






 
 





 

 ملخص البحث
 

دد من مقدمة ومتهيد، وفصلني، تناول الباحث يف املقدمة أمهية البحث، ويف التمهيد ح            : يتكون هذا البحث    
مفهوم التعدية عند النحاة، ويف الفصل األول تناول جهود العلماء يف دراسة تعدية الفعل، ويف الفصل الثـاين تنـاول                  
بعض األفعال اليت وردت يف القرآن متعدية حبروف اجلر وكشف عن األسرار البالغية من وراء تنوع تعديـة الفعـل                   

 . الواحد حبروف اجلر املتعددة
 . إبراز بالغة القرآن الكرمي يف تنوع تعديته للفعل حبروف اجلر املختلفةويهدف هذا البحث إىل

 :ومن أهم النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة
أن الفعل حني يعدى حبروف اجلر املتعددة يكتسب معها من الدالالت البالغية اليت تتنوع بتنوع معاين 

 .حروف اجلر الداخلة عليه
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الذي أنزل القرآن فأعجز الثقلني بفصاحة بيانه، والصالة والسالم على مـن            احلمد هللا   

أعطي جوامع الكلم فأسر القلوب حبالوة بيانه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه املتمسكني بسنته              
 .وقرآنه وبعد

فما زالت بالغة القرآن ميدانا فسيحا للبحث والدراسة تنتظر جهود الباحثني إلبراز ما             
 .يب القرآن من روائع البالغة وأسرار اإلعجازحتتويه أسال

وال شك أن حبوث البالغة التطبيقية اليت تتخذ من النصوص البليغة كالقرآن الكـرمي              
والبيان النبوي والشعر العريب الرصني ميدانا هلا تعيد للبالغة العربية وجهها املشـرق الناضـر،               

دراسة النص األديب، واستنطاقه حبثـا عـن        وتؤكد يف الوقت ذاته على قدرة البالغة العربية يف          
 .جوانب اإلبداع فيه، وغوصا إلدراك مقاصد النص وأسراره املتنوعة

من أسرار  "وهذا البحث الذي بني يديك يعد من حبوث البالغة القرآنية، جعلت عنوانه             
 تنـوع   هدفت من خالله إىل إبراز بالغة القرآن الكرمي يف        " تنوع تعدية الفعل يف القرآن الكرمي     

 .تعديته للفعل الواحد حبروف اجلر املختلفة
وغري خاف أن لتعدية الفعل حبروف اجلر يف القرآن الكرمي أمهية عظمى وأثرا كـبريا يف    
إبراز مقاصد التعبري القرآين، بل إن الوقوف على أسرار اإلعجاز يف القرآن يتوقف على أمـور                

ياقاا من الدالالت واإلحياءات اليت حتتاج      إدراك دالالت حروف اجلر وما تشيعه على س       : منها  
من الدارس للوقوف عليها إىل مكابدة ومعاناة وإطالة تأمل حىت يستطيع النفاذ إىل ما تشي بـه                 

 .حروف اجلر من أسرارها املتنوعة اليت ختلعها على األفعال الداخلة عليها
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 :وتعود أمهية هذا املوضوع إىل أمرين

الداللة اليت يعول يف إدراكها على السياق وإطالة التأمل وإدامـة           الرتباطه بفقه   : أوهلما
النظر فيه للوقوف على ما توحي به األلفاظ من خفي الدالالت اليت ال تسـفر عـن وجههـا                   

 .وتكشف لثامها إال لذي حس مرهف وذوق مدرب
لدقة مسلكه وغموضه وخفائه على بعض العلماء، من ذلك ما ذكره اإلمـام             : ثانيهما

مجعنا احلسن لعرض املصحف أنا وأبا العاليـة        : مالك بن دينار قال   "عن  )  هـ٣٨٨ت  (ايباخلط
الرياحي ونصر بن عاصــم الليثي وعاصما اجلحدري، فقال رجل يا أبا العالية قول اهللا تعاىل               

ما هذا السـهو؟ قـال      } ٥املاعون { فويل للمصلني الذين هم عن صالم ساهون       يف كتابه   
مه يا أبا العالية ليس هـذا  : ن كم ينصرف، عن شفع أو عن وتر، فقال احلسنالذي ال يدري ع   

عـن  أال ترى قولـه عـز وجـل         : بل الذين سهوا عن ميقام حىت تفوم، وقال احلسـن        
وإمنا أتى أبو العالية يف هذا حيث مل يفرق بني حـريف            : قلت" ، ويضيف اخلطايب قائال     صالم

 يؤيد أن السهو الذي هو الغلط يف        عن صالم  أال ترى قوله     :عن ويف، فتنبه له احلسن فقال     
يف صالم ساهون، فلمـا     : العدد إمنا يعرض يف الصالة بعد مالبستها، فلو كان هو املراد لقيل           

 ".)١( دل على أن املراد به الذهاب عن الوقتعن صالمقال 

ونظري هذا ما " نوري قائال ومن ذلك ما ذكره اخلطايب يف ختطئة العلماء البن قتيبة الدي
 ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له : قاله القتيب يف قوله تعاىل

عشوت إىل النار أعشو إذا نظرت إليها، فغلطوه : زعم أنه من قوله. }٣٦الزخرف {قرين
الشيء ومن يعرض عن ذكر الرمحن، ومل يفرق بني عشـوت إىل : إمنا معىن قوله: يف ذلك وقالوا

وعشوت عنه، وهذا الباب عظيم اخلطر، وكثريا ما يعرض فيه الغلط، وقدميا عين به العريب 
 .)٢("الصريح فلم حيسن ترتيبه وترتيله

اعلـم أن   “: بقوله" على"عند حديثه عن    ) هـ٥٢١ت( ومن ذلك ما قاله البطليوسي      
بل، مث يعـرض فيهـا      أشرفت على اجل  : العلو على الشيء وإتيانه من فوقه كقولك      " على"أصل  

إشكال يف بعض مواقعها اليت تتصرف فيها، فيظن الضعيف يف هذه الصناعة أا قـد فارقـت                 
زرته على مرضي، وأعطيته على أن شتمين، وإمنا جاز استعمال          : معناها، فمن ذلك قول القائل    

 مـن أن    وكذلك الشتم مينع املشـتوم    ، ألن املرض من شأنه أن مينع من الزيارة         ، هاهنا  " على"
فهي إذن مل خترج عن أصلها بأكثر من        ، واملنع قهر للممنوع واستيالء عليه      ، بعطي شامته شيئا    

أن الشيء املعقول شبه بالشيء احملسـوس فخـفي ذلك على من ال دربـة لـه يف اـازات                  
 ".)٣(واالستعارات
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 :ويتكون هذا البحث من مقدمة ومتهيد وفصلني على النحو التايل
 جهود العلماء يف دراسة تعدية الفعل: لالفصل األو
 من أسرار التعدية يف القرآن الكرمي: الفصل الثاين

أسأل اهللا الكرمي التوفيق وأن يرشدين إىل طريق اهلداية والصالح، وأن يسدد خطـاي              
فيما حسنت فيه نييت وأن ينفع ذا العمل إنه أعظم مسئول وباإلجابة جدير، واحلمـد هللا أوال                 

 .وآخرا
 
 



راب والبناء  ع اإل حيثن  م  منها تقسيمه  قسيمات متعددة تللفعل يف الدراسات النحوية     
بار تعديه ولزومه إىل    عتقبل ومنها با  تبار زمنه إىل ماض وحاضر ومس     عتبا  ومنها ،إىل معرب ومبين  
 .راسةداية هذه العنم األخري ألنه موضع يستقلمنها ا  ويهمنا،الزم ومتعد
ر وإمنـا  ث مفعوال به أو أك   بنفسه  ينصب ي برفع الفاعل وال   تفزم هو الفعل الذي يك    الوال

هو الفعل الـذي ينصـب      : واملتعدي، .)٤(ه مما يؤدى إىل التعدية    غريمبعونة حرف جر أو      ينصبه
 ؤدى إىل  ي ه مما ريحرف جر أو غ    ىل مساعدة ن حيتاج إ  أ  ري من غ  مفعوال به أو اثنني أو ثالثة      بنفسه
.)٥(زم ال الفعل التعدية

ـ ، به غريهي يباين  خاف أن لكل حرف من حروف اجلر معناه الذ         غريو  تـدخل  ني وح
ره يف االسم املعدى يكتسب معها الفعل من الدالالت الـيت           ثعلى الفعل لتوصل أ    حروف اجلر 

 حسبك أن تعلم أن حرف اجلر يسـتطيع أن           بل ، اجلر الداخلة عليه    حروف وع معاين تنوع ب تنت
ف داللة حـرف  اختالاحد أكثر من معىن بسبب و للفعل الري فيصالنقيضيقلب داللة الفعل إىل   

