام يف شرح اللم745األندلسي )ت

على معىن يف غريه ، وهذا وإن كان مشهورا عند النحويني إاّل أّن الشيخ هباء الدين بن النحاس 
                                                           

.16م،ص1988د.ط،عّمان ، دار جمدالوي للنشر ،ابن جين ، الّلمع يف العربية ، حتق ُسيح أبو ممغلي  1 
.12م،ص1957 ابن األنباري ، أسرار العربية ، حتق حممد هبجت البيطار ،نشر جممع اللغة العربية، دمشق 2 

.06، ص02، ص 08د ت ،ج ابن يعيش ، شرح املفصل ،مكتبة املتنيب، القاهرة، 3 
.02،ص08املصدر نفسه ، ج 4 

الرضي ، شرح الكافية ، حتق حسن بن حممد ابراهيم احلفظي ، وحيي بشري مصطفى ، عن جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 5
 .07، ص10، جم01،1996ط،سنة ،

، وانظر األشباه والنظائر ، حتق  80ص هـ1326 01السيوطي، بغية الوعاة ، ، حتق أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة باىب احللىب ،مصر،ط6
دار  حتق أمحد مشس الدين، ،وانظر مهع اهلوامع.06، ص03م،ج1985-ه 1401 01مؤسسة الرسالة،ط عبد العال سامل مكرم، د.

 .23،ص01م ، ج1998-ه 1418 01الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط
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حيان األندلسي يف شرح  التعليقة( و زعم أنّه دال على معىن يف نفسه وتابعه أبويف ) نازعهم
 .1التسهيل "

هـ( عرف صاحب اجلىن الداين احلرف قائال:" احلرف كلمة تدل 749)تالمرادي تعريف 
، واستعمل "كلمة" ليمْخرج  هبا حروف اهلجاء اليت تدل على معىن يف 2فقط"على معىن يف غريها 

إّنا الفعل أو االسم كهمزيت  الوصل  و النقل ، و ياء التصغري اليت يرى أّنا  ليست كلمات  و 
هبا  تلك  األُساء  اليت  تــدل على معنيني  معىن  يف  "فقط" ليمْخرج  هي حروف اهلجاء واستعمل

والشرط ،فإّن كمّل واحد منها يدل بسبب تضمنه معىن  ومعىن فـــي غيــره، كاالستفهام، نفسه،
 .3احلرف على معىن يف غريه، مع داللته على املعىن الذي ومضع له"

بأنه ال حيسن فيه شيء من العالمــات هـ( يف تعريفه للحرف:" 761)تابن هشام  قالو 
 .4التســع كهل ، ويف، ومل"

هذا غيض من فيض ما قاله مجهور النحاة فيما خيص تعريف حّد احلرف ، وعلى ضوئه 
 ميكن أن نستنتج ما يأيت :

لقد توحدت أقوال النحاة  فيما  خيص التعريف اللغوي للحرف ، فدارت مجيعها يف فلك -
الطرف ، الشفري و الناحية واجلانب ، أما التعريف اإلصطالحي فنالحظ أّن  تقريبـــا وهو:" واحـــد  

ي حرفا ألنّه يف اللغة هو الطرف  مثة عالقة بينه و بني املعىن اللغوي إْذ يمقال :" حرف املعىن ُسم

                                                           
 ـ.215-214،ص1ه،ج1397ابن هشام ، شرح اللمحة البدرية ، ط بغداد ، 1

دار الكتب العلمية ، بريوت،  ، م1992 01حممد ندمي فاضل ، ط  املرادي ، اجلىن الداين ، حتق، د. فخر الدين قباوة  و أ.2
 .20ص

.21املصدر نفسه، ص 3 
 بريوت، منشورات املكتبة العصرية صيدا، حممد حمي الدين عبد احلميد، ة بن مالك ،حتق،ابن هشام ، أضح املسالك إىل ألفي4

 .25د.ط،ص
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ي حرفا  ألن  احلرف حد  الشيء ، أل .1فسمي حرفا ألنه يأيت يف طرف الكالم " نه حد  ، وُسم
 ، وقد تراوح حد  احلرف عندهم بني معنيني :.2لفعل  و ربـــاط بينهما "ابني  االسم  و 

" احلرف معناه يف غريه " وهو املشهود بني النحاة ، و ِمّن نّص عليه ـ إضافة إىل مْن  األول:
 .3"فهي احلرفيف نفسها بل يف غريها وإذا مل تدل الكلمة على معىن ابن عقيل يف قوله :" ذكرنا ـ 

احلرف معناه يف نفسه ": ويمراد  بعبارة  " يف نفسه "  أّن احلرف يــدل على معناه  " الثاني:
، فمثلما يدل االسم و الفعل على معناه سواء استعمل منفردا أو كما تدل األُساء و األفعال 

ضمن مجلة ، فكذلك احلرف يدل على معناه ، سواء استعمل منفردا أو ضمن مجلة فمثال لو 
" ـ وهي حرف ـ دّلت على معىن العلو فكلمة "علىقملت  :"على" وقملت  )الطريم على الغمصن( 

 ملة .اجلمنفردة كما دّلت عليه ضمن 

وننتهي من هذا إىل أن عبارة )يف نفسه( يمراد منها داللة احلرف على معناه يف حالة 
 استعماله منفردا ، وعدم انضمامه إىل غريه من الكلمات يف اجلملة.

و ِمن ذهب إىل هذا القول هباء الدين النحاس ، وقلة من النحاة ، كما سبق وأن أسلفنا 
ال يفهم موضوعه لغة كان كذلك ، وإْن خوطب به  وحجته يف ذلك أنه إذا خموطب باحلرف من

من يفهم منه معىن ع م ال بفهمه  موضموع هم  لغة  كما إذا  خموطب بـ )هل(  من  يفهم  أّن  
الفعل أّن املعىن بينه وبني االسم و موضوعها  االستفهــــام وكــذا سائر احلروف ، قال:" والفرق 

منه حال االنفراد خبالفهما ، فاملفهوم منهما يف الرتكيب عني  املفهوم منه مع غريه أمّت من املفهوم
 .4يف اإلفراد " املفهوم منهما

                                                           
 .12أسرار العربية، ص1

.44اإليضاح يف علل النحو ، ص 2 
.03هـ ، ص1312هـ(، شرح األلفية ، ط بريوت  686ابن الناظم )ت  3 

 .03، ص03و النظائر النحوية ،ج، وانظر األشباه 215، ص1ابن هشام ، شرح اللمحة البدرية ، ج4
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وإذا حنن تأملنا ّناية هذا القول :" أن املعىن املفهوم منه مع غريه أتــم  من املفهوم منه حال 
لة ممنفردا وإن هو يف اإلفراد" جند كأن "النحاس "يمقر  بعجز احلرف على الدال...اإلفراد خبالفهما 
.كما نالحظ أّن هذه احلدود اليت قال هبا النحاة مبهمة ، غامضة أحيانا كقوهلم  مل يمصرّح بذلك

 .1:" أنه ما ال يستغىن عن مجلة يقوم هبا "

وال  وال اجلمع، وال التثنية، وال الصفة، "ما مل حيسن له الفعل، وكذلك يف تعريف من قال:
 .2التصريف "

وهو أيضا :" ما ال جيوز اإلخبار عنه، وال  3أو:" أنه ما خال من دليل االسم و الفعل "
 .4وال نقول "إىل منطلق " وال نقول "عمرو إىل " اإلخبار به،

للحرف وليست حّدا له، فهي ال تمصيبم ذات احلرف هذه التعريفات يف معظمها وصف 
جند من أوضح ما قيل يف حّد "احلرف" قول "سيبويه"، و إىل هذا وإّنا تعرّفه مبا ليس فيه ، لذلك 

:" وقد أكثر أهل احلرف يف حد احلرف ، الرأي مال ابن فارس يف تعريف احلرف حيث يقول 
 ،"وال فعل حنو قولنا: زيد منطلق اسم"سيبويه" أنه الذي يفيد معىن ليس يف  وأقرب ما فيه ما قاله

 5ب)هل( مامل يكن يف زيد وال منطلق هل زيد منطلق فأفدنا مث نقول:

مث إّن هذه التعريفات املختلفة ليست كافية لتمييز احلرف عن غريه من أقسام الكالم وخباصة 
االسم، إْذ لو كانت هذه التعريفات جامعة مانعة ملا ُسعنا عن اختالف النحاة حول انتماء بعض 

                                                           

. 23شرح ألفية ابن مالك ، ص 1 
.53ابن فارس ، الصاحيب يف فقه اللغة ،حتق د. عمر فاروق الطباع ، مكتبة املعارف بريوت ، ص 2 

 .55م،ص 1974-ه1394بريوت -دار النفائس-مازن املبارك-حتق اإليضاح يف علل النحو.3
، وانظر املفصل 72م، ص1977فاضل مصطفى الشايف ، أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة ، مكتبة اخلاجني القاهرة 4

 .103وأسرار العربية ص 06،ص
.95ابن فارس ، الصاحيب يف فقه اللغة ، ص 5 
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ما ، أننّت( و الفعالن ) أصبح و أمسى( الكلمات إىل احلروف فالضمائر ) أنا ،أنت، أنتم ، أنت
 .1املالقي إىل أّّنما من احلروف مثال ، ذهب 

 المصطلح النحوي بين البصريين و الكوفيين-ب 

إن النحو العريب باعتباره صناعة احتاج منذ نشأته األوىل إىل مصطلحات تكون أعالما على 
املصطلحات الدارسون من أهلها ، و ، فيفهمها موضوعات ومعان يطلقها أصحاب الصناعة 

العلمية  ألفـــــاظ جيمع العلماء و أهل الفن على انتقائها لتدل على شيء حمدد يف عرفهم ، حداً 
ميتاز به عن سواه ، فتنتقل هذه األلفاظ من معانيها املعجمية إىل معان اصطالحية جديدة على 

اإلصطالحي ، يقول اجلاحظ :" وهم ختريوا  أساس العالقة القائمة بني  املعىن  اللغوي و املعىن
تلك األلفاظ لتلك املعاين ، وهم اشتقوا هلا من كالم العرب تلك األُساء ، وهم اصطلحوا على 
تسمية ما مل يكن له يف لغة العرب اسم ، فصاروا يف ذلك سلفا لكل خلف ، وقدوة لكل تابع... 

ذلك, ألّنم لو مل يضعوا هذه العالمات مل وكما ُسى النحويون احلال ، و الظرف, و ما أشبه 
 .2النحو "أبناء البلدين ، علم العرو  , و  يستطيعوا تعريف  القرويني ,و

فالعمل اجلّبار الذي وقد عرف النحو العريب أوىل املصطلحات على يد "اخلليل" ويف زمنه 
قام به من وضع أُساء خاصة للنمقط اليت وضعها " أبو أسود الدؤيل" للداللة على أحوال أواخر 
ضي به من 

م
الكلمات املختلفة ، يعترب اخلطوة األوىل اليت خطاها الدارسون يف تصنيع النحو و امل

كلمة يف وجوهها اإلعرابية و ما عهد إىل عهد . ف م ْن غريم اخلليل و ض ع  تلك األُساء ألحوال ال
يتبعها أيضا ، فكان :" الرفع م ا و ق ع  يف أعجاز الكلم منّونا ، حنو قولك زيٌد ، و الضم  م ا و ق ع  يف 

اجلر  " و  غري منّون حنو : يفعلم ، و احلشو ما و ق ع  يف األوساط حنو : جيم " الرجلأعجاز الكلم 
فعال غري منّون ِمّا ينّون ، مثل الالم  يف  قولك : هذا الرجل ، ما وقع يف أعجاز األُساء دون األ

                                                           
 .24دمشق، ص ع اللغة العربية،املالقي ، رصف املباين يف شرح حروف املعاين ، حتق، أمحد حممد اخلراط ،مطبوعات جمم1
 .140 -139، ص01مكتبة الطالب ،شركة الكتاب اللبناين بريوت، ج اجلاحظ ، البيان و التبيني ، حتق، فوزي احلضري،2
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وقف عليها اخلليل  يف ... وغريها من مصطلحات .1مشام و التفخيم  و التوقيف و اإلمالة "اإلو 
اللغة ، ومجعه لضروب الشعر هذا السبق املبتكر ، هذا ناهيك  عن  إملامه  الدقيق  مبوسيقى  

 أعاريضه. و 

اخلليل إذن أخذ النحاة فكرة وضع املصطلحات ، بل إّن الكوفيني تأثّروا به ، واقتبسوا فعْن 
 منه بعض مصطلحاهتم ، و وضعوا هم مصطلحات أخرى .

 و املصطلحات النحوية اليت و ضعتها املدرستان ثـــالث أقسام :

 قسم بصري خالص ، مل يعرفه الكوفيون . -أ

 .صريون قسم كويف خالص ، مل يعرفه الب -ب

قسم كويف بصري، إاّل أّن كل مدرسة منهما تسميه اُسا خاصًا وحىت ال أتوسع فيما   -ج
و ق فْت عنده  كتب النحو الكثرية من خالف شائع بني املدرستني حول ما تعلق باملصطلح 

 النحوي فـفيما قّدموا كفاية ، سأقف عند املسّميات اليت ختص احلروف.

 : فمن القسم األول

 2: مصطلح يطلقه اخلليل على الكلمة أي  كلمة كما يطلقه على احلرف اهلجائيالحرف -

وضعه اخلليل وقال عن الواو "واو العطف " ، ويسمى العطف "اإلشراك " كما : مصطلح العطف -
 .3ُسى حروف العطف "حروف اإلشراك"

                                                           
 . 20م، ص 1989، 02اخلوارزمي ، مفاتيح العلوم ، حتق، إبراهيم األبياري ، دار  الكتاب العريب ،بريوت ،ط1
 .181ـ180،ص02الكتاب ، جسيبويه، 2

.389، ص 01املصدر نفسه ،ج 3 
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"الم  ما يسميه البصريونهي مصطلح بصري ال يعرفه الكوفيون، بل ينكرونه ألّن  :الم االبتداء -
"يف قوهلم :" لزيٌد أفضل من عمرو"  الملاالبتداء " يسميه الكوفيون :"الم القسم " وعندهم أّن "ا

 .1"بالالم منها:" واهلل لزيد أفضل من عمرو " ، فأضمر اليمني اكتفاًء جواب قسم مقّدر , والتقدير 

: اختلف الكوفيون يف ألف القطع وألف األصل ، فأجاز أبو جعفر  ألف القطع وألف األصل -
أحيا ، يف حنو : أفرغ ، أدخل ، أنعم ، و حممد بن سعدان ، وخلف بن هشام أْن تسمى ألف القطع 

جعفر حممد بن سعدان  وكان أبو:"ألف أصل ، ومنع ذلك أبو بكر بن األنباري ، يقول  وأمات ...إخل
ألفات أصل ، قال أبو بكر : وهذا غلط  ، ألّن أصول األُساء ، واألفعال  ، وغريه يقولون : هؤالء

 ثالثة : 

فاء ، وعني ،و الم، وكل ما زاد على هؤالء الثالثة فهو زائد ليس بأصلي ، فإذا قملنا : أفرغ ،وأكرم 
(، 04)2لية فوزنه من الفعل أفعل ، فاأللف ليست فاًء و ال عيًنا و ال الماً ، و ال ينبغي أْن تسمى أص

 .3وهو ما أكده اهلروي حينما ذكر أن املشهور عند الكوفيني تسمية ألف حنو :) أكل ( ألف أصل 

: هو مصطلح أطلقه "سيبويه" على احلرف املتحرك ،و قد تبعه املربد يف ذلك ،  الحرف الحي -
 .4فهو يسمي احلرف املتحرك حرفاً حيّاً متاماً كسيبويه"

بصري أطلقه سيبويه على "اهلمزة" ، وتبعه يف ذلك " املربد" ، فقد عرّب عن : هو مصطلح األلف -
 .6 ذلك سيبويهكما أّن "الِكس ائي" يسمي اهلمزة ألفاً ممتِبعاً يف  .5اهلمزة باأللف

 

                                                           
 م.1950-ه1380،دار إحياء الرتاث العريب ،املكتبة التجارية،58اإلنصاف يف مسائل اخلالف ، املسألة  أبو بركات األنباري، 1

.182ـ-181،ص01أبو بكر األنباري ، ايضاح الوقف و االبتداء ،ج 2 
.26م ،ص1993وعات جممع اللغة العربية دمشق حتق، عبد املعني امللوحي مطب ،اهلروي ، األزهية 3 

 .177،ص01الكتاب ،ج4
.344،ص122، ص02،الكتاب ، ج74،ص02املربد ، املقتضب ،ج 5 

.08،رصف املباين املسألة 165، ص02الكتاب ،جسيبويه، 6 
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 .1: ويسميه سيبويه الوضع ، ويسمى تاء التأنيث هاء الفتحُ  -

 : ومن القسم  الثاني

الكوفيني  للداللة  على  أُساء  اإلشارة ، جاء  يف جمالس  :  هذا من مصطلحاتحروف المثل -
مثاال" قملت  كهذا زيدم ، وهذا ثعلب قوله :" هذا تكون "مثاال" وتكون تقريبًا ، فإذا كانت "

 .2الشخص كزيد  "زيد، وإْن شئت قملت  هذا  شخص شخصال

،وهذا ،وهذه، وذلك  وقد جاء يف لسان العرب :" أّن أهلم الكوفة يسمون ذا ،و تا،
ثل ، وأه وهؤالء،

م
األُساء ل البصرة يسموّنا حروف اإلشارة و و الذي ،و اليت، والاليت حروف امل

 .3املبهمة "

: ويطلقها الكوفيون على الواو ، و الفاء ،و أو ، واليت يـمْنص بم املضارع بعدها الصرف أحرف -
 مجهور الكوفيني .مسبوقة بطلب أو نفي ، وهي الناصبة للفعل املضارع عند 

هـ( على ما يسمى ألف الوصل أو مهزة 207: هو مصطلح يطلقه الفراء)ت  األلف الخفيفة -

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ يئ:الوصل عند البصريني ففي قوله تعاىل 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ىئ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
4. 

 

 

                                                           
 .250، ص02الكتاب ، ج سيبويه،1

.42م، ص 1980 -ـه1400حتق عبد السالم هارون ،ط الرابعة، دار املعارف  جمالس ثعلب، 2 
.454، ص 15لسان العرب ، ج 3 

. 13 سورة احلديد ، اآلية: 4 
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االستفهام اصطالح  ، وكان يطلق على مهزة.1قال: " خفيفة األلف على معىن االنتظار "
 .2األلف

 : الصرف -

والصرف أن جيتمع الفعالن بالواو أو مث أو الفاء أو أو ،ويف أوله جحد  حد الفراء الصرف بقوله:"
 3أو إستفهام ، مث ترى ذلك اجلحد مث اإلستفهام ِمتنعا أن يكرر يف العطف ،فدلك الصرف "

،فحقيقة الصرف إذن إخراج الفعل الثاين املعطوف عن ما وقع من حكم على الفعل املعطوف عليه 
 .4،ولذلك ُسيت الواو واو الصرف عند الكوفيني ال واو العطف 

 وجاء هذا يف إعرابه قول الشاعر:

 عظيمم  إن فعلت   عليك   ال تن ه عن خلق  وتأيت  مثله           عارٌ 

"ال" يف "تأيت مثله" فلذلك ُسي صرفا إذا كان معطوفا، ومل يستقم أن يعاد  ز إعادةأال ترى انه ال جيو 
 5فبه احلادث الذي قبله.

الواو ،الفاء وأو على اخلالف  وقد إحتج  الفراء لنصب الفعل املضارع بعد حروف العطف:
 أو الصرف ،بقوله :"ألّنا عطفت ما بعدها على غري شكله.

ظلمين فتندم  ، د خل النهي على الظلم ، ومل يدخل على الندم ، فحني وذلك أنه ملّا قال : ال ت
عطفت فعال على فعل يشاكله يف معناه ، وال يدخل عليه حرف النهي ،كما دخل على الذي قبله 

                                                           
حممد علي النجار وعبد الفتاح اُساعيل ،الدار املصرية للتأليف و الرتمجة ،مصر ،أمحد يوسف النجايت  ،الفراء ، معاين القرآن ، حتق 1

 .70،ص1،ج01،ط
235،ص71،ص01املصدر نفسه، ج 2 

. 235ص  ،01، ج القرآنمعاىن ،الفراء 3 
.235املصدر نفسه،ص  4 

.16، 15م ، ص 1965أبو اجلعفر النحاس،التفاحة يف النحو، حتق كوركيس عواد ، مطبعة العاىن ،بغداد  5 
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على ما ال يشاكله  يف قوهلم : " ، استحق النصب باخلالف ، كما استحق ذلك االسم املعطوف 
، قال : وذلك من قبل أن األفعال فروع األُساء ، فإذا كان اخلالف يف  ك  ل  ك  أل   لو تمرِْكت  و األس د  

األصل ناصباً ،وج ب  أْن يكون يف الفرع كذلك"
1. 

 :ومن القسم الثــــالـــــث 

على  هو مصطلح كويف جعله "الفراء" يف مقابل ما يسميه البصريون حبروف املعاين  األداة: -
: املغايرة بني لفظ ،و قد ُسى الكوفيون احلرف أداة لسببني األول .2كثرهتا واختالف وظائفها

حروف اهلجاء ولفظ يطلق على أحد حروف املعاين ، والثاين : أّن األدوات  يطلق على أحد
على االستفهام  ، وهّن أدوات يستعان هبّن على التعبريكهل وبلف املعاين ،عندهم هي حرو 

أيضا كما جاء يف كالم "سيبويه" يف الكلمة على   احلرف  ، بل قد يطلقواإلضراب و غريها
 مواضع كثرية من الكتاب ، وكما جاء يف كالم الفراء يف مواضع كثرية أيضا .

أّما ما جاء من هذه األدوات ملعىن آخر فإّن الفراء خيصصه مبصطلح خاص فعند التفريق بني 

 ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئوبلى( يف مثل قوله تعاىل : )نعم،

ىئ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
3. 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئ, و يف مثل قوله تعاىل :ضع "املو  ا:" بلى ال تصلح يف هذقال 

ىئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
، قال :" و ال تصلح 4

ها همنا نعم أداة " وكان قد قّرر السبب بقوله:" وضعتم "بلى " لكل إقرار يف أوله جحد و 

                                                           

.21،ص7م،ج2001، 01ابن يعيش ، شرح املفصل ، حتق إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط 1 
  .29م،ص1983-ه01،1403الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط يروت،درا، مفتاح العلوم،السكاكي2

.44 :اآلية سورة األعراف، 3 
.09-08ية:سورة امللك ، اآل 4 
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 ال جحد فيه ، فبلى مبنزلة نعم إالّ أّّنا ال تكون إالّ مبا يف أّولِِه جحدٌ  الذيوضعتم نعم لالستفهام 
"1. 

كلمة النفي و اإلثبات عند البصريني، و : مصطلحان وضعهما الفراء يف مقابل الجحد و اإلقرار -
اجلحد مكررة كثرياً يف كالم الفراء وثعلب غري أن الفراء مل  يكن  ليلتزم  هبذا  املصطلح  دائما ، فرمّبا  

 .2البصريني النفي استعمل  مصطلح 

: هي مصطلح كويف ، يقصد به الكوفيون حروف اخلفض و يمسميها البصريون حروف الصفة -
ويمسميها الكوفيون حروف اإلضافة ألّنا تضيف معاين األفعال إىل األُساء ، وتوصلها  ،3حروف اجلر

على حروف اجلر قال :" واعلم أن هذه احلروف تسمى حروف ، وعند كالم بن يعيش 4إليها 
اإلضافة إلّنا تضيف معاين األفعال قبلها إىل األُساء بعدها ، وتسمى حروف اجلر ألّنا جتر  ما 

األُساء أي ختفضها ، و قد يسميها الكوفيون حروف الصفات ، ألّنا تقع صفات ملا بعدها من 
، ونسب أبو جعفر النحاس إىل الكسائي أنّه كان يسمي حروف اخلفض 5قبلها من النكرات "

 .6صفات و أّن الفراء يسميها حماالً 

يقه على قوله تعاىل على أّن كثرة األدلة عند الفراء تمرجِّحم نسبة هذا املصطلح إليه ففي تعل

 جح مج حج ىثيث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب يئ:

ىئ مخ حخ جخ مح
، قال يمريدم : فال جناح عليهما يف أْن يرتاجعا ، أْن يف موضع نصب  7

                                                           

.52،ص1الفراء، معاين القرآن ،ج 1 
.84، 43، ص02املصدر نفسه ، ج 2 
.74، ص  03شرح املفصل ، ج 3 

.19، ص 02السيوطي ، مهع اهلوامع ،ج 4 
 5 .07، ص 08ابن يعيش ، شرح املفصل ،ج

 .43،ص  01م، بغداد،ج1973 -ه1393النحاس ، شرح القصائد التسع املشهورة ، حتق أمحد خطاب دار احلرية للطباعة،6
.230 :سورة  البقرة ،اآلية 7
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 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ يئ:،ويف قوله تعاىل 1إذا نزعت الصفة

ىئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ
، قال:" قد يعود على اليوم والليلة ذكرمها مرة 2

باهلاء وحدها و مرة بالصفة ، فيجوز ذلك كقولك : و ال جتزي نفس عن نفس شيئا و تضمر 

ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ يئ الصفة مث تظهرها فتقول :
 3. 

تسمية  وقد تعر  ابن هشام إىل هذا املصطلح فقال:" تسمية هذه احلروف حبروف اجلرهي
حروفا أخرى بالنواصب  البصريني، و وجهها أّنا جتر  األُساء اليت تدخل عليها ، وذلك كما ُّسو

،وُّسو نوعا آخر من احلروف باجلوازم ، والكوفيون  يسموّنا  "حروف اإلضافة " أحيانا  ويسموّنا  
تضيف الفعل إىل االسم ، من هاتني التسميتني أّنا وجه التسمية األوىل و  "حروف الصفات " أحيانا

 .4"رفية أو غريهاأي تربط بينهما ، و وجه التسمية الثانية أّنا حتدث يف االسم صفة من ظ

: ويقصد به الكوفيون ما يقصده البصريون " باجلر" ، " و اخلفض ليس من وضع الخفض  -
مصطلحاته ، إاّل أّن و الكوفيني ، و ال اجلر من وضع البصريني ، وإّنا مها مقتبسان من أوضاع اخلليل 

الكوفيني توسعوا يف "اخلفض" فاستعملوه يف الكلمات املنونة وغري املنونة، بعد أْن كان اخلليل ال 
يستعمله إاّل يف املنّون ، و أّن البصريني نقلوا" اجلرَّ " من كونه حركة يستعان هبا ـ عند اخلليل ـ على 

 .5التخلص من الساكنني ، يف حنو :" مل يذهْب الرجل"

هي ألفاظ كوفية : حروف الصلة أو الحشو ، اللغو و اإللغاء ، المقحم ، الزائد المعلق والداخل  -

 پ يئ:من وضع الفراء ، يقابلها عند البصريني حروف الزيادة أو احلشو ، ففي إعراب قول اهلل تعاىل 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                                           

.148، ص02الفراء ، معاين القرآن ،ج 1 
.48سورة البقرة ، اآلية:  2 

.31، ص 01معاين القرآن ،ج 3 
.21، ص 03مالك ، ج ابن هشام ،أوضح املسالك إىل ألفية بن  4 

 .311،صم03،1986طمهدي املخزومي ، مدرسة الكوفة و منهجها يف دراسة اللغة و النحو ،دار الرائد العريب ،بريوت،لبنان، .د5
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ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ
، يقول : " العرب جتعل "ما" 1

، وقد ذكرت بعض مصادر النحو أّن الكوفيني يسمون ما يسميه  2صلة يف املعرفة و النكرة واحداً 
كما   ،، وقد نسب ابن يعيش الصلة و احلشو إىل الكوفيني 3البصريون زيادة و إلغاء : صلة ، وحشو"

 غبار عليها ، تمؤيدها اإللغاء إىل البصريني ، فنسبة الزيادة واإللغاء إىل البصريني ثابتة النسب الزيادة و 
 .4لشواهد ، كما أّن النصوص النحوية تنطق بنسبة مصطلح احلشو إىل سيبويهاالنصوص و 

، يف 5يسميها سيبويه حروف اإلعراب الحروف العاملة : ) الناصبة ، و الجازمة وحروف الجر(  -
 .6حني يطلق هذا املصطلح على حروف التثنية أيضا

 : يطلق "سيبويه" هذا املصطلح على ما يأيت : حروف اإلضافة  -

 .10، و"حروف اجلر"9،و" ياء النسب"8, و"حروف القسم" 7" ياء املتكلم "

كالواو ،مث , والفاء وغريها، ويسميه " مصطلح كويف ، يقابله عند البصريني : العطف باحلرف   :النسق  -
 . 11سيبويه" شركة

                                                           

.159سورة آل عمران، اآلية : 1 
.244، ص01معاين القرآن ،ج 2 

عة عيسى البايب إحياء الكتب العربية ومطبدار  حممد أبو الفضل إبراهيم، حتق، ،لزركشي ، الربهان يف علوم القرآنا3
 .128،ص 08وانظر شرح املفصل  ،ج 72، ص  03،جم01،1957احلليب،ط

.270ـ  269، ص 01الكتاب ، ج 4 
.  03ـ 02املصدر نفسه ، ص  5 

.33، ص 01اإلنصاف ،ج 6 
.392،  316، ص 01الكتاب ، ج 7 

.69، ص02املصدر نفسه ، ج 8 
.307، 304، 209، ص 01الكتاب ، ج 9 

.311املصدر نفسه ، ص  10 
128، ص 02السيوطي ، مهع اهلوامع ،ج 11 
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يقول  وهو من وضع الفراء 1: مصطلح كويف على ما استقر عند البصريني بـ )ال النافية للجنس (الالتبرئة -

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ يئ:

ىئ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ
اِهًدا،2  ، القمراء على نصب ذلك كله بالتربئة  إاّل جمم

وسيبويه  3"ومن رفع بعضها و نصب بعضا فألّن التربئة فيها وجهان : الرفع بالنون ، و النصب حبذف النون
فتنصبه بغري تنوين، و يسميها العاملة عمل إّن فيقول يف باب النفي بـ )ال(:" )و ال( تعمل فيما بعدها 

 .4نصبها ملا بعدها كنصب )إّن( ملا بعدها "

أّما املربد فقد ُسّاها )ال( اليت للنفي وقال يف معر  حديثه عنها " إذا قملت  :" ال رجل  يف 
" مل تقصد إىل رجل بعينه ، وإّّنا نفيت عن الدار صغري اجلنس وكبريه ، فهذا جواب قولك :  الّدار

 .5هل من رجل يف الدار ؟ ألنه يسأل عن قليل هذا اجلنس و كثريه "

اجلزم اء و اإلعراب ، فالرفع و النصب و هذا وقد اختلفت املدرستان يف حتديد حركات البن
وفيني ، أّما عند البصريني  فالرفع و النصب و اجلزم و اجلّر للمعّرب هي للمعّرب   و املبين عند الك

، و الضم و الفتح والسكون و الكسر للمبين ، يقول ابن يعيش :" حركات البناء عند البصريني : 
 .6الضمة و الفتحة و الكسرة، و عند الكوفيني : الرّفع و النصب و اجلّر"

ذكره ،أنّه يف جمال املصطلح النحوي كان اخلالف كبريًا بني و ِمّا ميكن استنتاجه ِمّا تقدم 
الفريقني حىت شاع بني الدارسني أّن هذا  مصطلح بصري و ذاك مصطلح كويف، وأّن هذه املخالفة 

وإلثبات رمّبا كانت بغر  التوضيح والتسهيل ، و رمّبا كانت جملرد املخالفة  .للمصطلحات الكوفية

                                                           

.36مفاتيح العلوم ،ص  1 
.197سورة البقرة ، اآلية : 2 

.121ـ 120، ص  01معاين القرآن ،ج 3 
.345، ص 01الكتاب ، ج 4 
.357، ص04املقتضب ،ج 5 

72، ص01شرح املفصل ،ج 6 
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ا كان الدافع فلقد أفاد املصطلح النحوي من خصومة أي  ليس إاّل . و للنحو الكويف وجود ِمّيز 
ل  الفريقني فائدة كبرية ، إْذ نظر كمل  فريق إىل مصطلحات كتاب "سيبويه" ـ باعتباره املعني الذي ّن 
منه النمحاة من بصريني وكوفيني ـ نظرة ممتأِمل  ، مث أخذ يف هتذيبها وتطويرها حىت وصلت إلينا على 

 النحو . هذا

أْن نمقّر وبعد النظر فيما اختلف فيه البصريون و الكوفيون من مصطلحات و أصول حنوية علينا 
بفضل هؤالء العلماء األجالء يف بناء صرح النحو على مّر العصور ، و أّّنم كانوا أحيانا كثرية 

أ د لَّ على ذلك من يتجردون من كل اخللفيات و جينحون للحقيقة العلمية طائعني ممس ِلمني ، و ال 
إتباع بعضهم أراء بعض يف مسائل حنوية  تلفة . فالكسائي إمام املدرسة الكوفية يمسمي اهلمزة ألًفا 

ممتَّبًعا يف ذلك سيبويه
) إْن( املكسورة اخلفيفة  عمل إعمال  يوافق الكسائي حني أجازاملربد و  ،  1

 . وأّن هذا2اهلا إْن دخلت على اجلملة االُسيةليس ، بينما احناز الفراء لرأي سيبويه الذي يرى إمه
حسب ،بل  كان أحيانا داخل املدرسة الواحدة ، فاملربد ـ وهو فاإلختالف مل يكن بني املدرستني 

يت  انفرد بـها  إْذ مل النحو البصري املشهور ـ استخدم يف "املقتضب" بعض املصطلحات اجلديدة ال
والضمري املنفصل املؤكد للمتصل  "فيه تسميته "احلال" "املفعولمن ذلك كوفية ، ال  تكن  بصرية  و 

"صفة " ،و جواب الشرط : "اخلرب" والتوكيد املعنوي " النعت " ، والنهي "النفي" ، ويصف احلرف 
 .3رف الساكن "امليت"املتحرك بأنه حرف حي "مثل سيبويه ،ويسمي احل

كل طائفة منها عن بقية األقسام مبا   تنقسم احلروف يف جمملها إىل أقسام متعّددة تتمّيز
 يضاف إىل كلمة ) حروف(، ألّّنا تشمل : 

 وهي املكّونة لبناء الكلمة مثل : الكاف ،الالم، و امليم يف مصطلح "ك ِلم".  :حروف المباني -

                                                           
 م.1979،رسالة ماجسرت،جامعة الريا ، -نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري-،املصطلح النحوي عو  حممد الفوزي 1
-ـ 32،األزهية يف علم احلروف، ص 124،ص01،مهع اهلوامع،ج23، ص01د.عبد اللطيف حممد اخلطيب ،ج،مغين اللبيب ،حتق 2

 .278، 199،صالدين عبد احلميدحممد حمي  ،حتق،شرح شذور الذهب يف كالم العرب إلبن هشام.33
. 210، ص02،ج 171، 166، ص 04املربد ، ينظر املقتضب ، ج 3 
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تمزاد ي املتولدة عن اشباع احلركات ، و أو ما يسمى حبروف املد أو العلة وه :حروف اإلطالق -
 يف آخر القوايف .غالًبا 

ألف و وهي اليت تمزاد على بنّية الكلمة لغر  لفظي أو معنوي حنو التضعيف ، :حروف الزيادة -
 اإلحلاق .

يه كالسني اليت لالستقبال ، و" وهي اليت تفيد معىن فيما اتصلت به أو دخلت عل :حروف المعاني-
، و " أن" التوكيدية ، و "مل " النافية و مهزة النداء و االستفهام وغريها ، و هذا النوع  ِمْن" التبعيضية

 هو موضوع حبثنا .

يقول املرادي :" ذكر بعض النحويني للحرف حنو من مخسني معىن و زاد غريه معاين أخرى ، 
غلبها إىل مخسة أقسام ، معىن يف االسم خاصة كالتعريف، يف أشارم إليها ترجع وهذه املعاين امل

يف اجلملة كالنفي و التوكيد و ربط بني مفردين كالعطف  الفعل خاصة كالتنفيس و معىنومعىن يف 
كالعطف يف حنو : جاء زيد و ذهب عمرو، وعلّـل يف حنو: جاء زيد وعمرو، وربط بني مجلتني ،  

اإلنكار تهيئة و خارج عن هذه األقسام كالكف و ال قوله برجوع .... " ألّن منها ما هو
 .          1الّتذكار"و 

وتنقسم حروف املعاين بدورها إىل جمموعة من الفئات، حسب العمل وعدمه فيما دخلت 
 عليه ـ من ناحيةـ و حسب االختصاص من ناحية أخرى .

 ملة ، وهناك احلروف املهملة ، غري العاملة .افهناك احلروف الع

 .2"ا ،أو جر  منها " هو ما أثّر فيما دخل عليه رفًعا ،أو نصًبا ،أو جزمً  فالعامل
، وقسم يعمل عملني ،فاألول إّما ناصب فقط ، و العامل قسمان : قسم يعمل عماًل واحًدا 

كنواصب الفعل ، وإاّل يف اإلستثناء و)واو مع( عند من يرامها عاملني ، وإّما جاّر فقط وهو 
                                                           

25اجلىن الداين ، ص  1 
.27اجلىن الداين ، ص  2 



 الفصل األول :                                حروف المعاني و داللتها في الدرس النحوي
 

41 
 

هو" إّن قسم واحد ينصب ويرفع و حروف اجلر ، وإّما جازم فقط  وهو حروف اجلزم. والثاين 
 .  1ما احلجازية و أخواهتا " أخواهتا " و"و 

ما يؤثر في : وهو خبالف القسم األول ، ويسمى املهمل و هو الذي ال غير العامل )المهمل (و 
 دخل عليه من الناحية اإلعرابية.

هـ ( :" األصل يف كل 911وألّن العمل يرتبط باالختصاص كما يذكر اإلمام السيوطي )ت 
، هذا إذا مل يكن 2حرف خيتص أْن يعمل فيما اختص به ويف كل حرف ال خيتص أاّل يعمل " 

و الالم  اليت للتعريف يف االسم ، والسني اليت هذا املختص مبثابة اجلزء ِمّا اختص به ، كاأللف 
بال يف الفعل فإْن كانت كذلك بطل عمله ألنّه صار جزءًا ِمّا دخل عليه ، و جزء الشيء لإلستق

 ال يعمل يف كلِّه.

 و تنقسم احلروف من جهة االختصاص إىل أقسام ثالثة .

كحروف اجلر و حروف التأكيد و حروف النداء ، يقول املرادي :"   مختص باالسم : -أ
أْن يتنّزل منه منزلة  اجلزء أواًل ، فإن تنزل منه منزلة اجلزء مل فأّما املختص باالسم فال خيلو من 

شيئا ، و مل يكن  يعمل كالم التعريف  و إْن مل يتنزل منزلة اجلزء فحقه أن يعمل ، ألّن ما لزم 
كاجلزء منه أثّر فيه غالًبا ، و إذا عمل فأصله أْن يعمل اجلّر ، ألنّه العمل املخصوص باالسم  وال 

ع و ال النصب  إاّل لشبهه مبا يعملهما " كإّن و أخواهتا "فإّّنا نصبْت االسم و رفعت يعمل الرف
 .3اخلرب لشبهها بالفعل "

                                                           
،رسالة    -دراسة نظرية وتطبيقية على سوريت آل عمران والنساء-علي بن مناور بن اجلهين ،آثر دالالت حروف معاين اجلارة يف التفسري 1

 م2007-ه1428اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، عبد اهلل سعاف اللحياين، د. إشراف: ،ماجستري
.12، و انظر أسرار العربية  البن األنباري ،ص 27، ص 01السيوطي ، مهع اهلوامع  ،ج 2 

. 26اجلىن الداين ،ص  3 
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" فأّما كحروف اجلزم وحروف االستقبال و احلروف املصدرية مختص بالفعل :  -ب
منزلة اجلزء مل   املختص بالفعل فال خيلو أيضا من أْن يتنزل منه منزلة اجلزء أواًل ، فإن  تنزل منه 

يعمل كحرف التنفيس ، و إن مل يتنزل منه منزلة اجلزء فحقه أْن يعمل ، و إذا عمل فأصله أن 
يعمل اجلزم ألّن اجلزم يف الفعل نظري اجلّر يف االسم ، و ال يعمل النصب إاّل لشبهه  مبا  يعمله   

ن ص بْت "نواصب االسم   كـ" أْن املصدرية و أخواهتا " فإّّنا ملّا  شاهبت
1. 

كهل االستفهامية ، حروف العطف ، وهي   ) االسم و الفعل(:مشترك بين النوعين  -ج
 تنقسم من حيث تأثريها يف املعىن و اللفظ  فيما دخلت عليه إىل ستة أقسام هي : 

 ما يغري اللفظ دون املعىن مثل " إّن ". -

و ال يغري احلكم مثل "الالم " يف قوله "ال يدي لزيد "، جّر االسم ،  ما يغري اللفظ و املعىن ،-
 وإدخال معىن االختصاص مع بقاء احلكم اإلعرايب وهو حذف عالمة اإلضافة .

 ما يغري اللفظ واملعىن حنو: " ليت " و " لعـلَّ ".-

 االستخبار . "هل" يف  نقلها  معىن الكالم من اخلرب إىل ما  يغري املعىن دون اللفظ حنو:-
ما يغري احلكم فقط دون أن يتأثر اللفظ و املعىن حنو: "الالم " يف تعليقها الفعل عن العمل  - 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک يئحنو قوله تعاىل:

ىئ ڻ ڻ ڻ ں
2. 

                                                           

. 26اجلىن الداين ، ص  1 
.01سورة املنافقون ، اآلية : 2 
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 ڀ ڀ پ يئيف قوله تعاىل : 1لفظًا ، وال حكًما ، وال معىن ، حنو: "ما الزائدة " ما ال يغري-

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ
2. 

  : الحـــروف العــــاملـــــة

 ِمّا تقدم ـ عند حتديد نوعية  احلرف ـ  تبيّـن لنا  أّن احلرف يوظف ِوفق طريقة خاصة يف
 داخل اجلملة ، أم حبسب القيمة و املنزلة .                            سواء أكان ذلك حبسب املوقعيةالسياق النحوي، 

فبعض حروف املعــاين تتحـدد منزلتها يف السياق  بالصدارة يف تركيب اجلملة اليت باشرهتا    
، وبعضها اآلخر على حنو  م ا جنده يف االستفهام ، و النداء ، و التوكيد ، و التمين ، و النفي 

ته بتقدمه على مدخوله  فقط بغض النظر عن موقعه يف اجلملة . ويف هذا العنصر من  تتحدد منزل
 الفصل األول سنحاول أْن ندرس عمل احلرف .

أي األدوات الناصبة و اخلافضة  األدوات العاملةأضاف الكوفيون إىل أنواع أ/ الرفـــــع :
األدوات اجلازمة ، نوًعا رابًعا ، هو األدوات الرافعة . و مل يعرف البصريون أدوات رافعة ، ال و 

 عمل هلا إالّ الرفع. 
 :و الرافع من األدوات عند الكوفيني هو

و مل نعثر على أداة يرفعون هبا غريها. فقد اتفق الكوفيون  الفني البصريني على  :لوال1-أ
 أّن االسم املرفوع بعد " لوال" ليس مببتدأ ، مث اختلفوا يف رافعه على ثالثة أقوال: 

إلستغنائه هبا ، مثلما يرتفع الفاعل بالفعل فهي إًذا  / أّن العامل فيه ) لوال( نفسها ،1
ل غريه ، لكونه يستقل باالسم ، و إّّنا عمل الرفع ومل يعم ُساء يرفع م ا بعدهحرف  تص باأل

، فهو  وقد اضطرب النحويون يف نسبة هذا املذهب لفائدة فأشبه الفعل و الفاعل،تنعقد هبما او 

                                                           

.14ص -12، األنباري ،أسرار العربية ، ص 28ـ  27ص  اجلىن الداين ، 1 
.159سورة آل عمران ، اآلية : 2 
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، 3، وإىل الفراء و الكوفيني  2الفراء و مجاعة من أهل الكوفة ، وإىل 1منسوب إىل الفراء وحده 
 يقول الفراء يف قوله تعاىلاملالحظ أّن اآلراء مجيعها حتوم حول الفراء ،  ،و 4بعض الكوفينيوإىل 

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئ:

ىئ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
ترفع بـ)  5

)  ، وِمّْن أيّد  الفراء يف هذا املذهب 6بـ "لوال" لوال( ، مث قال : " أْن تطؤهم "فأْن يف موضع رفع 
 أبو بكر األنباري ( يف إعراب قول طرفة :

 يدِ و  عُ  امَ ى قَ تَ مَ  لْ فِ حْ أَ  مْ لَ  كَ ى        و جد  لوال ثالٌث ُهّن من عيشة الفتَ و 
 .7" ثالث" يرتفع بـ "لوال"و 

رّدها بعض النحاة و قالوا : بأّن )لوال( لو كانت من احلروف  لكن وجهة النظر الكوفية هذه ،
" ألّن القاعدة أّن كل حرف اختص باالسم ومل يكن  العاملة لكان اخلفض أوىل هبا من الرفع ، 

وإذا كانت لوال عند الفراء ، أو من ذهب هذا املذهب حرفًا يعمل .8كاجلزء منه أْن يعمل اجلّر"
 .9ّّنا ترفع االسم و اخلرب مًعافقد نقل بعضهم عن الكوفيني أ الرفع يف االسم بعده فقط ،

: ، لظهوره كما يف قول الشاعرأّن العامل فيه فعل مضمر بعدّ لوال" تقديره : وج د  أو حنوه / 2
 بلى لوال ينازعين شغلي . :فقلتم 

                                                           
، البحر 21، ص02م، ج1998 ،01رجب عثمان حممد ،مكتبة اخلاجني ط  .د الضرب من لسان العرب حتق ارتشافأبو حيان، 1

 21، ص 02،األزهري ، شرح التصريح ، ج 27املرادي ، اجلىن الداين ،ص،240، ص 01احمليط ،دار الكتاب اإلسالمي القاهرة،،ج
. 21، ص02أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج 2 

. 211،ص02مكتبة اخلاجني القاهرة، ج-حممود حممد الطناحي ابن الشجري ، األمايل الشجرية ، حتق د. 3 
.66، ص04أبو جعفر النحاس ، إعراب القرآن ،ج  4 

.25اآلية : سورة الفتح ، 5 
. 85 -84، ص 02ج،, وانظر404، ص 01الفراء ، معاين القرآن ، ج 6 

. 194أبو بكر األنباري ، شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ، ص  7 
-ه02،1422مركز إحياء الرتاث اإلسالمي،مكمة املكرمة،ط د.حممد كامل بركات، حتق، على تسهيل الفوائد، ابن عقيل ، املساعد8

 .212، ص  01ج،م2001
.318م،ص 1986-ه01،1406مؤسسة الرسالة،ط أبوحيان ، تذكرة النحاة ،حتق د.عفيف عبد الرمحان، 9 
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. ورّد ابن 2ىل الكوفيني مجيًعا تارة أخرىوإ 1و قد نمِسب هذا املذهب إىل الكسائي وحده تارة 
عقيل هذا املذهب ، ألّن فيه حذف الفعل من دون الفاعل وألّن إضمار اخلرب، كما هو مذهب 

، و لكّن "الرضي" رّجحه  3البصريني ، أكثر من إضمار الفعل فارًغا ، و احلمل على األكثر 
        .4من وجه قريب قّواه بقوله :" وهوو 

، فإذا قلت : لوال زيد ألكرمتك كان املعىن : لو انعدم زيد أّن العامل فيه فعل نابت )ال( منابه / 3
و حكاه الفراء عن  6وهو منسوب للكوفيني كافة ،5)لوال( أصلها  لو  و الفعل  بناء على أنّ 

، على 7و ال يعطف بـ )ال( بعد النفي بعضهم و رّده  بأّنك تقول: لوال زيدم ال عمرو ألكرمتك،
 .8لوال( " لو ضممت إليها  "ال" فصارتا حرفًا واحًدا"ذهابه إىل ًأصل )  الرغم من

:" أصل  لوال  أن  )لو( للتمين ولعل ثعلبا من أصحاب هذا املذهب فقد ذكر يف )اجملالس( 
 ف لم ا ضم تا  ص ارتا .... )ال( للجحد،و

 .9فلما ضممتا  صارتا كلمة واحدة ، لو كان كذا لكان كذا، لوال أنّه كان كذا لكان كذا"
 

                                                           
م، ص 1967-ه1387ابن مالك ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ،حتق د.حممد كامل بركات ،دار كتاب العريب لطباعة و النشر،1

مهع اهلوامع  ،، السيوطي104ج،ص 01، شرح الكافية 601 الداين ، ص،املرادي، اجلىن212،ص 01،ج  املساعد ، ابن عقيل،47
 . 43، ص 02، ج

م، السلسيلي ، 1987-ه1407،حتق:حممد حممد البجاوي ،دار اجليل ،بريوت،31العكربي ، التبيان يف إعراب القرآن، مسألة رقم 2
، 177، ص 01م، ج1976-ه01،1406كرمة ،طشفاء العليل ،حتق د.الشربيين عبد اإلله احلسيين،جامعة أم القرى،مكة امل

 .179، ص 01األزهري ،شرح التصريح، ج
.183، ص 01األشباه و النظائر ، ج ،، وانظر  السيوطي213، ص 01ابن عقيل ، املساعد ، ج 3 

.104،ص 01الرضي ، شرح الكافية ، ج 4 
.25، ص 01السيوطي ، األشباه والنظائر ، ج 5 

فاحتة  ،، األسفراييين146،ص 08، و ج96، ص01، ابن يعيش : شرح املفصل ،ج363ـ  362املالقي ، رصف املباين ، ص 6
 .164عامل الكتاب، ص  طارق اجلنايب، ائتالف النصرة ،حتق د. ،، الزبيدي 101اإلعراب ،ص 

.263، ص 02شرح التصريح ، ج  ،، األزهري 602املرادي ، اجلىن الداين ، ص  7 
.377، ص 02معاين القرآن ،ج  الفراء ، 8 

.559ثعلب ، جمالس ثعلب ، ص 9 
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آخر مثل  و يف غريه عمالً يعمل احلرف يف موضع  عماًل  النافية العاملة عمل ) ليس(:" ال" 2-أ
مل على "ليس" فتعمل عملها وعلى "إّن" فتكون مثلها "ال"  "ال" حرف يعمل عمل األفعال 1حتم

ُسيت هذه الناقصة ، وأقرهبا إليه )ليس( يف رفع املبتدأ و نصب اخلرب حنو:" ال رجٌل أفضل  منك "، و 
ا ، ويرفعون م ا بعدها عملوّند احلجازيني ، أّما بنو متيم فال يم الالم )حجازية ( ألّّنا ال تعمل إاّل عن

احلال، وأن ليس  تصة باملبتدأ أّنما مجيًعا لنفي م ا يف بني )ال( و)ليس(على االبتداء ،و وجه الشبه 
ي  ومن جهة الدخول على املبتدأ واخلرب ، أو اخلرب، فإذا دخلت )ال( عليهما أشبهتها من جهة النف

 إالّ أّن )ال( تنفرد بشروط هي:
 / الدخول على النكرة .                1
 / أن يكون االسم مقدما على اخلرب. 2
/ أن ال يفصل بينهما وبني االسم بغريه فتقول : " ال رجٌل ممنطلًقا " مثلما تقول " ليس زيٌد 3

 2منطلًقا "
، أّما  أْن تعمل عملها ، فتلك 3مل مبعىن )ليس( )ال( حرف جحد تستع الكوفيني وعند

اة الكوفة ، و حتقيقها  أّن احملقق  الرضي ذكر أّن  مسألة  تلطة مضطربة لدى من نقل مذهب حنم
ولكّن األمشوين نقل عن الفراء  .4مجيع النحويني جييزون إعمال )ال( عمل) ليس(  على الشذوذ 

أْن تعمل )ال( عمل )ليس( يقول:" عملها عمل ليس قليل ، حىت منعه الفراء  م ن ع  من وافقه ، أنّه و 
 .5و من وافقه "

إذا ، فجميع  النحويني ـ عند الرضي ـ جييزون إعمال )ال( عمل )ليس( و عند األمشوين إاّل الفراء 
 و من وافقه.

                                                           

.27،ص ،تقدمي أ.د.طه حسني02مصطفى ابراهيم ، إحياء النحو ، ط  1 
. 888م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت، ص1996، 01حممد حسن الشريف ، معجم حروف املعاين يف القرآن الكرمي ، ط  2 

.448، ص 01الفراء ، معاين القرآن ،ج  3 
حممد بن سعود ،الرضي ، شرح الكافية ،حتق،حسن بن حممد إبراهيم احلفضي،وحيي بشري مصطفى،عن جامعة اإلمام4

 .270، ص 01،ج 1966،د.ط،01جاإلسالمية،
.254، ص 01دار إحياء الكتاب ، ج،األمشوين ، شرح األمشوين 5 
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، حبسب عملها النواصبصنف النحاة البصريون ، ومن ذهب  مذهبهم ب/ النصـــــب :   
فمنها ما يدخل على األفعال و منها ما يدخل على األُساء ، فاليت تدخل على الفعل عند 

يل ( " أْن " وحدها تعمل ظاهرة و لْن، و كي ، و إذْن ، وعند ) اخلل البصريني هي :" أْن،
ب من قال : ، و يف حنو :إذْن تنجح  ، يف جواممضمرة ، تعمل ظاهرًة يف حنو : عجبتم أْن ت ركمض  و 

سأجتهدم ، ويف حنو : لْن تْذهب  ألّن "إذن" عنده  مركبة من "إْذ و أْن "، و ل ْن مركبة من : " ال 
و  أْن" ، وعلى هذا فالنصب فيهما "بأْن "، وتعمل مضمرة بعد "كي "  واحلروف اليت ذكرها 

 البصريون ، على أّن الفعل املضارع يمنصبم بأْن ممضمرة بعدها.    
و مجيع األدوات اليت األربع  الكوفيني ، ينصب الفعل بأدوات كثرية ،هذه األدوات وعند 

 أضمر البصريون " أْن " بعدها .
ولتبيني املعىن اخلاص الذي يمعرب النصب عنه مع األدوات املختلفة ننظر اآلن إىل هذه 

 األدوات ،وأحوال املضارع بعدها 

 :نواصب األفعال أوالً :

وصجوهر "  أْن: /01
م
الت ، و توصل بالفعل و أْن " هو املصدرية : وهي من احلروف امل

، ماضًيا  ومضارًعا  و أمرًا حنو : أعجبين أْن فـ ع ْلت  ، و يمعجبمين أْن تفعل ، وأ م ْرتمهم  بأْن  تصرفامل
 افعل. 
الباب و تعمل ظاهرة ، بل هي أم رية هي إحدى نواصب الفعل املضارع"أْن" املصد و

 اليت ال تعمل إالّ ظاهرة .أخواهتا  خبالفمضمرة، و 
 وتقع "أْن" املصدرية مع املضارع املنصوب بعدها كما يقول ابن هشام يف موضعني :

ىئ ڳ گ گ گ گ ک ک ک يئ :موضع االبتداء ، حنو قوله/أ
1 

                                                           

. 184سورة البقرة ، اآلية:  1 
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 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئ:، حنو قوله تعاىل 1بعد لفظ دال على معىن غري اليقني ب/

ىئ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
2. 

فضم وفًقـا  وقد جعل النحويون "أْن" و الفعل بعدها مبنزلة املصدر ، يمرفع و يمنصبم و خيم
 .3ملوقعه يف الرتكيب

واختلف النحاة يف جواز حذف "أْن" املصدرية الناصبة مع بقاء عملها و تأويلها مبصدر، فمنعه 
:" تسم ع  باملعيّذي خرٌي من أن تراه "  بعضهم  و أجازهم آخرون يف السماع و الضرورة يف حنو قوهلم

 ، أي " أْن ت سمع باملعيّذي " مؤّول مبصدر صريح " ُس  اعمك".
لقد حاول النحاة أْن يعّللوا عمل "أْن" وسائر " النواصب " ،  تها في التركيب :عملها و دالل

فقال األنباري يف هذا املوضوع :" أْن اخلفيفة تشبه "أّن " الثقيلة اليت تنصب االسم ، فكذلك "أْن 
لت "لن " و "إذْن " و" كي " على "أْن " ، وإّّنا محلت  " هذه جيب أن تنصب الفعل ، ومحم

فلّما ختلص الفعل املضارع لالستقبال : به بينهما أّن )أْن اخلفيفة(و وجه الش عليها ألّّنا أشبهتها ،
لت عليها " : " إّن " أْن" هي علم .وقال يف ذات السياق 4اشرتكا يف املعىن محم

 ڄ يئأضاف الفراء إىل معاين "أْن" أن تكون نافية مبعىن "ال" ومحل عليه قوله تعاىل :،5"االستقبال

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ىئ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ
، أي : ال يمؤتى 6

 ، وهذا ما نقله املرادي عن الفراء 7
 

                                                           

. 28ـ  27، ص  01مغىن اللبيب ، ج 1 
.52املائدة ، اآلية:  سورة  2 

. 297، ص 02، و اإلنصاف ،ج 328انظر أسرار العربية ، ص  3 
. 328أسرار العربية ، ص  4 

.  129ر نفسه ، ص داملص 5 
. 73 :سورة آل عمران ، اآلية 6 

. 223ـ  222ص  01الفراء ، معاين القرآن ، ج 7 
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 .2لكن السلسيلي نقله عن بعض الكوفيني من دون أْن يسمي هذا )البعض(، و 1
هذا القسم أثبته الكوفيون ، فقد ذهبوا إىل أّن " حىت "  حتى "الناصبة" للفعل :/02

تنصب الفعل املضارع بنفسها من غري تقدير "أْن" وأجازوا إظهار "أْن " بعدها توكيًدا ، وأّّنا جتر 
إّّنا ينجر االسم االسم من غري تقدير جار ، ألّّنا مبعىن )يف( أو مبعىن )إىل( ، قال الكسائي :" 

، أّما الفراء فيبدو أنّه مل يطمئن آلراء 3ىل( مظهرة أو مقدرة ألّّنا مبعناها فيه " بعده على تقدير )إ
النحاة حول "حىت" فقد روى عنه أنّه قال يف معاين القرآن :" أموت ويف نفسي شيء من حىّت " 

، ومذهب البصريني أّن الفعل بعدها ينصبم " بأْن مضمرة " ، واالسم جير  هبا بعينها إلمجاعهم 4
ذهب يف األفعال بنفسها ، قال السريايف :" على أّّنا من عوامل األُساء ، فال جيوز ، أْن تعمل 

، ةتقدير أْن املضمر  الكوفيون إىل أّن حىّت تكون حرف خفض وحرف نصب ينصب الفعل من غري
 .5أما البصريون فقالوا : أّنا دائما حرف خفض والفعل بعدها منصوب بتقدير أْن "

  معنيان :حلىّت  و

 .6 ىئ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ يئحنو قوله تعاىل ::الغاية :ا أحدمه
ا للغاية أْن حيسن يف موضعها و الثاين : التعليل، حنو :" ألسريّن حىت أدخل املدينة "، وعالمة كوّن

 .7للتعليل أْن حيسن يف موضعها "كي"" إىل أْن" وعالمة كوّنا 
و جدير بنا أن نشري أّن النحويني الكوفيني أنفسهم اختلفوا يف معىن "حىت" هل يدخل 
املخفو  هبا فيما قبلها  أواًل؟ حنو : ضربتم القوم حىّت زيد، أّما الفراء فقد اضطرب النحويون يف 

                                                           

.224املرادي ، اجلىن الداين ، ص  1 
. 940، ص 02جالسلسيلي ، شفاء العليل ،  2 

، 23ص،04م،ج1990-ه01،1410و د.حممد بدوي املختون،دار هجر،ط عبد الرمحان السيد، إبن مالك،شرح التسهيل،حتق د.3
25.  

.  127،ص  03الفراء ، معاين القرآن ، ج 4 
.  597، ص  02اإلنصاف ، ج  5 

. 91سورة طه ، اآلية:  6 
. 145املرادي ، اجلىن الداين ، ص  7 
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نقل مذهبه يف هذه املسألة ، فنقل بعضهم عنه أّن م ا بعد حىت داخل فيما قبلها ما مل يكن غري 
أي إْن كان من جنس م ا قبلها دخل ، و إْن مل يكن مل يدخل كقولك : إنّه ينام الليل حىت جزء، 
ه يشبهه  أنه قال: حيتمل أْن يكون داخاًل فيما قبلها أو غري داخل ، أن 2، ونقل آخرون 1الصباح

، و املشهور أن  4الدخــول  أن الغالب فيها هو عدم ــ، إالّ أن كالمه يشعر ب3كاملخفو  بـ" إىل" 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ :هذا هو مذهب ثعلب ، قال معلًقــا على قولـــه تعاىل

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ

ىئ ک ک ک ک ڑ
حىت للغاية ، و الغاية ، قال : هي مثل 5

 .6خترج ، يقال : ضربت القوم حىت زيًدا ، ويكون )زيد( مضروبًا وغري مضروب "تدخل و 
قال سيبويه :" واعلم أن ما ينتصب يف باب الفاء قد ينتصب على غري  فــــاء السببيــــة :/03

قولك ،وأّما املثال الذي ساقه فهو 7معىن واحد وكل ذلك على إضمار أْن ، إاّل أّن املعاين  تلفة "
على وجهني ، أما النصب :" ما يأتيين فتمح ِدث ين "، فهو يرى أّن النصب على وجهني ، و الرفع 

أن تكون الفاء سببية عاطفة فينتصب املضارع بعدها بأن مضمرة وجوبًا ، وتعطف  بالوجهني

                                                           

. 468 -467، ص 02ارتشاف الضرب ،ج ، أبو حيان، 273، ص 02املساعد ،جابن عقيل ،  1 
468-467املصدر نفسه، 2 

.545، اجلىن الداين ، ص  273، ص  02ابن عقيل ، املساعد ، ج 3 
. 293، ص  02،ج 137، ص 01الفراء ، معاين القرآن ،ج 4 

.06سورة املائدة ، اآلية  5 
 .271، ص  2، وابن عقيل ، املساعد ،ج467،ص 2أبوحيان ، ارتشاف الضرب ،ج ،، وانظر226ثعلب ، جمالس ثعلب ، ص 6

.27، ص  03سيبويه ، الكتاب ، ج 7 
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املصدر املؤول املنفي بعدها على املصدر املؤول قبلها و التقدير : ال يكون منك إتيان فال يكون 
 منك حتدث .

ينا أو تكون الفاء سببية عاطفة ، ولكن ممنصًبا على ما قبلها ، فيكون التقدير " أنت ال تأت
دثا بل تأتينا غري حمدث ".  حمم

 ويكون رفع املضارع بعد فاء السببية يف هذا املثال على وجهني : 
ول و اآلخر ، و يكون النفي  مْنصًبا األن الفاء جملرد العطف فأشركت بني و تك  -

 على ما قبل الفاء  وما بعدها، ويكون التقدير: أنت ال تأتينا  و ال حتدثنا ،
و الوجه اآلخر : أن تكون الفاء لالستئناف، ويكون النفي منصبا  على ما  قبلها    -

 .1فقط  فيكون التقدير : أنت ال تأتينا يف املستقبل و أنت حتدثنا اآلن " 

وكذلك نّبه النحاة على الفرق بني فاء العطف و فاء السببية ، فاملنصوب  بعد الثانية ، يمنصبم 
، و يقول الّرضي :" وإّنا صرفوا ما بعد فاء 2و أنه ال ميكن عطفه  عليهاألول ملخالفة الثاين 

 .3السببية من الرفع إىل النصب ألّنم قصدوا التخصيص على كوّنا سببية "

الثاين فيه على األول و الفرق بني ضريب الفاء : أّن العاطفة تقع يف تركيب تسوية يمعطفم 
أو التعقيب ، يف حني تقع السببية يف تركيب إعمال يكون الفعل الالحق بعدها ة الرتتيب رادمع إ

السببية يف اة على أن معىن حو قد نصَّ الن الرتكيب. املوجود فيما سبقها من معلواًل للمعىن 

 ائ ائ ى ى ې ې ې يئالنصب بعد الفاء ، فقال الصّبان مثال يف قوله تعاىل :

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ىئ ی ی
 .      1"ري  يف األر   سببم  كمال  العقل،  إّن  النصب على أن  " الس4

                                                           

.27، ص03املصدر نفسه،ج 1 
.203الزجاجي ، اجلمل ،ص  2 

.246، ص  02الّرضي ، شرح الكافية ، ج 3 
.46 :سورة احلج ، اآلية 4 
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 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ يئابن هشام  نصب  "أوارى"  يف  قوله  تعاىل :ومنع 

ىئ جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی
، على اجلواب ألن جواب الشيء مسّبٌب عنه 2

( ، ومن هنا امتنع نصبم ال  تتسبب  من  العجز ، وإّنا انتصابه بالعطف على )أكون    ، و املواراةم 

 ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئ)تمصبحم( يف قوله تعاىل :

ىئ ەئ ائ ائ ى ى
 يتسبب عن رؤية إنزال املطر ، بل ألّن إصباح األر   ضرة ال، 3

أو نفي  ضإْن كان قبله طلب حمالفاء ينصب ، و يرى النحاة أّن الفعل بعد 4اإلنزال نفسه عن 
 .5حمض

االستفهام  و األمر و النهي و  ستة  أشياء هي:  " النفي وحصر الفارسي هذه املواضع يف 
و الواجب اخلرب املثبت دون العر  والتمين"، و قال :" جيمع ذلك كله أنّه غري واجب ، و 

 .6"النفي

 بزيادة  الدعاء واحلض و الرجاء ،وجيمع ذلك كله يف قول الشاعر: وجعلها غريه تسعة ،

 7تمــّن و ارُج كذلك النفي قد َكُمل      َه و ادُع و َسْل واعرْض  لحّضهم و انْـ ُمرْ 

فاء السببية يف تعدل اجلمع ، تشرتك "واو املعّية " و  وتسمى واوــعـيّـة :واو  المـ/04
إىل إظهار معىن النصب يف الرتكيبات اليت تدخل عليها ويمشري دالالهتما األصلية من العطف 

إّّنا يستقبحم بويه انتصاب ما بعدها بقوله :" و النحاة إىل تعديل داللة العطف هذه ، فيذكر سي

                                                                                                                                                                                

.275، ص  03ية ، جحاشية الصّبان،حتق،طه عبد الرؤوف سعد،مكتبة التوفيق 1 
. 31 :سورة املائدة، اآلية 2 
. 63 :سورة احلج ، اآلية 3 

.20، ص 02، املقتضب ، ج536،ص 02املغين ،ج 4 
.116، ص 02انظر حاشية اخلضري ، دار إحياء الكتب العربية ،مصر، ج 5 

 312،ص  01، جم1999-ه1389،حتق،د.حسن شاديل فرهوت،دار التأليف،مصر،اإليضاح العضدي أبو علي الفارسي،6
.117، ص 02حاشية اخلضري ، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ج 7 
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، أّما الكوفيون فيسمون هذه الواو 1اآلخر كما استقبح ذلك يف الفاء "فيها أْن تمشرك بني األول و 
الصرف بقوله :" هو أْن تأيت بالواو معطوفة على كالم يف أّوله  الفراء حدّ ، وقد 2)واو الصرف ("
 .3قيم إعادهتا على ما عمِطف  عليه"حادثة ال تست

 "فاء، و قّدر البصريون كما يف 4أّما املعىن الذي استنبطه النحاة هلذه الواو فهو" املصاحبة "
بة ، وعندهم أّن قولك: " ائتين هذه املصاح"مصدرًا مؤواًل من أن مضمرة و الفعل إلظهار  سببيةال
 ..5آتيك" معناه أْن يكون إتيان منك و إتيان مين "و 

 حس جس مخ حخ يئو تتكرر الشواهد على واو املعية يف كتب النحو ،ومنها قوله تعاىل

ىئ خض حض جض مص حص مس خس
6  ) و قد قرأ بن عامر و محزة و حفص )نمكّذب 

 7.و)نكون ( بالنصب 

يل املضارع " بأن مضمرة " بعد  " واو املعية " ببعض التفصو ابن مالك ذكر نصب 
على اسم  ا ار أْن جائزة اإلظهار وذلك أْن يكون الفعل معطوفً ضمفقال:" اطرد نصب املضارع  بإ

 صريح حنو قول الشاعرة:

 8وفِ الشف أحُب إلي  من لُبــسِ         و تقــر  عينــي  ولبـــُس عبَــاءة  

 
                                                           

.424، ص 01سيبويه ، الكتاب ، ج 1 
.293، 291انظر اإلنصاف ، ص 2 

.34، ص  01الفراء ، معاين القرآن ، ج 3 
املكتبة  احلميد،حممد حمي دين عبد  ، و شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ،حتق،566، ص03انظر شرح األمشوين ، ج4

 275،ص  02م،ج1997-ه1407العصرية،بريوت،
.425، ص  01الكتاب ، ج 5 

.27:سورة األنعام،اآلية 6 
. 101، ص 04، ج  الكبريالتفسري 7 

.45، ص 03البيت للشاعرة ميسون بنت بعدل الكلبية ، و نمسب   مليمون  بن جندل ، انظر الكتاب ،ج 8 
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، فحذف) أْن ( و أبقى عملها  و لو استقام "قال: "أراد لـلبـــس عباءة و أن تقــرَّ عينــي 
 1.الوزن بإظهار "أن" كان أقيس "

 2وسيبويه قرأه على النصب أيضا    

ار بعد الواو املقصود ضموقال بن مالك يف موضع آخر :" نصب الفعل بأن واجبة اإل      
جاب هبا نفي حمض أو طلب حمض فمن ذلك قول أيب األسود 

م
 هبا املصاحبة امل

 3ال تنه عن خلق  و تأتي  مثله          َعاٌر عليك إْن فعلت عظيُم              

حسب رأي  )أْن مضمرة(أو حرف عطف ، يكون املضارع بعدها منصوبًا بـ أو: / 05
ا الشك :" أو حرف عطف معناهقال ابن مالك حسب رأي الكوفيني، )أو (البصريني ، و بـ 

 واإلهبام ويليها املضارع على وجهني: 

كقوهلم : هو أحدمها: أن يكون مساويا للفعل الذي قبلها يف الشك ،فيتبعه يف اإلعراب  -
 . أو تذهب   يقيمم أو يذهبم ، و مؤكد أن تقوم  

على الشك ، و الفعل الذي قبل )أو( على اليقني فال  الثاين : أن يكون  الًفا فيكون هو-
يتبعه يف اإلعراب ألنه مل يشاركه يف حكمه ، بل يمنصبم بأن الزمة اإلضمار ، وعالمة  الفة ما 

 كقولك : ألسرين أو تغرب  الشمس ، وحنو قول الشاعر:ما قبلها وقوعها موقع )إىل أْن(   بعد )أو(

 4إالّ لصاِبرِ  نى      فما انقادْت اآلمالُ المُ  ْدركَ ألستسهلن  الَصْعَب أو أُ 

                                                           

.48،ص 04ابن مالك ، شرح التسهيل ، ج 1 
. 426، ص 01سيبويه ، الكتاب ،ج 2 

 252، وينظر شواهد اإليضاح ، حتق د.عيد مصطفى درويش ، ص 250، شذور الذهب ،ص 42، ص 03الكتاب ،جينظر 3
.311، شذور الذهب،  ص  67،ص  01املغين ، ج 4 
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كقولك :ألقتلن الكافر أو يمْسِلم ، ويبدو أّن كل ما يصح فيه تقدير )أو( أو موقع )إاّل أْن(  
إالّ    1عكس ، و لذلك مل  يذكر سيبويهب ) إىل أْن( يصح فيه تقديرها  بـ ) إاّل أْن ( من غري 

لصواب ، ونصبه عند البصريني ليس بـ ) أو( ألّنا حرف عطف ، تقديرها  بـ )إاّل أْن ( و هو ا
 بعد إنشاده قول امرؤ القيس :                                                         بأن مضمرة ، قال سيبويه وحروف العطف ال تعمل شيًئا ،بل 

 2عذرانأو نموَت ف الكً اوُل مُ حً إنّما          نُ  عينكَ  لُت له ال تبكِ قُ فَـ 

جائزًا على الوجهني:  على أن تشرك    بااملعىن: إاّل أْن ّنوت  فتعذرا، ولو رفعت لكان إعرا
النصب األول تقديره : أو حنن ّنوتم ، و ، و على أْن يكون مبتدأ مقطوًعا من  بني األول  و اآلخر

على ما قبل )أو( لتأويله على إضمار )أْن( بناء على أّّنا مع صلتها يف تأويل اسم معطوف 
ن قتل ونمبصدر معمول لفعل حمذوف تقدير ِم ا مثلنا : ليكونن سرٌي مين أو غروب الشمس ، وليك

لعطف لفظ االسم على لفظ الفعل مين للكافر أو إسالم منه ، إاّل أّنم ال يظهرون أْن استكراًها 
.3 

ناصبة للفعل املضارع بنفسها ورّجح املرادي مذهب البصريني يف أن )أو( للعطف و ليسْت 
 فقال :" زاد الكوفيون )أو( قسًما آخر و هو )أو( الناصبة للفعل املضارع يف حنو قول الشاعر :

 عذرانحاوُل ملكا أو نموَت فعينك إنّما          نُ  فقلُت له ال تبكِ 

                                                           
أْن كما انتصب يف الفاء  و الواو على الكتاب ، حيث قال :" هذا باب أو ... اعلم أّن ما انتصب مبعىن أو فإنه ينتصب على إضمار 1

 .47،ص 03، ج إضمارها ، واعلم أّن معىن ما انتصب بعد )أو( على )إالّ أْن (
حممد ،،وينظر شرح املعلقات السبع للزوزين،حتق  59م، ص 2007 -ه 1428، 02ديوان امرؤ القيس ،دار الصادر بريوت،ط2

 47،ص  03،،الكتاب ج 13ص،ع إبراهيم سليم،دار اهلدى لطباعة والنشر والتوزي
.  26،ص 03شرح التسهيل ، جابن مالك، 3 
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فذهب الكسائي إىل أّن )أو( هذه ناصبة للفعل بنفسها ، و ذهب قوم من الكوفيني منهم 
أّن )أو( هذه هي العاطفة ، و الفعل تلميذه الفرّاء إىل أنّه انتصب باخلالف ، و مذهب البصريني 

 1بعدها منصوب بأْن مضمرة وهو الصحيح 

وعلى 2"ما كان ليفعل "  يرى سيبويه دخول معىن نفي كان سيفعل يفالم الجحود: /06
يشرتك النصب مع الالم مع سائر أحوال النصب يف تعيني املضارع لالستقبال . وحّددها ابن هذا 

هشام بقوله : " وهي الداخلة يف اللفظ على الفعل مسبوقة بـ) ما كان( أو) مل يكن ( ناقصني 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ يئمسندتني ملا أسند إليه الفعل املقرون بالالم حنو قوله تعاىل :

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

ىئ
ار ما تعرفه ال ، ونقل عن النحاس أّن الصواب تسميتها )الم النفي( ، ألّن اجلحد يف اللغة إنك3

 4."مطلق اإلنكار

اختلف النحاة يف النصب بعد الم اجلحود ، فقال الكوفيون:" أّنا ناصبة بنفسها ، و زعم  
 5بإضمار أْن "البصريون أّنا تنصب 

نّص النحاة على أّن )لْن( جتيء نافية لالستقبال فهي بذلك نقيض )سوف  :لَـــــــنْ /07
، واختلف النحويون يف )لْن( فذهب سيبويه و اجلمهور إىل أّنا بسيطة ، 6يفعل( أو)سيفعل(

وذهب اخلليل و الكسائي إىل أّنا مركبة و أصلها )ال أْن( فهي مركبة من )ال( النافية ، و)أْن ( 

                                                           
،  ومعاين القرآن  78ـ  77،  ومعاين احلروف للرماين ، ص  28ـ 27،ص 02،وينظر املقتضب ،ج332 -331اجلىن الداين ، ص1

،  77- 74، ص 01، املغين ،ج157، ص 01م، ج1997-ه02،1418عبد اجلليل شبلي،دار احلديث،ط ،،الزجاج ، حتق
 .111، و األزهية ، للهروي ، ص 460، ص  02م ، ج1957اخلصائص حتق :حممد علي النجار،بريوت ،دار الكتاب العريب،د.ط،

. 408، ص  01الكتاب ،ج 2 
.179 :سورة آل عمران ،اآلية 3 

.214ابن هشام ، مغين اللبيب ،ص  4 
. 312، ص  02اإلنصاف ، ج 5 

.15، ص 07، وشرحه ج174صل ،ص ، و املف460، ص 01انظر الكتاب ، ج 6 
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الناصبة حمذوفة اهلمزة لكثرة االستعمال فقال أّنا ) ال أْن( ولكّنهم حذفوا اهلمزة لكثرته يف كالمهم 
و يرى أّن )لْن( تنفي كنفي )ال( وينصب املضارع كنصب )أْن( له ، مث خمِففْت اهلمزة ، فه

والراجح من هذه األقوال ، ما ذهب إليه  1باحلذف فصار )أل ْن( فحذفت األلف اللتقاء الساكنني
شري يف أّنوذجه سيبويه ، السيما وأّن القول برتكيبها تكلف ال طائل من ورائه .وقد جعلها الز 

التأبيد فقال : " لْن  لتأكيد  التأبيدية و الز شرية ، فذكر أّن )لْن( لنفي ، و ُسيت )لن(  2لتأبيدل
ما  تعطيه ) ال ( من نفي املستقبل ، تقول : ال  أبرح  اليوم مكاين ، فإذا وكدت و شددت قلت 

ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ يئ:قال تعاىل، : لْن أبرح اليوم مكاين
3 ،

ىئ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ يئ:وقال تعاىل
،غري 4

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ يئ:واحتّج بقوله تعاىلقد يمقّيد ،أّن ابن هشام نّبه إىل أّن منفى )لْن(

ىئ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ يئ:يف قوله تعاىلاألبد  ذِْكرم لكان  يدوقال إّن نفيها لو كان للتأب، 5

ىئ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ
فقال :" .  كما رّد ابن مالك على الز شري قوله 7تكرارًا 6

على ذلك  يد قال الشيخ ـ رمحه اهلل ـ :" ...وحاملهلنفي التأب أّنوذِجه أّن )لْن( الز شري يف ذكر
لصحة ثبوت الرؤية عن رسول اهلل ـصلى اهلل عليه  وهو اعتقاد باطل، ىر  ال يـم اعتقاده أّن اهلل تعاىل 

هبا إىل غاية ينتهي بانتهائها ،  استدّل على عدم اختصاصها بالتأبيد مبجيء استقبال املنفي و وسلم ـ

ىئ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ يئتعاىل: يف قولهما ك
، وهو واضح  8

                                                           
م، 1954السقا ورفاقه،البايب احلليب ،مصر،،، سر صناعة اإلعراب ،حتق 08، ص 02، املقتضب ،ج  407، ص 01الكتاب ، ج 1
 .271، اجلىن الداين ،ص 305،ص 01ج

. 274،ص 01انظر مغين اللبيب ،ج 2 
.  60سورة الكهف ، اآلية:  3 
. 80سورة يوسف ، اآلية:  4 

  .26مرمي اآلية:  سورة5
. 95سورة البقرة ، اآلية:  6 

. 284، ص 01انظر املغين ،ج 7 
. 91 :سورة طـه ، اآلية 8 
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لو بقيتا   ىئ ٴۇ ۈ يئ ، و قال يف قوله تعاىل : 2ابن عطية ، وقد وافقه على معىن التأبيد 1"
" على هذا النفي لتضمن أّن موسى ال يراه أبدا ، وال يف اآلخرة ، لكن ثبت يف احلديث املتواتر 

 . 3أّن أهل اجلنة يرونه "

يف تفسري  ذكرحيث  األندلسيحيان  وِمن أخذ مبعىن التأبيد يف بعض املواضع أيضا أبو

 ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ يئ:قوله تعاىل

ىئ ۆئ ۆئ ۇئ
4 

رهبم هو موجد السموات واألر  ،املتصرف فيهما على ما  وأيقنوا أن ان الفتية وحدوا اهلل
، وكذلك تبىن  5يشاء ،مث أكدوا هذا لتوحيد بالرباءة من إله غريه بلفظ النفي املستغرق تأبيد الزمان

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ يئ:كقوله تعاىل  اآلياتالطاهر بن عاشور مبدأ التأبيد يف معاجلة بعض 

ىئ ڱ ڱ ڱ ڳ
تأبيد النفي لداللة على أّنم كانوا غري مرتددين يف يقول :"والتعبري حبرف 6

 7إحالة وقوع البعث "

عن التأبيد فقال عند تفسريه قوله تعاىل :" وال يتمنونه أبدا " و ال فرق وقد رجع الز شري  
بني )ال( و)لن( يف أّن كل واحدة منهما نفي للمستقبل ، إاّل أْن يف )لن( تأكيًدا و تشديًدا ليس 

                                                           

.14ص  ،04شرح التسهيل ، ج 1 
.155،ص 07م،ج1980-ه1400اجمللس العلمي،بفاس،،عطية،حتق إلبن ينظر احملرر الوجيز، 2 

م1987-ه01،1370دار الشعب،القاهرة،ط صحيح البخاري، احلديث يف البخاري، 3 
. 14 اآلية:سورة الكهف ،   4 
م، ج 1993-ه01،1413أبو حيان ، تفسري البحر احمليط،حتق عادل أمحد عبد املوجود علي،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط 5

 .106، ص  06
.07: اآلية سورة اجلن،  6 

.226،ص  29ج  م،1984عاشور ، التحرير والتنوير،الدار التونسية للنشر،د.ط، ابن 7 
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ يئأتى مرة بلفظ التأكيد ) ولن يتمنونه (  ومرة بغري لفظهيف )ال( ف

ىئ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ
1. 

هي من احلروف الثالثية ، وهي حرف جواب و جزاء ،تقع و املضارع املنصوب إذن : /08
بعدها مستقلة يف الرتكيب اإلعرايب دون أن تستقل باملعىن لكوّنا جوابًا ملا قبلها ، ويكون الفعل 
          بعدها لالستقبال ، وقد اشرتطوا لعملها شروطًا أربعة :                                              

أْن تكون جوابًا أو يف تقدير اجلواب ، وأن تقع يف صدارة الكالم ال يعتمدم ما بعدها على 
 2.وبني معموهلا بغري القسم ، وأن يكون الفعل بعدها مستقبالً ما قبلها ، وأْن ال يـمْفصل بينها 

 وقد مجع ابن مالك هذه الشروط بقوله :

 الَ إْن ُصـد رْت و الفعـل بَعـُد مـوصَ             القبالمستإذن وا بـصبن’و

 3َعـاـطـف  َوقَـ د عا           إذا إذن مـن بععقبله اليمين وانصب وارفَ  أو      

وقد اختلف النحاة يف نوع )إذن( فمنهم من قال إّنا حرف ومنهم من قال إّنا اسم ، وبنّي  هذا
، وقال اخلليل : إّنا حرف ناصبة بنفسها النحاة فيها فقال :" مذهب سيبويه و رواه "الرضي" أراء

 بعض الكوفيني : إنه اسم منّوٌن ، و نمقل عن املازين إنه كان ال يرى الوقف عليها 

 

 

                                                           

.07سورة اجلمعة ، اآلية: 1 
.14،ص 09شرح املفصل ،ج 2 

.57ص  ألفية بن مالك يف النحو والصرف،مكتبة ومطبعة علي صبيح، 3 
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، و 4،و األمشوين3، واملرادي 2، و قال حبرفيتها ابن هشام 1لكوّنا حرف كـ) إّن( "
 الصحيح ما هو عليه مجهور النحاة من أّن )إذن( حرٌف.  

:" الصحـيح الــذي عليه اجلمهــــور أّن )إذن( حرف و ذهب بعض الكوفيني قال األمشوين 
" ، " إذا  جئتـين  أمكـْرِممـك "،  ثــم  حذفـت  اجلملة ،  ك  إىل أّنا اسم و األصل " يف إذن أمكرمـ  
 5وعـو  عنها  التنـوين و أمضمرت )أْن(

رادي :" اختلف القائلون حبرفيتها ، فقال األكثرون : إّنا بسيطة ، وذهب اخلليل يف 
م
وقال امل

األكثرون إىل أّنا أحد أقواله إىل أّنا مركبة من )إْذ و أْن( واختلف القائلون بأّنا بسيطة فذهب 
ناصبة بنفسها وذهب فيما روى عنه أبو عبيدة، إىل أّنا ليست ناصبة بنفسها، و)أْن( بعدها 

 .6والصحيح أّنا ناصبة بنفسها "وإليه ذهب الزجاج والفارسي،  مقدرة،

ًنا أراء النحويني يف كتابة )إذْن( :" اختلف النحويون يف رُسها يقال املرادي مب :كتــابتـــها 
 على ثالثة مذاهب :

أّنا تكتب باأللف ، وهو األكثر، و كذلك رُست يف املصحف و نسب هذا  أحدهما :-
 القول إىل املازين .

                                                           

.44ـ  43، ص 04الرضي، شرح الكافية ، ج 1 
احلليب،د.ت،د.ط ، و ينظر التصريح مبضمون التوضيح،األزهري.دار إحياء الكتب العلمية،مطبعة مصطفى بايب 27،ص 1املغين ،ج2

 234،ص 02،، ج
.363اجلىن الداين ، ص  3 

. 290،ص 03األمشوين ، حاشية الصبان ، ج 4 
صالح عبد العزيز ، مكتبة اإلميان ..، وينظر الواضح يف املمنوع من الصرف ، د290،ص03األمشوين،حاشية الصبان،ج 5 

. 364ـ  363اجلىن الداين ، ص  6 
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ربد و األكثرون ، وعن املربد قال: "  والثاني :-
م
أّنا تمكتب بالنون ، قيل : وإليه ذهب امل

التنوين يف و ال يدخل كتب )إذن( باأللف ألّنا مثل )أْن ،لْن( ييد من  يأشتهي أن أكو 
 . 1"احلرف

 2.التفصيل ، فإْن أملغيت كمتبت باأللف لضعفها ، وإْن عمملْت كمتبْت بالنون " والثالث :-

: فإْن وقال املالقي مبيًنا رأيه يف رسم )إذن(:" و الذي عندي فيها : اإلختبار أْن يـم  ْنظر 
يمفعل بأمثاهلا من احلروف ، ألّن ذلك عملْت أو مل تعمل ، كما وصلت يف الكالم كمتبْت بالنون 

لفظها مع كوّنا حرفًا ال اشتقاق هلا وإذا و قف  عليها كتبْت باأللف ، ألّنا إْذ ذاك مشبهة باألُساء 
، وذكر السريايف 3ًقا "املنقوصة ، وأّن النون كالتنوين ، وأّنا ال تعمل مع الوقف مثل األُساء مطل

عبيدة عن اخلليل أنه  :"روى أبو النصب بـ)أْن( مضمرة فقال أّن )إذن( ال يمنصبم هبا ،و لكنّ 
يف )كي ،ول ْن ،و إذن(، وغري ال ينصب شيء من األفعال إاّل )أْن( مظهرة أو مضمرة " :قال
 4"ذلك

ا، وإن توافرت فيها ويذكر أّن  ثعلًبا أجاز أْن حتمْر م  )إذن( من عملها يف الفعل املستقبل بعده
،  5فجعلها مبنزلة هل، وبل فيكون بذلك  الًفا للكسائي و الفراء وسائر الكوفيني  شروط العمل،

وموافًقا البصريني الذين نقلوا عن بعض العرب أّّنم يمهملون )إذن( وإْن استوفت شروط عملها  
قال سيبويه :" وزعم عيسى بن عامر أّن ناًسا من العرب يقولون :إذن أفعل ذلك ، يف اجلواب 

                                                           
،حممد الشحات املتوىل عمارة ،إشراف أ.د املتويل رمضان الدمريي،رسالة  -مجعا ودراسة -مالك ينظر ،حروف املعاىن يف تراث ابن 1

 م .2005،جامعة األزهر، 372دكتوراه ،ص 
.366اجلىن الداين ، ص  2 
.73رصف املباين ، ص  3 

.84، ص 01، جم01،2008،حتق،أمحد حسن مهديل وعلي سيد علي،طالسريايف ، شرح كتاب سيبويه 4 
. 107، ص 04، السيوطي ، اهلمع ،ج396، ص  02، ارتشاف الضرب ،ج أبوحيان 5 
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، جعلوه مبنزلة : هل و يونس بذلك فقال : ال تـمْبِعدنَّ ذا، ومل يكن لريوى إاّل ما ُسع ،فأخربت 
 [ .2]1"بل

جارّة مبعىن الالم وناصبة بنفسها :" قال سيبويه مبيًنا حرفية )كي( وأّنا تكون كــــي :/09
هذا باب إعراب األفعال املضارعة لألُساء " اعلم أّن هذه األفعال هلا حروف تعمل فيها فتنصبها 
ال تعمل يف األُساء ، كما  أّن حروف األُساء اليت تنصبها ال تعمل يف األفعال ، وهي )أْن( وذلك 

ك لكي تفعل ... وبعض العرب جيعل )كي( مبنزلة قولك: أريدم أْن تفعل  ، و)كي( وذلك : جئـتم 
)حىت( وذلك : أّنم يقولون : )كيمه( يف االستفهام فيعملوّنا يف األُساء كما قالوا : )حىت مه( 
،و )حىت مىت( ،و )مله(، فمن قال : )كيمه( فإّنا يضمر )أْن( بعدها ، وأما من أدخل عليها الالم 

ه مبنزلة )أْن( ، وتدخل عليها الالم كما تدخل على )أْن( ، و ومل يكن من كالمه )ليمه( فإّنا عند
 3.من قال: )كيمه(جعلها مبنزلة الالم "

وقــال السريايف  معلًقــا على قــول سيبويه يعين أّنا تكون جارّة ، وزعم الكوفيون أّن )مه( فـي 
املخاطب ل : أقوم كي تقوم ، ُسعه ــول القائــمنصوبة على مذهب املصدر كق ه(ــ)كيمه( و)حتام

:كي يفعل ماذا؟ فموضع )مه(  التقدير و و مل يفهمه ، تقول: فقال )كيمه(؟يريد )كي ماذا(
 .4نصب على جهة املصدر"

مها أّنا ها قول األنباري:" أحدعوقد ذكر النحاة قولني يف تعليل النصب بعد )كي( جيم
لكي تعطيين حقي[،والثاين أْن :] حنو جئتك الواحد الفعل مبنزلة االسمتعمل بنفسها ، فتكون مع 

                                                           

. 107،ص 04، بوالق ، وانظر السيوطي ،اهلمع ،ج412، ص 01سيبويه ، الكتاب ،ج  1 
م.343،344،1997ينظر محدي حممود اجلبايل ، اخلالف الكويف، رسالة دكتوراه ،ص  2 

.06ـ 05، ص 03الكتاب ،ج  3 
06-05، ص03ج املصدر نفسه، 4 
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مبنزلة حرف اجلّر، وألّنم يقولون )كيما( كما يقولون)كما( وإّنا )أْن( ألّنم جيعلوّنا تعمل بتقدير
و ج ب  أْن يقّدر بعدها )أْن( ألن حروف اجلّر ال تعمل يف الفعل "

1. 

)لكي( ، ألّنا لو نصبْت بأْن مضمرة واحتجوا على عملها بنفسها بدخول )الالم( عليها يف 
 2.لكانت مبنزلة )الالم( ومل جيز أن تدخل الالم عليها ْإذّْ ال يدخل حرف جّر على مثله " 

 3.والكوفيون يف تقدير )أْن( ، ويف جواز ظهورها و عملها بعد )لكي("  واختلف البصريون

 وذكر املرادي أّن )لكي( ثالث مذاهب هي : 

 جّر دائًما وهو مذهب األخفش . أحدمها أّنا حرف-

 وهو مذهب الكوفيني. وثانيهما أّنا ناصبة للفعل دائًما،-

 .4وثالثهما أْن تكون حرف جّر تارة ،وناصبة للفعل تارة ، ويقول املرادي:" وهو الصحيح"-

وذكر الصيمري  الًفا ملا سبق ذكره أّن )كي( تكون ناصبة للفعل املضارع فقط فقال :" أّما 
ف الناصبة، وهي )أْن،ولْن،وكي(..... وأّما كي،وكيال، وكيما ، ولكيال و الفعل املضارع فاحلر نصب 

هم واحد ، والناصب للفعل )كي( تقول : جئتمك كي تمكرمين ، ولكي ل، ولكذا( فاملعىن فيهم ك
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ يئوجل ـ ـ عزّ  تمكرمين ، قال

ىئ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ
5[6. ] 

                                                           

.331األنباري، أسرار العربية ،ص  1 
.310،ص 01الفارسي ،اإليضاح العضدي ،ج 2 

.303، ص 02انظر اإلنصاف، ج 3 
.261املرادي ، اجلىن الداين ، ص  4 

.07سورة احلشر ، اآلية:  5 
 6 .397 ،395، ص 01فتحى أمحد مصطفى ،مركز البحث العلمى ،مكة املكرمة، ج.الصيمري ، التبصرة  . حتق د
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غي نّبه ابن هشام إىل أّن )كي( قد تكون مبعىن )كيف( وهذه اسم ، يمرتـ ف عم الفعل 
م
وأّما يف امل

 بعدها كما يرتـ ف ع بعد كيف ، كقول الشاعر :

 1، وَلظى الهيجاء تضَطرُِم؟ قـَْتالُكم      كي تْجنحون إلى ِسْلم  ،و َماثُِئرْت  

:" )كي( حيث أّنا حرف جّر أو ناصبة فقال وخلص أبوحيان أراء النحاة يف )كي( من
و األكثرون أّنا تكون جارّة مبعىن الالم ، وناصبة للمضارع ،  2باتفاق، ومذهب سيبويه حرٌف 

يقوالن : )أْن( مضمرة 3األخفش  و فإذا نصبْت فسيبويه يقول :تنصب هي بنفسها ،واخلليل،
إىل أّنا  تصة بالفعل فال تكون جارّة ، وقيل  تصة باالسم فال 4بعدها ، وذ ه ب  الكوفيون 

ع من لسان العرب : ِجْئتم كي أتعلم  ، ولكيما  أْن أتعلم  ، بالنصب تكون ناصبة للمضارع ، وُسم
 :وقول الشاعر

 5إذا أنت لم تنفع َفُضْر فإنّما             يُرجى الفتى كيما َيُضُر وينَفعُ 

:  أْن تكون كافة ، وُسع من لساّنم )ما( يف هذه مصدرية ، وحيتمل عندي "بالرفع ، وقالوا :
 :يفعل )ما( اسِتْثباتًا )من( قال كيمه ،فقال البصريون معناه : مله ، وقال الكوفيون أصله :كي

كذا كي أفعل كذا فلم يفهمه املخاطب فاستثبت  فقال : كي تفعل ما فحذف الفعل وما   فعلت
 6.منصوبة"

ا ذكره النحاة يف )كي( نرى أّن العلماء انقسموا فيها من حيث كوّنا جارّة ومن خالل م
 وناصبة إىل ثالثة مذاهب ،هي اليت سبق ذكرها على لسان املرادي .

                                                           

.279، ص03، حاشية الصبان ،ج198املغين ، ص  1 
.06، ص 03الكتاب ، ج 2 

. 49ـ  48،ص 04،والرضي ،شرح الكافية ،ج497،ص 02األخفش ، معاين القرآن ،ج 3 
.289،ص 02، اهلمع،ج183، ص 01املغين ،ج 4 
.394، ص 04املغي ، ج 5 

.1646ـ  1645، ص 04أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج 6 
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و الذي أراه و أرجحه هو ما عليه البصريون من كوّنا حرف جّر و ناصبة للفعل، وذلك 
 لورود احلالتني نثرًا وشعرًا . 

على يف عامل نصب الفعل املضارع بعد الالم  اختلف النحويونالم النـــصــــب: /10
 مذاهب هي :

ذهب البصريون إىل أّن الفعل بعد الالم منصوب بـ) أْن مضمرة (  :/ مذهب البصريينأ
ودليلهم على ذلك :" أّن الالم من عوامل األُساء وعوامل األُساء ال جيوز أْن تكون عوامل األفعال 

 1.و ج ب  أْن يكون الفعل منصوبًا بتقدير أْن "، ف
ذهب السريايف وابن كيسان إىل أّن الفعل منصوب إّما بـ)أْن / مذهب الجمهور: ب

ثعلب إىل أّن الفعل منصوب بالالم لنيابتها عن مضمرة( أو بـ)كي( املصدرية املضمرة ، و ذهب 
 2.)أْن(

و ذهب الكوفيون إىل أّن الناصب  للفعل هو الالم أصالة ،  / مذهب الكوفيين :ج
واحتجوا بأْن قالوا إّنا قلنا إّّنا هي الناصبة ألّنا قامت مقام )كي( وهلذا تشتمل على معىن )كي( 

 3، و كما أّن )كي( تنصب الفعل فكذلك ما قام مقامها
ها املصدر املؤول من )أْن( رور وعليه فتعترب الالم ـ يف غري مذهب الكوفيني ـ جارّة ، و جم

 الفعل ، أو من )كي( و الفعل .و 
أضاف الكوفيون إىل أدوات النصب أداة جديدة هي "كما" و  النـصـــب بــكمـــا :/11

مموا الناس كما من البصريني ، واستندوا يف ذلك إىل ما جاء يف قول الشاعر: ال ن ْظلِ وافقهم املربد 
 4.تمْظل مموا

                                                           
،د.جودة مربوك حممد مربوك ود.رمضان عبد ، املسألة يف مسائل اخلالف بني الكوفيني والبصريني اإلنصافأبو الربكات بن األنباري،1

 .79ص01التواب،مكتبة اخلاجني،القاهرة،ط
.79اإلنصاف ، املسألة  2 

. 240،ص 02شرح الرضي على الكافية ، ج 3 
.154جمالس ثعلب ، ص  4 
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أّما سائر البصريني فيمنعون ذلك وينشدون هذا الشطر على هذا النحو : ال ت ْظلِــِم الناس  
 كما ال تمْظل مم .

:" أصحابنا يقولون : )كما( مثل يقول ثعلب :" زعم أصحابنا أّن )كما( تنصب ، وقال 
 1.)كي("

 و املالحظ من خالل هذه األقوال أّن:
جواز اسناد عملني  تلفني ) اجلّر و النصب ( لعامل البصريني يعتمدون على قاعدة عدم 

واحد إذا كان حرفًا ، ألّن احلرف مىت اختّص بالدخول على ما يعمل فيه ، ال جيوز دخوله على 
غريه ، فالالم ألّنا حرف جّر  تصة بالدخول على األُساء ، واختصاصها باألُساء مينع دخوهلا 

 األُساء .على األفعال ، وإالّ بطمل عملها يف 
كما نالحظ أّن قول ثعلب بالنيابة مقصود به اجلمع بني املذهبني البصري و الكويف مث إّن 

 ، وهو قياس .الكوفيني إّنا محلوا الالم يف العمل على )كي( ألّن )كي( متفق على عملها 
 و الذي اختاره هو مذهب البصريني يف أّن الناصب )أْن املضمرة ( بعد الالم .

 واصب األسماء : ثانيا : ن
اخلرب اخلمسة اليت تدخل على املبتدا و  دوات النصب اليت تدخل على األُساء هي احلروفأو 

و أخواهتا بقوله :" هذا باب احلروف اخلمسة اليت تعمل فيما بعدها   ، وقد عنّون سيبويه إلنّ 
كعمل الفعل فيما بعده و هي من الفعل مبنزلة عشرين من األُساء اليت مبنزلة الفعل و ال تصّرف 

كانت مبنزلته ،   كما أن عشرين ال تصرف تصرف األُساء الىت أخدت من الفعل   تصرف األفعال
 درمهًا فنصبتُساء اليت أخذت من األفعال وشبهت هبا يف هذا املوضع ، و لكن يقال : مبنزلة األ

ألنه ليس من نعتها ،وال هي مضافة إليه ، ومل ترد أن حتمل الدرهم على ما محل العشرون عليه ، 
ولكنه واحد بنّي  به العدد فعملت فيه ، كعمل الضارب يف زيد  إذا قلت : هذا ضارٌب زيًدا ، ألّن 

                                                           

.154، ص جمالس ثعلب  1 
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ه احلروف وكذلك هذ حممواًل على ما محل عليه الضارب، صفة الضارب ، و ال زيًدا ليس من
،و لعلَّ ،و كأنَّ نَّ أمنزلتها من األفعال وهي:"  1." ،ولكنَّ،وليت 

و املربد نظر يف قول سيبويه فرأى ضرورة اختصاره ، فسّماه :" باب األحرف اخلمسة 
، فاملربد كما نالحظ اختصر ترمجة 2لعلَّ،و ليت( املشبهة باألفعال وهي : ) إنَّ،ولكنَّ،و كأنَّ ،و 

 .3سيبويه ، لكّنه خرج على عمّدهتا ، فعدَّ ستة ، وعقد بابًا خاًصا فّرق فيه بني )إّن(  و )أّن("
املربد ما يشعر برقي اإلدراك و دقة احلس اللغوي ، و املعرفة مث يف ترتيب هذه احلروف عند 

وسيبويه كما نالحظ أخّر)كأّن( ومل يكن 4بأحوال هذه احلروف من حيث التجانس و االنسجام 
 غافالً او ناسًيا و كان عليه أْن جيعلها مع ما يمشاكلها من هذه احلروف مثلما فعل املربد .

خلرب مجيًعا، ينصبون ف جند البصريني يعملوّنا يف املبتدأ و اأما فيما يتعلق بعمل هذه احلرو 
نصًبا ، وعندهم )أ ن خرب  ويرفعون هبا الثاين ، و أما الكوفيون فيعملوّنا يف األول فقطهبا األول، 

، دأ ال باحلروف"ال" التربئة، مرفوع مبا ارتفع به حني كان خرب املبتوكذا خرب أخواهتا و "إّن"
 5.عملنيلضعفها عن 

، و أقوى هذه 6، و ال يقع على اخلرب"وفّسر الفراء ضعفها بأّن عملها  :" يقع على االسم 
 األدوات عنده : )ليت( ، و قد أجاز نصب االُسني هبا يف قول الشاعر :

 7يا ليَت أيّاَم الص بَــا رواجــــَعــا          
 معىن متّنيت ، فإذا قيل ليت زيًدا قائًمــا ، كما معناه : متّنيتم قيام زيد . ألّّنا  أشربت

                                                           

.280ـ  279، ص 01سيبويه، الكتاب ج 1 
.107،ص  04املربد ، املقتضب ،ج 2 
.340، ص 02املصدر السابق ، ج 3 

.134ص  م02،1975شوقي ضيف ، املدارس النحوية ، ،دار املعارف،مصر،ط 3 
.346،ص 03، ج110، ص 01شرح الرضي على الكافية ، ج 4 

.346،ص 03، ج110، ص 01املصدر نفسه، ج 5 
.347 -346، ص  02ج املصدر نفسه، 6 

. 45الفراء ، معاين القرآن ،ص  7 
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إّن بكسر اهلمزة و نون ممشّددة ، من احلروف العوامل ، وتعمل النصب يف املبتدأ إّن :/01
ويمسمى اُسها، والّرفع يف اخلرب و يمسمى خربها و معناها التوكيد ، وسبب إعمال )إّن( و أخواهتا 

 اختصاصها مبشاهبة )كان( الناقصة يف لزوم املبتدأ و اخلرب.
ال تؤول و معموليها مبصدر خبالف )أ ّن( املفتوحة اهلمزة ، وتقع هبمزة مكسورة يف املواضع 

ىئ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے يئيف االبتداء حنو قوله تعاىل : -اآلتية :
1  . 

 قابلت الذي إنّه صديق أيب .  يف صدر مجلة الصلة مثل : -
 ويف صدر مجلة الصفة ، مثل : قابلت رجالً إنّه فاضل . -      

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ يئيف صدر مجلة احلال حنو قوله تعاىل : -

ىئ ڳ ڳ ڳ گ
2. 

 ژ ژ يئبعد القول مباشرة، وتكون مع معموليها حمكّية بالقــول ، حنـو قــوله تعــاىل : -

ىئ ک ک ک ک ڑ ڑ
ـك بالقـول و أجرى القـول جمرى الظّن فتحت ، 3 فإّن مل حتم

 .اهلمزة ، حنو أتقول أّن العدل  معدومم ، أْي : أتظـنم ..
 . جواب قسم ويف خربها الالم ، مثل : و اهلِل إيّن لصادقٌ  -

ىئ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ يئو :بعد أال )االستفتاحية (، حن -
4. 

 حنو : " أجلسم حيث إّن زيًدا جالس ". بعد حيث ، -
 بعد )إْذ( و)إذا( حنو :" أحرتمه إْذ ِإنّه كرمٌي ". -

ٌد إّن  ومن خصائصها أيضا أاّل يتقدم اُسها أو خربها أو معمول خربها عليها فال تقول:" جمم
إذا اتصلت )ما( الزائدة بـ) إّن( ب طمل عملها ، وقد أشار إىل ذلك سيبويه يف قوله :" وقد 1حممٌد"

                                                           

.03سورة الطالق ، اآلية:  1 
.05سورة األنفال ، اآلية:  2 

.30سورة مرمي ، اآلية:  3 
.13سورة البقرة ، اآلية:  4 
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يء ، وذلك حنو قوله :) إّّنا ، احلرف حىت يصري يعمل جمليئها غري عمله الذي كان قبل أْن جتتغري 
كأّّنا ،و لعلَّم ا جعلتهن مبنزلة حروف االبتداء "و 

2. 
سبب إبطال عمل احلروف الناسخة عند دخول )ما( عليها فقال :" واعلم أّن  وذكر الصيمري

ها تقول :" إّّنا زيٌد منطلٌق، هذه احلروف تدخل عليها )ما( فيبطل عملها من غري إبطال ملعنا

 يت متىت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ يئعلمت إّّنا زيٌد منطلٌق، قال تعاىل :و 

ىئ حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث
بطلت )ما( عمل إّّنا و ،3

هذه احلروف، ألّنا )إّّنا( تعمل يف االسم يشبه الفعل، فلّما فصل بينهما وبني ما عملت فيه 
 .4ضعفت عن العمل "

وقال ابن عقيل :" إذا اتصلت )ما( بـ)إّن( و أخواهتا كفتها عن العمل إاّل )ليت( فإنّه جيوز 
و  ، و كذلك )أّن ، وكأّن،جيوز  نصب )زيد(فيها اإلعمال واإلمهال فتقول )إّّنا زيٌد قائٌم( وال 

و  لعّل(، وقد تعمل قلياًل، وهذا مذهب مجاعة من النحويني كالزجاج ، وابن سراج ،لكّن ،و 
 .5حـكى األخــفـش و الكــسائـي : )إّّنا زيًدا قائٌم(

ومن أحكامها أيضا أْن تكون حرف جواب مبعىن )نعم( ، ذكر سيبويه و األخفش ، و محل 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ يئ د على ذلك قراءة من قرأاملرب 

ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
 ، ومنه قول الشاعر :6

 7.: إنّـه تُ ـــفقل و يـَُقْلـــَن: شيــــٌب قــد َعـــالَ            ك ، وقد َكـبِــْرتَ 
                                                                                                                                                                                

 م.1993-ه02،1414األمل،األردن،ط ،صنفه د.علي توفيق احلمد و يوسف مجيل الزعيب،داراملعجم الوايف يف أدوات النحو العريب1
 85، ص 

.321، ص 04سيبويه ، الكتاب ،ج 2 
.110سورة الكهف ، اآلية:  3 

.214التبصرة ، ص  4 
 .329،ص 01، وينظر املساعد ،ج343 - 342، ص 01شرح ابن عقيل. ،ج5

.63سورة طــه، اآلية:  6 
 .145-139،و املفصل،ص279،ص02،ج475،ص01،والكتاب،ج37،املغين،ص66ص عبيد اهلل بن قيس الرقيات ، ديوانه7
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 قال األخفش :" إّن يف هذا البيت مبعىن )نعم( ، واهلاء للسكت .
 .1.اهلاء اُسها ، واخلرب حمذوف "وقال أبو عبيدة :" إّن مؤكدة، و 

بفتح اهلمزة ، و النون املشّددة ، من أخوات )إّن(، حرف مصدر و نصب : َأن  /02
م ــوتوكيد ، تنصب االسم ، وترفع اخلرب مثل )إنَّ(، ويشرتط يف اُسها وخربها ما يشرتط يف اس

، وتــؤول هــي و معموليها مبصدر، يعرب حسب موقعه من اجلملة ،وإذا اتصلت هبا اــ)إّن( وخربه
 .باألُساء)ما( الزائدة كفتها عن العمل، و زال اختصاصها 

وقد اختلف يف )أّن( املفتوحة اهلمزة ، فقيل هي فـرعم املكسورة، وهـو مـذهـب سيبــويــه واملبــرد 
: األحرف فــي )املقتضب( وابن السراج يف )األصول(، ولذلك قال هؤالء يف )إّن( وأخواهتا 

 ، ولـــم يعدوا )أ نَّ( املفتوحة اهلمزة ألّّنا فرع ، وهو مذهب الفراء. اخلمسة
الز شري :" أ نَّ املفتوحة هي فرع املكسورة ، بدليل أّن سيبويه عّدها مخسة ، واستغىن  قال

 2بـ)إنَّ( املكسورة عن املفتوحة ، فال فرق بينهما يف احلصِر ، و عدِمه "
اخلليل ومذهب وف العوامل أيًضا، ينصب االسم ويرفع اخلرب حرف من احلر  :َكَأن  /03
مجهور البصريني ، و الفراء  أّّنا مرّكبة من كاف التشبيه و)إنَّ( ، فأصل و األخفش، و  وسيبويه،

إنَّ زيــًدا كاألسِد "، مث قمدمت الكاف اهتماما بالتشبيه ، فـ فمتحْت )إنَّ( ألّن م :" ــالكالم عنده
أّنك ه همنـا املكسورة ال يدخل عليها حرف اجلّر ، قال الز شري :" و الفصل بينه وبني األصل 

 .3و مث بعد مضي صدره على اإلثبات " ـان  ك ال مك على التشبيه ، من أول األمر،ب  
وهل تتعلق الكاف ، على هذا بشيء قال أبو الفتح :" ال تتعلق بشيء و ليسْت زائدة ، 

:" األصل ،وذهب بعضهم إىل أّن )كأنَّ( بسيطة،غري مركبة قال املالقي4ألّن معىن التشبيه موجوٌد "
طارٌئ،ولو كان مركب ا لكانت الكاف حرف جّر فيلزمها ما تتعلق به،إْذ ليسْت البساطة و الرتكيب 

                                                           

.314اجلىن الداين ، ص  1 
.80الز شري ، الكشاف،ص  2 

.139،ص 02الز شري ، املفصل يف علم العربية،دار اجليل،بريوت،ط 3 
.304 -303، ص 01أبو الفتح ابن جين ، سّر صناعة اإلعراب ، ج 4 
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فيه يف موضع مصدر  زائدة،و أّن الكاف إذا كانت داخلة على )أ نَّ( لزم أْن تكون و م ا عملت
 .1 فو  بالكاف"

الظاهر أّن أكثر ( و)كاف التشبيه( و )ك أ نَّ( مركبة من )أ نَّ يف أنَّ  ال خالف:"وقال ابن هشام
 2.بالرتكيب "النحاة يقولون 

 و مجلة معاين )كأّن( أربعة معان  حسب ما ذهب إليه املرادي وهي:
وقال ابن مالك :"هي للتشبيه املؤكد ، فإّن  ومل يثبت هلا أكثر البصريني غريه ، :التشبيه-

األصل )إّن زيًدا كاألسِد( فقدمت الكاف وفتحت )أ نَّ( وصار احلرفان حرفًا واحًدا،مدلوالً به على 
 3.التشبيه و التوكيد "

 واستدلوا  دون التشبيه، إىل أّّنا قد تكون للتحقيق، جاجيالزّ : ذهب الكوفيون و التحقيق-
 4بقول الشاعر:

 5ليس بها هشامُ  فأصبح بطُن مكة ُمقشّعًرا           كأّن األرضَ 
( ، : الّشــك - الكوفيون إىل ذلك و الزجاجي ، قالوا ذهب أن تكون للشك مبنزلة )ظننتم

شتًقا كانت للشك ، مبنزلة ظننت، وإىل :" إْن كان خربها اُسًا جاِمًدا كانت للتشبيه و إْن كان مم 
.ابن السّيد :" إذا كان خربها فعاًل ، أو مجلة ، أو صفة ،فهي للظن و احلسان ، قال هذا ذهب 

 6.حنو : )كأّن زيًدا قام(و )كأّن زيًدا أبوه قائٌم( ،و )كأّن زيًدا قائٌم("
هذا مذهب الكوفيني، ذهبوا إىل أّن )كأّن( تكون للتقريب و ذلك يف حنـو :"  التقـريــب:-

:" كأّنك بالدنيا مل تكْن 7وقول احلسن البصري " ،وكأّنك بالفرج آت  ":كــأّنك بالشتــاء ممْقِبلم "،
                                                           

.98 -97املالقي ، رصف املباين ،ص  1 
.571، ص  املرادي ،اجلىن الداين 2 

.571ص  املصدر نفسه، 3 
.93 -ـ92ديوان احلارث بن خالد ، ص  4 

.571ينظر اجلىن الداين،ص 5 
.133، ص 01انظر اهلمع ، ج 6 

. 211 -210،املغين ص 128،ص 03السيوطي ، األشباه و النظائر ج 7 
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و كأنّـك باآلخـرة لـم تزْل " ، و املعىن على تقريب إقبال الشتاء ، وإتيان الفرج و زوال الدنيا ، و 
 وجود اآلخرة .

لخطاب، والباء زائدة، و ، على أّن الكاف يف )كأّنك( ل األمثالو خرّج الفارسي هذه 
و اآلخرة اسم كأّن ،و التقدير :" كأّن الشتاء  ممْقِبٌل "، وكذا يف البواقيالفرج و الدنيا تاء و الش

1. 
من أحكام )كأّن( قوله:" جيوز وقوعها يف موضع وقوع اجلمل إذا كان وِمّا ذكره املالقي 

املعىن على التشبيه ، و اجلمل تقع صفة ملوصوف ، وصلة ملوصول ، وخرب لذي خرب ، وحال لذي 
حال، فتقول يف الصفة : مررتم برجل كأنه قائٌم ، ويف الصلة : جاء الذي كأنه قائٌم ، ويف اخلرب: 

 پ پ پ يئ:ىـــه تعالـــ: رأيت زيًدا كأنّه قائٌم ، و من احلال قول، وفـي احلال زيـٌد كأنه قائــٌم 

ىئ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 ، ومن اخلرب قول الشاعر :2

 ."3ـــوَل على الِخــَداِم وُهــّن كــأنّهـــن نِـــعــاُج رَْمـــل           ُيَســو يـــَن الذي "
خففت مل يبطل عماهلا و قال الز شري يف ومن أحكام )كأّن( أّّنا قد ختفف ، وإذا 

 4فصل :" وختفف، فيبطل عملها " امل
ل  ـها بالفعـــر لشبهـرفع اخلبــم ، و تــهي حرف استدراك ، تنصب االس لكـــن  :/04

ى االستدراك أْن تنِسب  حمكما الُسها ، خيالف احملكوم عليه قبلها ، كأّنك ملّا ـها ، ومعنـكأخوات
 ا،وإْن إجيابًا،إْن سْلبً الثاين مثل ذلك، فتداركت خبربه، األول خبرب ِخفت  أْن يتوهم منأخربت عن 

ولذلك ال يكون إاّل بعد كالم  ملفوظ به، أو مقّدر، و قال بعضهم :" )لكّن( لالستدراك و 
 .5التوكيد "

                                                           

.573املرادي ، اجلىن الداين ، ص  1 
.50-49سورة املّدثر ، اآلية: 2 

.111م،ص 2005-ه02،1426شرحه،محدو طماس،دار املعرفة،بريوت،لبنان،طديوان النابغة ، 3 
.139الز شري ، املفصل ، ص  4 

.165اجلىن الداين ، ص  5 
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فتستدرك بًا ،ني ، متغايرين نفًيا و إجياقال الز شري :" لكّن لالستدراك ، ت وسمطها بني كالم
اءين و جلكّن عمرًا جاءين ،هبا النفي باإلجياب ، واإلجياب بالنفي و ذلك قولك : ما جاءين زيد 

 1زيٌد لكّن عمرًا مل جيئ "
ومذهب البصريني أّن )لكّن( بسيطة ، وهو حرف نادر البناء ، ال  مثال  مسألة تركيبها :-

 له يف األُساء وال يف األفعال .
 

:" لكّن مركبة ، أصلها )لكْن أ نَّ( فطرحت اهلمزة و نون لكْن ، فصارت و قال الفراء 
 2)لكّن( "

 كما ذكر املرادي وجًها آخر قال فيه برتكيب )لكّن ( :" فهي املركبة من )ال( و)كأّن(
 .3نِسب هذا الرأي إىل السهيلي "و 

االُسية تني ومن أحكام )لكّن( أّّنا تمكفم ب)ما( الزائدة ، فتدخل عندئذ  على اجلمل
 الفعلية .و 

 فاالُسية كقول الشاعر :
 4ولكّنما أهلي بواد  ، أنيُســـُه           ِسبـــاٌع تبغي النّــاس ُمثنى و َمْوَحـُد 

 والفعلية كقول امرئ القيس :
 5أمثـــالــي لَ الَمْجَد الُمؤثَ  وقد يدركُ         ل  و لكّنمــا أسعى ِلَمْجد  ُمؤث  

 تخفيفهــا :-

                                                           

.80 -79، ص 08، وشرح املفصل ،ج139الز شري ، املفصل ، ص  1 
.180الفراء ، معاين القرآن ، ص  2 

.618اجلىن  الداين ، ص  3 
.458، و أدب الكاتب،حتق،حممد حمي الدين عبد احلميد، ص 729املغين،ص ، و 237،ص 01ديوان اهلذليني ، ج 4 

.79، ص 01، وشرح املفصل ،ج84، اإلنصاف ، ص 39القيس ، ص  ؤمر اديوان  5 
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يقول املربد :" وقولك )لكْن( مبنزلة )إْن( يف ختفيفها وتثقيلها يف النصب و الرفع            
و م ا خيتار فيهما ألّّنا على االبتداء داخلة 

، وهو بذلك موافٌق لرأي األخفش و يونس. وذكر 1
فهما األخفش ويونس خالف هذا الرأي قد ختفف فيبطل عملها ويذكر أّن ،املرادي أّن )لكْن( 

 ذلك ذهب املربد .إىل ، و 2جييزان إعماهل ا "
و ذكر الصبّـان أّن الذي عليه مجــهور النحــاة هــو أنّــها ال تعمــل عنــد ختفيـفهــا لعـــدم 

 .3اختصاصــها باألُساء 
 حرف له قسمــان : َلَعـــل  :/05

أْن يكون من أخوات )إّن( ، فينصب االسم ، ويرفع اخلرب ، و مذهب  األول :القسم 
و المه األوىل  حرف مركب" ، وقيل :"هوسيط ، وأنَّ المــه األوىل أصليةأكثر النحويني أنّه حرٌف ب

بل هي زائدة ، جملرد التوكيد ، بدليل قوهلم ) علَّ ( يف ) ل ع لَّ( ، و هذا  االبتداء، وقيل:الم 
: ل ع لَّ  ، قال املربد :" ... وأصلهم )ع لَّ( و الالم زائدة فإذا قلت4د ومجاعة من البصريني املرب مذهب 

ل أنه ال يأمن أ ْن يكون هذا  نا...فإّنا جماز هذا الكالم من القائر ل ع لَّ عمرو يزو زيًدا يأتينا خبري، و 
 .5"كذا

 :هي معان   ل ع لَّ لِ و معــانيــهــا: 
 الرتجي وهو األشهر و األكثر ، حنو : لعّل اهلل   يرمحنا . األول :-
اإلشفاق ك حنو : لعّل العدّو يـ ْقـدممم ، و الفرق بينهما أّن الرتجي يف احملبوب ،  الثاني :-

 6.واإلشفاق يف املكروه و احملذور 

                                                           

.51،ص 01املقتضب ، ج 1 
.62اجلىن الداين ، ص  2 

.303،ص 01حاشية الصّبان ، على شرح األمشوين ، ج 3 
. 580املرادي،  اجلىن الداين ، ص  4 

.73،ص 03املقتضب ، ج 5 
.580اجلىن الداين ،ص  6 
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التعليل : هذا املعىن قـال بــه الكســائي و األخفـش ، و مح  ال على ذلك قوله  الثالث :-

ىئ ڌ ڌ ڍ يئتعاىل :
ىئ ڑ ڑ ژ يئ،1

أْي لتشكروا و لتهتدوا ، قال 2

ا نتغذى ، و املعىن : ، حنو قول الرجل لصاحبه : افرغ لعّلنىئ ھ ھ يئ:األخفش يف "املعاين"
ذلك كله للرتّجي ، و هو ترج العباد ، و قوله تعاىل و احملققني أّنا يف مذهب سيبويه لنتغذى ، و 

ىئ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ يئ:
. 4. معناه اذهبا على رجائكما ذلك من فرعون3

: دخلت على عىن حيث رّد معىن العلية إذ يقول:" أال تراك تقولولعّل الز شري قصد هذا امل
 5.ال يصلح لعّل و  كي أعوده،املريض  

معىن قال به الكوفيون ، و تبعهم ابن مالك وجعل منه قوله تعاىل الرابع : االستفهام : وهو 

ىئ ڀ ڀ ڀ پ پ يئ:
6. 

الشك ، كقوهلم : لعّلك تشتمنا فأقوم إليك ، أي ظننتم أّنك تشتمنا فسأقوم اخلامس : 
، 8تارة ، وللطوال و أكثر الكوفيني تارة أخرى 7إليك ، وهو منسوب للفراء و أيب عبد اهلل الطوال 

، أو  وف" و هذا عند  .9البصريني خطأ. وقال الز شري :" )لعّل( هي لتوقع مرجوِّ
وقال املربد:" ولعّل معناها التوقع ملرجّو أو  وف حنو :) لعّل زيًدا يأيت( و)لعّل العدّو 

 .2وقال أيضا :" و لعّل حرف ج اء  ملعىن مشّبه بالفعل معناه التوقع حملبوب أو مكروه " ،1يدركنا("
"2. 

                                                           

.123سورة آل عمران، اآلية:  1 
.53سورة البقرة ، اآلية:  2 
.44سورة طـه ، اآلية:  3 
.580اجلىن الداين ، ص  4 

.271، ص 01الصّبان ، حاشية الصّبان على شرح األمشوين ،ج 5 
.03سورة عبس ، اآلية:  6 

.130، ص 02أبوحيان ، ارتشاف الضرب،ج 7 
.153،ص 02السيوطي ، اهلمع ،ج 8 

.140الز شري ، شرح املفصل ، ص  9 
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،  قائٌم( د  )لعّل زيأْن تكون )لعّل( حرف جّر ، يف لغة عمقيل يقولون :"  الثــاني :القسم 
رموي اجلّر هبا عن العرب ، و الفراء ، واألخفش ، وغريهم من األئمة "و 

3. 
 و أنشد الفراء :

ـــَة، من َلّمــاتَِهــا  عـل  صُروِف الّدهرِ   ، أو دوالِتها         يُِدْلنَـنًــا الل م 
 4فــتستــريَح النّــفَس مـــن زفـــراتهــــا                          

ما ، ل ع لِّ، ع لِّ ،بكسر الالم ـح الالم فيهــلَّ بفتــّل ،و ع  ــات : كعــع لغــارّة أربــّل اجلــي لعــوف
:" و اجلــر  بـ)لعــّل( ثابتــة األول أو حمــذوفتـمــه، مفتــوحــة اآلخــر أو مكسورتمه الك ــن مــال ابــفيهما ، ق

 .5، لغة عقيلية "
 : ومن أحكامها : أحكام َلَعــل  

 اقرتان خربها بـ)أْن( كثريًا، مح ْالً على )عسى( ، كقول الشاعر :أ/
 .6م ملّمة         عليك من الالئي يدعنك أجدعـــاــا أْن تلــلعل ــــك يومً 

 اقرتان خربها حبرف التنفيس قليالً ، كقول الشاعر : /ب
 .7ني من زفرة  و عويــــ لها قوالً رقيقـا لعّلهــــا          سترحمُ وال لَ قُ فَـ 

جواز جميء خربها فعاًل ماضًيا كما ورد يف احلديث الشريف:" و ما يدريك لعّل اهلل  /ج
 .8اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم لكم "

                                                                                                                                                                                

.108، ص 01املقتضب ، ج 1 
.73،ص 03املقتضب ،ج 2 

.583اجلىن الداين ،ص  3 
،والشاهد يف البيت كلمة الّلمة وهي: الشدة وقد وردت منصوبة 316،ص01، اخلصائص،ج167 ، املغين،ص220اإلنصاف ، ص 4

 بنزع اخلافض و التقدير :على الّلمة .
. 66التسهيل ، البن مالك ،ص  5 

. 568، ص 02)لعلك ... أن تمِلم ( حيث اقرتن خرب لعّل بـ)أْن( ، البيت ملتم بن نويرة ، شرح شواهد املغين ،ج ،الشاهد  6 
)مل يمسم قائل البيت (.695،ص 02شرح شواهد املغين ،ج

7 
.287، املغين ، ص 1120،ص 03احلديث يف صحيح البخاري ،ج 8 
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معم النحاة  ليــــت :/06 جيم
على أّن معناها التمين ، ولذلك فقد جاء عن بعضهم التأكيد 1

:" اعلم أّن )ليت(مل جتيء يف كالم العرب إاّل حرف متن   على معىن التمين فقط ، يقول املــالقي
، أما يف تعريف التمين فيقول األزهري :" هو طلبم ما ال طمع فيه أو ما فيه عمْسٌر ، فاألول حنو 2"

قول الطاعن يف الّسن )ليت الشباب عائٌد ( فإن عود  الشباب ال طمع فيه الستحالته ، و الثاين 
من مال حيمج  به ) ليت يل مااًل فأحمجَّ منه( وهذا يعين أّن جمال التمين يف حنو قول منقطع الرجاء 

 فال جيوز يف حنو :) ليت غًدا جييءم(. 3املمتنع و املمكن و ال يكون يف الواجب "
، وقد ذكر ابن يعيش  4الشائع بني النحاة أّن ليت تنصب االسم و ترفع اخلربعمــلــــهـا :-أ

يف حكاية لغة ع ز اهبا إىل بين متيم أّّنا تنصب االسم و اخلرب مًعا فتقول : ) ليت  حممًدا قائًما (
5. 

 وقد علل ابن يعيش عملها من وجوه هي : 
 اختصاصها باألُساء كما اختصت األفعال باألُساء . /1أ
 حرفني .أّّنا على لفظ األفعال إْذ أّنا على أكثر من  /2أ
 أّنا مبنية على الفتح كاألفعال املاضية . /3أ
أنه يتصل هبا املضمر املنصوب و يتعلق هبا كتعلقه بالفعل ويقول :" و ملّا كانت بينهما  /4أ

 .6أو اخلرب وهي مقتضية هلا مجيعها"وبني األفعال ما ذكرناه من املشاهبة كانت داخلة على املبتدأ 
أحكامها ،أّنا إذا اتصلت هبا )ما( ج از  يف االسم الذي بعدها ومن أحكــــام )ليــَت(:-ب

( مهملة ، وجيوز اإلعمال فتكون )ما( زائدة . أنْ   يكون مبتدأ فتكون )ليت 

                                                           
، شرح املفصل البن يعيش، 108،ص 04املربد، ج،، املقتضب 05، حروف املعاين للزجاجي ،ص 311،ص 02الكتاب ،ج1
  102،ص01ج

.298رصف املباين ، ص  2 
.212،ص 01على التوضيح، جاألزهري، شرح التصريح  3 

.298رصف املباين ، ص  4 
.102،ص01شرح املفصل ، ج 5 

.104، ص 01جاملصدر نفسه  6 
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، واشرتط الصّبان أْن يكون ممردفًا  1أْن حيذف خربها يف قوهلم : )ليت شعري(/1ب
اب أو جبواب هذا االستفهام جو هل قام زيٌد ؟ أي: ليت شعري باستفهام حنو : ليت شعري 

هي اخلرب على تقدير مضاف أي: ليت شعري جواب هذا حاصل ، وقيل مجلة االستفهام 
 2اإلستفهام 
 . 3اتصال )أّن( و معموليها هبا س ادًة م س د  معموليها حنو : )ليت أّنك قائٌم( زجوا /2ب
،هي حرف من حروف  4وتسمى )ال( التربئة ال النافية للجنس العاملة عمل )إّن(: /07

و رفــع اخلبــر ، يقــــول  مل فيها عمل )إّن( من نصب املبتدأاملعـــاين يدخــل على اجلملة االُسية فيع
 5"سيبويه :"و)ال( تعمل فيما بعدها فتنصب بغري تنوين ونصبها ملا بعدها كنصب )إّن( ملا بعدها"

ا، أي نفي مجيع أفراد اجلنس على سبيل وهي تفيد نفي اخلرب عن اجلنس الواقع بعدها نفًيا عام  
كان املعىن : ال واحــد وال  رجل  يف الّدار" االستغراق ال على سبيل االحتمال فإذا قلت : "ال

لألُساء ، و وجه أكثــر موجـوٌد يف الدار، واستحقت )ال( أْن تكون عاملة لشبهها بـ)إّن( الناصبة 
كذلك، وأّّنا نقيض )إّن( ألّن بتدأ و اخلرب، كما أّن )إّن(الشبه بينهما أّن )ال( تدخل هنا على امل
 .6أْن خيرج على حد ن ِقْيِضِه من اإلعراب " )ال( للنفي و)إّن( لإلجياب، وحق النقيض

 قد ذكرها األمشوين على النحو اآليت: :شروط عمل )ال( النافية للجنس7-1
 أن تكون نافية 

 وأن يكون منفيها اجلنس -
 يكون النفي نًصا  أن -
 أن ال يدخل عليها اجلار  -

                                                           

.278،ص01حاشية الصبان على شرح األمشوين،ج 1 
.278،ص 01، ج  حاشية الصبان على شرح األمشوين 2 

.278،ص01جاملصدر نفسه، 3 
.02،ص02حاشية الصبان ،ج 4 

.274،ص02سيبويه ، الكتاب ، ج 5 
.106-105، ص 01ابن يعيش ، شرح املفصل ، ج 6 
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 أن يكون اُسها وخربها نكرتني -
 1وأن يتصل هبا اُسها فال يفصل بينهما  -
قال سيبويه :" اُسها منصوب بدون تنوين وترك هذا  أحكام اسم )ال( النافية للجنس:7-2

("التنوين الزم ألّّنا جمعلت وما عملْت فيه مبنزلِة اسم واحد حنو  )مخسة عشر 
2 

من مبنًيا فمنهم وقال املالقي :" اعلم أّن النحويني اضطربوا يف هذا االسم الذي بعد )ال( 
يقول هو مبين معها ومنهم من يقول هو مبتدأ و منهم من يقول هو اُسها بغري تنوين ، و 

 .3غرّيته )ال( إىل النصب " األصل الصحيح أنه مبتدأ يف
 4جواز حذف اُسها يف حنو قوهلم )ال عليك ( و التقدير ال بأس عليك لكثرة استعماله 

 أحكام خبر )ال( النافية للجنس:7-3
اخلرب احملذوف يدل على زمان أو مكان حنو قولك )الرجل ( و)الشيء( تريد ال رجل يف  -

 5مكان وال شيء يف زمان 
 6حكمه الرفع-
ال جيوز تقدم اخلرب على االسم ولو كان ظرفًا أو جارًا وجمزوم وكثرة حذفه إذا عمِلم  -

7 
إذن نستنتج يف باب نواصب األُساء أّن املقياس السائد عند مجهور النحويني يف عمل : إّن 

ولعلَّ نصب املبتدأ ويسمى اُسها ، ورفع اخلرب ويسمى خربها ، ،وأّن وكأّن ولكّن، وليت 
النحويني ليسوا سواء يف النظر إىل هذا املقياس ،فهم وإْن اتفقوا أّّنا تنصب اُسها غري أّن 

 فقد اختلفوا يف خربها من جهتني :

                                                           

.359،ص04، املقتضب،ج275، ص02،الكتاب ج04،ص02حاشية الصبان على شرح األمشوين ، ج 1 
.274،ص 02الكتاب ، ج 2 

.266املالقي ،رصف املباين ، ص 3 
.295،ص 02الكتاب ،ج  4 

.275املصدر نفسه ،ص 5 
.292اجلىن الداين ،ص  6 

.28،ص 02، أوضح املسالك ، ج240مغين اللبيب ، ص ابن هشام ، 7 
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 اجلهة األوىل :راِفعمهم، واجلهة الثانية نصبمه و ناِصبمهم 
واختلفوا أيضا يف إمهاهلا ، ويف إعماهلا إذا اتصلت )ما( الزائدة هبا فذكر بن مالك :" أّن 

ع يف )إّّنا ( ، وهو قليل ، وذكر أّن الكسائي و األخفش ر و ي اهم عن العرب .اإل  عمال قد ُسِم
، 1و نمقل عن الكوفيني" أن )أ نَّ و أخواهتا( ال عمل هلّن يف أخبارهّن و إّّنا باق على رفعه "

 وعبارة الزجاجي يف )جمالسه( توحي بتفرد الكسائي هبذا املذهب حيث قال :" عملت إّن يف
وهذا مذهب  بتداء،الاالبتداء، وبقي اخلرب على حاله ،ألّن إّن ال تعمل يف اخلرب، فخربها خرب ا

 .2الكسائي"
ال ى االسم ، و و الفراء أّكد  هذا املعىن يف قوله :" و كان نصب إّن نصبا ضعيفا أنّه يقع عل

 .3يقع على خربه"
)إّن وأخواهتا( هو  اخلرب يف بابو الشاطيب ينقل عن الكوفيني قوال آخر" و هو أّن رافع 

 .4االبتداء"
مًعا بـ)إّن وأخواهتا(،و أجازه الفراء يف )ليت( اخلرب و أجاز بعض الكوفيني نصب االسم و 

 -كما سبق و أْن ذكرنا  -خاصة)لعل(
كما جند الفريقني خيتلفون يف عمل )ال( التربئة ، فعند البصريني يشرتط دخوهلا على نكرة ، 

،واختلف 5وم اجلحد ال يتصور يف املعرفةعندهم أْن تعمل )ال(يف معرفة ،ألّن عمو ال يصح 
إذا كان مفرًدا حنو : ) ال زيد  (   ل يف العلمــا أْن تعمــازا معً ــد فأجـــذا القيـــي هــالكسائي و الفراء ف

:) اهلل(، أو العزيز، أو واختلفا إذا كان العلم مضافًا للفظ أو مضــافًــا لــكنية حنو:)ال أب ا حممد(،

                                                           

.230،ص01م،ج1985-ه01،1405ابن السراج ، األصول يف النحو ،حتق د.عبد احلسني الفتلي،مؤسسة الرسالة،ط 1 
.103الزجاجي ، جمالس العلماء ، ص  2 

.311-310،ص 01الفراء ، معاين القرآن ،ج 3 
.229،ص01األزهري ، شرح التصريح ،ج 4 

.194،ص02مع ،جانظر اهل 5 
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وال عبد العزيز ،وال عبد الرمحان(فأجاز ذلك الكسائي، وجعله قياًسا و  الرمحان حنــو :) ال عبداهلل،
 .1عبد  اهللأنكره الفراء إالّ يف العلم املضاف للفظ اهلل، لكثرة استعماله ،إْذ يمقال لكل أحد :

رأى النحاة أّن أدوات معّينة ترتبط باملضارع اجملزوم فجعلوها "عوامل" جزمه ، وقّسم  ج/ الجــــزم:
 ابن عصفور هذه األدوات إىل نوعني :

:" باب ما وهي :مل ،وملّا ،والم األمر ،وال النهي ، قال سيبويه نوع جيزم فعاًل واحًدا،/1
 .2ليت يف األمر "والالم ا ،و ال،يعمل من األفعال فيجزمها و ذلك :مل ،وملّا 

حرفان: إذما ،وإْن ، و بقيتها  -اجلزاء وهي: ، و هي أدواتنوع جيزم فعلني مضارعني/2
 موضوع حبثنا. أُساء ليست

الفعل الثاين اجملزوم يف حنو قوهلم  ناألدوات اجلازمة عملني و عندهم أو الكوفيون مل مينحوا 

 ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئ:) إْن تـ قمْم أقمْم (و

 ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ

ىئ يئ ىئ مئ حئ جئ
 ، وغريمها، إّّنا جمزِم باجلوار، فقد قالوا :3

ر ، كما أنّه جمرَّ باجلوار"جمزوم باجلوا" الشرط جمزوم باألداة ، و اجلواب 
4. 

وهي حرف نفي وجزم ، وختتص بالفعل املضارع و تصرفه إىل  من احلروف الثنائية ، أوال: لــم:

ىئ ڀ ڀ ڀ ڀ پ يئ معىن املضي ، و تعمل فيه اجلزم حنو قوله تعاىل:
5
  

وإّّنا  و عملها اجلزم يف الفعل ،و بني الرماين سبب عملها اجلزم فقال:" مل من احلروف العوامل ، 
عملت اجلزم ، ألّّنا نقلت الفعل نقلني :نقلته إىل املاضي ،و نفته ، و من حكمها أْن تدخل على 

                                                           
،  195-194،ص02،السيوطي ،اهلمع ،ج170،ص02، أبوحيان ، ارتشاف الضرب ،ج406،ص 01ابن السراج ،األصول ،ج1

 .97-96،ص 02ه ،ج01،1390البغدادي، خزانة األدب ولب لسان العرب،دار صادر،بريوت،ط
.478،ص 01سيبويه، الكتاب ،ج 2 
.78سورة النساء ، اآلية:  3 

.254،ص 02الكافية ،جشرح الرضي على  4 
.03سورة اإلخالص ،اآلية:  5 
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، كأّن قائالً ، وهي نفي فعلاملستقبل فتنقل معناه إىل املاضي ، و ذلك حنو قولك :) مل يقمْم أمس(
وقد خ رج  قلت أنت :  ملَّا  قام ،قد  فقلت أنت : مل يـ قممم ومل خي ْرمْج ،فإْن قال: قام أو خرج،قال :

يـ قمْم وملَّا خي ْرمْج"
1. 

وبنّي أبو حيان معىن )مل( فقال :" )مل( لنفي ما  منقطع حنو :مل يـ قمْم زيد، معناه : إنتفى 
أّن )مل( و)ملّا( دخلتا على املاضي فقلبنا لفظه إىل 2ويه القيام فيما مضى وانقطع ، و مذهب سيب

أّّنما دخلتا على املضارع فقلبنا معناه إىل املضي،و كأّن سيبويه رأى أّن  3 ومذهب املربد املضارع
 .4اللفظ أسهل من تغيري املعىن "تغيري 

يقول املربد يف هذا السياق :" مل نفي للفعل املاضي و وقوعها على املستقبل من أجل أّّنا 
عل، فتقول مكّذبًا ، مل يفعل عاملة ، و عملها اجلزم ، و ال جزم إالّ للمقرب و ذلك قولك : قد ف

 .5فيت  أْن يكون فعل فيما مضى "ا نفإّنّ 

 ۋ ۋ ٴۇ يئه تعاىل :عليها فتفيد التقرير كما يف قولو جيوز دخول مهزة االستفهام 

ىئ ۅ ۅ
، وجيوز أْن يدخل حرف عطف كالواو أو الفاء بني مهزة االستفهام و)مل( كما يف 6

 ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئ:ىلقوله تعا

ىئ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ
 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ يئ:وله تعاىلوق 7

                                                           

. 109، ص 07،املفصل، ج43،ص 02،ينظر املقتضب ،ج111-100الرماين،معاين احلروف،ص 1 
.220،ص04الكتاب ، ج 2 
.185،ص 01املقتضب، ج 3 

-ه01،1405الرسالة طمؤسسة  عبد احلسني الفتلي بغداد، أبو حيان األندلسي ،النمكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان،حتق د.4
 .149، ص  1985

.185،ص01املقتضب ،ج 5 
.01، اآلية: الشرحسورة  6 

.109سورة يوسف، اآلية:  7 
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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

ىئ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ
1. 

"لو مل" و "إْن مل"، و ال يصح حذف "مل" و إبقاء  و ختتص)مل( مبصاحبة الشرط فيقال:
ضهما باختصاصهما بعالفعل بعدها جمزوما، كما ال يصح حذفه و إبقاؤها اللتزامهما وارتباطهما 

 .2ببعض ، فصار كشيء واحد "
ال عمل هلا فريتفع املضارع بعدها ، وانفرد )ثعلب( من بني الكوفيني  مل" مملغاة،" تكونقد 

و رفع املضارع بعدها محال على )ال( و أنشد لذلك قول هبذا املذهب ، فذكر جواز إمهال )مل(،
 الشاعر:

 يوم الصليفاِء لم يوفون بالجار            لوال فوارُس كانوا غيرهم ُصبرا
ثعلب قد ح ر م  )مل( من عملها األصيل يف جزم الفعل املضارع فاللحياين قد منحها عمال إضافيا ، 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ يئقراءة لغة ، و محل عليهو هو نصب املضارع ، و حكا أّن ذلك 

ىئ
3 

 .5:" وليس ذلك ِمّا يلتفتم إليه"وقد ر دَّ أبو حيان ما ذكره اللحياين بقوله 4بنصب نشرح "

قال بنصب املضارع بـ)مل( )ابن مالك ( فقد ذهب يف شرح الكافية إىل أّن )مل( قد و ِمّْن 
تكون ناصبة للفعل قال:" زعم بعض الناس أّن النصب بـ)مل( لغة اغرتار بقراءة السلف حنو قوله 

                                                           

.260سورة البقرة، اآلية:  1 
. 17القرآن الكرمي ، ص  يفمعجم حروف املعاين  2 

.01، اآلية:   الشرحسورة  3 
.488، ص08،البحر احمليط، ج181أبو حيان ، تذكرة النحاة ، ص 4 
181أبو حيان ، تذكرة النحاة ،ص 5 
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تعاىل :" أمل نشرح  لك صدرك " بفتح احلاء، وهو عند العلماء حممول على أّن الفعل مؤكد بالنون 
مث حمذفت "اخلفيفة ففتح هلا ما قبلها،  

1. 
ـــا :ثانيا :  حرف يشبه )مل( من حيث وظيفتها النحوية يف جزم الفعل املضارع و قلب لَــم 

بـ)ملّا( أبل  من  إال أن النفي املاضي ، ومن حيث معناها يف النفي بال إىلــزمانه من احلال واالستق
فهي لنفي التوقع ، كما تشبه )مل( يف  لى نفي الفعل متصال بزمن احلال،النفي بـ)مل( ألّّنا تدل ع

 وتنفرد )ملّا( عن )مل( يف أمور منها : 2ام عليها "ز دخول مهزة االستفهجوا
و الوقف عليها ، حنو :)قاربتم املدينة و ملَّا (، أي وملّا أدخلها،  جواز حذف جمزومها/ 1

 وال جيوز هذا احلذف يف )مل( .

ىئ ہ ہ ہ ہ ۀ يئ:ىــجواز توقع ثبوت جمزومها ، حنو قوله تعال/ 2
،أي إىل اآلن 3

 ما ذاقوه و سوف يذوقونه .
بعكس )مل( لوجود معىن الشرط يف أصل )ملّا(، وال جيتمع  امتناع اقرتاّنا بأداة الشرط ،/ 3

فيقال فيها : )إن مل تـ ْفع ْل(" عنصرا الشرط مًعا ، فال يقال :" )إْن ملّا تفعْل( أّما )مل(
4. 

من النحاة إىل أّن )ملّا( اجلازمة هي )مل( دخلْت عليها )ما( فأخذت من األوىل ويمشري عدٌد 
 ثانية خاصيتها يف استمرار النفي .وظيفتها يف اجلزم ، و من ال

ولكن بعض احملققني يرفضون القول بالرتكيب ، ويعتربون )ملّا( وحدة لغوية واحدة غري مركبة 
)مل( فيتم بـ)ملّا(نقل الفعل يف معناه إىل الزمن  املعىن الذي تفيده غري وضعت لتفيد معىن آخر

، و هذا يبدو اليت تنقله إىل املاضي املنقطع( املاضي غري املنقطع وهذا أهم فرق بينها وبني )مل
 واضًحا إذا قابلنا بني املثالني: 

 )مل حيضر(، ومعناه : مل حيضر، وقد انقطع الرجاء يف حضوره. -
                                                           

 1 80ابن مالك،شرح الكافية ،ص 
، 938د.حممد حسن الشريف ، معجم حروف املعاين يف القرآن الكرمي ،ص 2 

. 08:سورة ص،اآلية 3 
939معجم حروف املعاين يف القرآن الكرمي ،ص 4 
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 ) ملّا حيضر(، و معناه: مل حيضر ، و ما زال الرجاء قائماً  -
 فيها مازال احتمالفاحلدث  "وهذا ما تفيده اآليات اليت قامت فيها )ملّا( بوظيفة اجلزم،

 .1"وقوعه كبريا
وذكر املرادي:" )ملّا( اليت مبعىن )إالّ(، وهلا موضعان: أحدمها بعد القسم حنو:)ناشدتمك   

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ يئ باهلل ملّا فعلت(. وثانيهما بعد النفي ، ومنه قراءة عاصم ومحزة

ىئ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ
 أي كل ذلك إالّ متاع احلياة الدنيا . 2

ليلة االستعمال يف كالم وهي ق والكسائي، اليت مبعىن )إالّ( حكاها اخلليل ،وسيبويه،"و ملّا 
أنّه جيوز أن نقول: مل يأت من القوم ملّا أخوك، ومل أرى من زعم أبو القاسم الزجاجي العرب ،و 

يف كالم وينبغي أْن يتوقف يف إجازة ذلك حىت يرد  وإاّل زيداً، قيل: القوم ملّا زيداً، يريد إاّل أخوك،
 3العرب ما يشهد بصحته "

من أقسام الالم العاملة ، الم اجلزم ، وتسمى الم األمر أو الم الطلب ، : الم الجزمثالتا :

زم الفعل املضارع بعدها حنو قوله تعاىل:  ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ يئو جيم

ىئ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ
،" و النحويون 4

، وابن مالك يسميها الم الطلب ، و قّسموها حبسب 5م األمر( ألنّه األصل فيها "يسموّنا )ال
 مرتبة الطالب باإلضافة إىل املطلوب منه إىل ثالثة أقسام :

                                                           

.195-194د. عمايرة ، التحليل اللغوي، ص  1 
.35سورة الزخرف، اآلية: 2 

.594لداين ، ص اجلىن ا 3 
.07سورة الطالق ، اآلية:  4 

.58-57،ص04شرح التسهيل ،ج 5 
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 ايل إىل الداين كقوله تعاىل:" لينفق ذو سعة من سعته"إذا كان الطلب من الع / الم األمر:1

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ يئ:الداين إىل العايل حنو قوله تعاىل الطلب من إذا كان / الم الدعاء:2

ىئ ڦ ڦ ڤ
1 

،كقولك لزميلك )لتقرأ لنا القصيدة(،قال  إذا كان الطلب بني متساويني / الم االلتماس:3
 .2اىل و الشعر و منثور الكالم ""وهي كثرية يف كتاب اهلل تع الزجاجي:

املضارع فتجزمه و ختصصه للمستقبل و يكثر و هذه الالم ختتص بالدخول على الفعل 
املبين للمعلوم حنو قوله  وعلى املخاطب:)ليكرم الضيف(،دخوهلا على فعل الغائب حنو قولك

م األمر ، وذلك حنو قولك:) ماين:" و أّما اجلازمة فالر ...(. قال الولتكن منكم أمة تعاىل)
عليها أْن تدخل على فعل الغائب، و ذلك حنو قولك )لتـمْعن  حباجيت(، و   و الغالبزيد(.ليقم

 3(كذلك فعل املتكلمني حنو قولك:)لتقم ولتخرج
 يعلل العمكربي عملها الختصاصها و يقول:" إّّنا جازمة ألمرين: 

 ثقله به . األّول: أّّنا أحدثت يف الفعل معىن زاد-
 : أّن األمر طلب وهو غر  األمر فأشبهت المه الم املفعول له وتلك جارّة فيجب الثاين-
 

،أما بالنسبة حلركتها فهي 4ألفعال نظري اجلّر يف السماء"أن تكون جازمة  ألّن اجلزم يف ا
الكسر، قال الصبان مبينًا حركة الالم الطلبية:" حركة الالم الطلبية الكسر، و فتحها لغة ،و جيوز 

ها بعد الواو  و الفاء و مث ، وتسكينها بعد الواو و الفاء أكثر من حتريكها ن وليس تسكين
 . 5خالفاً ملن زعم ذلك "بضعيف بعد )مث( و ال قليل و ال ضرورة 

                                                           
 .77سورة الزخرف، اآلية: 1
 .88م، ص 1980، 01عبد اهلادي الفاضلي، دار القلم بريوت، لبنان ،ط .د الزجاجي ، الالمات ، حتقق،2
.57الرماىن، معاين احلروف ،ص  3 

.29،ص 02م،ج01،1995دار الفكر،دمشق،ط غازي  تار طليمات، ،حتق،العكربي، اللباب يف علل البناء و اإلعراب  4 
.04، ص 04حاشية الصبان ،ج 5 
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ويرى سيبويه أنّه جيوز اجلزم بالم مضمرة يف الشعر ، و ذكر ذلك يف قوله:" واعلم أّن هذه 
األمر و النهي وذلك قولك: ال يقطع اهلل ميينك، وليجزيك اهلل الالم، وال يف الدعاء مبنزلتها يف 

هوها بأْن إذا خرياً، واعلم أّن هذه الالم قد جيوز حذفها يف الشعر، وتعمل مضمرة كأّنم شب
 .1أعملوها مضمرة"

 و يوافق ابن عقيل هذا الرأي إذ يقول:" و الصحيح أّن حذف الم األمر وإبقاء عملها ال
 .2يف الشعر" جيوز مطلقاً إالّ 

 3و إبقاء عملها إالّ يف ضرورة"وال جيوز إضمار الالم و قال ابن عصفور:" 
الم اجلزم وذلك  إضمار جيوز النحاة إذ يرى أنّه ال أّما املربد فقد خالف سيبويه ومجهور

يزون ، و يستشهدون على ذلك، فال أرى هذه الالم للشاعر إذا اظطر إضمار بقوله:" والنحويون جيم
ال تمضمر، و أضعفها اجلازمة ، ألّن اجلزم يف األفعال نظري ذلك على ما قالوا، ألّن عوامل األفعال 

 .4األُساء" يف اخلفض
الالم ، ذهب الكوفيون إىل أّن فعل األمر معّرب جمزوم و عامل جزمه  جزمها لفعل األمــر:-

ألنّه مأخوذ مــن الفعل املضارع املقتـرن بالالم  فالالم كما تعمل اجلزم يف الفعل املضارع تعمل اجلــزم 
الزجاجي :" و امجع النحويون من البصريني و الكوفيني على أّن الفعل إذا يف فعــل األمر ، قال 

)ليذهب زيد( و)لرتكب يا ك لغائب كان أو حلاضر كقول ت عليه هذه الالم كان جمزوما هبا،دخل
عمرو( مث اختلفوا يف فعل األمر للمخاطب إذا كان بغري الالم كقولك )اذهب يا زيدم( و)اركب يا 
عمرو( ، فقال الكوفيون كّلهم:" هو جمزوم أيضا بإضمار الالم ، ألّن أصل األمر أْن يكون بالالم 

من شأن العرب ختفيف ما يكثر يف  ، ولكن كمثـمر  يف الكالم فحذفت الالم و منه أضمرت ألّن 

                                                           

.08، ص03الكتاب، ج  1 
.124،ص 03ابن عقيل ،املساعد ، ج 2 

.88،ص 04ينظر شرح الكافية ، البن احلاجب ،ج 3 
.251-250،ص01، وينظر املغين ج131-130،ص02املقتضب ،ج 4 
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ـم يقـع فيه لبس،فتقدير قوهلم :)اذهب يا زيد( كالمهم وحذفه السيما إذا عر ف موقعــه ولـ
 .1و عندهم جمزوم بإضمار الالم ")لتذهب يا زيدم(، هذا أصله، مث حذف و أ ضمرت الالم، فه

األنباري لقول و دليل كل من الفريقني يف  و قـــال البصريـــون كلهم : أنّـــه مبين ، وعر  ابن 
 .72املسألة  كتابه اإلنصاف:

 حمتًجا مبا يأيت: الكوفيني  يرأفقد تبىن أما ابن هشام يف )املغين( 
 أّن األمر يعين حقه أن يؤدي باحلرف. -
أّن الفعل إّّنا وضع لتقييد احلدث بالزمان احملصل و كونه أمرًا أو خربا خارج عن  -
 مقصوده.
 أّن األمر أخو النهي و مل يدل على النهي إالّ باحلرف. -
 أّن العرب قد نطقوا بذلك األصل كقوهلم :  -

 االمسلميــــــن وائـــجَ ي حَ ضِ لتقْ  يْ كَ             ريــش  قُ  رِ يْ خَ  نَ لتُقــــْم أنت يا بْ 
واضربوا واضريب، كما تقول يف اجلزم )أي باحلذف( و  قولك:" اغز، واخش، وارم،واضربا، -

 2البناء مل يعهد كونه باحلذف "
و هذه األدلة اليت ساقها ابن هشام اسـتـنتاجيـــة اعتربت أّن األمر معىن إنشائي فحقــه أْن 
يؤدي باحلرف قياسا على املعاين اإلنشائية األخرى كالتمين و النداء، وأّن األمر طلب متامــا  

 قاس عليه األمر.يالنهي يـمـد لم عـليه باحلرف، فو النهي، ك
لفعل املضارع، و خيلصه لالستقبال، حنو قوله حرف طليب جيزم ا الناهيــة: /ال رابعا:

ىئ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ يئڤعاىل:ت
، و يتحقق 3

 ې ې يئالنهي إذا كان الطلب موجًها إىل من هو أدىن درجة، و ت رِدم للدعاء حنو قوله تعاىل:

                                                           

.91-90المات،صأبو القاسم الزجاجي ، ال 1 
227،ص01ابن هشام ، املغين، ج 2 
.07سورة القصص، األية:  3 
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 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې

 ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ

ىئ مت خت حت جت يب
، وهي جتزم الفعل 2ة "، لذلك قال بعضهم:" )ال( الطلبي1

 املضارع بشرطني :
 ة./ أن ال يفصل بينهما فاصل إالّ شبه اجلمل1
 غري جازمة .سبقت بأداة شرط أصبحت نافية / أن ال تسبقها أداة شرط ، فإْن 2

فتكون  قال سيبويه مبينا أّن )إْن( تفيد اجملازاة :" أما )إْن( الشرطيــة:/ إنْ  خامسا:

 ڀ يئعــّز وجـــل–وتكون )أْن( يبتدأ ما بعدها يف معىن اليمني و يف اليمني كما قال اهلل  للمجازاة،

ىئ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
ىئ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ يئو 3

4"5. 
بن يعيش أّن )إْن( الشرطية هي أم الباب، و لذلك اتسع فيها ما مل يتسع يف غريها او بني 

للزومها هذا املعىن و عدم خروجها بالفصل بينها  وبني جمزومها فقال:" اعلم أن)إْن( أم هذا الباب 
من  عنه إىل غريه، ولذلك اتسع فيها، وفصل بينها و بني جمزومها االسم حنو قوهلم: إْن اهلل أمكنين

، و قد يقتصر عليها و يوقف عندها حنو قولك: ضل خلف فالن و إْن، أي و إْن   فالن فعلتم
كان فاسًقا و ال يكون مثل ذلك يف غريها ِمّا جيازي به و تدخل على مجلتني تربــط إحدامها 
باألخرى ، و تصيــرمها كاجلملة ، حنو قولك:)إْن تأتيين آتك، و األصل:) تأتين آتيك( ، فلما 

كالًما حىت باألخرى حىت لو قلت: )إْن تأتيين وسكت  ال يكون  دخلت )إْن( عقدْت إحدامها 

                                                           

.286سورة البقرة ، األية:  1 
.300اجلىن الداين ،ص  2 

.04سورة الطارق، اآلية:  3 
.32سورة يس، اآلية:  4 

.152،ص03الكتاب،ج 5 
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 يفيد أحدمها إاّل مع الذي ال بد له من اخلرب، وال تأيت باجلملة األخرى، فهو نظري للمبتدأ
 .1اآلخر"

 ڇ يئوذكر الزركشي من معاين )إْن( أْن تكون شرطية و هو الكثري فيها حنو قوله تعاىل:

 ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ىئ ک ک
ان ماضًيا،  ـــل له و إن كــص الفعــال، و أّّنا ختلــ، و من أحكامها أّّنا لالستقب2

أكرمك ، و معناه : إْن تكرمين ، و أّما قوهلم : إْن أكرمتين اليوم فقد  :)إْن أكرمتينكقولك

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ يئأكرمتمك أمس، وقوله تعاىل:

ىئ
قبل لإلخبار بذلك و إن ثبت كان قميصه قمّد من ،فقيل : معىن )أكرمتين اليوم ( يكون سبًبا 3

ال  ، وذكر ابن عقيل :"أّن )إْن( تقتضي الربط من غري إشعار بزمن و4يكون سبًبا لإلخبار بذلك"
 .5شخص و ال مكان و ال حال "

أضاف الفراء يف )معانيه( إىل معىن )إْن( و هو الشــرط معىن الدعـــاء ومحـــل عليه قوله  هذا  وقد

ىئ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ يئتعاىل:
 ، ولذلك قيل بعده6

و كأّنك  ، و معىن األمر يف حنو قولك للعبد:) إالّ تطْع تمعاقْب( فيقول: إذا أطيعك ،()فاستجاب
 .7قلت له: أطع فأجابك 

من احلروف الرباعية ، و هي حرف شرط جازم لفعلني مضارعني ، األول يسمى إْذَمـــا :سادسا :
 فعل الشرط و الثاين : يسمى جوابه ، حنو قول الشاعر:

                                                           

.156،ص08ابن يعيش، شرح املفصل،ج 1 
.29اآلية:  سورة األنفال، 2 

.26يوسف، اآلية:  سورة 3 
.215،ص04الربهان يف علوم القرآن ،ج 4 

ساعد ج
م
.74،معاين احلروف للرماين،ص292،النمكْت احلسان أليب حيان،ص29،ص01،وينظر املغين ،ج133،ص03ينظر امل 5 

. 33سورة يوسف، اآلية:  6 
.44،ص02الفراء ، معاين القرآن،ج 7 
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 1آتيـــا  رُ مُ أْ إيّاُه تَ  نْ به تـُْلِف مَ       رُ إْذ ما تأِت ما أنت آمِ  و إّنكَ 
االُسية و صارت حرف  ارمكبْت مع )ما( ففارقته:" أّن )إْذ( 2هــويــب سيبـــمذهها :ــــحكم-

 شرط مثل )إْن(.
ا وم ْن  4و أبو علي الفارسي 3وأما ابن السراج حذوهم فريون أّن إُسيتها باقية مع ح ذ 

 .الرتكيب، و أّن مدلوهلا من الزمان صار مستقبال بعد أْن كان ماضًيا

ازاة ، وهو من معاين احلروف ، و املربد )إذما( بعد الرتكيب : معىن اجمللاجملمع عليه و املعىن 
وافق سيبويــه فيما ذهب إليه حول حرفية )إذما( و مدلولــها فقـــال:" هذا باب اجملازاة و حروفها 
وهي تدخل الشرط فمن عواملها من الظروف : )أين ، مىت، أىّن ، حيثما( و من األُساء : )م ْن، 

ت مبعىن ) إْن ، إذما( ، و اجملازاة بـ) إذما ( قولك: اليت جاءما، أي، و مهما(،   ومن احلروف 
ال اجملازاة إاّل ما كان من حيثما و إذما ،فإّن )ما( فيهما الزمة و كذلك حروف  ،تأتين آتيكإذما 

 .5يكونان للمجازاة إالّ هبا"

ما ذكرناه سابًقا إذ يقول :" )إذما( باقية على املقتضب خيالف يف  لكن ظاهر كالم املربد
فإّنا صارت  ، و)ما( كــافة هلــا عـن طلب اإلضافة مهيئة للشرط و اجلزم،كما يف حيث،هايتاُس

 .6قبـل وجازمة "عىن املستمببـ)مـا( 
، وِمّا سبق ذكره من أراء النحاة حول حرفية )إذما( و إُسيتـها أرّجـح الـرأي القائـل حبـرفيتها

ذلك أّن خواص احلرفية موجودة فيها ، فهي ت ؤثر يف األفعال كسائر حروف النصب و اجلزم ، كما 
 أّن ترجيحي حلرفيتها يرجع إىل أّنين مل أجد دليال قاطًعا على إُسيتها .

                                                           

.29،ص 04ابن عقيل ،ج 1 
.57،ص03الكتاب، ج 2 

.159،ص02السراج،األصول، جابن  3 
.1112-1111،ص02الفارسي ، املقتصد ،ج 4 

.47-45،ص02املقتضب،ج 5 
.47املصدر نفسه،ص 6 
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ذهب إىل ذلك بعض الكوفيني و أبو عبيدة ، و قال )أْن( تكون جازمة، :الجــزم بــأنْ  سابعا:
هبا ، و دوّنم العرب ينصبون بـ)أْن( و أخواهتا الفعل ، و دوّنم قوٌم يرفعون  فصحاء:" 1الرؤاسي

 2قوٌم جيزمون هبا"
وابن مالك ذكر أّن هناك قوٌم جيزمون بـ)أْن( و هم بعض الكوفيني ويرى هو عدم اجلزم هبا ، وقد 

جيزمم هبا خالفًا لبعض الكوفيني"أشار إىل ذلك بقوله:" و ال 
أّن مستند الراوي يف ذلك  ، و عنده3

 يف الشعر من حنو قول الشاعر :اء ما ج
 مــا هيــا ال تــدري عــزيزةٌ  من الحــاجِ           حاجــةً  تمــاني عزيزةً ال كِ طَــ  دْ قَ لَ 

 4ا          فتتــركـــها ثقــالً عـــلــّي كــما هــيــــــا هَــ دْ ُأحـــاذُر أْن تعــلـــْم بــها فترُ 
 5وال حجة يف ذلك جلواز كونه سيكون وقف للضرورة ال سيكون إعراب "

أّن من 7وأخرى عن اللحياين  6حكا أبو حيان مرّة عن الكسائي الجزم بـ) لــْن(: ثامنا:
العرب من جيزم بـ) لْن( ، إاّل أّن أبا حيان ردهم ، و جعله شيًئا ال يلتفتم إليه ، وهو عكس 

ينبغي أاّل يلتفت إليه هو كالم أيب حيان يف )مل( و)لن( مًعا، إْذ ال مينع املعروف عند الناس . وما 
اورها على املوضع الواحد من دون أن و جت أن يكون ذلك من قبيل تعاصر احلركات اإلعرابية،

 .8اإلعرابية األخرىتدل عليه احلركة  يكون ألي حركة معىن مغاير ملا

                                                           

 1الرؤاسي : هو أبو جعفر حممد بن احلسني أستاذ الكسائي، و أول من وضع كتابا يف النحو من الكوفيني.
.84-82،ص01بغية الوعاة،ج 2 

اة الكوفة و البصرة،ص،،ينظر ائتالف 14-13،ص04شرح التسهيل ،ج .141النمصرة يف اختالف حنم 3 
،حاشية الصّبان 211م،ص2015-ه02،1437شرح ديوان مجيل بن معمر ،حتق،عدنان زكي درويش،دار العزة والكرامة للكتاب،ط4

ذهب . و الشاهد يف البيت: "أ ْن تـ ْعل ْم "حيث جزم  الفعل املضارع بعد أْن على م550ص03،خزانة األدب،ج285،ص03،ج
 الكوفيني ، و اجلمهور مينعه و يعتربون سكون املضارع ضرورة و ال جزم فيها . 

اة الكوفة و البصرة،ص14-13،ص04ابن مالك ، شرح التسهيل ، ج  5 82،84، وينظر ائتالف النمصرة يف اختالف حنم
.483أبوحيان ، تذكرة النحاة ،ص  

..483املصدر نفسه،ص 6 
.488،ص08،ج ،البحر احمليط181املصدر نفسه ،ص 7 
.77ظاهرة اإلعراب يف اللهجات العربية ،ص،انظر ّناد املوسى 8 
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 الجـــّر:/د
نظرًا الهتمام اللغويني و النحويني هبذه احلروف تعددت : حروف الجر وتعدد مصطلحاتها-

مصطلحاهتم هلا ، فمنهم من ذكرها مبصطلح حروف اجلّر و منهم من ذكرها مبصطلح حروف 
اإلضافة أو حروف الصفات ، و منهم من ذكرها مبصطلح حروف املعاين و منهم من تناوهلا 

 البصريني يقول ابن هشام : ضمن األدوات . أّما مصطلح حروف اجلّر فهو من وضع
 " تسمية هذه احلروف حبروف اجلر هي تسمية البصريني ، و وجهها أّّنا جتّر األُساء اليت تدخل 

وازم ، و ـروف باجلـر من احلــوًعا آخــو نــعليها ، و ذلك كما ُّسو حروفًا أخرى بالنواصب ، و ُسّ 
أحيانًا اخرى، ووجه  وف الصفات(ر ّنا )حالكوفيون يسموّنا )حروف اإلضافة( أحيانًا ، ويسّمو 

التسميةاألوىل من هاتني التسميتني أّّنا تضيف الفعل إىل االسم، أي تربط بينهما ، ووجه التسمية 
 .1ا "الثانية أّنا حتدث يف االسم صفة من ظرفية أو غريه

معىن الفعــل إلــى و وضح السيــوطي ذلك بقــوله :" قــال ابن احلــاجب يف ذلك ألنــها جتــّر 
االســم ، و قــال الــرضي: بــل ألنــها تعمــل إعــراب اجلــّر ، كما قيل : حروف النصب و حروف 

، ووضح ابن يعيش السبب يف كوّنا جارة و ليست رافعة أو جازمة بقوله 2"اجلزم وكذا قال الرضي
ألفعال قبلها ، ألّنم أرادوا :" وجعلت تلك احلروف اجلارة و مل تفض إىل األُساء النصب من ا

الفصل بني الفعل الــواصل بنفســه وبيــن الفعــل الــواصل بغيـــره ليمتــاز السبب األقوى من السبب 
األضعف وجعلت هذه احلروف جارة ليخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد الفعل القوي وملا امتنع 

إىل لوا استبّد به الفاعل واستوىل عليه و لذلك عد النصب ملا ذكرناه مل يبق إاّل اجلّر ألّن الرفع قد
اجلّر ، ألّن اجلّر أقرب إىل النصب من الرفع ألن اجلّر من  رج الياء و النصب من  رج األلف 

 . 3أقرب إليها من الواو..."

                                                           
 .03، ص03أوضح املسالك إىل ألفية بن مالك ،ج1

.153،ص04مهع اهلوامع،ج 2 
.09-08،ص08شرح املفصل ألبن يعيش ، ج 3 
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 1صفات أحيانا أخرى إىل الكوفينيو يرجع مصطلح حروف اإلضافة أحيانًا ، و حروف ال
هبا الفعل أّنا الوسيلة اليت يتمكن  –أي حروف اإلضافة  –و وجه املصطلح األول منهما 

األضعف الذي ال يقوى بنفسه على إاّل فضاء إىل ممباشرة االسم التايل له ، فهي بذلك تضيف 
يف  )مررتم بزيد( فإّنا أضفنا املرور إىل زيد بالباء، و إذا قلنا )أنت الفعل إىل االسم ، فإذا قلنا

 الدار( فقد أضفنا الكينونة يف الدار إىل الدار ب)يف( وما إىل ذلك...
ضعفت عن جتاوز الفاعل إىل أفعاٌل وقد عرب ابن يعيش عن ذلك بقوله :" ومن األفعال 

عجبت و مررت املفعول فاحتاجت إىل أشياء تستعني هبا على تناوله و الوصول إليه وذلك حنو :)
 فعالأو مررت جبعفرًا أو ذهبت حممًدا مل جيز ذلك لضعف هذه األ وذهبت لو قلت: عجبت زيًدا

، فلما ضعفت هذه األفعال عن الوصول  اإلستعمال عن إفضائها إىل هذه األُساء يف العرف و
إىل  إىل األُساء رفدت حبروف اإلضافة وجعلت موصلة هلا إليها فقالوا : " عجبتم من زيد ونظرتم 

الصفات أّنا تـــقع صفــات ملا قبـــلها من النكرات أو أّنا حتدث  حبروف ، ووجه تسميتها2عمرو"
)جلسنا يف البيت ( دلت "يف" على أن البيت وعاء  يف االسم صفة من ظرفية أو غريها، فبقولنا

 .3" للجلوس
إىل دالالهتا على معىن يف غريها للتفرقة بينها وبني حروف  فيشريأما مصطلح حروف املعاين 

تدخل يف بنية الكلمة  " و القصــد من اإلتيــان هبا هنا أّنا مقّوية و موصلة ملعاين  املباين اليت
 .4 الفعل إىل األُساء بعدها " األفعال قبلها أو ما هو يف معىن

يف وكوّنا أداة من األدوات فهي من مصطلحات الكوفيني ، وهي تشرتك مع غريها من األدوات 
له :"هو أنه ال يقصدم هبا يف األساس معىن معجمي ، أي أّنا  هم عرّب عنه "متام حسان" بقو م أمر

                                                           

03،ص03أوضح املسالك ،ج 1 
.08،ص08شرح املفصل ، ج 2 

.153،ص04مهع اهلوامع،ج 3 
لعربية دراسة حنوية يف ضوء علم اللغات السامية املقارن، أ .د عمر صابر عبد اجلليل ،جامعة القاهرة ، دار الثقافة حروف اجلر يف ا4

 م 2000-ه1420، 01العربية ، ط
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كما يقول النحاة ال تدل على  معىن يف نفسها كما يدل االسم و الفعل ، ولكنها تدل على معىن 
اجلرـ يف موضع  ـ اليت منها حروف ةوأضاف متام حسان عن األدا1ظيفي هو معىن الربط السياقي"و 

يؤدي معىن التعليق، و العالقة اليت تعرب عنها األداة إّنا تكون آخر قائال إّنا "مبىن تقسيمي 
 .2األجزاء املختلفة من اجلملة"بالضرورة بني 

و تتضح منزلة حرف اجلر من خالل الوظيفة النحوية يف اجلملة ، فهو يقوم مقام جزء من االسم 
الوسيلة اليت  كونهمن حيث كونه و ما بعده يف موضع نصب ، و مقام جزء من الفعل من حيث  

ويوضح ابن يعيش تلك  3ا يف مقام اهلمزة و التضعيف "فصار هبذ ،يتعدى هبا الفعل األضعف
و االسم على االسم اجملرور فيكون موضع احلرف اجلار  املنزلة بقوله:" إّن حرف اجلّر إذا دخل

أن عربة الفعل املتعدي حبرف اجلر عربة :أحدمها  ،اجملرور نصبا بالفعل املتقدم يدل على ذلك أمران
ما يتعدى بنفسه إذا كان يف معناه أال ترى أن قولك مررت بزيد  معناه كمعىن جزت زيًدا وانصرفت 

منصوب فكذلك ما  عن خالد كقولك جاوزت خالًدا فكما أن ما بعد األفعال املتعدية بأنفسها 
واحد إاّل أّن هذه األفعال ضعفت يف  كان يف معناها ِمّا يتعدى حبرف اجلّر ألن االقتضاء

األمر اآلخر( من جهة اللفظ فإنك قد تنصب ما عطفته على االستعمال فافتقرت إىل مقــّو )و 
 اجلار و اجملرور حنو قولك مررت بزيد وعمرًا و إن شئت و عمرو باخلفض على اللفظ و النصب

، فهذا يؤذن  باخلفض الظريفِ بالنصب و  حنو مررت بزيد الظريف  ،وكذلك الصفة  على املوضع
بأّن اجلارم و اجملرور يف موضع نصب ولذلك قال سيبويه:" إنك إذا قلت مررتم بزيد  فكأّنك قلت 

 .4أْن يستعمل  بغري حرف جّر لكان منصوبًا" " مررت زيًدا " يمريدم أنّه لو كان ِمّا جيوز

                                                           

.33م،ص1973.اهليئة العربية العامة للكتاب،القاهرة،اللغة العربية معناها ومبناهامتّام حّسان ،  1 
.125، ص املصدر نفسه 2 

.33صابر عبد اجلليل، حروف اجلر يف العربية دراسة حنوية  يف ضوء علم اللغات السامية املقارن ،صد.عمر  3 
.10-09،ص08شرح املفصل ،ج 4 
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وهلذه اخلاصية املميزة ملثل هذه احلروف فقد خصت بوظيفة التعليق يف كوّنا األداة اليت 
، وقد وضح ذلك ابن يعيش يف قوله :" إنه  الذي بعدها االسمقبلها إىل الفعل الذي توصل معىن 

 .1ليس يف الكالم حرف جّر إالّ وهو متعلق بفعل أو ما هو مبعىن الفعل يف اللفظ و التقدير "
وبيان املعىن األصلي لكل حرف منها ، أما املعاين اليت  أحاول دراسة معاين حروف اجلّر،وس

 تتمدد و تتوسع إليها هذه احلروف فيأيت بياّنا يف املبحث املتعلق بظاهرة اإلنابة .
تقول تفيد انتهاء الغاية ، يقول سيبويه :" وأما )إىل( فمنتهى البتداء الغاية أوال: "إلــى": 

 .2إىل كذا" من كذا
"و)إىل( معارضة ل)ِمْن( دالة على انتهاء الغاية   و يمشري ابن يعيش إىل عالمتها بقوله:

 .3سرتم من البصرة إىل بغداد " ك:كقول

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ يئزمانية حنو قوله تعاىل: اإمّ الغاية هنا و 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ

ىئ ڱ
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ يئمكانية حنو قوله تعاىل: اإمّ و ،4

ىئ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
 ڃ ڄ ڄ يئو قوله تعاىل 5

ىئ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ
و املعىن أّن جهّنم هي غاية حشرهم  6

وقوله "إىل جهّنم" هي غاية حشرهم " ومنتهـــاه فـ)إىل( على معناها املتبــادر كما قال األلـــوسي
و املعىن أّّنم جيمعون فيها ، و اآلية  : مبعىن "يف" ، و قيل ومنتهاه فإىل على معناها املتبادر، 

ّنم ـ كالتوكيد ملا قبلها ، فإّن الغلبة حتصـــل بعــدم االنتفـــاع باألموال و األوالد ، و احلشـر ـ إلــى جه
                                                           

.09،ص02شرح املفصل ،ج 1 
 .139،ص04، وانظر املقتضب،ج231، ص04سيبويه ،الكتاب،ج2

.14ص08شرح املفصل ،ابن يعيش،ج 3 
.187سورة البقرة, اآلية: 4 

.01اإلسراء،اآلية: سورة  5 
.12سورة آل عمران،اآلية:  6 
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وهذا أصل معانيها يقول املرادي موافًقا بذلك ابن هشام:" إىل حرف جّر  1مبدأ كوّنم وقوًدا هلا "
 .2ها"انيمع ول : انتهاء الغاية يف الزمان و املكان ، وغريها ، و هو أصلاأل ملعان مثانية : ردم ي  ،

قول ـر و املضمر. يــاهــر الظــهــــي من حــروف اجلــّر األحــادية مبين على الكسر، جيثـانيــا: البــــاء: 
 تص باالسم ، مالزم لعمل اجلّر ، وهي ضربان : زائدة وغري زائدة ، ذكر  :" الباء حرفاملرادي

 :3"النحويون هلا ثالثة عشر معىن 
تصر سيبويه على هذا ، و كل املعاين راجعة إليه و لذلك اقأصل معانيها هو و  /اإللصاق1

ابن يعيش وابن هشام رّد إليه كل معانيها على اإلطالق ، وتبعه يف هذا املعىن املربد و املعىن فقط و 
 و غريهم من النحاة.