ـ ٤٢٥ت (بغويف هذا الصدد يقول الرا    ،  الفعل  به  تعدى ذياجلر ال  رغب فيه  : فإذا قيل " ) ه
 غبر:  وإذا قيل  }٥٩لتوبة  ا{ غبونإىل ربنا را    إنا  تعاىل    قال وإليه يقتضي احلرص عليه   

 ملـة  غـب عـن  ومـن ير    ولـه تعـاىل  قه والزهد فيه حنـو  عنبة  غه اقتضى صرف الر   عن
 ")٦(} ١٣٠البقرة {.مهيإبرا

ل على احلرص عليـه     دلة الفعل إىل النقيض فحني عدى بإىل        اللبت د انق أرأيت كيف   
عدم الرغبة والزهد فيه دل على  "عن"ااوزة  وحني عدى حبرف

 جنده فد جاء معدى بالبـاء ويف        مين الكر آبع مواطن ورود هذا الفعل يف القر      تت ن وحني
 عدى إىل   نيفهو ح " ، هايه حروف اجلر من معان    يه عل عتلفة مبا خل  تن املعاين املخ   م وعن فاكتسب 
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الظـرف علـى     ة كمـا حيتـوى    غبب احتوى الر  غوضي أن املر  تقتب بفي الظرفية اليت     غواملر

ل على داليت ت  وحني عدى باىل،هيته فغبفرغ كل ر أه  أنمعىن احلرص وك   عنلك  ذ أنبأ   ،املظروف
إنا إىل ربنا    عداه   صرافه عما ان و ، وتوجهه إليه  ،بهغوفاد انصراف الراغب إىل مر    أ ،ةالغايانتهاء  
علـى   ىن هذا احلرف  معل مبا اكتسبه من     د ،حبرف ااوزة ي   عد نيوح} ٥٩التوبة {راغبون
 }١٣٠البقـرة     { راهيمإبلة  مومن يرغب عن    وله تعاىل   كقزه  وجتاولشيء   ا عن افاالنصر
ـ ير وال يف قوله تعـاىل      لصاق كما إلد ا تفي اليت   بالباء  عدي نيوح ـ أنفوا ب غب م عـن   هس
والبخل ا، ألن إلصاق الرغبة باألنفس يدل على شـدة          دل على الضن    } ١٢٠التوبة  {هنفس

حبكم سع هلا   اتمنا  إة  ب اليت تواردت على فعل الرغ     ملعاينافهذه  ، االرتباط ا وعدم التفريط فيها      
 " .)٧(الالا ه فيه من دعتوما أشاوصل ا،  احلروف اليت  معاين منما اكتسبه

عدي يف القرآن الكرمي بالالم وإىل وعلى ويف ومن فتجدد له مـن             " بعث" وهذا الفعل   
برازها السياق العام واملقـام،فحني     املعاين بتنوع معاين حروف اجلر الداخلة عليه اليت يعني على إ          

} ٥٤يونس   { مث بعثنا من بعده رسال إىل قومهم فجاؤوهم بالبينات         عدي مبن يف قوله تعاىل      
.دل على أن ابتداء بعث الرسل إىل أقوامهم كان بعد نوح عليه السالم

  رسال إىل قـومهم     من بعد نوح     - أي -من بعده ) "هـ٥٣٨ت(يقول الزخمشري   
  ".)٨( وصاحلا وإبراهيم وشعيبا يعين هودا

  مث بعثنا من بعده موسى بآياتنا إىل فرعـون وملئـه           ونظري اآلية السابقة قوله تعاىل      
فمن دلت على ابتداء تتابع بعث الرسل إىل أقوامهم امتنانا من اهللا عليهم يف              }  ١٠٣االعراف{

 . الشديدعدم تركهم بال رسول يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده وينذرهم عذابه
 ثنـا د أوالمهـا بع عذا جاء وفإله تعاىل  قووحني عدى الفعل بعث حبرف االستعالء يف        

ل د} ٥االسـراء   {يار وكان وعدا مفعوال   دل ال اليد فجاسوا خ  دنا أويل بأس ش    ل اداعبعليهم  
 .الكعلى الضرر واهل
" بعثنـا "وتعدية  "  بقوله   ني إىل القول بالتضم   )هـ١٣٩٣ت(الطاهر بن عاشور  وذهب  

سومهم سوء  يهم إىل يوم القيامة من      ييبعثن عل لحبرف االستعالء لتضمينه معىن التسليط كقوله       
  ".)٩(} ١٦٧االعراف {العذاب

ح معـىن التعديـة     ي يقول به الطاهر ما هو إال حماولة لتصح        ي الذ نيوال خيفى أن التضم   
 . واهلالك مبعىن الضررلته قد أوحىال الذهاب إليه ما دام حرف االستعالء بدعن ىنغ وحنن يف



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                                ٧٣٢

بعـث لكـم طـالوت        قد هللا ا  إن  قوله تعاىل   يف مالال االختصاص حبرف   وحني عدي 
م ه كان هل  عثم وأن ب  هملرسل إليهم ونفع  ا أن املراد بالبعث خري      دلت} ١٤٧البقرة{....ملكا

.وألجلهم
لى نلـك   ت إىل دالة ع   ءم جا يهبالغ وإاء الرسالة إىل املرسل إل     إل أريد بالبعث ا   نيوح
}٧٥يونس{.انتآياه بئا من بعدهم موسى وهارون إىل فرعون وملثنمث بع تعاىل  كما يف قوله
ـ    بعث يالذ وهو   له تعاىل   ويف ق  "يف" دي حبرف الظرفية    ع  نيوح  رسـوال   ينييف األم

 دل حـرف    }  ٢اجلمعة{اب واحلكمة تهم ويعلمهم الك  كيياته ويز آهم  يعليتلو   هممن
ـ وساطهم معروف هلم وليس جمهوال هلم نائيـا       أ من   بعوث واحد الظرفية على أن امل     ويف ،همعن

 والتأكيد على جحدهم للحق مـع       ،سجيل عليهم تبه وال  ول من كفروا  عق علىلك من النعي    ذ
 .)١٠(فيهمب لقتعيش بينهم وييه ألنيهم لإ  من أرسلق ويقينهم بصد،ظهور أدلته هلم

وعـة  املتن اجلـر وع حروف   تنا كانت له بسبب      املتباينة للفعل بعث إمن    اينكل هذه املع  
.هيعل الداخلة

 
 لكون تعديته ا    - يعدى بأكثر من حرف من حروف اجلر       نيت تعدية الفعل ح   انوإذا ك 

ـ -ن الكرمي آرالقر ورود تعديته ا يف ثمشهورة وشائعة على ألسنة الفصحاء أو ك       ـ د خفق ت ي
يف عـدم إدراك     ع يكون  وق  وإن خلطأا ن إذ إ  ها بعضهم لصعوبتها  ي العلماء وأخطأ ف    على بعض 

ـ      ذ ومع   ،شي ا حروف اجلر   ت والدالالت اليت    بعض الفـروق  ورا دلك كله فإن األمر يظل مق
وعة الـيت  تن به حروف اجلر من املعاين املس يصغي السمع ملا ميالذ املتأمل  بل ويف مكنة ،هيعل

ية حني  اا للغ عب هذه الفروق يكون ص    لث أن إدراك م    خاف يف  غريو ، املعدى ا  ختلعها على الفعل  
 وإمـا   ، يتعدى به إما ألنه يتعدى بنفسه      نه أ أنحروف اجلر ليس من ش     يتعدى الفعل حبرف من   

ا خولف املعروف   مفإذا  "  ين  آ أو يف البيان القر    ،لسنة الفصحاء أعلى   لشيوع تعديته حبرف آخر   
 ،سري هـذه املخالفـة    تف يف   تتعددب  ه واملذا تتباين،ن اآلراء حينئذ    إف يةدواملشهور من هذه التع   

ـ  ب عـىن ض النظم بقدر ما ي    غرا واستجالء أ  ،أسرار املخالفة  قوف على ورها ال يعىن بال   كثوأ اد إجي
.")١١( ني أو نزل به الروح األم، مما نطق به العرب،على صحته  واالستشهاد،تربير هلذا اخلروج

أصل االستعمال أن يتعـدى  س يف ي جند لعلماء النحو حني يتعدى الفعل حبرف ل     مثومن  
:به رأيني
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:نيرأى الكوفي: أوهلما
اوب حروف اجلر بعضها عـن      نون إىل القول بت   هب سار على جهم يذ    نون وم يفالكوف

. وعلى تكون مبعىن يف أو مبعىن مع وهكذا،فيقولون مثال أن يف مبعىن على بعض
حيـث    مواضعهاروف اجلرح  إىل تناوبن أشارواذيال ل العلماء ئتيبة من أوا  قابن   ويعد

خول بعض حروف الصفات مكـان      دن بابا أطلق عليه باب      آيل مشكل القر  وكتابه تأ  يف أفرد
كروا فيها للحـرف    ذب العلماء من بعده على تأليف كتب يف معاين احلروف           قعا ت مث )١٢(بعض

روف اجلـر   وا مع ح  تنا معانيه األخرى اليت ي    مثم العرب   الاألصلي املستعمل يف ك    الواحد معناه 
.)١٣(األخرى

 : البصرينيأير: ثانيهما
 وقـد   ،تعدى بذلك احلرف  يىن فعل   عون إىل القول بتضمني الفعل م     ـريـب البص هـذ
 وافقهم أن   يني ومن مذهب الكوف " ه  ـ بقول هبيـن املذ ذينه ىـ إل )هـ٧٩٤ت (املرادي أشار

ا بتأويل  مه إ عو احلرف على موض   ءقاب إ ينيومذهب البصر ،، بعض  عن حروف اجلر ينوب بعضها   
لك فهـو  ذ وما ال ميكن فيه ،لك احلرفذفعل أخر يتعدى ب  أو بتضمني الفعل معىن   ،يقبله اللفظ 

 .")١٤(ذ وذعلى سبيل الش  موضع اآلخرفنيمن وضع أحد احلر
  وتصـحيح التعديـة    عىنلبيان امل  ن العلماء محماولة     إال ا  لرأيني ما مه  ا  كال نأخيفى   وال

وف على روائع   قاق النصوص للو  م عن البحث يف أع    ني الدارس اً  هلمم  والوقوف عندمها يعد صرف   
 .الداخلة عليه وع معاين حروف اجلرتنسبها الفعل بتيك وع املعاين اليتتنالبالغة يف 

يضا  ووردا أ  تفسريمة النحو وال  ئري من أ  ث إليهما ك  بني قد ذه  أين الر ذيين بأن ه  يومع يق 
 فإين ال ، العربيةتناما من طرائق التعبري يف لغ      أل ،ينآ القر  ويف البيان  ،رهثالعرب شعره ون  الم  يف ك 
ـ ه الوقوف   تن ليس غاي  آرقة ال غدمها ألن الدارس لبال   عني بالوقوف   تفإليهما وال أك   أذهب د عن
ة الفعل  ي وراء تعد  نقيقة م دايته بيان األسرار وإبراز الفروق ال     غح التعدية بل    يوتصح ن املعىن ياب
 .جلرحرف من حروف ا نمر ثبأك

ه تلألن لكل حرف دال   - لةفني يف الدال  باستواء احلر  القول   املستساغ من غري كان   ذاوإ
فاظ األله  في عت وض ي املعجز الذ  ونرته كالمهم عنه فما بالك بالبيان      اسم الن كاليف   -اخلاصة به 
أمرا ن يعد   آن القول بقبوله يف القر    فإ، ا  ن كل شيء صنع   أتق الم الذي ه ك ألنقة ا   لالئا مواضعها
ري حبـرف   عبر الت ثن حني يؤ  آن ألنه يقتضي أن القر    آ حق بالغة القر   قبله يف  ن ه أو   ينرتض ال نكاد 

ـ يإون ـ يك أصــال لذلك املـعىن    هو موضوع  يلك احلرف الذ  ذاجلر دون    من حروف  اره ث
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ع أن يسـتطي  فني وأن أحد احلـر ، ا واحدا يئحلرفان ش  ا   يصري  ألنه حينئذ  ، عن البالغة  عارياه  ل
.ه البيان املعجزعننرته   وهذا ما، هغريديه  يؤ مايدؤي

ضـها عـن بعـض      عوب حروف اجلر ب   تناول ب قوإذا كان هذا احلكم منسحبا على ال      
 العلماء لتصحيح وجـه     ن حماولة م   إال ه ال يعدو أن يكون    ن أل نيالقول بالتضم  أن يف شلك ال ذفك
.عدية الفعلتوع تنة يف غأسرار البال ا عنثة وليس حبيالتعد

 أميـل إليهمـا وال       بل إنين ال   ،صيالتف مجلة و  أينيين الر هذذا أنين أرفض    ـال يعين ه  و
وع تعدية الفعل وما تشيعه حروف اجلر  تنالوقوف عندمها دون البحث عن أسرار        رتضيهما ألن أ

ـ   ي ح -ن شك ود -هياملتعددة على الفعل عند تعديته ا ف       من املعاين  م دف على البيان العـايل لع
.افهطري الكامنة يف أععبع التئالوفاء بأسرار البيان وروا قدرما على
قل تعديته حبرف أخر    ت و ،ر تعدية الفعل حبرف ما    ثاملفسرين حني يك  والنحاة   لجأ بعض يو

ـ مادا علـى ك   اعتخر  آل احلرف ا  عنابته  يلك احلرف ون  ذعديته ب تلة  االقول بأص  إىل ـ عدترة  ث  هي
.هديعتلة  ق أووشيوعها

 يف تعدية فعل املرور تارة بالباء وتـارة         )هـ٧٦١ت (ابن هشام ب إليه   هلك ما ذ  ذمن  
 سـتعماال ار  ثكاأليران يف اازية ف   دقتفإذا استوى ال  [معانيها بقوله    و ه عن الباء    ثد حدي عنبعلى  

 ن كان قد جاء كما يف قوله تعاىل إو" ررت عليهم " و"مررت بزبد"  كـأوىل بالتخريج عليه
  ليهمعلتمرون }   ١٣٧الصافات{و  ميرون عليها } ١٠٥يوسف{ 
.)١٥(....لقد أمر على اللئيم يسبينو

 ")١٦(قديره أصالتأوىل ب. ن فكا، رثأك"إال أن مررت به 
وإذا خلـوا إىل     قوله تعـاىل     ريس تف دعن) هـ٧٤٥ت(لك ما ذكره أبو حيان      ذومن  

ـ ل إىل   عد و ،البالباء وإىل والباء أكثر استعما     عدى  تي ائالق }١٤البقر {....همشياطين ا إذا  أل
".)١٧(اين السخريةثأحدمها االنفراد وال ينييت بالباء احتملت معندع

 وحـني   ر اسـتعماال  ثا أك  يشري إىل أن الفعل خال األصل فيه أن يتعدى بالباء أل           وفه
. األصلغرييكون على  يتعدى بغري الباء

ا من ذهاب بعـض     ـه أنف ـ ما أشرت إلي    ما يؤكد  نـن النصي ـيذل  ال االستد لعلو
يته دل تع تق  نيه ح عنبته  ياه به ون  يع تعد يشيالفعل حبرف ما حني     ي  بأصالة تعد  العلماء إىل القول  

 .آخرحبرف 
 أنناخاصة ب  ماء يف الذهاب إىل هذا القول؟     علمد هؤالء ال  عت أساس ا  يوال أدري على أ   

لة التعدي قخر لآله عن ا ونيابت،رة ورودهثبأصالة تعدي الفعل حبرف لك " يف أن القول    يقني  لى  ع
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ـ األل يف ضوء دراسة لتاريخ    الم به إ  يلتسال  ميكن ال رهـا  وإحصـاء دقيـق    وا وتطأفاظ ونش

  ويف ضوء ما تقدم ليس     .")١٨(يسر بعد هلذه اللغة   يتور االستشهاد وهو ما مل      عصالستعماالا يف   
، تعديته به أصـلية   ون  ه حبرف ما تك   تيدع تع شير وت ث أن الفعل حني تك    ىليل القاطع عل  دلدينا ال 
لك ذالعكس من    ىعل بل   ،ف األصل الة على خ  يعديته حبرف أخر تكون تعديته جار     تل  تقوحني  

 ويف   بكالمهـم،   حيـتج  ذينم أهل الطبع ال   الها ذا يف ك   يل ف يل اليت ق  افقد وردت بعض األفع   
هره ظـوا  لف أحـد حـول    ت ال يكاد خي   ذي للغة العرب ال   ن الكرمي وهو املعجم التركييب    آالقر

حصره وإمنا    ال ميكننا  ثريلك من أن كتب معاين احلروف حتفل بشيء ك        ذة وال أدل على     يالتركيب
:عرلشاي ببعض الشواهد منها فول اتفنك

. أعجبين رضاهاهللا  لعمر  قشريرضيت علي بنو إذا
.عينت يأي إذا رض

عبدةقمة بن عل الوق
بيبط النساء بأدواء بصري فإنين   بالنساءن تسألوينفإ
. النساءعن يأ

 لقا و ،ب واقع عذا  عن  أي }١املعارج {اقعل بعذاب و  ئسأل سا  عاىل  توله  قه  يوعل
.هعن ي أ}٥٩الفرقان {ا ل به خبريأفاس  تعاىل

 لألذقـان   خيـرون     على وجهـه قـال تعـاىل         يأ" سقط الرجل لوجهه   "الويق
 .ذقان األعلى ي  أ}١٠٧االسراء{