لإللــزاق و االختالط و ذلك وبنّي سيبويه معىن باء االلصاق فقال :" وباء اجلّر إّّنا هي 
من هذا قولك خرجت بزيد  ودخلت به و ضربته بالسوط و ألزقت  ضربك إيّاهم بالسوط  فما اتسع 

 .4يف الكالم فهذا أصله "
لصاق بالشيء وذلك قولك : اإلق فقال:" و أّما الباء فمعناها و ذكر املربد معىن اإللصا

 .5ت مرورك بزيد ، وكذلك لصقت به"بزيد ، فالباء ألصق مررتم 
كان جلّر ، و بنّي أن حركتها الكسر و وحّدد ابن يعيش معىن اإللصاق و أوجهه و حركة باء ا
يضا من حروف اجلّر، حنو : مررتم أحقها الفتح ، و أوضح سبب ذلك فقال:" اعلم أّن الباء 

حقها الفتح ألن كل حرف مفرد يقع يف أول الكلمة بزيد  و ظفرت خبالد وهي مكسورة ، و كان 
الفتحة أ خ فم احلركات حنو: واو العطف و فائه ، إاّل أّّنم كسروا باء حقه أْن يكون مفتوًحا ، إْذ 

اجلّر ولزوم كل واحد منهما احلرفية خبالف ما  اجلّر مح ْاًل هلا على الم اجلر الجتماعهما يف عمل

                                                           

.438،ص02األلوسي،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،دار إحياء الرتاث العريب،د.ط،د.ت،ج 1 
 .385ىن الداين ،صاملرادي ، اجل 2
 36املصدر نفسه ،ص 3
 .22، ص07مكتبة املتنيب القاهرة، ج، وينظر شرح املفصل ألبن يعيش ،217،ص04سيبويه ، الكتاب ،ج 4
 .142،ص04املربد ، املقتضب،ج5
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إلصاق ، ومرة حرف استعانة  و كوّنا من حروف الداللة، و يسموّنا مرة حرف يكون حرفًا واُسًا،
أْن تكون باشرته  اإللصاق فنحو قولك : أمسكت زيًدا ، و حيتمل ، ومرة حرف إضافة ، فأّما

نفسه، و حيتمل أْن تكون منعته من التصرف من غري مباشرة له ، فإذا قلت : أمسكتم بزيد ، فقد 
فإذا قلت:  بالشيئ أعلمت  أّنك باشرته بنفسك، و املالزم ملعناها اإللصاق: وهو تعليق الشيء

ة أوجه: اختصاص الشيء به فـ)زيد( متعلق املرور و ذلك على ثالث مررتم بزيد  فقد علقت املرور
 . 1الشيء ، واتصال الشيء بالشيء"بالشيء ،وعمل الشيء ب

 "واإللصاق ضربان: و اإللصاق حسب املرادي ضربان: حقيقي و جمازي يقول املرادي:
حقيقي حنو: أمسكتم احلبل بيدي، قال ابن جين: أْي ألصقتها به، حنو مررت بزيد ، قال 

 .2مروري مبوضع يقرب منه" إلتصق :املعىن الز شري:
 .3صاق(:" وهو معىن ال يفارقها "ويقول ابن هشام عن هذا املعىن )اإلل

وأّما الباء و ما أشبهها فليست بظروف و ال أُساء و يقول سيبويه عن التعدي " التعــديــة:/2
املرور إىل  ا أضفتلكّنها يضاف هبا إىل االسم ما قبله أو ما بعده....وإذا قلت: مررت بزيد فإّنّ 

 .4زيد بالباء"
من معاين الباء األصلية )التعدية ( وهي الباء القائمة مقام اهلمزة، يف إيصال معىن الفعل 

التعدية، وتسمى باء النقل أيضا،  " الثاين من معاين الباء:الاّلزم إىل املفعول به يقول ابن هشام:
وهي املعاقبة للهمزة يف تصيري الفاعل مفعواًل، وأكثر ما تمعد الفعل القاصر، تقول: يف )ذهب 

                                                           

.22،ص08ابن يعيش ، شرح املفصل،ج 1 
.36املرادي ، اجلىن الداين،ص 2 

.37املصدرنفسه،ص 3 
.421-420،ص01الكتاب ،ج 4 
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ىئ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ يئزيد()ذهبتم بزيد (و)أذهبته(ومنه
وقرئ  1

 .2هب  اهلل نورهم(ذْ )أ  
إذا قلت)أذهبت بزيد ( كنت  وقول املربد و السهيلي:" إّن بني التعديتني فرقًا، و إّنك  

تعـــاىل) لـــذهب  بسمعهم( فيحتمل أْن يكون الفاعل ضمري  ولهـــمصاحًبا له يف الذهاب، وأّما ق
 3الربق، وألن الباء و اهلمزة متعاقـبتان مل جيز )أقمتم بزيد("

بالقلــم، ضـربتم بت الداخلــة على آلـــة الفعــل حنــو : كت وباء االستعانة هي االستعانة:/3
، حنو  أّن من معاين )الباء( االستعانة، وهي الداخلة على آلة الفعليذكــر ابن هشام :" بالسيــف، و 

 على الوجه األكمل إالّ كتبتم بالقلم، وجنرتم بالقدوم، قيل: ومنه البسملة، ألّن الفعل ال يأيت
 .4هبا"

(، وهي أصل حروف القسم، يقول ابن هشام حول  حنو قولك:) باهلِل ألفعلنَّ  القسم:/4
معىن القسم:" القسمم، وهو أصل أحرفه، ولذلك خصت جبواز ذكر الفعل معها حنو أمقسم باهلِل 
لتفعلنَّ، و دخوهلا على الضمري حنو: بــك ألفعلنَّ، واستعماهلا يف القسم االستعطايف يف حنو: باهلل 

 5ا "أي أسألك باهلِل ممستحلفً  هل قام زيد
حرف جر مبين على السكون، قد تكون اُسا وفعال وحرفا، فإذا كانت اُسًا  ثالثــا: عـلــى:

دخل عليها حرف اجلّر فكانت مبعىن )فوق( و ما بعدها جمرور باإلضافة تقول العرب:) ّنضت 
من عليه( أي) من فوقه(وهي هنا ظرف مكان و إذا كانت فعاًل تصرفت )عال  ، يعلو( و دّلت 

و دّلت على  وإذا كانت حرفًا ، كان ما بعدها جمرورًا هبا، على معىن زمان و حدث  صوصني

                                                           

.17سورة البقرة، اآلية:  1 
 2القراءة لليماين ،وهذه القراءة تمؤيد مذهب اجلمهور على أّن باء التعدية ملعىن مهزة التعدية. 

.)مرجع سابق (61ينظر حروف املعاىن يف تراث بن مالك،ص 3 
.102،ص01ابن هشام ، مغين اللبيب،ج 4 

.106،ص01املصدر نفسه،ج 5 
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 يئمعىن االستعالء فيما دخلت عليه ، و االستعالء هو أصل معانيها، و ذلك حنو قوله تعاىل:

ىئ ڑ ڑ ژ ژ ڈ
ىئ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ يئ:و قوله تعاىل 1

2. 
أحدمها أن وقال ابن هشام مبينا حقيقة هذا احلرف و داللته :" إنّه يأيت على وجهني، 

مث قال ابن  3ن إالّ اُسا و نسبوه لسيبويه"يكون حرفًا، و خالف يف ذلك مجاعة، زعموا أّّنا ال تكو 
هشام: "و الثاين من وجهي على: أْن تكون اُسا مبعىن فوق، و ذلك إذا دخلت عليها )من(  

 .5حرفًا"تكون اُسًا وفعالً و ( فيقول:" )على ا الرماينـــأمّ  4"دْت من عليه بعدما متَّ ظمؤهاــكقوله: غ  
وعلى هذا املذهب )ابن سيدة( يف كتابه املخصص حيث قال:" معىن)على( استعالء الشيء 

 6وجيوز أن يكون حرفًا واُسًأ وفعاًل، فما يتصرف على طريقة فـ ع ل ، يـ ْفع لم، و سيفعل فهو فعل"
حبرفيتها يف معر  رّده على رأي أّما أبو حيان فكأنّه يمنكر أْن تكون )على( إُسًا ، ويكتفي 

أبوحيان :" وال يلزم يف حنو  :" سّوْيتم عليَّ ثيايب"، فيقولفش حني قال بإُسية )على( يف قولهاألخ
( أن تكون اُسا، فإنّه قد و ر د  مثل هذا الرتكيب يف )إىل(  حنو )هوِّْن عليك( وال يف )سّويتم عليَّ

ىئ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی يئقوله تعاىل:
 ۀ ڻ يئ،7

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

ىئ ڭ ڭ
، وال نعلم خالفًا يف حرفية )إىل( ، فيخرّجم )هوِّْن عليك( وحنوه على ما خمرِّج  8

 .9"ىئ ی ی يئعليه

                                                           

.22سورة املؤمنون ،اآلية:  1 
.26سورة الرمحان، اآلية:  2 

.142،ص01غىن،جامل 3 
.142،ص01املصدر نفسه،ج 4 

.107دار النهضة للطباعة والنشر،الفجالة،القاهرة،ص عبد الفتاح الشبلى، الرماين، معاين احلروف ،حتيق د. 5 
.107معاين احلروف،ص 6 

.25ة مرمي ،اآلية: ر سو  7 
.32سورة القصص، اآلية:  8 

.395،ص08أبو حيان، تفسري البحر احمليط،ج 9 
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 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئوقد يكون االستعالء جمازيًا حنو قوله تعاىل:

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ىئ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ
1. 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ يئى:ـالـوحنو قوله تع

ىئ ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ
:" عاشور ، قال ابن2

ي تفيد هو)على( هنا حرف لالستعالء اجملازي مبعىن التعهد و التحقق كقولك: علّي لك كذا ف
التوبة حتق على اهلل ، وهذا جماز يف تأكيد الوعد بقبوهلا حىت جعلت   :التعهد : و املعىنحتقق 

 .3إالّ وجوب وعده بفضله" وال شيئ بواجب على اهلل إال وجوب وعده بفضله  ى اهللكاحلق عل

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ يئ:ويف قوله تعاىل

ىئ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ
، جند من فوائد جميء )على( على 4

علو منزلة اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة ، أما يف املوضع الثاين معىن االستعالء 
من نفس اآلية ، فقد جاءت الفائدة من علو املنزلة املذكورة بالتفضيل يف اآلخرة ، و حاصل أقوال 

ول ّن االستعالء و التفضيل املذكور يف اآلية له قسمان : فالتفضيل األرمحهم اهلل ـ أ –املفسرين 
بالدرجة هو ما يؤتى يف الدنيا من الغنيمة و التفضيل الثاين هو ما خيوهلم يف اآلخرة قال أبو 

... فالتفضيل األول بالدرجة هو ما يمؤتى يف الدنيا من الغنيمة، و التفضيل الثاين ما خيوهلم حيان:"
ب اآلخرة يسري ، وقيل يف اآلخرة، فنبه بإفراد األول ومجع الثاين على أّن ثواب الدنيا يف جنب ثوا

: اجملاهدون تتساوى رتبهم  يف الدنيا بالنسبة إىل أحواهلم ،  كتساوي القاتلني بالنسبة إىل أخذ و 
                                                           

.253، اآلية: سورة البقرة  1 
.17سورة النساء،اآلية:  2 

.361،ص03ابن عاشور،التحرير و التنوير ،ج 3 
.95سورة النساء، اآلية:  4 
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سلب من قتلوه ، و تساوي نصيب كل واحد من الفرسان ونصيب كل واحد من الرجال، وهم يف 
 ن يكون له الغفران واآلخرة متفاوتون حبسب إمياّنم فهم درجات حبسب استحقاقهم ، فمنهم م

 .1منهم من يكون له الرمحة فقط"
)عن( إاّل اجملاورة ووقوعها موقع )من( ليذكر سيبويه و مجهور البصريني  مل عــــن: :رابعــا

ا عدا الشيء , وذلك قولك : أطعمه عن جوع ، جعل اجلوع م  لِ "أّما )عن( ف   فقال سيبويه:
 2منصرفًا تارًكا له قد جاوزه. 

لعري ، جعلهما قد تراخيا سقاه عن العيمة ، والعيمة : شهوة اللنب ، و كساه عن اوقال 
اها... قال وقد تقع )ِمْن( موقعها أيضا ، عنه ، و  رميت عن القوس ألنه قذف سهمه عنها و ع د 

 3تقول: أطعمه من جوع ، وكساه من عمري ، و سقاه من العيمة"
 نْ ال :" و عن اسم إذا قلت من عن ميينك ، ألّن مِ ـــوذكر سيبويه أّن )عن( تستعمل اُسا فق

 .4ــي األُساء"ل إالّ فـــال تعم
فهي اسم مبعىن )جانب( إذا دخلت عليها )من( ألّن حرف اجلّر ال يدخل على حرف جّر 

 مثله حنو قول قطري بن الفجاءة:
 5ــــي"امِ مَ و أَ  يميني تارةً يـــــئًة            ِمْن َعْن رِ دَ  اني للّرمــــاحِ رَ أَ  دْ قَ لَ " وَ 

 أو دخلت عليها )على( ، و مل يمسمع عن العرب سوى بيت واِحِد :
 6"عُ ــت الطيُر ُسن ًحــــا        وكيف ُسُنوُح و اليميُن قطيـر  ي مَ ينِ مِ يَ  نْ ى علَ " عَ     

و قد أشار إىل ذلك  و ذكر ابن يعيش أّن )عن( جيوز استعماهلا اُسا وجيوز استعماهلا حرفًا ،
 بقوله:" أّما )عن( فمشرتكة بني احلرف واالسم ، فأّما احلرف فنحو قولك :

                                                           

.37،ص04أبو حيان األندلسي،تفسري البحر احمليط،ج 1 
.227-226،ص04سيبويه، الكتاب ،ج 2 

.209الكتاب ، ص 3 
.211املصدر نفسه ،ص 4 

.29،ص03ابن عقيل ، ج 5 
.150اللبيب،صابن هشام ،مغىن  6 
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) انصرفت عن زيد  ، وأخذت عن خالد ، فـ)عن( حرف ألّّنا أوصلت معىن الفعل قبلها إىل االسم 
ينه، أي وأّما كوّنا اُسا فيكون معىن اجلهة و الناحية فتقول :) جلستم من عن ميالذي بعدها ... 
اجلّر ال يدخل على حرف  و تبني ذلك بدخول حرف اجلّر عليه ألّن حرف من ناحية ميينه،

 .1مثله"
ت عن زايلة: حنو قولك: رميهلا معاين قال: األول املوقال املالقي:" باب )عن( مث ذكر 

قصد  هبا معىن  ، و املالحظ من هذا أّن املزايلة اليت ذكرها املالقي2القوس واحتجبتم عن فالن"
 اجملاوزة الذي نصَّ عليها سيبويه و ابن هشام وغريهم.

من معانيها : الظرفية ، وهي األصل يف هذا احلرف ، و  من احلروف الثنائية، فــي: :خامســا
وهو  ،اجلراب، ويف الكيس يف غريه ، قال سيبويه:" أّما )يف( للوعاء، تقول: هو ال يثبت البصريون
اءم به ،يمقارب الشيء  ْن اتسعت يف الكالم فهي على هذا،وإيف بطن أممه ،  وإّّنا تكون كاملثل جيم

 ے ھ ھ ھ يئوقد اجتمعتا يف قوله تعاىل: ظرفيتها إّما مكانية أو زمانية،،و 3وليس مثله"

 ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

ىئ ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ
حقيقة حنو قوله  لظرفية(ليف  )وتكون4

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ يئتعاىل:

ىئ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ
و .5

ىئ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئحنو قوله:جمازًا 
6. 

                                                           

.184،ص01،جاملفصلابن يعيش ، 1 
.29املالقي ، رصف املباين، ص  2 

.226،ص04سيبويه،الكتاب،ج 3 
.1،2،3،4سورة الروم، اآلية: 4 
.203سورة البقرة،اآلية:  5 
.179 :سورة البقرة ، اآلية 6 
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 يف( و معناها ما استوعاه الوعاء،و وافق املربد سيبويه يف كالمه فقال:" ومن هذه احلروف )
 1يف الدار"حنو قولك : الناس يف مكان كذا و فالن 

الكاف حرف يكون عامال وغري عامل، فالعامل كاف اجلر، وغري العامل   سادسا: الكاف:
كاف اخلطاب، تأيت الكاف حرفا فتجر االسم بعدها، وتأيت اُسا فتجر حبرف وبإضافة، وتقع 

 فاعله ومبتدأ أو اُسا لكان.

يقول الرماين عن الكاف )وهي جتر ما بعدها، وتكون اُسا وحرفا فمثال كوّنا اُسا، 
كعمرو، فموضعها ها هنا جر ألّنا وصف لرجل.... مث قال: وأما كوّنا حرفا   مررت برجل

فنحو قولك: "مررت بالذي كزيد" فالكاف ها هنا حرف، ولوال ذلك مل جيز أن تكون صلة 
واعتربها  2ذي وقال باُسيتها األخفش وأبو علي الفارسي وأبو حيان وذلك يف الشعر"لل

أنت يف حال  ل: "ومثل ذلك أنت كعبد اهلل كأنه يقول أي "سيبويه" اُسا يف الشعر ضرورة يقو 
بعبد اهلل، إال أن ناسا من العرب إذا اضطروا يف الشعر جعلوها مبنزلة  كعبد اهلل، فأجرى جمرى

 3)مثل("

وقال ابن يعيش: "أما الكاف اجلارة فمعناها التشبيه وهي أيضا تكون حرفا من احلروف 
 4ذلك قولك: أنت كزيد"اجلارة وتكون اُسا مبعىن )مثل( و 

وقال املرادي )ومل يثبت أكثرهم هلا غري هذا  5وأصل معانيها التشبيه حنو: زيد كاألسد،
. أما األخفش والكوفيون فذكروا هلا معىن االستعالء كقول العرب، يف جواب كيف 6املعىن(

                                                           
 45،ص01املربد ،املقتضب ،ج1
 .48 -47الرماين، معاين احلروف ص2
 .408ص ،01سيبويه، الكتاب، ج3
، 02، حاشية الصبان، ج204، ص01، املغين، ج1713، ص04ارتشاف الضرب، ج،وينظر 849،ص02ج،املفصل ينظر4

 .225ص
 .176، ص01مغىن اللبيب، ج5
 .12، ص01الداين، ج املرادي: اجلىن6
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، أي  أصبحت؟: كخري أي على خري، وقيل: املعىن خبري، وقيل: هي للتشبيه على حذف مضاف

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ يئ، وتكون زائدة يف الكالم للتوكيد حنو قوله تعاىل:1كصاحب خري"

فقد قالوا: إن الكاف ها هنا زائدة، والذي دعا إىل القول بزيادهتا إّنا  2، ىئ ٹ ٹ ٿ
هو معىن الرتكيب يف اآلية الكرمية إذ ال يقبل أن يعامل هذا احلرف على أصله، أي أنه أتى به 
لغر  التشبيه" وال جيوز أن تكون الكاف غري زائدة ألنه يصري كفر وذلك أنه يكون إثبات مثل، 

 3ن ذلك املثل"ونفي التشبيه ع

كما ينقل –لب عوقد ذهب بعض املفسرين يف ختريج هذه اآلية الكرمية إىل عدة تأويالت فت
ورد قوله  4يعامل مثل على أّنا هي الزائدة للتوكيد واملعىن عنده ليس كهو شيء، -عنه القرطيب

أما الطربي  5هذا ألن القول "بزيادة احلرف أوىل من القول بزيادة االسم، بل زيادة االسم مل تثبت"
صفة فيصري املعىن حسبه ليس كذاته أو كصفته  فريى أن الكاف غري زائدة وإّنا هي مبعىن ذات أو

 6شيء"

يت للمبادرة، إذا اتصلت والبيوتشي قال بوجود معىن جديد للكاف، وهو: املبادرة يقول: "وتأ
كما يدخل الوقت أي: إذا دخل وقت الصالة فبادر إىل فعلها، وال   لّ "ما"، حنو: ص   ب

                                                           
 .177، ص01مغىن اللبيب، ج1
 .11الشورى، اآلية: سورة،2
 .48الرماين: معاين احلروف، ص3
 .08، ص16، ج1987، سنة 03اجلامع ألحكام القرآن ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، طالقرطيب، 4
 .283ابن هشام، مغين اللبيب، ص5
 .09، ص09هـ، ج1356تفسري الطربي ، مطبعة العرفان، سوريا،  6
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ىئ ې ې ې ې ۉ يئ، وقيل: للتعليل حنو قوله تعاىل:1تؤخرها"
، أي: أعجب لعدم 2

 3فالحهم.

الكاف العاملة األصل فيها أن جتر االسم الظاهر وقد جتر ضمري من أحكام الكاف: -
الغائب املتصل، وقد تدخل على ضمريي الرفع والنصب املتصلني وقد ذكر ذلك ابن مالك فقال: 

)حىت(، فكما استغىن يف الغاية مع املضمر ب)إىل( ك من احلروف اليت جتر الظاهر وحده"الكاف 
املضمر ب)مثل( عن )الكاف( إال أن الكاف خالفت أصلها يف عن )حىت( استغن يف التشبيه مع 

 ضمري الغائب املتصل كقول الشنفرى: تْ رّ ج  بعض الكالم خلفتها ف  

 4لُ عَ فْ يَـ  سُ "كها" اإلنْ مااكان إنسً   وإنْ   اطارقً  حُ رَ بْـ ال أَ  ن  جِ  نْ مِ  انَ كَ   نْ ئِ لَ 

 .أي: ما مثلها اإلنس يفعل

وقد خولف هبا األصل فأدخلت على ضمري الرفع وضمري النصب املنفصلني فقالوا: أنا  
 كأنت وأنت كأنا وأنا كإياك وأنشد الكسائي:

 5رُ آسِ  اكَ يَ إِ كَ   رْ سِ أْ يَ  مْ لَ وَ  يفٌ عِ ضَ   هُ نَ إِ  كَ ي أسيرِ فِ  لْ مِ جْ أَ وَ  نْ سِ حْ أَ فَ 

مبينا أن الكاف  6قال الرضي وأجاز النحويون دخول الكاف على املضمر عند الضرورة الشعرية،
ال تدخل على املضمر، ودخوله عليه يف الشعر ضرورة: "والكاف ال يدخل على املضمر خالفا 

                                                           
 .52م، ص2005-ه01،1426البيوتشي، حروف املعاين ،حتق،شفيع برهاين،دار إقرأ لطباعة والنشر،دمشق،ط 1
 .82القصص: اآلية: سورة،2
 .237-234، ص01ابن هشام، مغين اللبيب، ج 3
قوله "كها"، حيث جرت الكاف ضمري الغائب املتصل وهذا على خالف األصل وهو  ،و71ينظر البيت يف ديوان الشنفرى ،ص4

 قليل.
 .161، ص01ج، جمالس ثعلب، 364، ص02البيت من الطويل، ينظر البيت ، يف مهع اهلوامع، ج5
 .170-169، ص03، شرح التسهيل، ج147التسهيل، ص6
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ى إىل اجتماع الكافني، إذا شبهت باملخاطب فطرد املنع يف الكل، وقد ألدللمربد، إذ لو دخل 
 دخل يف الشعر على املنصوب املنفصل قال:

 1َضِعيٌف َوَلْم يَْأِسْر َكِإيَاَك آِسرُ   أسيِرَك ِإنَهُ  فََأْحِسْن َوَأْجِمْل ِفي

وهو من باب إقامة بعض الضمائر مقام بعض، وعلى اجملرور أيضا، وقد يدخل يف السعة 
 2على املرفوع حنو: "أنا كأنت"

: "جيوز وقوعها يف موضع وقوع اجلمل إذا كان املعىن على التشبيه، واجلمل ويقول املالقي
تقع صفة ملوصوف، وصلة ملوصول وخرب لذي خرب، وحاال لذي حال، فتقول يف الصفة: مررت 
برجل كأنه قائم، ويف الصلة: جاء الذي كأنه قائم، ويف اخلرب: زيد كأنه قائم، ويف احلال: رأيت 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ يئاحلال قوله تعاىل:زيدا كأنه قائم، ويف 

ىئ ٺ
3 

 4وأن تعمل يف احلال لوجود معىن التشبيه فيها كقول الشاعر

 دِ أَ تَ فْ مُ  دَ نْ عِ  وهُ سُ نَ  ب  رْ شَ  ودُ فّ سَ          هِ تِ حَ فْ صَ  بِ نْ جَ  نْ ا مِ جً ارِ خَ  هُ نّ أَ كَ 

عضهم تصنيفا، وذكر بقال املرادي: "الالم حرف كثري املعاين واألقسام وقد أفرد هلا  الالم: سابعا:
مث قال: إن مجيع أقسام الالم اليت هي حرف من حروف املعاين ترجع  5هلا حنوا من أربعني معىن،

عند التحقيق إىل قسمني: عاملة، وغري عاملة، فالعاملة قسمان: جارة وجازمة، وزادا الكوفيون 

                                                           
 .103البيت سبق خترجيه،ص1
 .363، ص02، مهع اهلوامع، ج341-340، ص04شرح كافية بن احلاجب، ج2
 .50-49املدثر، اآلية: سورة،3
 .185، ص03،ج، اخلزانة106، ص01، وأمايل الشجري، ج275، ص02،وينظر اخلصائص، ج11البيت من ديوان النابغة، ص4
 .45املرادي، اجلىن الداين، ص5
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. ويف هذا الشأن يقول ابن هشام: "الالم املفردة ثالثة أقسام: 1ثالثا، وهي الناصية للفعل" ماقس
عاملة للجر، وعاملة للجزم، وغري عاملة، وليس يف القسمة أن تكون عاملة للنصب، خالفا 

 2للكوفيني"

 مث ذكر معاين "الالم" فقال: "والالم اجلارة اثنان وعشرون معىن، أحدها: 

ىئ ۇ ۇ ڭ يئ:وهي الواقعة بني معىن وذات حنو قوله تعاىل ق:االستحقا/1
3 ،

ىئ ڀ پ پ پ پ يئ:وقوله تعاىل
، واملرادي ذكر هذا املعىن أيضا فقال: 4

 5"االستحقاق، حنو: النار للكافرين قال بعضهم وهو معناها العام، ألنه ال يفارقها"

حنو: اجلنة للمؤمنني، ومل يذكر الز شري معىن غري "لالم" كما يقول  االختصاص:/2
 6املرادي "ومل يذكر الز شري يف مفصله غريه، قيل: وهو أصل معانيها"

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ يئحنو قوله تعاىل: الملك:/3

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ

ىئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ
املرادي: "وقد ، يقول 7

جعله بعضهم أصل معانيها، والظاهر أن أصل معانيها االختصاص، وأما امللك فهو نوع من أنواع 
 8االختصاص وهو أقوى أنواعه"

                                                           
 .15املصدر نفسه، ص1
 .78، ص01ابن هشام، مغين اللبيب، ج2
 .01املطففني، اآلية: سورة،3
 .02الفاحتة،اآلية:سورة،4
 .15، ص01اجلىن الداين، ج5
 .15، ص01املصدر نفسه، ج6
 .255اآلية:  سورةالبقرة،7
 .78، ص01اللبيب، ج، وانظر مغين 15، ص01اجلىن الداين،ج8
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والم اجلر ُساها سيبويه "الم اإلضافة" ومل يكن هلا عنده إال معىن واحد وهو )امللك( 
افة، ومعناها امللك واستحقاق الشيء واستحقاق الشيء وقد ذكر سيبويه ذلك فقال: "والم اإلض

أال ترى أنك تقول: "الغالم لك والعبد لك، فيكون يف معىن هو عبدك، وهو أخ لك، فيصري حنو: 
 1هو أخوك، فيكون مستحقا هلذا كما يكون مستحقا ملا ميلك فمعىن هذه الالم إضافة االسم"

الم للملك واالستحقاق فقال: اه يف رجوع معىن الوأكد أبو علي الفارسي كالم سيبويه وقوّ 
 2"والالم معناه التحقيق وامللك"

أما الرماين فذكر لالم معنيان مها: امللك واالختصاص فقال: "فالالم اجلارة حنو قولك: املال 
 3لزيد واحلبل للدابة، فالالم األوىل للملك، والثانية لالختصاص"

كننا رد مجيع معانيها إىل معىن واحد وهو وبعد النظر إىل آراء النحاة ملعاين الالم أرى أنه مي
االختصاص، وذلك ألن االختصاص مبعناه العام شامل لكل أنواع املعاين اليت ذكرها النحاة، وال 

والظاهر أن أصل معانيها االختصاص، وأما امللك فهو "على ذلك من قول املرادي السابق  أدلَّ 
 4نوع من أنواع االختصاص، وهو أقوى أنواعه"

ا( حذفت األلف منها لكثرة االستعمال، فهي ن  من احلروف الثنائية، وأصلها )مِ ": نَ ثامنا: "مِ 
عند الكسائي والفراء ثالثية حذفت منها األلف لكثرة االستعمال، وقد ذكر "ابن مالك" ذلك 

( وزعم أنه األصل، وخففت لكثرة نا  ( )مِ ن  بقوله: "حكى الفراء أن بعض العرب تقول يف )مِ 
 .ومن معانيها ما يأتى:االستعمال حبذف األلف وتسكني النون

 ٱ يئ:( البتداء الغاية يف املكان جممع عليه كقوله تعاىلن  وجميء )مِ  إبتداء الغاية :/1

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

                                                           
 .200،ص04جسيبويه، الكتاب،1
 .413، ص01، األصول البن السراج، ج143، ص04ينظر املقتضب، ج2
، األزهية 290، ص04، شرح الكافية،للرضي، ج666، ص02، وينظر الالم يف شفاء العليل، ج55الرماين: معاين احلروف، ص3

 .287للهروى، ص
15اجلىن الداين، ص 4 
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وجميؤها البتداء غاية الزمان  تلف فيه، فبعض  1، ىئ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ
 النحويني منعه، وبعض أجازه.

( فتكون البتداء الغاية يف ن  يقول "سيبويه" يف باب عدة ما يكون عليه الكالم: "وأما )مِ 
األماكن وذلك قولك: من مكان كذا إىل مكان كذا وكذا، وتقول: إذا كتبت كتابا: من فالن إىل 

 .2ء سوى األماكن مبنزلتها"فالن فهذه األُسا

( فتكون البتداء الغاية ذْ ( فتكون البتداء الغاية يف األماكن وأما )مم ن  وقال سيبويه: "وأما )مِ 
 3يف األيام واألحيان، وال تدخل واحدة منها على صاحبتها"*

( ن  معاين )مِ  نْ ( اليت البتداء الغاية فقال: "مِ ن  وذكر "أبو حيان" آراء النحاة يف معىن )مِ 
من البصرة إىل الكوفة، وال تكون البتداء الغاية يف الزمان عند  تداء الغاية يف املكان حنو: خرجتم اب

البصريني وقد كثر ذلك يف كالم العرب نثرها ونظمها، وقال به الكوفيون واملربد و"ابن درستويه" 
الزمان واالنتهاء إىل أنك إذا أردت االبتداء يف  4ه( وهو الصحيح، وذهب ابن الطراوة347)ت 

يف املكان أتيت ب)من( و)إىل(، كما تكون يف املكان، وال بد من )من( إذا أردهتا وال جيوز ما 
وِما يثبت أيضا أن الكوفيني أجازوا استعمال  5أجازوه من: ما رأيته مذ يوم اجلمعة إىل يوم األحد"

 6غد" )من( للزمان قول األخفش يف املعاين: قال بعض العرب من اآلن إىل

                                                           
 .01اآلية: اإلسراء، سورة1
 .224، ص04الكتاب، ج2
 .130شواهد التوضيح، ص ،ينظر3

*يذكر ابن األنباري أن البصريني اعتربوا "من" يف املكان مثل "مذ" يف الزمان، فتقول: "ما رأيته مذ يوم اجلمعة" و"ما سرت من بغداد" 
، 01يوم اجلمعة"، ابن األنباري، اإلنصاف، جوكما ال جيوز القول: "ما سرت مذ بغداد" فكذلك ال جيوز القول: "ما رأيته من 

 .370ص
ابن الطراوة: هو أبو احلسن بن الطراوة املالقي النحوي املدعو بالشيخ األستاذ عاش نيفا وتسعني سنة، ومات باألندلس قبل سنة 4

 وثالث ومخسمائة له مصنفات يف النحو مشهورة.
، اإلتقان يف 08، ص02، التصريح، ج146، ص02وينظر املساعد، ج، 1718، ص04ارتشاف الضرب، ج ،أبو حيان األندلسي5

 .347، ص02علوم القرآن، ج
 .213م، ص2002-ه01،1423األخفش ،معاين القرآن ،حتق،إبراهيم مشس الدين،دار الكتب العلمية،بريوت،ط6
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حدها: ابتداء الغاية، وهو املعىن أأما ابن هشام فيقول: "تأيت "من" على مخسة عشر وجها: 
الغالب عليها، بل إن مجهور النحاة ردوا سائر معانيها إىل هذا املعىن، وتقع هلذا املعىن يف غري 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ يئ:الزمان، حنو قوله تعاىل

ىئ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ يئ:، وقوله تعاىل1

ىئ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ
. وقال 2

الكوفيون واألخفش واملربد ويف الزمان أيضا بدليل قوله تعاىل )من أول يوم(، ويف احلديث الشريف 
(ةِ ع  مٌ إىل اجلم  ةِ ع  مم اجلم  ن  ا مِ ن  رْ طِ مم )ف  

3"4 

" باإلضافة على داللتها على ابتداء الغاية دالة على التبعيض، وتبييناجلنس، ن  وتكون "مِ 
والتعليل، وتكون زائدة للتوكيد يقول اهلروي: "اعلم أن هلا أربعة مواضع تكون البتداء الغاية 

 5وتكون للتبعيض، وتكون "من" لتبيني اجلنس، وتكون "من" زائدة للتوكيد".

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ يئ:حنو قوله تعاىلالتبعيض: /2

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ يئ:وحنو قوله تعاىل 6، ىئ ژ ژ ڈ ڈ

                                                           
 .01إلسراء، اآلية: سورة ا1
 .108لتوبة، اآلية: سورة ا2
 .110، ص04اكتفى بصالة اجلمعة يف االستسقاء، جاحلديث أخرجه البخاري يف باب من 3
 .353، ص01ابن هشام مغين اللبيب، ج4
 .226-224اهلروي، األزهية، ص5
 .253لبقرة، اآلية: سورة ا6
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 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ىئ ڇ ڇ
1 

هذا من وأثبت "سيبويه" معىن التبعيض ل)من( فقال: )تكون أيضا للتبعيض، تقول: 
وأنكر هذا املعىن بعض النحويني منهم: املربد، واألخفش  2الثوب، وهذا منهم كأنك قلت بعضه(

 3واجلرجاين والز شري، والسهيلي، فهي عندهم البتداء الغاية ليس إال"

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ يئ:: حنو قوله تعاىلبيان الجنس/03

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ يئ:وحنو قوله تعاىل 4، ىئ ڃ ڄ

ىئ
، وأنكر قوم جميء )من( لبيان اجلنس وقالوا: )من األوثان( لالبتداء، واملعىن... ف"يبحث 5

 عنها"

 6حنو قول "الفرزدق" يف زين العابدين بن احلسني: التعليل:/04

 مُ َفَما يَُكَلُم ِإالّ ِحيَن يـَْبَتسِ         هِ تِ ابَ هَ مَ  نْ ي مِ ضِ غْ يُـ وَ  اءً يَ ي حَ ضِ غْ يُـ 

 7يف قوله: )من مهابته( أي: ألجل مهابته ف)من( فيه للتعليل" الشاهد

النحويني ل )ِمن ( مجيع  أكثر)ِمن ( فقال :"مل يثبت  معاينوذكر املرادي خالصة ما سبق يف 
،وتأولوا كثريا من ذلك على التضمني أو غريه، وقد ذهب املربد وابن السراج واألخفش  املعاينهذه 

                                                           
 .45لنور، اآلية: سورة ا1
 .225، ص04سيبويه، الكتاب، ج2
ـــــــــــب3 ـــــــــــب علـــــــــــى مغـــــــــــين اللبي اجمللـــــــــــس الـــــــــــوطين لثقافـــــــــــة والفنـــــــــــون  ،حتق،د.عبـــــــــــد الطيـــــــــــف حممـــــــــــد اخلطيب،نشـــــــــــر حاشـــــــــــية اخلطي

 .139، ص04، جم2000-ه01،1421واآلداب،الكويت،ط
 .132عراف، اآلية: سورة األ4
 .30: اآليةحلج،سورة ا5
 367،صم01،2008،حتق،حممد عبد الرحيم،دار الراتب اجلامعية،بريوت،لبنان،ط ديوان الفرزدق6
 .144، ص04حاشية اخلطيب على مغىن اللبيب، ج7
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اليت ذكروها راجع إال هذا  املعىن ، أال ترى  املعاينإلبتداء الغاية ،و أن سائر إال أّنا ال تكون إال 
أن التبعيض من أشهر معانيها وهو راجع إىل إبتداء الغاية ،فإنك إذا قلت: أكلت من الرغيف إّنا 
أوقعت األكل على أول أجزائه ،فمآل معىن الكالم إىل إبتداء الغاية وإىل هذا ذهب الز شري يف 

 1صله "مف

الواو حرف من حروف املعاين، وينقسم إىل قسمني: عامل وغري عامل،  :"الواو" :تاسعا
واو املعية اليت سبق احلديث و "رّب".  وفالعامل قسمان.... جار وناصب فاجلار: واو القسم، ووا

 عنها يف باب النصب.

 "سيبويه" أن الواو حرف من حروف فحرف جير الظاهر دون املضمر، وبنّي  :فأما واو القسم-
القسم وهي الزمة لكل اسم يقسم به فقال: "وللقسم أدوات يف حروف اجلر، وأكثرها الواو، مث 
الباء، يدخالن على كل حملوف به، وذلك قولك: واهلل ألفعلن.... ولكن الواو الزمة لكل اسم 

 2يقسم به والباء"

والواو  ءعل الواو مكان الباء فيقول: "الباني بشيء من التفصيل السبب يف جيب واملربد
تدخالن على مقسم به، ألن الواو يف معىن الباء، إّنا جعلت مكان الباء، والباء هي األصل كما  

 3ة فلذلك أبدلت منها"ف، ألن الواو من  رج الباء و رجهما مجيعا من الشكان يف مررت بزيد  

، وإن تلتها واو أخرى فهي للعطف فقال: "واو وذكر ابن هشام أن الواو ال تتعلق إال مبحذوف

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ يئالقسم، وال تدخل إال على مظهر وال تتعلق إال مبحذوف، حنو

ىئ
فالتالية واو العطف وإال الحتاج كل من  5، ىئ ڤ ڤ ڤ يئ، فإن تلتها واو أخرى حنو:4

                                                           

.10، ص08املفصل ،ج ينظر شرح  1 
 .499-496، ص03سيبويه ،الكتاب، ج2
 .318-317، ص02املربد، املقتضب، ج3
 .02-01س، اآلية: سورة ي4
 .01لتني،اآلية: سورة ا5
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واو ال تدخل الوبني الز شري سبب دخول الواو على املظهر فقط فقال: "و  1االُسني إىل جواب"
 2على املظهر لنقصاّنا عن الباء" الّ إ

وأما واو "رّب" فهي حمل نزاع بني العلماء، هل اجلر ب )الواو( أم ب)رّب(  واو رّب: -
احملذوفة، فهناك قوالن للعلماء، األول: قول "املربد" ومن ذهب مذهبه من الكوفيني: إىل 

ابت ن ل ّماأن الواو حرف جر، واستدلوا على ذلك بنيابتها عن "رّب"، فهي كواو القسم 
ما راء أيضا الذي قال حينفك الواو هاهنا. وهذا مذهب العن الباء عملت عملها، فكذل

عر  خلافض االسم بعد حىت: "ختفض لنيابتها عن إىل، كواو القسم، وواو رّب للنيابة 
 3عن الباء ورّب"

"رّب" املقدرة، ألن  أما القول الثاين فهو ما ذهب إليه البصريون، قالوا وال تعمل وإّنا العمل ل
وحرف العطف ال يعمل شيئا إذ احلرف يعمل إال إذا كان  تصا، هذه الواو حرف عطف، 

وحروف العطف غري  تصة، فوجب أال تكون عاملة، وإذا مل تكن عاملة وجب أن يكون العمل 
"رّب" املقدرة بعد "الواو"، والدليل على أّنا حرف عطف وأن "رّب" مقدرة بعدها أنه جيوز  هنا ل

 " مضمرة من غري عو  بَّ "رم  " فقد جاء عنهم اجلر بد  ل  بـ   بَّ رم ظهورها معها حنو: "و  

 

 

 

 

                                                           
، مصابيح املعاين 435، ص04، والربهان، ج04-03، ص08، وينظر البحر احمليط، ج416، ص02ابن هشام، مغين اللبيب، ج1

 .412يف حروف املعاين، ص
 .  500،ص 04الز شري ،الكشاف ،ج 2
 .403، ص02، وانظر، ج466، ص02أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب، ج3
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 كقول الشاعر:

 1هِ لِ لَ جَ  نْ مِ  ي اَْلُعْمرَ ضِ قْ أَ  تُ دْ كِ   هِ لِ لَ في طَ  تُ فْ قَـ وَ  ر  ادَ  ْسِم رَ 

 "رّب" املضمرة، فيقول معربا قول امرئ القيس:  وأبو بكر األنباري خفض ب

 2لِ وِ حْ مُ  مَ ائِ مَ ي تَ ذِ  نْ ا عَ هَ تُـ يْ هَ لْ أَ فَ   ع  ضِ رْ مُ وَ  تُ قْ رَ طَ  دْ ى قلَ بْـ حُ  كِ لِ ثْ مِ فَ 

ب مثلك" ويقول يف موضع آخر معربا رّ ف"فمثلك"  فوضة بإضمار "رّب"، كأنه قال: "
 قوله:

 3يلِ تَ بْ يَ لِ  ومِ مُ هُ لْ اَ  اعِ وَ نْـ أَ بِ  يّ لَ عَ   هُ ولَ دُ ى سُ خَ رْ أَ  رِ حْ بَ لْ اَ  جِ َموْ كَ   ل  يْ لَ وَ 

 4"الليل" خفض بإضمار "رّب"

"رّب"  الداين" جند "املرادي" حيذو حذو البصريني فيقول برأيهم يف اخلفض ب اجلىنويف "
 املضمرة من جهة، ومن جهة ثانية يرد رأي املربد ويدحض حجته فيقول: "والصحيح أن اجلر ب
 5"رّب" احملذوفة ال بالواو والواو املذكورة يف أول البيت عاطفة، وال حجة له يف افتتاح القصائد هبا"

هي حرف جر عند البصريني، ودليل حرفيتها مساواهتا احلروف يف الداللة  "رّب"::عاشرا  -
 على معىن غري مفهوم جنسه بلفظها.

واعترب الكوفيون: "رّب" اُسا ال حرفا، وذلك ملخالفتها احلروف يف أربعة أشياء: األول 
والثالث "كوّنا ال "كوّنا ال تقع إال يف صدر الكالم"، والثاين "كوّنا ال تعمل إال يف نكرة"، 

                                                           
 .378،ص01، واإلنصاف يف مسائل اخلالف، ج316، أوضح املسالك، ص187البيت جلميل بثينة، ينظر الديوان، ص1

.35القيس، ديوانه ،ص ؤامر  2 
.48املصدر نفسه، ص  3 

 .80-75-39األنباري، شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، صأبو بكر 4
 .154املرادي، اجلىن الداين،ص5
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تعمل إال يف نكرة موصوفة"، والرابع "كوّنا ال جيوز إظهار الفعل الذي تتعلق به. بناء على ما 
"رّب" للعدد والتقليل، وكما أن  يزعم البصريون ومحلوها على "كم" ألن كم للعدد والتكثري، و

 1"كم" اسم فكذلك اعتربوا "رّب"

معىن "رّب"، وبقوله يف الباب "واعلم أن "كم" يف يقول "سيبويه" يف باب "كم" ومعناها 
"رّب" غري  اخلرب ال تعمل إال فيما تعمل فيه "رّب"، ألن املعىن واحد، إال أن "كم" اسم، و

 2اسم"

 كما استدل الكوفيون على اُسية "رّب" باإلخبار عنها يف قول الشاعر:

 3ارُ عَ  ل  تْ قَـ  ب  رُ وَ  كَ يْ لَ عَ  اارً عَ     نْ كُ يَ  مْ لَ  كَ لَ تْـ قَـ  ن  إِ فَ  وكَ لُ تُـ قْ يَـ  نْ إِ 

حرف جر، خالفا للكوفيني يف  بَّ وابن هشام يعلق على ما ذهب إليه الكوفيون فيقول: "رم 
 دعوى اُسيته، وقوهلم أنه أخرب عنه يف قوله: 

َلَك َلْم َيُكنْ  تـْ  َعارًا َعَلْيَك َوُرب  قـَْتل  َعارُ     ِإْن يـَْقتـُُلوَك فَِإن  قـَ

( خرب حملذوف، واجلملة صفة جملرور، أو خرب للمجرور، إذ هو يف موضع ارٌ ِمنوع، بل )ع  
 4مبتدأ"

ح الزبيدي مذهب البصريني يف حرفية "رّب" فقال: ذهب الكوفيون إىل أن وكذلك رجّ 
"كم" للتكثري وملخالفتها حروف اجلر  " اسم مثل "كم"، ألّنا نظريهتا، إذ هي للتقليل، وبَّ "رم 

ن هلا صدر الكالم، وحروف اجلر ال تقع يف صدر الكالم، إّنا تقع بدخول احلذف عليها، وأل
واسطة بني شيئني ورابطة هلما، وخالفتهما أيضا بأّنا ال تعمل إال يف نكرة موصوفة وأّنا ال جيوز 

                                                           
 .832، ص12اإلنصاف، املسألة 1
 .293-291، ص01سيبويه، الكتاب، ج2
 .293، ص01، والبيان والتبيني، ج66، ص03، املقتضب ج134ابن هشام، املغين ص3
 .284، ص02املساعد، ج، وينظر 154، ص01ابن هشام، املغين، ج4
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إظهار الفعل الذي تتعلق به خبالف سائر حروف اجلر، فكوّنا على خالف حرف اجلر دليل على 
 انت ليست حبرف فهي اسم.أّنا ليست حبرف، فإذا ك

وذهب البصريون إىل أّنا حرف، ألنه ليس فيه من عالمات االسم وال من عالمات الفعل 
شيء، وألّنا جاءت ملعىن يف غريها، وهو تقليل ما دخلت عليه أو تكثريه على اختالف 

 1موقعه، وهذا هو املذهب الصحيح، وما قاله الكوفيون دعوى باطلة"

حرف جر، ال اسم، خالفا للكوفيني  بَّ مذهب البصريني كذلك فقال: "رم وأبو حيان اختار 
والنحاة كما اختلفوا يف طبيعة "رّب" بني احلرفية و"االُسية"  2واألخفش يف أحد قوليه وابن الطراوة"

 ب  سِ اختلفوا أيضا يف "معىن رّب" على أقوال: األول: أّنا للتقليل وهو مذهب أكثر النحويني، ونم 
يبويه قال ابن السراج: "النحويون كاجملمعني على أن "رّب" رجل عامل، ملن قال لك: ما هذا إىل س

للتكثري وهو مذهب اخلليل، الثالث: أّنا تكون للتقليل والتكثري  إّنا، الثاين: 3رأيت رجال عاملا"
، وإىل هذا ذهب الفارسي يف كتاب "احلروف"، الرابع: أّنا أكثر ما تكون داد فهي من األض

ّنا أكثر ما تكون للتكثري والتقليل هبا نادر، والسادس: أّنا حرف إثبات، مل أتقليل، اخلامس: لل
يوضع لتقليل وال تكثري، بل ذلك مستفاد من السياق، السابع: أّنا للتكثري يف موضع املباهاة 
ا واالفتخار، والراجح من هذه األقوال ما ذهب إليه اجلمهور: أّنا حرف تقليل، ودليلهم أّن

 4جاءت يف مواضع ال حتتمل إال التقليل"

                                                           
 .144الزبيدي، ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة، ص1
، وينظر التذييل والتكميل يف شرح التسهيل ،حتق د.حسن هنداوي،دار 422، ص05البحر احمليط، ج ،أبوحيان2

 .36، ص04م، ج2000-ه01،1420القلم،دمشق،ط
 .417، ص01ابن السراج، األصول، ج3
 .442اجلىن الداين، صاملرادي، 4
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من خصائص "رّب" أّنا قد حتذف، ويبقى عملها قال ابن مالك: "جير : ب  خصائص رُ  -
 1كثريا وبعد الواو أكثر"الفاء  "رّب" حمذوفة بعد  ب

 قال املرادي: "وقول "ابن مالك": "إن اجلر هبا حمذوفة بعد إلغاء كثري" فيه نظر، ألنه مل يرد إال يفو 
 2بيتني كما قال بعضهم"

 ." أيضا أن تزاد بعدها "ما" الكافة بَّ من خصائص "رم 

"ما" جاز أن يليها اجلملتان: االُسية والفعلية حنو  " إذا كفت ببَّ ومذهب املربد، أن "رم 

ىئ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ يئقوله تعاىل:
، وإىل هذا ذهب الز شري، 3

 وذهب "سيبويه".

"رمّبا" صرفت معناه إىل املاضي حنو: رمبا يقوم زيد، أي رمبا قام زيد، وإّنا وإذا وقع الفعل املضارع بعد 
"ما" مستعملة يف املاضي، فاستصحب هلا  صرفت معىن املضارع إىل املاضي، ألّنا قبل اقرتاّنا ب

 .4"ما" للتوكيد، وليست بناقلة من معىن إىل معىن" ذلك بعد االقرتان و

 5" ملا مضى وجب أن تكون "رمّبا" أيضا كذلك"بَّ "رم  قال أبو علي الفارسي: "ملا كانت

حرف خفض يفيد االستثناء ك"إال"، وهذا مذهب "سيبويه" وأكثر  "حاشا": إحدى عشر:
 البصريني حنو: "رأيت اجلماعة حاشا ز ْيد " وال جييز "سيبويه" النصب هبا.

وتكون  "حاشا" فعال فتنصب مبنزلة "خال" و"عدا" حنو: "رأيت اجلماعة حاشا ز ْيًدا"، وهذا 
مذهب املازين واملربد، والزجاج. وقد ثبت عن العرب الوجهان، وِمن حكى النصب هبا عن العرب: 

                                                           
 .148ابن مالك، التسهيل، ص1
 .455املرادي، اجلىن الداين، ص2
 .02حلجر، اآلية: سورة ا3
 .457اجلىن الداين، ص4
 . 290الفارسي،اإليضاح،ص5
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"الفراء" واألخشى والشّيباين، وابن خروف، حكى الشّيباين عن بعض العرب: "اللهم اغفر يل، 
 1ن ُسع حاشى الشيطان  وأبا األصبع"ومل

 واستدل املربد على فعلية "حاشا" بتصرفها، فتقول: حاشيت أحاشي، قال النابغة:

 2وال أحاشي من األقوام من أحد

 ومن أحكام "حاشا": أن اجلر يقع هبا أكثر من "خال" و"عدا".

زْيًدا، مل يكن   وأن "حاشا" ال تصحب "ما" قال "سيبويه": ولو قلت: أتـ ْوين ما حاشى
 3كالما"

 يف "حاشا" اليت يستثىن هبا لغتان: "حاشا" بإثبات األلفني و"حشى" حبذف األلف األوىل 

 4كقول الشاعر:

 .ءُ اَل دِ لْ ا اَ هَ رُ د  كَ  تُ ا، اَل ورً حُ بُ   مْ هً نْـ مِ  ن  إِ ي، فَ بِ ن  لْ اَ ْهَط ى ر شَ حَ 

"حاشا" اليت للتنزيه ففيها ثالث لغات: هاتان املذكورتان و"حاش" حبذف األلف  وأما
 5(باألربع )حاشا هللِ  ئ  رِ " بإسكان الشني، وقد قم الثانية، وزاد ابن مالك يف التسهيل "حاشْ 

 وقرأ )حاش هلِل( حبذفها، باأللف ،وقرأ باقي السبعة" قرأ أبو عمرو بن العالء "حاشا هللِ 
 6حبذف األلف األوىل" (حشى هللِ )باإلسكان، وقرأ بعضهم حسن البصري )حاش هلِل( 

                                                           
 .125، ص02، وحاشية الصبان، ج131، املغين، ص134املفصل، ص1
 .70ديوان النابغة، ص2
 .377، ص01الكتاب، ج3
 .172، ص01املقرب، ج4
 .106ابن مالك، التسهيل، ص5
 .568اجلىن الداين، ص6
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لفظ مشرتك، يكون حرفا من حروف اجلر، وفعال متعديا وهي يف  "خال": إثنا عشر:
احلالتني من أدوات االستثناء، فإذا كانت حرفا جرت االسم املستثىن هبا حنو: "قام القوم خال 

بت االسم املستثىن حنو: "قام القوم خال زيدا"، وكال الوجهني )اجلر زيد"، وإذا كانت فعال نص
 والنصب( ثابت بالنقل الصحيح عن العرب.

وإذا استثىن هبا ضمري املتكلم وقصد اجلر، مل يؤت بنون الوقاية وإذا قصد النصب أيت هبا 
 1خالين""فيقال على األول: خالي، وعلى الثاين: 

 ا"ما خال زيدً  م القومم افعليتها بعد "ما" املصدرية حنو: "ق تعنيتو 

 ف"خال" يف هذا املوضع فعل، ألن "ما" املصدرية ال توصل حبرف اجلر وإّنا توصل بالفعل.

وما نستنتجه من دراستنا هلذين احلرفني: أنه ال خالف بني الكوفيني والبصريني يف جواز 
يف أمرها، حيث ذهب أكثر البصريني وعلى رأسهم  اخلفض ب"خال"، أما "حاشا" فقد اختلفوا

"سيبويه" إىل أّنا حرف جر دائما مبنزلة "إال" يف االستثناء، ولو كانت فعال جلاز دخول "ما" عليه  
كدخوله على "خال". أما الكوفيون فقد ذهبوا إىل أن "حاشا" فعل ووافقهم يف ذلك املربد من 

رف، والتصرف من خصائص األفعال، واحتجوا أيضا بأن واستدلوا على ذلك بأنه يتص 2البصريني،
الم اجلر تتعلق به "حاشا هلل" وحرف اجلر إّنا يتعلق بالفعل ال باحلرف، ألن احلرف ال يتعلق 

 باحلرف.

اعتربوا "لوال" من حروف اجلر، إذ وليها ضمري جر،  نيوجدير بنا أن نشري هنا أن البصري
وفيون فريون أّنا رافعة دائما، وإذا جاء بعدها ضمري جر فهو يف حنو: لوالي، لوالك، لواله، أما الك

سورة يف حمل رفع، إنابة لضمري اجلر عن ضمري الرفع، وكان الفراء يقول يف تفسري قوله تعاىل 

                                                           
 .436اجلىن الداين ، ص1
 .391، ص03، ج207املقتضب، املربد ، أسرار العربية، ص2
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 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئاألعراف 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ

 1يف موضع رفع بلوال" نْ أ  بعدها "ف  ، "رفعهم بلوال" مث قال يف )أن تطئوهم( ىئ

ويف خالصة هذا املبحث فإننا على الرغم ِما جنده من اختالف بني النحويني يف حد 
حروف اجلر، كالتفاوت يف تسميتها حبروف اإلضافة، أو اجلر، أو الصفات كما أشرنا سالفا، فإن 

يف حدهم من العناية بالرتكيب، ذلك يأيت يف إطار من التوحد واالتفاق وذلك أّنم مجيعا ينطلقون 
وبوظيفة حرف اجلر فيه. والسيما وظيفة العمل أي جر ما بعده، كما جيدر بنا اإلشارة إىل عمل 

ومثل ذلك إضمار "رّب"  2بعض حروف اجلر حمذوفة عند النحويني خاصة إذا كان هلا عو "
 بعد "الواو" و"الفاء" و"بل" حنو قول الشاعر: 

 3ع  ضِ رْ مُ وَ  تُ قْ رَ طَ  دْ قَ ى لَ بْـ حُ  كِ لِ ثْ مِ فَ 

 وحنو قول آخر: 

 4.امِ آكَ وَ  د  عْ ي صُ ذِ  د  لَ بَـ  لْ بَ 

ف القسم مثال، وذلك إذا أتت ألف االستفهام و ومن احلروف اليت تعمل مضمرة أيضا حر 
، وقد ورد اجلر بعد حذف حرف 6و"ها هلل" 5أو هاء التنبيه عوضا عنها حنو "أهلل ما فعلت كذا"

 7القسم دون عو  وذلك يف قوهلم "اهلل ألفعلن"، وقد جوزه سيبويه إذا كثر يف كالم العرب"

                                                           
 .60الفراء، معاين القرآن، ص1
 .296، ص01، واإلنصاف، ج144، ص01، املغين ج44، ص02سيبويه، الكتاب، ج2
 .145، ص01ابن هشام، مغين اللبيب، ج3
 .145،ص01املصدر نفسه،ج4
 .499، ص03، ج245، ص02الكتاب، ج5
 .499، ص03املصدر نفسه، ج6
 .498، ص03، ج144، ص02الكتاب، ج7
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ا إىل هكما أنه من املفيد هنا أيضا اإلشارة إىل اختالف طبيعة حروف اجلر، إذ ميكن تقسيم
 قسمني:

اإلضافة إىل كونه حرفا ويف قسم يبقى على حرفيته، وقسم يكون اُسا أو فعال، أو كليهما ب
 هذا القسم جتلت اختالفات بعض النحويني.

فأما احلروف اجلارة اليت حافظت على حرفيتها فهي: من، إىل، يف، الباء، الالم، وواو القسم 
 وتاؤه"

وأما اليت استعملت حرفا واُسا وفعال يف آن واحد فال تزيد على احلرف الواحد "على"، وأما 
ا واُسا فهي: حىت، مع، عن، الكاف، مذ ومنذ، ورّب، وأما اليت وردت حرفا اليت استعملت حرف

 وفعال فهي: خال" وحاشا"
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-IIحروف المعاني وأثرها في الداللة التركيبية 
 / الداللة الزمنية للفعل وأثر الحروف فيها:

جند النحاة ميعنون  ورة يف كتب النحو القدمية ال ثإننا إذا تصفحنا تلك اإلشارات اهلامة املن
 كثريا يف دراسة الداللة الزمنية اليت تؤديها كل صيغة دراسة شاملة وافية.

وحتتاج مثل هذه الدراسة، يف حالة املضارع مثال إىل حتديد داللته الزمنية يف أحواله وإعرابه، 
ية للمضارع وتركيباته مجيعا، وسنستضيء يف ذلك بإشارات النحاة الذين عنوا مبسألة الداللة الزمن

 املرفوع، مع إثبات شواهد قرآنية وغريها.

 وللمضارع املرفوع دالالت زمنية متنوعة هي:

وهذه الداللة هي األصل يف املضارع املرفوع وذلك ألن  أوال: الداللة على الحال:
 االستقبال يتعني غالبا بالسني وسوف وبالقرينة والطلب والنصب، واملضي بالقرينة.

عن داللة املضارع على احلال: "إّنا الداللة املرجحة إذا كان جمردا ألنه ملا  ويقول السيوطي 
كان لكل من املاضي واملستقبل صيغة ختصه، ومل يكن للحال صيغة ختصه جعلت داللته للحال 
راجحة عن جترده من القرائن جربا ملا فاته من االختصاص بصيغة، وعلله الفارسي بأنه إذا كان 

 1ب واألبعد فاألقرب أحق به واحلال أقرب من املستقبل"لفظا صاحلا لألقر 

وحبث الزجاجي يف علة جميء فعل احلال بلفظ املستقبل، فقال: "إن فعل احلال يف احلقيقة 
مستقبل، ألنه يكون أوال أوال، فكل جزء خرج منه إىل الوجود صار يف حيز املضي، فلهذه العلة 

 .2جاء فعل احلال بلفظ املستقبل"

                                                           
 .08-07، ص01مهع اهلوامع، ج1
 .87اإليضاح يف علل النحو، ص2
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النحاة أن مييزوا احلال عن االستقبال واملضي، فجعله بعضهم ما يصل إليه املستقبل وحاول 
فاحلال عندهم ّناية املاضي  1ري منه املاضي فيكون زمان اإلخبار عنه هو زمان وجوده،سوي

 2وبداية املستقبل أي ما كان حدا مشرتكا بني الزمانني املاضي واملستقبل.

 على احلال: ويدخل يف تعيني داللة املضارع

 / تعيين الداللة على الحال بالقرينة اللفظية.1

"إن" مع املضارع للداللة على االستقبال، ال  " و"الم االبتداء" جتيء "ما" ونْ أ/ مع "ما" "إِ 

 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ يئ:احلال حنو قوله تعاىل

ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
3 

 وئ وئ ەئ يئ:جتيء "ال" االبتداء مع املضارع للداللة على املستقبل، حنو قوله تعاىل وقد

ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
4 

وقال السيوطي: "فيحزن مستقبل إلسناده إىل متوقع، ولكنه قد يكون داال على احلال أي 
وذكر "سيبويه" نفي احلال باستعمال  5حيزنين اآلن أنكم ستذهبون به يف ما يستقبل من الزمن"

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ يئ:ومن ذلك قوله تعاىل 6"ما"،

ىئ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ
 .1، ومثال "إن" )واهلل إن أفهم ما تقول(7

                                                           
 .98شرح املفصل، ص1
 .226، ص02شرح الكافية، ج2
 .15سورة يونس، اآلية: 3
 .13سورة يوسف، اآلية: 4
 .08، ص01اهلمع، ج5
 .167، واملفصل ص460، ص01الكتاب ج6
 .07سورة آل عمران، اآلية: 7
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 يئ:وجعلوا من القرائن اللفظية لتعيني الداللة على احلال استعمال )قد( حنو قوله تعاىل ب/

 وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ىئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
وقد جتيء )قد( مع املضارع للداللة على املضي عندما تكون  2

 تكثريية يف بعض الشواهد، حنو قول الشاعر:

 3وبُ حُ رْ سُ  نِ يياَْلَلحَ  ةُ وقَ رُ عْ مَ  اءُ دَ رْ جَ   ِنىلُ مِ حْ تَ  اءَ وَ عْ شَ لْ اَ  ةَ ارَ غَ لْ اَ  دُ هَ شْ أَ  دْ قَ 

 املضي أن "ابن جين" قال يف قول الشاعر:ويؤكد جميء املضارع بعد )قد( للداللة على 

 يينِ نِ عْ  يَـ اَل  تُ لْ قُـ  تَ مَ ثُ  تُ يْ ضَ مَ فَ   ينِ بُ سُ يَ  يمِ ئِ لَ لْ ى اَ لَ عَ  رُ مُ أَ  دْ قَ لَ وَ 

 4إنه حكاية للحال املاضية.

)قد( مع املاضي لتوقعه ولتقريبه من احلال تقول: "قام زيد" فيحتمل املاضي  وتستعمل
 5.قريبالقريب واملاضي البعيد، فإن قلت "قد قام يزيد" اختص بال

 : تعيين الداللة على االستقبال باستعمال القرائن اللفظية، ومنها: 2

إىل  -وهو احلال-الزمن الضيق، أ/ استعمال التنفيس مع السني وسوف، وذلك لينقل املضارع من 

 مت خت حت جت يب ىب يئ:ومن ذلك قوله تعاىل 6الزمن الواسع وهو االستقبال،

ىئ يت ىت
ىئ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ يئ:وقوله تعاىل 7

1 

                                                                                                                                                                                
 .64، صم01،1943البخالء ،حتق،عبد السالم هارون،مطبعة مصطفى البايب احلليب،القاهرة،ط1
 .05سورة الصف، اآلية:2
 .174، ص01املغين، ج3
 .332، ص03اخلصائص، ج4
 .172، ص01مغين اللبيب، ج5
 .138، ص01نفسه، ج املصدر6
 .135سورة طه، اآلية: 7
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 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ يئ:وقد تدخل الالم على سوف، حنو قوله تعاىل

ىئ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ
2 

نوين التوكيد )اخلفيفة والثقيلة(، وقد ربط النحاة بني التوكيد واالستقبال، ففي  استعمال ب/
شرح املفصل أن "مظنة هذه النون الفعل املستقبل املطلوب حتصيله ألن الفعل املستقبل غري موجود 

بقوة العناية بوجوده..... واملاضي واحلال موجودان حاصالن  نافإذا أريد حصوله أكد بالنون إيذا
 3تأكيده" الطلب فيه إمتنع ال معىن لطلب حصول ما هو حاصل وإذا امتنعف

وربط النحاة بني التوكيد واالستقبال أمر معروف، فالزجاجي يقول يف باب النون الثقيلة 
واخلفيفة "اعلم أّنما يدخالن على األفعال املستقبلية خاصة للتوكيد.... وتدالن على أن الفعل 

 .4ال"خالص لالستقبال دون احل

 .5ويذكر ابن جين أن نون التوكيد ختص املضارع باالستقبال ومتنع احلال عنه 

 وأما املواطن اليت يستعمل فيها التوكيد مع املضارع، فتدل على االستقبال فهي:

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ يئ:مع النهي: حنو قوله تعاىل-

ىئ ڭ ۓ ۓ
6 

 مع االستفهام: حنو قول الشاعر: -

 1يدُ عِ سَ لَ  نْ ذَ ي إِ نِ ى إِ رَ قِ لْ ي اَ ِبَوادِ   ةً لَ يْـ لَ  ن  يتَ بِ أَ  لْ ي هَ رِ عْ شِ  تَ يْ  لَ اَل أَ 
                                                                                                                                                                                

 .55سورة النحل، اآلية: 1
 .49سورة الشعراء، اآلية: 2
 .41-39، ص09فصل، جملشرح ا3
 .335-334اجلمل، ص4
 .73، ص03اخلصائص، ج5
 .23سورة نوح، اآلية: 6
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 2مع التحضيض والعر ، حنو )هالّ تقولن(، و)أال تقولن( -

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ يئ:مع حروف اجلزاء حنو قوله تعاىل -

ىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
3 

ىئ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ يئ:مع القسم، حنو قوله تعاىل -
4 

الثقيلة أشد توكيدا للمضارع من اخلفيفة أو أصال هلا وأبل  منها، أم مل وسواء كانت النون 
 5يكن بينهما فرق يف املعىن فالظاهر أن ال اختالف بني النونني يف تأدية غر  االستقبال.

ديد مدى زمن الفعل يف ليس من اليسر حت في جملة الشرط القرآنية: الداللة الزمنية:3
للشرط أو للجزاء ،والشرط واجلزاء  وهو مراد"مجلة الشرط القرآنية، فقد يكون الفعل ماضيا 

وعللو جمليء املاضي يف مجلة الشرط واجلزاء  6"مبستقبلال يتعلقان إال -كما قرر النحاة-
فرياد به  كان ماضي اللفظ كان مستقبل املعىن وقد يكون الفعل مستقبال  فقالوا: "فإنْ 
"لو" جتعله ماضيا وإن كان  " جتعل الفعل مستقبال وإن كان ماضيا ،واملضي "فإنْ 
 7مستقبال"

وأكثر احملققني أن "لو" تستعمل يف املضي، وذهب حناة الكوفة إىل أّنا تأيت 
مستدلني بآيات من القرآن الكرمي حنو قوله  -كما سبق وأن أسلفنا–" للمستقبل مبعىن "إنْ 

 ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ يئ:تعاىل

                                                                                                                                                                                
 .56شرح ديوان مجيل بن معمر، ص1
 .152، ص02الكتاب، ج2
 .26سورة مرمي، اآلية: 3
 .56النحل،اآلية: سورة 4
 .        239، ص02الكتاب، ج5

239،ص02املصدر نفسه،ج 6 
240،ص02املصدر نفسه،ج 7 
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ىئ ھ ھ ھ ھ
1
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

ىئ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
2
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ يئ

ىئ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
ولعل ما قاد الكوفيون إىل هذا احلكم هو تتبعهم  3

"لو"  للزمن النحوي يف اجلملة القرآنية خاصة، فوجدوا أن كال من األداتني "إن" و
 تارة، ويف املضارع أخرى.تستعمالن يف زمانني" يف املاضي 

" الشرطية حيث جاءت يف مجلة الشرط ملعىن الشك وعدم نْ واألمر يتضح يف "إِ 
التيقن، ومعىن ذلك أّنا تالزم صيغة الزمن املستقبل وال تتجاوزه إىل سواه، والواقع أّنا 
 جاءت مع الفعل املاضي يف أغلب املواضع من القرآن الكرمي ومعىن الفعل املضارع يف

 وردت "إن" يف )سبعة ومخسون موضعا(: -مثال–أقلها، ففي سورة البقرة  

 مع املاضي: أربعة ومخسون موضعا.-

 ومع املضارع: يف ثالثة مواضع. -

جاء يف كتاب "الفوائد": "وأكثر ما يكون هذا التجوز باملاضي عن املستقبل يف 
لفائدة وهو أن الفعل املاضي والعرب تفعل ذلك  ،بيها هلا يف التحقيقتشوأجوبتها  الشروط

إذا أخرب به عن املضارع الذي مل يوجد بعد كان أبل  وأعظم وقعا وأفخم بيانا، ألن 
 4املاضي يعطي من املعىن أنه قد كان وجد وصار من األمور املقطوعة بكوّنا وحدوثها"

                                                           

.100سورة املائدة،اآلية: 1 
.32سورة التوبة،اآلية: 2 
.33سورة التوبة،اآلية: 3 

 ، األثري اجلزري، اجلامع 188 -187، ص04القاهرة، ج ومكتبة العلم، مكتبة ابن تيمية، ابن قيم اجلوزية، ، بدائع الفوائد،4
 .103د.مصطفى جواد،و د.مجيل سعيد،مطبعة اجملمع العلمي،ص يف صناعة املنظوم واملنثور ،حتق الكبري

 م. 1956-ه1375العراقي،بغداد، 
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صاحبها الفعل ويقال مثل هذا القول يف الظرف الشرطي "إذا"، ومعناها الشرط يف املستقبل وقد ي

 ہ ۀ ۀ ڻ يئ:على بناء "يفعل" لإلعراب عن الزمان املستقبل حنو قوله تعاىل

ىئ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
وقوله  1

 ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ يئ:تعاىل

 حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ

ىئ حت جت يب مبىب خب
2 

مل يطيلوا النظر يف هذه األبنية والصي  ألّنم مل يولوا فكرة إعراب الفعل عن  والنحاة
 3الزمان العناية املطلوبة، حيث شغلتهم مسألة العمل يف الفعل ومسألة اإلعراب.

ويضع ابن جين اصطالح "االحتياط للمعىن" لداللة الزمن الصرفية، واليت حاول هو 
األفعال يف اجلمل يقول: "وقوله: إن قمت قمت  وغريه من النحويني تطبيقها على بناء

ي واملعىن معىن املضارع وذلك أنه أراد االحتياط للمعىن، فجاء مبعىن اضجييء بلفظ امل
الفعل املضارع املشكوك يف وقوعه بلفظ املاضي املقطوع بكونه، حىت كأن هذا قد وقع 

 4واستقر ألنه متوقع مرتقب"

ة النحاة العرب إىل معىن الزمن يف اجلمل هذا وللدكتور: حسان متام رأي يف نظر 
نصه: "وحني نظروا يف اجلمل اإلنشائية وجدوا صيغة "فعل" تفيد االستقبال يف التحضيض 
والدعاء والشرط مثال، وملا كانت قواعدهم اليت وضعوها عزيزة على أنفسهم مل خيطر بباهلم 

اغ هلم يف حرصهم على سو أن يعيدوا النظر يف نظام الزمن يف ضوء مطالب السياق، 

                                                           
 .31، اآلية: األنفالسورة 1
 .72سورة احلج، اآلية: 2
 .29م، ص1966-هـ1386يته ، مطبعة العاين، بغداد، السامرائي إبراهيم، الفعل زمانه وأبن د.3
 .105، ص03ابن جين، اخلصائص، ج 4
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القواعد أن ينسبوا اختالف الزمن إىل األدوات، فقالوا..... إذا ظرف ملا يستقبل من 
أحجموا عن نسبة هذا املعىن إىل "إن" الشرطية اليت تتحول بعدها  مِل   يرِ دْ أ   تم الزمان، ولسْ 

سياق علينا أن صيغة "فعل" إىل معىن االستقبال..... وإذا كان للزمن النحوي وظيفة يف ال
 1ننظر يف هذا السياق لنكشف عن الزمن منه، أي من مباين اجلملة العربية"

وِما سبق يتضح لنا أن األفعال تتغري أبنيتها يف حيز الشرط فال ترتبط بأزمنة معينة، 
فالتعبري باملستقبل عن املاضي، وباملاضي عن املستقبل كثري الورود يف القرآن الكرمي وكالم 

 2العرب.

                                                           
 .243يسري ، ص -بتصرف-،  معناها ومبناهاحسان متام، اللغة العربية،  د.1
 .77،صالشرط يف القرآن الكرمي2
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احلروف يف الكالم عناصر حيوية جمردة، وظيفتها التعبري عن العالقات الداخلية  تستعمل
بني أجزاء اجلملة، وتوضيحها، واحلروف إمجاال تكتسب معانيها من خالل منزلتها يف التأليف 
وتتعدد وتتنوع تبعا هلذه املنزلة. والنحويون )بصريون وكوفيون( قد أولوا احلروف عناية خاصة وسعوا 

ك حقائقها اللغوية واكتشاف وشائج القرىب اليت جتمع بينها، فبحثوا يف خمتلف جوانبها يف إلدرا
صر، فاهتموا بعملها، ومعانيها، وعرضوا ملظاهرها بدراستهم اللغوية والنحوية ووقفوا عندها وقفات ت

أهم من بساطة وتركيب، واستعانوا يف ذلك بالشواهد واألدلة ومن شأن هذا املبحث أن يقف عند 
ا تالم  املع ى وتعانق،، وفيما يل  بيان هلذه املعاين مرتبة عل  النحو ملاملعاين اليت تفيدها احلروف 

 اآليت:

: يراد باالستفهام لغة: طلب الفهم، أما اصطالحا، فهو أسلوب يطلب أوال: االستفهام
 ب، العلم بش ء جمهول كقولك: كم كتابا قرأت؟ فيجاب عليك بتحديد عدد الكتب.

 ولالستفهام حرفان مها:

من احلروف األحادية، وخمرجها من أقص  احللق، وه  أم باب االستفهام، الهمزة:  -أ
حرف مهمل مبين عل  الفتح ال حمل ل، من اإلعراب، وعنها قال اخلليل: "مث اعلم أن ألف 

ىئ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ يئ:االستفهام أمارهتا )أم( حنو قول، عز وجل
1 ،

ورمبا أضمروا ألف االستفهام واستغنوا عن، بأمارت،، فيقولون: زيد أتاك أم عمرو؟ وحممد عندك أم 
 2زيد؟ قال امرؤ القي 

 ؟ر  ظ  ت  ن  ت    ا ع ل ي ك  ب أ ن  اذ  م  و     ؟ر  ك  ت  ب  ت    م  ، أ  ي  ح  ل  ا   ن  م   وح  ر  ت   

 

                                                           
 .69:  الواقعة، اآليةسورة 1
 .109ديوان امرؤ القي ، ص2
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 األخطل:وقال 

 1؟االا ي  خ   ا ل رَّب اب   ن  م   م  ال  ظ  ل  ا   س  ل  غ   ط  اس  و  ب   ت  ي  أ  ر   م  ، أ  ك  ن  ي   ع   ك  ن  ب   ذ  ك  

هـ( يف باب اهلمزة مما أول، اهلمزة: 825وعن اهلمزة قال صاحب "مصابيح املغاين" )ت: 
"وإمنا بدأت باهلمزة لشرفها وفضلها عل  غريها، فإهنا حرف اختصت ب، العرب يف لساهنا 

وال يكون يف ش ء من اللغات إال  وانفردت ب، يف كالمها، أعين يف عرض الكالم مثل: قرأ وشاء
يف أول –أيضا: "وقد انفردت العرب باأللف والالم اللتني للتعريف  2ابتداء، وقال أبو عبيد

 3كقولنا: الرجل والفرس، فليستا يف ش ء من لغات األمم غري العرب"  -الكالم

 وختتص اهلمزة مبا يل :

لها من جنسها وذلك كألف تنفرد اهلمزة من بني سائر احلروف بدخوهلا عل  مث /1
االستفهام تدخل عل  ألف الوصل وعل  ألف القطع وعل  ألف الم التعريف، فأما إذا دخلت 

ا وتثبت ألف االستفهام مفتوحة كما ه  علي،، ألن، إمن فإن، تسقط ألف الوصل عل  ألف الوصل
استغ ى هبا عنها  ج ء هبمزة الوصل لتوصل إىل النطق بالساكن فلما دخلت عليها ألف االستفهام

 حنو قول الشاعر:

 4اه  ب   ج  ع  ي    ب  ي  شَّ ل  ا   ض  ع  ب   و    اذ   س  ي  ق    بن  أ ت  ال  ق  ف   

                                                           
،وينظر شرح ديوان األخطل ،حتق 194عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة بريوت ،لبنان ص، ديوان،، ،شرح،األخطل، 1

د.فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة،  ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي، اجلمل يف النحو ، حتق،وينظر 250د.سوزان عكاوي،ص
 .234م، ص1985-هـ1405الطبعة األوىل 

هـ(، انظر طبقات 224تبن سالم، لغوي كويف، حمدث، ل، الغريب املصنف غريب احلديث، )أبو عبيد: هو القاسم 2
 .253، بغية الوعاة ص199النحويني ص

-ه01،1414د.عائض بن نافع العمري، دار املنار، الطبعة  ،مصابيح املغاين يف حروف املعاين ، حتق،ابن نور الدين3
 .61م، ص1993

 .121  الرقيات، الديوان، صالبيت من جمزوء الوافر البن قي4
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( حيث حذفت مهزة الوصل واستغ ى عنها هبمزة االستفهام. ن  ب  فالشاهد يف البيت قول،: )أ
 الثانية ال غري حنو قول الشاعر: تَ د  دَ األوىل ومَ  تَ ز  وأما إذا دخلت عل  ألف الم التعريف مهََ 

 1د  بَّ ع  ت    م  أ   ه  م  س  ج   ه  ي  ل  ع   ل  س  و    ه  فَّ ش   آلح ب  ي أر  د  ا أ  م   ا لل  و  ف   

، حيث دخلت اهلمزة عل  ألف الم التعريف فتهمز األوىل أآحل ب  َشفَّ،  والشاهد في، قول،: 
 ومتد الثانية.