:يندوقال الشاعر وهو األشعث الك
 وللفمينلليد صريعا  فخر بهثياولت بالرمح الطويل تنا

. والفماليدين على يأ
ا  عي اهللا اد عبنا يشربيشرب منهاأي} ٦  االنسان . 
:ترةعن قالو

عن حياض الديلم فر تنزوراء  ت فأصبحنيشربن مبا الدحرض

. شربن من ماء الدحرضنييأ
.)١٩(.....عت ترف مثشربن مباء البحر: خرآل اوق

ـ ذ مع ما  تطرد ال  الكرمي جندها  آنيف القر  تهايعدتع  نتتبحني   لااألفعبعض   إنبل   وا هب
 وإذا ورد   ،ه بـه  ترة تعدي ث األصل فيه أن يعدى بالباء لك      إنه  في قيل   ياملرور الذ  فعل  فهذا إليه،
.ف األصلخالا على يجار يا بغريها كاندتعم
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ثالثة  وبالباء يف    ،عديا بعلى يف أربعة مواضع    تمن جنده ورد    آوبتتبع مواطن وروده يف القر    
.)٢٠(مواضع
نفي ما ذهب إليه بعض العلماء الذين قالوا مبا أشرنا إليـه             وحده كافيا يف     يس هذا لوأ

 .؟همصحة رأيلديهم الدليل املقنع على ه ليس ألنوإسقاطه كلية ! آنفا




ـ  بتنوع بيئام الثقافية اليت ينتمون إليهـا       - رمحهم اهللا  -لسابقنينا ا ئلعلما  حنـويني   ن م
 -ب نظـرهم وذوقهـم املرهـف      ثاق ب -االهلوا من خ  عة استطا وفقم ات حمل ني ومفسرين غيوبال

هـا  يختلعه من معان   ع الفعل حبروف اجلر وما    ر تنو ول إىل أسرا  صللو لفةتاستبطان النصوص املخ  
.ا على األفعال املتعدية

هـم مـن    غري طبيعة دراستهم عـن      الفن الخت وماء املفسر عل يف مقدمة هؤالء ال    يتويأ
ف البالغة  ائ وإبراز ما حتويه من لط     مي  ن الكر آت القر آيا  تفسريبهم ب تمعنيون يف ك   العلماء، فهم 
.وأسرار البيان

 رياث ألن ك  ي الزخمشر ين وهو  املفسر  من أئمة البالغيني و    ا على إمام  تنوسنتكئ يف دراس  
ـ       ،  لة عليه اسري كانوا ع  تفمة ال ئ أ نم ا مـن األسـرار     ثريوألن كتابه الكشاف يضم بني دفتيه ك

 قام البالغيون نيد طريقه إىل كتب البالغة حجيل مما مل   ااألفع ة حلروف اجلر اليت تتعدى ا     غيالبال
يـه  طلـق عل  ي وهذا اللون من الدراسة      الثالثة،إىل علومها     البالغة وتقسيمها  ثبتصنيف مباح 

ة خصـبة يف    غي حبوث بال  - كما نعلم  - فهناك ،بةئالغا شيخنا الدكتور حممد أبو موسى بالبالغة     
ـ يف كتب علمـاء البال    نا  جند هلا مكا   لكننا ال غي   هي من صميم الدرس البال     تفسريكتب ال  ة غ

.املتأخرين 
كـره  ذة الفعل حبروف اجلر مـا       ي أسرار تعد  نشارات اليت تكشف ع   إلل ا ئ أوا نلعل م 

 ،ت منـه مـاال    ذأخ: ما يفترقان يف مواضع كقولك    إ ف عنوأما من و  " قوله   يف   اخلطايب   ماإلما
 عنـه  عـت  مس ت وإذا قل  ،هي مساعه من ف   دتما أر ال منه ك  تمسع: تلقعلما، فإذا    ت عنه ذوأخ
ـ ويقول الراغب ا ".)٢١(... بالغلك عنذا كان   ديثح ورأى إذا [ة ألصفهاين يف تعدية فعل الرؤي

وإذا عـدي   }  ٦سبأ{...ويرى الذين أوتوا العلم   اقتضى معىن العلم حنو        إىل مفعولني  تعدى
} ٤٥الفرقـان {  أمل تر إىل ربك ـبار حنو  تضى معىن النظر املؤدي إىل االعت     رأيت بإىل اق  

".)٢٢(أي مبا علمك وعرفك} ١٠٥النساء {مبا أراك اهللا وقوله 
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 وأخرى بعلى يف قولـه      إىلارة ب  ت "راغ" ية الفعل   د تع اغبيوضح الر  رآخريف موضع   و

  فـراغ إىل أهلـه      قالل  ايتده منه باالح  يــل حنوه ألمر ير   ام : "نالىل ف  إ ن  الوراغ ف "
ـ وحق: ال أي م  }٩٣الصافات{  نيهم ضربا باليم  يفراغ عل ،  }  ٢٦الذاريات{ ه طلـب   يقت

 .")٢٣(على معىن االستيالء" على" ونبه بقوله ،انغبضرب من الرو
م الم عليه الس  هيبراإتشري إىل أن     "تهمهلآفراغ إىل   " يف قوله    االنتهاءها على   ىل بداللت فإ 

 أما على مبا     آهلتهم، ه من حتطيم  يم عل عزق ما   حقها لي ية يسعى إل  يله إىل األصنام غا   وقد جعل وص  
حطيم و ت هلا وما حلقها من أثار ال هرهقه عليها ويالئها واستمنفيها من االستعالء تدل على متكنه       

 .)٢٤( مريتدال
 وهي على   - ويفيض باملواطن العديدة   ،نيةآة القر غع البال ئ بروا ي  سري الزخمشر  تف ويزخر

ا عن أسـرار  الهل اليت كشف من خ- ندعه منها؟يا جتعلنا يف حرية ما الذي خنتاره وما الذ        رثك
ـ لفرق بني   ا تلمسق يف غالب األحيان ألنه كان ي      فيد كتب له التو   ق و ،ية الفعل دتع عه ا تشـي  م

 للباحث عن البالغة    عذباه منهال   تفسريلفة فكان حبق    تا املخ اقاحروف اجلر من األسرار يف سي     
 ندر على إبراز مقاصد البيـا     أق و  من غريه   النظم ئصر استجابة خلصا  ثه كان فيه أك   ن أل آنيةالقر
. مما سواه  وأسرارهينآالقر

وسـخر  ىل  ا قوله تع  فسريت  بالالم وبإىل عند   "جيري"ة الفعل   ــلك قوله يف تعدي   ذمن  
 قلت جيرى ألجل مسـمى      إنف"  }٢٩لقمان {... إىل أجل مسمى   يالشمس والقمر كل جبر   

 بليـد   ؟ قلت كال وال يسلك هذه الطريقـة إال        ني احلرف اقبوجيرى إىل أجل مسمى أهو من تع      
ـ   واالختصاص كل واحد      االنتهاء عين أ يني ولكن املعن  ، الفطن يقالطبع ض   ،رضمالئم لصحة الغ

سمى تريد جيرى   م ألجل   ي وقولك جبر  ،هلين قولك جيري إىل أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إ         أل
  يوضح الفرق بني   ي فالزخمشر ")٢٥(صا بإدراك أجل مسمى     ت خم يإلدراك أجل مسمى جتعل اجلر    

ـ يي ـة التاصـه اخلـنهما ألن لكل حرف داللتي بي يسوم وإىل والالتعدية الفعل بال   ا ـضيفه
 ويصـف   ، عليهم ري ويشتد يف النك   ،يسوون بينهما  نذي وينعي على ال   ، يعدى ا  على الفعل حني  

 .طنعلك بأنه بليد الطبع ضيق الذمن يفعل 
خرة وسعى  آلومن أراد ا    اىلال يف قوله تع   ث جتده ما  يكره الزخمشر ذوهذا الفرق الذي    

وم اجلمعة فاسعوا   ي نإذا نودي للصالة م    وبني قوله تعاىل   }١٩االسراء { ها وهو مؤمن  يهلا سع 
ـ   اللة حريف اجلر ال   مادا على الفرق بني دال    عت وا } ٩اجلمعة{كر اهللا  ذ إىل  ين السـع  إم وإىل ف
 الصالة يراد به التوجـه   والسعي إىل،خرة يعين العمل من أجلها واالستعداد هلا بصاحل العمل      لآل

 .)٢٦(ألدائها هللا اتإليها والقصد إىل بيو
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ـ  يف الله بالغة البيان املعجـز ومن ذلك قوله الذي أبرز من خ     ـ إيث  حبـرف  برياره التع
ـ دوا مصبحني أن ا    فتنا عاىل  تسري قوله   تفد  عن االنتهاءاالستعالء بدال من حرف      دوا علـى   غ