ترد لطلب التصور، أي االستفهام عن املفرد، وعندئذ يكون جواهبا بتحديد أحد  /2
الشيئني، ويأيت املسؤول عن، بعد اهلمزة مباشرة، وال بد أن تأيت بعدها )أم( العاطفة وتدع  املعادلة 

 2ألن ما بعدها يعادل ما قبلها يف السائل مثال: أحممد فاز أم خالد؟

 الفعلية مثل: أحضر حممد؟ أحممد يف البيت؟ تليها اجلملة االمسية و  /3

وتستعمل لطلب التصديق، أي االستفهام عن حقيقة نسبة فعل أو صفة فعل أو صفة  /4
إىل شخص معني، ويكون اجلواب ب)نعم( أو )ال( يف الكالم املوجب مثل: أقرأت سرية النيب 

 صل  اهلل علي، وسلم؟

، مثل: "أمل تفهم الدرس؟، ف ( لتصديق النأما إذا كان الكالم منفيا فيجاب عن، ب)نعم
وب)بل ( اليت تفيد اإلضراب عن النف  وإثبات احلكم، ولو قلت نعم لكان تصديقا للكالم 

ألف اإلستفهام عل  حرف  املنف ، وقد جي ء يف هذا مراعاة للمع ى قال السهل : "فإن أدخلت
نك تكون مصدقا للكالم املنف  اب نعم ألو يف اجل النف  فقلت أليست اخلمر حرام ؟ فال تقل

                                                           
 .42اهلروي، األزهية، ص1
-ه1421، 01أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي، غرض، وإعراب، ، مطبعة الشام، ط ،عبد الكرمي حممود يوسف2

 .08م، ص2000
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املستفهم عن، باأللف ولكن تقول بل  إضرابا عن النف  وإثباتا للتحرمي هذا هو األصل ألهنم 
 1راعوا اللفظ وأجواء الكالم عل  ما كان علي، قبل االستفهام"

أمر خطري ذي شأن عظيم كاأللوهية والقدرة عل  البعث بوتأيت )بل ( يف جمال االعرتاف 

 ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:خللق كما يف قول، تعاىلوبدء ا

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ىئ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
2 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ يئ:وحنو قول، تعاىل

ىئ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ
3 

 اهلمزة هلا الصدارة يف اجلملة ولذا تتقدم: /5

 ؟"أيف البيت ضيوف"عل  حروف اجلر مثل: -

 عل  حروف العطف مثل: أو ما مسعت اخلرب؟ -

 وعل  )إّن( مثل: أإنك لتؤيد احلق؟ -

 وعل  املفعول ب، املقدم مثل: أزيدا قابلت؟ -

 4جواز حذفها سواء تقدمت عل  "أم" املعادلة كقول عمر بن أيب ربيعة: /6

 ؟ان  م  ث  ب   م  أ   -ر  م  ج  ل  ا   ت  ي  م  ر  –ع  ب  س  ب    اي  ار  د   ت  ن  ك    ن  إ  ي و  ر  د  ا أ  م   ك  ر  م  ع  ل  
                                                           

 .45حممد إبراهيم البنا، ص.أمايل السهل  ، حتق: د1
 .260البقرة، اآلية: سورة 2
 .172: األعراف، اآليةسورة 3
 .175، ص03سيبوي،، الكتاب، ج4
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 قبل "بسبع"، والتقدير أبسبع؟ حذفت اهلمزة

 أم مل تتقدمها كقول الكميت بن زيد:

ب  ع  ل  ي    ب  ي  ش  ل  و ا  ذ  ي و  ن  ا م  با ع   ل  ال  و    ب  ر  ط  أ   يض  ب  ل  ى ا  ل  ا إ  قا و  ا ش  م  و   ت  ب  ر  ط  
1 

 ؟ب  عَ ل  يَـ  ب  ي  شَّ لَ و اَ ذ  والتقدير: أَ 

 تسقط بعد مهزة الوصل املكسورة لفظا وكتابة مثل: اتعظت مبا حصل؟ /7

إذا كانت مهزة االستفهام للتسوية تليها مجلتان تفصل بينهما )أم( املعادلة املتصلة  /8
العاطفة ويصبح األسلوب خربيا، وتسبق بكلمة )سواء( أو ما يف معناها، وه  مل تستخدم يف 

 ہ ہ ہ يئ:وة إىل الدين أو الصدود عن، قول، تعاىلالقرآن الكرمي إال يف موقف الدع

ىئ ے ھ ھ ھ ھ ہ
2"3 

حرف استفهام مهمل غري خمتص، تدخل عل  األمساء واألفعال، ال عمل هلا وفق  هل: -ب
غري أن أبا حيان األندلس  نقل يف )تذكرة النحاة( من كتاب  4مقياس مجهور النحويني السائد

)مقدمة يف النحو( أليب حممد طاهر بن أمحد القزويين أن هل ترفع االسم واخلرب بعدها عند 
، لكننا إذا تأملنا قول الفراء وهو ينف  أن تكون )هل( من احلروف العاملة بصرف النظر 5الكوفيني

أدركنا أن هذا لي  مذهبا عاما  6عماد، وه  ال ترفع وال تنصب"عن نوع العمل "فجعل مع هل ال
عند الكوفيني، وإمنا هو مذهب بعضهم، ومما يتصل هبل أن الكسائ  أجاز يف سعة الكالم أن 

                                                           
 .14املغين، ص1
 .10 ، اآلية: سورة ي2
 .10-09أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي، غرض، وإعراب،، ص ،عبد الكرمي حممود يوسف3
 .43، ص01األزهري: شرح التصريح، ج4
 .318أبو حيان، تذكرة النحاة، ص5
 .52، ص01الفراء، معاين القرآن، ج6
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يل  )هل( اسم وإن كان يف حيزها فعل حنو: هل زيد قام، فزيد عنده مرتفع بالفعل املذكور عل  
، ومنع ذلك غريه، وخص جوازه يف الشعر، وذهبوا إىل 1فأكرم،حد ارتفاع، يف حنو: إن زيد جاء 

أن االسم بعدها معمول لفعل حمذوف يفسره املذكور، ألن هل عندهم ال جيوز أن تدخل عل  
 2االسم إذا كان يف حيزها فعل، وأما إذا مل يكن يف حيزها الفعل حنو: هل زيد أخوك، فجائز.

حديث، عن قبح تقدم املسند إلي، عل  اخلرب  وقد ذكر د:حممد حممد أبو موس  يف سياق
الفعل  أو تقدمي املفعول حنو: "هل زيد قام؟ وهل زيدا أكرمت؟ فقال: هناك تعليل آخر للقبح مل 

داللة االختصاص، وإمنا يرجع إىل طبيعة "هل" فقد قالوا أهنا يف بيذكر السكاك  وهو ال يرتبط 
 قولون "أهل جاءك زيٌد؟" وملا طالت مالزمتها للهمزةفي األصل مبع ى "قد" وكانت مسبوقة باهلمزة

تشربت منها مع ى االستفهام وسقطت اهلمزة وبقيت "هل"، وملا كانت "قد" ال تدخل إال عل  
األفعال كانت كذلك "هل" اليت مبعناها، وورد عل  هذا الوج، أن، من الفصيح أن تقول: هل زيد 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ يئ:قائم؟ ومثل، قول، تعاىل

ىئ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ
 ىث مث يئ:، وقول، تعاىل3

ىئ جح مج حج يث
، وقوهلم: "هل األزمن الالئ  مضني رواجع" ومثل، أكثر من أن 4

حيص ...... وجواب ذلك فيما ذكروا "أهنا إذا رأت الفعل يف حيزها تذكرت عهودا باحلم  
بينهما خبالف ما إذا مل تره يف حيزها رتاق االسم فوحنت إىل األلف املألوف وعانقت، ومل ترض با

 5فإهنا تسلت عن، ذاهلة"

                                                           
 ه.378، صيف ،رسالة دكتورااخلالف الكو ،محدي حممود اجلبايل،ينظر إىل دراسة 1
 .378املصدر نفس،، ص2
 .53األعراف، اآلية: سورة 3
 .44الشورى، اآلية: سورة 4
 .211ص م1987-ه02،1408،مكتبة وهبة،ط -دراسة بالغية-حممد أبو موس ، دالالت الرتاكيب حممد .د5
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 مبا يل : تص "هل"ترد "هل" لطلب التصديق فقط، حنو: هل قام زيد؟ وهل زيد قائم؟ وخت

ويكون جواهبا )نعم( وال تليها أم  -كما أسلفنا–تستعمل لطلب التصديق فقط  /1
 املعادلة.

 ضر الواجب؟هبا يف اإلثبات فقط، وال جيوز القول: هل مل حت   يستفهم /2

 إذا دخلت عل  الفعل املضارع صرفت، للمستقبل، فال يقال: هل تلعب اآلن؟ /3

ال تدخل عل  )الفاء( أو )الواو( العاطفة بل تأيت بعدها مثل: فهل أحضرت الكتاب؟  /4
 وهل نسيت القلم؟

 ژ ژ ڈ يئ:مع اهلمزة حنو قول، تعاىل ( كما هو احلالنَّ ال تدخل عل  )إ /5

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑڑ

ىئ ڻ ڻ ڻ ڻ
1 

 واملالحظ أن "هل" قد وردت قرابة مثانني مرة يف القرآن الكرمي أكثرها مع اجلملة الفعلية.

و"املرادي" حني حتدث عن "هل" جاء حديث، يف إطار موازنة بينها وبني اهلمزة، فقال: 
 اهلمزة بأهنا لطلب التصور حنو: أزيد يف الدار أم عمرو؟ فيطلب هبا تعيني أحد األمرين، و"تنفرد 

 ڍ يئ:"هل" ال يطلب هبا ذلك وانفردت اهلمزة أيضا بأهنا تدخل عل  املنف  حنو قول، تعاىل

ىئ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ
2 ،

 أخرى منها:وال تدخل "هل" عل  منف ، وتفارق اهلمزة "هل" يف أمور 

 ترد لإلنكار والتوبيخ والتعجب، خبالف "هل". أن اهلمزة-
                                                           

1
 .90: اآليةيوسف،  سورة

 .36الزمر، اآلية: سورة 2
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تعاد، وقد اجتمع األمران يف قول،  الّ "هل" جيوز أن تعاد وأَ  أن اهلمزة ال تعاد بعد "أم" و -

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک يئ:تعاىل

ىئ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ
1 

ملعان أخر، كأن تكون مبع ى  دلالستفهام، غري أهنا تر إذن األصل يف "هل" أن تكون 
"قد"، ذكر هذا قوم من النحويني منهم ابن مالك، وقال ب، الكسائ  والفراء، وبعض املفسرين، 

ىئ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئ:ومحلوا علي، قول، تعاىل
، أي "قد 2

؟ وتكون مبع ى "قد" كقول، أت "، يقول الزجاج : "تكون هل استفهاما، كقولك، هل خرج زيد

، قالوا: معناه: "قد أت " ويدخلها من مع ى التقرير ىئ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئتعاىل 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئ:والتوبيخ ما يدخل األلف اليت يستفهم هبا كقول، تعاىل

ىئ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ
، 4وتوبيخ" ر، فهذا استفهام في، تقري3

 أت " بقول الشاعر:واستدل بعضهم عل  هذا املع ى "قد 

  5م  ك  ل   ي ا  ذ   ف  ق  ل  ا   ح  ف  س  ا ب  ن  و  أ  ر   ل  ه  ا          أ  ن  ت  د  ش  ب   وع  ب  ر  ي    س  ار  و  ف    ل  ائ  س      
، وأن يكون مبع ى األمر أثبت، 6ثعلبا رد ذلك ورأى أهنا يف اآلية الكرمية مبع ى )ما( نَّ ك  ولَ  

ىئ ٹ ٿ ٿ ٿ يئ:ل علي، قول، تعاىلمح، و 7الفراء وحده
فهذا صورت، االستفهام،  8

                                                           
 .16الرعد، اآلية: سورة 1
 .01، اآلية: اإلنسان سورة2
 .34يون ، اآلية: سورة 3
 .47-46الزجاج ، معاين احلروف، ص4
 .334، ص02، ج108، ص01، وأمايل ابن الشجري، ج44، ص01، واملقتضب، ج389املغين، ص ينظر البيت يف5
 .588ثعلب: جمال  ثعلب، ص6
 .154، ص03، ج202، ص01الفراء: معاين القرآن، ج7
 .91سورة املائدة، اآلية: 8
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يقول: هل  1ومعناه األمر، أي انتهوا، قال ثعلب: "وقد قال الفراء تكون أمرا، قال: مسعت أعرابيا
 3وتابع الكسائ  ثعلب وجعل من معانيها اجلزاء. 2أنت ساكت، أي: اسكت"

الالت اليت واملالحظ من خالل هذه اآلراء، أن اللغويني العرب قد تنبهوا هلذه املعاين والد
تؤديها "هل" من خالل اهتمامهم بالسياق وإدراكهم ألمهية الرتكيب، وكيف أن مع ى الكلمة 

 يتحدد داخل السياق، وخيتلف من سياق آلخر.

ىئ ڀ ڀ ڀ پ پ يئ:قد تفيد لعل االستفهام حنو قول، تعاىل :لعل  -ج
، وهو 4

واستدل أصحاب هذا املذهب بتعليق الفعل قبلها هبا،  6وتارة أخرى للفراء 5منسوب تارة للكوفيني
لكوهنا أداة استفهام وأدوات االستفهام كما هو معروف هلا الصدارة، فال يعمل ما قبلها فيما 

 بعدها.

هو طلب معرفة  -كما سبق ذكره–الغرض األصل  لالستفهام  أغراض االستفهام: -د
أمر مل يكن معلوما عند الطلب. إال أن استعمال أدوات االستفهام يف غري ما وضعت ل، يف اللغة 
قد يؤدي إىل ما يسم  بالعدول اللغوي الذي تبتعد ب، الصياغة عن داللتها احلقيقية إىل داللة 

 أخرى متولدة عنها. 

                                                           
 .346الداين، ص املرادي، اجل ى1
 65سورة من القرآن الكرمي، ص إعراب ثالثني،،وانظر ابن خالوي،588جمال  ثعلب ص، ثعلب2

 م1985،عامل الكتب،بريوت،د.ط،
 .588املصدر نفس،، ص3
 .03سورة عب ، اآلية: 4
 .580الداين، ص ، املرادي، اجل ى193، ص02ج، األصول يف النحو، جا السر ابن 5
 .130، ص02أبو حيان: ارتشاف الضرب، ج6
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يع أن نضبط مع ى االستفهام هبا يف مع ى حمدد بل هذه الداللة يف كثري من الصور ال نستط

 ڻ يئ:نلجأ إىل ذكر مجلة من املعاين حول االستفهام الواحد، فنقول مثال: يف قول، تعاىل

ىئ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 إنكار وتوبيخ وعقاب وتعجب. أن، 1

االستفهام خف  متفلت زئبق ، وأننا عبثا  وهذا التعدد دليل عل  أن املع ى الذي يفيده
حناول السيطرة علي، مبثل هذه األوصاف الكثرية اليت نتوهم أهنا حتيط ب، وتضبط معاني، اهلاربة 

 املتفلتة.

وبناء عل  هذا فإننا سنحاول الكشف عن بعض املعاين اجملازية يف االستعماالت األدبية 
 ملتكلم من ناحية، أو بذات املتلق  من ناحية أخرى.ألسلوب االستفهام، ومدى ارتباطها بذات ا

 فمن ناحية املتكلم جند:

وذلك حني يكون املستفهم عن، مثريا للعجب والدهشة عند املتكلم حنو قول،  التعجب:-

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ يئ:تعاىل

ىئ ڳ ڳ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:وحنو قول، تعاىل 2

ىئ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
وقد يكون تعلق املتكلم باالستفهام  3

من احلوار الداخل  نوع  إلظهار تعجب، مما هو قائم، إذ جبد يف االستفهام وسيلة قوية إلظهار

 ۉ ۅ ۅ ۋ يئالذي ينته  بإبداء عجب، حنو قول، تعاىل عل  لسان سيدنا سليمان علي، السالم

ىئ ى ې ې ې ې ۉ
فاالستفهام ال حيمل عل  معناه احلقيق ، بالسؤال عن  4

                                                           
 .02سورة العنكبوت،اآلية:1
 .14اجملادلة، اآلية: سورة 2
 .23آل عمران ،اآلية: سورة 3
 .23النمل، اآلية: سورة 4
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حال نفس، عند عدم الرؤية ألن اإلنسان أعلم حبال نفس، فال يستفهم عنها، وملا كان اهلدهد ال 
يغيب عن، إال بإذن، ومل يره. أخذ يتأمل نفس، ويسائلها متعجبا من أمرها لعدم إبصاره اهلدهد 

ف يف استخدام االستفهام، وعلي، فإفادة االستفهام للتعجب وجهل، حبال،، فخرج بذلك عن املألو 
 1نوع من العدول اللغوي.

 ٿ ٺ يئ:حني يكون ما بعد )هل( بعيد املنال أو مستحيال حنو قول، تعاىل التمني:-

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ىئ ڌ
االستفهام احلقيق  لوجود قرينة حالية متنع ذلك، وه  أن ، نرى أن الكالم ال حيمل عل  2

الكفار يعلمون أن ال شفيع هلم يف هذا املقام، أي أن املقام ال يستدع  االستفهام احلقيق ، 
"هل"  ولكن طلبهم للشفاعة وتعلقهم هبا دفعهم إىل استخدام وسيلة طلبية وه  االستفهام ب

"ليت" اليت تستعمل يف غري املمكن، والعالقة بني اليت تستعمل يف سياق املمكن بدال من 
االستفهام والتمين تتمثل يف أن كال منهما يطلب ب، ش ء جمهول غري مدرك، فاالستفهام يطلب 
ب، االستعالم عن اجملهول، والتمين يطلب ب، ش ء غري متحقق فهو يف عداد اجملهول أيضا، لذا 

 3نهما من مالبسة داللية.جاز العدول عن االستفهام إىل التمين ملا بي

ن ينبغ  أن يكون أو أن، ال ينبغ  أن يكون حنو اواملقصود باإلنكار أن، ما ك اإلنكار:-

ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ يئقول، تعاىل
أي ما كان  4

ينبغ  أن يكون ذلك، وقد مك ى مع ى هذا اإلنكار التوبيخ  بذكر املوصول بدل لفظ اجلاللة 

                                                           
 .201ـ، ص م2007 -ه1428،  (ه626)ت كاك حممد صالح زك  أبو محيدة، البالغة واألسلوبية عند الس1
 .53األعراف، اآلية: سورة 2
 .200د: حممد صالح زك  أبو محيدة، البالغة واألسلوبية عند السكاك ، ص3
 .37الكهف، اآلية: سورة 4
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 ەئ ەئ ائ ائ يئاخر باملال والنفر، وقول، تعاىل:يتباه  ويفحيث سواه رجال 

ىئ وئ وئ
 2"أي ال ينبغ  أن يكون ذلك وهكذا" 1

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ يئومثل هذا اإلنكار قول، تعاىل:

ىئ ے ے ھ ھھ
3 

ىئ ەئ ەئ ائ ائ يئحنو قول، تعاىل: التهديد:-
4 

ىئ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئحنو قول، تعاىل: التوكيد:-
5 

 يئوذلك حني يراد الداللة عل  هول املستفهم عن، حنو قول، تعاىل: التهويل والتعظيم:-

ىئ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
6 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ يئ:حنو قول، تعاىل النفي:-

ىئ ڑ ڑ
7 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئحنو قول، تعاىل: التنبيه:-

ىئ ەئ ائ ائ ى ى ېې
8 

                                                           
 .25فات، اآلية: االصسورة 1
 .227، صالرتاكيبدالالت ، حممد أبو موس 2
 .44البقرة، اآلية: سورة 3
 .13ملرسالت، اآلية: ورة اس4
 .06الضح ، اآلية: سورة 5
 .02-01سورة القارعة، اآلية: 6
 .09 :سورة الكهف، اآلية7
 .63سورة احلج، اآلية: 8
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 حنو قول الشاعر: التحقير:-

 1؟ير  ض  ي   اب  ب  ذ  ل  ا   ة  ح  ن  ج  أ   ين  ن  ط  أ    ر  ائ  ض   ك  د  يع  ا و  م  ف   يد  ع  و  ل  ا   ع  د  ف  

 حني يكون املستفهم عن، أمرا عظيما يفتخر ب، املتكلم مثل:  الفخر:-

 2ر  غ  ث    اد  د  س  و   ة  يه  ر  ك    م  و  ي   ل     وااع  ض  ى أ  ت  ف    ي  أ  ي و  ون  اع  ض  أ  

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں يئحنو قول، تعاىل: التشويق:-

ىئ
3 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ يئتعاىل:حنو قول،  التهكم:-

ىئ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
4 

 أما الدالالت اليت تتعلق جبانب املتلق  فمن أبرزها:

وفي، يتم محل املخاطب عل  اإلقرار باملع ى الذي حتمل، مجلة االستفهام إثباتا أو نفيا،  التقرير:-

 ڄ يئالكفارسعيا إلزالة الشك الذي قد يتبادر إىل ذهن السامع حنو قول، تعاىل عل  لسان 

ىئ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
، فاالستفهام يف هذا املقام ال حيمل عل  معناه احلقيق  5

حيث أن قوم إبراهيم مل يستفهموا هل وقع كسر األصنام أم ال ألهنم يعلمون ذلك، بل أرادوا أن 
 يقر هلم إبراهيم علي، السالم بأن، الفاعل، لذلك كان رده عليهم "بل فعل، كبريهم هنا".

قد يستغل املتكلم االستفهام لتحديد موقف معني من السامع كتوبيخ، وتقريع، حلمل،  التوبيخ:-
                                                           

 .100ديوان،، ص ،الفرزدق1
 .160أبو فراس احلمداين، ديوان،، ص2
 .10سورة الصف، اآلية: 3
 .87سورة هود، اآلية: 4
 .62 :األنبياء، اآليةسورة 5
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ يئعل  عدم فعل، يف املستقبل فهو مستقبح، حنو قول، تعاىل:

ىئ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
، فلي  املقصود من االستفهام االستفسار عن علمهم مبا 1

الفاعلني، ولكون تولد من هذا االستفهام مع ى فعلوا بيوسف، إذ أهنم ال جيهلون ذلك لكوهنم 
 2التوبيخ والتقريع هلم عل  فعلتهم.

 ومن املوضوعات اليت يكثر فيها االستفهام يف القرآن الكرمي:

وقد ورد ذلك يف سورة األعراف واملؤمنون والنمل والقصص واجلاثية  العقيدة والتوجي،: /1
 ص والزخرف وغريها... و

ر: ويكثر ذلك يف جمال حماججة األنبياء للكافرين وتفنيد حججهم احملاججة واحلوا /2
ورفض آرائهم، أو أثناء حكاية ما يدور بني األنبياء وأقوامهم أو الكفار ومعبوداهتم أو بني الكفار 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ يئبعضهم مع بعض حنو قول، تعاىل:

ىئ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
3 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ يئ:االمتنان بالنعم كقول، تعاىل /3

ىئ چ
4 

 جت يئ:البعث واحلساب: وهو أكثر املوضوعات ارتباطا باالستفهام، ومن، قول، تعاىل /4

ىئ يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت
5 

                                                           
 .89يوسف، اآلية: سورة 1
 .202البالغة واألسلوبية عند السكاك ، ص ،حممد صالح أبو محيدة .د2
 .46: ،اآلية األنعام سورة3
 .59-58الواقعة، اآلية: سورة 4
 .49اإلسراء، اآلية:  سورة5
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 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ يئ:اجلنة والنار: كقول، تعاىل /5

ىئ چ چ چ ڃ
1 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئعناد الكافرين واملنافقني حنو قول، /6

ىئ ڀ ڀ ڀ پ
2"3 

 النداء:ثانيا :

لنداء البعيد ،وهو مذهب  وحروف، ه  )يا، أيا، هيا، أي( واجلميع، هو طلب اإلقبال 
أن "أيا وهيا" لنداء البعيد، و)أي( للقريب، و)يا( للجميع،  سبوي، وتبع، ابن مالك ،ومذهب املربد

و)يا( أم الباب، ولذلك اختصت من بني حروف النداء بأمور منها: أهنا دخلت عل  مجيع أنواع 
 وشاركت الواو يف الندبة وجواز حذفها وقد تأيت للتنبي،. املنادى، واختصت باالستغاثة،

ينب، هبا املدعو، فأما االسم غري املندوب فينب،  قال "سيبوي،": "هذا باب احلروف اليت
مسة أشياء: بيا، وأيا، وهيا، وأي، وباأللف حنو: أحار بن عمرو، إال أن األربعة غري األلف قد خب

يستعملوهنا إذا أرادوا أن ميدوا أصواهتم للش ء املرتاخ  عنهم، واإلنسان املعرض عنهم الذي يرون 
هاد، أو النائم املستثقل، وقد يستعملون هذه اليت للمد يف موضع جتإلأن، ال يقبل عليهم إال با

وذهب يف موضع آخر إىل أن ماعدا  4األلف ويستعملون األلف يف هذه املواضع اليت ميدون فيها"
 5اهلمزة من حروف النداء، فهو للبعيد، إال أن، جيوز نداء القريب مبا للبعيد، عل  سبيل التوكيد

عن حرف النداء قال ويف قول، ما يوافق رأي سيبوي،...: "وهذه احلروف  واملربد يف معرض حديث،

                                                           
 .15الفرقان، اآلية: سورة 1
 .06البقرة، اآلية: سورة 2
 .171القرآن الكرمي، صسلوب االستفهام يف ،أ عبد الكرمي حممود يوسف3
 .230-229، ص01الكتاب، ج ،سيبوي،4
 .148ايت، صدال اجل ى5
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ذا كان صاحبها قريبا منك أو بعيدا ناديت، ب )يا( تقول: يا زيد ويا أبا فالن، إفاشية يف النداء، ف
 1وأما )أيا، هيا( فال يكونان إال للنائم واملستثقل، واملرتاخ  عنك ألهنا ملد الصوت"

ىل أن )أيا، وهيا( للبعيد و)اهلمزة( للقريب و)أي املتوسط(، و'يا( إ 2وذهب ابن برهان
 للجميع.

راء النحويني يف حروف النداء، نكاد جند إمجاعا يف تصنيفها باستثناء بعض أتتبع بو 
" أن ابن اخلباز نقل عن شيخ، ينالتخرجيات كاليت يطالعنا هبا ابن اخلباز إذ ذكر ابن هشام "يف املغ

تكون لنداء املتوسط و)يا( لنداء القريب فقال: "ونقل ابن اخلباز عن شيخ، أن أن )اهلمزة( 
 3)اهلمزة( للمتوسط وأن الذي للقريب )يا(، وهذا خرق إلمجاعهم"

 ۅ يئ:)يا( جملرد التنبي،، ال للنداء، وذلك إذا وليها: "ليت" حنو قول، تعاىل تكونوقد 

ىئ ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 5.اه  ن   ي   ب    يل  ح  م  أ   بَّ يا ر  "رّب" حنو قول الشاعر:  ، و4

 و"حبذا" حنو قول الشاعر: 

 6اان  ك    ن  م   ان  ي  ر  ل  ا   ن  اك  ا س  ذ  ب  ح  و                    ل  ب  ج   ن  م   ان  ي  ر  ل  ا   ل  ب  ا ج  ذ  بَّ ا ح  ي  

 

                                                           
 .235-233، ص04حممد عظيمة، ج ،املربد، املقتصب، حتق1
أ ي اللغوي يعرف بابن الفاسلة، قر وامس، أمحد بن برهان أبو القاسم املقرئ النحو  ابن برهان: هو إقبال بن عل  بن أيب بكر2

 .237-236، ص 01، ينظر ترمجت، يف انباه الرواة ج(هــ584)تالنحو عل  مشايخ عصره 
 .19، ص01مغين اللبيب، ج3
 .73 :اآلية ،النساءسورة 4
 60م ،ص 01،2002دار الفكر العريب للطباعة والنشر، ط ،شرح ديوان، ،حتق ،حي  شام ،معروف الرصايف 5
 .445، صم2005-ه1426، 02،دار املعرفة،بريوت،لبنان،ط محدو طماس ،شرح،، ديوان جرير6
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نب، ابن مالك إىل ذلك بقول،: "إن )يا( إن وليها أمر أو دعاء فه  حرف نداء،  وقد
 1واملنادى حمذوف، وإن وليها )ليت( أو )رّب( أو )حبذا( فه  جملرد التنبي،"

 -الذي هويا–وابن هشام يف معرض حديث، عن هذه احلالة قال: "نعم قد يقع حرف النداء 

 ەئ ائ ائ ى يئ:ده "ليت" حنو قول، تعاىلمقصودا ب، التنبي،، وذلك إذا وقع بع

ىئ ۇئ وئ وئ ەئ
 خض حض جض مص حص مس خس حس جس مخ يئو2

ىئ
ىئ ی ىئ ىئ ىئ يئو3

 وقول الشاعر : 4

 5ا"حا م  ر  ا و  فا ي   ا س  دا ل  ق  ت   م                     اد  غ   د  ق   ك  ج  و  ز   ت  ي  ا ل  ي  

واحدة وقال أيضا: "وإمنا اخرتنا أن احلرف املوضوع للنداء دال عل  التنبي، إذا وقع بعده 
ا مل جند العرب قد استعملت النداء "رب" و"حبذا" ألنَّ  من هذه الكلمات الثالث: "ليت" و

هن فلو قدرنا منادى يف هذه املواضع كنا قد محلنا كالم العرب عل  ما مل جتر عادهتم بلالصريح ق
 6باستعمالة"

يقول: وحديثا عرف صاحب "دالالت الرتاكيب" النداء بش ء من العمق والتحليل إذ 
 طلب "ومل يكن املع ى العقل  وحده لطلب اإلقبال هو ما جيري في، النداء وأقصد باملع ى العقل 

إقبال احل  العاقل الذي ال جياوز امتداد صوت املنادى كقولك: يا فالن، وإمنا جرى طلب اإلقبال 
ف، فكما نودي ، من أكثر فنون الكالم تصرفا يف األغراض واملواقجدا، وكأنّ  ةيف متصرفات كثري 

احل  العاقل الذي ال جياوزا امتداد صوت املنادى نودي احل  العاقل الذي جياوز امتداد الصوت،  
                                                           

 .179التسهيل، ص1
 .23سورة مرمي،اآلية:2

.27سورة األنعام،اآلية: 3 
 .26سورة ي ،اآلية:4

 .08، ص04ابن هشام، اوضح املسالك إىل ألفية بن مالك، ج5
 .09املصدر نفس،، ص6
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وا عن إيغاهلا يف الرحلة، وكذلك نودي احل  غري العاقل من خرب كندائهم الغائبني والصاحبة اليت أ
أقمار و  وق والطري والوحش وغريها كما نوديت مشاهد الطبيعة من برق وسحابنال

ونودي يف القرآن األرض والسماء والنار والويل  وأشجار،كذلك نوديت القبور والفيايف واألطالل،
 1رة وغريها، ووراء ذلك أغراض وأسرار"سواحل واإلنسان واجلبال والطري والنف 

 التوكيد:تالثا :

 تعريفه لغة:  أ/

ا، وبالواو أفصح أي اد  إيكَ  ،  ت  د  كّ أَ وَ  ،  ت  د  كَ و  العقد والعهد أوثق،، واهلمز في، لغة يقال: أَ  دَ وكّ 
وإذا حلفت  د  ك  أَ اليمني، واهلمز يف العقد أجود، وتقول: إذا اعتقدت فَ  ت  د  شددت،، ويقال وكَّ 

هبا القربوس إىل دفيت  د  شَّ اليت ي   السيور   د  ، والوكائ  ه  دَّ ا مبع ى شَ يد  ك  و  ل والسرج تَـ حالر  دَ كَّ َو ...وَ د  ك  َو فَـ 
ا بأمر كذا ومتوكزا ومتحركا، أي د  ك  َو تَـ قام ب،، ويقال ظل م  أا إذا كد وكود  يباملكان  دَ كَ َو السرج...وَ 

قائما مستعدا، ويقال وكد يكد وكدا أي أصاب، ووكد وكده قصد قصده وفعل مثل فعل،، ومازال 
وكدا، إذا مارس، وقصده....ويقال:  ه  د  ك  ذاك وكدي أي مرادي ومه ، ويقال: وكد فالن أمرا يَ 

 2وكد فالن أمرا يكده وكدا، إذا قصده واطلب،"

"ح  صَ الش ء ووكده والواو أف   دَّ كَ وجاء يف خمتار الصحاح أَ 
3 

 ب/اصطالحا:

 4التأكيد تابع يقرر أمر املتبوع يف النسبة أو الشمول، وقيل: عبارة عن إعادة املع ى احلاصل قبل،. 

                                                           
 .261دالالت الرتاكيب، ص1
 .466، ص03، ج01بريوت، ط ابن منظور، لسان العرب ،2
م، 1990، 04 مليلة، اجلزائر، طنيمصطف  ديب البغا، دار اهلدى ع ،حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح ، حتق3
 .210ص

 .71م، ص1996، 03إبراهيم األبياري، دار الكتاب الغريب، بريوت، لبنان، ط ،التعريفات، اجلرجاين ، حتق4
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 1ة.دأخرى هو أن يكون اللفظ لتقرير املع ى احلاصل قبل، وتقويت، ويسم  إعا وبعبارة

س، و والتوكيد مبعناه االصطالح  هو كل ما يكسب املع ى قوة ويزيده ثباتا ومتكنا يف النف
وفائدت، إزالة الشكوك وإماطة الشبهات اليت ترد إىل الكالم، ويف هذا املقام حيضرنا ما قال، ابن 

ى عن، أن، قال: "ركب الكندي املتفلسف إىل أيب العباس وقال ل،: إين ألجد يف كالم األنباري فرو 
العرب حشوا" فقال ل، أبو العباس: "يف أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: "أجد العرب يقولون عبد 

، فاأللفاظ متكررة واملع ى م، مث يقولون: إن عبد اهلل قائم، مث يقولون: إن عبد اهلل لقائماهلل قائ
ختالف األلفاظ، فقوهلم "عبد اهلل قائم، إخبار عن إلد" فقال أبو العباس: "بل املعاين خمتلفة واح

قيام،، وقوهلم: "إن عبد اهلل قائم، جواب عن سؤال سائل، وقوهلم "إن عبد اهلل لقائم، جواب عن 
 2إنكار منكر قيام،، فقد تكررت األلفاظ لتكرر املعاين"

 :أدوات التوكيدج/

التوكيد حسب ما يليها، ذلك أن، كثريا ما خيضع دخول األدوات لنظام تصنف أدوات 
معني يف اجلملة، كأن تكون اجلملة فعلية ولكن يقدم فيها املسند إلي، اقتضاء هلذه األدوات أو 
لتلك، واجلدير بالذكر يف هذا الصدد هو أن األدوات يف أدائها ألكثر من مع ى وظيف ، حبسب 

ئمها الدالة عل  كل مع ى تؤدي، يف اجلملة، ونعين بذلك األدوات اليت السياق، تفتقر إىل ضما
حتتمل داللة التوكيد وغريها من املعاين، األمر الذي تنب، ل، ابن جين إذ يقول يف فكرة التعدد 
الوظيف  لألداة الواحدة: "يكون من احلروف ما يصلح من املعاين ألكثر من الواحد، حنو: )من( 

ا وابتداء، و)ال( تكون نفيا وهنيا وتوكيدا، و)إن( فإهنا تكون شرطا ونفيا فإهنا تكون تبعيض
 3وتوكيدا"

                                                           
،حتق،د.عدنان درويش وحممد املصري،مؤسسة  -معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية-لكليات،أبو البقاء الكفوي، ا1

 .267ص م،1998-ه02،1419الرسالة،ط
 .50م،ص03،1992اجلرجاين، دالئل اإلعجاز ،حتق، د.حممود حممد شاكر، مطبعة املدين بالقاهرة،ط2
 .110، ص03اخلصائص، ج3
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، والم االبتداء، ونونا التوكيد، والقسم، و"أما" نَّ ، أَ نَّ وأدوات التوكيد كثرية منها: إ  
الشرطية، وأحرف التنبي،، والسني وسوف الداخلتان عل  فعل دال عل  وعد أو وعيد، وقد اليت 

 ق، وإمنا.للتحقي

ل، وال تتصل إال باملسند إلي، ولكن يكثر جم ء الظرف مأداة لتوكيد النسبة يف اجل :نَّ إ  -
 1وحرف اإلضافة ومدخول، بعدها مباشرة، حنو )إن يف الدار رجال ضيفا( وهلا صدر اجلملة دائما.

للتوكيد ي يف سياق حديث، عن "إن وأخواهتا": "إمنا دخلت )إّن( عل  الكالم كرب قال الع
يف ذلك اختصار تام مع حصول الغرض من التوكيد فإن دخلت الالم و اجلملة  رعوضا من تكري

 2يف خربها أكد وصارت )إّن( والالم عوضا من تكرير اجلملة ثالث مرات"

 وألن فوائد تصنيفها عل  الكالم ه :

وىل، وبسببها حيصل التأليف بني اجلملتني، فإن أسقطت األأهنا تربط اجلملة الثانية ب /1

ىئ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ يئ:أختل املع ى حنو قول، تعاىل
3 

لضمري الشأن يف اجلملة الشرطية وغريها مع )إن( من احلسن ما ال نراه إذا ه  مل  /2
تدخل علي،، فمن فوائدها حتسني ضمري الشأن معها إذا فسر باجلملة الشرطية ما ال حيسن بدوهنا  

ىئ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ يئ:كقول، تعاىل
وقول،  4

ىئ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ يئ:تعاىل
فال يقال: هو من 5

يتق ويصرب، ه  ال تعم  األبصار، كما أن، لي  إعالمك الش ء بغتة مثل إعالمك ل، بعد التنبي، 
                                                           

 .237، صم1986-ه02،1406،دار الرائد العريب،بريوت،ط قد وتوجي،يف النحو العريب ند. مهدي املخزوم ، 1
 .205، ص01العبكري، اللباب يف علل البناء واإلعراب، ج2
 .01:،اآليةسورة احلج3

.90سورة يوسف،اآلية 4 
.47سورة احلج،اآلية 5 
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علي، والتقدمة ل، ألن ذلك جيري جمرى تكرير اإلعالم يف التأكيد واإلحكام ومن هاهنا قالوا: إن 
ار ويدل علي، أنا إضم مخم ل، من أن يذكر من غري تقدفالش ء إذا اضمر مث فسر كان ذلك أ

فخامة وشرفا وروعة ال جند منها شيئا يف  ىئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ يئ:نعلم ضرورة يف قول، تعاىل
وقد يؤكد ب)إن( إذا ظن املتكلم يف الذي وجد أن، ال يوجد   1قولنا: "فإن األبصار ال تعم "

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ يئا عن أم مرمي:يكقول، تعاىل حاك

ىئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې
فقد كانت  -2

تظن أن املولود ذكر فبوقوع، عل  خالف ظنها كان حبيث تشك يف كون، أنث  وختاطب نفسها 
 3بطريق التأكيد أي ردا منها عل  نفسها ما كانت تظن.

بعد استقراء استعمال إن يف القرآن الكرمي إىل أن التوكيد هو  وقد ذهب أغلب العلماء
أصل معانيها، وأكثرها استخداما بالنسبة للمعنيني اآلخرين هلا )أي التعليل والداللة عل  مع ى 

مث إن املتتبع للسياقات اخلطابية اليت اعتمد فيها داللة التوكيد بواسطة )إن( يدرك قوة  4نعم(
عن الستخدامها يف قضايا يقينية تتعلق بطرق النجاة من النار، وما تعلق باجلزاء داللتها عل  هذا امل

إىل غري ذلك من األمور اليت حتتاج إىل تصديق وطمأنينة  5والرتهيب والرتغيب تخويفوقضايا ال
 من السامع يف تقلب، اخلطاب مهما كانت اجلهة اليت صدر منها.

احلرف فهناك من قال إن، مركب من كاف  اختلف النحاة يف حتديد طبيعة هذا :كأن  -
التشبي، و)أن( ومن مث فهو مؤكد من جهة داللة )أن( عل  التوكيد، وإن كانت "كأن" بسيطة 

                                                           
 .14ص م،2007-هـ1428فهد بن عبد اهلل احلرم ، روض البيان يف إعجاز القرآن ، مكتبة صيد الفوائد 1
 .36سورة آل عمران،اآلية:2

 -مصدر سابق– 16روض البيان يف إعجاز القرآن،ص 3
هادي عطية مطر اهلاليل، احلروف العاملة يف القرآن الكرمي بني النحويني والبالغيني ، عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية، 4

 .31م، ص1986 -01بريوت، ط
 وما بعدها. 31املرجع نفس،، ص5
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وقيل ه  للتشبي، املؤكد، فإن األصل "إن زيدا كاألسد" فقدمت الكاف،  1ففيها التشبي، املؤكد،
 2املؤكد. وفتحت أن، وصار احلرفان واحدا، مدلوال ب، عل  التشبي،

صالح اللفظ يف حنو "كأن زيدا عمرو" بقول،: "أعلم أن أصل إابن جين ب هوهو ما فسر 
عمرو"، مث إهنم ك" فقالوا: "إن زيدا  فزادوا في، "إنَّ رب عمرو"، مث أرادوا توكيد اخلكهذا الكالم "زيد  

عقد الكالم علي،، فلما بالغوا يف توكيد التشبي، فقدموا حرف، إىل أول الكالم عناية ب،، وإعالما أن 
تقدمت الكاف وه  جارة مل جيز أن تباشر "إن" ألهنا ينقطع عنها ما قبلها من العوامل، فوجب 

 3لذلك فتحها، فقالوا: "كأن زيدا عمرو".

ألهنا ال تدخل عل  مجلة ذات مضمون متحقق  4وتفيد نف  احلكم نفيا في، تأكيد، :إ ن  -
ومنها اليت  5لنسبة للقائل ال بالنسبة للواقع واحلقيقة وحدها،أو يف حكم املتحقق، والتحقق هو با

تسم  باملخففة من الثقيلة فه  كذلك تؤكد ما يتكلم ب، وليثبت الكالم، غري أن الم التوكيد 

 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ يئ:كقول، تعاىل  6تلزمها عوضا مما ذهب منها

ىئ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک
7 

قد: من احلروف الثنائية اليت تفيد التوكيد، حرف خمتص بالفعل، يدخل عل  املاض  
بشرط أن يكون متصرفا، وعل  املضارع، بشرط جترده من جازم أو ناصب وحرف تنفي : قال 

                                                           
 .94م، ص1980، 01املعاين( ، وكالة املطبوعات، الكويت، ط -البالغة -انظر أمحد مطلوب، أساليب بالغية )الفصاحة1
 .568الداين، ص اجل ى2
 .91،ص01اخلصائص، ج3

)إن( أمحد خمتار الربزة، أساليب التوكيد من خالل القرآن الكرمي دراسة حتليلية لنموذجني )االشتغال طبيعت، وإعراب،، التوكيد4
 .100، صم01،1985،مؤسسة علوم القرآن،دمشق،ط النافية(

عبد الرمحان املطردي،أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي ،الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع، مصراتة، اجلماهريية 5
 .101م،ص01،1986الليبية،ط

 .233، ص04الكتاب، ج6
 .143:البقرة، اآليةسورة 7
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الرض : "إن )قد( سواء دخلت عل  املاض  أو املضارع فال بد فيها من مع ى التحقيق، وال تدخل 
من الناصب واجلازم وحرف التنفي ،  اجملرد تصرف، وتدخل عل  املضارععل  املاض  غري امل

 1وتستعمل للتثقيل وللتكثري"

قال أيضا: فجواب: ملا و وقال "سيبوي،" "مبينا مع ى )قد(": أما )قد( فجواب: هل فعل 
واختلفت عبارات النحويني يف مع ى )قد(  2يفعل، فتقول: قد فعل...وتكون )قد( مبنزلة )رمبا("،

فقيل: ه  حرف توقع، وقيل: حرف تقريب، قال الزخمشري "ومن أصناف احلرف حرف التقريب 
وهو يقرب املاض  من احلال، إذا قلت: قد فعل، ومن، قول املؤذن: قد قامت الصالة،  وهو "قد"،

يوافق قول "اخلليل" يف داللتها عل  وقول الزخمشري هذا في، ما  3وال بد في، من مع ى التوقع"،
األشياء املرتقبة قال اخلليل: إن قول القائل "قد فعل" كالم لقوم ينتظرون اخلرب ومن، قول املؤذن: 

 .4قد قامت الصالة، ألن اجلماعة منتظرون"

وقيل تدل "قد" عل  التقليل، وذلك مع املضارع حنو: "إن البخيل قد جيود"، وتدل عل  

 ٻ ٱ يئ:د للداللة علي، مع الفعلني: املاض  واملضارع، فمع املاض  حنو قول، تعاىلالتحقيق، وتر 

ىئ ٻ ٻ
 ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ يئ:ومع املضارع حنو قول، تعاىل 5

ىئ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
6  

 

                                                           
 .479-478، ص04احلاجب، جفية ابن االرض ، شرح ك1
 .223، ص04الكتاب، ج2
 .147، ص08، شرح املفصل، ج148الزخمشري، املفصل، ص3
 .307، ص02الكتاب، ج4
 .01املؤمنون، اآلية: سورة 5
 .33األنعام، اآلية: سورة 6
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 1وقد حيذف الفعل بعدها إذا دل علي، دليل، كقول النابغة

 د  ق   ن  أ  ك  ا، و  ن  ال  ح  ر  ب   ل  ز  ا ن   م  ل    ان  اب   ك  ر   ن  أ   ر  ي   ، غ  ل  ح  ر  ت َّ ل  ا   ف د  أ  

 2أي: وكأن قد زالت

وال جيوز أن يفصل بني )قد( والفعل إال بالقسم، وقد أشار إىل ذلك ابن مالك بقول،: "ال 
 3يفصل بني )قد( والفعل إال بالقسم"

بح قولنا: أم  قد قام زيد، كما قويرى السهل  أن )قد( هلا الصدارة يف الكالم، وبني أن، ي
ومعناها يف نف  املتكلم،  ملغدا سيقوم زيد، ألهنا من حروف املعاين الداخلة عل  اجليقبح، 

 4فوجب أن يكون هلا الصدارة كحروف االستفهام.

هذه املعاين واألحكام املتعلقة ب )قد( تكاد تكون إمجاعا بني مجهور النحاة، غري أن "أبا 
قد( إذا دخل عل  املضارع لفظا ومع ى، حيان" خيرج عن سرهبم برأي متفرد يف قول،: توقع حرف )

 ۀ ۀ ڻ ڻ يئأما إذا دخل عل  املاض  حنو: قد قام زيد، أو عل  املضارع املاض  مع ى حنو

ىئ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
فإهنا للتحقيق هكذا ،5

ومن زعم أهنا للتكثري أو التقليل  لقن هذا مشاخينا أهنا مع املاض  للتحقيق ومع املضارع للتوقع،
فغري مصيب، أو ذلك لي  مبفهوم من لفظ أهنا لفهم ذلك من سياق الكالم، وكذلك من أطلق 

 6أهنا للتوقع فغري مصيب، ألن املاض  ال ميكن توقع،"
                                                           

، 01جشرح ابن عقيل،  ،38، صم2005-ه02،1426شرح، محدو طماس، دار املعرفة،بريوت،لبنان،طديوان النابغة ،1
 .186، املغين، ص18ص

 .261الداين، ص اجل ى2
 .256، ص01يل، جهابن مالك، شرح التس3
 .295، ص02ينظر دراسات يف أسلوب القرآن الكرمي، ج4
 .64النور، اآلية: سورة 5
 .210، ص03، املساعد، ج259، ص03ارتشاف الضرب، ج ر،، وينظ289أليب حيان األندلس ، ص النكت احلسان6
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وقد نظر بعض النحاة املتقدمني منهم واملتأخرين إىل قول "سيبوي،" "وتكون )قد( مبنزلة 
: "أن سيبوي، أراد التكثري لتشبيه، 3والسيوط  2وابن هشام 1فريى الزخمشري نظرة خمتلفة )رمبا(

ليل وهو ما فهموه من  ق)قد( ب)رمبا( وخالفهم يف ذلك حنويون آخرون قالوا: بأن )قد( تفيد الت
 6وابن عقيل. 5، واهلروي4كالم "سيبوي،" بأهنا: تشب، )رمبا( وهم الرماين

ليل، فه  يف املاض  للتقريب، ويف قوقال ابن احلاجب: "إال أن )قد( تأيت للتقريب والت
، 8. وقد انفرد الزجاج  بقول، عن )قد( : "إنك تقول: "قدين" بالفتح والكسر7ليل"قاملضارع للت

 .9رمهان"دوتكون مبع ى "حسب" يف الكفاية، كقولك: "قدين 

ه  من حروف املعاين، وه  نوعان: النون الثقيلة واخلفيفة، ومها خمتصان  نون التوكيد:-
اهلل، وتدالن عل  التوكيد وختلصان  ن  واذكرَ  فعل تلحق الفعل املضارع واألمر حنو: ال تفعلنَّ بال

 . 10الفعل إىل املستقبل

ىئ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ يئ:وقد مجعهما قول، تعاىل
11. 

 

                                                           
 .147، ص08، وينظر شرح املفصل، ج17، ص02الكشاف، ج1
 .194، ص01ابن هشام: مغن اللبيب، ج2
 .73، ص02مهع اهلوامع، ج3
 .99-98الرماين، معاين احلروف، ص4
 .321اهلروى، األزهية، ص5
 .16، ص01ابن عقيل، املساعد، ج6
 .478، ص04ابن احلاجب، شرح الكافية، ج7
 .14الزجاج ، ص،حروف املعاين8
 .75املصدر نفس،، ص9

 .19انظر: عبد الرمحن املطردي، أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي، ص10
 .32 :اآلية،يوسفسورة 11
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ا، وألن التوكيد بالثقيلة أشد ومذهب مومها أصالن عند البصريني لتخالف بعض أحكامه
 1الثقيلة.الكوفيني أن اخلفيفة فرع 

 حنو قول، صل  اهلل علي، وقد تلحق نون التوكيد الفعل املاض  الذي ل، داللة املستقبل مع ىَّ 
فلحقت الفعل )أدرك( رغم أن، بلفظ املاض  ألن  2واحد منكم الدجال" ن  وسلم: "فإما أدركَ 

 ا( علي، جعل، مستقبل املع ى.دخول )إمَّ 

كما تتبع -وتعد النون عموما من األدوات األصلية يف داللتها عل  التوكيد، ذلك أهنا 
وضعت لتوكيد ما قد أخذ مأخذه، واستقر من الكالم مبعاني، املفادة من أمسائ،  -معانيها النحاة

وأفعال، وحروف،، فليست لتوكيد ش ء خمصوص من ذلك دون غريه، فه  تأيت للش ء وضده: حنو 
"، فه  إذا ملع ى واحد، وهو ن  ا تقومَ مَ لَّ " والنف  يف "قَـ ن  ومَ ق  تَـ وال تذهنب"، واإلثبات يف "لَ "اذهنب، 

ومالزمة الش ء ملع ى واحد دليل عل  متكن، وأصالت، يف هذه الداللة. وقد  3توكيد اجلملة ال غري،
فاوت يف درجت، إذ ا يف ذات الوقت عل  ما بينها من ته  ب  نَ نص سيبوي، عل  داللتها عل  التوكيد م  

يقول "اعلم أن كل ش ء دخلت، اخلفيفة فقد تدخل، الثقيلة كما أن كل ش ء تدخل، الثقيلة تدخل، 
اخلفيفة، وزعم اخلليل أهنا توكيد، )ما( اليت تكون فصال فإذا جئت باخلفيفة فأنت مؤكد، وإذا 

 4جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدا"

املالق  أراء النحاة يف حكم الفعل املضارع مع ذكر  حكم المضارع مع نون التوكيد:-
نون التوكيد من حيث اإلعراب والبناء فقال: "اعلم أن النحويني قد اختلفوا يف الفعل الذي 
تدخالن علي، إن كان مضارعا هل هو مبين معها أم معرب؟ فمنهم من قال: إن، معرب لبقاء لفظ 

أو مجع، ومنهم من قال إن، مبين معها للرتكيب، ألن  وبسببها كان ملفرد أو تثنية  املضارعة للمعرب،
                                                           

 .141الداين، ص اجل ى1
 .2249ص، ،حتق،حممد فؤاد عبد الباق ،دار إحياء الرتاث،بريوت صحيح مسلممسلم بن احلجاج النيسابوري، 2
 .110، ص03اخلصائص، ج3
 .509ص ،03الكتاب، ج4
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كل شيئني جعال شيئا واحدا يبنيان، ك)بعلبك(. ومنهم من قال من املتأخرين إن، إن كان للمفرد، 
فهو مبين حنو: هل تضربن يا زيد عمرا، وإن كان من األفعال اخلمسة بق  معربا، ألن، تركيب 

صحيح أهنا يعرب معها الفعل عل  اختالف أنواع،: شيئني، والبناء بسبب ذلك موجود... وال
املضارعة باق يف الفعل وتركيب الفعل لي  مبوجب بناء  لفظملذكر أو مؤنث مفرد أو مجع، ألن 

 1خبالف تركيب االسم هذا الفعل، فإن التوكيد للنونني باق فيهما"

هلا ارتباط يلخص ابن احلاجب شروط جم ء النون املؤكدة، واختصاصها مبواضيع معينة 
بالسياق احلايل، فيذهب إىل أن دخوهلا عل  املضارع خصوصا ما دل من، عل  االستقبال دون 
احلال ألن هذا األخري يستغين غالبا عن التوكيد لوضوح أمره، خبالف الغائب يف الغالب فإن، غري 

لقصد  2طلباختصت مبا في، مع ى ال -أي النون–متضح، فكان أحوج من، إىل التأكيد، كما أهنا 
املتكلم إرادة ما يطلب، غالبا، فهو مؤكد عنده يف طلب حصول،، فكان في، مناسبة التأكيد دون 

 3غريه.

تكون الم اجلحود لتأكيد النف  يف مثل قولك: "ما كان ليفعل، فقد جاء  الم الجحود:-
فيد كن، وأهنا تيف مع ى اللبيب أن هذه الالم تدخل يف اللفظ عل  الفعل مسبوقة مبا كان أو بلم ي

توكيد النف ، وأن هذا الوج، هو الذي ارتضاه هلا الكوفيون، ووج، التوكيد عندهم أن أصل "ما  
كان ليفعل" "ما كان يفعل" مث أدخلت الالم زيادة لتقوية النف  كما أدخلت الباء يف مثل: "ما 

 .4زيد بقائم"

                                                           
 .368-367املالق ، رصف املباين، ص1
 .558، ص02م، ج1998، سنة 01قص  احلسني، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط،انظر أمايل ابن احلاجب ، حتق2
 .558، ص02املصدر نفس،، ج3
جامعة احلاج إشراف ،أ.د السعيد هادف، القرآن الكرمي، رسالة دكتوراه،دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف،عائشة عبيزة 4

 م.2009،م2008باتنة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، السنة الدراسية  ،خلضر
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 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ يئ:وقد وافقهم يف ذلك الزخمشري فقد قال يف قول، تعاىل

ىئ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئىئ
1 :

 2الالم لتوكيد النف .

ه  حرف نداء )وه  أم باب النداء( كما سبق أن أشرنا يف باب النداء، قد  الياء:-
ومذهب سيبوي، أن ما عدا اهلمزة من حروف النداء فهو للبعيد،  3ينادى هبا القريب الفطن توكيدا،

وقد أثبت هذا احلكم ابن هشام فقال:  4مبا للبعيد عل  سبيل التوكيد،قريب الإال أن، جيوز نداء 
 .5"حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادى هبا القريب توكيدا"

 ڇ چ يئ:وه  أداة مركبة من )إّن( و)ما( الزائدة للتوكيد حنو قول، تعاىل إم ا:-

ىئ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ
وقد قاسها ابن جين عل  )ال(  6

و)الباء( و)من( وغري ذلك من احلروف اليت يؤت  هبا للتأكيد، وذكر أن، ال ينكر اجتماع حرفني 
كثر من احلرف الواحد، وذلك قوهلم: "لتقومن بأللتوكيد جلملة الكالم، وذلك أهنم قد وكدوا 

 ڀ پ پ پ پ يئوجل:ولتقعدن"، فالالم والنون مجيعا للتوكيد، وكذلك قول اهلل عز 

ىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 8ف )ما( والنون مجيعا مؤكدتان. 7

                                                           
 .43اآلية:  ،سورة األعراف1
 .108، ص02الزخمشري: الكشاف، ج2
 .256، ص02، الربهان يف علوم القرآن، ج354الداين ص اجل ى3
 .230، ص02الكتاب، ج4
 .429، ص02مغين اللبيب، ج5
 .200ية:سورة األعراف،اآل6
 .26اآلية:  ،مرميسورة 7
 .160ص،دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي،عائشة عبيزة8
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حرف خمتص بالدخول عل  الفعل املضارع، وقد ذهب الزخمشري إىل القول بأن  السين:-
ويشرح الزخمشري مع ى  1"السني" إذا دخلت عل  فعل حمبوب أو مكروه أفادت أن، واقع ال حمالة.

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ يئالتوكيد الذي يستفاد من دخوهلا عل  الفعل يف قول، تعاىل:

ىئ ھ ھ ھ
، السني مفيدة وجود الرمحة ال حمالة، فه  تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا 2
 3قلت: "سأنتقم منك"

فدخوهلا عل  وقد شرح ابن هشام هذا الرأي بقول،: "وجه، أهنا تفيد الوعد حبصول الفعل، 
وقد أشار إىل هذا املع ى يف السني حني  4ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه"،

فقال: "ومع ى السني أن  5، ىئ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ يئ:تعرض إىل قول، تعاىل
 6ذلك كائن ال حمالة، وإن تأخر إىل حني"

أوالتنفي (  فوتعرف هذه األداة يف النحو العريب انطالقا من معناها )التسوي سوف:-
أشار إىل هذا املع ى سيبوي، إذ يقول: وأما سوف فتنفي  فيما مل يكن بعد، أال تراه يقول: 

 7"سوفت،"

ستقبال كالسني....و)سوف يفعل( ألهنا مبنزلة السني اليت لإلوه  ختتص بالفعل املضارع وختلص، 
 ولك )سيفعل(، وتدخل هذه السني عل  األفعال، وإمنا ه  إثبات لقول، )لن يفعل( فأشبهت يف ق

 
                                                           

 .203، ص02الكشاف: ج1
 .71اآلية:  ،التوبةسورة 2
 .203، ص02الكشاف، ج3
 .159، ص01مغ ى اللبيب، ج4
 .137 :اآلية ،البقرةسورة 5
 .96، ص01الكشاف، ج6
 .233، ص04ج،الكتاب7
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 1"سوف" "السني" يف أن ال يفصل بينها وبني الفعل.

ه  حروف كثر استعماهلا للداللة عل  القسم، يذكرها النحاة مع  حروف القسم:-
 من ناحية اإلعراب دون أن يغط  ذلك عل  معناها الوظيف  يف كوهنا من هلا حروف اجلر تصنيفا

ناحية املع ى دالة عل  القسم وما يؤدي، من توكيد للكالم، وهذه احلروف ه : )الواو  
 2والباء والتاء والالم(

 الشرط:  رابعا:

وحنوه، إلزام الش ء، والتزام، يف البيع  جاء يف لسان العرب: "والشرط: :ه لغةتعريفأ/
ويف التعريفات يقول الشريف  3واجلمع: شروط وشرائط، ويف احلديث: ال جيوز شرطان يف بيع"،
 4اجلرجاين: "الشرط يف اللغة عبارة عن العالمة، ومن، أشراط الساعة"

 5ويف تفسري الكشاف: "واألشراط: العالمات"

ة عل  وجود الفعل ويقول ابن هشام: "....إن الفعل األول يسم  أشرطا، وذلك ألن، عالم

 خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ يئالثاين، والعالمة تسم  أشرطا، قال اهلل تعاىل:

ىئ ىب مب
–ال مجع شرط  -بفتحتني–، أي عالماهتا، واألشراط يف اآلية مجع شرط 6
ويف   7الوسط كأثواب وأبيات" معتلألن فعل ال جيمع عل  أفعال قياسا إال يف  -بسكون الراء

                                                           
 .115، ص03الكتاب، ج1
 .138، ص04معاين النحو، ج2
 شرط. ،مادة ،لسان العرب3
 .111اجلرجاين، التعريفات، ص4
 .257، ص04تفسري الكشاف، ج5
 .18اآلية:  ،سورة حممد6
يف معرفة كالم العرب ،علق علي، عبد الغين الدقر، مؤسسة  شرح شذور الذهبابن هشام،7

 .408ص، ه02،1414الرسالة،بريوت،لبنان،ط
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قل يف االصطالح إىل تعليق نكشاف اصطالحات الفنون: "الشرط إلزام الش ء والتزام،، 
 1حصول مضمون مجلة حبصول أخرى"

جاء يف املعجم الوسيط: "الشرط ما يوضع ليلتزم يف بيع أو حنوه  االصطالح: وفيب/
 ةوعند النحاة: ترتيب أمر عل  أمر آخر بأدا

 2ما ال يتم الش ء إال ب،، وال يكون داخال يف حقيقت،" وفي الفقه:ج/

الشرط إذا أسلوب لغوي قائم عل  أركان ثالثة: أداة الشرط، يليها فعل الشرط مث جواب 
الشرط أو جزاؤه، والركنان يف مجلة الشرط )الشرط واجلواب( يكونان فعلني متالزمني يف األصل، 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ يئتعاىلحنو قول،  3إن وقع أحدها وقع اآلخر،

فلي  يف هذا الكالم ما حيمل "4،ىئ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
عل  حتقق، أو ووقوع،، فما ينصرف الذهن إىل تصوره هو أن، جيوز أن يأيت الفاسق بالنبأ فيتحقق 

 5وإال يأيت ب، فينعدم لذلك التبني أو التثبت وعل  هذا النمط "التبني والتثبت، عل  قراءة فتثبتوا
 ينبين الشرط وينساق أسلوب،.

يقول السيوط : "الشرط يقتض  مجلتني: أحدمها شرطا واألخرى جزاء وجوابا، ورمبا مس  
اجملموع شرطا، ويسم  أيضا جزاء، وإن هذا الذي يسمي، النحاة شرطا هو يف املع ى سبب لوجود 

                                                           
 .م1862-هـ1278 -د.ط، 752، ص03كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي، ج1
م،مكتبة الشروق 2004-ه04،1425،جممع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث،ط املعجم الوسيط2

 .481، ص01، جالدولية
 .155، ص08ل، جفصشرح امل3
 .06احلجرات، اآلية: سورة 4
 .08، ص04الكشاف ، قرأ ابن مسعود فتثبتوا، والتثبت والتبني متقاربان، ج تفسري5
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وز: إن يقم زيد يقم، فإن دخل، . وورد يف اهلمع: "واجلزاء شرط، اإلفادة كخرب املبتدأ فال جي1اجلزاء"
 2مع ى خيرج، لإلفادة جاز كما جاز يف االبتداء"

وإذا نظرنا إىل مجلة الشرط يف حيث داللتها اتضح لنا أن الفعل معلق حدوث،، فلي  في، 
داللة حنوية مكتملة، ألن، اخلرب إىل موقع فقد في، داللت، الزمانية، وتثبتت ل، الداللة احلديثة، ومن 

 حتاج الشرط إىل تضافر القرائن.هنا ا

 أدوات الشرط: د/

وازن ابن جين يف خصائص، بني نوعني من األدوات: نوع يدخل عل  الكالم فال يستدع  

النف ، ويلحق هبا أدوات االستفهام، ونوع يدخل، فيتطلب مقدرا   أدواتتغيريا يف الرتكيب، ومن، 

ومن،: أدوات الشرط، وتتضح هذه املوازنة يف  كالميا معينا، كل عنصر مهم وأساس يف أداء املع ى

قول،: "قد يزاد عل  الكالم التام فيعود ناقصا، يقول: وذلك قولك: قام زيد، كالم تام، فإن زدت 

علي،، فقلت: إن قام زيد، صار شرطا، واحتاج إىل جواب، وكذلك قولك: زيد منطلق، فإذا زدت 

وصلتها فتقول: بلغين أن زيدا منطلق  علي، أن املفتوحة احتاج إىل عامل يعمل يف أن

 علي، شيئا غري معقود بغريه وال مقتض بسواه، .ومجاع هذا أن كل كالم مستقل زدته..وحنو 

حنو: زيد قائم، وما زيد قائما، وإن زدت شيئا مقتضيا لغريه، معقودا ل، كان فالكالم باٍق حبال، 

 3الكالم ناقصا"

                                                           
 .312، ص03والنظائر، ج هاألشبا1
 .59، ص02مهع اهلوامع، ج2
 .272، ص03ابن جين، اخلصائص، ج3
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الكلمة اليت ليست باسم وال فعل، فاألجدر بنا أن  مبا أن املراد باألداة يف هذا البحث:
" وخنرج تلك األدوات االمسية اليت تندرج حتت طبقة كالمية أخرى  لو" و"لوال نبحث يف "إن" و"

غري احلرف واليت جيازى هبا فتدل عل  الشرط وه  ليست من،، ولكنها انتقلت يف استعماالت 
 معينة إلي، ومنها: من، ما، مهما، أّي....

" أم اجلزاء، قال سيبوي،: "زعم اخلليل أن إن  ه  أم اجلزاء،  إن :-1 جيعل اخلليل "إن 
 فسألت،: مل قلت ذلك؟ فقال: من قبل أين أرى حروف اجلزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما، ومنها 

 1ما يفارق، "ما" فال يكون في، اجلزاء، وهذه عل  حال واحدة أبدا ال تفارق اجملازاة"
 يل هبذه املفارقة ل "ما" ما حيدث يف مثل :حيث ما وإذ ما ويقصد اخلل

وال يكون اجلزاء يف حيث وال يف إذ حىت يضم إىل كل واحد منها "ما" فتميز  :وإذما-2
إذ مع "ما" مبنزلة إمنا وكأمّنا، ليست "ما" فيها بلغو ولكن كل واحد منهما مع "ما" مبنزلة حرف 

 2واحد"

 غة، وفهم دقيق لطبيعتها تتلخص يف جانبني:للة من فق، وفحوى فكرة "اخلليل" النابع

 جانب ل، صلة ببساطة األداة "إن" وعدم تركيبها، حيث ال حتتاج إىل ما تضم إلي،. الول:-

استعمال "إن" ملطلق الشرط، وهذا الرأي متسك ب، النحاة وتابعوا ما جاء يف  الثاني:-
 الكتاب.

إن  أصل اجلزاء ألنك جتازي هبا يف كل  نَ "...وإمنا قلنا إ  والرأي نفس، يعيده املربد حيث يقول: 
ال نراه بعيدا عما -والبن يعيش رأي ينقل، عن، السيوط ،  3" ضرب من،... ولي  هكذا سائرها

                                                           
 .433، ص01الكتاب، ج1
 .433،ص01، ج املرجع نفس،2
 .55-46، ص02املربد، املقتضب، ج3
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أصل أدوات الشرط وأم الباب ألهنا تدخل يف مواضع اجلزاء   ن  ل في،: "إ  قو ي -ذهب إلي، "سيبوي،"
يعقل، ومىت شرط يف الزمان،  ن  يمَ شرط ف   ن  م  مواضع خمصوصة فَ كلها، وسائر حروف اجلزاء هلا 

....ويقول: "ولذلك اتسع فيها، وفصل بينها 1وليست إن كذلك بل تأيت شرطا يف األشياء كلها"
وبني جمزومها باالسم....وقد يقتصر عليها ويوقف عندها، وال يكون مثل ذلك يف غريها مما جيازى 

 2ب،"

" ويقي  )مل( عليها فيقول: "كما أن إن اليت للشرط واجلزاء ويعلل ابن األنباري  حرفية "إن 
تدخل عل  الفعل املاض  فتنقل، إىل مع ى املستقبل، فقد أشبهت حرف الشرط، وحرف الشرط 

أن يعمل اجلزم ألن، يقتض  مجلتني  يعمل اجلزم، وكذلك ما أشبه،، وإمنا وجب حلرف الشرط
تري ل، اجلزم، ألن، تقول: حذف وختفيف فبمنزلت، "مل" يف اخ ما يقتضي، حرف الشرط  فلطول

 3النقل، وكان حمموال علي،".

3-:"  االستفهام والشرط "أ إن 

هذه مسألة فيها خالف بني "يون " و"سيبوي،"، وصورهتا: أ إن تأتين آتك" جبزم اجلواب 
 4عند سيبوي،.

نقال هذه الصورة إىل القرآن الكرمي حني وجدا مثالني صاحلني ألن يكونا ميدان هذه  مث
 املطارحة.

 

                                                           
 .118، ص02ج األشباه والنظائر، ،السيوط 1
 .156، ص08ابن يعيش، شرح املفصل، ج2
 .333ابن األنباري، أسرار العربية، ص3
 .782، ص03، جم1997 -ه02،1418وإعراب، ،حتق، د.عبد اجلليل شبل ، دار احلديث،ط القرآنمعاين الزجاج، 4
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 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئقال تعاىل:

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ

ىئ ک
ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ يئو 1

2 

 3تدل عل  تعلق الشرط مبا قبل،. الفاء فهمزة االستفهام عند "سيبوي،" يف موضعها

وعند يون : "اهلمزة يف مثل هذا حقها أن تدخل عل  جواب الشرط، تقديره يف اآلية 
 4األوىل: أتنقلبون عل  أعقابكم إن مات؟ ألن الغرض التنبي، أو التوبيخ عل  هذا الفعل املشروط"

باجلزاء التقدمي، يكون واملثاالن مها آيتا احتجاج لسيبوي، عل  يون ، وذلك إذا نوي 
 التقدير يف األوىل: أانقلبتم عل  أعقابكم فإن مات؟

ويفىت أبو البقاء يف املسألة  5ويف األخرى: أفهم اخلالدون فإن مت، وهذا لي  وج، الكالم
قائال: "ومذهب سيبوي، احلق لوجهني: أحدمها: أنك لو قدمت اجلواب مل يكن للفاء وج،، إذ ال 
يصح أن تقول: أتزورين فإن زرتك، ومن، قول،: أفإن مت فهم اخلالدون؟ والثاين: أ إن اهلمزة هلا 

واملع ى يتم بدخول اهلمزة عل  مجلة صدر الكالم، وإن هلا صدر الكالم، وقد وقعا يف موضعهما، 
 6الشرط واجلواب ألهنا كالش ء الواحد"

                                                           
 .144اآلية:  ،آل عمرانسورة 1
 .34: اآلية، األنبياءسورة 2
، 01إبراهيم عطوة عوض، ط ،إمالء ما من ل، الرمحن من وجود اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، حتق ،العكربيأبو البقاء 3

 .151، ص01مطبعة البايب، ج
 .151، ص01مالء ، جاإل،يكرب الع4
 .366-365، ص02، الربهان، ج782، ص03إعراب القرآن، ج5
 .151، ص01،جاإلمالءالعكربي، 6
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، وأشب، النحاة لو "بإن" لداللة 1لو شرط للماض  غالبا: وقد ترد للمستقبل كإن لو:-4
ويقل إيالؤها  2االثنني عل  التعليق فإن: تدل عل  التعليق يف املستقبل، ولو: تدل علي، يف املاض 

قالوا: "الشرط بإن سابق عل  الشرط بلو، وذلك أن الزمن املستقبل سابق عل  وهلذا  3مستقبال
، ولداللة "لو" عل  املض ، أثر يف عدم جزمها الفعل يقول ابن األنباري: "ومل 4الزمن املاض "

تعمل اجلزم عل  ما فيها من مع ى الشرط ألهنا ال تنقل الفعل املاض  إىل مع ى املستقبل خبالف 
 5والشرط إمنا يكون باملستقبل، فامتنعت من العمل لذلك"حرف الشرط، 

و"سيبوي،" مل يثبت "لو"  6وكون "لو" خمتصة بالدخول عل  املاض  هو مذهب اجلمهور،
بني أدوات الشرط ألن "لو" معناها املض  والشرط إمنا يكون باملستقبل، ألن مع ى تعليق الش ء 

دخول غريه يف الوجود، وال يكون هذا املع ى فيما عل  شرط إمنا هو وقوف دخول، يف الوجود عل  
 8وتناوهلا بالبحث ابن مالك عل  أهنا حرف يقتض  امتناع ما يلي، واستلزام، لتالي،. 7مض ..."

وتعقب ابن هشام هذه النصوص وعلق عليها، ورأى أن ما قال، سيبوي،: "أهنا حرف ملا  
يها فيستدرك: "فأما اإلشكال، فإن مث يكشف عن إشكال ونقص ف 9كان سيتسع لوقوع غريه"،

، فإن نفاذ الكلمات لي  معلال الالم من قول،: لوقوع غريه، يف الظاهر الم التعليل، وذلك فاسد

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ يئب

                                                           
 .315، ص03ائر، ج، األشباه والنظ245التسهيل، ص1
 .64، ص02، اهلمع، ج256، ص01املغين، ج2
 .352، ص02شرح ابن عقيل، ج3
 .255،256، ص01املغين، ج4
 .116-115، ص01ابن األنباري، البيان يف غريب إعراب القرآن، ج5
 .223، ص03هتذيب اإليضاح، ج6
 .155، ص08شرح املفصل، ج7
 .245التسهيل، ص8
 .269، ص01الكتاب، ج9
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 ال هناية هلا.... وأما -سبحان،-بل أن صفات،  1،ىئ ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ
النقص فألهنا ليست دالة عل  امتناع شرطها، واجلواب أن، مفهوم من قول،: ما كان سيقع، فإن، 

 2دليل عل  أن، مل يقع"

كما -ومن آراء النحويني يتضح لنا أن هلذه األداة استعماالت متعددة أمهها الشرط 
" بل أن، كان يف طليعة القائ -اتضح لني هبذا الرأي، جاء وقد جعلها "الفراء" يف مواضع مبع ى "إن 

يف الصاحيب: "كان الفراء يقول: لو يقوم مقام إن قال جل ذكره: ولو كره الكافرون مبع ى: وإن  
كره الكافرون، ولو أهنا مبع ى إن القتضت جوابا، ألن "لو" ال بد هلا من جواب ظاهرا أو مقدرا 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ يئحنو قول، تعاىل:

ىئ ى ى ې
 4لقال... وإمنا وضعت مقام إن ألن يف كل واحد منها مع ى الشرط. 3

 چ چ چ چ ڃ ڃ يئوجنده يف موضع آخر يقول يف ختريج قول، تعاىل:

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک

"ولو أعجبتكم" مبع ى وإن أعجبتكم، ولو وإن متقاربان يف املع ى،  5، ىئ ں ں

، وإن  جبواب لو يف قول، تعاىل:  ٻ ٻ ٻ ٱ يئولذلك جار أن جيازي لو جبواب إن 

ىئ ڀ پ پ پ پ ٻ
6 

                                                           
 .27:اآلية ،لقمانسورة 1
 .260-259، ص01املغين، ج2
 .07سورة األنعام،اآلية:3
 .134، صيف فق، اللغة الصاحيب4
 .221 :اآلية، البقرةسورة 5
 .75 :اآلية، الرومسورة 6
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وأضاف الفراء إىل معاين لو مع ى آخر وهو أن تكون مبع ى أن املصدرية، غري أهنا ال تعمل 
ا يقع عليها الفعل ود  م حتتاج إىل جواب وينسبك منها مصدر، وأكثرالنصب مثلما تعمل أن  وال 

ىئ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ يئ:كقول، تعاىل
وذكر النحويون أن اجلمهور ينكرون كون لو  1

ونسب أبو حيان هذا  2الفراء وأبو عل  الفارس  والتربيزي والعبكري ، هممبع ى أن وأن الذين يثبتون
بعدم صحة دخول حرف اخلفض عليها وأن، لي  من كالم  همث رد 3املذهب إىل بعض الكوفيني

 .4فإهنا تدخل عليها حروف اخلفض العرب: عجبت من لو قام زيد، خبالف أن  

"لو" قائال: وأما لو فمعناها الشرط أيضا،  "إن" و 5ويفصل ابن يعيش الفرق بني احلرفني:
 كما كان كذلك يف "إن"، ألن الثاين يوقف وجوده عل  وجود األول، فاألول سبب وعلة للثاين

إال أّن الفرق بينهما أن "لو" يوقف وجود الثاين هبا عل  وجود األول، فاملمتنع المتناع غريه هو 
 املضارعوقع بعدها  " إن  الثاين، امتنع المتناع وجود األول، ومل يتحقق االمتناع وال الوجود "فإن  

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ يئأحالت معناه إىل املض ، حنو قول، تعاىل

 ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ىئ ک
أي لو أطلعكم فه  خبالف "إن" يف الزمان، وإن كانت مثلها من جهة كون األول شرطا  6

 7للثاين..."

                                                           
 .09اآلية:  ،سورة القلم1
، 01ج، السليل : شفاء العليل، 350، ابن هشام، املغين ص519-518، ص01ارتشاف العرب، ج ،أبو حيان2
 .496، ص04خزانة األدب، ج ،، البغدادي147ص

 .535تذكرة النحاة، ص ،أبو حيان3
 .38املصدر نفس،، ص4
 .183، ص02الزركش ، الربهان، ج5
 .07اآلية: ، احلجراتسورة 6
 .156، ص07شرح املفصل، ج7
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ومقال، ابن يعيش تشري يف آخرها: "فه  خبالف "إن" يف الزمان ومثلها من جهة..." إىل 
 ميزتني تتسم هبما أداة الشرط: 

 تبيني اجلهة الزمانية املعينة للفعل. أوالهما:

 .1حتويل اجلمل الداخلة عليها إىل مجلة واحدة مرتبطة ثانيهما:

"ال" فقد عرف أن  لوال من أدوات الشرط احملولة الرابطة، وه  مركبة من "لو" و لوال:-5
" تدل "لو هلذا الرتكيب أثره املعنوي من حيث أن "لو" تدل عل  امتناع الش ء لوجود غريه، و

 عل  امتناع، المتناع غريه.

كما أن هلذا الرتكيب أثره الرتكييب املمثل يف الصورة البسيطة "لو" اليت ال تدخل إال عل  
 فعل، واملركبة "لوال" ال تدخل إال عل  مجلة امسية. 

قول سيبوي، إن املرفوع بعد  عصفورجاء يف األشباه والنظائر النحوية: )....وقال ابن 
 "لوال" مبتدأ حمذوف اخلرب أوىل من قول الكسائ  إن، فاعل بإضمار فعل، ألن إضمار اخلرب أكثر

 2إضمار الفعل، واحلمل عل  األكثر أوىل" من

وقد شغل النحويون أذهاهنم كثريا مبسألة الضمري الواقع بعد "لوال" ما موقع، اإلعرايب؟ أيف 
  حمل جر؟ وامللحوظ أن املرفوع بعد "لوال" يرد يف القرآن عل  هذا النحو:حمل رفع هو أم يف

 امسا ظاهرا غالبا. -

 مصدرا مؤوال. -

 ضمريا. -
                                                           

عل  ناصف، جامعة القاهرة، كلية دار .الشرط يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري، إشراف د،املعبيد   عبد العزيز عل  الصاحل1
 .م1976-هـ1316العلوم، سنة 

 .204-203، ص01األشباه والنظائر، ج2
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ىئ خب حب جب يئ ىئ يئ ومل يرد ضمريا إال يف مثال واحد هو قول، جل ذكره
1 
ومع ى هذا أن اخلالف الواقع حول هذا الضمري بعد "لوال" خالف ال مي  الواقع اللغوي )الذي 
تب ى علي، تراكيب القرآن الكرمي فلم يرد في، ضمري منفصل جمرور بعد لوال، ويبدو أن املربد أراد 

، وجيب أن االهتداء مبا جاء يف القرآن الكرمي فقد ذهب إىل "أن، ال جيوز أن يقال لوالي ولوالك
يقال: لوال أنا، ولوال أنت، فيؤت  بالضمري املنفصل كما جاء ب، التنزيل وهلذا مل يأت يف التنزيل إال 

 2منفصال"

إن ألسلوب الشرط وظيفة مؤثرة يف الكالم في، توجز الرتاكيب وختتصر  اإليجاز: ه
 3ويؤدى املع ى )بالطريق األقرب دون األبعد(

 وظيفة الشرط:/

فاستعمال، يف اللغة يكون إجيازا، )واإلجياز هتذيب الكالم مبا حيسن ب، البيان....واإلجياز 
 4إظهار املع ى الكثري باللفظ اليسري"

رب من الكالم اعتناء زائدا، ومما ضجاء يف اجلامع الكبري: "واعلم أن العرب اعتنوا هبذا ال
ما جاءوا ب، من األمساء املستفهم هبا دل عل  إيثار القوم قوة إجيازهم وحذف فواصل كالمهم 

 واألمساء املشروط هبا، فإهنم استغنوا باحلرف الواحد عن الكالم الكثري املتناه  يف الطول.

 وأما الشرط فف  قوهلم: من يقم أقم مع،، كناية عن ذكر مجيع الناس أيضا، ولوال ذلك

                                                           
 .31، اآلية: سورة سبأ1
 . -97-، املسألة 401، ص02ابن األنباري: األنصاف، ج2
 .82-68، ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، ص79النكت احلسان يف إعجاز القرآن، ص، الرماين3
 .80املصدر نفس،، ص4
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مث تقف حسريا مبهورا، يقم فالن أو فالن أو فالن، وحنو ذلك  ن  إالحتجت أن تقول:  
 1جتد إىل غرضك سبيال" ملو 

 ۇئ ۇئ وئ يئعل  حكاية "عيس " يف قول، تعاىل:ويعقب صاحب "بالغة القرآن" 

ىئ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ
يقول: "وهذا التعبري القرآين يستشف وراءه  2

معناه، واملراد: أن  ل، ولكن، جاء موجزا ملموحاحكمة يف كالمهم يتسع ل، املقام لو ذكر وفص  
 3تغفر هلم، فأنت القوي الغالب الذي ال يفعل إال ما تقتضي، احلكمة....."

ويف ختام هذا املبحث نشري إىل أن حروف املعاين اليت وقفنا عندها من خالل أساليب: 
االستفهام، النداء، التوكيد والشرط تشع علينا معان أرحب وأوسع من أن حنددها حتديدا تاما، 

خفية هاربة ال نستطيع وصفها واإلحاطة بأسرارها، وعلماء السلف سجلوا ملحوظات  فه 
وأفكار ذات قيمة يف جمال تتبعهم ألسرار حروف املعاين، منها أن "الياء" أكثر أحرف النداء 

وان اهلل تعاىل حني خياطب عباده يف القرآن  استعماال وأن، ال ينادى اسم اهلل جل ذكره إال هبا
 مع أن، أقرب إليهم من حبل الوريد، فيناديهم حبرف النداء "الياء" زهلم منزلة البعيدين عن،،الكرمي ن

إذ هو العل  األعل  ،فجاء يف النصوص  مرعاة ملقام الربوبية الرفيع يف األمر والنه  والتوجي،،
وأن أدوات االستفهام منها ما  4"يا أيها الناس ،يا أيها املدثر ،زكريايا حيىي ،يا  القرآنية يا عبادى،

هو خاص بأشياء معينة فال يسئل عن غريها، ومنها ما هو صاحل ألن يسئل هبا عن كل ش ء 
"هل" وحدها اليت يسئل هبا عن  واهلمزة وحدها ه  اليت يسئل هبا عن كل ش ء يف اجلملة و

                                                           
 .123-122األثري اجلزري، اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم واملنثور، ص1
 .118املائدة، اآلية:سورة 2
 .58ن، صآحممد اخلضر حسني، بالغة القر 3
 م245،ص01البالغة العربية أسسها وفنوهنا،ج عبد الرمحان حسن حنبكة امليداين،4
 



 حروف المعاني وداللتها في الدرس البالغي                   الفصل الثاني:                  
 

170 
 

هبا عن تصور ش ء النسبة )التصديق( خاصة أما بقية أدوات االستفهام فكل واحدة منها يسئل 
 1معني.

وكل ذلك لي  ببعيد عن لغة عصماء متمنعة قلما تروي ضما متكلميها، فعلينا أن جند 
 وال نكل يف تتبع أطياف املعاين واختالفها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .205موس ، دالالت الرتاكيب، دراسة بالغية، ص حممد أبو. د1
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II/ حروف المعانى واإلعجاز القرآني  :الثانيالمبحث 

 / تعريف النيابة:1

جاء يف لسان العرب: ناب عين فالن ينوب نوبا ومنابا أي قام مقام ،  لغة: أ/
وناب عين يف هذا األمر نيابة إذا قام مقام ....، يقال للقوم يف السفر: يتناوبون ويتنازلون 

ون أي يأكلون عند هذا نزلة وعند هذا نزلة، والنزلة: الطعام يضع، هلم حىت عمويتطا
فالن نزلتنا، وأكلنا عنده نزلتنا، وكذلك النوبة والتناوب عل   يشبعوا، يقال: كان اليوم عند 

 1كل واحد منهم نوبة ينوهبا أي طعام يوم"

والنيابة عل  هذا ختتلف عن اإلنابة إذ تعين األخرية التوبة والرجوع إىل الطاعة، قال 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئ:تعاىل

ىئ ى
2 

والنيابة يف االصطالح النحوي تعين: استفاط أحد عناصر  ب/ اصطالحا:
الرتكيب اجلمل  الذي يستدل علي، من األصل املفرتض هلذا الرتكيب املستخدم الذي 

عن، شيئا  فيأخد تقتضي، قواعد الرتكيب يف العربية وإحالل عنصر آخر حمل، يف االستعمال
 3اه"من خصائص، ال كلها ألن، لي  إيّ 

 ماء في تناوب حروف الجر:/ مذاهب العل2

تعترب ظاهرة النيابة يف حروف اخلفض من مظاهر سعة العربية ومتددها، إذ يرتدد 
وتستعمل يف موضع لي  من مواضعها بني النحاة أن حروف اجلر ينوب بعضها عن بعض 

                                                           
 .775-774، ص01ابن منظور، لسان العرب، ج1
 .54اآلية:  ،الزمرسورة 2
، م2002ادي للدراسات والنشر، سنة ودالالهتا ، مركز عب أمناطهاانظرهنر هادي، النيابة النحوية من خالل القرآن الكرمي 3
 .11ص
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املعهودة سعيا إىل التعدد يف األسلوب، وطلبا للتلوين يف التعبري او حتقيقا لداع من دواع  
 البالغة والتأثري.

رين هبذه الظاهرة، وال آخذين هبا، فقد كانت آراءهم يف ق  ومل يكن النحاة مجيعا م  
 ذلك متباينة، ومذاهبهم شىت ومتفرقة.

أما حقيقة األمر يف نيابة احلروف بعضها عن بعض فنلخصها يف مذهبني أشار 
ر ينوب بعضها عن إليهما املرادي بقول،: "مذهب الكوفيني ومن وافقهم أن حروف اجل

ومذهب البصريني )بقاء احلرف عل  موضوع، إما بتأويل يقبل، اللفظ، أو بتضمني بعض، 
الفعل مع ى فعل آخر يتعدى بذلك احلرف، وما ال ميكن في، ذلك فهو من وضع أحد 

 1احلرفني موضع اآلخر عل  سبيل الشذوذ"

 أوال: مذهب البصريين:

نوب بعضها عن بعض قياسا عل  حروف البصريون يرون أن حروف اجلر ال ي 
اجلزم وأحرف النصب، إذا جند "سيبوي،" يكرر يف باب حروف اجلر عبارة )فهذا أصل، وإن 

 2اتسعت(

فالبصريون يرون أن، لي  حلرف اجلر إال مع ى واحد أصل  يؤدي، عل  سبيل 
احلقيقة ال عل  سبيل اجملاز، فمثال احلرف )يف( يؤدي مع ى واحدا حقيقيا هو الظرفية، 

أدى احلرف مع ى آخر غري  ن  إفواحلرف )عل ( يؤدي مع ى واحدا حقيقيا هو االستعالء، 
، وجب القول بأن، يؤدي املع ى اآلخر اجلديد إما تأدية املع ى الواحد األصل  املوضوع ل،

جمازية أي من طريق اجملاز، وحينئذ جيب أن يتحقق للمجاز ركناه األساسيان: العالقة بني 

                                                           
 .306وانظر اخلصائص، ص، 46املرادي، اجلين الداين، ص1
 

 .310، ص01الكتاب، ج2
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املع ى املنقول من، واملنقول إلي، والقرينة اليت تصرف الذهن عن املع ى األصل  إىل املع ى 
 اجملازي اجلديد.