وا إىل حرثكم وما معىن     ديل اغ قهال  : لتقفان  " } ٢١،٢٢القلم{  ني كنتم صارم  إنكم  ثحر
 دو، عليهم الع  غداقول  توا عليه كما    غدان  صرموه ويقطعوه ك  ييه ل إلملا كان الغدو    : على؟ قلت 

ـ  فيه باجلفنة ويـراح أ ي يغدى علاإلقبال كقوهلم و معىن دوجيوز أن يضمن الغ    ـبلوا علـى  أق
")٢٧(ين كم باكرثحر

ولني كان يف أوهلما أقرب إىل حسه البالغي وهو ما تكـرب            قرى ذكر   ت كما   يفالزخمشر
.ما خترجينه منرب إىل النحاة ألأقانيهما فكان فيه ث أما ،ندحوله البالغة وتدن

 ثلى معىن االسـتيالء علـى احلـر       علتها   فهي بدال  ،فيوعلى هنا ترمز إىل معىن لط     
 ،صاب حلقوق املساكني اليت بيتوهـا يف أنفسـهم        غتواإلغارة عليه تفصح عن نية العدوان واال      

 ما بيتوه حىت    فيذتنن ل عو ويسر ،لبون حقوق الناس  تم قطاع طريق يس   أور أصحاب اجلنة ك   تصو
.)٢٨(هتمكنوا من سرقة ما يريدون سرقتين يستترون بالليل ليذللصوص الاال يراهم أحد ك

 األبرار  إنسري قوله تعاىل     تف دعن أسرار تعدية الفعل ما قاله       يومما كشف فيه الزخمشر   
ـ  ـا يش ـنيا كافورا ع  ـان مزاجه ـ ك سن كأ ـيشربون م   ـ ا  ـرب  فجروـا ي اهللااد  عبـ

ـ  و ،ن كأس م يشربون   مبن يف قوله   دي فعل الشرب  عحيث  } ٦و٥االنسان {جرياتف  يدع
مل وصل فعل الشـرب     : ن قلت إف" الزخمشري    ويقول اد الرمحن عبيشرب ا   وله  قبالباء يف   

 وأمـا   ،مبدأ شرم وأول غايته   أس  ألن الك :  خرا؟ قلت آلصاق  حبرف االبتداء أوال وحبرف اإل    
 سلعول شربت املاء بال   تق كما   را اخلم   هللا ادعبن املعىن يشرب    زجون شرام فكأ  ها مي فبالعني  

)٢٩("
 ومنـه   ،م وأول غايتـه   دل على أن الكأس مبدأ شر     " من" حبرف االبتداء    ي عد نيفح

لك ذم منها ويف قر وشدة نيهم بالعاقصت حبرف اإللصاق دلت الباء على ال    عدي يشربون وحني 
.يهلمزيد عم مبا ال عيل الناكم لة علىمن الدال

 بغي يؤمنون بال  ذينال تعاىل    تفسريه لقوله  دعن )هـ٦٠٦ت (ويقول الفخر الرازي  
 فـاملراد أنـه     ،من بكذا آ الن فإذا قلنا ف   يق،فاملراد به التصد    بالباء ي عد ذاميان إ إلا} ٣البقرة{

".)٣٠(......صدق به
ـ لصاق تومض   إلبسة وا ال املصاحبة وامل   معاين نل عليه م  دوالباء مبا ت    بالغيـب   اإلقرارب

ن واألمـان يف    م باأل نيشعروو ،هفي نيلبسمتب  غي يؤمنون بال  فهم والعمل مبقتضاه    ،به يقدوالتص
.صحبته
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 سريه لقوله تعاىل    تف وعلى عند    إىل تعدية الفعل تاب ب    ني يف الفرق ب   يكره الراز ذومما  

هـا الـرب    فيالتوبة لفظ يشـترك     "  }٣٧البقرة {  .. عليه ابمن ربه كلمات فت    لقى آدم تف
فاملعىن رجع إىل ربه ألن كل عاص فهو يف معىن اهلارب من ربه فإذا   فإذا وصف ا العبد    ،والعبد

ده برمحته  عبنه رجع على    أ  عىنوإذا وصف ا الرب تعاىل فامل     ..إىل ربه   هروبه عنتاب فقد رجع    
علـى  الـرب    ويف   تاب إىل ربه   د الصلة فقيل يف العب    ف يف الالسبب وقع االخت    وهلذا ،وفضله
ـ ناب  أى توبته إىل ربه و    أد  عب إىل أن ال   ري تش االنتهاءتها على   اللىل بد فإ". )٣١(دهعب   أمـا  ،هإلي

أمـل  ت و ،هم بقبول توبتهم  يم رمحة اهللا بعباده وفضله عل     ظيشري إىل ع  ي وعلى فه  حرف االستعالء 
ـ ا إمنا التوبة علـى اهللا ستعالء يف قوله تعاىل ال حبرف ا عبريالتآن  ر القر ثكيف آ  ن يعملـون  ذيل

ـ نوب واملع ذرق نفسه يف ال   غاب التوبة واسعا ملن أ     ب فتح  يل}  ١٧النساء { السوء جبهالة  ي اص
 ،ن عهده بقبول توبته   مه على نفسه    يالشيطان وذلك مبا يعط    لئت من حبا  تفل وي ،قبل على ربه  يل

 إذا  هللا ا  حبكـم أن   هم وضمان قبوله لتوبت   ،ما وعدهم به   بوتثق  ي بتحق يفحرف االستعالء يوح  
ـ   ئى للتا طملا أع ....هللابة من ا  والت إمنا: قالنه  أ ولو   ،وعد فلن خيلف وعده    ـ  دبني هذا الوع   ذي ال
 حسان تارة بالبـاء   إلية فعل ا  دضح تع ويو. )٣٢(يأسإىل ال بط اهلمم ويدفع    ثقطعه على نفسه مما ي    

ـ تصل الباء يف قوله تعاىل تل مب   ايق"  :وتارة بإىل بقوله    }٣٦النسـاء  { ن إحسـانا ديوبالوال
ن يمعىن أحسنوا بالوالـد    انتصب على : ل الزجاج ااألول ق : أقوال ثالثة فيهلنا  قنتصب؟  ا الموع

 ،أحسن على هذا الوجه    ناهم بالوالدين إحسانا ألن الباء به     يصو على معىن    قيل: لثاينوا،  إحسانا
")٣٣( نديالوال  كأنه قيل وأحسنوا إىلدين وإىل الوالنولو كان على األول لكا
 بسةال الباء مبا فيها من امل     ن أل ،إىل مثة فرقا بني تعدية اإلحسان بالباء وب       نفالرازي يدرك أ  

 ملتصـقا مـا     نث صار اإلحسـا   ي ح ينحسان إىل الوالد  إلل الرب وا  الصاق تشري إىل كم   إلوا
ـ ين غاية ينتهي إل   دي أما إىل فتدل على جعل الوال      ،الطهما يف األحوال كلها   خي ،هلما بساالوم ا هم

ـ لـه   قو إىل وتارة ب  موع تعدية الفعل تارة بالال    تنه  فيفا  ش كا يكره الراز ذومما  ، ن  اإلحسا د عن
ـ " }  ٧٩األنعـام  {  فطر السماوات واألرض   يوجهت وجهي للذ   تعاىل   سري قوله تف ه ففي
 بل ترك هـذا اللفـظ   ، فطر السماوات واألرضيإىل الذ ة وهي أنه مل يقل وجهت وجهي قيقد

ـ    ـه القل ـه وج يـأن توج  :املعىن و يت وجهي للذ  وجه"وذكر قوله    ـ ه أل ـب لـيس إلي ه ن
 فتـرك  ،وديتهعبه ألجل عتوطا لب إىل خدمتهقه وجه الي بل توج،اجلهةوز ـن احلي ـل ع ـامتع

 )٣٤( احليز واجلهة  يا عن متعال ودعبم دليل ظاهر على كون امل     ال حبرف ال  واالكتفاءا  هن "إىل"كلمة  
." 
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ـ  ى بعلى تارة أخر   وزال بإىل تارة    نتعدية فعل اإل   ل )هـ٧٤٥ت ( حيان وكر أب ذو  دعن
هما علـى  ي فمعتمدا نيجه وانوما أنزل عليهللا منا با  آ ل ق  } ٨٤ عمران آل {ةيسريه آل تف

 وقـال  : ومقامه قـائال هياقنهما بسم صلة كل حرف     عن  والراغب مفصحا  ي الزخمشر ذكرهما  
رتل من فوق وينتهي إىل الرسل فجـاء         ي  حيوال  لوجود املعنيني مجيعا ألن    قلت فإن ( يالزخمشر

للنيب  خطاباكان   ملالك  ذ هنا على ألن      قال إمنا : الراغب قال وأخرى باآلخر و   ينيتارة بأحد املعن  
على بال واسطة بشر كان لفظ على املختص        األ   ه وسلم وكان واصال إليه من املأل      ي عل هللاصلى ا 

سلم وه  يهم بواسطة النيب صلى اهللا عل     يوصل إل  دقمة و  لأل بااكان خط   وملا ك،  بالعلو أوىل به هنا   
ه إمنا حيمل على أمر املرتل إليـه        ي أنزل عل  اليق وز أن جي و ،  كان لفظ إىل املختص باإليصال أوىل     

ـ   ذ ىزال وعل نة اإل يوإليه ا  ه وأنزل إليه على ما خص به يف نفسه        غريأن يبلغ    أومل  اللـك ق
الـذكر  نزلنا إليك   أو  ال وق }٥١العنكبوت { مهلى علي ت ي ابهم أنا أنزلنا عليك الكت    كفي

 نهو بيا  يذبالذكر ال  كان خمصوصا  بإىل ملا  اهنخص  } ٤٤النحل{  إليهم لتبني للناس ما نزل   
.")٣٥( م يف األوىل ال يف الوجوبالاملرتل وهذا الك

عديـة الفعـل    ت  ذكـره يف     ة ما ي سر التعد  عنان  ياطن اليت كشف فيها أبو ح     ومن امل و
 مايحك مايكسبه على نفسه وكان اهللا عل      ي فإمنا امثومن يكسب إ  عاىل  تله   قو ى يف بعل "كسب"
إىل ما يستحق عليه    و  مثلك اإل ذ أشارتا إىل علمه ب    "م وحكيم يعل" أي تانفالصف  }١١١النساء{

".)٣٦(هره له قه وتيالئه واسي علمثعالء اإلتاس لةدال" على "يف لفظة و،فاعله
ـ  نيجيبوضوح ما لك ذفحرف االستعالء يربز     ا هه مقترف السيئات على نفسـه بتعريض

ـ  ـ كم،هـض حبملـهتنن األوزار ما ال ماهللا، وحتميلها   ذاب  لع نب ذا يوحي بضعف نفـس امل
ـ ده اآل عبليل تسـت  ذ فهو مقهور    ،لبته لشهواته وأهوائه  اوعجزه عن مغ   األهـواء   هقام وتسـو  ث

ية داله يف تع  قأسرار تعدية الفعل ما      عنان  يف فيه أبو ح   شومن لطيف ما ك    )٣٧(كال اهل يإىلمهاو
ا ئكم شيعنرتكم فلم تغن ثويوم حنني إذ أعجبتكم ك   وله تعاىل      ق    بعلى يف  "ضاق"الفعل  
ت بكـم األرض  اق ضيأ" } ٢٥التوبة{  ن تم مدبريي ول مث ت عليكم األرض مبا رحبت    اقوض

تصلحونه للهرب  س مكانا ي  كأم ال جيدون   يهم وصعوبتها علل  اسعة لشدة احل  امع كوا رحبا و   
.  ")٣٨(ت عليهماقلفرط ما حلقهم من الرعب فكأا ض والنجاة

 تصـوير   " بكم اقتض"من   بدال "ت عليكم اقض" بعلى يف قوله     رين التعب آار القر إيثففي  
ـ    اصوا حي دلقيه املسلمون حىت كأن األرض صارت ع        ما لشدة  فـال   همرهم ويكتم على أنفاس

.بم من الرعلهرب والنجاة لشدة ما أصاه ل إليأووني ناجيدون مكا
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ـ    توفأم  الم عليه الس  يراهإبعاىل يف قصة    تويف قوله    ـ  ل س النـا  نيا به على أع هم عل

 وعلى "  بعلى "تواأ" يته للفعل   دن يف تع  آيوضح أبو حيان بالغة القر    } ٦١األنبياء {شهدون  ي
ـ  إليه وار  همتحديقلكأنه   اها االستعالء اازي  عنم تـه مسـتعل علـى      ي لرؤ اع أبصـارهم  تف

".)٣٩(أبصارهم
 خـرب   يقصدتن حرف االستعالء ليدل على بالغ دهشة القوم وعدم إمكان           آر القر آثو
  فيـه  واق وحيـد  ،مهنعي فهم حباجة إىل أن يقلبوا فيه أ       ،هلتهمآطيم  حته إنسان على    يف  جيرؤ ،كهذا

هم وهم  ه على أبصار  يي ف عل ويست ،عيأن يكون يف مكان ظاهر تراه أعني اجلم         وال بد  ،أبصارهم
. أعدوه لهذيمث عذابه ال ومن )٤٠( حماكمتهنوديشه

ـ ١٠٦٩ت (لشهاب اخلفاجي اوأوضح   وع تعدية الفعل   تنته بعض أسرار    ي يف حاش  ) ه
سـى عليـه    ون م على لسـا  عاىل  تسريه لقوله    تف دعنكره  ذلك ما    ذ نملذكر احلكيم   ا آياتيف  
} ١٥١األعراف {نينت أرحم الرامح  أك و خلنا يف رمحت  دوأ ر يل وألخي  ف رب اغ  قال المالس

 ،رك املتعلق من املنعم بـه والـدارين       ت و ،و عف ا رمحة إنعام ال   أل على   د ت باملغفرةألن مقابلته   "
 ٤١(دضي املزيتيق هايغماسهم فنم إحاطة الظرف الوجعل الرمحة حميطة( " 
س على  يا ل  يف وصول رمحة اهللا م     المة موسى عليه الس   غب ر عنة كشف   فيفحرف الظر 
 وأن حتيط ما من مجيع اجلوانب كمـا حيـيط           ،قلبا فيها ت ينغمسا فيها وي   نظاهر حاليهما بل أ   
.الظرف مبظروفه

ـ      نين استكربوا م  ذ ال  املأل قالسريه لقوله تعاىل    تفد  عنو ب عي قومه لنخرجنك يـا ش
 بـني   } ٨٨افاألعر {نيل أولو كنا كاره   ا ق تنا أو لتعودن يف مل    تنامنوا معك من قري   ين آ والذ

م مبرتلة الوعاء احملـيط     وعدي عاد بفي كأن امللة هل     "حبرف الظرفية بقوله    " عاد"سر تعدية الفعل    
.")٤٢(م

 إحاطة الظـرف    عاء احمليط م  وعل ما ذكره الشهاب يف أن امللة صارت هلم مبرتلة ال          ول
ـ    عيم خروج ش  عدم يف   الة قوم شعيب عليه الس    غبر"  يوضح   مبظروفه، ن ملتـهم   ب ومن معه م

 مل  ألـم  االنتـهاء ة وليس حبرف    في منها وهلذا عربوا حبرف الظر     الصك منها واخل  اوعدم الفك 
راره تقم يف اس  هتغب ر عنة كشف   ي فحرف الظرف  ،نني مللتهم فحسب  مب واملؤ عيوا بعودة ش  تفكي

".)٤٣(نهمم اخلروج دضمنون معه عيمتكنهم فيه متكنا و ،ومن معه يف دينهم
 إذا اكتـالوا علـى      ينويل للمطففني الذ    بعلى يف قوله تعاىل      كتيالاال فعلويف تعدية   

ب اق فيه إشارة إىل تع    .....دلأبوله تعاىل وإمنا    قو"  جنده يقول    }١،٢املطففني {الناس يستوفون 
ت مـا   ذأخ: لت منهم تاستوفيت منهم واك  : سى النا عللت  تاك:  الفراء قال هنا،على  "و  " من"
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ار على  ي فاخت ،بااق وإذا تع  ،اهنبيستوفون   على"علق  ت وقد جوز    "من"  عىن مب "على" وقيل   ،عليهم
 ")٤٤( فعلى فيه للمضرة،هفيل يتحامل ا هلم على الناس أو اكتيدينللداللة على أن ما اكتالوه 

ـ اكتـالوا    "يـنوب" ساكتالوا على النا   "يــنرق ب ـاك ف ــك هن ــال ش  ن مـ
" مـن "ى  ـ مبعن "على" "أنب"ر  ـروف اجل اوب ح نـول بت ـ حاجة إىل الق   بناس  يـول" ساـالن

" من" االبتداءعلى بدال من حرف     "ري حبرف االستعالء    ـم التعب ـريـن الك آرـار الق إيثـألن  
ل مـع   معاتين كتب عليهم ال   ذضرار بالناس ال  اإل و لتحامل والغنب األن حرف االستعالء يشي ب    

.)٤٥(ففنيالء املطؤه
ن بالغة القرآن الكرمي من خالل إبراز جهود متميزة يف بيا) هـ١٢٧٠ت(لأللوسي و