أي: تضمني الفعل، أو العامل الذي يتعلق ب، حرف اجلر وإما عل  التضمني، 
األصل  وجمروره مع ى فعل أو عامل آخر يتعدى هبذا احلرف، وهذا ما خلص، ابن هشام يف 

البصريني أن أحرف اجلر ال ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما أن أحرف  ذهبمقول،: "
ول تأويال يقبل، اللفظ،  إما مؤ اجلزم وأحرف النصب كذلك، وما أوهم ذلك فهو عندهم 

ىئ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ يئكما قيل يف
"يف"  إنَّ  1

ليست مبع ى "عل " ولكن شب، املصلوب لتمكن، من اجلذع باحلال يف الش ء، وإما عل  
تضمني الفعل مع ى فعل يتعدى بذلك احلرف، كما ضمن بعضهم "شربن" يف قول،: 
"شربن مباء البحر مع ى روين، )أحسن(، يف )وقد أحسن يب(، مع ى "لطف"، وإما عل  

 2شذوذ إنابة كلمة عن أخرى...."

وعرب "ابن سراج" مبينا مذهب البصريني: "البصريون يرون أن حروف اجلر ال ينوب بعضها 
عن بعض قياسا عل  حروف اجلزم وأحرف النصب، فإمنا ه  األخرى ال جيوز فيها ذلك، وما أوهم 
ذلك عندهم إما مؤول تأويال يقبل، اللفظ... وإما عل  تضمن الفعل مع ى فعل يتعدى بذلك احلرف، 

يكرر يف باب حروف اجلر عبارة )فهذا أصل، وإن  3عل  إنابة كلمة عن أخرى، لذا نرى سيبوي،وإما 
ومن العلماء الذين أخذوا برأي البصريني: الطربي، ابن بابشاذ، والزخمشري وابن الشجري،   4اتسعت(

 5، وأبو حيان.والسهل ، والعبكري، وابن يعيش، وابن عصفور والقرطيب، وابن جين

                                                           
 .71ط،، اآلية: سورة 1
 .42، ص01مغين اللبيب، ج2
 .310، ص01الكتاب، ج3
 .414، ص01ابن سراج، حاشية األصول، ج4
 .352-351، ص02بدر بن ناصر البدر، ج ،انظر: اختيارات أيب حيان النحوية5
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جين يقول: "هذا باب يتلقاه الناس مغسوال ساذجا من الصنعة، وما وهذا ابن 
أبعد الصواب عن، وأوقف، دون،، وذلك أهنم يقولون: إّن "إىل" تكون مبع ى "مع"، وحيتجون 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ يئ:لذلك بقول اهلل سبحان،

ىئ جئ ی ی ی ی ىئ
أي مع اهلل، ويقولون: إن "يف" تكون  1

أي عليها  ىئ ھ ہ ہ ہ يئ:مبع ى "عل " وحيتجون بقول، عز امس،
م )رميت بالقوس أي عنها هلويقولون: تكون الباء مبع ى "عن"، و"عل "، وحيتجون بقو 

 .أرم  عليها وه  فرع أمجع كقول،:  (وعليها

يتعدى حبرف، واآلخر بآخر، فإن أعلم أن الفعل إذا كان مبع ى فعل آخر، وكان أحدمها 
ا بأن هذا الفعل يف مع ى ذلك اآلخر، ن  العرب قد تتسع فتوقع أحد احلرفيني موقع صاحب، إيذا

 ٻ ٱ يئفلذلك ج ء مع، باحلرف املعتاد مع ما هو يف معناه، وذلك كقول اهلل عز امس،:

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ

ىئ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ
وأنت ال تقول: رفثت إىل املرأة  2

وإمنا تقول: رفثت هبا، أو معها، لكن، ملا كان الرفث هنا يف مع ى اإلفضاء وكنت تعدي أفضيت 
وهبذا  3وإشعارا أن، مبعناه..."ا ن  ب"إىل" مع الرفث، إيذا تَ ئ  بإىل كقولك: أفضيت إىل املرأة، ج  

 القول وغريه فتح "ابن جين" اجملال واسعا للقول بالتضمني.
                                                           

 .14سورة الصف،اآلية:1
 .187 البقرة، اآلية:سورة 2
 .195-194، ص01اخلصائص، ج، ابن جين3
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نيابة حروف اجلر عن بعضها بطريق الوضع، وذلك ألن  أجاز الكوفيون  ثانيا: مذهب الكوفيين:
الكوفيون إذن ومن تبعهم من 1ال يقتصر عل  مع ى واحد بل قد يأيت ملعان متعددة،حرف اجلر 

ولون عل  كل مسموع، ولو كان نادرا شاذا، يرون أن أحرف عبول اللغة، ويالذين يتساحمون يف ق
اجلر ميكن أن تتبادل املوقع وينوب بعضها عن بعض يف إيصال معاين األفعال إىل مفاعيلها، 

وراحوا يستمدون ما يؤيد حجتهم من مصادر  2فتوسعوا يف املوضوع وأعطوا احلرف أكثر من مع ى
 عيد األساسية وه  "القرآن الكرمي" و"الشعر العريب".التق

ومجهور النحويني ومن حنا حنوهم ساروا عل  مذهب الكوفيني، وأقروا هذه 
ومن أولئك "ابن قتيبة" الذي يعد من  3الظاهرة، وأجازوا قيام بعض األدوات مقام بعض

ب، "تأويل مشكل أوائل الذين أشاروا إىل تناوب حروف اجلر مواضعها حيث أفرد يف كتا
حيث يقول "تدخل  4القرآن" بابا أطلق علي، باب دخول حروف الصفات مكان بعض

 "من" عل  "عند"، جئت من عندك "وتدخل عل  "عال"، أنشد الكسائ :

 5ال  ف  ل  ا   از  و  ج  أ   ع  ط  ق  ت    ه  ا ب  شا و  ن              ال  ع   ن  ا م  شا و  ن    ض  و  ح  ل  ا   وش  ن  ت    ت  ات  ب  

 6مبدأ التناوب بقول،: "والعرب تشب، احلرف باحلرف وإن خرجوا عن باب،"ل ثعلب بوقد ق
 7وكذلك فعل أبو بكر بن األنباري حينما قال: "والصفات يقوم بعضها مقام بعض"

                                                           
 .06-04، ص02، والتصريح عل  التوضيح، ج111، ص01مغين اللبيب، ج1
 .111، ص01جمغين اللبيب،2
، إبراهيم 210، ص02، حاشية الصبان عل  شرح األمشوين، ج239البطليوس : االقتضاب يف شرح أدب الكاتب، ص3

 .05تناوب حروف اجلر يف لغة القرآن الكرمي، ص،حممد حسن عواد ، 213ارن، صقالسامرائ ، فق، اللغة امل
حممد حم  الدين عبد  ،دب الكاتب البن قتيبة ، حتق، وأ566السيد صقر، ص ،ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ، حتق4

 .394، صاحلميد
 .107، ص01أدب الكاتب، ج5
 .469-249جمال  ثعلب، ص، ثعلب6
-ه01،1412يف معاىن كلمات الناس ،حتق، د.حامت صاحل الضامن،مؤسسة الرسالة،بريوت،ط أبو بكر بن األنباري، الزاهر7

 .36، ص02، جم1992
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أما ابن هشام فيبدو أن، تقبل مذهبهم عل  مضض فنجده يقر مبرونة هذا املذهب 
ويضعف، تارة أخرى فيقول: "قوهلم: ينوب  1ومشوليت، تارة يف قول،: "ومذهبهم أقل تعسفا"

ولون، ويستدلون ب،" وتصحيح، بإدخال بعض حروف اجلر عن بعض وهذا أيضا مما يتدا
)قد( عل  قوهلم: )ينوب(، وحينئذ يتعذر استدالهلم ب،، إذ كل موضع ادعوا في، ذلك 

ن يقال: مررت يقال هلم في،: ال نسلم أن هذا مما وقعت في، النيابة ولو صح قوهلم جلاز أ
وكتبت إىل القلم، عل  أن البصريني ومن تابعهم يرون يف  يف زيد، ودخلت من عمرو،

األماكن اليت ادعيت فيها النيابة أن احلرف باق عل  مع ى، وأن العامل ضمن مع ى عامل 
 2يتعدى ذلك احلرف، ألن التجوز يف الفعل أسهل من، يف احلرف"

ني "الكسائ " جنده مل يقبل مببدأ النيابة، بل  وإذا رجعنا إىل رأس مدرسة الكوفي
 فقد كان يقول يف قول الشاعر: 3بدأ آخر وهو محل الش ء عل  ضدهمبن يأخذ اك

ر  ع  ل    ر  ي  ش  وق  ن  ب    ي  ل  ع   ت  ي  ض  ا ر  ذ  إ    ااه  ض  ي ر  ن  ب  ج  ع  أ   الل  م 

ويبدو أن هذا  4إن، ملا كان رض  ضد سخط عدي رض  بعل  محال للش ء عل  نقيض،"
حسنا من نف  ابن عصفور فجعل، أوىل من مبدأ النيابة وأن يكون احلرف املذهب قد نزل منزال 

 .5مبع ى آخر "ألن التصرف يف األفعال أوىل من التصرف يف احلروف"

 

                                                           
 .151املغين، ص ،ابن هشام1
 .756-755، ص02املغين، ج2
 .241االقتضاب يف شرح أدب الكاتب، ص ،البطليوس 3
األشباه  ،، السيوط 191املغين، ص، ابن هشام: 389، ص02، اخلصائص، ج53-52، ص01ابن جين، احملتسب، ج4

 .192-191، ص01والنظائر، ج
 .510،ص01، ج،حتق،د.صاحب أبو جناح،اجلمهورية العراقية،وزارة األوقاف شرح مجل الزجاج ،ابن عصفور5
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وأما الفراء فقبل مبدأ النيابة واستحسن، يف الذكر احلكيم وكالم العرب فقال: "ورمبا 
،ولكن، قيد  2وقول،: "ومها تعتقبان عل  ومن" ،1يف موضع "الالم"" جعلت العرب "إىل"

ذلك إذا تقاربت املعاين كقول،: "وعل  تصلح يف موضع الالم، ألن معناها يرجع إىل ش ء 
هذا التقارب حبسب طبيعة العامل والرتكيب اللغوي كقول،: "عل   وقد يربط الفراء 3واحد"

ميت عن القوس، وعل  "ر حد، ألن العرب تقول: وعن والباء يف هذا املوضع مبع ى وا
 4القوس يراد ب، مع ى واحد"

وإذا مل يتحقق تقارب املعاين وانسجامها منع الفراء ذلك بقول،: "وإمنا جيوز أن 
جتعل )إىل( موضع )مع( إذا ضممت الش ء إىل الش ء مما مل يكن مع،، كقول العرب: 

إىل الذود صارت إبال، فإذا كان الش ء مع  إن الذود إىل الذود إبل أي إذا ضممت الذود
الش ء مل تصلح مكان مع إىل، أال ترى أنك تقول: قدم فالن ومع، مال كثري، وال تقول 

 5يف هذا املوضع: قدم فالن وإلي، مال كثري"

ذ يقول: "واعلم أن العرب تتسع إوابن السراج يف "أصول،" متسك هبذا القيد أيضا 
فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت املعاين... فمىت مل  -أي حروف اخلفض–فيها 

 6تتقارب املعاين مل جيز"

ومن حنا حنوه مل يكن جيز ظاهرة النيابة مطلقا  عل  هذه األقوال جند الفراء وبناء  
للكلم العريب من وإمنا كان يطوقها مببدأ تقارب وانضمام معاين احلروف ويف ذلك عصمة 

 ا يسبقها ويتلوها.مالضطراب أو اللب ، وتنتظم العالئق النحوية ملاهلا من أثر فيالفوض  وا
                                                           

 .09، ص02ج ،معاين القرآن، الفراء1
 .246، ص03املصدر نفس،،ج2
 .395، ص02املصدر نفس،،ج3
 .267، ص02املصدر نفس،،ج4
 .218، ص01معاين القرآن،ج5
 .415-414، ص01األصول يف النحو،ج، ابن السراج6
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السياق هو الذي جيعل حرفا واحدا  قيمة احلرف تتحدد بالسياق وحده، إذ   وألنَّ 
عل  اجلملة، ويبعد  -من ضمن جمموعة من األحرف ذات الوظيفة الوحيدة–فقط يدخل 

،، فإن اجلملة العربية بدورها تعتمد يف تكوين كل ما عداه من حروف ميكن أن حتل حمل
والعالقة بني أجزائها عل  حروف املعاين من هن  واستفهام وشرط وجر،  معناها وداللتها

ا من هذه املعاين دون أن يضامها حرف من هذه احلروف، ولعل وال ميكن هلا أن تؤدي أي  
لفعل باحلرف حيث يقول: "إن هذا ما وج، إلي، اإلمام السيوط  حني عاجل قضية تعدية ا

الفعل قد يتعدى بعدة من حروف اجلر عل  مقدار املع ى املراد من وقوع الفعل ألن هذه 
املعاين كائنة يف الفعل وإمنا يثريها ويظهرها حروف اجلر.... وذلك أنك إذا قلت: خرجت 

إن أردت ففأردت أن تبني أن خروجك مقارن الستعالئك قلت: خرجت عل  الدابة، 
 1الصحبة قلت: خرجت بسالح "وإن أردت  خرجت عن الدار، اجملاوزة للمكان قلت:

وقال السيوط  أيضا يف باب األدوات اليت حيتاج إليها املفسر: "وأعين أن معرفة ذلك من 
 2املهمات املطلوبة الختالف موقعها وهلذا خيتلف الكالم واالستنباط حبسبها"

من العلماء الذين أخذوا برأي الكوفيني يف قضية  الكوفيين:العلماء الذين أخذوا برأي  -أ
وأبو عبيدة معمر بن املث ى، واألخف ، واألصمع ، وابن  النيابة: يون  بن حبيب البصري والفراء،

األعرايب، وابن قتيبة، واملربد، والطري، والزجاج، والزجاج ، والفارس ، والرماين، وابن فارس، وأبو 
وعبد القاهر اجلرجاين، وأبو بركات األنباري، وابن احلاجب، وابن مالك وابن،   3منصور اجلواليق ،

 4بدر الدين، والرض  واملالق ، واملرادي، وابن هشام.

                                                           
 .172، ص03هـ، ج1360، 02األشباه والنظائر يف النحو ، دائرة املعارف العثمانية، ط ،السيوط 1
 .145، ص01السيوط ، اإلتقان يف علوم القرآن ، املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان، ج2
الكاتب، انظر وفيات األعيان،  أدب، ل، شرح (هـ465)تأمحد بن حممد اجلواليق  النحوي، هو أبو منصور موهوب بن 3
 .308، ص01، وبغية الوعاة، ج205، ص19، ومعجم األدباء، ج344-342، ص05ج
 .351-350، ص02بدر بن ناصر البدر، ج ل د.ارات أيب حيان النحوية، ينظر اختا4
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رب تتسع عالتناوب "ابن السراج" حيث يقول: "اعلم أن الوممن توسط يف مسألة 
فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت املعاين، فمن ذلك "الباء" تقول "فالن مبكة" 

ا ألنك إذا قلت فالن مبوضع كذا أخربت ب)يف( عن احتوائ، وإمنا جاز مع  و)يف مكة( 
هذا التقارب يصلح للمعاقبة، وإذا تباين معنامها مل  إيّاه وإحاطت، فإذا تقارب احلرفان، فإنَّ 

أال ترى أن رجال لو قال: مررت يف زيد، أو كتبت إىل القلم مل يكن هذا يلتب  ب،  جيز،
 1فهذه حقيقة تقارب حروف اخلفض ،فمىت مل يتقارب املع ى مل جيز"

وقد حك : كنت باملال حربا ويف املال حربا إن )إىل( مبع ى )يف( وال جيوز أن 
أن تدخل الباء عل  )إىل(  يدخل حرف من هذه اليت ذكرت عل  حرف منها، فال جيوز

 2وال شيئا منها عل  آخر" وال الالم عل  )من( وال )يف( عل  )عل (

 تقوم حروف املعاين بدور نماذج عن إنابة بعض حروف الجر عن بعض: -ب
يف بنية اجلملة العربية وخباصة منها حروف اجلر نظرا ملا متتاز ب، من زئبقية يف التمدد  مهم

ا ذات صلة وطيدة بفهم املعن واستنباط األحكام من نصوص القرآن والتوسع، وألهنا أيض
الكرمي بطريق االجتهاد أو التأويل ألن كثريا من القضايا الداللية واملسائل الفقهية يتوقف 
فهمها عل  فهم الداللة اليت يؤديها احلرف يف النص، وقد اختلف النحاة وعلماء األصول 

وف كقواعد حنوية ودالالت لغوية عل  األحكام وعلماء الكالم يف وظائف هذه احلر 
والعقائدية، وه  تعامل معاملة اللفظ يف اجلملة من حيث الداللة فمنها ما يكون الفقهية 

ويكفينا أن نعلم أن حرف  3مستعمال يف احلقيقة ومنها ما يكون مستعمال يف اجملاز وغريه.
اجلر قد يقلب داللة الفعل إىل النقيض فيصبح للفعل الواحد أكثر من مع ى بسبب ما 

                                                           
 .415-414، ص01الفتل ، مؤسسة الرسالة، جعبد احلسني  ،ابن سراج، األصول، حتق1
 .415-414، ص01ج ، ابن سراج، األصول2
 -هـ1392، سنة 02مصطف  سعيد اخلن، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ، مؤسسة الرسالة، ط.د3

 .90م، ص1976
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ختلع، علي، حروف اجلر من معانيها، ويف هذا املع ى يقول الراغب اإلصفهاين )ت 

 ڭ ڭ ۓ ۓ يئهـ(: "فإذا قيل: رغب في، وإلي، يقتض  احلرص علي، قال تعاىل:425

 ڈ ڎ ڎ يئيل: )رغب عن، اقتض  صرف الرغبة عن، حنو قول، تعاىل:وإذا ق 1، ىئ ڭ

 ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

ىئ ڱ ڳ
2.3 

إىل" بني تعدى "حإننا نالحظ أن داللة الفعل "رغب" انقلبت إىل النقيض متاما، ف
عل   لَّ دّل عل  احلرص علي، فكأن، أفرغ كل رغبت، في،، وحني تعدى حبرف اجملاوزة "عن" دَ 

 ہ ہ ہ يئ:عدم الرغبة في، واالنصراف عن الش ء وجتاوزه، ومثل ذلك قول، تعاىل

ىئ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھھ ھ
وحني تعدى بالباء اليت  4

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ يئتفيد اإللصاق كما يف قول، تعاىل:

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ىئ ۓ ۓ ے ے
دل عل  الضن والبخل هبا، ألن إلصاق الرغبة باألنف   5

 6شدة االرتباط هبا وعدم التفريط فيها. يدل عل 

                                                           
 .59لتوبة، اآلية:سورة ا1
 .130اآلية: ،لبقرةسورة ا2
 .358عدنان صفوان، ص ،، مفردات ألفاظ القرآن ، حتقالراغب األصفهاين3
 .46سورة مرمي،اآلية: 4
 . 120اآلية:  ،التوبةسورة 5
 .05الكرمي، ص القرآنمن أسرار تعدية الفعل يف  د.يوسف بن عبد اهلل األنصاري،،نظري6
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ولن أتوسع يف عرض النماذج واألمثلة، ولكين سأكتف  ببعضها وفيها داللة عل  
 ما وراءها.

 النموذج الول:

زمانا ومكانا أن  الغايةوهو انتهاء  ن إىل ما عرف، البصريون يف "إىل"أضاف الكوفيو  إلى:
قال  1﴾ّللاَِ  َمْن َأْنَصاِري ِإَلى﴿:حنو قول، تعاىل "مع"، مبع ى حبة""املصا تكون للمعية أو

"من أنصاري إىل اهلل" أي مع اهلل، لي  أن "إىل" يف : من، قول املفسرين يف قول، تعاىل"و  املرادي:
اللغة مبع ى "مع"، أال تراك، ال تقول سرت إىل زيد، وأنت تريد: سرت مع زيد، هذا ال يعرف يف  

يف هذا املوضع، ألن النيب إذا كان ل، أنصار فقد انضموا يف نصرت، كالمهم وإمنا جاز هذا التفسري 
ي منضمني إىل اهلل، كما تقول زيد إىل خري، وإىل دعة وسرت، أي إىل اهلل، فكأن، قال: من أنصار 

إىل هذه األشياء، ومنضم إليها، فإذا انضم إىل اهلل فهو مع، ال حمالة، فعل  هذا فسر املفسرون  آوٍ 
 2هذا املوضع"

 چڇ چ چ چ ڃ يئاحبة أيضا ما ورد يف قول، تعاىل:ومن داللتها عل  املص

ىئ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
وقال  4وه  هنا مبع ى )مع( كما قال الطربي: "فتأكلوها مع أموالكم" 3

الزخمشري: "وال تنفقوها معها، وحقيقتها وال تضموها إليها يف األنفاق حىت ال تفرقوا بني أموالكم 
 5وأمواهلم قلة مباالة مبا ال حيل لكم، وتسوية بين، وبني احلالل"

                                                           
 .52اآلية: ، آل عمرانسورة 1
 .309، ص01اخلصائص، ج، ابن جين2
 .175النساء، اآلية: سورة 3
 .528، ص07تفسري الطربي، ج4
 .492، ص01الزخمشري، الكشاف، ج5
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 ٻ ٻ ٱ يئ:واملع ى ذات، ما أشار إلي، ابن جين يف توجي، قول، تعاىل

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ

 ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

ىئ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک
فقال: 1

هبا او معها(، لكن، ملا كان الرفث هنا "وأنت ال تقول: "رفثت إىل املرأة" وإمنا تقول: رفثت 
 2ا بأن، معناه"نمبع ى اإلفضاء وكنت تعدي )أفضيت( ب)إىل( جئت هبا مع الرفث إيذا

 3ذكر ذلك مجاعة من النحاة يف قول النابغة "في": لإلى موافقة 

 ب  ر  ج  أ   ار  ق  ل  ا   ه  ب   ي  ل  ط  م   اس  نَّ ل  ى ا  ل  إ    ين  ن  أ  ك    يد  ع  و  ال  ب   ين  ك  ر  ت    ت   ال  ف  

"يف الناس" واعرتض البصريون جبعل )إىل( مبع ى )يف( يف هذا  :أي"إلى الناس" 
البيت وذلك بقوهلم: :أن، لو صح ذلك لشاع أن يقال: زيد إىل الكوفة مبع ى فيها، وهو ال 

 4فيجعل )إىل( متعلقة مبحذوف، أي مطل  بالقار مضافا إىل الناس"جيوز 

 يئ:يف معاين "إىل" أن تكون مبع ى "الالم"، ومحل علي، قول، تعاىلوانفرد الفراء فزاد 

ىئ ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
، قال: "معناه 5

                                                           

.187 البقرة، اآلية:سورة  1
 

 .435، ص02ابن جين، اخلصائص، ج2
 .19م،ص2005-ه02،1426النابغة الذبياين، ديوان، ،حتق وشرح ،محدو طماس،دار املعرفة،بريوت،لبنان،ط3
 .143-141، ص03ابن مالك ،شرح التسهيل، ج4
 .23هود، اآلية: سورة 5
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، وزاد أيضا يف معانيها 1ختشعوا إىل رهبم، ورمبا جعلت العرب "إىل" يف موضع "الالم"

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ يئ:التعجب، ومحل علي، قول، تعاىل

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ىئ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
املوضع يف هذا   قال :"وإدخال العرب "إىل"2

 3عل  جهة التعجب"

 النموذج الثاني: 

تكون الباء لإللصاق كما أقر ذلك البصريون أما الكوفيون إال الفراء فقد أضافوا إىل الباء  الباء:-

ىئ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئمع ى التبعيض حنو قول، تعاىل:
واملع ى يشرب منها  4

ذكر ذلك اإلمام "السيوط " مبينا رأي النحاة فيها: "والتبعيض: وه  اليت حيسن موضعها )من( 
عل  الصحيح.... ومثاهلا قول، تعاىل "عينا يشرب هبا عباد اهلل".....وهذا املع ى أثبت، الكوفيون 

وقالوا الباء للسبب وحنوه، وقيل  مجاعةواألصمع  والفارس  وابن مالك، وأول املتأخرين، وأنكرها 
املع ى يشرب هبا اخلمر كما تقول: شربت املاء بالعسل قال بعضهم: ولو كانت الباء لتبعيض لصح 

أما الفراء فريى أن الباء هنا  5يد من القوم، وقبضت بالدراهم أي: من الدراهم"ر زيد بالقوم، ت
ويف قول،  6  أصلها، واملع ى يف اآلية: يشرهباليست للتبعيض، وإمنا ه  زائدة للتأكيد، أو باقية عل

                                                           
 .10-09، ص02معاين القرآن، ج،الفراء1
 .258سورة البقرة،اآلية:2
 .170، ص01معاين القرآن، ج3

.06اآلية:  ،اإلنسان سورة 4
 

 .34-33-32، ص02مهع اهلوامع، ج ،السيوط 5
أمحد يوسف، دار ،حتق، عبد العزيز رماح،  شرح أبيات املغين ،، وانظر البغدادي215، ص03معاين القرآن، ج، الفراء6

 .309، ص02، جم1978-ه01،1398املأمون للرتاث،دمشق،ط
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دلت "الباء" عل  احلال أو  1، ىئ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ يئ:تعاىل
، قال، مساء   ن( ذهب إىل ذلك أبو حيان يف قول،: "قيل تتشقق مساء  عو ه  مبع ى )أالسببية 

مقاتل، والباء باء احلال أي: متغيمة، أو باء السبب، أي سبب طلوع الغمام من، كأن، الذي 

 وئۇئ وئ ەئ يئتتشقق ب، السماء كما تقول شق السنام بالشفرة وانشق هبا ونظريه قول، تعاىل:

ىئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
"عن" أن انشق عن  أو مبع ى )عن( أقوال ثالثة والفرق بني السببية و،2

 3وانشق بكذا أن، هو الشاق ل،"تفتح عن،، 

وذكر املرادي آراء النحويني يف "الباء" املوافقة ل )عن( ومىت تكون موافقتها كثري 
ومىت تكون قليل فقال: "من معاين الباء اجملاوزة "وعرب بعضهم عن هذا مبوافقة )عن(، 

ىئ ڎ ڎ ڌ ڌ يئوذلك كثري بعد السؤال، حنو:
 ڌ يئ، وقليل بعد غريه حنو:4

ىئ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 پڀ پ پ يئأي: عن الغمام، 5

أي: وعن  ىئ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
أمياهنم كذا قال األخفش، قلت: أما كوهنا مبع ى )عن( بعد السؤال، فهو منقول عن 

عل  أن الباء يف ذلك سببية، أي: فاسأل بسبب،، وقال  6الكوفيني وتأول، الشلوبني،
 7بعضهم: هو من باب التضمني، أي: فاعنت ب،، أو فاهتم ب،"

                                                           
 .25اآلية:  ،الفرقانسورة 1
 .18:  املزمل، اآليةسورة 2
 ، نقال عن رسالة دكتوراه حروف املعاين يف تراث ابن مالك،495-494، ص06البحر احمليط، ج ،أبو حيان األندلس 3

 .73،ص حممد الشحات املتويل عمارة
 .59لفرقان، اآلية: اسورة 4
 .25:  الفرقان، اآليةسورة 5
 .42اين، صدال اجل ى ، ، وينظر رأي، يف225، ص02، ينظر ترمجت، يف بغية الوعاة، ج(هـ645)تهو أبو عل  الشلوبني 6
 .42-41الداين، ص اجل ى7
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والفراء جعل الباء يف قول، تعاىل )بأمياهنم( مبع ى "يف" ومبع ى "عن" فقال وقول، 
 )يسع  نورهم بني أيديهم أي: يض ء بني أيديهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم والباء يف

 1)بأمياهنم يف مع ى "يف" وكذلك: "عن"

وداللة الباء عل  الظرفية أي أن حيسن يف موضعها )يف( هلا مناذج كثرية من القرآن 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ يئ:الكرمي جندها تتكرر عند معظم حناة الكوفة حنو قول، تعاىل

ىئ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ
 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ يئ:وقول، تعاىل2

ىئ ۈئ
 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ يئ:وقول، تعاىل ،3

ىئ
ىئ ڳ گ گ گ يئ،4

 ومع النكرة قال الزركش : ، وه  ترد مع املعرفة5
 6حنو: كنا بالبصرة، وأقمنا باملدينة، وهو حمجوج" "وتوهم بعضهم أهنا ال تقع إالَّ مع املعرفة

 ں ں ڱ ڱ ڱ يئ:حنو قول، تعاىلمن معاني "الباء" موافقة "على": 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے

ىئ ۉ ۅ ۅ ۋ
  8، أي: عل  قنطار وعل  دينار كذا قال األخفش7

                                                           
 .132، ص03معاين القرآن، ج ،الفراء1
 .123آل عمران، اآلية: سورة 2
 .12ط،، اآلية: سورة 3
 .138 137 - اآلية: ،الصافاتسورة 4
 .18اآلية:  ،الذارياتسورة 5
، 02، واملساعد، ج286، ص04، وينظر شرح كافية ابن احلاجب، ج256، ص04الزركش ، الربهان يف علوم القرآن، ج6
 .263ص

 .75عمران، اآلية:  سورة آل7
 .143األخفش، معاين القرآن، ص8
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 جب يئ ىئ مئ يئ:وجعل مثل، قوهلم: مررت ب،، أي: علي، وقال تعاىل

ىئ حب
1
ىئ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ يئ

2. 

وابن  4، وذهب مذهبهم كثري من العلماء كاملرادي.3والكوفيون اثبتوا للباء مع ى موافقة عل 
ومحل عل   ، وانفرد الفراء وزاد يف معاين "الباء" املدح،8وابن عقيل ،7والسيوط  ،6، واهلروي5هشام

ىئ حخ جخ مح جح يئ:ذلك قول، تعاىل
قال: "دخلت الباء يف قول، "وكف  باهلل" للمبالغة يف  9

كما قالوا: أظرف بعبد اهلل، وأنبل بعبد الرمحن فأدخلوا الباء عل  املدح والداللة عل  قصد سبيل،،  
ويف الدراسات احلديثة يذهب الدكتور عبد العال  10مبالغة يف املدح"صاحب الظرف والنبل لل

 ڭ ۓ ۓ ے ے يئسامل مكرم إىل أن الباء قد تكون للتحقيق حنو قول، تعاىل:

ىئ
فيقول: "أال ترى أن، ملا أدخل الباء أراد التحقيق واخلرب مىت كان موصوال حبرف التحقيق يقع  11

 ڀ ڀ ڀ ڀ يئعل  الصدق والكذب مجيعا مث قال: وقد تكون للحال كقول، تعاىل:

ىئ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
12"13 

                                                           
 .30:  اآليةاملطففني، سورة 1
 .105يوسف، اآلية: سورة 2
 .145ص،تسهيل الفوائد3
 .42اجلين الداين، ص ،املرادي4
 .132، ص01اللبيب، ج مغ ى5
 .285اهلروي، األزهية، ص6
 .337، ص02السيوط ، مهع اهلوامع، ج7
 .264، ص02ابن عقيل، املساعد، ج8
 .79سورة النساء، اآلية :9

 .119، ص02ن، جآمعاين القر  ، الفراء10
 .145اآلية:  الصافات،سورة 11
 .17البقرة، اآلية: سورة 12
 .307، القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية، صرمسامل مك عبد العال .د13
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 النموذج الثالث: 

الء أي مع ى "عل " حنو "يف": من معاين "يف" حسب رأي أئمة الكوفة االستع

ىئ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ يئقول، تعاىل:
، واملع ى: 1

عل  جذوع النخل، ولكن اجلذوع إذا أحاطت دخلت )يف( ألهنا الوعاء، يقال: فالن يف 
 .2النخل أي: قد أحاط ب،"

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:ومن معانيها املصاحبة حنو قول، تعاىل

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ىئ چ چ چ ڃ
التقدير: ادخلوا يف مجلة أمم، فحذف  قيل: ، أي معهم:3

أما داللة "يف" عل  التعليل فقد استدل النحاة كثريا بقول النيب صل  اهلل علي،  4املضاف
وسلم: "دخلت امرأة النار يف هرة حبستها، فال ه  أطعمتها وال ه  تركتها تأكل من 

، قال ابن مالك: "تضمن هذا احلديث استعمال "يف" دالة عل  التعليل 5خشاش األرض"
 مع وروده يف القرآن العزيز واحلديث والشعر القدمي.وهو ما خف  عل  أكثر النحويني 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ يئ:فمن الوارد يف القرآن العظيم: قول، تعاىل

ىئ ی ىئ ىئ ىئ
 گ گ گ گ ک ک ک يئ:وقول، تعاىل ،6

                                                           
 .71ط،، اآلية: سورة 1
 .71، ص02، جمكتبة املعارف، بريوت، د.ط ، د.تالكامل يف اللغة واألدب ، ،املربد2
 .38األعراف، اآلية: سورة 3
 .168ص، 01انظر مغن اللبيب، ج4
 .77، ص03احلديث يف صحيح البخاري يف باب فضل سق  املاء، ج5
 .68اآلية: ، األنفالسورة 6
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ىئ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
ومن الوارد يف الشعر القدمي قول  1

 مجيل:

 2يون  ق  ل   ن  ي  ث   ا ب   ي ي  ل  ت  ق  ب   وام  ه  و   يم  وا د  ذ ر  ن   د  ق   يك   ف  االا ج  ر   ت  ي  ل  ف   

 ڎ ڌ ڌ يئ:وكذلك جت ء )يف( مبع ى )عل ( و)من( كما يف قول، تعاىل

ىئ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ
مبع ى أي: علي، ومن،، وجت ء )يف(  3

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ يئ:)إىل( حنو قول، تعاىل

ىئ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
4 

 النموذج الرابع: 

 يئ:موافقة ملع ى "الباء" حنو قول، تعاىل"من": تأيت "من" حسب رأي الكوفيني 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ىئ ڦ ڤ ڤ
أي: بطرف خف  قال األخفش: "قال يون : ينظرون من طرف  5

 يئ:وحنو قول، تعاىل 6خف ، أي: بطرف كما تقول ضربت، من السيف، أي: بالسيف

 ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

                                                           
 .14:  النور، اآليةسورة 1
 .191م، ص 2015 -ه 1439، 01شرح ديوان مجيل بثنية، عدنان زك  درويش دار العزة والكرامة للكتاب ،ط2
 .38:  الطور، اآليةسورة 3
 .09:  إبراهيم، اآليةسورة 4
 .45:  الشورى، اآلية سورة 5
 .687، ص02معاين القرآن، ج ،األخفش6
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ىئ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
، أي: بأمر اهلل، واملالحظ 1

أن مع ى االبتداء واضح هنا إذ ابتداء النظر هو الطرف اخلف  يف الشاهد األول، وابتداء 
يف الشاهد الثاين، فلعل معناها هنا هو اتساع وامتداد ملعناها األصل ، احلفظ هو أمر اهلل 

 ۉ ۅ ۅ ۋ يئ:وهو ابتداء الغاية. وكذلك توافق "من" مع ى الباء يف قول، تعاىل

ىئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
 أي: بأمره. 2

 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ يئ:"عل ": حنو قول، تعاىلموافقة 

ىئ ڳ گ گ گ گ ک
، و 4، أي : " و نصرناه عل  القوم " 3

عل  التضمني أي تضمني  ىئ ژ ژ ڈ يئ:( يف قول، تعاىلمنالبصريون خيرجون)
 .5عناه منهم بالنصرنالفعل )نصر( مع ى الفعل )جت ء(، و املع ى م

يف احلكم من ذلك قول،  االختالف إىلو قد تؤدي داللة احلرف يف النص القرآين  

 ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ يئ:تعاىل

ىئ ۀ ۀ ڻ ڻ
منكم " في، حرف جر "من" و قد إحتملت "، فقول، تعاىل 6

داللتني: إما التبيني أو التبعيض و كالمها حيتاج إىل أدلة للرتجيع قال الزمشخري: " من 
للتبعيض ألن األمر باملعروف و النه  عن املنكر من فروض الكفايات، و ألن، ال يصلح 

                                                           
 .12:  الرعد، اآليةسورة 1
 .15:  غافر، اآليةسورة 2
 .77األنبياء، اآلية:سورة 3
 ، و شرح التسهيل إلبن مالك ، حتق، د.عبد144دار الكتاب العريب ، ص  -حممد كامل بركات ،التسهيل،حتق ،ابن مالك4

 .137-136ص  03 ج حممد بدوي املختون .الرمحان السيد ود
.10،ص02،وينظر األزهري،تصريح مبضمون التوضيح،ج322،ص01ابن هشام،مغين اللبيب،ج 5 

 .104 :آل عمران اآليةسورة 6
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املنكر، و عرف كيف يرتب األمر و إقامت، و كيف يباشر فإن ل، إال من علم املعروف و 
 .1اجلاهل رمبا هن  عن معروف و أمر مبنكر"

ة و ه  قول، فر كقرينة صار آخ بنص:" إهنا للتبيني، و استشهد 2و قال الرازي

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ يئتعاىل:

 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ

ىئ ڃ ڃ
عن   مر باملعروف و ينهما من مكلف إال و جيب علي، أن يأ هو ، 3

 ائ يئل، تعاىل:املنكر، حيث جيب علي، أن يدفع الضرر عن النف ، و من هذا قو 

ىئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
و قال الزخمشري بداللتها عل   4

ال يقدر عل  الدعوة و ال عل   عل  احلجج التالية: " إن يف األمة منالتبعيض و اعتمد 
مذهب جواز و  5العاجزينعن املنكر مثل النساء و املرض  و مر باملعروف و النه  األ

كاملربد   نيأئمة البصريالتناوب لي  مقصورا عل  الكوفيني فحسب، بل يشاركهم في، بعض 
 يف وحروف اخلفض يبدل بعضها من بعض إذا وقع احلرفان يف مع ى" فقد ثبت قول،:

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ يئبعض املواضع، قال اهلل جل ذكره:

ىئ ۓ ے
أي "عل "، ولكن اجلذوع إذا أحاطت دخلت )يف( ألهنا للوعاء، يقال: ، 6

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئفالن يف النخل أي: قد أحاط ب،،

                                                           
 -ه 1400تأويل مشكل احلديث و بيان،، دار الكتاب العلمية ، بريوت، لبنان، ، أبو بكر حممد بن حسن بن فورك1

، السنة 89العدد  –دمشق  –عرب الجملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب  –العريب الرتاث  قال عن جملةن،87م، ص 1980
 .م2003-ه1424مارس ،الثالثة و العشرون

 م.1978-ه1398بريوت:  التفسري الكبري، دار الفكر، ،الرازي2
 .110سورة آل عمران،اآلية:3
 .30:اآلية،احلجسورة 4
 .453، ص 01اف، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ج شالزخمشري، الك5
 .71،اآلية:ط،سورة 6



 حروف المعاني وداللتها في الدرس البالغي                   الفصل الثاني:                  
 

191 
 

 ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

ىئ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
1. 

 .2أي: بأمر اهلل" 

تبادل احلروف العمل فيما بينها مع  -يف بعض أقوال،–بل إننا جند اخلليل جيوز    
الشاء شاة ودرهم، وإمنا يريد: شاة بدرهم  تاختالف وظيفة كل حرف، فإن، جيوز: بع

حيث صارت الواو مبنزلة الباء يف املع ى، كما كانت يف قولك: "كل رجل وضيعت،" يف 
 3مع ى )مع("

رغم –ومهما يكن من األمر فإن، يفاد مما تقدم أن النحويني من كوفيني وبصريني     
توسعوا يف معاين احلروف وأضافوا إىل ما شهر من معان هلا معاين جديدة  -اختالفهم

فأغنت بذلك النحو إمجاال، وإن دل هذا عل  ش ء فإهنا يدل عل  دراية واسعة، وذهن 
، فاملعاين اليت أثبتها املثبتون للعديد من احلروف ال حميط مبا نطقت ب، العرب واستعملت

شك أهنم تصيدوها من منزلة احلرف ووظيفت، يف الرتكيب، فهم يف هذا اجملال يعتمدون يف 
 4حتديد املع ى للحرف عل  السياق"

 التضمين:

 يطلق التضمني يف اللغة عل  معان متعددة منها:لغة: /1

                                                           
 .11: الرعد، اآليةسورة 1
، 02مصر، ج -،وينظر النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف71، ص02الكامل يف اللغة واألدب ، ج،ربد امل2
 .227-217، ص04ي،، جالكتاب، سيبو  قضية التناوب بني حروف املعاين يف ،، وينظر541-537ص

 .393، ص01الكتاب، سيبوي،، ج3
 .408اخلالف النحوي الكويف،ص4
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قال: "ضمن الش ء الش ء" إذا أودع، إياه، كما تودع آخر، ي داخل ش ء الكفالة وجعل ش ء
الوعاء املتاع، وامليت القرب، وقد تضمن، هو..... وكل ش ء جعلت، يف وعاء فقد ضمنت، 

 1إياه"

التضمني يف النحو هو إشراب لفظ مع ى لفظ آخر فيأخذ حكم،، أو كلمة تؤدي /اصطالحا: 2
 .مؤدى كلمتني

ل: فعل يتعدى حبرف وفعل يتعدى بآخر، والتضمني هو تعدية الفعل حبرف مث

الفعل الثاين: مثال عل  ذلك الفعل "مسع" يتعدى بنفس، يف األصل فتقول "مسع 

ىئ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ يئ:الصوت"، وقول، تعاىل
لكننا  ،2

ي بالالم يف الصالة وبعد الرفع من الركوع نقول: مسع اهلل ملن محد، فالفعل مسع هنا عد

ألن املقصود هو الفعل "استجاب" فكأمنا أخذنا "الالم" من فعل االستجابة وعدينا الفعل 

 3"مسع" هبذه الالم لتعط  مع ى االستجابة ولي  االستماع، فلي  كل مساع استجابة.

وقد عرف ابن هشام التضمني فقال: "قد يشربون لفظا مع ى لفظ فيعطون، 

 .4حكم،، ويسم  ذلك تضمينا"

 

                                                           
 ، مادة "ضمن".126،ص17ابن منظور، لسان العرب، ج1
 .42ق، اآلية: سورة2
 )http://www.lamasaat.8m.com(فاضل السامرائ ، ملسات بيانية، عن موقع فاضل السامرائ  اإللكرتوين 3
 .897مغن اللبيب، ص ،ابن هشام4

http://www.lamasaat.8m.com/
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هو إعطاء الش ء مع ى أما السيوط  فيعرف التضمني مبعناه الشامل فيقول: "

 1الش ء ويكون يف احلروف واألفعال واألمساء"

أما التضمني يف األفعال فيعرف، منفصال عن بقية األنواع اليت أدخلها في، مبعناه 
، ويعود 2فعل مع ى فعل آخر، ويكون في، مع ى الفعلني معا"الشامل فيقول: "هو تضمني 

 3مرة أخرى ويعرف، بقول،: "إيقاع لفظ موقع غريه لتضمن، معناه"

 ويعرف، األمشوين بأن،: "إشراب اللفظ مع ى لفظ آخر، وإعطاؤه حكم، لتصري
 4الكلمة تؤدي مؤدى الكلمتني"

أما الصبان فيجعل،: "إحلاق مادة بأخرى يف التعدي أو اللزوم لتناسب بينهما يف 
 .5املع ى أو احتاد"

، 6يعد أول من عين بالتضمني.... كشف،، وأوضح، يف أمثلة كثرية الذي وابن جين
يقول: "اعلم أن الفعل إذا كان مبع ى فعل آخر وكان أحدمها يتعدى حبرف، واآلخر بآخر، 

ا بأن هذا الفعل يف مع ى ذلك نفإن العرب قد تتسع فتوقع أحد احلرفيني موقع صاحب، إيذا

 يئ:احلرف املعتاد مع ما هو يف معناه وذلك كقول اهلل عز امس،اآلخر، فلذلك جيئ مع، ب

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

                                                           
 طد.حممد عل  البجاوي، بريوت، دار الفكر العريب، ، جالل الدين السيوط ، معرتك األقران يف إعجاز القرآن، حتق1

 .369 -263م، ص1969
 .368املصدر نفس،، ص2
 .263املصدر نفس،، ص3
 . 338، ص03الزركش ، جانظر الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين 4
 .450، ص01حاشية الصبان عل  األمشوين، ج5
 .275م، ص1975، 02شوق  ضيف: املدارس النحوية ، دار املعارف، مصر، ط.د6
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 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ

ىئ
وأنت ال تقول: رفثت إىل املرأة وإمنا تقول: رفثت هبا، أو معها، لكن، ما كان الرفث  1

أفضيت ب "إىل" كقولك" أفضيت إىل املرأة جئت هنا يف مع ى اإلفضاء، وكنت تعدى 
، فف  هذا القول ما يشري إىل أن التبادل يف 2ا وإشعارا أن، مبعناه"نب"إىل" مع الرفث إيذا
يقع بني فعلني ينتميان إىل حيز داليل واحد، وال يوجد بينهما فرق  استعمال احلرف، قد 

 كبري يف الداللة عل  املع ى العام املستفاد وذلك مبساعدة بقية عناصر الرتكيب طبعا.

قيل فيها بالتضمني جند كثريا من اآلراء  اليتوبالنظر يف بعض النصوص القرآنية 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ يئ:ذلك قول، تعاىل والتوجيهات، نذكر من

ىئ ائ ائ ى
وتفسريها تضمني الفعل "خال" مع ى جاء يف توجي، هذه اآلية  3

الذهاب واالنصراف، ك  يتوافق استعمال الفعل مع حرف اجلر الذي أوصل، إىل املفعول، 
ألن الغالب علي، أن يضام حرف "الباء" ال "إىل"، قال القرطيب يف توجي، هذه اآلية: "إن 

قيل ل،: "خلو" هنا مبع ى ذهبوا  ؟ا أن توصل بالباءهَ فـ  ر  ب "إىل" وع   قيل: مل وصلت "خلوا"
، وجاء يف الربهان: "إمنا يقال خلوت ب،، لكن ضمن "خلوا" مع ى 4وانصرفوا"

                                                           
 .187: البقرة، اآليةسورة 1
 .308، ص02ابن جين، اخلصائص، ج2
 .14:  البقرة، اآليةسورة 3
،حتق،د.عبد اهلل بن عبد احملسن الرتك  وحممد رضوان عرقسوس ،وحممد بركات،مؤسسة القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن4

 .207-206، ص01، جم2016-ه01،1437الرسالة،ط
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"انصرفوا" وهو معادل لقول،: )لقوا( وهذا أوىل من قول من قال: أن إىل هنا و "ذهبوا"
 1مبع ى الباء، أو مبع ى "مع" "

ضعف قول  ىئ ې ۉ ۉ ۅ يئ:وابن عطية عند تفسريه لآلية الكرمية
، 2من ذهب إىل أن "إىل" مبع ى "مع" أو "الباء" حبجة أن هذا يأباه اخلليل وسيبوي، وغريمها

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ يئويف قول، تعاىل:

ىئ جئ ی ی ی ی
يذكر قوال عن بعض املفسرين يرون في، أن )إىل(  3

هنا مبع ى )مع(، مث يعقب عل  ذلك بقول،: "نعم إن )مع( تسد يف هذه املعاين مسد 
يف ذلك بعض )إىل(، لكن لي  يباح من هذا أن يقال: إن )إىل( مبع ى )مع( حىت غلط 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ يئالفقهاء يف تأويل قول، تعاىل:

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

ىئ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
فقال: )إىل( مبع ى  4

)مع(، وهذه عجمة، بل )إىل( يف هذه اآلية غاية جمردة، وينظر هل يدخل ما بعد )إىل( 
ولذلك يرى أن، ال حاجة تدعو إىل أن جنعل حرفا مبع ى  5فيما قبلها عن طريق آخر"

من دائرة اخلالف بني ، وكمحاولة من، للخروج 6 ذلك رؤساء البصرينيىبحرف إذ قد أ
                                                           

 .339، ص03الزركش ، الربهان يف علوم القرآن، ج1
 .96، ص01ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ج2
 .52:  عمران، اآلية آلسورة 3
 .06:  املائدة، اآليةسورة 4
 .442، ص01احملرر الوجيز، ج5
 .12، ص05، ج01احملرر الوجيز، ج6
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 وهو "توصيال -استعمل، يف أكثر من موضع–ني أوجد لنفس، مصطلحا جديدا درستامل
رف، بل نقول: إن املع ى ملع ى هبذا احلرف أو ذاك حيث يقول: "ال نقول إن حرفا مبع ى ح

 ں ں ڱ يئ:يف تفسريه قول، تعاىل،قال 1يتوصل إلي، ب)يف( وب)الباء( أيضا"

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ىئ
، وكذلك قول،: "إن )الباء( توصل 3وصول، بالباء"الفعل ب )يف( عوض  لَ ص  وَ  نَ :"إ  2

ىئ ڭ ۓ ۓ ے ے يئ:يف قول، تعاىل 4املع ى توصيل )عل (
وكذلك قول،  5

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ يئ:عند تفسريه قول، تعاىل

ىئ ٴۇ ۈ ۈ
، يصح أن تكون )عن( مبع ى )من( وكثريا ما يتوصل يف موضع 6

 .7واحد هبذه وهذه، وتقول ال صدقة إال عن غين، ومن غ ى"

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں يئ:ويف قول، تعاىل

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

ىئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ
العلماء عل   ،8

                                                           
 .347، ص05املصدر نفس،، ج1
 . 09: إبراهيم، اآليةسورة 2
 .327، ص03احملرر الوجيز، ج3
 .365، ص05املصدر نفس،، ج4
 .01املعارج، اآلية: سورة 5
 .104التوبة، اآلية: سورة 6
 .79، ص03احملرر الوجيز، ج7
 .31:  النور، اآليةسورة 8



 حروف المعاني وداللتها في الدرس البالغي                   الفصل الثاني:                  
 

197 
 

ولذا عدي الفعل يلقني ويضعن، تضمني الضرب يف آية احلجاب مع ى اإللقاء والوضع أي: 
 .1ب)عل ("

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ يئ:تعاىل قول،ويف 

ىئ ک
يرى األلوس  أن )يتوب( ضمن مع ى )يعطف(، فيقول: "وضمن "يتوب" مع ى  2

 .3"بعل "يعطف" فلذا عدي 

 گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ يئ:ويف قول، تعاىل

ىئ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
يرى أبو  4

حيان يف اآلية األوىل والثانية أن "عقدة" انتصب عل  املفعولية لتضمني تعزموا مع ى ما 
يتعدى بنفس،، فضمن مع ى: تنووا، أو مع ى تصححوا، أو مع ى توجبوا، أو مع ى تباشروا، 
أو مع ى تقطعوا، أي تبثوا، وقيل: انتصب عل  إسقاط حرف اجلر، وهو عل  هذا التقدير 

 5موا عل  عقدة النكاح"وال تعز 

هـ( 669ومن النماذج الشعرية اليت ذكرها بعض النحاة، ومنهم ابن عصفور )ت 
 قول النابغة: 

 6ب  ر  ج  أ   ار  ق  ل  ا   ه  ب   ي  ل  ط  م   اس  نَّ ل  ى ا  ل  ي                إ  ن  ن  أ  ك    يد  ع  و  ال  ي ب  ن  ك  ر  ت    ت   ال  ف  

                                                           
 .142، ص18، 09، روح املعاين، ج448، ص06انظر تفسري البحر احمليط، ج1
 .17:  النساء، اآليةسورة 2
 .478، ص03تفسري األوس ، ج3
 .235: ، اآليةالبقرةسورة 4
 .229، ص02البحر احمليط، ج ،أبو حيان5
 -سبق خترجي،-،الذبياينالبيت للنابغة 6
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مع ى:  ابن هشام ما ذهب إلي، ابن عصفور، من تضمني "مطل " أوردفقد  
"مبغض" فقال: "وقال ابن عصفور: هو عل  تضمني مطل  مع ى مبغض، قال: ولو صح 

 .1جم ء "إىل" مبع ى "يف" جلاز زيد إىل الكوفة"

من تعرض هلذا املوضوع "التضمني"، أن الغرض من،، هو إعطاء   هذا وقد اتفق كل  
أحدمها: بصيغتها،  2ا أكرب يف الداللة، لتصري دالة عل  معنيني معاد  ع  كلمة واحدة بـ  

 والثاين مبا دل علي، احلرف املستلزم للصيغة األخرى وما حتمل، من مع ى.

ويف اخلتام جدير بنا أن نذكر أن، قد انتصر كثريون لنظرية التضمني يف األفعال ال 
مل معاين األفعال كذلك عادة العريب أن حت  احلروف، ومنهم ابن العريب اإلشبيل ، يقول: "و 

عل  األفعال ملا بينهما من االرتباط واالتصال وجهلت اآلراء النحوية هذا، فقال كثري 
 ف َ منهم: إن حروف اجلر يبدل بعضها من بعض، وحيمل بعضها معاين البعض، فخ

 يضيق عليهم وضع فعل مكان فعل وهو أوسع وأقي ، وجلؤوا جبهلهم إىل احلروف اليت
، مث إن "الفراء" الذي توسع يف مبدأ النيابة قد التجأ إىل 3واالحتمال" فيها نطاق الكالم

التضمني أيضا، وطبق، عل  عدد من النصوص القرآنية اليت وردت علي، من ذلك  مبدأ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ يئ:مثال قول، يف توجي، قول، تعاىل

ىئ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
"فإن شئت أنزلت  4

 .5بوأنا مبنزلة جعلنا، وكذلك مسعت يف التفسري"

                                                           
 .75، ص01مغين اللبيب، ج1
 .897-687، مغين اللبيب، ص97، ص01الزخمشري، الكشاف، ج2
 .177، ص01اإلشبيل ، أحكام القرآن، ج3
 .26: ، اآليةسورة احلج4
، 01، ابن الشجري، األمايل الشجرية، ج244-218-140، ص02، وانظر، ج23، ص02الفراء: معاين القرآن، ج5
 .147ص
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 تعريف المجاز:/1

ه جوازا وز اجملاز مشتق من قوهلم جزت الطريق وجاز املوضع جوازا وجمازا وجاز ب، وجا
 1وأجازه غريه وجازه سار في، وسلك،.... واجملاز واجملازة املوضع.

املع ى تعين االنتقال من مكان إىل مكان أو ذات الش ء فالداللة اللغوية لكلمة اجملاز هبذا 
الذي نقل من موضع إىل آخر، ومن مث االنتقال من مع ى إىل مع ى آخر، وهذا املع ى الذي 
انتقلت من، الكلمة هو الذي يسمي، البالغيون )احلقيقة(، وإذا كانت احلقيقة ه  ما أقر يف 

از هو ما كان بضد ذلك وإمنا يقع اجملاز ويعدل إلي، االستعمال عل  أصل وضع، يف اللغة فإن اجمل
عن احلقيقة ملعان ثالثة وه : االتساع، والتوكيد، والتشبي، فإن عدم هذه األوصاف كانت احلقيقة 

 2البتة.

 ڄ ڄ يئ:ويشرح علماء البالغة هذه الدالالت العامة للمجاز يف مثل قول، تعاىل

ىئ چ چ ڃ ڃ ڃڃ
 .4فيعدون، جمازا، وفي، الثالثة املذكورة ،3

 أما االتساع: فهو أن، زاد يف أمساء اجلهات واحملال امسا، وهو الرمحة.-

 وأما التشبي،: فإن، شب، الرمحة وإن مل يصح دخوهلا مبا يصح دخول،. -

 وأما التوكيد: فهو أن، أخرب عما ال يدرك باحلاسة تعاليا باملخرب عن،، وتفخيما ل، إذا -
 صري مبنزلة ما يشاهد ويعاين.

                                                           
 ، مادة )جوز(.326، ص05لسان العرب، ج1
 .442، ص02اخلصائص، ج2
 .75:  األنبياء، اآليةسورة 3
 .352، ص01املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج4
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وقيل يف تعريف اجملاز: "هو معرفة إيراد املع ى الواحد بطرق خمتلفة بالزيادة يف وضوح 
 .1الداللة وبالنقصان، ليحرتز بذلك عن اخلطأ يف مطابقة الكالم لتمام املراد من،"

امال رئيسيا إذ تعد ع 2: تتصدر االستعارة بشكل كبري بنية الكالم اإلنسايناالستعارة/2
يف احلفز واحلث وأداة تعبريية، ومصدرا للرتادف وتعدد املع ى ومتنفسا للعواطف واملشاعر 

 االنفعالية، ووسيلة مللء الفراغات يف املصطلحات.

ومن معانيها اليت نكاد جند إمجاعا للبالغيني حول،: "أهنا نقل الكالم إىل غري ما وضع ل، 
 .3"يف األصل مبالغة يف التشبي،

 4ف االستعارة بقول،: "تسمية الش ء باسم غريه إذا قام مقام،"ولعل اجلاحظ أول من عرّ  

وتكلم القاض  اجلرجاين عن االستعارة فقال: "وإمنا االستعارة ما تشكل فيها االسم 
املستعار عن األصل، ونقلت العبارة فجعلت مكان غريها ومالكها تقريب الشب،، ومناسبة املستعار 

 5من، وامتزاج اللفظ باملع ى حىت ال توجد منافرة، وال يتبني يف أحدمها إعراض عن اآلخر"للمستعار 

وقال احلموي يف تعريف االستعارة: "اعلم هداك اهلل سواء الطريق وأذاقك حالوة التحقيق 
أن االستعارة لفظ استعمل يف غري ما وضع ل، لعالقة ه  خصوص املشاهبة مع قرينة مانعة عن 

 أنوضوع ل، مع قصد املبالغة، فه  أخص من اجملاز، وضابطها الشامل جلميع أقسامها هو إرادة امل

                                                           
 حسين عبد اجلل  يوسف، املطبعة. د ،بدر الدين بن مالك )الشهري بابن الناظر(، املصباح يف املعاين والبيان والبديع ، حتق1

 .103م، ص1989 -ه1409 ،01النموذجية، الطبعة 
 .01م، ج1992-ه1413، 02عبد العال سامل مكرم، تطبيقات حنوية وبالغية ، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط . د2
 بول  عواد اخلوري، العقد البديع يف فن البديع ،حتق، د.حسن حممد نر الدين، مطبعة العمومية، بريوت، لبنان.3
 .153والتبيني، صاجلاحظ، البيان 4
حممد أبو الفضل وعل  حممد البخاري، بريوت، دار إحياء الكتب  ، القاض  اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصوم، ، حتق5

 .41العربية، ص
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ريد ب، األخر مع سد طريق التشبي، بإدعاء دخول املشب، يف جن  أحد طريف التشبي، أ   كَ ر  ك  يقال: ذ  
 1املشب، ب،، وأركاهنا ثالثة: مستعار من، ومستعار ل،، ومستعار"

ديث عن االستعارة مشريا إىل أنواعها فيقول: "مث اعلم أن ويستمر احلموي يف تفصيل احل
االستعارة إما أصلية: إن كان مع ى التشبي، داخال يف املستعار دخوال أوليا، وإال فتبعية، فاألوىل إما 

عنها، واملصرح هبا إما حتقيقية إن كان   َى كَ م  مصرح هبا إن كان الطرف املذكور مشبها ب،، وإال فَ 
وك حمققا، وإال فتخيلية، وإن احتملهما فاحتمالية ومن املصرح هبا التحقيقية األصلية املشب، املرت 

 2االستعارة التمثيلية، عل  ما ذكره اإلمام السبك "

: ه  االستعارة الواقعة يف األفعال واألمساء املشتقة منها، واحلروف، االستعارة التبعية/3
ومسيت تبعية ألن االستعارة ال تقع فيها أصالة، بل تقع يف املصادر بالنسبة لألفعال واملشتقات، 
يقول عبد القاهر اجلرجاين مشريا إىل ذلك: "ولي  األمر كذلك يف قولنا أحيا اهلل األرض، ألن 

 أحدمها مشتق وهو أحيا، واآلخر مشتق من، وهو احلياة فنحن نقدر يف املشتق أن، معنا هنا لفظني
 3 اشتق من، أحيا بعد هذا التقدير ومع،"مثنقل عن معناه األصل  يف اللغة إىل مع ى آخر، 

وتقع يف األفعال والصفات العاملة واحلروف ألهنا ال توصف فال حتتملها ألنفسها، بل 
الصفات مصادرها ويف احلروف متعلقات معانيها، وه  ما نرجع إلي، بنوع حتتملها يف األفعال و 

: احلال نطقت بكذا، او ناطقة بكذا، استعري استلزام فتقع هناك مث تسري فيها. مثال األولني
النطق فيها للداللة، فجرت االستعارة أوال يف املصدر املذكور وتبعت، يف الفعل والوصف، فلهذا 

 4مسيت تبعية"

                                                           
 .06، ص02مطبعة السعادة، ج ،م1987د: إبراهيم عبد احلميد السلب،  ،ر العبارات وغرر اإلشارات ، حتقر د ،احلموي1
 .08العبارات، ص احلموي، درر2
 .386عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص3
 .11احلموي، درر العبارات، ص4
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اإلمام حممد الطاهر بن عاشور إىل االستعارة التبعية حتت مسم  جديد وهو:  ويشري
االستعارة املفردة فيقول: "واالستعارة املفردة جتري يف األمساء واألفعال واحلروف، فكل كلمة من 
هات، األنواع إذا استعملت يف غري ما وضعت ل، ملشاهبة ما، استعملت في، ملا وضعت ل، فه  

تعارة األمساء كثرية واستعارة األفعال واحلروف حنو: "فلسان حايل بالشكاية أنطق"، استعارة، فاس

 ڃ ڃ ڃ يئوقول، تعاىل: ىئ ھ ہ ہ ہ يئ:واستعارة احلرف يف حنو

ىئ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ
1 ،

يقول يف هذين املثالني استعري فيهما حرفان ملعنيني ميكن تأديتهما حبرفني حقيقيني ومها: "عل " 
التفريع وقد تكون استعارة احلرف ملع ى لي  ل، حرف يؤدي ب، كقول، تعاىل )أمل تر إىل و"فاء" 

الذي حاج إبراهيم يف رب، أن أتاه اهلل امللك( فإن هناك استعارة تبعية ألن الم التعليل حمذوفة وقد 
 2جعل إتيان، امللك علة إلنكار الربوبية فكان الكفر يف موضع الشكر"

تسمية "االستعارة التبعية" إذ يقول: "وال جدوى يف تسميتها  صغويبدو أن اإلمام مل يست
تبعية" ويقول أيضا: "أشرت إىل أن تقسيم االستعارة إىل أصلية وتبعية تقسيم ال طائل حتت،" 

 3هو قليل اجلدوى"و وقول،: "مسوها تبعية ألهنا ناشئة عن استعارة املصدر، وهذا رأي اجلمهور 

 -عل  ما يبدو–ف "احلموي" من تقسيم االستعارة إىل أصلية وتبعية قد تأثر ب، وموق
بعض الدارسني احملدثني، فها هو صاحب كتاب "البالغة العربية أسسها وفنوهنا، يقول حني عرض 
لدراسة قول، تعاىل )ألصلبنكم يف جذوع النخل( مع أن هذا املثال لي  من الالزم أن يكون واردا 

ستعارة يف احلرف، بل األقرب أن يكون الكالم جاريا عل  طريقة التضمني، وهو هنا عل  سبيل اال
تضمني فعل: )ألصلبنكم( مع ى فعل آخر يتعدى حبرف اجلر "يف" فعدي تعديت،، وأصل الكالم: 

                                                           

.08:سورة القصص،اآلية 1 
 .34أبو عمر آل عبد املنعم، ص ، حممد الطاهر بن عاشور، موجز البالغة ، حتق2
 .34موجز البالغة، ص ،حممد الطاهر بن عاشور3
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ألصلبنكم عل  جذوع النخل، وألثبتنكم فيها باملسامري اليت تدخل يف اجلذوع، فنابت التعدية 
 1( مناب ذكر الفعل الذي حذف، وضمن الفعل املذكور معناه"حبرف اجلر )يف

ويقول: "فما الداع  العتبار االستعارة يف األفعال، واالستعارة يف األمساء املشتقة، 
واالستعارة يف احلروف إن وجدت، استعارة تبعية، مع إمكان أن تقول فيها مجيعا: استعارة املتكلم 

ر، جبامع التشاب، بني الفعلني يف حدثهما ويف زماهنما، وكذلك الفعل للداللة ب، عل  مع ى فعل آخ
 ويسرتسل يف حديث، إىل ان يقول 2يقال يف استعارة األمساء املشتقة، واستعارة احلروف إن وجدت"

 يف حبوث اإلستعارة عن تقسيمها إىل أصلية وتبعية، رظأن نصرف الن:فالرأي الذي إنتهيت إلي، 
 3استعارة كلمة بدل كلمة، سواء أكانت امسا أم فعال أم حرفا" :وحسبنا يف كل ذلك ان نقول

ه  االستعارة اليت تقع يف متعلقات معاين احلروف، فقد رأى  االستعارة في الحرف:/4
البالغيون أن استعارة احلرف للداللة ب، عل  مع ى حرف آخر مثل: استعارة حرف "يف" اجلار 
الذي يدل عل  الظرفية للداللة ب، عل  مع ى حرف "عل " الذي يدل عل  االستعالء هو من 

 قبيل االستعارة التبعية.

هذه االستعارة تشبي، العلو املثبت بالش ء تثبيتا قويا بالش ء الداخل يف ا أن أصل رأو و 
ش ء آخر دخوال اندماجيا، أو دخوال ظرفيا واستعري هلذا املع ى اسم يدل عل  هذا الدخول، مث 
استغ ى عن، حبرف اجلر "يف" الذي يدل عل  الظرفية، استعارة تابعة لالستعارة يف االسم اجلامد، 

 4روف تابعة ملعاين األمساء"ألن معاين احل

                                                           
 .239،ص02امليداين، البالغة العربية، أسسها وعلومها وفنوهنا، ج كةنبعبد الرمحن ح. د1
 .240،ص02كة امليداين، البالغة العربية، أسسها وعلومها وفنوهنا، جنبعبد الرمحن ح2
 .241، ص02املصدر نفس،، ج3
 .139-138، ص02كة امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا ، جنبعبد الرمحن حسن ح4



 حروف المعاني وداللتها في الدرس البالغي                   الفصل الثاني:                  
 

204 
 

ومناط االستعارة يف احلرف تظهر جلية يف احلروف اآلتية: "الم التعليل" "لعل" "يف" 
 جل علماء البالغة. -فيما أعلم–و"عل "، وسنورد بعض الشواهد القرآنية اليت عرض هلا 

مع ى ، وتفيد الم التعليل يف أصل وضعها اللغوي 1وتسم  )الم ك ( الم التعليل:4-1

 ڳ ڳ يئ:ليل، وذلك جيعل ما بعدها علة ملا ذكر قبلها كما هو معلوم، حنو قول، تعاىلعالت

ىئ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ
والم التعليل هذه  2

، وه  3يسميها البصريون "الم العاقبة" ويسميها الكوفيون "الم الصريورة"، وتسم  "الم املآل"
الدالة عل  أن ما بعدها نتيجة غري مقصودة ملا قبلها. ومن أشهر األمثلة عل  ذلك استعارة الالم 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ يئ:لرتتب العداوة واحلزن عل  االلتقاط يف قول، تعاىل

ىئ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ
، فالالم معناها التعليل، أي 4

يكون يف العادة للمحبة والتبين، وهو يف أن ما بعدها يكون علة ملا قبل، حقيقة والتقاط الصيب 
ظاهر اآلية الكرمية للعداوة واحلزن، ولذلك أمكن القول: إن الالم يف اآلية الكرمية ليست للتعليل 
بل ه  مستعارة ملا يشبه، أي العاقبة وذلك بتشبي، احلزن والعداوة احلاصلني بعد احملبة والتبين 

تعريت الالم اليت ه  للتعليل حقيقة أي لرتتب العلة الغائية اللذين مها علة االلتقاط حقيقة، مث اس
)احملبة والتبين( عل  معلوهلا )االلتقاط( لرتتب غري العلة الغائية )العداوة واحلزن( علي،، واجلامع 
الرتتب يف كل عل  االلتقاط فرتتب احملبة والتبين عل  االلتقاط هو ترتب حقيق ، أما ترتب العداوة 

 5اللتقاط فهو ترتب جمازي أي عاقبت،"واحلزن عل  ا

                                                           
 .95، ص1980، 01عبد اهلادي الفضل ، دار القلم )بريوت(، لبنان، ط. د ،الالمات ، حتق، اج الزج1
 .30: ، اآليةإبراهيمسورة 2
 .229، ص02ج ه1389القاهرة  ط د.أبو بركات األنباري، البيان، ، 3
 .08اآلية:  ،القصصسورة 4
 .135نتاج والنشر والتوزيع، صلإل، مطبعة دار كنوز  -مباحث، وشواهده -حممد، اجملاز مذبوح  د. أ.5
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واملفسر اجلليل: "ابن كثري" حني عرض لآلية الكرمية "فالتقط، آل فرعون ليكون هلم عدوا 
وحزنا( قال: "قال حممد بن إسحاق وغريه: الالم هنا الم العاقبة، ال الم التعليل، ألهنم مل يريدوا 

فإن،  قالوه، ولكن إذا نظر إىل مع ى السياق،بالتقاط، ذلك، وال شك أن ظاهر اللفظ يقتض  ما 
يضهم: اللتقاط،، ليجعل، عدوا هلم وحزنا، فيكون قتبق  الالم للتعليل، ألن معناه أن اهلل تعاىل 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ يئ:وهلذا قال تعاىل أبلغ يف إبطال حذرهم من،،

ىئ ڌ ڌ
1"2 

)ليكون( يف الالم ه( يف الدر املصون: "يف قول، تعاىل 759وقال السمني احلليب )ت 
ة اجملازية مبع ى: أن ذلك ملا كان نتيجة فعلهم ومثرت،، شب، بالداع  الذي الوجهان املشهوران: العليّ 

 "زاد املسري" يف ه(597، وإىل هذا حنا ابن اجلوزي )ت 3يفعل الفاعل الفعل ألجل،، أو الصريورة"

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ يئ:تناول تفسري قول، تعاىل حني

 ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې

ىئ ۆئ ۆئ
أحدمها:  (أي :ليهلكوهم ،ويف هذه الالم قوالن:م  وه  د  ر  يـ  )ل  :قول، تعاىل إذ يقول: 4

أي: آل أمرهم إىل  )ليكون هلم عدوا(،:ة كقول، تعاىل اقبأهنا الم "ك "، والثاين: أهنا الم الع
 5م قصدوا ذلك"أهنالردى، ال 

 ڌ ڍ يئ :نذكر منها قول، تعاىلومثل هذه الشواهد كثري يف القرآن الكرمي، 

ىئ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
. قال احلليب ويف قول، ما يشب، رأي 6

                                                           
 .08اآلية:  ،القصصسورة 1
 .209، صه01،1425،حتق، مصطف  السيد حممد ورفاق،، دار عامل الكتب،الرياض،ط تفسري ابن كثري 2
 .651، ص08ج أمحد حممد اخلراط، دار القلم، السمني احلليب، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، ، حتق3
 .237اآلية: ، األنعام سورة 4
 .03عبد الرمحن بن حممد بن اجلوزي البغدادي، زاد املسري يف علم التفسري، بريوت، ط5
 .105اآلية:  سورة األنعام،6
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يقول:  ىئ چ چ چ يئ:ابن اجلوزي حني رجح مدلول الصريورة بالقياس عل  قول، تعاىل
الم ك ، والفعل بعدها منصوب بإضمار "أن"   "قول،: "ليقولوا" اجلمهور عل  كسر الالم، وه

فهو يف تأويل مصدر جمرور هبا عل  ما عرف غري مرة، ومساها أبو البقاء وابن عطية: الم الصريورة  

 1" ىئ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ يئ:كقول، تعاىل

 ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ يئ:ويف قول، تعاىل

ىئ ۇئ ۇئ وئ وئ
2 

" بالياء "أهلها" بالرفع فاعل يغرق، قَ رَ غ  يَـ والكسائ  "ل  قال القرطيب يف تفسريه: "وقرأ محزة 
 3" الم املآل مثل )ليكون هلم عدوا وحزنا("قَ ر  غ  تـ  فالالم عل  قراءة اجلماعة يف "ل  

وال نربح احلديث عن الم التعليل دون أن نشري إىل أن، وقع تقدير مع ى الالم يف اآلية 
 .ةاقبتكون للع والكوفيني، فأنكر البصريون ومن تابعهم أن املذكورة موقع اخلالف بني البصريني

، ويرجع ابن األنباري هذا اخلالف إىل خالف يف 4وقال الزخمشري: "والتحقيق أهنا الم العلة"
التسمية قال: "الالم يف )ليكون( يسميها البصريون الم العاقبة أي: كان عاقبة التقاطهم العداوة 

ا ل، هلما، ويسميها الكوفيون الم الصريورة، أي صار هلم عدوا وحزنا ن  التقطاهكواحلزن وأن مل ي
 5وإن التقطوه لغريمها"

                                                           
 .650، ص08السمني احلليب، الدر املصون، ج1
 .71سورة الكهف،اآلية:2

 .524،ص22، اجلامع ألحكام القرآن،جالقرطيب3
 .214، ص01ابن هشام، املغين، ج4
 .229، ص02ه، ج1389 ،القاهرة د.ط،أبو بركات األنباري، البيان ، 5
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" لإلرادة، فما جاءت "لعل" يف من أمثلة االستعارة يف احلرف استعارة "لعلَّ  :لعلَّ 4-2

ىئ وئ ەئ ەئ ائ ائ يئ:مثل قول، تعاىل
إال بعدما استعري الرتج  إلرادة  1

الطاعة اخلف  عنها سببها دون املعصية من العبد املمكن منهما، مث استعري جلانب املشب، "لعل" 
 اعتمادا عل  القرينة.

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ يئ:ومثلها قول، تعاىل 

ىئ ہ ہ
فقد ذكر الزخمشري أن "لعل" ليست للرتج  بل ه  مستعارة لإلرادة ملا شبهت  2

، وهو ال 4إذ الداللة اجملازية واضحة هنا، "ألن الرجاء ال جيوز عل  عامل الغيب والشهادة" 3هبا.
يف دراست، هلذا –ومن مثة حنا الزخمشري  5جييز كذلك محلها عل  أن، تعاىل خلقهم راجني للتقوى،

" يف اآلية الكرمية وقعت موقع اجملاز ال احلقيقة، ألن اهلل عز وجل حنو اجملاز مقرا أن "لعلَّ  -احلرف
خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف وركب فيهم العقول والشهوات، وأزاح العلة يف أقدارهم ومتكينهم 

ة املرجو وهداهم النجدين، ووضع يف أيديهم زمام االختيار وأراد منهم اخلري والتقوى فهم يف صور 
منهم أن يتقوا ليرتجح أمرهم، وهم خمتارون بني الطاعة والعصيان، كما ترجحت حال املرجت  بني 

ىئ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ يئ:أن يفعل وأن ال يفعل، ومصداق، قول، تعاىل
6 

 7وإمنا يبلو وخيترب من ختف  علي، العواقب، ولكن شب، باالختبار بناء أمرهم عل  االختيار.

                                                           
 .200سورة آل عمران،اآلية:1
 .21:  البقرة، اآليةسورة 2
 .182، ص03الكشاف، ج ،ينظر الزخمشري3
 .230، ص01املصدر نفس،، ج4
 .231، ص01، جالعربية، أسسها وعلومها وفنوهناكة امليداين، البالغة نبعبد الرمحن ح5
 .02:  سورة امللك، اآلية6
 .231، ص01الزخمشري، الكشاف، ج7
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من كالم الزخمشري عن هذا احلرف أن مدار اجملاز يف "لعل" قائم عل  إبعاد ولنا أن خنلص 
كون املرتج    باملع ى احلقيق  هلذا احلرف وهو الرتج ، ألن، يستحيل اتصاف املخاطب ب، لوجو 

جاهال بعاقبة مرجوة، واهلل عز امس، منزه عن ذلك فهو عامل ببدايات األمور وعواقبها ال ختف  علي، 
 1ي، فاجملاز يف "لعل" هو من باب االستعارة التبعية يف احلرف.خافية. وعل

من أشهر الشواهد القرآنية رواجا يف متثيالت النحويني بالنسبة للحرف "يف"  "في":4-3

 ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ يئ:قول، عز امس، يف سورة ط،

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ہ ہ ہ يئ:لقد وج، البيانيون االنتباه إىل اللمسة اجلمالية يف قول، تعاىل 2، ىئ ۓ

أين استعري حرف اجلر )يف( للداللة ب، عل  مع ى حرف اجلر )عل (، ورأوا أن عالقة  ىئ ھ
هذه االستعارة تشبي، العلو املثبت يف اجلذوع بدخول ش ء يف ش ء آخر، ألن تثبيتهم يف اجلذوع 

استعارت،  ت  نَ س  ل فيها، وملا كان حرف اجلر )يف( يفيد هذا املع ى فقد حَ قد يكون مبسامري تدخ
 عل  طريقة االستعارة التبعية، باعتبار أن معاين احلروف تابعة للمعاين يف األمساء.

ية الكرمية رأى "أن، استعريت الظرفية املستفادة من )يف( لآلواإلمام احلموي حني عرض 
 يف املتعلق وبتبعيت، يف احلرف، تنبيها عل  اشتمال الشجرة عل  لالستعالء فجرت االستعارة أوال

إن التصليب يكون عادة عل   3املصلوب وكوهنا كوعاء ل، حتوط، حياطة املكان احلاوي ملا في،"
جذوع النخل بعد تثبيت املصلوب وإحكام ربط، عليها وال يكون فيها، ولرمبا استعري حرف اجلر 

عبري عل  شدة وقسوة التعذيب اليت نتجت عن تصليبهم وضرهبم، فكأين "يف" يف اآلية الكرمية للت
 بلحومهم وجلودهم قد متزقت وعلقت جبذوع النخل.

                                                           
اجملاز يف القرآن الكرمي بني املعتزلة واألشاعرة ، رسالة دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، سنة  . حممد مذبوح ، د أ.1

 .112م، ص2005-م2004
 .71:  سورة ط،،اآلية2
 .79درر العبارات وغرر اإلشارات، ص ،احلموي3



 حروف المعاني وداللتها في الدرس البالغي                   الفصل الثاني:                  
 

209 
 

من أمثلة االستعارة يف احلرف أيضا استعارة "عل " للداللة عل  االستعالء  "على":4-4

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ يئ:اجملازي حنو قول، تعاىل

ىئ ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
قال ابن  1

لك كذا فه   عاشور: " و"عل " هنا حرف لالستعالء اجملازي مبع ى التعهد والتحقق كقولك: عل َّ 
تفيد حتقق التعهد... واملع ى التوبة حتق عل  اهلل، وهذا جماز يف تأكيد الوعد بقبوهلا حىت جعلت  

 يئ:قول، تعاىلوأهنا يف  2كاحلق عل  اهلل وال ش ء بواجب عل  اهلل إال وجوب وعده بفضل،"

ىئ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
كذلك حيث شب، اهلل تعاىل متسك   3

املتقني باهلدى باستعالء الراكب عل  مركوب،، واجلامع هو التمكن واالستقرار، مث استعري هلذا 
 4احلرف )عل ( املوضوع أصال للداللة عل  االستعالء.

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ يئ:وللجمال الفين يف االستعارة حضوره يف قول، تعاىل

ىئ ڇ ڇ چ چ
، فاستعملت "عل " يف جانب احلق و"يف" يف جانب الباطل ألن 5

صاحب احلق كأن، مستعل يرقب نظره كيف شاء ظاهرة ل، األشياء، وصاحب الباطل كأن، 
 6منغم  يف ظالم وال يدري أين توجه،"

هدى وذات االستحسان جنده عند ابن األثري حني عرض لقول، تعاىل )وإنا أو إياكم لعل  
أو يف ضالل مبني(، فيقول: "أال ترى إىل بداعة هذا املع ى املقصود ملخالفة حريف اجلر هاهنا، فإن، 
إمنا خولف بينهما يف الدخول عل  احلق والباطل، ألن صاحب احلق كأن، مستعل عل  فرس جواد 

                                                           
 .17سورة النساء، اآلية: 1
 .361، ص03التحرير والتنوير، ج ، ابن عاشور2
 .05:  سورة البقرة، اآلية3
 .142، ص01ينظر، حاشية اجلرجاين عل  الكشاف، ج4
 .24:  سورة سبأ، اآلية5
 .175، ص04الزركش ، الربهان يف علوم القرآن، ج6
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،، يركض ب، حيث شاء، وصاحب الباطل كأن، منغم  يف ظالم، منخفض في، ال يدري أين يتوج
 1وهذا مع ى دقيق قلما يراع  مثل، يف الكالم"

عبارة تكشف عن أمهية االستعارة أفضل من عبارة الشريف  -اجلزءيف هناية هذا –وال أجد 
املرتض  إذ يقول: "وكالم العرب وح  وإشارات واستعارات وجمازات، وهلذه احلال كان كالمهم 

ال من االستعارة، وجرى كل، عل  احلقيقة كان يف املرتبة العليا من الفصاحة، فإن الكالم مىت خ
 2بعيدا من الفصاحة بريا من البالغة، وكالم اهلل أفصح الكالم"

 الفصل و الوصل :

يعترب الفصل الوصل من املباحث اهلامة يف البالغة العربية، ذلك ملا هلما من صلة باملع ى 
كذلك، أو بالفصل واملوضع موضع املراد، فكم من متكلم أفسد معناه بالوصل، ومل يكن حق،  

وصل، "لذلك مل تكن قضية الفصل والوصل وأمرمها أمر حرف ترك تارة ووجد أخرى، بل هو أمر 
، وال شك أن من حد 3يتعلق باملع ى الذي ال يصلح إال بالوصل حينا، وبالفصل حينا آخر"

 البالغة "ألهنا معرفة الفصل والوصل" قد أدرك بعمق هذا املع ى..

 : تعريف الوصل:أوال

قال ابن فارس: "الواو والصاد والالم: أصل واحد يدل عل  ضم ش ء إىل ش ء  أ/ لغة:
: ما بني عجزه وفخذه، بعري،، ووصلت، ب، وصال، والوصل ضد اهلجران وموصل اللقحىت يع

والواصلة يف احلديث: اليت تصل شعرها بشعر آخر زورا، ويقول وصلت الش ء وصال، واملوصول 

                                                           
 .239، ص02، املثل السائر، جاألثريابن 1
حممد أبو الفضل إبراهيم، بريوت، دار الكتاب العريب، ، ض ، أمايل املرتض  )غرر الفوائد ودرر القالئد( ، حتقالشريف املرت2
 .04، ص01م، ج02،1967ط
 .406م، ص2007، سنة 11فضل حسن عباس، البالغة فنوهنا وأفناهنا ، دار الفرقان، األردن، ط3
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 1، ألهنا تصل الناس بعضهم ببعض"ب  ص  خل   اَ وَ  ة  ارَ مَ ع  ل  : اَ ة  يلَ ص  وَ ل  صل بكسر الواو، ومن الباب اَ و  ب، 
 لتقاء وتقارب.إوتدور مادة )وصل( عل  اجلمع والضم والرتابط بني شيئني بينهما نوع 

الوصل هو عطف مجلة فأكثر عل  مجلة أخرى بالواو خاصة لصلة بينهما  ب/ اصطالحا:
 ى واملع ى أو دفعا للب  ميكن أن حيصل، يقول صاحب كتاب علوم البالغة: "الفصل يف املب

والوصل هو العلم مبواضع العطف أو االستئناف والتهدي إىل كيفية إيقاع حروف العطف يف 
مواقعها، أو تركها عند احلاجة إليها، وذلك صعب املسلك، لطيف املغزى، كثري الفائدة، غامض 

اب في، إال من أوت  حظا من حسن الذوق وطبع عل  البالغة ورزق بصرية السر ال يوفق للصو 
نفاذة يف إدراك حماسنها، ولصعوبة ذلك جعل حدا للبالغة، أال ترى إىل بعض البلغاء وقد سئل 

 2عن البالغة فقال: "ه  معرفة الفصل والوصل"، فجعل ما سواه تبعا ومفتقرا إلي،"

ألن، غالبا ما يعرض اإلشكال يف  3الواو خاصة،وإمنا كان موضوع الوصل منحصرا يف 
)الواو( دون غريها من حروف العطف، ألن حروف العطف األخرى تفيد مع اإلشراك معاين، 
)فالفاء( مثال توجب الرتتيب مع التعاقب أي دون تراخ و )مث( توجب، مع تراخ و)أو( تفيد تردد 

ف بني اجلملتني بواحدة من هذه احلروف، الفعل بني شيئني وجتعل، ألحدمها ال بعين،، فإذا عط
 ظهرت الفائدة.

ولي  )للواو( مع ى سوى اإلشراك يف احلكم الذي يقتضي، اإلعراب الذي أتبعت في، الثاين 
األول، فإذا قلت "جاءين زيد وعمرو" مل تفد الواو شيئا أكثر من إشراك عمرو يف اجمل ء الذي 

                                                           
 .115، ص06، ج صل(و مادة ) ،م1989هارون، دار الفكر،  عبد السالم ، د.معجم مقايي  اللغة ، حتق ،ابن فارس1
، وينظر اخلطيب القزويين، 193م، ص2002، 04املراغ  أمحد مصطف ، علوم البالغة ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2

-118م، ص2003، 01اإليضاح يف علوم البالغة، وضع حواشي، إبراهيم مش  الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
119. 

هذا مذهب عبد القاهر اجلرجاين وكثري من املتقدين، وذهب السكاك  وكثري من املتأخرين إىل جريان الفصل الوصل يف غري 3
 الواو من حروف العطف.
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ور إشراك بني شيئني حىت يكون هناك مع ى يقع ذلك أثبت، لزيد، واجلمع بين، وبين،، وال يتص
اإلشراك في،، وإذا كان ذلك كذلك، ومل يكن معنا يف قولنا: "زيد قائم وعمرو قاعد" مع ى تزعم 

 1أن "الواو" أشركت بني هاتني اجلملتني في،، ثبت إشكال املسألة"

 حدد علماء البالغة للوصل قواعد ثالثا ه : قواعد الوصل:ج/

: أن تكون اجلملة األوىل هلا موقع االشتراك في الحكم اإلعرابي مع المناسبة الولى:
من اإلعراب وأريد إعطاء الثانية هذا احلكم اإلعرايب، وكان هناك مناسبة وال مانع من الوصل حنو 

ىئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ يئ:قول، تعاىل
وال يكون ذلك بني اجلمل إال  2

 ىئ يئ:عندما تكون واقعة موقع املفرد ليكون العطف بينها كعطف املفرد عل  املفرد حنو قول، تعاىل

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

ىئ حت
3 

فهذه اآليات الكرميات تصور جانبا من مشهد من مشاهد يوم القيامة، تتجسد في، صورة 
صرة القرابة واأللفة، فف  هذا العطف ما يكشف عن جانب خاص من آاإلنسان وهو يتنصل من 

بالغة النسق، إذ جيري العطف بني هذه املتعاطفات عل : األحب فاألحب واألقرب فاألقرب من 
هول ذلك اليوم، وقد وضح ابن جزي الكليب سر هذا الرتتيب حيث ذكر فرار اإلنسان من 

الشفقة، فبدأ باألقل وختم باألكثر ألن اإلنسان أشد حبا و  ّنوأحباب،، ورتبهم عل  ترتيبهم يف احل
وشفقة عل  بني، من كل ما تقدم ذكره، فرتبت أصناف القرابة هنا عل  سبيل الرتق  من األبعد 
إىل من هو أقوى وأشد قربة، وإمنا يفر منهم النشغال، بنفس،. أما الزخمشري فقد تنب، إىل الطاقات 

                                                           
م، 1992، 03حممود حممد شاكر، مطبعة املدين بالقاهرة، ط، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ، حتق ، عبد القاهر اجلرجاين1
 .224ص

 .245اآلية:  ، بقرةسورة ال2
 .37-34اآلية:  ، سورة عب 3
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يف اآلية -احلرف مع ى حرف آخر لذلك أشرب "واو العطف"  التعبريية املوجودة يف إشراب
مع ى "بل"، يقول: "يفر منهم الشتغال، مبا هو مدفوع إلي،، ولعلم، أهنم ال يغنون عن،  -الكرمية

شيئا وبدأ باألخ، مث باألبوين ألهنما أقرب من،، مث بالصاحبة والبنني ألهنم أقرب وأحب، كأن، قال: 
 1ي،، بل من صاحبت، وبني،"يفر من أخي،، بل من أبو 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ يئ :ومن ذلك أيضا قول، عز امس،

ىئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
2 

فهاهنا ذكر املوىل عز وجل مراحل خلق الطعام، فاستوجب ذلك الوصل بينها لتعددها 
 وتنوعها واختالفها، فبدأت اآليات بالدعوة إىل النظر يف طعام اإلنسان، وجاء بعد ذلك قول،
تعاىل )متاعا لكم وألنعامكم( ألن من ضمن ما ذكر بني اآليتني ما يكون طعاما للحيوان ولكن 
احليوان أيضا يدخل ضمن طعام اإلنسان، فابتدأ بذكر )احلب( ألن، األصل يف الزراعة والنبات 
عل  األغلب مث توالت األنواع األخرى من رطب وياب  ومما يتخذ لصنع طعام آخر كاخلل واخلمر 
من العنب مث القضب الذي يعلق للدواب، والزيت من الزيتون  مث ذكر النخل ومل يذكر مثره كما 
ذكر الثمار األخرى ألن منافع شجر النخيل كثرية ال تقتصر عل  التمر، وه  لإلنسان واحليوان 

هة وأبا( معا، مث ذكر احلدائق ووصفها بأهنا )غلبا( أي كثرية األشجار وملتفة، مث قول، تعاىل )وفاك
 3أي الثمار الذي حتتويها األشجار، أما )األب( فهو الكأل الذي ترعاه األنعام.

الثانية: أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط مع وجود المناسبة 
 بينهما، وليس هناك مانع من الوصل.

                                                           
عفت الشرقاوي، بالغة العطف يف القرآن الكرمي ، النهضة العربية،  ،، وينظر319الزخمشري: الكشاف، ص1

 .104، صم1981،بريوت
 .32-27اآليات:  ،سورة عب 2
 .132، ص30ر والتنوير، جينظر: ابن عاشور، التحري3
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئ:ومن ذلك قول، تعاىل

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ىئ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
1 

فهذه اآليات الكرميات جاءت متفقة جبامع معنوي لالستدالل عل  قدرت، تعاىل، إذ قد 
أنكر املشركون قدرت، عل  البعث واحلساب فلذلك جاءت هذه اآليات لرتد إنكارهم، فلما 

كمال   عل  العجيبة الدالة "أنكروا البعث قيل هلم: أمل خيلق من يضاف إلي، البعث هذه اخلالئق
 2القدرة فما وج، إنكار قدرت، عل  البعث"

فلما أنكروا البعث  "وال بد من مالحظة الرتتيب الذي جاء ب، هذا االستدالل يف اآليات،
وإعادة األجساد بعد فنائها حتت الرتاب خاطبهم اهلل عز امس، هبذا االستفهام التقريري )أمل جنعل 

اخلالق البارئ هلذه األرض وما حتتوي،. ولعل من أهم املالمح اليت أفادها  األرض مهادا...( بأن،
الوصل ما جنده يف قول، تعاىل )وخلقناكم أزواجا( فه  توح  إىل احلكمة من إجياد قوة التناسل من 
اقرتان الذكر باألنث  لي  بني بين اإلنسان فحسب وإمنا بشكل عام، ففي، استدالل عل  أن 

 .3"اد هذا التكوين العجيب قادر عل  إعادة األجساد والبعث من جديدالقادر عل  إجي
ويستكمل االستدالل عن طريق الوصل بني اآليات لينتقل إىل االستدالل بأحوال الناس بعد 
االستدالل خبلقهم، وبدأ باحلالة اليت ه  أقرب ملا ينكرون إذ أنكروا البعث بعد املوت، فجاء 

ر وأن ذلك نعمة من نعم، تعاىل. ويستم ،االستدالل باالستيقاظ من النوم وأن، أيضا بقدرت، تعاىل
هذا االستدالل مبعية الوصل وصوال إىل استكمال، مبقابلة ما ذكر يف اآليات السابقة بذكر النهار 

النوم  ر  ك  ذ  ، فذكر الليل ووصف، باللباس، وَ  ىئ چ ڃ ڃ ڃ يئ:وفائدت، يف قول، تعاىل

                                                           
 .14 -06اآلية: ، سورة النبأ1
 .176، ص04الكشاف: ج ، الزخمشري2

.17، ص30جابن عاشور، التحرير والتنوير،  3
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لذلك، وغري خمصص لطلب الرزق أو املعاش، وذكر النهار بأن، معاش ألن  خمصص في، أفاد أن،
 العمل يف النهار ألجل املعاش، فقد أفاد أن، خمصص لذلك ال للنوم وال للسبات.معظم 

لريتق  االستدالل من األسفل إىل األعل   ىئ ڇ ڇ چ چ يئ:مث يأيت قول، تعاىل
ومن األقرب إىل األبعد ليكون االستدالل مبا يعلمون ويشاهدون ومبا ال يعلمون وال يشاهدون، 

 ڌ ڌ يئ:أيضا، وتتدرج اآليات وصوال إىل استدالل آخر يأيت من األعل  أيضا يف قول، تعاىل

ظم املعجز وباملناسبة هبذا الن وهو استدالل جاء عل  سبيل الوصل ىئ ڈ ڈ ڎ ڎ
نفسها اليت تربط كل اآليات، فإنزال املاء من السحاب عل  أرض ميتة وإحيائها هلو أكرب دليل 

 1عل  قدرت، عل  البعث.

 هام:يأن يكون بين الجملتين كما االنقطاع مع اإل الثالثة:

حينما تكون إحدى اجلملتني خربية واألخرى إنشائية وهذا يعين )كمال االنقطاع(  وذلك
الذي يستوجب الفصل يف حني يفهم من الفصل خالف املراد، فيكون الوصل لدفع اإلهبام مثال: 
ال وأشكرك: نقول ذلك ملن يسأل: هل أنت يف حاجة إىل مساعدة؟ فإذا وصلنا صار قولنا )ال 

 2املراد، ومثل،: )ال وعافاك اهلل(أشكرك( وهذا خالف 

 ثانيا: تعريف الفصل:

قال ابن فارس: "الفاء والصاد والالم كلمة صحيحة تدل عل  متييز الش ء من  أ/ لغة:
 لَ ص  ت  ولد الناقة إذ افـ   يل  ص  فَ ل  : احلاكم، واَ ل  صَ ي  فَ ل  الش ء وإبانت، عن،، يقال: فصلت الش ء فصال، واَ 

                                                           
عبد القادر عبد اهلل فتح ، الفصل والوصل يف القرآن الكرمي )سوريت النبأ وعب  أمنوذجا(، جملة أحباث كلية الرتبية . د ،ينظر1

 .150، ص04، العدد:08األساسية، اجمللد 
 ،منري سلطان ،، وينظر261، ص01عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجن ، القاهرة، ج ،د.حتقالبيان والتبيني ، ، اجلاحظ2

 .166 -164، ص02الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط
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: ما ل  ص  ف  مَ ل  اللسان، ألن ب، تفصل األمور ومتيز، واملفاصل: مفاصل العظام، واَ : ل  صَ ف  م  ل  عن أم،، واَ 
 1بني اجلبلني، واجلمع مفاصل"

واملالحظ أن هذه املادة )فصل( تدور عل  االنقطاع والتميز والتباين بني الشيئني حبيث ال 
 ميكن اجلمع بينهما.

والفصل  2"الفصل: هو قطع مع ى عن مع ى بأداة لغرض بالغ " :قيلب/ اصطالحا: 
ترك العطف إما ألن اجلملتني متحدتان مب ى ومع ى، أو مبنزلة املتحدتني وإما ألن، ال صلة بينهما 

 3يف املب ى أو يف املع ى"

 حدد علماء البالغة للفصل قواعدا مخسا ه : قواعد الفصل:ج/

وذلك بأن تتحد اجلملتان احتادا تاما حبيث تنزل الثانية من  كمال االتصال: الولى:

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ يئ:األوىل منزلة نفسها، بأن تكون مؤكدة هلا حنو قول، تعاىل

ىئ
بأن، سيجازي هؤالء الكفرة جزاء كيدهم، بأن  -عز امس،–فف  اآلية الكرمية يبني اهلل  4

اه بأن يتمهل يف أمرهم )فمهل إيّ يستدرجهم من حيث ال يعلمون فخاطب نبي، الكرمي مطالبا 
الكافرين(، وجاءت اجلملة الثانية )أمهلهم رويدا( تأكيدا لألوىل أي"إمهاال يسريا وكرر وخالف بني 

واملخالفة هنا بني اللفظني ال بد هلا من داللة أخرى وال  5اللفظتني لزيادة التسكني من، والتصبري"
( تعين ه  رَ بَـ ( تعين صريه حبيث يقرب، و)قَـ ه  رَ بَـ قـ  ( إذ أن )أَ ه  رَ بَـ و)أقـ  ( ه  رَ بَـ كما بني )قَـ   6بد من فرق بينهما،

                                                           
 مادة )فصل(.،06-05، ص05معجم مقايي  اللغة، جابن فارس، 1
 .31الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، ص ،منري سلطان2
 .298م، ص1993طد.الكايف يف علوم البالغة العربية، منشورات اجلامعة املفتوحة ،  ،ب عيس ، والشيتوي عل و العاك3
 .17:  سورة الطارق، اآلية4
 .30، ص04ج ،الزخمشري، الكشاف5
 .196م، ص1983جلنة إحياء الرتاث العريب، دار اآلفاق اجلديدة،  ،أبو هالل العسكري، الفروق يف اللغة ، حتق ،ينظر6
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كثري يف القرآن الكرمي كما يف قول، تعاىل من سورة رتاكيب  من الفمثل هذا النوع  1دفن، بيده"

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ يئتعظيم والتنزي، لنبي، الكرمي يوسف علي، السالماليوسف يف مقام 

ىئ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
فاملقام يف اآلية الكرمية مقام تعظيم ل،  2

)إن الثانية ألن اجلملة  ، فوجب فيها ترك العطف، وذلك،  ق  ل  خ  وَ  ،  ق  ل  )علي، السالم( وتعجب من خَ 

تنف  أن، ىئ ڤ ڤ ڤ يئفجملة  هذا إال ملك كرمي(مشتملة عل  مع ى اجلملة األوىل وكأهنا ه ،

 يئاجلن  الذي ينتم  إلي،، فتأيت اجلملة  لتبني مجلة أخرى يؤت  هبا من من البشر، وحينها ال بد

مبنية لنوع اجلن  الذي ينتم  إلي،، فاجلملة الثانية قد بينت مضمون  ىئ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
األوىل وأكدت، وأثبتت ما نف  عن، وهبذا كان ال بد من الفصل بينهما ألن، ال حاجة للوصل بني 

منزلة  األوىل أو موضحة ومبينة هلا، وذلك بأن تنزل اجلملة الثانية من اجلملة .د  ك  َؤ م  ل  اَ وَ  د  كَّ َؤ م  ل  اَ 
 األوىل عطف البيان من متبوع، يف إفادة اإليضاح، والذي يدعو إىل ذلك أن يكون يف اجلملة

بعض اخلفاء والغموض الداع  إىل إزالت، فتأيت الثانية لتزيل هذا اخلفاء أو أن يكون يف األوىل 

 يئ:ومثل ذلك قول، تعاىل 3ل هذا اإلمجالإمجال ألمور عدة حيتاج إىل تفصيل فتأيت الثانية لتفصّ 

ىئ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
4 

الل هإذ تطالعنا براعة االست 5ىئ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:وحنو قول، تعاىل
القرآين هبذا االستفهام عن تساؤل املشركني عن النبأ العظيم، ومن شأن هذا االستفهام أن حيقق 
تشويقا ملا سيأيت بعده، ومن هنا جند اإلمجال مث التفصيل، فالفصل بني اآليتني قد وضح نوع هذا 

واب عن، االستفهام، إذ "أن االستفهام ملا كان مستعمال يف غري طلب الفهم حسن تعقيب، باجل
                                                           

 .219، ص19ج،القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ،ينظر1
 .31: سورة يوسف، اآلية2
 .121، ص03م، ج1987أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية ، مطبعة اجملمع العلم  العراق ، سنة  ، ينظر3
 .120اآلية:  ، سورة ط،4
 .02-01 :اآليتان ، سورة النبأ5



 حروف المعاني وداللتها في الدرس البالغي                   الفصل الثاني:                  
 

218 
 

باالستفهام من اإلمجال لقصد  يدَ ر  فجواب، مستعمل بيانا ملا أ  ىئ پ پ ٻ ٻ يئبقول، 
 1التفخيم فبني جانب التفخيم"

ومن صور كمال االتصال أيضا أن تأيت اجلملة الثانية بدال من األوىل، وه  إما بدل 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ يئمطابق مثل قول، تعاىل

ىئ ڻ ڻ ڻ ڻ
 ىئ ىئ ىئ ېئ يئ:أو بدل بعض حنو قول، تعاىل  2

ىئ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی
3 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ يئ:أو بدل االشتمال حنو قول، تعاىل

ىئ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
4 

وهو أن تنقطع الصلة بني اجلملتني انقطاعا تاما، وذلك  كمال االنقطاع: الثانية:
باختالف اجلملتني خربا وإنشاء، لفظا ومع ى. أو لفظا ال مع ى، أو أن ال يكون بني اجلملتني 
 5مناسبة أو عالقة جتمع بينهما حني تكون كل من اجلملتني قائمة بذاهتا مستقلة عن األخرى،

ىئ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ يئ :ومن ذلك قول، تعاىل
، فاجلملة األوىل إنشائية والثانية 6

خربية، واالختالف هنا لفظا ال مع ى، ألن اهلل تعاىل أمر اإلنسان بالعدل والقسط مث ذكر مع 

 .ىئ ڦ ڤ ڤ ڤ يئذلك ما يكمل هذا األمر خبرب طليب

                                                           
 .09،ص30جحممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  ، ينظر1
 .82-81اآليتان:  ، سورة املؤمنون2
 .134-133-132اآليات:  ، سورة الشعراء3
 .21-20اآليتان:  ،سورة ي 4
 .121، ص03أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية، ج ،ينظر5
 .09:  حلجرات، اآليةسورة ا6



 حروف المعاني وداللتها في الدرس البالغي                   الفصل الثاني:                  
 

219 
 

ويسم  أيضا )االستئناف(، و ب، يتم الفصل بني اجلملتني  شبه كمال االتصال: الثالثة:
لتنزيل الثانية منزلة األوىل باعتبارها جوابا عن سؤال يستنتج أن السامع سيسأل، بين، وبني نفس، 

، وهكذا يكون الفصل يف ضوء استنتاج وىلعند مساع اجلملة األوىل، فتكون الثانية )استئنافا( لأل
ملة جوابا عن، ألسباب عدة منها تنبي، السامع أو إغناؤه عن السؤال هذا السؤال الذي تكون اجل

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:أو لإلجياز أو غري ذلك. حنو قول، تعاىل

ىئ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
1 

فلفظة )كال( أبطلت ما تقدم ذكره، ألهنا تدل  2، ىئ ڇ چ چ چ يئ:وحنو قول، تعاىل
كما تفعل مع الفريقني: أي ال تفعل بعدها   األمر يف أصل معناها عل  الردع والزجر، واملع ى: لي 

. وقد فصل حرف اإلبطال عما بعده ألن، وما تقدم، من العتاب يثري يف نف  الرسول 3مثلها
احلرية والتساؤل: كيف يكون العمل يف دعوة صناديد قريش إذا مل يتفرغ هلم  صل  اهلل علي، وسلم

، فكان اجلواب استئنافا بيانيا جاء سريعا بعد )كال( يف قول، 4لئال ينفروا عن التدبر يف القرآن

ال عن اإلجياز ووفرة ضوقد حقق هذا الفصل التنبي، واإلغناء عن السؤال ف ، ىئ چ چ يئ :تعاىل
 5الداللة في،.

وهو أن تسبق اجلملة جبملتني يصح عطفها عل  إحدامها  شبه كمال االنقطاع: الرابعة:
دفعا لتوهم أن تكون اجلملة معطوفة  وال يصح عطفها عل  األخرى لفساد املع ى، فيرتك العطف

 ۈ ۈ يئ:الشواهد املشهورة يف هذا الباب قول، تعاىل ومن عليها،اليت ال يصح العطف   عل

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

                                                           
 .46:  سورة هود، اآلية1
 .11:  سورة عب ، اآلية2
 .215،  ص19ج ،: اجلامع ألحكام القرآن ينظر القرطيب3
 .114، ص30ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ،ينظر4
 .146عبد القادر عبد اهلل فتح ، الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، ص. د ،ينظر5
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ىئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
ألن، لو عطف، لعطف )اهلل يستهزئ هبم(  1

 إما عل  مجلة )قالوا( وإما عل  مجلة )إنا معكم( وكالمها ال يصح.

: ويقصد بالتوسط بني الكمالني: بني كمال االتصال التوسط بين الكمالينالخامسة: 
خربا وإنشاء، وبينهما رابطة قوية ولكن مينع من وكمال االنقطاع، ويكون ذلك بني مجلتني متفقتني 

 :العطف مانع وذلك بأن يكون للجملة األوىل حكم مل يقصد اعطاؤه للثانية، حنو قول، تعاىل

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک يئ

ىئ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
. واحلق أن هذين املبحثني األخريين )شب، كمال 2
موضع اتفاق عند مجهور البالغيني، بل أن منهم من االنقطاع، والتوسط بني الكمالني( مل يقعا 

قد حتدث عن ذلك وعده من  3عد ذلك من باب االستئناف، فالشيخ عبد القاهر اجلرجاين
 عن ذلك وعدمها من االستئناف أيضا. 4االستئناف، وحتدث السكاك 

لقد تعرض أئمة علوم البالغة وشيوخها لإلشارة إىل  محسنات الوصل والفصل:د/
موضوع "الفصل والوصل" ضمن حبوث خمتلفة، بدء باجلاحظ الذي يعترب أول من أشار إىل 
الفصل والوصل يف كتاب، "البيان والتبيني" وذلك حينما نقل عن الفارس  قول، املشهور: "إن 

العسكري الذي عد أول من اعت ى مببحث البالغة معرفة الفصل والوصل" مث مرورا بأيب هالل 
الفصل والوصل يف الكالم إذ أفرد ل، بابا خاصا يف كتاب، "الصناعتني" مجع في، نصوصا وشواهد  
كثرية حتث عل  مراعاة مواطن الوصل والفصل يف الكالم والكتابة، وساق شواهد من الشعر والنثر 

حبث حبثا منسقا مفصال اعتمد في، عل   عل  أحوال،، وصوال عند :عبد القاهر اجلرجاين" الذي

                                                           
 .15-14اآليتان:  ، سورة البقرة1
 .12-11اآلية:  ،سورة البقرة2
 .234دالئل اإلعجاز، ص ،اجلرجاين ينظر3
 .126م، ص1981، بغداد 01أكرم عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة، ط،مفتاح العلوم ، حتق، السكاك ، ينظر4
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التقسيم والتحليل والتعليل، يقول: "اعلم أن العلم مبا ينبغ  أن يصنع يف اجلمل من عطف بعضها 
ورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار ثعل  بعض أو ترك العطف فيها واجمل ء هبا من

والوصل، هذه األصول  انني حبث الفصل. فكان اجلرجاين حبق الواضع األول ألصول وقو 1البالغة"
ملن تبع، من علماء البالغة ويف طليعتهم "السكاك "  -يف هذا املوضوع–اليت يسرت البحث 

التلخيص فوسعوا دائرة البحث  اح  رَّ مث جاء ش   "التلخيص"الذي تأثر كثريا باجلرجاين يف كتاب، 
 بالتعليقات والتعليالت واحلواش .

ذكر هذه األطوار اليت مر هبا مبحث الفصل والوصل كأين سائل يسأل: ما ه   وبعد
حمسنات كل منهما؟ فتجيب بأن فن الفصل والوصل قد عاش يف وجدان الناطق العريب الذي 
احتاج منذ نشأت، األوىل أن يربط بني مع ى ومع ى برابط أو يقطع مع ى عن مع ى بقاطع أو فاصل، 

  إىل حتقيق غاية مجالية يصبو إليها، حرصا من، عل  أداء فكرت، واضحة وهو يف فصل، ووصل، يرم
ال لب  فيها وال غموض، لتصل إىل املخاطب يف مجال وجالء. هذا وتسهم دراسة الفصل 
والوصل يف إبراز التالؤم والتجان  يف أجزاء الكالم، ذلك ألن التالؤم وعدم، بني املعاين قضية 

نع حاذق ماهر يبني بني أقسام اجلمل اليت تفصل واليت توصل، فيدرك مجالية فكرية حتتاج إىل صا
الفرق واضحا بني مجلتني متتزجان حد االمتزاج، حىت كأن إحدامها األخرى، ومجلتني ال تناسب 
بينهما، ومجلتني مها وسط بني األمرين فيحكم بوجوب الفصل يف النوعني األولني والوصل يف 

 2النوع الثالث.

 

 

                                                           
 .146دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص ،اجلرجاين1
 .119-118البالغة، ص، وينظر اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم 193املراغ  أمحد مصطف ، علوم البالغة، ص2
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 الحسين البصري ومدخلية الحروف في درسه األصولي وأب األول:المبحث 
 أبي الحسين البصري ترجمة :01
 اسمه و نسبه و نشأته: -أ

، ولد 1هو حممد بن علي بن الطيب البصري، و كنيته أبو احلسني، أحد أئمة املعتزلة
 مولده.كر تاريخ ذ بالبصرة و فيها نشأ، و املالحظ أن مصادر ترمجته مل ت

رحل أبو احلسني إىل بغداد حيث درس على يد قاضي القضاة "عبد اجلبار بن أمحد" 
بن حممد  ع، كما درس الفلسفة و العلوم الطبيعية على إصبه والزمه حىت أصبح من أشهر تالميذ

 .2هـ(، و بذلك مجع بني الفلسفة و علم الكالم 426بن السمح الغرناطي )ت 
 صفاتـــه: -ب

سني يتللى بذكا  مفر  و فصاحة بارعة مع قدرة فائقة على نصب ادأدلة كان أبو احل
ومناظرة اخلصوم، قوي اجملادلة و الدفاع عن آرا  املعتزلة، و قد شهد له هبذه الصفات معاصروه، 

بأنه   اجلشمي، و وصفه احلاكم 3ومنهم اخلطيب البغدادي إذ يقول: "له شهرة بالذكا  و الديانة
اجلدل، و مع هذا فقد كان رمحه اهلل متميزا عن معتزلة زمانه بالقناعة و العيش  كان فريد عصره يف

، كما حتدث عن منزلته العلمية فذكر بأن أبا احلسني يف الطبقة الثانية عشرة من 4على الكفاف

                                                 
 .276، ص 01م، ج  1947 - هـ 1366، د.يف طبقات ادأصوليني، نيعبد اهلل مصطفى املراغي، الفتح املب1
 .14، ص 01هـ، ج  1410، 01 أبو احلسني البصري، شرح العمد، حتق د. عبد احلميد بن علي أبو زنيد، 2
 . 14، ص 01، نقال عن كتاب شرح العمد، ج 100، ص 03تاريخ بغداد، ج 3
 .192تاريخ احلكما  للقفطي، ص 4
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، و ذكر ابن 1لة تالميذ القاضي عبد اجلبار، الذين تولوا القضا مجه يف طبقات املعتزلة، و عد  
 .2يف "شذرات الذهب" أنه كان له حلقة كبرية يف بغداد العماد

 منزلته العلمية: -ج
تعددت مشارب أيب احلسني الثقافية بني الفلسفة و علوم الطبيعة و علم ادأصول    

أبا احلسني بأنه كان إماما عاملا يعلم كالم  والكالم، فكان من أنبه معتزلة زمانه، و وصف القفطي
، مث به د شوارده، و لكنه كان يتقى أهل زمانه يف التظاهرادأوائل، و أنه قد أحكم قواعده و تصي  

قال: "و من وقف على تصانيفه حتقق ما أشرت إليه من أمره، و مل يزل على التصنيف و اإلمال  
 .3ه"و اإلفادة ملذهب االعتزال حىت أتاه أجل

حاول اإلمام البصري أن يشق لنفسه طريقا متميزا يف عامل االعتزال، و أن يبتكر خطا 
خارج سرب املعتزلة  يغردجدليا ميزج فيه بني الفلسفة و الفكر االعتزايل، حماوال بذلك أن 

هذا ما يفسره  املعاصرين له، و أن جيد منطا جديدا خيالف به النمط التقليدي للمعتزلة، و لعل  
من أدلة املشايخ الذين التزموا بطريقة "أيب هاشم اجلبائي" يف االستدالل، فرد عليهم  لبعضا نقضه

وألف يف ذلك كتبا، شرح من خالهلا أصول مذهبه، و أقام احلجج و ادأدلة عليها يف منهج جديد 
السخط لثورة و عليه، و نلتمس هذه ا همفاهتم مما أثار مصنيغاير متاما ما درج عليه شيوخ املعتزلة يف 

: "إنه مل يبارك يف علمه،  -أحد امللتزمني مبدرسة االعتزال التقليدية  -يف قول احلاكم اجلشمي 

                                                 
 .118فضل االعتزال، ص 1
، ه01،1406،نشر دار ابن الكثري،دمشق،  يف أخبار من ذهب ،حتق،عبد القادر ادأرناؤو  شذرات الذهب ،ابن العماد2

 .259، ص 03ج 
 192تاريخ احلكما  للقفطي، ص 3
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دأنه دنس نفسه بشي  من الفلسفة و علوم ادأوائل، و دأنه رد على بعض املشايخ يف بعض أدلته 
 .1يف كتبه"

 آثـــاره: -د
ت به دما جا فإذا بفكره يتلقح بكل  تعددت مناهل ثقافة اإلمام أيب احلسني البصري، 

حقول العلم و املعرفة وقتئذ مث إذا هو يصنف يف علوم شىت خاصة منها: أصول الدين    وأصول 
 م الطبيعة و الفلسفة .و الفقه و عل

 و أشهر كتبه و أمهها:
كعب صاحبه،   هو كتاب يف أصول الفقه، شهد علما  أعالم بعظمته و علو   المعتمد:* 

كتب و هي: الربهان، و املستصفى فقال ابن خلدون يف مقدمته: "إن أركان أصول الفقه أربع  
 .2العمد و املعتمد، اثنان للشافعية و اثنان للمعتزلة"و 

 يعترب "املعتمد" املعني الذي اعتمد عليه "فخر الدين الرازي" يف تأليف كتاب احملصول. و
يف أصول الفقه، و قد بني ذلك   نفه "أبو احلسني"هو أول كتاب ص: شرح العمد* 

أي  -شرح هنجه املتبع يف مقدمة املعتمد" حيث يقول: "الذي دعاين إىل تأليف هذا الكتاب   و 
يف أصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد و استقصا  القول فيه أين سلكت يف الشرح  -املعتمد 

مسائله، و شرح أبواب ال تليق بأصول الفقه يف  مسلك الكتاب يف ترتيب أبوابه و تكرار كثري من
دقيق الكالم، حنو القول يف أقسام العلوم و حد الضروري فيها و املكتسب إىل غري ذلك، فطال 

                                                 
 .27، ص 01شرح العمد، ج 1
 .400مقدمة ابن خلدون، ص 2
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و تأويل كثري منها، فأحببت أن أؤلف كتابا  الكتاب بذلك، و بذكر ألفاظ العمد على وجهها،
 .1ال يليق بأصول الفقه يف دقيق الكالم" مرتبة أبوابه غري مكررة، و أعدل فيه عن ذكر ما

و قد أضاف أبو احلسني يف شرحه للعمد تفصيل ما أمجله شيخه "القاضي عبد اجلبار" يف 
 "العمد" و توضيح ما أهبم من مسائل، فزاد حجم الكتاب و طال.

صنفه اإلمام أبو احلسني البصري قبل كتاب املعتمد، يقول عنه:  القياس الشرعي:* 
القياس الشرعي على قسمة تكلم هبا يف الذي ي   هأن الغرض هبذه املسألة أن نورد الوجو "أعلم 

 .2نذكر ما يدور بني الفقها  يف مناظرة الفقه دون ما خيتص أصول الفقه ..."ملخصة، و 
هو كتاب يف الفلسفة و علوم الطبيعة ألفه أبو احلسني،  شرح السماع الطبيعي:* 

 : شرحا فيه كتاب الطبيعة "دأرسطو".حن حممد بن السمباالشرتاك مع شيخه "أصبغ ب
هو كتاب صغري احلجم، تناول فيه بعض املسائل اليت مل ترد يف  زيادات المعتمد:* 

املعتمد و هي: ما يثبت بالعقل من ادأحكام الشرعية، و احلقيقة و اجملاز، و بعض املسائل املتعلقة 
بعض ما يتعلق بالنسخ و اإلمجاع م و اخلصوص، و بادأوامر و النواهي و بعض ما يتعلق بالعمو 

 .3ادأخبار"و 
 أيضا: و من كتبه

 و شرح ادأصول اخلمسة. -يف جملد واحد  -و غرر ادأدلة  -يف جملدين  -تصفح ادأدلة 
 
 

                                                 
 -هـ 1384حممد محيد اهلل بتعاون أمحد بكري و حسن حنفي، دمشق،  ،احلسني البصري، املعتمد يف أصول الفقه. حتق أبو1

 .07، ص 01م، ج  1964
 .10املصدر نفسه، ص 2
 .991، ص 02م، ج  1965 -هـ 1325، املعتمد، حتق: حممد محد اهلل، أمحد بكري و حسن حنفي، دمشق3
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 وفاتــــه: -ه
ببغداد سنة ست و ثالثني وأربعمائة،  -رمحه اهلل  -تويف اإلمام أبو احلسني البصري 

 .1وصلى عليه خلق كثري منهم القاضي أبو عبد اهلل الصيمري
 المعتمد: كتاب-و

هو كتاب يف أصول الفقه صنفه اإلمام أبو احلسني يف حياة شيخه "القاضي عبد اجلبار"، 
فيه لنفسه منهجا جديدا لتناول مادة أصول  املستقلة حيث شق  فيه برزت شخصيته ادأصولية 

الفقه، نأى فيه عن التكرار الذي وقع يف "العمد" ، فأفاض احلديث يف املسائل اليت غفل عنها  
 .2كتاب "العمد"، و حذف بعض املسائل اليت ليست من صميم علم أصول الفقه

يغاير العمد يف  -أي املعتمد  - كما جند أبا احلسني يف مقدمة "املعتمد" يصرح بأنه
ينفي استفادته من كتاب "العمد" ، لكنه أبدا ال 3ترتيب أبوابه و مسائله  فيه زيادة و نقص

ذكر اسم شيخه "القاضي عبد اجلبار" يف "املعتمد"، على ما يف من شرحه، و دأدل على ذلك و 
و االستدالل    أو الرد على فهارس الكتاب يف مائة و مثانني موضعا، إما يف معرض ذكر رأيه أ

 خصم.
يعترب "املعتمد" من أهم الكتب اليت صنفها اإلمام "أبو احلسني" على اإلطالق، كما أنه 

من ادأصوليني، يقول أمحد بن حيي بن  هعلى من ولي اأكثر كتب املعتزلة ادأصولية انتشارا و تأثري 
: "أال ترى إىل كتاب "املعتمد"  -شمي و هو يرد على كالم احلاكم اجل - املرتضي الشيعي املعتزيل

                                                 
 .276، ص 01يف طبقات ادأصوليني، ج  نيعبد اهلل مصطفى املراغي، الفتح املب1
 .19، ص 01شرح العمد، ج 2
 .19،ص01شرح العمد، ج 3
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يف أصول الفقه فإنه أصل دأكثر الكتب اليت صنفها املتأخرون يف هذا الفن و اعتمدوه، و كذلك  
 .1كتابه الفائق يف أصول الدين ..."

و من الذين أفادوا إفادة جليلة من كتاب املعتمد: "اإلمام بدر الدين الزركشي" يف كتابه 
يث ورد ذكر اسم أيب احلسني البصري يف اجلز  الذي ينتهي باب النهي ثالث "البلر احمليط" حب

 .2مرة كان يف معظمها حييل على املعتمد سبعنيو 
هـ( يف كتابه "نفائس ادأصول يف  684أيب احلسني البصري "القرايف" )ت  من  كما أفاد

ف املعاين: إحدى لذي ينتهي حبرو شرح احملصول"، حيث ورد ذكر اسم أيب احلسني يف اجلز  ا
مد" دأيب احلسني و أحال على  "املعتمد " يف اثين عشرون مرة، أحال فيها النقل على "شرح الع  و 

 .3عشر مرة
 عليه يف تصنيف احملصول. واعتمادههذا وال ننسى إفادة اإلمام "الرازي" من كتاب "املعتمد" 

 مدخلية الحروف عند أبي الحسين البصري: -2
 متيسباللغة العربية اليت  افتتنواأبو احلسني البصري إىل معاين احلروف شأنه شأن جل من  لتفتإ

مبا اشتملت عليه من مظاهر اإلبداع، وأدرك ما لللرف من أثر كبري يف بيان خمتلف الدالالت 
 القرآنية وتوجيهها.

والفعل واحلرف،  سمإلايقول موضلا دور احلرف وأثره يف السياق: "اعلم أن الكالم ملا انقسم إىل 
وكان اخلطاب تتغري فوائده باحلروف الداخلة عليه، وكان أكثر الغرض هبذا الكتاب ذكر اخلطاب 

، وجب أن نذكر فيه احلروف أيضا، فنقول: إن من الكلم ما ادأحكامل به على دالذي يست

                                                 
 .15، ص 01شرح العمد، ج 1
 .15،ص01،ج شرح العمد2
 .29 - 28،، ص 01، ج املصدر نفسه3
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ا، وقد يدخل يف الكالم فيغري فائدته، وينبئ عن حال بعضه عند بعض، وقد يكون ذلك امس
 .1يكون حرفا، وذلك ينبئ عن تعلق بعض معاين الكالم ببعض"

إن هذا النص دأيب احلسني البصري فيه أكثر من إشارة تدل على اهتمامه بتلون الدالالت اليت 
 حيدثها دخول احلرف على السياق القرآين، ومدى إستفادة ادأحكام املستنبطة من ذلك.

 : الواو-أ 
"الواو" من خالل فكرة التعلق اليت أشار إليها يف قوله: "تعلق بعض  يناقش البصري ما تفيده

معاين الكالم ببعض" مث يذكر أن هذا التعلق إما أن يكون على سبيل املشاركة أوال على سبيل 
املشاركة، فادأول إما أن ينبئ عن مشاركة على البدل، أو على اجلمع، فادأول لفظ "أو" تقول: 

، وهو يقصد مبسمى 2فتكون قد شركت بينهما يف اجللوس على البدل""جالس زيدا أو عمرا"، 
"جالس زيدا أو عمرا" أنك ختيري  هقولبفاملراد  -كما هو متداول بني جل النلاة  -"البدل" التخيري

املخاطب يف جمالسة أحدمها، ويضيف معنا أخر ل "أو" وهو "الشك" يف قوله: "وقد تكون "أو" 
 .3لى زيد أو عمرو"مبعىن الشك، تقول "سلمت ع

وأما الثاين وهو الذي ينبئ عن املشاركة على اجلمع، فإنه إما أن ينبئ عن املشاركة فقط، وإما أن 
"، فيفيد اينبئ عن وقت املشاركة، فاملنبئ عن املشاركة فقط هو "الواو، كقولك رأيت زيدا وعمر 

، ويرى أن "الواو" قد تكون مبعىن "أو" ويعزز البصري رأيه هذا بقوله 4أهنما اشرتكا يف الرؤية"

ىئ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ يئ:تعاىل
5 

قيل إن املراد به: "أو ثالث أو رباع" وميكن أن يقال إمنا وصف مجلة املالئكة بذلك، فاقتضى أن 

                                                 
 .39-38، ص01أبو احلسني البصري املعتمد، ج 1
 .39-38ص, 01املعتمد ، باب القول يف احلروف، ج2
 .39-38ص ،01ج ، ، باب القول يف احلروفاملصدر نفسه3
 .39-38، ص01املعتمد، ج 4
 .01سورة فاطر، اآلية :5
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م على الصفة الثالثة، فيكون املراد بعضهم على الصفة ادأوىل، وبعضهم على الصفة الثانية، وبعضه
 .1بالواو اجلمع، أي أن ذلك اجتمع جلملة املالئكة"

مث يذكر البصري وجوه بطالن أن تكون "الواو" للرتتيب ونكتفي باإلشارة إىل قوله يف مطلع تلك 
الوجوه: "فأما الواو العاطفة فإهنا ال تقتضي الرتتيب، وقال بعض الشافعية: إهنا تقتضي الرتتيب، 

 قبل عمر. ودليلنا أن اإلنسان إذا قال: "رأيت زيدا وعمرا"، مل يسبق إىل الفهم أنه رأى زيدا 
حمددة، وأيضا فأهنا لو أفادت الرتتيب لكان  ةأيت زيدا، وعمرا بعده" أفاد فائدوهلذا لو قال: "ر 

قول القائل: "رأيت زيدا وعمرا معا أو قبله" إما مناقضة أو جمازا، كما أن قول القائل: "رأيت زيدا 
 2ا، ما ذكرنا مناقضة وال جمازا"مث عمرا معا" أو قال: "مث عمرا قبله" مناقضة، وأهل اللغة مل جيعلو 

إذ يقول: دليل: قال أهل  وحيتج أبو احلسني بأرا  النلاة يف هذه املسألة، ويتخذ من ذلك دليال
 . 3اللغة: إن الواو ال تفيد الرتتيب، وقوهلم بأمجعهم حجة يف اللغة

وينقل تعليل "الفرا " يف كون "الواو" ال تفيد الرتتيب إال حيث يستليل اجلمع وذلك من خالل 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ يئتوجيهه لآلية الكرمية:

ىئ ڻ ڻ ں ں ڱ
قال: هذا يدل على أنه جعلها للرتتيب دأجل داللة وهو 4

الواو جبواب الشر  كما تعذر اجلمع، ويعزز أبو احلسني هذا الرأي بإشارته إىل عدم صلة اقرتان 
هو احلال بالنسبة "للفا " فيقول: "وقد استدل على أن الواو ال تفيد الرتتيب بأهنا لو أفادته، 
لدخلت يف جواب الشر  كالفا ، ومعلوم أنه ال حيسن أن يقول القائل: "إذا دخل زيد الدار 

 5وأعطه درمها"

                                                 
 .39،ص01املعتمد،ج1
 .42، ص01املعتمد، ج2
 .42،ص01،جاملصدر نفسه3
 .77،اآلية:جسورة احل4
 .42،ص01عتمد،جامل5
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 ثم:  -ب 
 سيبويهفيما قبلها لفظا ومعىن. وقد حتدث ها دمن حروف العطف املتفق على أهنا تشرك ما بع

عن )مث( قائال: "و )مث( مبنزلة الفا  تقول: مث صاعدت، إال أن الفا  أكثر يف كالمهم" وذكر يف 
 ، لنعقال: "تقول: وحيايت مث حياتك دأفموضع أخر أهنا تكون مبعىن الواو، وتكون مبعىن القسم ف
، وتا اهلل مث اهلل  ، وباهلل مث اهلل دأفعلن ف )مث( ههنا مبنزلة الواو، وتقول: واهلل مث اهلل دأفعلن

دأفعلن، وإن قلت: واهلل آلتينك مث اهلل دأضربنك، فإن شئت قطعت فنصيت، كأنك قلت: باهلل 
وعمرو خارج، فجعلت هذه الواو مبنزلة الواو اليت يف قولك: مررت بزيد  آلتينك، واهلل دأضربنك،

وإذا مل تقطع وجررت فقلت: واهلل آلتينك، مث واهلل دأضربنك، صارت مبنزلة قولك: مررت بزيد مث 
 1عمرو"ب

وقال الرماين: ")مث( من احلروف اهلوامل ومعناها العطف، وهي تدل على الرتاخي واملهلة، وذلك 
 2بينهما مهلة...حنو قولك: قام زيد مث عمرو، واملعىن: ان )عمرا( قام بعد )زيد( و 

ويف "املعتمد" جند "البصري" جيمع بني أرا  النلاة حول ما تعلق باحلرف "مث" فريى أهنا تفيد 
وهو يف هذا يتبع سيبويه إذ يقول: "أهنا -الرتتيب والرتاخي، وأنه جيوز أن تستعمل يف موضع الواو

تيب والرتاخي، وقيل إهنا يتجوز ، يقول البصري: "...فادأول "مث" فإهنا تفيد الرت -تكون مبعىن الواو"

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ يئهبا فتستعمل مبعىن "الواو" كقول اهلل سبلانه:

ىئ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
دأنه ال جيوز أن يكون شاهدا بعد أن مل  ،3

ليؤكد  -بعد أن اسرتسل يف مناقشة معاين "الفا " "إىل" "من"–، ويعود أبو احلسني 4يكن شاهدا"

                                                 
 .502-501، الكتاب، ص ويهسيي1
 .105معاين احلروف، ص ،الرماين2
 .46:سورة يونس،اآلية3
 .39، ص01البصري، املعتمد، ج4
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الرتاخي، ويورد بعض احلجج اليت احتج هبا القائلون يف هذا املوضع أذكر منها قوهلم: أن "مث" تفيد 
 و"فإن قيل: "أليس لفظة "مث" تفيد الرتاخي، وجيوز أن يقول القائل: "جا ين زيد، مث جا ين عمر 

عن جمي  زيد، غري أنه جا  عقيبه، فهال كانت  وعقيبه" وال جيوز أن يقال: "تراخى جمي  عمر 
جتري جمرى "مث" يف الرتتيب، ويتجوز هبا يف اجلمع وال يتجوز بلفظة "مث" يف ذلك؟ قيل: "إنا  الواو

ال مننع أن تقوم لفظة مقام لفظة، فيتجوز بإحدامها يف شي  وال يتجوز بادأخرى فيه وإمنا الذي 
أن يقال:  احتججنا به هو أن أهل اللغة مل جيعلوا هذا الكالم مناقضة وال جمازا، على أنه ال حيسن

"جا ين زيد مث عمرو عقيبه" فالبصري ال يرى وجوب محل معىن لفظة على أخرى ما مل يراع يف 
 كما يسميهم.-أهل اللغة–ذلك السياق، وهو يف ذلك يستأنس بأقوال النلاة أو 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی يئ:ويوضح البصري قوله "بالرتاخي" من خالل شرحه لقوله تعاىل

ىئ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب
منه قوله: "ومعىن "قرأناه" أنزلناه جنتزئ  بكالم طويل 1

" وال ميكن أن يعقب اإلتباع إال إلنزال القرآن وقال بعد  انهعليك، دأنه قال "فإذا قرأناه فاتبع قر 
ذلك "مث إن علينا بيانه" و" مث" للرتاخي فدل على أن البيان إمنا جيب مرتاخيا عن اإلنزال 

مث إن علينا بيانه يرجع إىل مجيع املذكور وهو القرآن... وجيوز أن يكون واجلواب: إن قوله سبلانه "
" فكأنه جيمعه يف اللوح   انهقوله "مث إن علينا بيانه" يرتاخى عن فائدته قوله: "إن علينا مجعه وقر 

 2احملفوظ، مث ينزله ويبينه، وذلك مرتاخ عن اجلميع"
التفسري الكبري جند اإلمام الفخر يتنبه إىل معاين متعددة ل "مث"، فهي تفيد استبعاد حصول ما  ويف

 ڄ ڦ ڦ يئ:بعدها، من ذلك استبعاد اإلتيان بعمل قبيح بعد توايل النعم حنو قوله تعاىل

ىئ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
3 

                                                 
 .19-17القيامة،اآلية: سورة1
 .354، ص01املعتمد، ج2
 .51اآلية: ، سورة البقرة3
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امليقات إلنزال التوراة عليه : "إمنا ذكر لفظة "مث" دأنه تعاىل ملا وعد موسى حضور الرازي يقول
حبضرة السبعني، وأظهر يف ذلك درجة موسى عليه السالم، وفضيلة بين إسرائيل ليكون ذلك تنبيها 
على علو درجتهم، وتعريفا للغائبني، كان ذلك من أعظم النعم فلما أتو عقيب ذلك بأقبح أنواع 

أحسنت إليك وفعلت كذا وكذا، اجلهل والكفر، كان ذلك يف حمل التعجب فهو كمن يقول: إنين 
"اإلمام الفخر" هذا املعىن تعجبا من فعلهم ويستدل  ، وقد مسى  1مث إنك تقصدين بالسو  واإليذا "

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ يئ:على فهمه هلذا املعىن بقوله تعاىل

ىئ چ چ چ
2 

مث أنت " لفظ "مث ها هنا معناه التعجب كما تقول لصاحبك: أنزلتك داري وأطعمتك وأسقيتك 
مل ينفرد هبذا املعىن، حيث سبقه إليه "الزخمشري" الذي الرازي ، واملالحظ أن اإلمام 3تشتمين"

 " ضمن أبرز املعاين اليت تفيدها "مث".بأدرج "التعج

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:وتأيت "مث" لرتتيب خرب على خرب كما يف قوله تعاىل

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

ىئ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ
اإلمام  يقول4

 ىئ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ: "فإن قيل: كيف جاز أن يقول:الرازي
 والزوج خملوق قبل خلقهم؟ أجابوا عنه من وجوه:

                                                 
، ص 02، جم1981-ه01،1401لبنان، ، حتق، خليل امليس، دار الفكر لطباعة و النشر، بريوت الرازي، التفسري1

79. 
 .51اآلية  البقرة،سورة 2
 .199،ص15،جالرازي، التفسري3
 .06سورة الزمر، اآلية، 4
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فكذلك جتي  ادأول : أن كلمة "مث" كما جتي  لبيان كون إحدى الواقعتني متأخرة عن الثانية ،  
عن اآلخر كقول القائل: )بلغين ما صنعت اليوم مث ما صنعت أمس   الكالمينيلبيان تأخر أحد 

 1كان أعجب ويقول أيضا: قد أعطيتك اليوم شيئا مث الذي أعطيتك أمس أكثر"
ذكر البصري يف معتمده أن "الفا " تفيد التعقيب املمكن بني الفعلني فيقول: "دخلت  الفاء:-ج

د دخولك البصرة بزمان يسري جرت العادة مبثله الكوفة كان بع كالبصرة فالكوفة" يفيد أن دخول
وليس جيب أن يكون بينهما من الزمان اليسري، مثل ما يكون بني لقا  زيد وعمرو، إذ قلت: 

 .2"لقيت زيدا فعمرا" دأنه ميكن يف هذا الزمان اليسري ما ال ميكن يف ذلك
 وازن بينها وبني حنيوذلك –وقد استدل على إفادهتا التعقيب بدخوهلا على جواب الشر  

فقال: "وقد استدل على أن "الواو" ال تفيد الرتتيب بأهنا لو أفادته، لدخلت يف جواب -الواو
 3الشر  كالفا "

ناقش البصري معاين "يف" مستندا إىل فكرة التعلق اليت ذكرها مسبقا، ورأى أن "يف" : في -د 
املسميات، وإمنا اهتدينا إليها من خالل ما تفيد الظرفية حقيقة أو جمازا، على أنه مل يصرح هبذه 

أورده من أمثلة حنو قوله: "وأما لفظة "يف" فقولنا: "زيد يف الدار" فتكون الدار ظرفا له، وقد يقال: 
"زيد يف الصالة" تشبيها بالظرف، دأنه ملا انقطع إىل الصالة عن غريها، جرى جمرى من انقطع إىل 

 4مكان دون غريه"
فتكون الدار ظرفا له" أنه يقصد الظرفية احلقيقية دأن الدار وعا  تواجد فيه زيد، فيفهم من قوله "

 أما قوله: "زيد يف الصالة" فمجاز، شبهت فيه "الصالة" بوعا  أحا  بزيد وعزله عما سواه.

                                                 
 .244،ص13جالرازي، التفسري،1
 .39، ص01املعتمد، ج 2
 .42، ص01املعتمد، ج 3
 .40،ص01املصدر نفسه ،ج4
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هـ( يف مدلول حرف "البا " 415نقل أبو احلسني رأي قاضي القضاة عبد اجلبار )ت : الباء -ه 

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ يئلقوله تعاىل:وذلك من خالل توجيهه 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ىئ ک ک ک
اللغة تفيد تعميم  أن "البا " تفيد الشمول يقول: "إن بني، ف1

 .2الرأس، دأن املسح معلق مبا يسمى رأسا، ومجلة الرأس تسمى رأسا دون أبعاضه"
الذي قال -ويبدو أن أبا احلسني خيتار رأي شيخه القاضي عبد اجلبار أمام رأي الشيخ أيب عبد اهلل

 .ىئ ٺ ڀ يئمبفهوم "التبعيض" وذلك حيث شرح قوله سبلانه وتعاىل:
 3ما ذكره قاضي القضاة" يف هناية املوازنة بني الرأيني بقوله: "وادأوىل فيصرح

 :من  –و 

املشهور بني النلاة أن لفظة "من" تكون البتدا  الغاية حنو قولك: "خرجت من البصرة إىل 
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ يئ:صلة يف الكالم كقول اهلل سبلانهوقد تكون الكوفة" 

ىئ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ
ا املراد: يغفر لكم ذنوبكم، وقيل إهن4

 5تكون للتبعيض، كقول القائل: "أكلت من هذا اخلبز" وقولنا: "باب من حديد".

                                                 
 .06سورة املائدة،اآلية:1
 .39،ص01املعتمد،ج2
 .40، صاملصدر نفسه 3
 .04سورة نوح ،اآلية:4
 .41ص ،01ج،املعتمد5
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يقف البصري عند هذا املثال "باب من حديد"، ويوضح أنه خيالف مجهور النلاة الذين قالوا 
مبعىن "التبعيض" يف هذا املوضع، ويرى أن "من" ها هنا تفيد اجلنس دون التبعيض يقول: 
"والصليح أن قولنا: "باب من حديد" يفيد اجلنس دون التبعيض، دأنه لو مل يكن يف الوجود 

 1الباب لقيل: "باب من حديد" حديد إال ذلك

 : إلى –ز 

أما لفظة "إىل" فهي النتها  الغاية، كقولك: "سرت من البصرة إىل بغداد"، والغاية واحلد قد  
ن يف اخلطاب وقد ال يدخالن فيه، يقول البصري: "قال أبو عبد اهلل: إن الغاية ملا دخلت يدخال

يقول بعد ذلك: والصليح أهنا ال تقيد الدخول يف  2مرة، ومل تدخل أخرى، كانت جمملة"

 ڀ ڀ ڀ پ پ يئ:اخلطاب، ويسوق يف هذا املعىن قوله تعاىل

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ

ىئ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 يئفريى أن قوله تعاىل:3

يفيد إجياب غسل اليد بكون هنايته املرافق، ومن غسل يده إىل أول املرافق، صدق  ىئ ڀ ڀ
عليه القول بأن: غسله ليديه كان هنايته املرافق، فيكون بذلك فاعال ملا اقتضاه الظاهر فسقط عنه 
ادأمر، وإمنا يعلم وجوب غسل املرافق بدليل زائد كما أن من قيل له: "أدخل الدار" ففعل ما يقع 

ليه اسم "دخول إىل الدار"، يسقط عنه ادأمر، إذ ادأمر يسقط بوجود أول االسم، وكذلك من ع

                                                 
 .41ااملصدر نفسه، ص1
 .41صاملصدر نفسه،2
 .06املائدة،اآلية: سورة3
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خرج من البصرة إىل بغداد، يقال: قد انتهى إىل بغداد، فبان أنه ليس من شر  أن يدخل يف 
 1اخلطاب"

 الشرط:  حروف - ح

التخصيص بالشر ". ناقش البصري معىن "الشر " يف اجلز  ادأول من املعتمد حتت عنوان "باب 
وقد عرفه على النلو اآليت: "اعلم أن الشر  خيص الكالم وهو ضربان: أحدمها خيرج من الكالم 
ما علمنا خروجه منه بدليل آخر، عقلي أو مسعي، فيكون مؤكدا حنو قولك: "أكرم القوم أبدا إن 

لك: "أكرم القوم استطعت"، والضرب اآلخر خيرج من الكالم ما ال نعلم خروجه منه لواله، كقو 
أبدا إن دخلوا الدار" فلو مل تذكر الشر ، لزم إكرامهم وإن مل يدخلوا الدار، ومع ذكرك للشر ، 
سقط وجوب اإلكرام إن مل يدخلوا الدار، دأن لفظة "إن" للشر ، والشر  يقف عليه املشرو ، 

 2ض كونه شرطا على ما تقدم بيانه"قوعلى بدله، وإال انت

" العتبار كونه لبصري" أنه خيصص احلديث عن أدوات الشر  بذكر احلرف "إن  ويبدو من كالم "ا
 أصل الباب وادأكثر شيوعا يف االستعمال.

 وقد قسم الشر  إىل ضربني: عقلي ومسعي.

فخروج احلكم فيه مقرر بالدليل العقلي: وقد مثل له البصري بقوله: "أكرم  أما العقليأ/
 قيده الشر . ن  نعلم بالعقل أن حكم اإلكرام خارج عن م   حيث 3القوم أبدا إن استطعت"

                                                 
 .41، ص01املعتمد، ج1
 .259، ص01، جصدر نفسهامل2
 .260، ص01املعتمد، ج3
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ذكر عبارة "إن استطعت" )الشر ( علمنا أن من ال يقع حتت استطاعة املخاطب تفلو مل 
 خارج من احلكم )اإلكرام(.

أما السمعي فخروج احلكم فيه حتدده العبارة: "إن دخلوا الدار" وقد بينه البصري  /ب
ففي املثال: "أكرم القوم  1لواله" هرج من الكالم ما ال نعلم خروجه منبقوله: "والضرب اآلخر خي

أبدا إن دخلوا الدار" خرج حكم اإلكرام عن من مل يدخل الدار بالدليل السمعي، أي: بعبارة: 
 "إن دخلوا الدار" )الشر (.

وقد قسم البصري أسلوب الشر  باعتبار آخر، وهو بالنظر إىل احلكم والشر  من حيث 
 راد والتعدد.اإلف

 أ/ إفراد احلكم وتعدد الشر :

إفراد احلكم وتعدد الشر  على التخيري: وقد وضله البصري بقوله: "وقد يشرت   /1أ 
حيث علق احلكم )إكرام القوم( على  2احلكم الواحد بشرو  كثرية على البدل، وعلى اجلمع"

طلح شائع يف الدراسات وهو مص–شرطني على التخيري، وعرب عنهما البصري مبصطلح "البدل"
ومثل له بعبارة: "أكرم القوم أبدا إن دخلوا الدار أو دخلوا السوق"، فاحلكم  -ادأصولية والكالمية

 قائم بتلقق أحد الشرطني اللذين مها: دخول الدار أو دخول السوق.
إفراد احلكم وتعدد الشر  على اجلمع: أما الثاين فاحلكم قائم بتلقق الشرطني معا،  /2أ 

ل له البصري وال يكفي يف قيامه حتقق شر  واحد منهما كما هو احلال يف املثال السابق، ومث  
 3بقوله: "أكرم القوم أبدا إن دخلوا الدار، ودخلوا السوق"

                                                 
 .260،ص01املصدر نفسه ،ج1
 .260، ص01، جنفسه 2
 .260املعتمد،ص3
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ه البصري بقوله: "وقد يشرت  لألحكام تعدد احلكم وإفراد الشر : وقد عرب عن ب/
 1الكثرية شر  واحد، على البدل، وعلى اجلمع"

زيدا  أعطتعدد احلكم على التخيري وإفراد الشر : وقد مثل له البصري بقوله: " /1ب 
، حيث تعدد احلكم ختيريا إما بإعطا  زيد درمها أو إعطا ه دينارا 2درمها أو دينارا إن دخل الدار"

 .  وهو "دخول الدار"وتفرد الشر 

زيدا  أعطتعدد احلكم على اجلمع وإفراد الشر : وقد مثل له البصري بقوله: " /2ب 
حيث تعدد احلكم مجعا وهو إعطا  زيد درمها وخلع اللباس  3درمها وخلع عليه إن دخل الدار"

 عليه بشر  دخول الدار.

 : االستثناء -ي 

اعترب البصري االستثنا  مما خيصص الكالم، وقد قسمه كما هو شائع إىل قسمني: "متصل 
 ومنفصل"

االستثنا  املتصل: وقد وضح االستثنا  املتصل بأنه الذي يرد فيه املستثىن بعد املستثىن  أ/
ه بقوله: منه يف العبارة الواحدة والزمن الواحد، وفيه خيرج ما بعد "إال" من حكم ما قبلها، ومثل ل

، حيث احلكم هو "اإلكرام" وقد تناول كل الناس وأخرج من هذا 4"أكرم الناس إال الفاسقني"

                                                 
 .261،صاملصدر نفسه1
 .261،ص01،ج املعتمد2
 .260، ص01املعتمد، ج3
 .261، ص01املعتمد،ج4
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احلكم ما بعد حرف االستثنا  إال "الفاسقون". وأضاف أمثلة أخرى كقوله: "أكرم العرب الطوال 
 1البيض إال الفاسقني" وقوله: "له علي عشرة إال درمها"

ا يتأخر فيه النطق باملستثىن عن النطق باملستثىن منه مدة االستثنا  املنفصل: هو م ب/
زمنية متفاوتة املقدار حبسب الظروف وادأسباب، وقد عرب البصري عن ذلك بقوله: "وأما الذي 
هو يف حكم املتصل، فبأن يكون انفصاله وتأخره على وجه ال يدل على أن املتكلم قد استوىف 

 2ستثنا  النقطاع نفس، أو بلع ريق"غرضه من الكالم، حنو أن يسكت قبل اال

كمدة   باملستثىنويرى البصري أنه إذا طالت املدة الزمنية بني النطق باملستثىن منه والنطق 
شهرا مثال ال يعترب استثنا  دأنه مل يرد يف لغة العرب وال تبىن عنه أحكام، وهذا ما نفهمه من قوله: 

يعلم رجوعه إىل الكالم املتقدم منذ شهر، ومعلوم أن "وإما أن يراد به أن السامع هلذا االستثنا  
السامع ال يعرف ذلك، دأن االستثنا  غري مستقل بنفسه فهو كاخلرب مع املبتدأ، فكما أن اخلرب إذا 

 3تأخر عن املبتدأ شهرا، مل يستفد به السامع شيئا، فكذلك االستثنا  املتأخر"

 يئ:قوله تعاىلب له   من غري اجلنس ومثلاالستثنا  املنقطع: وقد عرب عنه باالستثنا ج/

 4" ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

"إبليس" استثين من املالئكة يف ظاهر اآلية رغم أنه مل يكن منهم دأنه شاركهم  ن  أحيث 
ونالحظ أن البصري تعامل مع اآلية الكرمية على طريقة اللسانيني  يف أنه مأمور بالسجود مثلهم،

التلوليني موضلا أثر البنية العميقة اليت عرب عنها مبصطلح "اإلضمار" يف البنية السطلية، وهي 
                                                 

 .261ص املصدر نفسه.1
 .262، ص01املعتمد، ج2
 .262،صاملصدر نفسه3
 .31-30 :سورة احلجر، اآلية4
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 1ظاهر اآلية حيث قدر هاته البنية العميقة بقوله: "فسجد املالئكة ومن أمر بالسجود إال إبليس"
 ار هو يف عبارة "ومن أمر بالسجود"مشريا إىل أن اإلضم

 هل يرجع إليهما أو إلى الثاني منهما؟ /عقيب كالمين في االستثناء الوارد

 :يعاجل البصري هذا النوع من االستثنا  وفق املسائل اآلتية

قبل احلرف "إال"، خيتلفان يف طبيعتهما  ينظر إىل احلالة اليت يكون فيها كالمان المسألة األولى:
وحكمهما، فأحدمها إنشائي طليب وهو: "اضرب بين متيم" والثاين خربي وهو: "الفقها  هم 

 حنيفة"، مث إن بعد احلرف "إال" يوجد كالم هو املستثىن مما قبلها وهو "أهل البلد أيبأصلاب 
الفالين" مستثىن من احلكم الذي قبل الفالين"، و يقرر البصري أن ما بعد "إال" "أهل البلد 

معلال ذلك بأن  2احلرف "إال" مباشرة، وقد عرب عنه البصري بقوله: "فاالستثنا  يرجع إىل ما يليه"
املتكلم ملا عدل عن الكالم ادأول وهو: "اضرب بين متيم" إىل الكالم الثاين "الفقها  هم أصلاب 

م ادأول، وانتقل إىل الكالم الثاين، فلو رجع إىل أيب حنيفة" أشعر أنه قد استوىف غرضه من الكال
 الكالم ادأول فإنه يشعر أن الكالم ادأول غري مستوف.

قبل احلرف "إال" كالمان يتفقان يف الطبيعة وخيتلفان يف احلكم واالسم، فكال  المسألة الثانية:
الكالم الثاين هو الكالمان من إنشا  طليب وهو )ادأمر( الكالم ادأول هو: "اضرب بين متيم" و 

"أكرم ربيعة" وخيتلفان يف احلكم، فاحلكم ادأول هو ادأمر بضرب بين متيم، واحلكم الثاين هو ادأمر 
هو "الطوال" أي "الرجال الطوال"،مث يقرر البصري أن ما بعد  بإكرام بين ربيعة، والكالم بعد "إال "

و ادأمر بإكرام ربيعة، معلال بأن كل مستثىن من احلكم الذي قبل احلرف "إال" مباشرة وه "إال"  

                                                 
 .262، ص01املعتمد، ج1
 .265، ص01املعتمد، ج2
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واحد من الكالمني مستقل بذاته، وأن املتكلم ملا عدل عن الكالم ادأول إىل الكالم الثاين فقد 
 استوىف غرضه من الكالم ادأول، فملال أن يتعلق ما بعد "إال " املستثىن )الطوال( بالكالم ادأول.

 1سلم على بين تيم وسلم على ربيعة إال الطوال" االتفاق يف احلكم، ومثاله: المسألة الثالثة:

فاحلكم واحد وهو: "ادأمر بالتسليم"، واالختالف يف االسم أي "فيما يقع عليه احلكم". 
 فاالستثنا  هنا يعود على ما قبل "إال " مباشرة، أي على "بين ربيعة".

يما يقع عليه احلكم"، وأما احلالة الثانية من هذه املسألة أن يشرتك الكالم يف االسم أي "ف
 وفيها حالتان فرعيتان مها:

احلالة الفرعية ادأوىل: وهي اتفاق االمسني واختالف احلكمني يف قوله: "سلم على بين  أ/
 2متيم، واستأجر بين متيم إال الطوال"

فاالسم واحد وهو: "بين متيم" واحلكم خمتلف، ففي الكالم ادأول هو ادأمر بالتسليم، ويف 
ثاين هو ادأمر باالستئجار، واالستثنا  هنا يرجع أيضا إىل ما بعد احلرف "إال "، والعلة الكالم ال

 دائما هي متام الكالم ادأول بعدول املتكلم عنه إىل الكالم الثاين.

احلالة الفرعية الثانية: االشرتاك يف احلكم باالتفاق يف الغرض، وهلذه احلالة الفرعية  /ب
 حالتان فرعيتان أخريان:

 

                                                 
 .265، ص01املعتمد، ج1
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ادأوىل منهما: اتفاق الكالمني يف غرض جامع بينهما، فيصري احلكمان بذلك كاحلكم 
، ففي هذه احلالة يرجع 1الواحد، وذلك حنو قوله: "سلم على ربيعة، وأكرم ربيعة إال الطوال"

االستثنا  إليهما مجيعا مبعىن "عظم رجال ربيعة إال الطوال" فاحلكم ادأول وهو "ادأمر بالتسليم" 
 م الثاين وهو "ادأمر باإلكرام" قد اشرتكا يف اإلعظام.واحلك

الثانية منهما: أن يكون يف الكالم الثاين ضمريا يربطه بالكالم ادأول، ويعرب البصري عن 
 2هذه احلالة بقوله: "والثاين أن يكون قد أضمر يف الكالم الثاين شيئا مما يف ادأول"

 وتبعا هلذا الضمري تتفرع حالتان كذلك:

الضمري من الكالم الثاين إىل االسم يف الكالم ادأول وقد مثل له  د  و  حلالة ادأوىل: ع  أ/ ا
 3بقوله: "أكرم ربيعة واستأجرهم إال من قام"

 .نالحظ أن الضمري "هم" يعود على "ربيعة"، فربط بني الكالمني

احلكم "أكرم" واالكتفا  بأداة العطف "الواو"، فيكون ذلك  ارماحلالة الثانية: إظ ب/
 4رابطا بني الكالم الثاين والكالم ادأول، وذلك يف قوله: "أكرم بين متيم وربيعة إال من قام"

 والتقدير: "أكرم بين متيم، وأكرم ربيعة إال من قام" فأ ضمر احلكم "أكرم" يف الكالم الثاين.

ا يقرر البصري أن ما بعد "إال " أي "من قام" مستثىن منهما ويف هذه احلالة واليت قبله
 مجيعا أو يرجع إليهما.

                                                 
 .266، ص01املعتمد، ج1
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  ويتلدث البصري بعد ذلك عن القرائن
 
لتعلق االستثنا  بالكالم السابق له،  ة  ه  ج  و  امل

 فيلصرها يف القرائن اخلارجية والقرائن الداخلية واحلالية.

القرائن اخلارجية: ميثل هلا البصري بالنصوص القرآنية املتعلقة هبذا النص القرآين الذي  أ/

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ يئ:ورد فيه االستثنا  يف قوله تعاىل

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ىئ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
أو عمل الصلابة متثيال حكميا فقهيا للنص القرآين. ففي  ،1

هذه اآلية يقرر البصري أن ما بعد "إال " مستثىن منها مجيعا أو يرجع إليها يقول: "فأم ا قول اهلل عز 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ يئ وجل:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ

من حيث أضمر فيه ما تقدم، فلم يكن الكالم الثاين  2فإن ه داخل يف هذا القسم ىئ ھ ھ
من  3عدوال عن ادأول، دأن  القصة واحدة، وهو داخل أيضا يف القسم الذي قبل هذا القسم

 4حيث كان رد الشهادة مع اجللد واحلكم بالفسق جيمعهما أمر واحد، وهو االنتقام والذم"

 عنها البصري باعتبار غرض املتكلموالقرائن احلالية اليت يعرب  ب/ القرائن احلالية:

ج/ القرائن الداخلية: فكاعتبار حرف العطف حنو: "سلم على بين متيم واستأجرهم إال  
، فيعترب حرف العطف جاعال الكالمني )اجلملتني( يف حكم الكالم الواحد، أي اجلملة 5الطوال"

                                                 
 .05-04 :اآلية ،سورة النور1
 من كالم واحد قبل "إال " ويشرتك يف حكم واحد.ثر كأيقصد "بالقسم": االستثنا  الذي يكون فيه 2
 وهو أن يرجع االستثنا  إىل الكالم )اجلملة( ما قبل "إال " سوا  كان كالمني، ثالثة أو أكثر. آنفا يقصد "بالقسم" ما ذكره3
 .266، ص01املعتمد، ج4
 .267، ص01املعتمد، ج5
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حكم الكالم الواحد، يقول الواحدة، ومن مثة يرجع االستثنا  إىل الكالمني مجيعا دأهنما يف 
البصري: "فيصري الكالمان مع حرف العطف كاجلملة الواحدة، فرجع االستثنا  إليهما كرجوعه 

 1إىل اجلملة الواحدة"

 ڑ يئ :وهي قوله تعاىل -يت أوردها البصري شاهدا للقرائن اخلارجيةوأما بالنسبة لآلية الكرمية ال

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

فقد  ىئ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
اختلفت اآلرا  لدى املفسرين يف النظر إىل رجوع االستثنا  إىل ما قبل "إال "، هل يرجع إىل الكالم 

 مجيعا أم يرجع إىل أقرب مذكور؟

 وميكننا أن نلخص جل  اآلرا  الفقهية من خالل املذهبني التاليني:

 ڑ يئ :أن االستثنا  يف قوله تعاىل -وهم الشافعية واملالكية–ادأول: يرى أصلابه  / املذهب1

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

يرجع  ىئ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
إىل مجيع الكالم )اجلمل( اليت قبل "إال " وهي: )ادأمر باجللد، رد الشهادة، واحلكم بالفسق( ومن 

 رد الشهادة وادأمر باجللد واحلكم بالفسق.مثة يسقط من احلكم 

وقالوا: إن هذا  ىئ ۇ ۇ ڭ يئ:يقول ابن العريب: "وتعلق علماؤنا بقوله تعاىل
فعند مالك  مة احلد، فإن ه سقط باإلمجاع...االستثنا  راجع إىل مجيع ما تقدم، ما عدا إقا

                                                 
 .267ص،01املعتمد، ج1
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ة هذا مطابق ملا وقفنا عليه . ومذهب الشافعي1والشافعي: أن الشهادة تقبل قبل احلد وبعد التوبة"
 عند البصري.

رجوع االستثنا  إىل مجيع الكالم املذكور  -موافقا املالكية والشافعية–واختار ابن العريب 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ يئ قبل "إال " يف اآلية الكرمية

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

حيث قال: "والصليح رجوعه إىل اجلميع لغة وشريعة، أال ترى إىل  ىئ ھ ھ ھ ہ ہ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ يئ:تعاىلقوله 

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ىئ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ
وهذه اآلية أختها ونظريهتا يف  ،2

 3املقصود"

االستثنا  الوارد يف اآلية واإلمام الفخر الرازي )وهو الشافعي( تبىن هذا الرأي أيضا، فأرجع 
الكرمية إىل الكالم مجيعا يقول: "أن  قوله )إال الذين تابوا( استثنا  مذكور عقيب مجل فوجب عوده 

على رأيه بأمور أمهها: أن  "الواو" للجمع املطلق، وال تفيد الرتتيب  الرازي، ويستدل 4إليها بأسرها"
الرتتيب اللفظي ميكن اعتبارها ادأوىل، واعتبار اجلملة  وبالتايل فاجلملة الثانية اليت قبل "إال " يف

ادأوىل الثانية، وبذلك ال يتعني رجوع االستثنا  إليها. يقول: "أن الواو للجمع املطلق فقوله 
صار اجلمع كأنه ذكر  -)فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

                                                 
 .14ابن العريب، أحكام القرآن، ص1
 .33املائدة،اآلية:سورة2
 .15ابن العريب، أحكام القرآن، ص3
 .158، ص23الكبري، جالرازي: التفسري 4
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فلما دخل عليه االستثنا  مل يكن رجوع االستثنا  إىل بعضها  معا ال تقدم للبعض على البعض،
أوىل من رجوعه إىل الباقي إذا مل يكن لبعضها على بعض تقدم يف املعىن البتة فوجب رجوعه إىل 

 1الكل"

أن  االستثنا  إذا تعق ب مجال  -وهم جل ادأحناف–/ املذهب الثاين: يرى أصلابه 2

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ يئ تعاىلمعطوفة كما هو احلال يف قوله 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

يرجع إىل أقرب مذكور أي: يعود إىل  االستثنا  ىئ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
عليه فإن ه ال يسقط من ادأحكام إال احلكم بالفسق، يقول اإلمام القرطيب  ااجلملة ادأخرية، وبنا 

( "االستثنا  إذا تعقب مجال معطوفة عاد إىل مجيعها عند مالك والشافعي وأصلاهبما، 671)ت
وهلذا ال تقبل  وعند أيب حنيفة وجل أصلابه، يرجع االستثنا  إىل أقرب مذكور، وهو الفسق،

 2راجع إىل الفسق خاصة ال إىل قبول الشهادة" فإن االستثنا  شهادته،

 ويذكر القرطيب أن اآلية الكرمية حتتمل الرأيني:

يرى أن االستثنا  يف هذه اآلية حيتمل الرجوع إىل كل اجلمل اليت قبل "إال " وهي:  أ/
)فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون(، فتسقط كل ادأحكام 

 لفقهية هلاته اجلمل باالستثنا  بعد "إال " وهو التوبة.ا

حيتمل االستثنا  الرجوع إىل اجلملة ادأخرية اليت قبل "إال " وهي "أولئك هم  ب/
 الفاسقون"، وبذلك يسقط احلكم الفقهي هلاته اجلملة باالستثنا  الذي بعد "إال " وهو التوبة.

                                                 
 .158، ص23ج،املصدر نفسه1
 .135، ص15القرطيب، اجلامع دأحكام القرآن، ج2
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لى حاليهما، فال يسقط حكمامها الفقهيان ومها: وأما اجلملتان "ادأوىل والثانية" باقيتان ع
 )اجللد ورد الشهادة( لعدم تعلق االستثنا  هبما.

يقول القرطيب معربا عن هذا الرأي: يشبه االستثنا  بالشر  يف عوده على اجلمل املتقدمة 
نه قد فإنه يعود إىل ذلك مجيعا عند الفقها ، أو ال يشبه به... إىل أن يقول: ويتأيد اإلشكال بأ

كال ادأمرين يف آية احملاربة، فيها عود الضمري إىل اجلميع باتفاق،   -عز وجل-جا  يف كتاب اهلل 
 1وآية قتل املؤمن خطأ، فيها رد االستثنا  إىل ادأخرية باتفاق، وآية القذف حمتملة للوجهني"

 التعريف "أل" بين الداللة على الجنس والداللة على االستغراق: حرف -ط 

دخلت على النكرة اليت  إذايف الدرس النلوي أن "أل" أداة من أدوات التعريف،  ثبت
 تقبل التعريف جعلتها معرفة، وهي عدة أنواع منها:

/ "أل" املعرفة، أي اليت تفيد التعريف، وهي نوعان: نوع يسمى"أل العهدية"، )أي: اليت 1
 2ا حرف"مه، ونوع يسمى: "أل اجلنسية"، وكالللعهد(

"العهدية" فهي اليت تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف جتعل مدلوهلا  فأما أ/
 فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا، وسبب هذا التعريف والتعيني يرجع لواحد مما يأيت:

أن النكرة تذكر يف الكالم مرتني بلفظ واحد، تكون يف ادأوىل جمردة من "أل"  :1-أ
مقرونة ب "أل العهدية" اليت تربط بني النكرتني، وحتدد املراد من الثانية،  العهدية، ويف الثانية تكون

                                                 
 .136، ص15، جاملرجع نفسه1
، 01، وانظر شرح التسهيل، ج423، ص01م، ج1975، النلو الوايف ، دار املعارف، مصر، طبعة حسنعباس 2
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 -زارين صديق–بأن حتصره يف فرد واحد هو الذي تدل عليه النكرة ادأوىل حنو: زارين صديق 
 فأكرمت الصديق.

كلمة "صديق" يف املثال ادأول وردت مبهمة، فهي ال تدل على صديق معني معهود، فقد 
عدد كثري من ادأشخاص الذين يصدق على كل واحد منهم أنه "صديق" فهي نسقطها على 

كره، ودار احلديث ذ هو الذي سبق  -دلت على صديق معنينكرة، لكن حني أدخلنا عليها "أل" 
، وهذا التلديد واحلصر جعل الثانية معرفة، دأهنا صارت معهودة عهدا ذكريا، أي 1-بشأنه

ر لفظها يف الكالم السابق ذكرا أدى إىل تعيني الغرض وحتديده، معلومة املراد والداللة، بسبب ذك
 ى".ر  ك  ذ  ل  وأن املراد يف الثانية فرد معني، هو السابق، وهذا هو ما يسمى: "العهد ا  

 وقد يكون السبب يف تعريف النكرة املقرتنة "بأل" العهدية هو أن "أل" حتدد املراد :2-أ
تلك النكرة، وحتصره يف فرد معني حتديدا أساسه علم سابق يف زمن انتهى قبل الكالم، وذلك  من

العلم السابق تدل عليه "أل" العهدية، مثال ذلك، أن يسأل طالب زميله: ما أخبار الكلية؟ فهو 
 2من قبل، وهذا العهد، يسمى "العهد الذهين" أو "العهد العلمي". مايسأل عن كلية معهودة هل

وقد يكون السبب يف تعريف تلك النكرة حصول مدلوهلا، وحتققه وقت الكالم،  :3-أ
بأن يبتدئ الكالم خالل وقوع املدلول ويف أثنائه، كأن تقول: )الربد شديد الليلة( تريد بكلمة 

 3"الليلة"، ما يشمل الوقت احلاضر الذي أنت فيه خالل الكالم، وهذا هو "العهد احلضوري".

"أل اجلنسية": هي اليت تدخل على نكرة تفيد معىن اجلنس احملض من غري أن تفيد  -ب
العهد، حنو: النجم مضي  بذاته فكلمة "جنم" تدل على معىن شائع مبهم، ينطبق على كل جرم 

                                                 
 .423النلو الوايف، ص1
 .423ص،01جالنلو الوايف، 2
 .425، ص01النلو الوايف، ج3
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مساوي مضي ، من غري حصر النجم يف واحد معني، فهو يصدق على آالف غريه. وهذا معىن 
أدخلنا "أل" على كلمة: "جنم" وهو فرد من أفراد جنسه كانت لتعريف  النكرة واسم اجلنس، فإذا

 ولدخول "أل" هذه على ادأجناس مسيت: "أل اجلنسية"، وهي أنواع: 1اجلنس كله".

"أل االستغراقية": وهي اليت تدخل على واحد من اجلنس فتجعله يفيد الشمول  :1-ب
ا، وال مبالغة، ويصح أن حيل حملها لفظة واإلحاطة جبميع أفراده إحاطة حقيقية، ال جماز فيه

 "كل"، فال يتغري املعىن، حنو: النهر عذب، وكل هنر عذب، فاملعىن باق على حاله.

ف "أل" هذه تدل على أن املعىن يستغرق مجيع أفراد اجلنس، أي حييط بأفراده إحاطة 
 2شاملة حقيقية.

تفيد نوعا من نوعي اإلحاطة "أل" اليت "لللقيقية" أو "للماهية": وهي اليت ال  :2-ب
ن منها يف العقل والشمول وإمنا تفيد أن اجلنس يراد منه حقيقته القائمة يف الذهن ومادته اليت تكو  

بغري النظر إىل ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثرية، حنو قولنا: "احلديد أصلب من الذهب"، 
ن حقيقة الذهب، من غري نظر لشي  تريد: أن حقيقة احلديد )أي: مادته وماهيته( أصلب م

معني من هذا أو ذاك، كمفتاح من حديد، أو خامت من ذهب، فقد توجد أداة من ذهب هي 
أصلب من أداة من حديد، فال مينع هذا من صدق احلكم السالف، الذي ينص على أن احلديد 

"أل"  ةم، وعال3يف حقيقته أصلب من الذهب يف حقيقته من غري نظر إىل أفراد كل منهما"
 لللقيقة أال يصلح وضع كلمة: "كل" بدهلا، ال حقيقة وال جمازا.

                                                 
 .425ص01،جنفسه رجعامل1
 .425ص،01النلو الوايف، ج2
 .227ص ،01ج،املصدر نفسه3
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دخول "أل" على اسم اجلمع: يورد البصري يف ثنايا هذا املبلث رأيني حول دخول "أل" 
 على اسم اجلمع، ومها للشيخني: "أيب علي اجلبائي" وولده "أيب هاشم اجلبائي".

أن أبا هاشم يرى أن "أل" إذا دخلت على اسم اجلمع سوا  كان جامدا أو مشتقا  فيذكر
 فإهنا ال تفيد االستغراق وإمنا تفيد اجلنس.

بينما يرى أبو علي اجلبائي أن "أل" الداخلة على اسم اجلمع املشتق وغري املشتق تفيد 
 االستغراق.

وغري املشتق حنو قولك: وللتدليل على أن "أل" إذا دخلت على اسم اجلمع املشتق 
 "املشركون" و"الناس" تفيد االستغراق ينطلق البصري من أدلة كثرية هي:

تفيد  الداخلة على كلمة "الناس"أ/ التوكيد: يرى البصري موافقا "أبا علي اجلبائي" أن "أل"
 يف ذلك أن أهل اللغة متفقون على أن كلمة "كل" بعد كلمة الناس اإلستغراق ال اجلنس وحجته

تكون توكيدا هلا، ولو مل تكن "أل" تفيد االستغراق لكانت "كل" توكيدا، دأن "أل" لو دخلت 
 على كلمة الناس ودلت على اجلنس فقط لكانت كلمة "كل" بيانا وتوضيلا.

ب/ االستثنا : حنو قولك: "رأيت الناس"، فإنه حيسن أن يستثىن منه أي إنسان أشرت 
 إليه.

أي رأيت أفرادا من هذا اجلنس، فكلمة "ناس"  1أيت ناسا"ج/ التنكري: حنو قولك: "ر 
وهي تدل إما على اجلنس أو االستغراق، واجلنس –تدل على اجلنس وإذا أدخلنا عليها "أل" 

 موجود أصال يف كلمة "الناس" فهي لالستغراق.

                                                 
 .241، ص01املعتمد، ج1
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د د/ دليل العهدية: ويقصد به أن "أل" اليت لتعريف العهد داللتها تعم مجيع أفراد املعهو 
إما ذكرا أو عهدا أو حضورا مثل: "التقيت بالرجال، أو كلمت الرجال مث يقول: "جا ين الرجال" 

 فإنه يقصدهم مجيعا. دأن "أل" تعم ادأفراد فهي لالستغراق.

وأما أبو هاشم فقد احتج لرأيه القاضي بداللة "أل" على اجلنس ال على االستغراق إذا 
م جامدا، بأن محل داللتها على االستغراق اجملازي حنو دخلت على االسم املفرد مشتقا كان أ

، ففي هذا املثال ال يصح أن يفهم أنه مجع صاغة الدنيا كلها وإمنا 1قوله: "مجع ادأمري الصاغة"
مجع صاغة البلد، فرأى أن "أل" من حيث اللفظ تدل على االستغراق، ولكن املانع يف هذا املثال: 

 خارجي وهو التعذر أي تعذر مجعهم، فانصرف االستغراق إىل اجملاز."مجع ادأمري الصاغة: أمر 

 دخول "أل" على اسم المفرد:

ذكر البصري أن أبا علي اجلبائي يرى أن "أل" إذا دخلت على اسم املفرد سوا  كان 
جامدا أو مشتقا فإهنا تفيد االستغراق بينما يرى أبو هاشم أهنا تفيد اجلنس، ويذكر رأييهما يف 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ يئملسألة من خالل توجيههما لآلية الكرمية:هذه ا

ىئ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
2. 

از توكيدها بلفظ "كل" و"مجيع" مثلها جلوحجة أبو هاشم أن "أل" لو أفادت االستغراق 
ي ار  د   ل  خ  د   ن  م   ل  مثل لفظة "من" فهي لفظ واحد ويؤكد "بكل" و"مجيع" حنو قولك: "ك  

                                                 
 .242، صاملصدر نفسه1
 38سورة املائدة،اآلية:2
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"ه  ت  م  ر  ك  أ  
ورأيت اإلنسان   2وليس جيوز أن يؤكد بذلك دأنه يقبح أن يقول: "جا ين الرجل أمجعون" 1

 3كلهم"

مبعىن رأيت   4واحلجة الثانية هي امتناع االستثنا  حنو قولك: "رأيت اإلنسان إال املؤمنني"
 كل الناس إال املؤمنني.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئوعن امتناع االستثنا  يقدم توجيها لقوله تعاىل

ىئ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
فهو يرى أن  ،5

"أل" ال تفيد االستغراق، ويوجه اآلية الكرمية حبملها على اجملاز، دأن "أل" يف لفظة "اإلنسان" لو 
أفادت االستغراق كما يرى والده "أبو علي اجلبائي" لسرى احلكم باخلسران على كل إنسان مبا يف 

لنائم، وهذا ما عرب عنه أبو هاشم بقوله: "دأنه غري ذلك اخلارجون عن التكليف كالصيب واجملنون وا
 6مطرد، ولو كان حقيقة ال طرد"

ملن استدل  7ويوجه أبو هاشم القول املأثور: )أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض(
به على أن "أل" تفيد االستغراق إذا دخلت على املفرد حيث أن كلمة الدينار وكلمة الدرهم  

ن وقد وصفتا جبمع )الصفر والبيض( فدل ذلك على أن املراد منهما، )الدينار كلمتان مفردتا
والدرهم( هو اجلمع، أي: )الدنانري والدراهم( فلكم أبو هاشم على هذا القول بأنه شاذ مستدال 

                                                 
 .244، ص01املعتمد، ج1
 .244،ص01،ج املصدر نفسه2
 .244،ص01،جاملصدر نفسه3
 .244،ص01املعتمد،ج4
 .03-01 :اآلية العصر، سورة5

 244،ص01املعتمد،ج6
 .245ص 01ج،املصدر نفسه7
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ويستدل   1بأنه لو كان مطردا يف الكالم جلاز أن يقال: )جا ين الرجل القصار والرجل املؤمنون(،
ويرد أبو هاشم على  2وذه بأنه ليس مجيع الدنانري هتلك الناس وإمنا هذا اجلنس"كذلك على شذ

من اعرتض بدخول "أل" على لفظة "اإلنسان" وأهنا تفيد االستغراق، دأن تعريف اجلنس قد كان 
موجودا يف االسم قبل دخول "أل" عليه، فهي لتعريف "العهد" ال لتعريف اجلنس وال عالقة هلا 

 "باالستغراق".