بفي وإىل " سارع"عدية الفعل ت سر عنأفصح فقد ،تنوع  تعدية الفعل يف البيان  القرآين 
يا أيها الرسول ال حيزنك   قوله تعاىل ريستفد  عنه ومقامهاقمة كل حرف منهما لسيءومال
" } ٤١املائدة  {.....ؤمن قلوم ومل ت بأفواههملوا آمناا قين الذنر مكف يسارعون يف الذينال

لتضمن و ،تهم فيهغبعليه وشدة ر ن فيه سريعا لغاية حرصهمويقع  "يسارعون يف الكفر"ومعىن 
رة غف إىل م وسارعوا ا كما يف ن إىل الشائع تعديتهادو " بفي"وع تعدت ق الوعىناملسارعة م

يف  رارهمـتقـ باسشعارلإل: ليلك قذ روأوث  ،هغري و}١٣٣آل عمران { من ربكم وجنة
سبحانه  لهقونتهاها كما يف مة وــدأ املسارعـــه يف مب لبستهمالالكفر ودوام م

اخلريات ن يفعويسار }ن أل فآيتهاثار كلمة إىل يف إي وأما ني، يف حق املؤمن}٩٠األنبياء
كفر قرارهم يف التوضح اسية فيفحرف الظر" )٤٦(هايتوغا املغفرة واجلنة منتهى املسارعة

 يشري إىل أن املغفرة واجلنة هفت "إىل"أما   وختبطهم يف دروبه ومسالكه،هتوانغماسهم يف ظلما
.منتهى املسارعة وغايتها
 يف ذهابه إىل التضمني إال أنه قد أجاد يف الكشف عن سر             ي مع األلوس  تفقومع أنين ال أ   

ة يية الثان  اآل يفن التعبري بإىل    آرقإليثار ال  وبيانه   ،ية األوىل  اآل يفية  ف إىل حرف الظر   القرآنعدول  
.مزيد عليه ال  مبا

 ة يف قولـه تعـاىل       فيسي تعدية الفعل هاجر حبرف الظر     األلوضح  يوخر  آويف موطن   
 على ظاهرهـا  ،ففي   يف حقه  يأ" ال  قائ} ٤١النحل{  من بعد ما ظلموا    هللاهاجروا يف ا   ينذوال
  ".)٤٧(ة جمازيةفي فهي ظر،روفههجرة متمكنة متكن الظرف يف مظ ه إشارة إىل أاففي

 وسي يف بيان سر   األله  عنصح   أف ا هو م  ةـية الكرمي ة يف هذه اآل   ـن البالغ ـل مكم ـلع
نفسهم هللا  أ مبإخالصه املهاجرين   ؤالءه أن   ري إىل تش" يف"ة ألن   فيالظر للتعبري حبرف    نآلقرإيثار ا 
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طهم حيـي  و ، يغشاهم برمحتـه   ،ىلا تع هللا هم يف حصن من محاية ا      ،م يف يده  هاحوتعاىل ووضعهم أر  
.)٤٨(تهعيمن م هم سياجاي وينشر عل،بأمنهم وحوله

ان أن أمنوا بـربكم     إلمي ل ييا يناد دنا مسعنا منا  إنربنا   ويف دعاء املؤمنني يف قوله تعاىل       
كشف األلوسـي سـر     ي} ١٩٣آل عمران {.ائاتنا سي عنر  كفنوبنا و ذر لنا   ففأمنا ربنا فاغ  
 معىن زائد وهو    فري التك يف"  قائال   عدى بنفسه يتمع أن الفعل     اوزةارف  حب" كفر"تعدية الفعل   

 يعـدى   وهلذا واإلزالة اإلذهابه معىن   يرب ف يعتإنه كثريا ما    : يلق و ،حةي الفض نمن م  لأل التغطية
نوبنا وكفر  ذر  ففاغ: قيل وية مع أنه ل   آليف ا " اعن"و  " لنا"كر  ذ ويف   ،لكذس ك يران ل والغف ،بعن
يـربز  " عن"فحرف ااوزة   ،  ")٤٩( ين األمر هذين يف   الرغبةاء إىل وفور    إمياملقصود  ا ألفاد   تنائسي

 وهو  ،فهمئ صحا  عن عادهاإبم و ايئنوم وحمو س  ذ عنة املؤمنني يف جتاوز اهللا تعاىل       غبح ر وبوض
.مه السابقال بكيوساأللما أملح إليه 

ا منها  ووا أن خيرج  د كلما أر  وله تعاىل   قيف  " إىل" ن  مبدال  " فيب"ة فعل العود    يويف تعد 
 بالغـة   عن ابيكشف األلوسي النق  } ٢٢احلج  {يقوقوا عذاب احلر  ذها و يا ف عيدون غم أ  م

ا و يف قعرها بأن رد    يأ " ا فيها عيدوقوله أ ب من إىل يف هذه اآلية الكرمية        اره لفي بدال  إيثالنظم يف   
 ،هلم كما هو املشهور من حـاهلم       أن خيرجوا منها إذ ال خروج        غري من   ،من أعاليها إىل أسافلها   

إشـعار  " هـا يإل"دون  " يهـا ف"ار  ي ويف اخت  }١٦٧البقرة{جنيوما هم خبار   واستدل بقوله   
")٥٠(لكذب

ـ  يستطيع أن ينهض مبا يؤد     ال حرف االنتهاء    نوسي كما ترى يوضح أ    فاألل ه حـرف   ي
 حياولون اخلروج ،هايا هم ف وإمن،وا إليهادوها حىت يعاقم مل خيرجوا من النار ومل يفار     أل " الظرفية

م هـن ا يف نفس املكان من وسط ج      دو حىت إذا شارفوه أعي    ،راجا هلم ديتركون است و ،ويسعون له 
 ")٥١(م وإحاطته ،ب ومتكنه منهماه من الداللة على شدة العذيلك ما فذ ويف ،أو قعرها

 الهلا حملات موفقة كشف من خ     )هـ١٣٩٣ت( للطاهر بن عاشور     ويرتنويف التحرير وال  
ـ ا ذكره يف تعدملك ذ من ،عدى اتل اليت اها على األفعانيبعض ما ختلعه حروف اجلر من مع       ة ي

منوا قـالوا آمنـا وإذا      آ ذينوإذا لقوا ال   عاىل  تيف قوله   " إىل "االنتــهاءحبرف  " خال"الفعل  
 و  ،ل قاصر  فهو فع  ،فردواانوخلوا مبعىن   "  }١٤البقرة {...إنا معكم  خلوا إىل شياطينهم قالوا   

ب أو خلص ويعدى    آ على تضمني معىن     إىل ويعدى ب  ، ومن ومع بال تضمني    لالميعدى بالباء وبا  
ـ "اوز وباعد، ومنه ما شاع من قوهلم   جتبنفسه على تضمني     أي أن تبعـة  " مذ الكافعل كذا وخ

ا بإىل ليشري إىل أن اخللوة كانت يف مواضـع هـي            هن عديد  قاألمر أو ضره ال تعود عليك، و      
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" لقـوا "لـك قولـه     ذ أفاد   ،نني إمنا هو صدفة و حملات قليلة      مم وأن لقاءهم للمؤ   هم ومرجع آم
")٥٢(وصراحتهاع فصاحة الكلمات دي وهذا من ب"خلوا"و

 بإخوام كانـت    م إىل أن خلو   ري يش االنتهاء ألن حرف    ،س بنا حاجة إىل التضمني    يول
 ،نيإخوام للتشاور والكيد للمسـلم    م يف لقاء يضمهم ب    ته إىل غاي  ا ماضني و، وهم كان  دةمقصو
. كان صدفة ومتويها ال غاية وهدفانيهم باملؤمنئوأن لقا
ا قنوإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغر      سريه لقوله تعاىل خطابا لبين إسرائيل        تف دعنو

ه قمن املعاين علـى سـيا     " الباء"ا أشاعه حرف    م نيب} ٥٥البقرة   {ظرونتن فرعون وأنتم    آل
 كـان فـرق     ي به الفرس أ   عدا و ،قاءعنبسة كما يف طارت به ال     للمالوالباء يف بكم إما     " بقوله  
 فكـان الغـرق حاصـال       ،خلونـه د ي وهـم بسة أنه يغرق    ال واملراد من امل   ، لكم  مالبسا البحر
")٥٣(جبانبهم

ل حيث فرق م البحـر      ي تعاىل وبالغ فضله على بين إسرائ      هللا ا تشي بعظيم قدرة  فالباء  
 وهم منه   ،اهم وأغرق عدوهم  فأجن ، أودى بعدوهم  الكلبسون مبصدر اهل  تمو ،ن له صقوالوهم م 

".)٥٤(ريبقجد 
ـ    ذإذ تربأ ال   لباء يف قوله تعاىل     اب" طعتق"ويف تعدية الفعل     ين اتبعـوا   ذين اتبعوا من ال