ويرد البصري على ما ميكن أن يعرتض به معرتض من أنه كان خمالفا لإلمجاع بتفريقته يف 
التناول لالسم الذي دخلت عليه "أل" بني اجلمع واملفرد، مقررا أنه ال يعلم مثل هذا اإلمجاع، وإمنا 

 رد واجلمع(.اتبع طريقة شيخيه: أيب علي وأيب هاشم اجلبائيني" القاضية بالتفريق بني االمسني )املف

يقول موضلا ذلك: "فإن قيل: إنكم قد خالفتم اإلمجاع بفرقكم بني اسم اجلمع إذا 
دخله ادألف والالم، وبني االسم املفرد..... قيل لسنا نعلم هذا اإلمجاع، وإمنا نعلم ما ذكرته من 

 3قول الشيخني رمحهما اهلل ومن تبعهما فقط"

أي الذي يراه قويا، فتارة مييل إىل شيخه أيب علي وهكذا جند أبا احلسني البصري ينتقي الر 
اجلبائي، يف مواطن دخول "أل" على اسم اجلمع وإفادهتا االستغراق، وتارة مييل إىل "أيب هاشم" 

 حيث يتبىن رأيه يف دخول "أل" على االسم املفرد وإفادهتا اجلنس.

 

 

                                                 
 .245، ص01ج املصدر نفسه،1
 .245،صاملصدر نفسه2
 .241، ص01املعتمد، ج3
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  الحروف في درسه األصولي مدخلية فخر الدين الرازي والمبحث الثاني :
 الرازي: فخر الديناإلمام  ــ ترجمة 01

 و نسُبه: سمها -أ 
هو حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي امللقب بفخر الدين، و املكىن بأيب عبد 

 .5، البكري4، التيمي3، القرشي2املولد الطربستاين 1اهلل الرازي
 :مولـــده -ب 

و أربعني  ومخسمائة،  هـ( أربع 544يف شهر رمضان من سنة )ولد اإلمام الفخر الرازي 
أصلاب السري، مبا فيهم من عرف بتلري الدقة يف حتقيق التواريخ كابن  أكثر هذا بذكرو 

 خلكان.
 شأتـــه:ن -ج 

نشأ الرازي يف بيت علم، فقد كان والده، اإلمام ضيا  الدين عمر أحد كبار علما  
مؤلفات يف الفقه و الكالم من أمهها "غاية املرام يف له الشافعية، و كان خطيب الري  و عاملها، و 

 .6علم الكالم"، ذكره ابن السبكي و قال: "إنه من أنفس كتب أهل السنة و أشدها حتقيقا"
                                                 

مسي بالرازي نسبة إىل مدينة "الري"، و قيل: إهنم أضافوا الزاي إىل النسبة كما أضافوها يف النسبة إىل "مرو" فقالوا "مروزي"، 1
. و قد محل هذه النسبة خلق كبري من 450، ص 01، ج نسابواللباب يف هتذيب ادأ300، ص01الوفيات، ج ينظر 

 علما  يف كل علم و فن، أشهرهم: أبو بكر حممد بن زكريا الرازي الطبيب املشهور. 
 ستان أين عاشت أسرته قبل أن تغادرها لإلمام يف الري.طرب  الطربستاين، نسبة إىل2
 ا له نصوا على أنه قرشي النسب.معظم من ترمجو 3
و اللباب يف   190انظر هناية ادأرب، ص  -رضي اهلل عنه  -التيمي، نسبة إىل تيم قريش، قبيلة سيدنا أيب بكر الصديق 4

 .190، ص 01هتذيب ادأنساب، ج 
 كما جا  يف معظم املراجع اليت ترمجت له.  –رضي اهلل عنه  -نسبة إىل سيدنا أيب بكر الصديق 5
هجر لطباعة والنشر والتوزيع  ،حتق،عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي، ، السبكي، طبقات الشافعية الكربىانظر6

 .285، ص 04، ج م02،1992واإلعالن، 
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الذي   -الفخر يف كنف والده اإلمام ضيا  الدين عمر فكان له الوالد وادأستاذ  و قد نشأ
مخسمائة  و حىت انتقل إىل جوار ربه سنة تسع ومخسني -كفاه عن طلب العلم على يد سواه 

مه، ويطلق عليه يف كتبه "الشيخ و هـ(، و كان الفخر يقر  لوالده بالفضل يف الكثري من عل 559)
الوالد، و اإلمام )السعيد("، كما كان ينص على تتلمذه عليه خاصة يف علم  الوالد و ادأستاذ

 ادأصول.
 صفاتــه: -د 

كان حيضر جملسه حشد كبري من الناس يف شىت املذاهب واملعتقدات و الطبقات، بل 
أيضا، فكان جييب عن سؤال كل واحد بأحسن إجابة، و لذلك كان موضع  لطةاحلكام وأهل الس

إجالل و إكبار و حب من تالميذه و كل من حيضر جملسه، و قد كان لوعظه أثر كبري على 
، و هذا يدل على فصاحة 1قلوب الناس فكان يـ ب كي و يـ ب كي كما يقول صاحب وفيات ادأعيان

 قوة حجته. لسانه و رجاحة عقله و حسن إلقائه، و
 ذكر أهل العلم أنه كان ميتاز خبصال مخس ما مجعها اهلل لغريه و هي: 

اخلصلة ادأوىل: سعة العبارة، و القدرة على الكالم، و هذا راجع إىل معرفته بأصول النلو 
:"إمام املتكلمني ،دو الباع الواسع يف تعليق  ه(771)تيقول السبكي ،العريب و البالغة العربية

أم الكالم فكل ساكت  اإلجتماع بالشاسع من حقائق املنطوق واملفهوم...إال أن قال: العلوم و
 2خلفه"

 اخلصلة الثانية: صلة الذهن، و الثالثة: اإلطالع، و هذا يعود إىل شغفه بالعلوم.
 افظة املستوعبة و هذه نتيجة مداومته على العلم.حلو الرابعة: ا

 .3يريدو اخلامسة: الذاكرة اليت تعينه على ما 
                                                 

 .249، ص 04وفيات ادأعيان، ج 1
2

 .81،ص08طبقات الشافعية الكبرى،ج السبكي،
 .248املصدر نفسه، ص 3
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يقول الصفدي: "اإلمام العالمة  و قد أثىن كثري من أصلاب الرتاجم على صفاته و مشائله،
له التصانيف املفيدة يف  املعقوالت، و فاق أهل زمانه يف علم الكالم، فريد دهره و نسيج وحده

 .1"فنون عديدة منها تفسري القرآن الكرمي مجع فيه كل غريب وغريبة
و أك ب على التلصيل، و حرص على أن ال يضيع من حياته أي بالعلم،  الرازيشغف 

 -وقت يف غري التعلم و التعليم، فكان يتمىن االستغنا  عن كثري من احلاجات الطبيعية وقته 
يف طلب العلم إذ يقول: "و اهلل إين دأتأسف يف الفوات عن االشتغال يف طلب  -الضائع فيها 

 .2ز"العلم يف وقت ادأكل، فإن الوقت عزي
يف فرتة وجيزة استيعاب الكثري من كتب املتقدمني "الشامل" يف علم  الرازيلقد استطاع 

ومكن له ذلك ما   البصري،نيالكالم إلمام احلرمني و "املستصفى" للغزايل و "املعتمد" دأيب احلس
يف  -أن تيسر مثله  ، و استعداد للتعلم قل  3أويت من ذاكرة عجيبة و ذهن وقاد، و ذكا  خارق

 لسواه. -عصره 
، و تنوعت علومه، فكان أصوليا من كبار ادأصوليني، وفقيها من الرازياتسعت معارف 

رين، وفيلسوفا و لغويا و حنويا الفقها ،  متكلما من فلول املتكلمني، و مفسرا من أئمة املفس
 .4شاعرا و خطيبا و مربياو 

الفقهية  و  سائر كتبهم ادأصوليةعرة "باإلمام" يفو لذلك لقبه أصلابه الشافعية و ادأشا
الكالمية، فإذا أطلق لقب "اإلمام" يف هذه الكتب فاملراد به فخر الدين الرازي، و كان يدعى يف و 

 .5" بـ" شيخ اإلسالم"ة"هرا

                                                 
 .248، ص 04، ج م1961، حتق، هلموت ريرت، دار النشرفرانس شتانري،د. ،اتالصفدي، الوايف بالوفي1
 .677، ص 01انظر الوفيات، ج 2
 .250، ص 04انظر وفيات ادأعيان، ج 3
 .27، ص 01، ج ينطه جابر العلوا .احملصول، القسم التلقيقي د4
 .677، ص 01الوفيات، ج و ، 35، ص 05انظر طبقات ابن السبكي، ج 5
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قدمة أهل التلقيق من ادأصوليني و لقد عرف  أصلابه و معاصروه قدره، و أنزلوه يف م
 –كما مر بنا   -م" خصوه لقب "اإلماو 

أهم الكتب ادأصولية لسابقيه، فدرس "الربهان"  -و هو يف مقتبل العمر  - الرازياستوعب 
و "املعتمد" دأيب  "ايلز للغللقاضي عبد اجلبار، و حفظ "املستصفى"  "دهالعو " "،اجلويين"لإلمام 

 احلسني البصري.
و هو حني أخذ يكتب يف ادأصول مل يسر ورا  من سبقوه سري مقلد جيمع ما قالوه، مث 
يلخصه و يقرره، و لكنه نظر فيما جا  يف تلك الكتب نظرة املدقق، و الناقد البصري، فقد كان 
يتعقب أقوال من ذكرنا من العلما ، فيختار منها حينا، و يستدرك عليهم مجيعا ليختار هو ما يراه 

سب و ادأقوى حينا، و يتعجب من ادأصوليني، ويستغرب بعض مواقفهم حينا آخر، فنجده ادأن
  عجب من ادأصوليني، أهنم أقاموا الداللة على خرب الواحد أنه حجة يف الشرع اليقول مثال: "و 

و مل يقيموا الداللة على ذلك يف اللغة و كان هذا أوىل دأن إثبات اللغة كادأصل للتمسك خبرب 
 .1الواحد"

يف الطب و الطبيعيات، و له مؤلفات يف ذلك فله كتاب )اجلامع  اإلمام الفخركما نبغ 
ب )النبض( االكبري يف الطب(، و )التشريح من الرأس إىل اخللية(، و كتاب )مسائل الطب(، و كت

ىئ ەئ ائ ائ ى ى يئ، و يظهر ذلك يف التفسري كقوله يف اآلية2مل يتمه
"فيه  :3

وجهان: ادأول: أنه مثل يف الشدة يقال يف اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي ادأطفال، و ادأصل 
يف أن اهلموم  ادأحزان إذا تفاقمت على اإلنسان أسرع فيه الشيب، دأن كثرة اهلموم توجب 

احلرارة انقصار الروح إىل داخل القلب، و ذلك االنقصار يوجب انطفا  احلرارة الغريزية، و انطفا  

                                                 
 .137، ص 01احملصول، ج الرازي، 1
 .256 - 255، ص 04الصفدي، الوايف بالوفيات، ج 2
 .17 :، اآليةاملزملسورة 3
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الغريزية و ضعفها يوجب بقا  ادأجزا  الغذائية غري تامة النضج، و ذلك يوجب استيال  البلغم 
 ، 1على ادأخال ، و ذلك يوجب ابيضاض الشعر"

و عن هذه اخلربة الطبية حتدث القفطي فقال: "جيد الفطرة، حاد الذهن، حسن العبارة، كثري     
 ه. و للسبكي تعبري مجيل وجيز أمجل من خالل2و مباحثها"الرباعة، قوي النظر يف صناعة الطب، 

 3جبلباهبا،  و تلفع بأثواهبا" ر ع  مواهب اإلمام الفخر إذ يقول: "و أما علوم احلكما ، فقد تد
 الفقهي: مذهبه -ه 

، و)شرح 4كان الفخر شافعيا و له مؤلفات عدة يف ذلك، له )مناقب اإلمام الشافعي(
 .6)شرح أبيات الشافعي ادأربعة(، و 5الوجيز للغزايل(

و قد تعصب هلذا املذهب و دافع عنه، و كان يناهض احلنفية، و جيادهلم ويناقش أقواهلم، 
و يرد عليهم كثريا كما يبدو ظاهرا يف تفسريه، دون غريها من املذاهب اليت قد يذكرها أحيانا. من 

شافعي الذي أوجبها، مث ذكر رأي خلف اإلمام، و ذكر رأي ال ةعرض للخالف يف القرا  أنهذلك 
. و 7عليه بثالث عشر حجة" وردأيب حنيفة الذي قال: "تكره القرا ة خلف اإلمام بكل حال، 

 هذا االجتاه كثري جدا يف تفسريه.
 
 

                                                 
 .184، ص 15الرازي، التفسري، م 1
 .23، ص 02، عيون ادأنبا  يف طبقات ادأطبا ، ج  القفطي2
 .71، ص 07السبكي، طبقات الشافعية الكربى، ج 3
 .427، ص 04، ج ،منشورات مؤسسة ادأعلمي للمطبوعات،بريوتسان امليزانالعسقالين شهاب الدين،ل4
 .249، ص 04وفيات ادأعيان، ج 5
 .255، ص 04الوايف بالوفيات، ج 6
 .220 - 218، ص 01الرازي، التفسري الكبري، ج 7
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 :عصــره -ح 
يف النصف الثاين من القرن السادس اهلجري و هو عصر ملي   الرازيعاش اإلمام 

باالضطرابات السياسية و االجتماعية و العقلية و الدينية، و يف خضم هذه ادأحداث كثرت 
اخلالفات املذهبية يف "الري" بني الشافعية و احلنفية و الشيعة، و كثرت الفرق الكالمية، و اشتد 

 الثقافية يف شىت العلوم. وكرامية، و نشطت احلركة الفكرية   من شيعة و معتزلة وا اجلدل بينه
يف هذه ادأوضاع نشأ الفخر الرازي، و اتصل بعامة الناس و جادل الفرق و رد أقواهلم 
الباطلة، فكثرت مؤلفاته حول تثبيت عقيدة املسلم، و حماولة ترسيخ املفاهيم اإلسالمية اليت 

 .1تزعزعت يف هذه الظروف
 آثـــاره: -ط 

مؤلفاتوآثارا تشهد له  –املعروفة يف زمانه  -لقد ترك اإلمام الرازي يف كل علم من العلوم 
طول، فقد حظيت هذه ادأخرية باهتمام بالغ رمبا مل يبالعبقرية و التفوق، و احلديث عن مؤلفاته 

 .2حتظ به كتب معاصريه، و يقال إهنا بلغت مائيت مصنف
نها و يقول فيها: "كل كتبه ممتعة و انتشرت يف البالد فاشتغل و ذكر ابن خلكان كثريا م

 .3الناس هبا، و رفضوا كتب املتقدمني"
و سبب ذلك طريقته املتفردة يف مجع املعلومات، و استقصاؤه لكل حقائق العلم الذي 
يتلدث عنه، و القدرة على مناقشة كل رأي و حتليله، و االستنبا  بعقلية ذكية فذة، فنجده قد 

                                                 
طه  ،د و ما بعدها، مقدمة كتاب احملصول يف علم أصول الفقه للفخر الرازي،حتقيق 28ينظر اإلمام الفخر الرازي، ص 1

 .32 - 28، ص 01جابر العلواين، القسم التلقيقي، ج 
، ه04،1419يف التاريخ، حتق،عبد الرمحان الدقي وحممد بيوض،دار املعرفة،بريوت،  البداية و النهايةأبو الفدى ابن كثري ،2

 .55، ص 13ج 
 .249،ص4ابن خلكان، وفيات ادأعيان،ج3



أبو الحسين البصري و فخر  المعاني و داللتها عند األصوليين المعتزلة و األشاعرة فالثالث: حرو الفصل 
 –أنموذجين -الدين الرازي 

 

257 

 

ووافق و هو يف كل ذلك  خالفأخذ هبذا الرأي أو ذاك فوسع القول فيه، فأضاف و ناقش و 
 يستمد ضو ه من مشكاة من سبقه من علما  أمثال عبد القاهر و الزخمشري و غريمها.

يف هذا يقول ابن خلكان: "إن الناس قد رفضوا كتب املتقدمني ال ملا فيها من العلوم، بل  و
دأن العلم الواحد يف كتب ادأقدمني متفرق بني عدة كتب، أما كتب الفخر فقد مجعت العلم 

 .1الواحد و حللته و استنبطت منه"
 أشهر كتبه و أمهها: 

 "التفسري الكبري" املسمى مبفاتيح الغيب. -

 ک ڑ ڑ يئاحملصول يف علم ادأصول: يقول و هو يتلدث عن امليتة يف آية -

 ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

ىئ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
، يقول: "و قد استقصينا الكالم فيه يف كتاب احملصول يف علم 2

 .3ادأصول"
آتينا و أشار إليه مرة أخرى و هو يتلدث عن تفسري قوله تعلى )ففهمناها سليمان وكال 

، يف اختالف داود و سليمان عليما السالم و املأخذ عليهما يقول: "أما املأخذ 4حكما و علما(
. و هذا الكتاب مطبوع 5ادأول فقد تكلمنا فيه يف اجلملة يف كتابنا املسمى باحملصول يف ادأصول"

 حققه الدكتور طه جابر العلواين.
 هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز: -

                                                 
 .249، ص 4ابن خلكان، وفيات ادأعيان،ج1
 .173 :ة البقرة، اآليةسور 2
 .15، ص 05الرازي، التفسري، ج 3
 .196، ص 22التفسري، ج 4
 .15، ص 05املصدر نفسه، ج 5
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 القدر: يقول و هو يتلدث عن خلق اهلل دأعمال العباد اجلرب و  -

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ يئ:عند تفسري قوله تعاىل

ىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
1. 

 .2ليل يف كتاب اجلرب و القدر"دالكالم يف هذا ال اأطنبن ا"و اعلم أن  

 ى ى ې ې يئلقوله تعاىل:كتاب ادأربعني يف أصول الدين: يقول عند تفسريه -

ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ
"و يف كتاب ادأربعني  3

 .4و كل ممكن لذاته فهو حمدث" يف أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته،

ىئ ڑ ڑ ژ ژ ڈ يئتأسيس التقديس: يقول عند تفسري قوله تعاىل: -
"و 5

 .6من )أراد االستقصا  يف اآليات و ادأخبار املشباهات فعليه بكتاب تأسيس التقديس"
 املعامل يف أصول الفقه. -
 إبطال القياس. -
 اجلدل. -
 255، ص 04النهاية البهائية يف املباحث القياسية: ذكره الصفدي يف "الوايف"، ج  -

 :وفاتـــه -ي 
 على رأيني: -كما اختلفوا يف يوم مولده   -اختلف الفقها  يف يوم وفاته 

 
                                                 

 .102:سورة ادأنعام، اآلية 1
 .127، ص 13الرازي، التفسري، ج 2
 .100 :سورة ادأنعام، اآلية3
 .120، ص 13الرازي، التفسري، ج 4
 .05 :سورة طه، اآلية5
 .22التفسري، ص 6



أبو الحسين البصري و فخر  المعاني و داللتها عند األصوليين المعتزلة و األشاعرة فالثالث: حرو الفصل 
 –أنموذجين -الدين الرازي 

 

259 

 

 .1هـ 606ادأول: أنه تويف يف غرة شوال يوم عيد الفطر يوم االثنني سنة  -
 .2هـ 606تويف يف ذي احلجة سنة  هالثاين: أن -

و قد بالغ يف  4مسوه، و كان بينه و بينهم عدا  شديد 3و قيل يف سبب وفاته إن الكرامية
رمحه اهلل و جعله  -سبهم و تكفريهم لسو  معتقداهتم و بادلوه السب و التكفري، و آذوه كثريا 

 -من الصاحلني 
 المحصول: على كتابلكالم ا -02

 -يف هذا العلم  -احملصول هو أهم كتب اإلمام الرازي ادأصولية، و لعل كل ما كتبه قبله 
 تخب منه و عائد إليه.قد أدرج فيه، و ما كتبه بعده من

سنة  -ظهر منذ أن فرغ اإلمام من تأليفه  -يف أصول الفقه  -يعترب "احملصول" أهم كتاب 
 - الرازي اليت كتبت قبل -إىل يومنا هذا، ذلك دأن فيه حصيلة أهم كتب ادأصول  -هـ  576

 .5د فكرهبأفصح أساليب التعبري، و أجود طرائق الرتتيب، مضافا إليها من آرائه، و فوائ
 :تسميتــه* 

اختلف يف تسمية "احملصول"، يف بعض النسخ جا  عنوان الكتاب "احملصول يف أصول 
تؤكد أن عنوان الكتاب  "القرايف"الفقه" و يف بعضها اآلخر "احملصول يف علم ادأصول" و إيرادات 

هو "احملصول" فقط ، و أما "يف أصول الفقه" أو غريها فهي  -يف النسخ اليت اطلع عليها  -

                                                 
 .252، ص 04ابن خلكان، وفيات ادأعيان، ج 1
 .55، ص 13البداية و النهاية، ج 2
الكرامية فرقة تنتسب إىل عبد اهلل حممد بن كرام، كان ممن يثبت الصفات و ينتهي هبا إىل التجسيم  و التشبيه، وهم طوائف 3

 .144، ص 01للشهرستاين، ج امللل و النلل،  -يبلغ عددهم اثين عشر فرقة، و لكل واحد منها رأي 
 .21، ص 05شذرات الذهب، ج 4
 .30، 27طه جابر العلواين، ص .د ،ينظر مقدمة كتاب احملصول، القسم التلقيقي، حتقيق5
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ليست من صلب العنوان: و إمنا هي عبارة أضيفت إليضاح العنوان قد يكون الذي أضافها هو 
 اإلمام الفخر نفسه، و قد يكون سواه.

فقد ذهب بعد تتبع إحاالت  -ب احملصول اقق كتحم   -بر العلواين اأما الدكتور: طه ج
اإلمام الفخر على احملصول يف كتبه ادأخرى، إىل أن اسم الكتاب هو: "احملصول يف أصول الفقه" 
"ذلك دأن من املستبعد أن يطلق عليه اسم "احملصول" فقط من غري أن يضيف إىل العنوان ما 

يتضح أنه البد أن يكون قد أطلق عليه أحد  يشري إىل العلم الذي ألف الكتاب فيه ... و هبذا
قوله: "احملصول يف علم أصول  -املعىن  -و    -من حيث اللغة  -العناوين اليت تقدمت و أقرهبا 

الفقه" فكأنه أراد أن هذا الكتاب هو حمصول أصول الفقه، و حاصله: أي خالصته املستخرجة 
 .1منه"

اليت حفل هبا هو كثريا قبل أين حيفل به سواه، فقد حاول  الرازي يعترب "احملصول" من كتب
باتفاق و إمجاع   -أن يضم بني صفلاته كل ما استفاده من علم ادأصول، فكان "احملصول" 

رضي  -أهم ما كتب يف علم أصول الفقه بعدما كتبه اإلمام الشافعي  -اب علم أصول الفقه كت  
  –اهلل عنه 

 هذه الكتب ادأربعة:
 هـ(. 487هان" إلمام احلرمني "اجلويين" )ت "الرب أ. 

 "املستصفى" لإلمام الغزايل.ب. 
 "العهد" للقاضي عبد اجلبار.ج. 
 "املعتمد" دأيب احلسني البصري.د. 

                                                 
 .50 - 49طه جابر العلواين، مقدمة كتاب احملصول، ص 1
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و  -على طريقة املتكلمني  -فهذه الكتب ادأربعة احتوت مسائل و مباحث هذا العلم 
 .1بذلك أصبلت قواعد هذا العلم و أركانه

من هذه الكتب ادأربعة كتابني مها:  -عن ظهر قلب  -حيفظ  الرازيو قد كان اإلمام 
 -رمحه اهلل  -"املستصفى" لإلمام الغزايل، و "املعتمد" دأيب احلسني البصري، لذلك فقد اجته 

لوضع كتاب شامل يف علم ادأصول يهذب يف مسائله، و ميهد قواعده، و يتناول ما تناولته 
 فكان "احملصول يف أصول الفقه". الكتب ادأربعة

و دأمهية "احملصول" مل يكد يغفل عن ذكره أحد ممن ترمجوا للرازي و ذكروا مؤلفاته، كما مل 
 يتأخر عن شرحه أحد، فقد أقبل عليه ادأصوليون ما بني دارس، وشارح، و معلق، و خمتصر.

هـ(، يف   678صبهاين املتويف سنة )شرح "احملصول": "مشس الدين حممد بن حممود بن حممد ادأ ن  مم   و  
 .2كتابه املسمى "الكاشف عن احملصول"

هـ( يف كتابه املسمى  684و شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف املتويف سنة )
 .3"نفائس ادأصول يف شرح احملصول"

 الرازي: عندن في الدرس األصوليمدخلية الحروف  -03
نظرات أدبية يف احلروف، تنبئ عن ذوقه ادأديب يف معرفة الفروق بني  الرازي لإلمام

ادأساليب، و دقته يف استنبا  الكالم، كما أن له دراية كبرية بأمهية خمارج احلروف  وصفاهتا يف 
 .4به )هناية اإلجياز(ااملعىن، تظهر هذه الدراية جلية يف كت

                                                 
 .52 – 51ص  ،01، ج  (القسم التلقيقي)احملصول يف أصول الفقه، لإلمام الرازي، مقدمة الكتاب 1
 .240، ص 01،ج الوعاة  ، بغية10، ص 08ينظر ترمجته يف طبقات ابن السبكي، ج 2
 .86، ص 02ينظر ترمجته يف طبقات ادأصوليني، ج 3
 .121 - 118هناية اإلجياز، ص  ،الرازي4
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على سائر اللغات عند تفسري قوله  ةيث عن فضل اللغة العربيدو كذلك له يف التفسري ح

ىئ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ يئتعاىل:
الكلمة هلا مادة و  ، ذكر فيه أن1

هي احلروف، و هلا صورة و هي اهليئة احلاصلة عند الرتكيب مث ذكر أن للكلمة ثالث مراتب 
تكمل هبا فهي إما متقاربة املخرج أو متباعدة املخرج، و ما كان متقارب املخرج فهو كمشي 

السمع   و كل  املقيد، وهو قليل يف اللغة العربية، كما أن لبعض جنس احلروف لذة و طيبا يف 
كلمة حيصل فيها حرف من هذا اجلنس كان مساعها أطيب، و آخر مراتبها ما يتعلق بوزهنا، فأعد 

 .2حروف، و بذلك حيصل كماهلا" ةهلا ما بلغ ثالث
اختيارها حبيث ة بالكلمة القرآنية من جهة وضعها املالئم لسياقها، و عل الرازي ع ين اإلمام

أي كلمة أخرى، و له عبارات يف "التفسري" تدل على ذلك كقوله: "إن كل لفظ  اهاال تؤدي معن
، و يقول يف موضع آخر: "كل كلمة وردت يف القرآن 3يف القرآن فيه فائدة و إن كنا ال نعلمها"

فهي ملعىن و كل ترتيب وجد فهو حلكمة، و ما ذكر على خالفه ال يكون يف درجة ما ورد به 
 .4القرآن "

  أي قوله: "و ما ذكر على خالفه ال يكون يف درجة ما ورد فيه القرآن"، أي أن و لنتأمل
كلمة ال تستطيع أن تفي باملعىن الذي أراده القرآن، فال يفي هبذا املعىن املراد إال الكلمة اليت 
أوردها اهلل تعاىل يف اآلية الكرمية، و هذا هو ادأساس الذي اتفق عليه كل العلما  الذين درسوا 

الكلمة، فقد كان  ةأحد هؤال  العلما  الذين أدركوا عظم الرازينظم يف القرآن الكرمي، و ال
مستنبطا، كما يقابل احلرف باحلرف مملصا و   يكشف عن قيمتها مبقارنتها برديفاهتا من الكلمات،

                                                 
 .03 :سورة فصلت، اآلية1
 .27،ص14جينظر التفسري للرازي، 2
 .95ص ،14ج، الرازي، التفسري3
 95ص ،14،جنفسهاملصدر 4
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فمثال  كلمة "أصلاب" حتمل من املعاين كما يناسب سياقها، فيكشف عن سر اختيار 

ىئ گ گ گ ک ک ک ک ڑ يئ:باب يف قوله تعاىل)أصلاب( دون أر 
1. 

يقول بعد أن تسا ل عن سر العدول: "... دأن الصاحب يكون من اجلنس"، فقوله: 
ة، و عدم الفهم  يالفيل من البهيم جنس "أصلاب الفيل" يدل على أن أولئك ادأقوام كانوا من

ون أنه صاحب دإذا حصلت املصاحبة بني شخصني فيقال لأل هقيق، و هي أنتدالعقل، بل فيه و 
ذلك يقال ملن صلب رسول اهلل أهنم لادأعلى و ال يقال لألعلى إنه صاحب ادأدون، و 

و  حاال أقل   وى أن أولئك ادأقوام كانيدل عل ىئ گ گ گ يئ أصلابه، فقوله تعاىل
 .2أدون منزلة من الفيل"

على كون املصاحبة تقضي اجلنسية أن هؤال  ادأصلاب كانوا من جنس  الرازي فقد بىن
 ة، و هذا مما يوحى به املعىن و ال يدل عليه داللة واضلة.يالفيل يف البهيم

 : الواو -أ 
ا يف ممنه اجتماعه همففي،  جا ين زيد و عمرو : تقول العطفالواو ملطلق  أن   مجع النلاة علىأ

ولو كانت للرتتيب ملا صح قوله تعاىل يف  ،و الرتتيب يف اجملي  أاجملي  من غري تعرض للمقارنة 

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ يئسورة البقرة

ىئ ٹ ٿ
 ڑ يئمع احتاد القضية ، والقصة واحدة ادأعرافقوله تعاىل يف سورة  و3

ىئ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک
4 

مر و املأمور والزمان واحد كما ثبت عن أئمة التفسري ، فلو كانت الواو للرتتيب لتناقضا لداللة فادأ

                                                 
 .01 :سورة الفيل، اآلية1
 ..32،ص16،جالرازي، التفسري2
 .58اآلية :، سورة البقرة3
 .161اآلية :،سورة ادأعراف 4
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ه اآلية ادأوىل على تقدمي الدخول على القول ،و داللة اآلية الثانية على عكسه ، وكالمه تعاىل منز  
 .عن ذلك 

 هسيبويإذ يقول :"ذكر  " الواو " للجمع املطلق يقر أن   الرازيجند االمام  1ويف كتاب احملصول 
 "أهنا للجمع املطلق ، وقال بعضهم :إهنا للرتتيب مث يقول : يف سبعة عشر موضعا من "كتابه"

تقاتل زيد  "ا ميتنع حصول الرتتيب فيه ، كقوهلم : مولنا وجوه ادأول :أن "الواو" قد تستعمل في
 تقاتل زيد مث عمرو ، مل يصح . أو ولو قيل : تقاتل زيد فعمرو "عمروو 

و ادأصل يف الكالم احلقيقة : فوجب أن تكون حقيقة يف غري الرتتيب أن ال يكون حقيقة 
 يف الرتتيب ، دفعا لإلشراك .

لكان قوله : رأيت زيدا و عمرو بعده تكريرا ، ولكان  -الرتتيب  "الواو"الثاين : لو اقتضت 
 .2ناقضا ، وملا مل يكن كذلك باإلمجاع : صح قولنا قوله :" رأيت زيدا وعمروا قبله " مت

تردد معظمها عند مجهور -شواهد من القرآن الكرمي  اإلمامويف الوجه الثالث يسوق  

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ يئحنو قوله تعاىل يف سورة البقرة -النلاة

ىئ ٹ ٿ ٿ ٿٿ
 ک ک ک ڑ يئ، ويف ادأعراف3

ىئ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک
و القصة واحدة وقوله  4

ىئ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ يئ:تعاىل
، مع أن من شرعها ،تقدم الركوع  ، و قوله  5

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ يئ:تعاىل

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

                                                 
 .363،ص 01ج  يف تفسري حروف تشتد احلاجة يف الفقه إىل معرفة معانيها،–الرازي ، احملصول ، الباب الثامن 1
 .363،ص 01الرازي ، احملصول ، ج 2
 .58لبقرة، اآلية :سورة ا3
 .161سورة ادأعراف ، اآلية 4
 .43سورة آل عمران ، اآلية :5
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ىئ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ
1 

ىئ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ يئ:وقوله تعاىل
 يئ:وقوله تعاىل 2

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ يئ:تعاىلقوله و  ىئ ڤ

ىئ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
ففي شي  : من "، يقول : 3

 .4"هذه املواضع : ال تفيد الرتتيب 
ويف الوجه الرابع يقول : السيد إذا قال لعبده : "اشرت الللم و اخلبز " ، مل يفهم منه 

 الرتتيب .
مع أولئك الذين  -أما يف الوجه اخلامس فقد استلضر قصة النيب صلى اهلل عليه وسلم  

وا مبا بدأ اهلل به " ، ولو  أبأيهما نبدأ ؟ فقال :" ابد -أرادوا السعي بني الصفا و املروة -حني سألوه
  ادبتكانت " الواو" للرتتيب : ملا اشتبه ذلك على أهل اللسان ، وملا احتيج يف بيان وجوب اال

يف كل  -يرفض  لرازي.فا5من الصفا ، إىل االستدالل بأنه مذكور أوال فوجب أن تقع به البدا ة "
تج حأن تكون " الواو" للرتتيب ، ويقر أهنا للجمع والعطف فلسب وحني ا -ما تقدم ذكره 

اع هلذا الذي قام عنده فخطب قائال ) من أط -صلى اهلل عليه وسلم -معارضوه ، بقول الرسول 
اهلل ورسوله فقد اهتدى ، ومن عصامها فقد غوى ( فقال عليه الصالة والسالم :" بئس اخلطيب 

 -أنت ، هال قلت " ومن عصى اهلل ورسوله فقد غوى " ،قالوا : ولو كانت الواو للجمع املطلق 
                                                 

 .92سورة النسا  ، اآلية:1
 .33سورة املائدة ،اآلية:2
 .02سورة النور ،اآلية :3

 .363،ص 01احملصول ،ج 4
 .363،ص :01الرازي ،احملصول ،ج 5



أبو الحسين البصري و فخر  المعاني و داللتها عند األصوليين المعتزلة و األشاعرة فالثالث: حرو الفصل 
 –أنموذجين -الدين الرازي 

 

266 

 

قائال  ازيالر وبني ما قاله الرجل ،فرد  -صلى اهلل عليه وسلم -ملا افرتق احلال بني ما علمه الرسول 
 :"واجلواب أن "الواو" 

ال تقتضى الرتتيب ، دأن معصية اهلل تعاىل ومعصية الرسول  .من عصى اهلل ورسوله :يف قوله 
فهذا بأن يدل على فساد قولكم أوىل  ادأخرىعن  إحدامهاال تنفك  -صلى اهلل عليه وسلم -

،بل السبب فيه :أن قوله :" ومن عصى اهلل ورسوله " إفراد لذكر اهلل تعاىل عن ذكر غريه ،فكان 
 أدخل يف التعظيم .

 1:ملا مسع قول السليم -رضى اهلل عنه -وأما من احتج بقول عمر  
 ا ي  اه  ن   ء  ر  م  ل  ل   مُ ال  س  إل   ا  و   بُ ي  ش  ل  ى ا  ف  ك       ا ي  اد  غ   ت  ز  ه  ج  ت   ن  إ   ع  د  و   ةُ ر  يـ  م  عُ 

" لو قدمت اإلسالم على الشيب دأجزتك وهذا يدل على  -فقال له عمر رضي اهلل عنه 
فهو حممول  -رضى اهلل عنه -أن التأخري يف اللفظ ،يدل على التأخري يف الرتبة . وأما أثر عمر 

 2يف الذكر ". على أن ادأدب أن يكون املقدم يف الفضيلة ، مقدما
 : الفاء -ب 

أن " الفا  " للتعقيب على حسب ما يصح يقول :" فلو قال :"دخلت بغداد فالبصرة  الرازييرى 
" أفاد التعقيب على ما ميكن ال على ما ميتنع ، وإمنا قلنا : إهنا للتعقيب ،إلمجاع أهل اللغة عليه 

واستبدل بإفادهتا التعقيب بدخوهلا على جواب اجلزا  مستشهدا بقول املربد:"من يفعل اخلري 3"

                                                 
 ،ص01اإلنصاف،ج،يف ه(40)تيإسالملسليم عبد بين احلسلاس،شاعر البيت ل1

،وفيه شاهد يستشهد به النلاة وهو قوله:"كفى الشيب" حيث أسقط البا  من فاعل 267،ص01،وخزانة ادأدب،ج168
 "كفى" فدل على أن هذه البا  ليست واجبة الدخول على فاعل هذا الفعل.

 .371،ص 01احملصول ،ج 2
 .373،ص 01،ج احملصول3
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"، فقال :"وإذا وجب دخول الفا  على اجلزا  ، وثبت أن اجلزا  ال بد أن حيصل  ه  ر  ك  ش  فالرمحن ي  
 1عقيب الشر  ، علمنا أن الفا  تقتضي التعقيب "

 في : -ج 
 لويقصد باملقدر " اجملاز " ، مث يفص   "لظرفية حمققا أو مقدرال"  فىلفظه ""أن : الرازييري 

 احلديث بقوله :"أما احملقق كقوهلم " زيد يف الدار " ، وأما املقدار ،فكقوله تعاىل )و دأصلبنكم يف
 .2جذوع النخل(، لتمكن املصلوب على اجلذع  ، متكن الشي  يف املكان "

 :" ، يف آيات عدة ، يقول يف قوله تعاىليف" معاين رازيالويف " التفسري تناول  

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئ

ىئ ې ۉ
قال "فيها " ومل يقل "منها " لئال يكون ذلك أمرا بأن جيعلوا بعض أمواهلم رزقا  وإمنا3

أرزاقهم من  اهلم ، بل أمرهم أن جيعلوا أمواهلم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروها فيجعلو 
و تأيت "يف" يف مقام احلديث عن إحاطته سبلانه وتعاىل بكل  4"ادأرباح ال من أصول ادأموال 

 ٹ ٿ ٿ يئ:يصرفها إىل معىن أخر يبعد عن اآلية ، وذلك يف قوله تعاىلالرازي  شي  ، غري أن

ىئ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
5 

                                                 
 .375ص ،01جاملصدر نفسه،1
 .375،ص 01ج  ،املصدر نفسه2
3

 .05سورة النساء،اآلية:
 .193،ص 05جالرازي ،التفسري الكبري،4
 .02سورة سبأ، اآلية :5
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يقول :" قال "و يعرج فيها " ومل يقل إليها إشارة إىل قبول ادأعمال الصاحلة ، ومرتبة النفوس الزكية 
: ، لفهم الوقوف عند السموات فقال "كلمة "إىل " للغاية فلو قال :" وما يعرج إليها دأن  ،وهذا 

 .1ليفهم نفوذها وصعودها فيها " ىئ ڄڄ ڦ ڦ يئ
و)االم( يف املعىن مث يستدرك ويبني الفرق فريى أن يف  يسوى بني )يف( الرازيوأحيانا كان  

 اإلحاطة و الظرفية ، و)الالم ( ال حتمل ذلك.)يف(

ىئ ک ک ک ڑ ڑ ژ يئ :يقول يف قوله تعاىل
" يف" و"الالم " متقاربان ، نقول إمنا  2

أنت للعنا  والنصب ، وإمنا أنت يف العنا  والنصب ، وفيه وجه آخر وهو أن قوله )يف كبد( يدل 
على أن الكبد قد أحا  به إحاطة الظرف باملظروف ، وفيه إشارة إىل ما ذكرنا أنه ليس يف الدنيا 

آخر يقارن بني )الالم( و)يف( حني تأتيان يف آية واحدة ، وما حتمله   مثالويف 3"و احملنة إال الكد

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ يئ:كل من معىن ، يقول يف قوله تعاىل

 ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ىئ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ
4 

إنه تعاىل أثبت الصدقات لألصناف ادأربعة الذين تقدم ذكرهم بالم التمليك ...وال بد "
الفائدة هي أن تلك ادأصناف ادأربعة املتقدمة يدفع إليهم نصيبهم  هلذا الفرق من فائدة ، وتلك

من الصدقات حىت يتصرفوا فيها كما شا وا ، وأما " يف الرقاب " فيوضع نصيبهم يف ختليص 
رقبتهم من الرق ، وال يدفع إليهم...وكذلك القول يف الغارمني يصرف املال يف قضا  ديوهنم ، ويف 

 5"بن السبيل كذلك اعداد ما حيتاجون إليه يف الغزو و الغزاة يصرف املال إىل إ
                                                 

 .183،ص16ج،  الكبريالرازي ،التفسري 1
 .04:اآلية ،سورة البلد 2
 .183،ص 16 ،جالتفسري 3
 .60سورة التوبة ،اآلية:4
 .115،ص 08 جالتفسري ،5
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 من : -د 
املشهور أن لفظه "من " ترد : البتدا  الغاية ، كقولك : سرت من الدار إىل السوق "،وللتبعيض  

 وئ ەئ ەئ ائ ائ يئ:،كقولك :" باب من حديد" وللتبيني ،كقوله تعاىل

ىئ ۇئ ۇئ وئ
 : "ما جا ين من رجل " . كوقد جتي  " صلة " يف الكالم ، كقول 1

ز" يقول :" واحلق عندي يفيد :" التميتمعىن "جديدا" ل "من " فريى أهنا  الرازيويضيف  
: أهنا للتمييز ، فقولك : " سرت من الدار إىل السوق ميزت مبدأ السري عن غريه ،وقولك :"باب 
من حديد " ميزت الشي  الذي يكون منه الباب عن غريه ، وقوله عز وجل :" فاجتنبوا الرجس 

جا ين من احد "  من ادأوثان " ميزت الرجس الذي جيب اجتنابه عن غريه ، وكذلك قولك" ما
 2ميزت  الذي نفيت عنه اجملي  " 

ابتدا  الغاية " يف وما يبدو يل من خالل هذه ادأمثلة اليت ساقها اإلمام الرازي أن معىن "
سرت من الدار إىل السوق " ، والتبعيض يف "باب من حديد " أقوى داللة من فكرة " :قولنا

 واهلل أعلم.  ىئ ەئ ەئ ائ ائ يئ"التمييز " اليت قد تناسب معىن اآلية 
 :إلى  -ه

 ڀ ڀ ڀ يئ:أما "إىل " فهي النتها  الغاية ، وقيل :إهنا جمملة ، دأهنا يف قوله تعاىل 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ يئ:تستدخل الغاية ، ويف قوله تعاىل ىئ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ

ىئ
ي هذا القول ، ويرى أن هذا اللفظة إمنا تكون جمملة لو كانت ز ف الراعتقتضي خروجها . ويض3

على سبيل اإلشراك ، يقول :"لكنا بينا : أن اللفظ ال -موضوعة لدخول الغاية ، وعدم دخوهلا 
                                                 

 .30سورة احلج،اآلية:1
 .375،ص 01احملصول ، ج 2
 .187سورة البقرة،اآلية:3
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جيوز أن يكون مشرتكا بالنسبة إىل وجود الشي  وعدمه. بل احلق:" أن الغاية إن كانت متميزة عن 
عنها متميزة الليل والنهار ، وجب خروجها ، وإن مل تكن   ذي الغاية مبفصل حسي كما يف

وجب دخوهلا دأنه ليس بعض املقادير أوىل من بعض ،  -كما يف اليد و املرفق-مبفصل حسي 
أوىل من تقديره  -فليس تقدير القدر الذي جيوز إخراجه من املرفق عن وجوب الغسل بقدر معني 

 1مبا هو أزيد أو أنقص"
يعود اإلمام الفخر  "" ختصيص العام بالغاية والصفة بابمن -ويف اجلز  الثالث من احملصول 

إىل تفسري مفهوم الغاية فيقول :" غاية الشي  ": هنايته " و" طرفه "، و" مقطعه ،" وألفاظها هي 
 . 2: "حىت " ، و" إىل "

 ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ يئ :كقوله تعاىل  

ىئ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ يئوقوله تعاىل : ،3

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

ىئ ک ک ک ک ڑ ڑ
الغاية يف   ما تقتضيهبني  .وبعد أن  4

عالقتها مبا قبلها وما بعدها ، يصل إىل القول :"وادأوىل أن يقال : الغاية إما أن تكون منفصلة 

، أوال تكون  ىئ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ يئ:كما يف قوله تعاىل-عن ذي الغاية مبفصل معلوم 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ يئ:كذلك ، كقوله تعاىل

                                                 
 .187،ص 01احملصول ،ج الرازي،1
 .63،املسألة الثامنة ، ص 03احملصول ،ج 2
 .222سورة البقرة ، اآلية :3
 .06سورة املائدة ،اآلية :4
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

ىئ ک ک ک ک ڑ ڑ
فإن املرفق غري منفصل عن اليد ،  ،1

مبفصل حمسوس ....فال جيب أن يكون حكم ما بعده ، خبالف ما قبله دأنه ملا مل يكن املرفق 
 مل يكن تعيني بعض املفاصل لذلك أوىل من بعض : فوجب فصل معلوم معني  منفصال عن اليد مب

 2من هاهنا دخول ما بعده فيما قبله" 
 الباء : -و

، 3يض ، خالفا لللنفية عأن "البا " إذا اقرتنت بفعل يتعدى بنفسه فإهنا تقتضي التب الرازييرى 

أما إذا دخلت على فعل ال يتعدى بنفسه   ىئ ٺ ڀ يئ :وذلك حنو قوله تعاىل
:" كتبت بالقلم "، و" مررت بزيد " فإهنا ال تقتضي إال جمرد "اإللصاق ". ومييز بعد ذلك  كقولك

بني مفهوم " التبعيض " يف حروف " البا  " وبني مفهوم "الشمول " ، وميثل لذلك بقوله :" لنا : 
" أنا نعلم بالضرورة الفرق بني أن يقال :" مسلت يدي باملنديل و باحلائط " وبني أن يقال :

 مسلت املنديل واحلائط " يف أن ادأول يفيد التبعيض والثاين يفيد الشمول .
له يف داللة "البا " على "اإللصاق " و" التبعيض" .فإنه يؤيد  را  املخالفنيآلوحني يعرض 

ما قالوه يف إفادة "البا  " تعدية الفعل إىل املفعول وإلصاقه به. لكنه حني تعرض لرأي " إبن جين" 
" واحتج املخالف  -فيما سبق توضيله  -يقول، يض خطئهعلة البا  على معىن " التبحول دال

                                                 
 .06اآلية : سورة املائدة،1
 .64،ص 03ج  ،لاحملصو 2
 .379، ص 01احملصول ،الباب الثامن ،املسألة اخلامسة ،ج 3
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وا قلبأمرين : ادأول: أن القائل إذا قال: " مررت بزيد " ، و"كتبت بالقلم " "وطفت بالبيت " ع
 ل على أن مقتضى اللفظ ليس إال إلصاق الفعل ال ملفعول له .د  منه إلصاق الفعل باملفعول به ف

" البا  " للتبعيض " شي   ن  أن الذي يقال :" من أ  "ذكر :  الثاين : أن أبا الفتح ابن جين 
 . "ال يعرفه أهل اللغة

واجلواب عن ادأول : أن قوهلم :" مررت بزيد " و" كتبت بالقلم " إمنا أفاد ذلك ، دأنه ال 
ك أفاد ما قالوه ، خبالف يتعدى بنفسه : فال جيوز أن يقال " مررت زيد " و" كتبت القلم " فلذل

 ما ذكرنا. 
وأما الطواف ، فهو عبارة عن الدوران حول مجيع البيت ، وهلذا ال يسمى من دار ببعضه   

 ى ما سلا . طائفا خبالف ما حنن فيه ، فإن من مسح بعض الرأس يسم  
ذي وعن الثاين : أن الشهادة على النفي غري مقبولة ، فلنا أن خنطئ ابن جين بالدليل ال

 1ذكرناه " .
ج " يف القرآن الكرمي حبرف البا  " سبب تعدية الفعل " زو   الرازي"اإلمام  و يف" التفسري " يشرح  

 چ چ يئ:مع أنه من ادأفعال اليت تتعدى إىل مفعولني . بني سبب ذلك فقال يف قوله تعاىل

ىئ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ
" ا:" وزوجناهم حبور عني " ومل يقل " زوجناهم حور 2

 ڌ يئ:ا ، قال تعاىلهلفظ التزويج يتعدى فعله إىل مفعولني بغري حرف ، يقال :زوجتك مع أن

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ىئ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ
3 

                                                 
 .381-380،ص 01احملصول ،ج 1
 .20اآلية : سورة الطور،2
 .37سورة ادأحزاب،اآلية:3
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وإمنا زوجوا للذهتم باحلور ال للذة احلور هبم ،  هلم ، جوذلك إشارة إىل أن املنفعة يف التزوي   
تعلق هبم مث باحلور ،دأن ذلك مبعىن  جوذلك دأن املفعول بغري حرف يعلق الفعل به ، كذلك التزوي

 . 1جعلنا أزواجهم هبذا الطريق وهو احلور " 
البا  تدل وتفيد "البا  " معىن ال تفيده )يف( إن دخلتا على الظرف الزماين أو املكاين ، دأن 

 :تعاىلالزمان بالفعل ، يقول يف قوله   احتواعلى 

ىئ ڳ گ گ گ يئ
ار مقرتنا هبا ،دأن الكائن لأي استغفارا متصال بادأس :"2

 فيها مقرتن هبا
نعم وذلك دأن من قال : قمت  ،فإن قيل : فهل يكون بينهما يف املعىن تفاوت ؟ تقول :

بالليل ، واستغفرت بادأسلار أخرب عن ادأمرين ، وذلك أدل على وجود الفعل مع أول جز  من 
 الزمان بالفعل ...فقوله تعاىل  أجزا  الوقت من قوله ) قمت يف الليل ( ،دأنه يستدعي احتوا

العبادة ، فإهنم بالليل ال يهجعون ) وبادأسلار هم يستغفرون ( إشارة إىل أهنم ال خيلون وقتا عن  
، ومع أول جز  من السلر يستغفرون ، فيكون فيه بيان كوهنم مستغفرين من غري أن يسبق منهم 

 3ذنب ..."
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئ:وعند تفسريه لقوله تعاىل

ىئ
إذا عدي " بالبا  " فاملراد التصديق ، فإذا قلنا فالن آمن بكذا ، فاملراد أنه  اإلميان قال:"4
سة واإللصاق تومض باإلقرار بالغيب ب، والبا  مبا تدل عليه من معاين املصاحبة واملال5"ق بهصد  

 والتصديق به ، والعمل مبقتضاه فهم يؤمنون بالغيب متلبسني فيه ويشعرون بادأمن يف صلبته .

                                                 
 .203ص،14جالتفسري ،  الرازي،1
 .18سورة الذاريات،اآلية:2
 .204،ص 14جالتفسري ،  الرازي،3
 .04اآلية : سورة البقرة،4
 .35،ص 02التفسري الكبري ،ج  زي،االر 5
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 : على -ز
أن "على " تدل على االستعال  والتمكن ، وجنده يسقط هذا املعىن على آيات كثرية  الرازي ذكر

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ يئ:يف تفسريه ، يقول يف قوله تعاىل

ىئ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ
: " أنه تعاىل ذكر كلمة  1

" على " حىت يدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم ، فيفيد أن كوهنم أذلة ليس دأجل كوهنم 
ذليلني يف أنفسهم ، بل ذاك التذلل إمنا كان دأجل أهنم أرادوا أن يضموا إىل علو منصبهم فضيلة 

ال عمل هلا يف قوله  ويرد الرازي على "الواحدي" حني ذكر أن "على" جا ت صلة2التواضع "

ىئ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ يئ:تعاىل
"قال الواحدي ويشبه أن يكون  يقول:3

وما وقع يف تفسريه يشبه أن ال يكون صلة ،دأن   "على" هنا صلة واملعىن ولريبط قلوبكم بالنصر،
فاملعىن أن القلوب امتألت من ذلك الربط حىت كأنه عال عليهما  كلمة "على" تفيد االستعال ،

ويف موضع أخر جيعل احلرف " على " جاريا على طريقة االستعارة ، يقول يف قوله 4فوقها"وارتفع 

ىئ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئ:تعاىل
" معىن االستعال  يف قوله  :5

" على هدى " بيان لتمكنهم من اهلدى واستقرارهم عليه حيث شبهت حاهلم حبال من اعتلى 
 .6الشي  وركبه ، ونظريه :"فالن على احلق أو على الباطل "

                                                 
 .54سورة املائدة،اآلية:1
 .32،ص 12جالرازي ،التفسري 2
 .11سورة ادأنفال ،اآلية:3
 .139-138،ص 15التفسري الكبري،ج الرازي،4
 .05البقرة ،اآلية :سورة 5
 .37،ص01جالتفسري الكبري ، الرازي،6
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وقد ظهر هذا  1هذه ادأسرار دراستهموهو هنا متبع للزخمشري أيضا دأنه من أوائل من أبرزوا يف 
عد الزخمشري والرازي عند بعض البالغيني واعتربوا معىن حرف اجلر قائما على طريق االجتاه ب

 . -كما سبق وأن وضلنا ذلك يف املبلث املتعلق باالستعارة التبعية   -االستعارة 
يف ثباته  املهتديستعارة متثيلية فشبه حال ا:ىئ ڄ ڄ يئ:قوله تعاىلليقول التفتازاين يف تفسريه 

 2على احلق هبيئة الكائن على جواد متمكن منه ومستعل عليه ، واستعريت اهليئة ادأوىل للثانية"
 : لالما - ح
 )الالم( لعود املنافع ، و)على( لعود املضار ،فأقوهلذا يل وهذا علي. تأيت 

ىئ مب خب حب جب يئ ىئ مئ يئ:تعاىل يف تفسريه قوله  الرازي يقول اإلمام    
املراد من  "3

، يدل على الالم يف قوله تعاىل اآلية بيان ثواب ادأعمال الصاحلة ....و الظاهرة أنه لبيان اخلريات 
لإلنسان ( فإن )الالم( لعود املنافع ،و )على ( لعود املضار ، نقول هذا له وهذا عليه ، ويشهد )

 4له ويشهد عليه يف املنافع و املضار " 
وقد ذكر الزخمشري من قبل هذه القاعدة يف داللة )الالم( وداللة ) على( حيث يقول عند     

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ يئ:تفسريه لقوله تعاىل

ىئ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
" ب " على " مع  5

 6سبق الضار كما جي  ب " الالم " مع سبق النافع " 

                                                 
 .143-142،ص  01ينظر الكشاف ، ج 1
 م،1980-ه02،1400وهبة،القاهرة،  ،مكتبة -دراسة حتليلية ملسائل البيان-، التصوير البياين ، حممد حممد أبو موسى2

 .236ص 
 .39سورة النجم ، اآلية : 3
 .29،ص15،جالرازي ، التفسري4
 .40 :اآلية ،سورة هود5
 .48لزخمشري ، الكشاف ، ص ا6
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يضاف أحدمها ل ) سليمان(  معىن أدبيا ل ) الالم( وآخر ل )مع( ، حني الرازيويستشف    

 ڭ ۓ ۓ ے ے يئ:تعاىلادأخر ل ) داود( عليهما السالم . يقول يف قوله و 

ىئ ۇ ۇ ڭ ڭڭ
وسخرنا مع داود اجلبال( ، وقال يف ) :يف داود  : قال:" فإن قيل1

 حق سليمان 
) ولسليمان الريح ( ، فذكره يف حق داود عليه السالم بكلمة )مع( ، ويف حق سليمان عليه 

 ک ڑک ڑ ژ ژ يئ:السالم ب " الالم " وراعى هذا الرتتيب أيضا يف قوله تعاىل 

ىئ گ ک ک
ىئ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئوقال : 2

، فما الفائدة  3
يف ختصيص داود عليه السالم بلفظ " مع " ، وسليمان ب " الالم " قلنا : حيتمل أن اجلبل ملا 

م " التمليك ، أما الريح فلم يصدر ب "الإشتغل بالتسبيح حصل له نوع شرف ، فما أضيف إليه 
و  4وهذا اقناعي " ما جيري جمرى اخلدمة فال جرم أضيف إىل سليمان ب " الم " التمليك عنه إال  

 ۀ يئ:لقوله تعاىلقوله عند تفسريه  بإىل مما ذكره الرازي يف تنوع تعدية الفعل تارة بالالم و تارة

ىئ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
: إنه  5

يقل وجهت وجهي إىل الذي فطر السموات و ادأرض ، بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله : "  مل
وجهت وجهي للذي " واملعىن : أن توجيه وجه القلب ليس إليه دأنه متعال عن احليز و الوجهة ، 

                                                 
 .79اآلية :  ،سورة ادأنبيا  1
 .10اآلية : ،سورة سبأ 2
 .36اآلية :  ،سورة ص 3
 .22،ص11جالتفسري ،  ،الرازي4
 .79اآلية :  ،سورة ادأنعام 5



أبو الحسين البصري و فخر  المعاني و داللتها عند األصوليين المعتزلة و األشاعرة فالثالث: حرو الفصل 
 –أنموذجين -الدين الرازي 

 

277 

 

بل توجيه وجه القلب إىل خدمته و طاعته دأجل عبوديته ، فرتك كلمة " إىل " هنا و االكتفا  
 . 1لالم " دليل ظاهر على كون املعبود متعاليا عن احليز و اجلهة "حبرف " ا

 حروف الشرط : - ع
عن أسلوب الشر  يف اجلز  الثالث من احملصول حتت عنوان " التخصيص الرازي حتدث اإلمام 

بالشر  " ففصل احلديث بداية يف مفهوم الشر  إذ يقول :"الشر  هو : الذي يقف عليه املؤثر 
ال يف ذاته وال ترد عليه العلة ، دأهنا نفس املؤثر ، و الشي  ال يقف على نفسه وال  يف تأثريه ،

 جز  العلة ، وال شر  ذاهتا ، دأن العلة تقف عليه يف ذاهتا.
 -وقد يكون شرعيا فهذا هو الشر  الشرعي  -وهو معلوم  -مث الشر  قد يكون عقليا     

 .2لوجود الر جم "  الزىنوهو " كاإلحصان " فإنه شر  اقتضا  
لللديث عن حروف الشر  ، فنجده يتفق مع غريه يف أن ) إن (  الرازي وبعد ذلك يعرج

تأيت يف الشر  الذي ال يكون مقطوعا بوقوعه ، و ) إذا ( تأيت يف الشر  املقطوع بوقوعه وهذا ما 
ون كل واحد منهما بعد االشرتاك يف ك -عرب عنه بقوله :" صيغة الشر  : " إن " و " إذا " ومها 

صيغة الشر  يفرتقان يف أن " إن " تدخل على احملتمل ، ال على املتلقق ، و " إذا " تدخل 
إذا امحر البسر ، و إن دخلت الدار " فادأول حمقق و الثاين حمتمل ،  طالق   عليهما تقول : " أنت  

 3وال تقول : " أنت طالق إن امحر البسر " إال إذا مل يتيقن ذلك "
مجلة الشر  وجوابه ، فريى أن حرف الشر  " إذا دخل على  -بعد ذلك  - الرازيحيلل و   

على سبيل اجلمع ، أو على سبيل البدل فادأول كقولك :"  -مشروطني ، فإما أن يدخل عليهما 
 إن زنيت جلدتك ، ونفيتك " ، ومقتضاه : حصوهلما معا. 

                                                 
 61،ص13جالتفسري الكبري ، 1
 .58ص ,  03الرازي : احملصول ، املسألة ادأوىل  ، ج 2
 .59، ص  03، ج "احملصول ، املسألة الثانية من الباب الثاين " التخصيص بالشر 3
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مع أن التعيني  -ومقتضاه : أحدمها  والثاين كقولك  :" إن زنيت جلدتك ، أو نفيتك " ،
 1فيه إىل القائل "

تقدمي  -خالفا للفرا   -عن جواز تقدمي الشر  على اجلزا  فإنه يقر  الرازيوحني يتلدث 
الشر  يف الرتبة على اجلزا  . يقول يف ذلك :" ال نزاع يف جواز تقدمي الشر  وتأخريه ، و إمنا 

 هو التقدمي : خالفا للفرا . -النزاع يف ادأوىل و يشبه أن يكون ادأوىل 
على اجلزا  دأنه شر  تأثري املؤثر فيه ، وما  - الرتبة مث يقول : لنا : أن الشر  متقدم يف   

 2يستلق التقدمي وضعا ، واهلل أعلم ".  -طبعا  -يستلق التقدمي 
وأما ما تعلق بالدالالت املختلفة اليت تفيدها حروف الشر  ، فقد ، رجعت إىل " التفسري "    

"  املعىن اجملازي الذي تفيده " إن   " يسهب يف احلديث عنها . مركزا على الرازيفوجدت " اإلمام 
و " إذا " ، فقد كان يسمي خروج كل منهما عن معنامها ادأصلي جمازا ، من ذلك أنه ملا كان 
وقوع أهوال يوم القيامة من ادأمور املتوقعة املقطوع هبا فقد عرب عنها القرآن ب ) إذا ( يقول يف 

ىئ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ يئ:قوله تعاىل
) قالوا : كلمة " إن " يف اجملوز ، و " إذا " يف  :3

أردت التعليق مبا  املقطوع به تقول إن دخلت الدار فأنت طالق ، دأن الدخول جيوز ، أما إذا
يوجد قطعا ال تقول ) إن ( بل تقول ) إذا ( حنو : إذا جا  غد فأنت طالق ، دأنه يوجد ال حمالة 

 ڌ يئ:فه فمجاز ، فلما كان الزلزال مقطوعا به قال ، هذا هو ادأصل ، فإن اشتمل على خال

ىئ ڎ
4 . 

                                                 
 .62-61ص  , 03، ج  ةساخلاماحملصول ،املسألة 1
 .63،ص  03حملصول ، املسألة الثامنة ، ج ا2
 .01الزلزلة،اآلية: سورة3
 57،ص16جالرازي ، التفسري ، 4
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فأكثر ما تستخدم ) إذا ( يف الشر  املقطوع به ، و ) إن ( يف املشكوك فيه ، لكنهما      
دالن كثريا يف القرآن الكرمي و يف الشعر العريب ومل ينوه أحد من البالغيني بأن هذا التبادل من ايتب

 1اجملاز ، إمنا قالوا إنه خروج عن معناه ادأصلي.  
حترى الرازي البلث عن هذين احلرفني حني خيرجان عن معنا مها ادأصلي ، فقد تأيت ) إن وقد   

 يئال حيصل إال نادرا ، ونظر يف هذا املعىن من خالل قوله تعاىل( لإلشارة إىل أن الفعل ينبغي أ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ

ىئ
: " إن " إشارة إىل ندرة وقوع القتال بني طوائف املسلمني ، فإن قيل : فنلن نرى أكثر  فقال2

 . 3االقتتال بني طوائفهم نقول يف قوله تعاىل "و إن " إشارة إىل أنه ينبغي أن ال يقع إال نادرا "

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ يئ:ووردت " إن " كذلك يف قوله تعاىل  

ىئ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ
4 

من " إذا " مع أن البغي متوقع بني الفئتني ، وذلك إشارة إىل ندرة البغي بعد وضوح ادأمر و 

إشارة إىل نادرة أخرى وهي البغي ، دأنه  ىئ ڻ ڻ ڻ يئ:استبانته يقول : " مث قال تعاىل
غري متوقع ، فإن قيل : كيف يصح يف هذا املوضع كلمة " إن " مع أهنا تستعمل يف الشر  الذي 
ال يتوقع وقوعه ، وبغي إحدامها عند االقتتال ال بد منه إذكل واحد منهما ال يكون حمسنا ، فقوله 

لشمس " نقول فيه معىن لطيف وهو أن اهلل تعاىل " إن " تكون من قبيل قول القاتل " إن طلعت ا
يقول : ) االقتتال بني طائفتني ال يكون إال نادر الوقوع ، وهو كما تظن كل طائفة أن ادأخرى 

                                                 
 .44- 43، ص 01، ج ،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنانينظر شروح التلخيص 1
 .09اآلية :  ،سورة احلجرات2
 .128،ص14جالتفسري ، 3
 .09اآلية :  ،سورة احلجرات4
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فيها الكفر و الفساد ، فالقتال واجب كما سبق يف الليايل املظلمة ، أو يقع لكل واحد أن القتال 
ىل : االقتتال ال يقع إال كذا ، فإن بان هلما أو دأحدمها جائز باالجتهاد ، وهو خطأ ، فقال تعا

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ يئفقال :اخلطأ واستمر عليه فهو نادر ، وعند ذلك يكون قد بغى 

فقوله : ) فإن بغت ( يف غاية احلسن دأنه يفيد الندرة وقلة  يعين بعد استبانة ادأمر ، وحينئذ ىئ
 1الوقوع "

من ) إذا ( ، فقد تفي  الطائفة الباغية إىل أمر اهلل  ( بدالا  ن  إ  اآلية يف التعبري ) بر وتستم
( للداللة على ذلك ، يقول   ن  إ  بعد قتاهلا ، و ملا كان ذلك ال يكون إال جربا فقد عرب عنها )  ب  

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے يئيف قوله تعاىل:

ىئ
تأكيد ادأخذ بينهم فقال  :"... ملا كان الواقع فيئتهم من تلقا  أنفسهم فلما مل يقع دل على2

تعاىل :" فإن فا ت " لقتالكم إياهم بعد اشتداد ادأمر و التلام احلرب فأصللوا ، وفيه معىن 
 .3جربا "  لطيف وهو أنه تعاىل أشار إىل أن من مل خيف اهلل وبغى ال يكون رجوعه بقتالكم إال  

الرازي على الزخمشري حني يقول :" إن ) إذا ( ال بد أن تكون ) إن ( يف قوله  ويعرتض

ىئ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ يئ:تعاىل
حيث يقول الزخمشري : ) وحقه أن جتي   4

ىئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ يئ:ب ) إن ( ال ب ) إذا( كقوله
5 ،

ويرد الرازي عليه قائال :" واعلم أن هذا الكالم كأنه طعن يف لفظ القرآن وهو ضعيف ، دأن  6
كل واحد من ) إن ( و ) إذا ( حرف شر  ، إال أن حرف ) إن ( ال يستعمل فيما يكون 

                                                 
 .128،ص14جالتفسري ، 1
 .09اآلية : ،سورة احلجرات2
 .128،ص14،جالتفسري3
 .28اآلية :  ،سورة اإلنسان4
 .38اآلية : ،سورة حممد 5
 .201، ص  02الكشاف ، ج 6
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معلوم الوقوع ، فال يقال " إن طلعت الشمس أكرمتك ، أما حرف ) إذا ( فإنه يستعمل 
وع ، تقول : آتيك إذا طلعت الشمس ، فهاهنا ملا كان اهلل تعاىل عاملا فيما كان معلوم الوق

بأنه سيجي  وقت يبدل اهلل فيه أولئك الكفرة بأمثاهلم يف اخللقة و أضدادهم يف الطاعة ال 
 .1جرم حسن استعمال ) إذا ( 

( و ) إذا ( إذا  ن  يويل اهتماما جليا ب ) إ   الرازي ومن خالل هذه الشواهد جند اإلمام   
 أي حني تستعمالن استعماال جمازيا كما ذكر. امعنيهمخرجتا عن 

 حروف النفي : -ط 
فمنجده  عرض الرازي حلروف النفي من خالل ما تفيده من معان / " لن " و " ال " :1 

فريى أن ) لن( أكثر تأكيدا للنفي من ) ال ( ، يبني ذلك وهو يفرق  يفرق بني )لن( و)ال( ،

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:بينهما يف قوله تعاىل

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ىئ ڤ ڤ
2 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ يئ:تعاىلوقوله 

ىئ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
3 

هنا  " لن " ويف سورة اجلمعة " ال " ؟ قلنا : إهنم يف هذه السورة ايقول : ) ...فلم ذكر ه
ادعوا أن الدار اآلخرة خالصة هلم من دون الناس ، وادعوا يف سورة اجلمعة  -أي سورة البقرة  -

أهنم أوليا  اهلل من دون الناس و اهلل تعاىل أبطل هذين ادأمرين ، بأنه لو كان كذلك لوجب أن 
الدعوى ادأوىل أعظم من الثانية إذ السعادة القصوى هي احلصول يف دار الثواب يتمنوا املوت ، و 

                                                 
 .261،ص15جالتفسري ، 1
 .95-94اآلية :  ،سورة البقرة 2
 .07-06سورة اجلمعة ، اآلية : 3
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، و أمام مرتبة الوالية فهي و إن كانت شريفة إال أهنا إمنا تراد ليتوسل هبا إىل اجلنة ، فلما كانت 
ا  الدعوى ادأوىل أعظم ال جرم بني تعاىل فساد قوهلم بلفظ ) لن( دأنه أقوى ادألفاظ النافية ، ومل

كانت الدعوى الثانية ليست يف غاية العظمة ال جرم اكتفى يف إبطاهلا بلفظ ) ال( دأنه ليس يف 
 1هناية القوة يف إفادة معىن النفي و اهلل أعلم " . 

يف تفسريه لآلية الكرمية أخذ برأي اإلمام الزخمشري الذي يرى  -على ما يبدو  -و الرازي   
، ويزيد يف 2ملستقبل ، إال أن يف ) لن( توكيدا وتشديدا أن ) لن ( و ) ال( أختان يف نفي ا

 3أمنوذجه على معىن ) لن ( أهنا تفيد تأبيد النفي.

 ۇ ۇ ڭ ڭ يئ:أن تفيد ) لن ( التأبيد فيقول يف قوله تعاىل الرازي وينكر    

 ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

ىئ ىئ ىئ
" لن " لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه ، و السؤال إمنا وقع عن حتصيل الرؤية 4

،  5نفيا لذلك املطلوب ، فأما أن تفيد النفي الدائم فال " ىئ ٴۇ ۈ يئيف احلال ، فكان قوله
النفي يف يد ببتأ يقول حني:" فأما أن تفيد النفي الدائم فال " رد على قول الزخمشري  الرازيوقول 

 اآلية الكرمية ، وهو يف ذلك خيضع ملذهبه االعتزايل الذي يرى نفي الرؤية عن اهلل سبلانه و تعاىل. 

                                                 
 .207،ص02جالتفسري الكبري ، 1
 .307ينظر املفصل ، ص 2
 .90، ص  02ينظر الكشاف ، ج 3
 .143 :سورة ادأعراف ، اآلية4
 .243-242،ص07جالتفسري الكبري ، 5
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) لن ( تفيد التأكيد فقط .وابن هشام قد نفى إفادة ) لن (  وهكذا فإن الرازي رأى بأن     
شري وال تأبيده خالفا له يف التأكيد و التأبيد فيقول :" وال تفيد " لن " تأكيد النفي ، خالفا للزخم

 1أمنوذجه و كال مها دعوى بال دليل "
تا نفي وجزم ، دأن ويفرق الرازي بني ) مل ( و ) ملا ( ، ومها أداا " : / " لم " و " لم    2

 :ملا ( تفيد معىن ال تفيده   ) مل ( كما يف قوله تعاىل)

 ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ يئ

ىئ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
2  . 

يقول : ) إنه تعاىل عند فعلهم قال : ) مل تؤمنوا ( حبرف ليس فيه معىن االنتظار لقصور    
نظرهم ، وفتور فكرهم ، وعند فعل اإلميان قال ) ملا يدخل ( حبرف فيه معىن التوقع لظهور قوة 

ا بعد م، ف ) ملا ( دلت على توقع إمياهنم في 3اإلميان ، كأنه يكاد يغشى القلوب بأسرها "
( ، وهو يف كل هذا يطبق ما قاله  مل اهنا معىن قوة اإلميان من ) الرازيلظهوره عليهم ، وقد ملح 

يف كانت ) ملا ( أشد توكيدا من النلويون يف ) مل ( و ) ملا ( تطبيقا بالغيا ، فابن جىن يعلل ك
ل " ملا " " مل " زيدت عليها " ما " فصارت نفيا لقوله : قد  مل ( تعليال منطقيا يقول : " أص)

قد قام ، قام زيد فيقول اجمليب بالنفي:"مل يقم"فإن قال :كان كذا ، و "مل " نفي فعل ، تقول : 
 4قلت : " ملا يقم " ملا زاد يف اإلثبات " قد " زاد يف النفي " ما " 

 
 

                                                 
 .284،ص01جمغين اللييب ،  ،ابن هشام 1
 .14اآلية :،سورة احلجرات 2
 .142،ص14جالتفسري الكبري ،3
 .312،ص02ج  ين ، احملتسب،جابن 4
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 االستثناء : -ي 

احلديث يف مفهوم " االستثنا  " ، ويظهر ذلك واضلا يف تعريفه له ، تفصيل القول  الرازي بسط
يف أنواعه ، ورده باحلجة الدامغة على بعض اآلرا  الباطلة ، وكذا تبنيه لبعضها اآلخر ٱذا ما 

 صادفت الوقع احلسن يف نفسه ، و القبول املنطقي يف فكره.
اجلملة من اجلملة بلفظ ) إال ( ، أو ما أقيم بعض  إخراج:"  االستثنا يقول يف تعريف  

 1مقامه ، أو يقال :" ما ال يدخل يف الكالم إال إلخراج بعضه بلفظه ، وال يستقل بنفسه ".
بعد هذا التعريف إال أن يعلل ما ذهب إليه ، و كأين به يرد على أرا  ملس  الرازيويأىب   

 فيها بعدا عن مفهوم االستثنا  احلقيقي يقول : و الدليل على صلة هذا التعريف :
أن الذي خيرج بعض اجلملة عنها ، إما أن يكون معنويا ، كداللة العقل و القياس ، وهذا  

يكون مستقال  -ن يكون لفظيا وهو :" إما أن يكون منفصال خارج عن هذا التعريف ، و إما أ
وهو إما التقييد  -أو متصال  ،خارج عن هذا احلد -أيضا  -بالداللة ، وإال كان لغوا ، وهذا 

فالذي خرج مل يتناوله لفظ  -ا التقييد بالصفة أم   .بالصفة ، أو الشر  ، أو االستثنا  ، أو الغاية
القصار ولفظ "  –منهم  -ذا قلت :" أكرمين بنو متيم الطوال " خرج التقييد بالصفة ، دأنك إ

وهو زيد  -الطوال " مل يتناول القصار : خبالف قولنا :" أكرمين بنو متيم إال زيدا " ، فإن اخلارج 
فالغاية قد  -ه صيغة االستثنا  وهذا هو االحرتاز عن التقييد بالشر  و أما التقييد بالغاية تتناول -

، خبالف االستثنا  : فثبت أن التعريف املذكور  ىئ ڀ ڀ يئاخلة كما يف قوله تعاىل:تكون د
 2االستثنا  منطبق عليه ."

دث عن استثنا  الشي  من غري جنسه ، ورأى أنه باطل على سبيل حتويف املسألة الثالثة ،   
 احلقيقة و جائز على سبيل اجملاز. 

                                                 
 .27، ص 03احملصول ، املسألة ادأوىل من الباب ادأول، ج 1
 . 30، ص  03احملصول ، ج 2



أبو الحسين البصري و فخر  المعاني و داللتها عند األصوليين المعتزلة و األشاعرة فالثالث: حرو الفصل 
 –أنموذجين -الدين الرازي 

 

285 

 

 : لصح   االستثنا  من غري اجلنس لو صح   ن  " أ  مث استدل بدليلني قال يف ادأول منهما :   
غري دال  -فقط  –إما من اللفظ ، أو من املعىن. و ادأول باطل ، دأن اللفظ الدال على الشي  

 على ما خيالف جنس مسماه و اللفظ إذا مل يدل على شي  : ال حيتاج إىل صارف يصرفه عنه.
اللفظ على املعىن املشرتك بني مسماه وبني  ل  باطل ، دأنه لو جاز مح    -أيضا  -والثاين     

] جلاز استثنا  كل شي  : من كل شي  دأن كل شيئني ال بد وأن  -ليصح االستثنا   -املستثىن 
فإذا محل املستثىن على ذلك املشرتك : صح االستثنا . مث يقول :" وملا  -يشرتكا يف بعض الوجوه 

 شي  من كل شي  : علمنا بطالن هذا القسم " . علمنا : أن العرب مل يصللوا استثنا  كل
، اإلمام أبو حنيفة واجلويين ، يستلضر أرا  أئمته ، اإلمام الشافعي  الرازيمث جند اإلمام 

الغزايل ، و القاضي عبد اجلبار ، و أبو احلسني البصري ، مستعرضا آرا هم املختلفة يف املثال و 
يرى وجها  -رضي اهلل عنه  -" يقول :" اإلمام الشافعي القائل :" لفالن علي ألف درهم إال ثوبا 

فإنه ال يقبل  -رضي اهلل عنه  -معقوال يف استثنا  قيمة الثوب من ادألف ، وأما اإلمام أبو حنيفة 
ز استثنا  املكيل بعضه من بعض و إذا هذا االستثنا  ، وال يرى فيه هذا الوجه ، وإن كان قد جو  

إىل الوجه الذي رآه الشافعي يف استثنا  الثوب من الدراهم على معىن اختلفت ادأجناس ، ناظرا 
( ، مث قال إمام 240ص  2القيمة ، هذا ما نقله ادأصفهاين عن إمام احلرمني يف الكاشف ) ج 

" يف   ال  احلرمني : و ادأصح : أن ال يعتقد ثبوت االستثنا  من غري اجلنس ، وإن جرى لفظ " إ  
كان ذلك مبعىن " لكن " . وقال الغزايل :" اختيار القاضي أن   -ستثنا  كالم فصيح : مل يكن ا

االستثنا  من غري اجلنس حقيقة مث قال : و ادأظهر عندي : أنه جماز " وهو اختيار أيب احلسني يف 
 . 1املعتمد " 

 وخالصة القول أن املذاهب يف هذه املسألة أربعة هي :

                                                 
 .31- 30ص ،  03احملصول ، ج 1
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، و إن وقع فإنه ال يسمى استثنا  بل هو  / أن االستثنا  من غري اجلنس ال جيوز1
      .استدراك
 /هو استثنا  على سبيل اجملاز.  2
ختلفوا فمنهم من اعتربه من قبيل املتواطى  ، ومنهم من ا/ هو استثنا  حقيقة ، وهؤال  3

 قال إنه مشرتك . 
بعه اإلمام يف اللغة غري معلوم ، وهو اختيار القاضي وته  م  ك  / التوقف على معىن أن ح  4

 :  خبمس آيات من القرآن الكرمي هي ستثنا اإلعلى ظاهرة  الرازيالرازي . ويستدل 

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:قوله عز و جلإحداها : 

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ىئ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
1 

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ يئتعاىل:وثانيها : قوله 

ىئ مئ حئ جئ
 ، وهو ما كان منهم ، بل كان من اجلن . 2

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ يئ:وثالثها : قوله تعاىل

ىئ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ
3 

                                                 
 .92اآلية :  ،سورة النسا  1
 .31-30اآلية : ،سورة احلجر 2
 .29:  اآلية ،سورة النسا 3
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ىئ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ يئ:و رابعها : قوله تعاىل
و الظن 1

 ليس من جنس العلم. 

ىئ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ يئ:و خامسها : قوله تعاىل
، و 2

 جنس اللغو.ليس من السالم 

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:يقول : و اجلواب عندنا يف قوله تعاىل

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

أن 3ىئ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
أخطأ ، فغلب على  إذا كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال" إال " هاهنا مبعىن لكن ، أو يقال : وما  

 -ظنه أنه ليس من املؤمنني إما بأن خيتلط بالكفار ، فيظن الرجل أنه منهم ، أو بأن يراه من بعيد 
 .4فيظنه صيدا ، أو حجرا " 

وال بد من الداللة على أن كونه من  -أما قوله ) إال إبليس ( فقيل إنه كان من املالئكة 
 ينفي كونه من املالئكة . -اجلن 

  -ا : أنه ليس من املالئكة ، لكن إمنا حسن االستثنا  ، دأنه كان مأمورا بالسجود من  ل  س  
سجود إال إبليس " ، كما أن املالئكة كانوا مأمورين بذلك ، فكأنه قال :" فسجد املأمورون بال

إال أن تكون جتارة ( ، و ) إال اتباع الظن ( فقد اتفق النلاة : على أنه ليس : )  أما قوله تعاىل و 

                                                 
 .157اآلية :  ،سورة النسا  1
 .26-25اآلية :  ،لواقعة سورة ا2
 .92سورة النسا ،اآلية:3
 .35، ص  03احملصول ، ج 4
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باستثنا  ، مث فسره البصريون بقوهلم : ولكن اتباع الظن ، و الكوفيون بقوهلم : سوى اتباع الظن " 
.1 

وحني رجعت إىل التفسري مل أجد اإلمام يتناول احلديث عن النفي و االستثنا  إال يف 
ة ، فهو عنده إما استثنا  متصل ويؤوله على داللة القصر ، أو استثنا  منقطع ويؤوله مواضع قليل

قوله  إىلعلى باب تأكيد املدح مبا يشبه الذم ، وكثريا ما كان جيمع بني الداللتني ، فنجده يعود 

 ىئ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ:تعاىل

 فيقول : قوله : ) إال خطأ ( فيه قوالن : 
 أنه استثنا  متصل و الذاهبون إىل هذا القول ذكروا وجوها :  القول ادأول :

ستثنا  ورد على طريق املعىن ، دأن قوله : ) وما كان ملؤمن أن يقتل اإلادأول : أن هذا 
 مؤمنا إال خطأ( معناه أنه يؤاخذ اإلنسان على القتل إال إذا كان القتل قتل خطأ فإنه ال يؤاخذ به.

صليح أيضا على ظاهر اللفظ ، و املعىن أنه ليس ملؤمن أن يقتل والثاين : أن االستثنا  
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إىل هذا القول ( أدركنا انه ال يتبىن هذا الرأي ، وأنه يرى كما يرى مجهور املفسرين أن االستثنا  
اآلية : منقطع ، كابن عطية الذي يقول يف هذا املوضوع : " قال مجهور املفسرين يف معىن هذه 

وما كان يف إذن اهلل ويف أمره للمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه ، مث استثىن استثنا  منقطعا ليس من 
 1ادأول ، وهو الذي تكون فيه " إال " مبعىن " لكن " و التقدير لكن اخلطأ قد يقع "

 -اكتفيت بذكر بعضها  ويف التفسري الكبري" احملصول " ، يف هذا غيض من فيض له نظائر
يف دراسة  الرازيإمنا أتوخى بيان طريقة  -دأين ال أهدف من هذه الدراسة إىل االستقصا  الشامل 

وحري بنا أن نذكر أنه  والنظر إىل معانيها املختلفة من خالل توجيهه للنصوص القرآنية، احلروف
تعانته بادأمثلة الواضلة ، املتداولة  عليه يف كتابه " احملصول " اسىنو يث الرازي مما حيسب لإلمام

على ألسنة العامة ، حىت يوضح املعىن ، ويكسب القارئ معرفة التفريق بني ادأساليب املختلفة ، 
 من رجل وعى الرتاث البالغي وأحسن مزجه بشخصيته ادأصولية. بارعةوهي طريقة تعليمية 

ره الرازي وما ذكره أبو احلسني كما أشري أين وجدت تشاهبا وأحيانا اتفاقا بني بعض ما ذك
قد ذلل وبو ب تلك املسائل -يف حمصوله–غري أن الرازي  احلروف، معاينالبصري من مسائل يف 

البصري من غموض وعمق حيث  "معتمد"سلسة على غري ما وجدهتا عليه يف  فجا ت واضلة،
املختلفة ويناقشها وقد ويعرض اآلرا   ويطرح ادأسئلة مث جيب عليها، ،كان البصري يفرع املسائل

 وقد يوجه البعض اآلخر توجيها منطقيا. يأخذ ببعضها،

                                                 
 .207ص،04احملرر الوجيز ،ج ،ابن عطية 1
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات من األعمال الذي يسر يل اجناز هذا البحث . ولعل  
من القضايا النحوية وخباصة تلك اليت هلا وسائج  االقرتابمما جيب التصريح به أنه ليس من السهل 

بالقرآن الكرمي واستنباط أحكامه . ولقد قادتنا رحلتنا العلمية مع احلرف إىل آماد بعيدة ، رحبت 
يف األوساط الثقافية فطوفت بيئات اللغويني و البالغيني و النجاة و املناطقة و املفسرين من 

 :نوردها كما يلي النتائج ااةمة ثحثنا هذا إىل مجموعة من األصوليني ، ومكنتنا من أن خنلص يف

أوال: يف املبحث الذي خيص حتديد حد احلرف وجدنا أن مجاعة من النحويني اتفقوا على  
أن احلرف هو األداة ، مث تفرقوا بعد ذلك فمنهم من حده بالكلمة ، ومنهم من قصر حتديد على 

قال هبا النجاة مبهمة ، غامضة أحيانا من قبيل قوهلم : وصف احلرف ، مما جعل هذه احلدود اليت 
 " احلرف ما ال يستغىن عن مجلة يقوم هبا "

وثالثة رابطة ، وأارى مفردة  أداةوقد ترادفت تسمياهتم للحرف فهي تارة حرف ، وثانية  - 
. ووسط ، وحىت على مستوى املعىن رأوا يف احلرف استقاللية تتحدد بالسياق ، أو عدم استقاللية 

 املتضاربة رأيت أن احلرف يتحدد مفهومه على أسس هي : اآلراءهذا اخلضم من 

 ./ الداللة اللغوية 1

 ./ الوظيفة النحوية2

 ./ البينة الصرفية3 

ومن مث حددت احلرف بأنه " هو الذي يؤثر يف غريه يف املعىن و العمل ، أو فيهما معا ،  
 وال يتأثر " . 

وجدنا أن االاتالف مل يكن بني  -املرتبط باحلروف  -النحوي وعلى مستوى املصطلح  -
وهو  -املدرستني " البصرة و الكوفة " فحسب بل كان أحيانا داال املدرسة الواحدة ، فاملريد 
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استخدم يف كتابه " املقتضب " بعض املصطلحات الكوفية وكذلك فعل  -النحو البصري املشهور 
 " حينما اتبع رأي " سيوبه " يف تعريف اهلمزة. إمام املدرسة الكوفية " الكساين 

وبتتبع أراء املدرستني يف حول عمل " حروف املعاين وتأثريها يف السياقات القرآنية ،  -
 وجدنا كذلك ااتالفا يعلله كل فريق باحلجة و الربهان. 

على الكرمي ثحروف املعاين من حيث النص  مفسريثانيا: قد تبني لنا مدى عناية القرآن 
 معا بتوضيح معانيها بدرجة تفوق ما ذكره النحاة أحيانا ولعل هذا راجع إىل شدة عنايتهم

النصوص الشرعية ، إضافة إىل أن طبيعة استعماالت حروف املعاين ال حتكمها قواعد حنوية معينة 
، وما الضوابط النحوية اليت ذكرها النحاة عن احلروف إال وصفا لوضع احلرف من االل ذكر 

روط معينة حتدد هذا املعىن أو ذاك . ومن هنا تربز احلاجة املاسة إىل الوقوف على هذه ش
الصحيح للحروف ال ميكن أن يتم إال من االل  فاالستعمالاالستعماالت وحصرها وفهمها ، 

 هو موجود يف هذه النصوص األصلية .  حماكاة ما

زا واسعا يف حقول النحوية بني الذي أاذ حي -ثالثا: إن القول جبواز تناوب حروف اجلر 
املدرستني ، و الذي مل يقتصر على املنظرين له من الكوفيني فحسب بل يشاركهم فيه أئمة 

، وهذا  االحتجاجالبصريني كاملربد ال يؤاذ على إطالقه بل هو مقصور على ما مسع يف عصور 
املعاين كحصر املعاين  يتطلب إجراء مزيد من الدراسات اليت تتناول اجلوانب املختلفة حلروف

 املوجودة وحصر املعاين اليت يشرتك فيها أكثر من حرف .

لطيفها و ما احتوت عليه من درر رابعا : بيانا ألثر حروف املعاين يف معرفة غامض املعاين و  
كان  وجدنا أن ما قدمه علماؤنا قدميا من أفكار و تنبيهات وجهود لغوية يف هذا اجملال نقائصو 

لواضح يف عرض املعطيات يف الدرس النحوي كما أن ااتالف التخصصات لدى القدماء هلا أثر ا
أثرى البحث اللغوي انطالقا من اعتمادها على مناهجها اخلاصة ، فاألصوليون مثال كان هلم 
حظهم يف البحث يف هذا اجملال وفق منظورهم القائم على اعتماد املعىن السياقي الذي يرتبط 
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ية و استنباط األحكام الشرعية ، وربط ذلك مبا احتوته كتب علم األصول من بالدالالت القرآن
قضايا ومباحث متعددة و متفرقة ولعلنا ال جنانب الصواب إذا اقلنا يف هذا املوضع أن ما حظيت 
به حروف العربية ولغتها من دراسة يف اجلانب املعنوي كان من إجناز األصوليني على اعتبار أن 

للغة كان منصبا على القرآن الكرمي وسياقاته اللغوية الستنباط أحكامه واستجالء هدف دراستهم ا
معانيه ، األمر الذي جيعل ثحوثهم أكثر دقة و أقرب إلدراك احلقائق اللغوية. وبعد فهذه مثرة 

 جهدي ، فإن أصبت فمن اهلل ، وإن أاطأت فمن نفسي ومن الشيطان. 

 والحمد هلل رب العالمين.
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﴾ُثمه َيَتَولهى َفَريٌق َمْنُهْم َوُهْم ُمْعَرُضونَ   

﴾َقاَلْت َربِّ َإنِّي َوَضْعُتَها ُأنَثى ﴿ 36 آل عمران 148  

﴾َواسُْجَدي َواْرَكَعي ﴿ 43 آل عمران 263  

178-

191 
﴾َقاَل َمْن َأْنَصاَري َإَلى ّللاهَ  ﴿ 52 آل عمران  

ُقْل َيا َأْهَل اْلَكَتابَ َتَعاَلْوْا َإَلى َكَلَمٍة ﴿ 64 آل عمران 02

سََواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأَله َنْعُبَد َإَله ّللاهَ َوَلَ 

ُنشَْركَ َبَه شَْيًئا َوَلَ َيتهخََذ َبْعُضَنا َبْعضًا 

﴾َأْرَباًبا مِّن ُدونَ ّللاهَ   

ُقْل َإنه اْلُهَدى ُهَدى ّللاهَ َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد َمْثَل  ﴿ 73 آل عمران 48

﴾َما ُأوَتيُتمْ   

َوَمْن َأْهَل اْلَكَتابَ َمْن َإْن َتْأَمْنُه َبَقْنَطاٍر  ﴿ 75 آل عمران 182

ُيَؤدَِّه َإَلْيكَ َوَمْنُهْم َمْن َإْن َتْأَمْنُه َبَديَناٍر َل 

﴾ُيَؤدَِّه َإَلْيكَ   

َمْنُكْم ُأمهٌة َيْدُعوَن َإَلى اْلخَْيَر  َوْلَتُكنْ  ﴿ 104 آل عمران 186

َوَيْأُمُروَن َباْلَمْعُروفَ َوَيْنَهْوَن َعنَ اْلُمْنَكَر 

﴾َوُأوَلَئكَ ُهُم اْلُمْفَلُحونَ   

ُكنُتْم َخْيَر ُأمهٍة ُأْخَرَجْت َللنهاسَ َتْأُمُروَن  ﴿ 110 آل عمران 186

﴾َباْلَمْعُروفَ َوَتْنَهْوَن َعنَ اْلُمنَكرَ   

73-182 َوَلَقْد َنَصَرُكُم ّللاهُ َبَبْدٍر َوَأنُتْم َأَذلهٌة َفاتهُقوْا ﴿ 123 آل عمران 

﴾ّللاهَ َلَعلهُكْم َتشُْكُروَن   

َوَما ُمَحمهٌد َإَله َرسُوٌل َقْد َخَلْت َمْن َقْبَلَه  ﴿ 144 آل عمران 161

الرُّسُُل َأَفَإْن َماَت َأْو ُقَتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى 

﴾...َأْعَقاَبُكمْ   

﴾َفَبَما َرْحَمٍة َمَن ّللاهَ َلْنَت َلُهمْ  ﴿ 159 آل عمران 42-36  

﴾َعَلى اْلَغْيبَ َوَما َكاَن ّللاهُ َلُيْطَلَعُكْم  ﴿ 179 آل عمران 56  

﴾ َواتهُقوْا ّللاهَ َلَعلهُكْم ُتْفَلُحونَ  ﴿ 200 آل عمران 202  
 

 
َوَلَ ُتْؤُتوْا السَُّفَهاء َأْمَواَلُكُم الهَتي َجَعَل  ﴿ 05 النساء 265

﴾ّللاهُ َلُكْم َقَيامًا َواْرُزُقوُهْم َفيَها َواْكسُوُهمْ   
 
 

 
98-192-

204 
َإنهَما التهْوَبُة َعَلى ّللاهَ َللهَذيَن َيْعَمُلوَن ﴿ 17 النساء

السَُّوَء َبَجَهاَلٍة ُثمه َيُتوُبوَن َمن َقَريبٍ 

﴾َفُأْوَلـَئكَ َيُتوُب ّللاهُ َعَلْيَهمْ   
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22-282-

284 
َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم َباْلَباَطَل َإَله  َلَ  ﴿ 29 النساء

﴾َأن َتُكوَن َتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكمْ   
﴾ُيَحرُِّفوَن اْلَكَلَم َعْن َمَواَضَعهَ  ﴿ 46 النساء   

﴾َيا َلْيَتَني ُكْنُت َمَعُهمْ  ﴿ 73 النساء 143  

﴾اْلَمْوتُم كُ َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدَركْ ﴿ 78 النساء 80  

 
﴾َوَكَفى َباّلِلهَ شََهيًدا ﴿ 79 النساء 183  

263-

282-

283 

َوَما َكاَن َلُمْؤَمنٍ َأن َيْقُتَل ُمْؤَمًنا َإَله َخَطًئا ﴿ 92 النساء

َوَمن َقَتَل ُمْؤَمًنا َخَطًئا َفَتْحَريُر َرَقَبٍة 

﴾مُّْؤَمَنةٍ   
ّللاهُ اْلُمَجاَهَديَن َبَأْمَواَلَهْم َوَأْنُفَسَهْم  َفضهلَ  ﴿ 95 النساء 99

َعَلى اْلَقاَعَديَن َدَرَجًة َوُكَلا َوَعَد ّللاهُ اْلُحسَْنى 

َوَفضهَل ّللاهُ اْلُمَجاَهَديَن َعَلى اْلَقاَعَديَن َأْجًرا 

﴾َعَظيًما  
﴾ظهنِّ َما َلُهم َبَه َمْن َعْلٍم َإَله اتَِّباَع ال ﴿ 157 النساء 283  

﴾َوَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم َإَلى َأْمَواَلُكمْ  ﴿ 175 النساء 179  

50-191-

230-

231-

268 

َيا َأيَُّها الهَذيَن آَمُنوْا َإَذا ُقْمُتْم َإَلى  ﴿ 06 المائدة

الصهَلَة فاْغَسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيَدَيُكْم َإَلى 

﴾اْلَمَراَفَق َواْمسَُحوْا َبُرُؤوَسُكمْ   

﴾ُيَحرُِّفوَن اْلَكَلَم َعْن َمَواَضَعهَ  ﴿ 13 المائدة 22  

َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن َمْثَل َهَذا اْلُغَرابَ  ﴿ 31 المائدة 51

﴾َفُأَواَريَ سَْوَأَة َأخَي  
 

241-

263 
َإنهَما َجَزاء الهَذيَن ُيَحاَرُبوَن ّللاهَ َوَرسُوَلُه ﴿ 33 المائدة

َوَيسَْعْوَن َفي اْلَْرَض َفسَاًدا َأن ُيَقتهُلوْا َأْو 

َأْرُجُلُهم مِّْن خَلفٍ ُيَصلهُبوْا َأْو ُتَقطهَع َأْيَديَهْم وَ 

َأْو ُينَفْوْا َمَن اْلَْرَض َذَلكَ َلُهْم خَْزيٌ َفي 

الدُّْنَيا َوَلُهْم َفي اآلخََرَة َعَذاٌب َعَظيٌم  َإَله 

﴾الهَذيَن َتاُبوْاَمن َقْبلَ   
247-

263 
﴾َوالسهاَرُق َوالسهاَرَقةُ  ﴿ 38 المائدة  

﴾َأْن ُتَصيَبَنا َداَئَرةٌ  َيُقوُلوَن َنخْشَى ﴿ 52 المائدة 47  

َأَذلهٍة َعَلى اْلُمْؤَمَنيَن َأَعزهٍة َعَلى  ﴿ 54 المائدة 271

﴾اْلَكاَفَرينَ   
﴾َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهونَ  ﴿ 91 المائدة 136  
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 ُقل َله َيسَْتَوي اْلخََبيُث َوالطهيُِّب َوَلْو َأْعَجَبكَ ﴿ 100 المائدة 124

﴾ َكْثَرُة اْلخََبيثَ   
َإْن ُتَعذِّْبُهْم َفَإنهُهْم َعَباُدكَ َوَإْن َتْغَفْر َلُهْم  ﴿ 118 المائدة 167

﴾َفَإنهكَ َأْنَت اْلَعَزيُز اْلَحَكيمُ   
 
 

َوَلْو َنزهْلَنا َعَلْيكَ َكَتاًبا َفي َقْرَطاسٍ َفَلَمسُوُه  07 األنعام 163

 َبَأْيَديَهمْ 
53-144 َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َوَلَ ُنَكذَِّب َبآَياتَ  َفَقاُلواْ  ﴿ 27 األنعام 

 َربَِّنا َوَنُكوَن َمَن 

﴾اْلُمْؤَمَنينَ   
﴾َقْد َنْعَلُم َإنهُه َلَيْحُزُنكَ الهَذي َيُقوُلونَ  ﴿ 33 األنعام 151  

ُقْل َأَرَأْيُتْم َإْن َأَخَذ ّللاهُ سَْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم  ﴿ 46 األنعام 141

َوَخَتَم َعَلى ُقُلوَبُكْم َمْن َإَلٌه َغْيُر ّللاهَ َيْأَتيُكْم 

﴾َبَه اْنُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآلََياتَ ُثمه ُهْم َيْصَدُفونَ   
﴾َللهَذي َفَطَر السهَماَواتَ َواْلَْرضَ  َوجهْهُت َوْجَهيَ  ﴿ 79 األنعام 273  

﴾َوَجَعُلوْا ّلِلَهَ شَُرَكاء اْلجَنه  ﴿ 100 األنعام 257  

َذَلُكُم ّللاهُ َربُُّكْم َل َإَلـَه َإَله ُهَو َخاَلُق ُكلِّ  ﴿ 102 األنعام 257

﴾شَيٍْء َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ شَيٍْء َوَكيلٌ   
َوَكَذَلكَ ُنَصرُِّف اآلََياتَ َوَلَيُقوُلوا َدَرسَْت  ﴿ 105 األنعام 201

﴾َوَلُنَبيَِّنُه َلَقْوٍم َيْعَلُمونَ   
 

َوَكَذَلكَ َزيهَن َلَكَثيٍر مَِّن اْلُمشَْرَكيَن َقْتَل  ﴿ 237 األنعام 200

َلُيْرُدوُهْم َوَلَيْلَبسُوْا  َأْوَلََدَهْم شَُرَكآُؤُهمْ 

َعَلْيَهْم َديَنُهْم َوَلْو شَاء ّللاهُ َما  َفَعُلوُه 

﴾َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُرونَ   
َقاَل اْدُخُلوا َفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت َمْن َقْبَلُكْم ﴿ 38 األعراف 184

َمَن اْلجَنِّ َواْلَْْنسَ َفي النهاَر ُكلهَما َدَخَلْت ُأمهٌة 

َلَعَنْت ُأْخَتَها َحتهى َإَذا ادهاَرُكوا َفيَها 

َجَميًعا َقاَلْت ُأْخَراُهْم ْلُوَلُهْم َربهَنا َهُؤَلَء 

َأَضلُّوَنا َفَآَتَهْم َعَذاًبا َضْعًفا َمَن النهاَر َقاَل 

﴾َلُكلٍّ َضْعٌف َوَلَكْن َل َتْعَلُمونَ   
﴾َلْوَل َأْن َهَداَنا ّللاهُ  َوَما ُكنها َلَنْهَتَديَ  ﴿ 43 األعراف 155  

َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحقاا َقاُلوا  ﴿ 44 األعراف 34

﴾َنَعْم   
134-

138 
َفَهل لهَنا َمن  ......َيْوَم َيْأَتي َتْأَويُلهُ ﴿ 53 األعراف

﴾شَُفَعاء  
َمْهَما َتْأَتَنا َبَه َمْن َآَيٍة  َوَقاُلوا ﴿ 132 األعراف 109
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﴾َلَتسَْحَرَنا َبَها َفَما َنْحُن َلكَ َبُمْؤَمَنينَ   
﴾َقاَل َربِّ َأَرَني َأنُظْر َإَلْيكَ َقاَل َلن َتَراَني ﴿ 143 األعراف 279  

262-

263 
﴾َوُقوُلوْا حَطهٌة َواْدُخُلوْا اْلَباَب سُجهًدا ﴿ 161 األعراف  

َوَإْذ َأَخَذ َربُّكَ َمْن َبَني َآَدَم َمْن ُظُهوَرَهْم ﴿ 172 األعراف 132

ُذرِّيهَتُهْم َوَأشَْهَدُهْم َعَلى َأْنُفَسَهْم َأَلسُْت َبَربُِّكْم 

َقاُلوا َبَلى شََهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم 

﴾اْلَقَياَمَة َإنها ُكنها َعْن َهَذا َغاَفَلينَ   
﴾َزَغنهكَ َمَن الشهْيَطانَ َنْزغٌ َوَإمها َينْ  ﴿ 200 األعراف 155  

َكَما َأْخَرَجكَ َربُّكَ َمْن َبْيَتكَ َباْلَحقِّ َوَإنه  ﴿ 05 األنفال 67

﴾ َفَريًقا َمَن اْلُمْؤَمَنيَن َلَكاَرُهونَ   
﴾ َوَلَيْرَبَط َعَلى ُقُلوَبُكْم َوُيَثبَِّت َبَه اْلَْقَدامَ  ﴿ 11 األنفال 271  

﴾ َإْن َتتهُقوا ّللاهَ َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا ﴿ 29 األنفال 88  

﴾َوَإَذا ُتْتَلى َعَلْيَهْم َآَياُتَنا َقاُلوا ﴿ 31 األنفال 125  

َلْوَل َكَتاٌب َمَن ّللاهَ سََبَق َلَمسهُكْم َفيَما َأَخْذُتْم  ﴿ 68 األنفال 184

﴾َعَذاٌب َعَظيمٌ   
﴾َكَرَه اْلَكاَفُرونَ  َوَلوْ ....﴿ 32 التوبة 124  

﴾َوَلْو َكَرَه اْلُمشَْرُكونَ ...﴿ 33 التوبة 124  

﴾َإنها َإَلى َربَِّنا َراَغُبونَ  ﴿ 59 التوبة 177  

الصهَدَقاُت َلْلُفَقَراء َواْلَمسَاَكينَ  َإنهَما ﴿ 60 التوبة 266

َواْلَعاَمَليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلهَفَة ُقُلوُبُهْم َوَفي 

الرَِّقابَ َواْلَغاَرَميَن َوَفي سََبيَل ّللاهَ َواْبنَ 

﴾السهَبيلَ   
﴾ُأوَلَئكَ سََيْرَحُمُهُم ّللاهُ  ﴿ 71 التوبة 156  

﴾التهْوَبَة َعْن َعَباَدهَ ُهَو َيْقَبُل  ﴿ 104 التوبة 192  

َلَمسْجٌَد ُأسِّسَ َعَلى التهْقَوى َمْن َأوهَل َيْوٍم  ﴿ 108 التوبة 108

َأَحقُّ َأْن َتُقوَم َفيَه َفيَه َرَجاٌل ُيحَبُّوَن َأْن 

﴾َيَتَطههُروا َوّللاهُ ُيحَبُّ اْلُمطههَِّرينَ   
﴾َبَأنُفَسَهْم َعن نهْفَسهَ  َوَلَ َيْرَغُبواْ  ﴿ 120 التوبة 178  

َما َيُكوُن َلي َأْن ُأَبدَِّلُه َمْن َتْلَقاَء َنْفَسي  ﴿ 15 يونس 121

﴾َإْن َأتهَبُع َإَله َما ُيوَحى َإَليه   
َيْبَدُأ اْلخَْلَق ُثمه  شَُرَكاَئُكْم َمنْ َهْل َمْن  ﴿ 34 يونس 136

﴾ُيَعيُدهُ   
﴾...َفَإَلْيَنا َمْرجَُعُهْم ُثمه ّللاهُ شََهيدٌ  ...﴿ 46 يونس 227  
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﴾َوَأْخَبُتوا َإَلى َربَِّهمْ  ﴿ 23 هود 180  

﴾َوَأْهَلكَ َإَله َمن سََبَق َعَلْيَه اْلَقْولُ  ...﴿ 40 هود 273  

َقاَل َيا ُنوُح َإنهُه َلْيسَ َمْن َأْهَلكَ َإنهُه َعَمٌل  ﴿ 46 هود 214

﴾َغْيُر َصاَلحٍ   
َيا شَُعْيُب َأَصَلُتكَ َتْأُمُركَ َأْن َنْتُركَ َما  ﴿ 87 هود 140

َيْعُبُد َآَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل َفي َأْمَواَلَنا َما 

﴾َنشَاءُ   
﴾َإنِّي َلَيْحُزُنَني َأْن َتْذَهُبوا َبهَ  ﴿ 13 يوسف 121  

﴾َإْن َكاَن َقَميُصُه ُقده َمْن ُقُبٍل َفَصَدَقتْ  ﴿ 26 يوسف 88  

َما َهَذا َبشًَرا َإْن ... َفَلمها َرَأْيَنُه َأْكَبْرَنهُ  ﴿ 31 يوسف 212

﴾َهَذا َإَله َمَلكٌ َكَريمٌ   
﴾َلُيسَْجَننه َوَلَيُكوَنْن َمَن الصهاَغَرينَ  ﴿ 32 يوسف 152  

﴾ َوَإَله َتْصَرْف َعنِّي َكْيَدُهنه َأْصُب َإَلْيَهنه  ﴿ 33 يوسف 88  

﴾َفَلْن َأْبَرَح اْلَْرضَ َحتهىَ َيْأَذَن َلي َأَبي ﴿ 80 يوسف 57  

َقاَل َهْل َعَلْمُتْم َما َفَعْلُتْم َبُيوسَُف َوَأخَيَه  ﴿ 89 يوسف 141

﴾َإْذ َأْنُتْم َجاَهُلونَ   
135-

148 
ْلَنَت ُيوسُُف َقاَل َأَنْا ُيوسُُف  َقاُلوْا َأَإنهكَ ﴿ 90 يوسف

َوَهـَذا َأخَي َقْد َمنه ّللاهُ َعَلْيَنا َإنهُه َمن َيتهَق 

﴾َوَيْصَبْر َفَإنه ّللاهَ َلَ ُيَضيُع َأْجَر اْلُمْحَسَنيَن   
﴾َيُمرُّوَن َعَلْيَها ﴿ 105 يوسف 182  

﴾َأَفَلْم َيَسيُروا َفي اْلَْرَض  ﴿ 109 يوسف 81  

َخْلَفَه  َلُه ُمَعقَِّباٌت َمْن َبْينَ َيَدْيَه َوَمنْ  ﴿ 11 الرعد 187

﴾َيْحَفُظوَنُه َمْن َأْمَر ّللاهَ   
﴾َيْحَفُظوَنُه َمْن َأْمَر ّللاهَ  ﴿ 12 الرعد 185  

ُقْل َهْل َيسَْتَوي اْلَْعَمى َواْلَبَصيُر َأْم َهْل  ﴿ 16 الرعد 135

﴾َتسَْتَوي الظُُّلَماُت َوالنُّورُ   
185-

191 
﴾َفَردُّوا َأْيَدَيُهْم َفي َأْفَواَهَهمْ  ﴿ 09 إبراهيم  

﴾َوَجَعُلوا ّلِلَهَ َأْنَداًدا َلُيَضلُّوا َعْن سََبيَلهَ  ﴿ 30 إبراهيم 199  

﴾ُرَبَما َيَودُّ الهَذيَن َكَفُروا ﴿ 02 الحجر 115  

236-

282 
31-30 الحجر { َإَله 30َأْجَمُعوَن }َفسََجَد اْلَمآلَئَكُة ُكلُُّهْم ﴿ 

﴾َإْبَليسَ   
َلَيْكُفُروا َبَما َآَتْيَناُهْم َفَتَمتهُعوا َفسَْوَف  ﴿ 55 النحل 122

﴾َتْعَلُمونَ   
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﴾َتاّلِلهَ َلُتسَْأُلنه َعمها ُكْنُتْم َتْفَتُرونَ  ﴿ 56 النحل 124  

94-107-

108 
سُْبَحاَن الهَذي َأسَْرى َبَعْبَدَه َلْيَل َمَن  ﴿ 01 اإلسراء

﴾اْلَمسْجََد اْلَحَراَم َإَلى اْلَمسْجََد اْلَْقَصى  
َوَقاُلوا َأَئَذا ُكنها َعَظاًما َوُرَفاًتا َأَئنها  ﴿ 49 اإلسراء 142

﴾َلَمْبُعوُثوَن َخْلًقا َجَديًدا  
َأْصَحاَب اْلَكْهفَ َوالرهَقيَم  َأْم َحَسْبَت َأنه  ﴿ 09 الكهف 140

﴾َكاُنوا َمْن َآَياَتَنا َعَجًبا  
َإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ السهَماَواتَ  ﴿ 14 الكهف 57

﴾َواْلَْرَض َلن نهْدُعَو َمن ُدوَنَه َإَلًها  
َبالهَذي َخَلَقكَ َمْن ُتَرابٍ ُثمه َمْن  َأَكَفْرتَ  ﴿ 37 الكهف 139

﴾ُنْطَفٍة ُثمه سَوهاكَ َرُجَلً   
﴾َل َأْبَرُح َحتهى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْينَ  ﴿ 60 الكهف 56  

َفانَطَلَقا َحتهى َإَذا َرَكَبا َفي السهَفيَنَة  ﴿ 71 الكهف 201

َخَرَقَها َقاَل َأَخَرْقَتَها َلُتْغَرَق َأْهَلَها َلَقْد 

﴾جَْئَت شَْيًئا َإْمًرا  
نهَما ُقْل َإنهَما َأَنا َبشٌَر َمْثُلُكْم ُيوَحى َإَليه أَ ﴿ 110 الكهف 68

 ﴾َإَلُهُكْم َإَلٌه َواحَد
 

﴾َلْيَتَني َمتُّ َقْبَل َهَذا َيا ﴿ 23 مريم 144  

﴾َوُهزِّي َإَلْيكَ  ﴿ 25 مريم 98  

57-124-

155 
 

َفَإمها َتَرَينه َمَن اْلَبشََر َأَحًدا َفُقوَلي َإنِّي ﴿ 26 مريم

َنَذْرُت َللرهْحَمنَ َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَيْوَم 

﴾َإنَسياا   
﴾َإنِّي َعْبُد ّللاهَ َآَتاَنيَ اْلَكَتابَ  ﴿ 30 مريم 67  

 
﴾ َأَراَغٌب َأنَت َعْن آَلَهَتي َيا َإْبراَهيمُ  ﴿ 46 مريم 178  

﴾الرهْحَمُن َعَلى اْلَعْرشَ اسَْتَوى ﴿ 05 طه 257  

﴾َإنهكَ َباْلَواَد اْلُمَقدهسَ ُطًوى ﴿ 12 طه 182  

َليًِّنا َلَعلهُه َيَتَذكهُر َأْو  َفُقوَل َلُه َقْوَلً  ﴿ 44 طه 74

﴾َيخْشَى   
﴾  63 طه 68 َإْن َهَذانَ َلسَاحََرانَ  ﴿  

170-

183-

187-

203 

َقاَل َآَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن َآَذَن َلُكْم َإنهُه ﴿ 71 طه

َلَكَبيُرُكُم الهَذي َعلهَمُكُم السِّْحَر َفَلَُقطَِّعنه 

َمْن خَلفٍ َوْلَُصلَِّبنهُكْم َفي  َأْيَدَيُكْم َوَأْرُجَلُكمْ 

ُجُذوَع النهخَْل َوَلَتْعَلُمنه َأيَُّنا َأشَدُّ َعَذاًبا 

﴾َوَأْبَقى  
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49-57 َقاُلوا َلن نهْبَرَح َعَلْيَه َعاَكَفيَن َحتهى َيْرجََع  ﴿ 91 طه 

﴾َإَلْيَنا ُموسَى  
َإَلْيَه الشهْيَطاُن َقاَل َيا َآَدُم َهْل  َفَوسَْوسَ  ﴿ 120 طه 212

﴾َأُدلُّكَ َعَلى شََجَرَة اْلخُْلَد َوُمْلكٍ َل َيْبَلى  
َفسََتْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصَِّراَط السهَويِّ َوَمنَ  ﴿ 135 طه 122

﴾اْهَتَدى  
َأَفَإْن َمته َما َجَعْلَنا َلَبشٍَر َمْن َقْبَلكَ اْلخُْلَد ﴿ 34 األنبياء 161

﴾َفُهُم اْلخَاَلُدونَ   
﴾َأْنَت َفَعْلَت َهَذا َبَآَلَهَتَنا َيا َإْبَراَهيمُ ﴿ 62 األنبياء 141  

﴾َوَأْدَخْلَناُه َفي َرْحَمَتَنا ﴿ 75 األنبياء 194  
 
 

َكذهُبوا  َوَنَصْرَناُه َمَن اْلَقْوم َ الهَذينَ  ﴿ 77 األنبياء 186

َبآَياَتَنا َإنهُهْم َكاُنوا َقْوَم سَْوٍء َفَأْغَرْقَناُهْم 

﴾َأْجَمَعينَ   
َوسَخهْرَنا َمَع َداُووَد اْلجََباَل ُيسَبِّْحَن  ﴿ 79 األنبياء 273

﴾َوالطهْيَر َوُكنها َفاَعَلينَ   
َإنه َزْلَزَلَة  َيا َأيَُّها النهاسُ اتهُقوا َربهُكمْ  ﴿ 01 الحج 147

﴾السهاَعَة شَيٌْء َعَظيمٌ   
َوَمَن النهاسَ َمْن َيْعُبُد ّللاهَ َعَلى َحْرفٍ َفَإْن  ﴿ 11 الحج 21

َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنه َبَه َوَإْن َأَصاَبْتُه َفْتَنٌة 

﴾اْنَقَلَب َعَلى َوْجَهَه َخَسَر الدُّْنَيا َواآلَخََرةَ   
﴾َوَإْذ َبوهْأَنا ْلََْبَراَهيَم َمَكاَن اْلَبْيتَ  ﴿ 26 الحج 194  

109-

187-

267 

﴾َفاْجَتَنُبوا الرِّْجسَ َمَن اْلَْوَثانَ  ﴿ 30 الحج  

َأَفَلْم َيَسيُروا َفي اْلَْرَض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب  ﴿ 46 الحج 51

﴾َيْعَقُلوَن َبَها  
﴾َل َتْعَمى اْلَْبَصارُ  َفَإنهَها ﴿ 47 الحج 148  

51-140 َأَلْم َتَر َأنه ّللاهَ َأْنَزَل َمَن السهَماَء َماًء  ﴿ 63 الحج 

﴾َفُتْصَبُح اْلَْرضُ ُمخَْضرهةً   
َوَإَذا ُتْتَلى َعَلْيَهْم َآَياُتَنا َبيَِّناتٍ َتْعَرُف  ﴿ 72 الحج 125

﴾َفي ُوُجوَه الهَذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكرَ   
َيا َأيَُّها الهَذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا ﴿  77 الحج 226

﴾...َواسُْجُدوا  
﴾َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤَمُنونَ  ﴿ 01 المؤمنون 151  

﴾َوَعَلْيَها َوَعَلى اْلُفْلكَ ُتْحَمُلونَ  ﴿ 22 المؤمنون 97  
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82-81 المؤمنون 213 ( 81َبْل َقاُلوا َمْثَل َما َقاَل اْلَوهُلوَن ) ﴿ 

َقاُلوا َأَئَذا َمْتَنا َوُكنها ُتَراًبا َوَعَظاًما 

﴾ َأَئنها َلَمْبُعوُثونَ   
﴾يالزهاَنَيُة َوالزهانَ  ﴿ 02 النور 263  

05-04 النور 239 َيْرُموَن اْلُمْحَصَناتَ ُثمه َلْم َيْأُتوا  َوالهَذينَ ﴿ 

َبَأْرَبَعَة شَُهَداء َفاْجَلُدوُهْم َثَماَنيَن َجْلَدًة َوَل 

َتْقَبُلوا َلُهْم شََهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلَئكَ ُهُم 

﴾{ َإَله الهَذيَن َتاُبوا4اْلَفاَسُقوَن }  

َفْضُل ّللاهَ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َفي الدُّْنَيا  َوَلْوَلَ  ﴿ 14 النور 184

َواآلَخََرَة َلَمسهُكْم َفي َما َأَفْضُتْم َفيَه َعَذاٌب 

﴾َعَظيمٌ   
﴾َوْلَيْضَرْبَن َبخُُمَرَهنه َعَلى ُجُيوَبَهنه  ﴿ 31 النور 192  

 
ُكله َدابهٍة َمْن َماٍء َفَمْنُهْم َمْن َيْمَشي  َخَلقَ  ﴿ 45 النور 108

َعَلى َبْطَنَه َوَمْنُهْم َمْن َيْمَشي َعَلى َرْجَلْينَ 

﴾َوَمْنُهْم َمْن َيْمَشي َعَلى َأْرَبعٍ   
﴾َقْد َيْعَلُم َما َأْنُتْم َعَلْيهَ  ﴿ 64 النور 151  

َخْيٌر َأْم َجنهُة اْلخُْلَد الهَتي ُوَعَد  ُقْل َأَذَلكَ  ﴿ 15 الفرقان 142

﴾اْلُمتهُقونَ   
﴾َوَيْوَم َتشَقهُق السهَماُء َباْلَغَمامَ  ﴿ 25 الفرقان 181  

﴾َفاسَْأْل َبَه َخَبيًرا ﴿ 59 الفرقان 181  

َإنهُه َلَكَبيُرُكُم الهَذي َعلهَمُكُم السِّْحَر َفَلسَْوَف  ﴿ 49 الشعراء 123

﴾َتْعَلُمونَ   
-132 الشعراء 213

133-134  
( 132َواتهُقوا الهَذي َأَمدهُكْم َبَما َتْعَلُموَن ) ﴿

﴾( َوَجنهاتٍ َوُعُيونٍ 133َأَمدهُكْم َبَأْنَعاٍم َوَبَنيَن )  

﴾َليَ َل َأَرى اْلُهْدُهدَ  َما ﴿ 23 النمل 138  

﴾َل َتخَاَفي َوَل َتْحَزَني ﴿ 07 القصص 87  

197-

199-

200 

َفاْلَتَقَطُه آُل َفْرَعْوَن َلَيُكوَن َلُهْم َعُدواا  ﴿ 08 القصص

َوَحَزًنا َإنه َفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا 

﴾َخاَطَئينَ   
﴾َواْضُمْم َإَلْيكَ َجَناَحكَ  ﴿ 32 القصص 98  

﴾َوْيَكَأنهُه َل ُيْفَلُح اْلَكاَفُرونَ  ﴿ 82 القصص 103  

َأَحَسَب النهاسُ َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا  ﴿ 02 العنكبوت 137

﴾ آَمنها  
-02-01 الروم 101 ( َفي َأْدَنى اْلَْرَض 2( ُغَلَبتَ الرُّوُم )1الم ) ﴿

( َفي َبْضَع 3َوُهْم َمْن َبْعَد َغَلَبَهْم سََيْغَلُبوَن )
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03-04 ﴾ َسَنينَ    

َوَلَئْن َأْرسَْلَنا َريًحا َفَرَأْوُه ُمْصَفراا َلَظلُّوا  ﴿ 75 الروم 164

﴾ َمْن َبْعَدَه َيْكُفُرونَ   
َفي اْلَْرَض َمْن شََجَرٍة َأْقَلٌم َواْلَبْحُر  َأنهَما ﴿ 27 لقمان 163

َيُمدُُّه َمْن َبْعَدَه سَْبَعُة َأْبُحٍر َما َنَفَدْت َكَلَماُت 

﴾ّللاهَ   
﴾َفَلمها َقَضى َزْيٌد مِّْنَها َوَطًرا َزوهْجَناَكَها ﴿ 37 األحزاب 270  

َما َيَلُج َفي اْلَْرَض َوَما َيخُْرُج َمْنَها  َيْعَلمُ  ﴿ 02 سبأ 266

﴾َوَما َينَزُل َمَن السهَماء َوَما َيْعُرُج َفيَها  
﴾َيا جََباُل َأوَِّبي َمَعُه َوالطهْيرَ  ﴿ 10 سبأ 273  

َوَإنها َأْو َإيهاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو َفي َضَلٍل  ﴿ 24 سبأ 204

﴾ُمَبينٍ   
﴾َأْنُتْم َلُكنها ُمْؤَمَنينَ  َلْوَلَ  ﴿ 31 سبأ 166  

﴾ ُأوَلي َأْجَنَحٍة مهْثَنى َوُثَلَث َوُرَباعَ  ﴿ 01 فاطر 225  

02-01 يس 110 ﴾ ( َواْلُقْرَآنَ اْلَحَكيمَ 1يس ) ﴿   

َوسََواٌء َعَلْيَهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنَذْرُهْم  ﴿ 10 يس 133

﴾َل ُيْؤَمُنونَ   
21-20 يس 213 َوَجاَء َمْن َأْقَصى اْلَمَديَنَة َرُجٌل َيسَْعى َقاَل  ﴿ 

( اتهَبُعوا 20َيا َقْوَم اتهَبُعوا اْلُمْرسََليَن )

﴾َمْن َل َيسَْأُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدونَ   
﴾َيا َلْيَت َقْوَمي َيْعَلُمونَ  ﴿ 26 يس 144  

﴾ُكلٌّ َلمها َجَميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُرونَ  َإنْ  ﴿ 32 يس 87  

﴾َأَتْدُعوَن َبْعَل َوَتَذُروَن َأْحسََن اْلخَاَلَقينَ  ﴿ 25 الصافات 139  

﴾َوَإنهُكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْيَهْم ُمْصَبحَيَن َوَباللهْيلَ  ﴿ 137 الصافات 182  

﴾َفَنَبْذَناُه َباْلَعَراَء َوُهَو سََقيمٌ  ﴿ 145 الصافات 183  

﴾َبْل َلمها َيُذوُقوا َعَذابَ  ﴿ 08 ص 83  

﴾َفسَخهْرَنا َلُه الرِّيَح َتْجَري َبَأْمَرهَ  ﴿ 36 ص 273  

َخَلَقُكم مِّن نهْفسٍ َواحََدٍة ُثمه َجَعَل َمْنَها  ﴿ 06 الزمر 229

﴾َزْوَجَها  
﴾َأَلْيسَ ّللاهُ َبَكافٍ َعْبَدهُ  ﴿ 36 الزمر 135  

﴾َوَأَنيُبوا َإَلى َربُِّكْم َوَأسَْلُموا َلهُ  ﴿ 54 الزمر 168  

﴾ُيْلَقي الرُّوَح َمْن َأْمَرهَ  ﴿ 15 غافر 185  

﴾ُقْرآًنا َعَرَبياا لَِّقْوٍم َيْعَلُمونَ  ...﴿ 03 فصلت 260  
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﴾َلْيسَ َكَمْثَلَه شَيٌْء َوُهَو السهَميُع اْلَبَصيرُ  ﴿ 11 الشورى 102  

﴾ َهْل َإَلى َمَردٍّ َمْن سََبيلٍ  ﴿ 44 الشورى 134  

َوَتَراُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها َخاَشَعيَن َمَن الذُّلِّ ﴿ 45 الشورى 185

َيْنُظُروَن َمْن َطْرفٍ َخَفيٍّ َوَقاَل الهَذيَن َآَمُنوا 

اْلخَاَسَريَن الهَذيَن َخَسُروا َأْنُفسَُهْم َإنه 

َوَأْهَليَهْم َيْوَم اْلَقَياَمَة َأَل َإنه الظهاَلَميَن 

﴾َفي َعَذابٍ ُمَقيمٍ   
﴾ َوَإْن ُكلُّ َذَلكَ َلمها َمَتاُع اْلَحَياَة الدُّْنَيا ﴿ 35 الزخرف 83  

﴾ َلَيْقَض َعَلْيَنا َربُّكَ  ﴿ 77 الزخرف 84  

﴾َفَقْد َجاَء َأشَْراُطَها ﴿ 18 محمد 157  

﴾َيسَْتْبَدْل َقْوًما َغْيَرُكمْ  ﴿ 38 محمد 277  

﴾َوَلْوَل َرَجاٌل ُمْؤَمُنوَن َوَنسَاءٌ  ﴿ 25 الفتح 44  
 
 

﴾َإْن َجاَءُكْم َفاَسٌق َبَنَبٍأ َفَتَبيهُنوا...﴿ 06 الحجرات 158  

﴾...ُيَطيُعُكْم َفي َكَثيٍر َمَن اْلَْمَر َلَعَنتُّمْ  َلوْ  ﴿ 07 الحجرات 165  

213-

276-

277 

َوَإن َطاَئَفَتانَ َمَن اْلُمْؤَمَنيَن اْقَتَتُلوا ﴿ 09 الحجرات

َفَأْصَلُحوا َبْيَنُهَما َفَإن َبَغْت َإْحَداُهَما َعَلى 

اْلُْخَرى َفَقاَتُلوا الهَتي َتْبَغي َحتهى َتَفيَء َإَلى 

ّللاهَ َفَإن َفاءْت َفَأْصَلُحوا َبْيَنُهَما َباْلَعْدَل َأْمَر 

﴾َوَأْقَسُطوا َإنه ّللاهَ ُيحَبُّ اْلُمْقَسَطينَ   
َقاَلتَ اْلَْعَراُب آَمنها ُقل لهْم ُتْؤَمُنوا َوَلَكن  ﴿ 14 الحجرات 279

ُقوُلوا َأسَْلْمَنا َوَلمها َيْدُخَل اْلَْيَماُن َفي 

﴾ُقُلوَبُكمْ   
﴾َيْوَم َيسَْمُعوَن الصهْيَحَة َباْلَحقِّ  ﴿ 42 ق 188  

182-

270 
﴾َباْلَسَْحاَر ُهْم َيسَْتْغَفُرونَ و   ﴿ 18 الذاريات  

ُمتهَكَئيَن َعَلى سُُرٍر مهْصُفوَفٍة َوَزوهْجَناُهم  ﴿ 20 الطور 270

﴾َبُحوٍر َعينٍ   
﴾َأْم َلُهْم سُلهٌم َيسَْتَمُعوَن َفيهَ  ﴿ 38 الطور 185  

الهَذيَن َيْجَتَنُبوَن َكَباَئَر اْلَْْثَم َواْلَفَواحَشَ  ﴿ 32 النجم 284

﴾َإَله اللهَممَ   
﴾َوَأن لهْيسَ َلْلَْنسَانَ َإَله َما سََعى ﴿ 39 النجم 272  

﴾ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفانٍ  ﴿ 26 الرحمان 97  

قعةاالو  283  25-26 { َإَله 25َيسَْمُعوَن َفيَها َلْغًوا َوَل َتْأَثيًما } َلَ ﴿ 
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﴾َقيَل سَلًما سَلًما   
59-58 الواقعة 142 ( َأَأْنُتْم َتخُْلُقوَنُه 58َأَفَرَأْيُتْم َما ُتْمُنوَن ) ﴿ 

﴾ َأْم َنْحُن اْلخَاَلُقونَ   
َمَن اْلُمْزنَ َأْم َنْحُن  َأَأْنُتْم َأْنَزْلُتُموهُ  ﴿ 69 الواقعة 129

﴾ اْلُمْنَزُلونَ   
َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناَفُقوَن َواْلُمَناَفَقاُت  ﴿ 13 الحديد 32

﴾َللهَذيَن َآَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقَتَبسْ َمْن ُنوَرُكمْ   

 
َغَضَب ّللاهُ  َأَلْم َتَر َإَلى الهَذيَن َتَولهْوا َقْوًما ﴿ 14 المجادلة 138

﴾َعَلْيَهمْ   
﴾َكيْ َل َيُكوَن ُدوَلةً  ﴿ 07 الحشر 62  

َيا َقْوَم َلَم ُتْؤُذوَنَني َوَقد تهْعَلُموَن َأنِّي  ﴿ 05 الصف 122

﴾ َرسُوُل ّللاهَ َإَلْيُكمْ   
َيا َأيَُّها الهَذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى  ﴿ 10 الصف 140

﴾ َتَجاَرٍة ُتْنجَيُكْم َمْن َعَذابٍ َأَليمٍ   
﴾ َمْن َأنَصاَري َإَلى ّللاهَ  ﴿ 14 الصف 171  

58-278 07-06 الجمعة  َيا َأيَُّها الهَذيَن َهاُدوا َإن َزَعْمُتْم  ُقلْ ﴿ 

َأنهُكْم َأْوَلَياء ّلِلَهَ َمن ُدونَ النهاسَ َفَتَمنهُوا 

{ َوَل َيَتَمنهْوَنُه 6اْلَمْوَت َإن ُكنُتْم َصاَدَقيَن }

َأَبًدا َبَما َقدهَمْت َأْيَديَهْم َوّللاهُ َعَليٌم 

﴾َبالظهاَلَمينَ   
َإَذا َجاَءكَ اْلُمَناَفُقوَن َقاُلوا َنشَْهُد  ﴿ 01 المنافقون 42

 َإنهكَ َلَرسُوُل ّللاهَ 

﴾.َوّللاهُ َيْعَلُم َإنهكَ َلَرسُوُلهُ   

﴾َإنه ّللاهَ َباَلُغ َأْمَرهَ  ﴿ 03 الطالق 67  

﴾َلُيْنَفْق ُذو سََعٍة َمْن سََعَتهَ  ﴿ 07 الطالق 84  

﴾َلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحسَُن َعَمَلً  ﴿ 02 الملك 202  

09-08 الملك 34 ( َقاُلوا َبَلى َقْد 8َأَلْم َيْأَتُكْم َنَذيٌر ) ﴿ 

﴾َجاَءَنا َنَذيٌر   
﴾َودُّوا َلْو ُتْدَهُن َفُيْدَهُنونَ  ﴿ 09 القلم 164  

﴾سََأَل سَاَئٌل َبَعَذابٍ َواَقعٍ  ﴿ 01 المعارج 191  

َيْغَفَر َلُكم مِّن ُذُنوَبُكْم َوُيَؤخَِّرُكْم َإَلى َأَجٍل  ﴿ 04 نوح 231

﴾مُّسَـماى  
﴾َوَقاُلوا َل َتَذُرنه َآَلَهَتُكمْ  ﴿ 23 نوح 123  

َوَأنهُهْم َظنُّوا َكَما َظَننُتْم َأن لهن َيْبَعَث ّللاهُ  ﴿ 07 الجن 58
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﴾َأَحًدا  
﴾َيْوًما َيْجَعُل اْلَوْلَداَن َشيًبا ﴿ 17 المزمل 253  

﴾السهَماُء ُمْنَفَطٌر َبهَ  ﴿ 18 المزمل 181  

71-104 50-49 المدثر  ( 49َفَما َلُهْم َعنَ التهْذَكَرَة ُمْعَرَضيَن ) ﴿ 

﴾َكَأنهُهْم ُحُمٌر ُمسَْتْنَفَرةٌ   
19-17 القيامة 227 { َفَإَذا 17} َإنه َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنهُ  ﴿ 

{ ُثمه َإنه َعَلْيَنا 18َقَرْأَناُه َفاتهَبْع ُقْرآَنُه }

﴾َبَياَنهُ   
﴾َهْل َأَتى َعَلى اْلَْْنسَانَ حَيٌن َمَن الدهْهرَ  ﴿ 01 اإلنسان 136  

﴾َعْيًنا َيشَْرُب َبَها َعَباُد ّللاهَ  ﴿ 06 اإلنسان 180  

﴾َوَإَذا َشْئَنا َبدهْلَنا َأْمَثاَلُهْم َتْبَديَلً  ﴿ 28 اإلنسان 277  

﴾َأَلْم ُنْهَلكَ اْلَوهَلينَ  ﴿ 13 المرسالت 139  

209-

213 
02-01 النبأ ﴾( َعنَ النهَبَإ اْلَعَظيمَ 1َعمه َيَتسَاَءُلوَن ) ﴿   

14-06 النبأ 209 ( َواْلجََباَل 6َأَلْم َنْجَعَل اْلَْرضَ َمَهاًدا )﴿ 

( 8( َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا )7َأْوَتاًدا )

( َوَجَعْلَنا اللهْيَل 9َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم سَُباًتا )

( 11( َوَجَعْلَنا النهَهاَر َمَعاشًا )10َلَباسًا )

( َوَجَعْلَنا 12َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم سَْبًعا َشَداًدا )

ْلُمْعَصَراتَ ( َوَأْنَزْلَنا َمَن ا13َسَراًجا َوههاًجا )

﴾َماًء َثجهاًجا  
74-137 ﴾َلَعلهُه َيزهكهى ُيْدِريك  َوَما  ﴿ 03 عبس   

﴾َكَله َإنهَها َتْذَكَرةٌ  ﴿ 11 عبس 214  
 

32-27 عبس 208 ( َوَعَنًبا َوَقْضًبا 27َفَأْنَبْتَنا َفيَها َحباا ) ﴿ 

( َوَحَداَئَق ُغْلًبا 29( َوَزْيُتوًنا َوَنخَل )28)

( َمَتاًعا َلُكْم 31( َوَفاَكَهًة َوَأباا )30)

﴾َوْلَْنَعاَمُكمْ   

37-34 عبس 207 ( َوُأمَِّه 34َيْوَم َيَفرُّ اْلَمْرُء َمْن َأخَيَه ) ﴿ 

( َلُكلِّ 36( َوَصاحََبَتَه َوَبَنيَه )35َوَأَبيَه )

﴾اْمَرئٍ َمْنُهْم َيْوَمَئٍذ شَْأٌن ُيْغَنيهَ   
﴾َوْيٌل َلْلُمَطفَِّفينَ  ﴿ 01 المطففين 105  

﴾َوَإَذا َمرُّوا َبَهْم َيَتَغاَمُزونَ  ﴿ 30 المطففين 182  



القرآنية فهرس اآليات  

 

317 
 

 

﴾َإْن ُكلُّ َنْفسٍ َلمها َعَلْيَها َحاَفظٌ  ﴿ 04 الطارق 87  

﴾َفَمهَِّل اْلَكاَفَريَن َأْمَهْلُهْم ُرَوْيًدا ﴿ 17 الطارق 211  

﴾َلَقْد َخَلْقَنا اْلَْنسَاَن َفي َكَبدٍ  ﴿ 04 البلد 266  

﴾َأَلْم َيجَْدكَ َيَتيًما َفَآَوى ﴿ 06 الضحى 139  

81-82 ﴾َأَلْم َنشَْرْح َلكَ َصْدَركَ  ﴿ 01 الشرح   

﴾َوالتِّينَ َوالزهْيُتونَ ﴿ 01 التين 110  

﴾َإَذا ُزْلَزَلتَ اْلَْرضُ َزْلَزاَلَها ﴿ 01 الزلزلة 275  

02-01 القارعة 139 ﴾( َما اْلَقاَرَعةُ 1اْلَقاَرَعُة ) ﴿   

03-01 العصر 247 { َإَله 2{ َإنه اْلَْنسَاَن َلَفي ُخسٍْر }1َواْلَعْصَر } ﴿ 

﴾الهَذيَن آَمُنوا  
﴾َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربُّكَ َبَأْصَحابَ اْلَفيلَ  ﴿ 01 الفيل 261  

﴾َلْم َيَلْد َوَلْم ُيوَلْد  ﴿ 03 اإلخالص 80  
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علي بن حممد: اإلحكام يف أصول األحكام، حتق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي  اآلمدي-01

 م.2003، 01للنشر والتوزيع، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط

  جني أبو الفتح عثمان: بنا-

 م.1957اخلصائص، حتق، حممد علي النجار، بريوت، دار الكتاب العريب، د.ط،  -02

 م.1954،حتق،السقا ورفاقه،البايب احلليب،مصر،سر صناعة اإلعراب -03

 م.1988اللمع يف العربية، حتق: مسيع أبو معلي، دار جمدالوي للنشر، د.ط، -04

عبد احلليم :ا، حتق: علي النجدي ناصف وداحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنه -05

 م.1994-ه1415النجار، ود: عبد الفتاح شليب، القاهرة، د.ط، 

 ابن منظور حممد بن مكرم: لسان العرب، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر، بوالق، القاهرة.-06
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 بن زكرياء أبو الحسين أحمد ابن فارس: -

 العرب، حتق: أمحد صقر، عيسى بايب احلليب، القاهرة.الصاحيب يف فقه اللغة وسنن  -07

 م.1979معجم مقاييس اللغة، حتق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،  -08

 .01ابن سيدة: احملكم واحمليط األعظم، حتق: د:عائشة عبد الرمحن، ط-09

 أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ابن األنباري: -

 م.1957حممد هبجت البيطار، نشر جممع اللغة العربية، دمشق، أسرار العربية، حتق: -10

م1992ه/01،1412الزاهر يف معاين كلمات الناس، حتق، د:حامت صاحل الضامن،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط -11  

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني الكوفيني والبصريني،حتق،د:جودة مربوك حممد مربوك و د:رمضان  -12

 .01التواب،الناشر،مكتبة اخلاجني،القاهرة،طعبد 

، وفيات األعيان، حتق: إحسان عباس، بريوت، دار الثقافة، مشس الدين ابن خلكان أمحد بن حممد -13

 م.1968

 المصري. ابن هشام األنصاري -

املسالك إىل ألفية بن مالك، حتق: حممد حمي الدين عبد احلميد، منشورات املكتبة  أوضح -14

 العصرية، صيدا، بريوت، د.ط.
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 ه.1397ط، بغداد، د.ية، ر شرح اللمحة البد-15

 شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب،حتق،حممد حمي الدين عبد احلميد. -16

 عبد اللطيف حممد اخلطيب.مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتق، د:  -17

 ش علي: شرح املفصل، إدارة الطباعة املنريية، مصر.يابن يعيش موفق الدين يع-18

 :ابن قتيبة عبد اهلل بن مسلم-

  أدب الكاتب،حتق،حممد حمي الدين عبد احلميد -19

 م.1981، 03تأويل مشكل القرآن، حتق: د: السيد صقر، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -20

 م.1984، 05ابن خلدون عبد الرمحان: املقدمة، دار القلم، بريوت، ط-21

 :ابن عقيل بهاء الدين عبد اهلل-

شرح ابن عقيل علي ألفية بن مالك، حتق: حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، -22

 م.1997ه/1407بريوت، 

 – 2001، 2حممد كامل بركات جامعة أم القرى، ط املساعد على تسهيل الفوائد، حتق،د:-23

 ه.1422
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ابن السكيت يعقوب بن إسحاق: إصالح املنطق، حتق، أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون، -24

 .م1970، 03دار املعارف املصرية، ط

 :ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهلل الطائي األندلسي -

 مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح.ألفية بن مالك يف النحو والصرف، -25

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتق د: حممد كامل بركات، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، 26

 م.1967 -هـ1387

، 01التسهيل حتق، د: عبد الرمحن السيد ود: حممد بدوي املختون، دار هجر، ط شرح-27

 م.1990 -هـ1410

 يف حروف املعاين، حتق: د: عائ  بن نافع العمري، دار املنار، مصابيح املغاين ،ابن نور الدين-28

 م.1993 -هـ1414الطبعة األوىل، 

بدائع الفوائد، مكتبة ابن تيمية، مكتبة العلم، ، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية-29

 القاهرة

هورية العراقية،وزارة اإلشبيلي،شرح اجلمل الزجاجي،حتق،د:صاحب أبو جناح،اجلم ابن عصفور-30

 االوقاف.
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، األمايل الشجرية، حتق، د:حممود حممد الطناجي، مكتبة ضياء الدين بن علي ابن الشجري-31

 اخلاجني، القاهرة.

 م.1985ه/01،1405،حتق،د:عبد احلسني الفتلي،مؤسسة الرسالة،طابن السراج، األصول يف النحو-32

 ابن الحاجب:-

 م.1998، 01احلسني، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، طاألمايل، حتق، قصي -33

، 02ط -بنغازي -شرح الكافية، حتق: يوسف حسني عمر، منشورات جامعة قارينوس-34

 م.1996

 م.1985،عامل الكتب،بريوت،ابن خالويه: إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي-35

 ابن عاشور محمد الطاهر:-

 م.1984،د.ط،التونسية للنشر ،دارالتحرير والتنوير-36

 عبد املنعم. آلموجز البالغة، حتق، أبو عمر -37

ابن عطية أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتق، -38

 م.1980 -هـ1400اجمللس العلمي بفاس، 
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 م.2007 -هـ1428، 02امرؤ القيس: ديوانه، دار صادر، بريوت، ط-39

 أبو هالل العسكري:-

الصناعتني، حتق، علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم الناشر: عيسى البايب احلليب، -40

 م.1852 -هـ1371

 م.1983الفروق يف اللغة، حتق، جلنة إحياء الرتاث، منضورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، -41

 الطوال اجلاهليات.أبو بكر األنباري: شرح القصائد السبع -42

 أبو حيان بن يوسف الغرناطي األندلسي:-

، 01ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتق، د: رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط-43

 م.1998 -هـ1418

 البحر احمليط، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. -44

حتق ،عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض،دار الكتب تفسري البحر احمليط ،-45

 م.1993ه/01،1413العلمية،بريوت،لبنان،ط

 م.1986 -هـ1406، 01تذكرة النحاة، حتق، د: عفيف عبد الرمحن، مؤسسة الرسالة، ط -46
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، 01التذييل والتكميل يف شرح التسهيل، حتق، د: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط -47

 م.1986 -هـ1420

النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان، حتق، د: عبد احلسني الفتلي، بغداد، مؤسسة الرسالة، -48

 م.1985 -هـ1405، 01ط

، دار املعارف، 04أبو العباس أمحد بن حيي ثعلب: جمالس ثعلب، حتق، عبد السالم هارون، ط-49

 م.1980 -هـ1400

املنظوم واملنثور، حتق، د: مصطفى جواد، ود: مجيل سعيد، األثري اجلزري، اجلامع الكبري يف صناعة -50

 م.1956 -هـ1375مطبعة اجملمع العلمي العراقي، بغداد 

األزهري خالد بن عبد اهلل: التصريح مبضمون التوضيح، دار إحياء الكتب العلمية، مطبعة مصطفى -51

 بايب احلليب، د.ت.

 األستربادي رضي الدين محمد بن الحسين:-

 م.1979، ط، د.02شرح الكافية يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط -52

 م.1982 -هـ1402شرح شافية بن احلاجب، حتق: حممد نور احلسن، دار الكتب العلمية، بريوت، -53
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األلوسي أبو الفضل حممود: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث -54

 لعريب، د.ط، د.ت.ا

 أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس.-

 -هـ1409، 03إعراب القرآن: حتق، د: زهري غازي زاهد، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط-55

 م.1988

 م.1973شرح القصائد التسع املشهورة، حتق: أمحد خطاب، دار احلرية للطباعة، بغداد، -56

 -هـ1423، 01القرآن، حتق، إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، طاألخفش: معاين -57

 م.2002

 هـ.1356أبو جعفر الطربي: تفسري الطربي، مطبعة العرفان، سوريا، -58

 :أبو الفداء إسماعيل بن كثير-

 ه04،1419املعرة،بريوت،ط حتق،عبد الرمحان الدقي وحممد بيوض،دار،يف التاريخ البداية والنهاية-59

 ه01،1425تفسري ابن كثري،حتق،مصطفي السيد حممد ورفاقه،نشر دار عامل الكتب،الرياض،ط-60

 -هـ1389أبو علي الفارسي: اإليضاح العضدي، حتق، د: حسن شاذيل فرهوت، دار التأليف مبصر -61

 م.1999
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 :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي-

 .01اجلمل يف النحو، حتق، د: فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة ط -62

العني، حتق، د: مهدي املخزومي، ود: إبراهيم السامرائي، مؤسسة األعلى للمطبوعات، بريوت،  -63

 م.1988 -هـ1408

 األخطل، ديوانه، شرحه: عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان.-64

 الفرج علي بن احلسني: األغاين، طبعة دار الكتاب.األصفهاين أبو -65

 محمد بن علي بن الطيب: البصري أبو الحسين-

 هـ.1410، 01شرح العمد، حتق، د: عبد احلميد بن علي أبو زنيد، ط -66

العلمي الفرنسي  ،حممد محيد اهلل وحممد بكر وحسني حنفي،املعهداملعتمد يف أصول الفقه، حتق -67

 م.1964ه/1384لدراسات العربية،دمشق،

 م.1987 -هـ1470، 01البخاري حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، دار الشعب، القاهرة، ط-68

،حتق،شفيع برهاين،دار إقرأ لطباعة حروف املعاينكفاية املعاين يف ،  عبد اهلل الكردي البيتوشي-69

 م2005ه/01،1426والنشر،دمشق،ط
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 م، د.ط، د.ت.1973بطليوسي، االقتضاب يف شرح أدب الكتب، دار اجليل، ال-70

بدر الدين بن مالك، املصباح يف املعاين والبيان والبديع، حتق، د: حسني عبد اجللي يوسف، املطبعة -71

 م.1989 -هـ1409، 01النموذجية، ط

 .03، بريوت، طالبغدادي عبد الرمحن بن حممد بن اجلوزي: زاد املسري يف علم التفسري-72

 عمر:  بن البغدادي عبد القادر-

 هـ.1093، 01خزانة األدب ولب لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط-73

شرح أبيات مغين اللبيب،حتق،عبد العزيز رماح،أمحد يوسف،دار املأمون -74

 م.1978ه/01،1398للرتاث،دمشق،ط

 اخلطيب، تاريخ بغداد، بريوت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت. البغدادي أمحد بن علي-75

 م.1862 -هـ1278التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، د.ط، -76

 الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب.-

 البيان والتبيني، حتق، فوزي احلضري، مكتبة الطالب، شركة الكتاب اللبناين، بريوت.-77

 م.1943، 01السالم هارون، مطبعة املصطفى البايب احلليب، القاهرة، طالبخالء، حتق، عبد -78
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اجلرجاين عبد القاهر: دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، حتق، حممود حممد شاكر، مطبعة املدين -79

 م.1992، 03بالقاهرة، ط

 الجرجاني علي بن محمد الشريف:-

 م.1996، 03ريب، بريوت، لبنان، طالتعريفات، حتق، إبراهيم األبياري، دار الكتاب الع-80

 م.1977، 01، دار الفكر، بريوت، ط-هباش الكشاف–حاشية اجلرجاين على الكشاف -81

، 04اجلوهري: تاج العروس وصحاح العربية، حتق، أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، ط-82

 م.1990

ذهب،حتق،عبد القادر األرناؤؤط،نشر دار ابن  احلنبلي ابن العماد،شذرات الذهب يف أخبار من -83

 ه.01،1406كثري،دمشق،ط

 م.1989، 02اخلوارزمي: مفاتيح العلوم، حتق، إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط-84

اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، حتق، إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، -85

 م.2003، 01ط

اخلطيب التربيزي، هتذيب إصالح املنطق، حتق، د: فخر الدين قباوة، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، -86

 م.1983، 01ط
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 الرماني أبو الحسن علي بن عيسى:-

 احلدود يف علم النحو، حتق إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان. -87

 معاين احلروف، حتق، د: عبد الفتاح شليب، دار النهضة للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة. -88

الرضي: شرح الكافية، حتق، حسن بن حممد إبراهيم احلفظي وحيي بشري مصطفى، من جامعة اإلمام: -89

 م.1966، 01حممد بن سعود اإلسالمية، ط

 م.1995حممود خاطر، مكتبة لبنان، بريوت، ط، الرازي حممد بن أيب بكر: خمتار الصحاح، حتق: -90

 الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين.-

، 01حتق، خليل امليس دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط–التفسري الكبري: مفاتيح الغيب -91

 م.1981 -هـ1401

 احملصول يف علم أصول الفقه، حتق، د: طه جابر فياض العلواين.-92

 الزبيدي محمد مرتضى:-

 ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة، حتق، د: طارق اجلنايب، عامل الكتاب.-93

 م.1966تاج العروس من جواهر القاموس، دار ليبيا للنشر ببنغازي، د.ط، -94
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دار  الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري، معاين القرآن وإعرابه، حتق، د: عبد اجلليل شليب،-95

 م.1997 -هـ1418، 02احلديث، ط

الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل: الربهان يف علوم القرآن، حتق، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار -96

 م.1975، 01إحياء الكتب العربية ومطبعة عيسى البايب احلليب، ط

 الزمخشري أبو القاسم محمد بن عمر.-

 م.1977، 01ألقاويل يف وجوه التأويل، بريوت، دار الفكر، طالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا-97

 .02املفصل يف علم العربية، دار اجليل، بريوت، ط-98

 :أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي-

 م.1980، 01كتاب الالمات، حتق، د: عبد اهلادي الفاضلي، دار القلم، بريوت، لبنان، ط-99

 م.1973، 02حتق: مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، طلل النحو، عاإليضاح يف -100

أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن احلسني: شرح املعلقات السبع، حتق: حممد إبراهيم سليم،  ز ينو  الز  -101

 دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع.

ط، د.لم، القاهرة، سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب، الكتاب، حتق: عبد السالم هارون، دار الق-102

 م.1966
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 السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي:-

، 01اإلهباج يف شرح املنهاج، حتق: شعبان حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط-103

 م.1981

طبقات الشافعية الكربى، حتق: عبد الفتاح حممد احللو، وحممود حممد الطناحي، هجر للطباعة -104

 م.1992، 02والتوزيع واإلعالن، طوالنشر 

 السيوطي عبد الرحمن بن أحمد جالل الدين:-

 -هـ1401، 01األشباه والنظائر يف النحو، حتق، د: عبد العال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، ط-105

 م.1985

 اإلتقان يف علوم القرآن، املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان. -106

غويني والنحاة، حتق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة بايب احلليب، مصر، بغية الوعاة يف طبقات الل -107

 .01ط

 شرح شواهد املغين،دار الكتب،مكتبة احلياة. -108

معرتك األقران يف إعجاز القرآن، حتق: حممد علي البجاوي، دار الفكر العريب، بريوت، د.ط، -109

 م.1969
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أمحد جاد املوىل وحممد أبو الفضل إبراهيم،وعلي حممد  املزهر يف علوم اللغة وأنواعه،حتق،حممد-110

 ،مكتبة دار الرتاث.03البجاوي،ط

مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتق، مشس الدين، الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  -111

 م.1998 -هـ1418، 01ط

 م.2008، 01وعلي سيد علي، ط شرح الكتاب، حتق، أمحد حسن مهديل،السريايف-112

السليلي أبو عبد اهلل حممد بن عيسى: شفاء العليل يف إيضاح التسهيل، حتق، د: الشربيين عبد اإلله -113

 م.1976-هـ 1406، 01احلسيين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

: أمحد حممد السمني احلليب أمحد بن يوسف: الّدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، حتق، د-114

 اخلراط، دار القلم دمشق.

 م.1996، 01الشنفرى ديوانه، تقدمي وشرح، طالح حرب، دار صادر، بريوت، ط-115

الصبان حممد بن علي: حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية بن مالك، طه عبد الرؤوف -116

 سعد، املكتبة التوفيقية.

 مركز البحث العلمي، مكة املكرمة.–أمحد مصطفى الصيمري، التبصرة، حتق، د: فتحي -117
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الصفدي صالح الدين بن أيبك، الوايف بألوفيات، حتق هلموت ريرت، دار النشر فرانس شتاينر، -118

 م.1961د.ط، 

 العكبري أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين:-

حتق، إبراهيم عطوة عوض،  إمالء م ا م نَّ به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، -119

 م.1961 -هـ1380، مصر، 01مطبعة الباجي احلليب، ط

 -هـ1407البيان يف إعراب القرآن الكرمي، حتق، حممد حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، -120

 م.1987

، 01اللباب يف علل البناء واإلعراب، حتق، غازي خمبار طليمات، دار الفكر، دمشق، ط -121

 م.1995

لفراء حيي بن زياد: معاين القرآن، حتق، أمحد يوسف النجايت، حممد علي النجار وعبد الفتاح ا-122

 .01إمساعيل، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، مصر، ط

 الفريوز أبادي جمد الدين: القاموس احمليط، حتق، حممد نعيم العرقسوسي، دار الفكر للطباعة والنشر.-123
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القرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر، اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة -124

وآي الفرقان، حتق، د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي وحممد رضوان عرقسوسي، وحممد بركات، مؤسسة 

 م.2006 -هـ1437، 01الرسالة، ط

إنباه الرواة على أنباه النحاة، حتق، د: حممد أبو ،فالقفطي مجال الدين أبو احلسن علي بن يوس-125

 م.1950 -هـ1369الفضل إبراهيم، دار الكتب املصرية، 

حتق،د:عدنان درويش وحممد -معجم يف املصطلحات والفروق الغوية-الكفوي أبو البقاء،الكليات-126

 م.1998ه./02،1419املصري،مؤسسة الرسالة،ط

 :المبرد أبو العباس محمد بن يزيد-

 الكامل يف اللغة واألدب، مكتبة املعارف، بريوت، د.ط، د.ت.-126

 م.1994، 01املقتضب، حتق، حممد عبد اخلالق عطية، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، ط-127

املالقي أمحد بن عبد النور، رصف املباين يف شرح حروف املعاين، حتق، أمحد حممد اخلراط، -128

 العربية بدمشق. مطبوعات جممع اللغة

املرادي احلسن بن قاسم: اجلين الداين يف حروف املعاين، حتق، د: فخر الدين قباوة، أ: حممد ندمي -129

 م.1992 -هـ1413، 01فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
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مسلم أبو احلسني، صحيح مسلم، حتق، حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، -130

 د.ط.

 جماهد أبو احلجاج بن جرب املخزومي، شروح التلخيص، دار الكتب العلمية، د.ت، د.ط.-131

ق: حممد أبو املرتضى علي بن احلسني العلوي الشريف: أمايل املرتضى )غرر الفوائد ودرر القالئد( حت-132

 م.1967، 02الفضل إبراهيم، بريوت، دار الكتاب العريب، ط

 -هـ1426، 02النابغة الذبياين، ديوانه، حتق: محدو طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط-133

 م.2005

اهلروي علي بن حممد، األزهية يف علم احلروف، حتق، عبد املعني امللوحي، مطبوعات جممع اللغة -134

 م.1993 -هـ1413ة بدمشق، د.ط، العربي

 الياقوت احلموي، معجم األدباء، دار إحياء الرتاث العريب.-135

 / المراجع:ب 

 م.1966هـ، 1386إبراهيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته، مطبعة العاين بغداد، 135

 أحمد مطلوب:-

 م.1980، 01بالغية )الفصاحة، البالغة، املعاين( وكالة املطبوعات، الكويت، ط أساليب -136
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 م.1987معجم املصطلحات البالغية، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، سنة  -137

 -هـ1428، 01أبو املكارم علي، اجلملة الفعلية، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط-138

 م.2007

بن حسن بن فورك، تأويل مشكل احلديث وبيانه، دار الكتاب العلمية، بريوت، أبو بكر حممد -139

 لبنان.

بدر بن ناصر البدر، اختيارات أيب حيان النحوية يف البحر، احمليط، مكتبة الرشد، الرياض، -140

 م.2000 -هـ1420

 م.1973القاهرة، حسان متام، اللغة العربية مبناها ومنهاها، اهليئة العربية العامة للكتاب، -141

 م.1975، 02املدارس النحوية، دار املعارف، مصر، ط :شوقي ضيف-142

 -هـ1413، 02د: عبد العال سامل مكرم، تطبيقات حنوية وبالغية، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط-143

 م.1992

زيع مصراتة، عبد الرمحان املطردي: أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي، الدار اجلماهريية للنشر والتو -144

 م.1986، 01اجلماهرية الليبية، ط
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عبد الرمحان حسن حنبكة امليداين، البالغة العربية، أسسها وعلومها وفنوهنا، دار القلم )دمشق(، -145

 م.1996 -هـ1416، 01الدار الشامية )بريوت(، ط

طبعة الشام، عبد الكرمي حممود يوسف، أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي، غرضه وإعرابه، م-146

 م.2000 -هـ1421، 01ط

 م.1975عباس حسن، النحو الوايف، دار املعارف، مصر، د.ط، -147

عمر صابر عبد اجلليل، حروف اجلر يف العربية، دراسة حنوية يف ضوء علم اللغات السامية، جامعة -148

 م.2000 -هـ1420، 01القاهرة، دار الثقافة العربية، ط

 م.1947 -هـ1366عبد اهلل أمحد مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، د.ط، -149

 م.2002، 04علوم البالغة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-150

 م.1981عفت الشرقاوي، بالغة العطف يف القرآن الكرمي، النهضة العربية، بريوت، -151

ه،دار 02،1414عجم الوايف يف أدوات النحو العريب ،طعلي توفيق احلمد ويوسف مجيل الزعيب،امل-152

 األمل األردن.

 فاضل السامرائي، ملسات بيانية، عن موقع فاضل السامرائي اإللكرتوين.-153
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فاضل مصطفى الشايف، أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، -154

 م.1977

 -هـ1428: روض البيان يف إعجاز القرآن، مكتبة صيد الفوائد، د.ط، فهد بن عبد اهلل احلرمي -155

 م.2007

 .01حممد حسن الشريف، معجم املعاين يف القرآن الكرمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط-156

مصطفى سعيد اخلن، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، مؤسسة الرسالة، -157

 م.1976 -هـ1392، 02ط

 :مهدي المخزومي-

 م.1986ه/02،1406يف النحو العريب نقد وتوجيه،دار الرائد العريب،بريوت،ط -158

 م03،1986،دار الرائد العريب،بريوت،لبنان،طمدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو -159

 :محمد محمد أبو موسىد:-

 م.1980ه/02،1400وهبة ،القاهرة،ط ،مكتبة-دراسة حتليلية ملسائل البيان-التصوير البياين-160

 م.1987 -هـ1408، 02مكتبة وهبة، ط -دراسة بالغية–دالالت الرتاكيب  -161
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 مطبعة دار كنوز اإلنتاج والنشر والتوزيع. -مباحثه وشواهده -حممد مذبوحي، اجملاز :أ.د-162

 م.2007 -هـ1428حممد صالح زكي أبو محيدة، البالغة واألسلوبية عند السكاكي، د.ط، -163

 م.1997، -هـ1417، 02حممود فجال، احلديث النبوي يف النحو العريب، أضواء السلف، ط-164

 -هـ1407، 01حممد فؤاد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار احلديث، القاهرة، ط-165

 م.1997

 حممد حسن عواد، تناوب حروف اجلر يف لغة القرآن الكرمي.-166

هادي، النيابة النحوية من خالل القرآن الكرمي أمناطها ودالالهتا، مركز عبادي للدراسات  هنر-167

 م.2002والنشر، 

هادي عطية مطر اهلاليل، احلروف العاملة يف القرآن الكرمي بني النحويني والبالغيني، عامل الكتب -168

 م.1986، 01ومكتبة النهضة العربية، بريوت، ط

 الرسائل العلمية: /ج

رسالة دكتوراه،  -مجعا ودراسة–ات املتويل عمارة، حروف املعاين يف تراث ابن مالك ححممد الش -01

إشراف: أ.د: املتويل رمضان الدمريي وأد: حممود حممود السيد الدريين، جامعة األزهر، كلية اللغة العربية 

 م.2005 -هـ1426باملنصورة، 
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املعتزلة واألشاعرة، رسالة دكتوراه، إشراف حممد مذبوحي، اجملاز يف القرآن الكرمي بني  -02

 م.2005 -م2004أ.د: حممد عباس، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

فايزة صاحل حيي أمحد، علم املعاين يف التفسري الكبري للفخر الرازي وأثره يف الدراسات  -03

رى باململكة السعودية، البالغية، رسالة دكتوراه، إشراف أ،د: علي حممد حسن العريب، جامعة أم الق

 م.1996 -هـ1416

حممد علي فاحل مقابلة، الداللة الرتكيبة لدى األصوليني يف ضوء اللسانيات احلديثة،  -04

 م.2006رسالة دكتوراه، إشراف، د: حممد حسن عواد، كلية الدراسات العليا اجلامعة األردنية، 

، دراسة وظيفية األسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي، رسالة دكتوراه، إشراف، عائشة عبيزة -05

 م.2009 -م2008أ،د: السعيد هادف، جامعة احلاج خلضر بباتنة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

عبد العزيز علي الصاحل املعيد، الشرط يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري، إشراف، د:  -06

 هـ.1314 -م1976ة القاهرة، كلية دار العلوم، علي ناصف، جامع

نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث –عوض حممد الفوزي، املصطلح النحوي  -07

 م.1979اهلجري، رسالة ماجستري، جامعة الرياض، 
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عبد العزيز بن عبد اهلل الرومي، حروف املعاين العاملة يف سنن أيب داود معانيها  -08

الهتا، رسالة دكتوراه، إشراف أ،د: حممد صفوت مرسي، جامعة أم القرى، وأحكامها واستعما

 هـ.1423

 م.1997محدي حممود محد اجلبايل، اخلالف النحوي الكويف، رسالة دكتوراه،  -09

 المجالت والدوريات:/د

 -دراسة حنوية حتليلية–الدين حممد أمني سليمان، الم العاقبة والصريورة يف القرآن الكرمي  عز -01

 م.2008، 02، العدد 15جملة الرتبية والعلم، اجمللد 

 ، جامعة املثىن، قسم علوم القرآن.101د: حسن هادي نور، جملة كلية األدب، العدد  -02

 م.2003هـ، 1424، 89العدد  جملة الرتاث العريب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، -03

 

 



 الفهرس
 

333 
 

 الموضوع  الصفحة

 ..............................................................................اإلهداء 

 ...............................................................................الشكر 

 ...............................................................................مقدمة أ

 :الكالم مفهومه وأقسامه تمهيد 

 .....................................................(واصطالحاتعريف الكالم)لغة -1 01

 ....................................................................تعريف الكلمة-2 02

03 

06 

07 

 .........................................................الكالم عند اللغوينيمفهوم -3

 ..................................................القول بالرتادف بني اجلملة والكالم-أ

 ............................................القول بعدم الرتادف بني اجلملة والكالم-ب

 .....................................................................تعريف القول-4 10

 ......................................................................أقسام الكالم-5 11

 .......................................................مفهوم الكالم عند األصوليني-6 13

 حروف المعانى وداللتها في الدرس النحوي الفصل األول: 

 .........................تعدادها بني البصريني والكوفينيحروف املعاين و  املبحث األول: 19

 ....................................................................تعريف الحرف-أ 19



 الفهرس
 

334 
 

 التعريف اللغوي للحرف........................................................-1أ. 19

 ...................................................التعريف االصطالحي للحرف-2أ. 22

 النحاة....................................................... تعريف الحرف عند-3أ. 24

 ......................................المصطلح النحوي بين البصريين و الكوفيين-ب 29

 .........................................أقسامها.................و حروف المعاني - 40

43 

43 

 العاملة......................................................................الحروف 

 أ/الرفع..............................................................................

 ب/النصب.......................................................................... 46

 ال:نواصب األفعال.................................................................أو  47

 ......................................................ثانيا: نواصب األسماء.......... 65

 ..................................................................ج/الجزم.......... 80

 د/الجر.............................................................................. 91

 ......كيبية........................المبحث الثاني:حروف المعاني وأثرها في الداللة التر  

 فيها...............................................الداللة الزمنية للفعل وأثر الحروف  120

 أوال:الداللة على الحال............................................................... 120

 /تعيين الداللة على الحال بالقرينة اللفظية..........................................1 121



 الفهرس
 

335 
 

 على اإلسقبال باستعمال القرائن اللفظية.............................../تعيين الداللة 2 122

 .............................الشرط القرآنية................ /الدالة الزمنية في جملة3 124

 الفصل الثاني:حروف المعاني وداللتها في الدرس البالغي 

 ....................وبالغة الخطاب............. المعانيداللة حروف المبحث األول:  129

 أوال:االستفهام....................................................................... 129

 ثانيا:النداء........................................................................... 142

 ثالتا:التوكيد......................................................................... 145

 رابعا :الشرط........................................................................ 157

 ................................واإلعجاز القرآني...... المعانيحروف المبحث الثاني  168

 ......................................................(لغة واصطالحا)تعريف النيابة/1 168

 ............................................مذاهب العلماء في تناوب حروف الجر/2 169

 البصريني.................................................................أوال:مذهب  170

 ثانيا:مذهب الكوفيين.................................................................  172

 العلماء الذين أخذوا برأي الكوفيين................................................-أ 176

 نمادج عن إنابة بعض حروف الجر عن بعض....................................-ب 177

 ......................................................(لغة واصطالحا)تعريف التضمين 188



 الفهرس
 

336 
 

 / المجاز......................................................................1 194

 /تعريف اإلستعارة..................................................................2 195

 /تعريف اإلستعارة التبعية...........................................................3 196

 الحرف............................................................/اإلستعارة في 4 198

 ......................................................................الفصل والوصل 205

205 

205 

206 

  أوال:تعريف الوصل..................................................................

 أ/لغة................................................................................

 ب/اصطالحا........................................................................

 ج/قواعد الوصل.................................................................... 207

211 

211 

211 

 ثانيا:تعريف الفصل..................................................................

 أ/لغة................................................................................

 .......ب/اصطالحا.................................................................

 ج/قواعد الفصل.................................................................... 212

 د/محسنات الوصل والفصل.......................................................... 215

  

  



 الفهرس
 

337 
 

 األشاعرةالفصل التالث:حروف المعاني و داللتها عند األصوليين المعتزلة و  

 –ينأنموذج -أبو الحسين البصري وفخر الدين  الرازي 
 ...........أبو الحسين البصري ومدخلية الحروف في درسه األصوليالمبحث األول: 219

 ..................................حسين البصري....................:ترجمة أبي  01 219

 ونشأته.............................................................اسمه ونسبه -أ  219

 صفاته.........................................................................-ب 219

 منزلته العلمية..................................................................-ج 220

 ...آثاره..........................................................................-د 221

 وفاته............................................................................-ه 222

 المعتمد....................................................................كتاب -و 223

 .:مدخلية الحروف عند أبي الحسين البصري......................................02 224

 الواو.............................................................................-أ  224

 .....ثم.........................................................................-ب 226

 الفاء.............................................................................-ج 229

 .....في..........................................................................-د 230

 الباء.............................................................................-ه 230

 من...............................................................................-و 230



 الفهرس
 

338 
 

 إلى...............................................................................-ز 231

 حروف الشرط..................................................................-ح 232

 .اإلستثناء.......................................................................-ي 234

 حرف التعريف"أل"بين الداللة على الجنس والداللة على اإلستغراق................-ط 243

 ...المبحث الثاني:فخر الدين الرازي ومدخلية الحروف في درسه األصولي.............. 250

 .......................................................إلمام فخر الدين الرازيترجمة ا 250

 إسمه ونسبه.....................................................................-أ  250

 مولده...........................................................................-ب 250

 ...........................................................................نشأته -ج 250

 صفاته............................................................................-د 251

 مذهبه الفقهي....................................................................-ه 254

 عصره...........................................................................-ح 255

 آثاره............................................................................-ط 255

 .......وفاته.....................................................................-ي 257

 الكالم على كتاب المحصول...................................................-02 258

 .........................................عند فخر الدين الرازيمدخلية الحروف -03 260



 الفهرس
 

339 
 

 ..............................................................................الواو-أ 262

 ............................................................................الفاء-ب 265

 ..............................................................................في-ج 265

 من...............................................................................-د 267

 .إلى............................................................................-ه 267

 الباء.............................................................................-و 269

 على.............................................................................-ز 271

 الالم............................................................................-ح 272

 حروف الشرط..................................................................-ع 274

 حروف النفي....................................................................-ط 278

 اإلسثناء.........................................................................-ي 280

 ...............................................................................خاتمة 287

 القرآنية..............................................................فهرس الشواهد  291

 ...........................................................ئمة المصادر والمراجع..قا 308

 فهرس الموضوعات................................................................. 333
 



 ملخص البحث

حروف املعاين من املواضيع اليت انربى هلا يف كل عصر علماء اجالء أولوها اهتماما بالغا ملا 

هلا من أمهية يف البالغة العربية عموما والبالغة القرآنية خصوصا، كيف ال وهي تستمد أمهيتها من 

 تعلقها بكتاب اهلل العظيم تفسريا وبيانا.

كان هلم السبق إىل دراسة معاين احلروف وفق منظورهم   –ومعتزلة أشاعرة  –وعلماء األصول 

 القائم على اعتماد املعىن السياقي الذي يرتبط بالدالالت القرآنية واستنباط األحكام الشرعية منها.

Résume  

    Les lettres de signification font partie des sujets qui ont été élucidés à toutes 

les époques par des érudits qui ont accordé une grande attention à leur 

importance dans la rhétorique arabe en général et dans l'éloquence coranique en 

particulier, comment elle tire son importance de son attachement au grand livre 

de Dieu. 

Et les érudits du patrimoine - poètes et étrangers - ont eu une longueur d'avance 

pour étudier la signification des personnages selon leur perspective, en se 

fondant sur l'adoption du sens contextuel, qui est lié au sens du Coran et au 

développement des dispositions de légitimité. 

 

Abstract  
 

    The letters of meanings are among the topics that have been elucidated in 

every era by scholars who have paid great attention to their importance in the 

Arab rhetoric in general and the Qur'anic eloquence in particular, how it derives 

its importance from its attachment to the great book of God. 

And the scholars of the assets - poets and estranged - had a head start to study 

the meanings of the characters according to their perspective based on the 

adoption of the contextual meaning, which is linked to the meanings of the 

Koran and the development of the provisions of legitimacy. 