 "ـم " يف   "فالبـاء "يقول الطـاهر    } ١٦٦البقرة{م األسباب قطعت  تو ورأوا العذاب 
ه ألن احلبل لـو     تشبي وهذا املعىن هو حمل ال     ،م فسقطوا  طعت األسباب ملتبسة  قت يبسة أ الللم
م أو  ا أسـب  تقطعتقل و يلك مل   ذول.... يف ذلك ضر   عليه ملا كان  و للمرتقي  بس   مال طع غري تق

")٥٥( حنوه
ـ  آيـايت سأصرف عـن     له تعاىل   وية يف ق  فحبرف الظر " التكرب"عدية فعل   تويف   ين ذ ال
فـاده  أاستطاع الطاهر أن يلمح مـا       } ١٤٦اآلعراف{.....غري احلق األرض ب  يتكربون يف 

 م يفه ومن الداللة على رسـوخ   ،ؤالء املتكربين يف األرض    هريالتشحرف الظرفية من الزراية و    
يف األرض  هو مبثوث   ل   ب على أحد س خافيا   كربهم لي توبيان أن    راض عن دين اهللا،   اإلعلتكرب و ا

ضـيح  تفل"  األرض   يف "وزيـادة " حيث يقول   والداين،   صياقل ا س، يعلمه شائع يف أوساط النا   
  ،مهنفسأ مقتصرا على  خفيا يسأي هو ل   ،ألرضمظروف يف ا  هري م بأن كيدهم     ش والت ،كربهمت

وفرق الطاهر  ، " )٥٦(ع يف بقاع األرض   ئو تكرب شا  فه ،رهثوث أ ثمب  أي ، األرض يفوث  ثبل هو مب  
ـ فوسـوس إل   ريه لقوله تعاىل     تفــس دعنم  الالتعديته ب و إىل ب  "وسوس"ة الفعل   يبني تعد   هي

ـ وتع" بقوله  } ١٢٠طه { شجرة اخللد وملك ال يبلى     على يا أدم هل أدلك      الالشيطان ق  ة دي
 )٢٠آية(ف رة األعراو يف سالملاوب" إىل"حبرف  اهن" وسوس"فعل 
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   فوسوس هلما الشيطان  بار كيفية تعليق  عت با مل يف قصد املـتكل    فعلك ال ذرور ب ا، 

 يف األعراف   الميته بال د وتع ،هإياإىل أدم وبلوغها     تهاء الوسوسة انبار  عتهنا با " إىل"ته حبرف   يعدفت
 ")٥٧(ت ألجلهماانبار أن الوسوسة كعتبا

 


 :دخل
يكتسـب معهـا     تنوعت دالالته تبعا لتعدد تعديته حبروف اجلر اليت          )٥٨("دخل"الفعل  

 .الفعل من معانيها األصلية من الدالالت املوحية اليت يعني على إبرازها السياق واملقام
ودخل جنته وهـو ظـامل      وقد جاء يف القرآن الكرمي متعديا بنفسه كما يف قوله تعاىل            

ــه ــف {لنفس ــاىل } ٣٥الكه ــه تع ــة  وقول ــوا قري ــوك إذا دخل ــت إن املل قال
ورد متعديا بعلى ويف ومن والباء ومع فدل على معان متباينـة            و} ، ٣٤النمل{.....أفسدوها

 .طبقا للحرف املتعدى به
، وحقيقته كمـا    ) ٥٩(نقيض اخلروج، ويستعمل ذلك يف املكان والزمان      : والدخول  

  ")٦٠(نفوذ اجلسم يف جسم أو مكان حموط كالبيت واملسجد" يقول الطاهر بن عاشور  
رف االستعالء على ارتفـاع املكـان وإشـرافه         وحني تعدى فعل الدخول بعلى دل ح      

وعلوه، وأن الداخل أو املأمور بالدخول فيه مطالب مبزيد من التحمل والصرب على ما يالقيه من                
الضرر واملشقة، وإن بقي لكل سياق مزيد خصوصية مبا تشيعه تراكيبه من الدالالت واألغراض              

 .اليت ال جتدها يف السياق اآلخر
اعلـم أن أصـل   " يد البطليوسي  حقيقة حرف االستعالء بقولـه   وقد أوضح ابن الس   

أشرفت على اجلبل، مث يعرض فيها إشكال       : العلو على الشيء وإتيانه من فوقه كقولك        " على"
يف بعض مواضعها اليت تتصرف فيها، فيظن الضعيف يف هذه الصناعة أا قد فارقـت معناهـا،            

" على"طيته على أن شتمين، وإمنا جاز استعمال        زرته على مرضي، وأع   : فمن ذلك قول القائل     
ها هنا ، ألن املرض من شأنه أن مينع من الزيارة، وكذلك الشتــم مينـع املشـتوم مـن أن                   

فهي إذن مل خترج عن أصلها بأكثر من        ، واستيالء عليه   ، يعطي شامته شيئا، واملنع قهر للممنوع       
لك على مـن ال دربـة لـه يف اـازات            فخفي ذ ،  احملسوس   ء املعقول شبه بالشي   ءأن الشي 

 ،")٦١(واالستعارات
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 وبتأمل مواطن تعدية الدخول بعلى يف القرآن الكرمي جند له الداللة اليت ذكرناها آنفا 
آل {. .....وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقايف قوله تعاىل 

 }٣٧عمران
فعلى بداللته على االستعالء يشري إىل ارتفاع املكان الذي فيه مرمي عليها السالم وعلوه              
وقد نص املفسرون على أن زكريا عليه السالم بىن هلا حمرابا يف املسجد أي غرفة يصعد إليهـا                  

 .)٦٢(بسلم
توحي مبشقة زكريا عليه السالم وهو شيخ كـبري يف الوصـول إليهـا،              " على"أو أن   

 .ه يف كفالته هلا، والقيام على رعايتها حق الرعاية على أكمل وجهومعانات
حني تعدى ا فعل الدخول يف قصة يوسف عليه السالم          " على"ولنفس الغرض جاءت    

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون         ، منها قوله تعاىل     )٦٣(يف أربعة مواطن  
} ٥٨يوسف{ 

فهي تـدل   } ٦٩يوسف{....لى يوسف آوى إليه أخاه     وملا دخلوا ع    وقوله تعاىل   
على ارتفاع مكان يوسف وعلوه، وأم قد وجدوا من املشقة والصعاب ما وجدوه يف سـبيل                

 .الوصول إليه والدخول عليه
قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا علـيهم           أما على يف قوله تعاىل        
فإن االستعالء فيها مع داللته على علو مكان        } ٢٣املائدة {ونالباب فإذا دخلتموه فإنكم غالب    

العدو يدل على التمكن والقهر والغلبة، وهو يف الوقت نفسه يطالب املخـاطبني مبزيـد مـن                 
 .التحمل والصرب على مالقاة هؤالء األعداء

وقد كشف السياق عن رغبة هذين الرجلني اللذين أنعم اهللا عليهما يف تشجيع قومهما              
ى قتال العدو من خالل التعبري حبرف االستعالء ومن خالل تأكيد وعدمها هلم بالفوز والغلبة               عل

 . ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبونعلى العدو بقوهلما كما حكاه القرآن 
وهل كنت جتد هذه املعاين والدالالت اليت يشـيعها حـرف االسـتعالء يف سـياقاته                

 أي ادخلـوا    ادخلوا عليهم الباب  يف قوله تعاىل    " من"مبعىن  " على"إن   :املختلفــة لو قيل  
 أي وملـا دخلـوا إىل      وملا دخلوا علـى يوسـف     يف قوله تعاىل    " إىل"من الباب أو أنه مبعىن      

 ؟.يوسف
دل حرف الظرفية على التمكن واالستقرار كمـا يف         " يف"وحني تعدى بفعل الدخول     

نوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكـم            يا أيها الذين آم   قوله تعاىل     
 }٢٠٨البقرة  {عدو مبني
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، ومعىن الدخول يف اإلسـالم كمـا        )٦٤(ذهب املفسرون إىل أن املراد بالسلم اإلسالم      

يكشف عنه حرف الظرفية زيادة التمكن منه والتغلغل يف فهم شرائعه وأحكامه، كما أنه يوحي               
نيع للداخلني يف كنفه حييط م من مجيـع اجلوانـب كإحاطـة الظـرف               بأن اإلسالم حصن م   

ويف قولـه تعـاىل     } ٢النصـر  {يدخلون يف دين اهللا أفواجا     ونظريه قوله تعاىل     )٦٥(مبظروفه
    فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت} ونظائرها كما يف قوله تعـاىل       } ٢٩الفجر  وأدخلـين

 }٣٨األعراف {ادخلوا يف أممه تعاىل وقول} ١٩النمل{برمحتك يف عبادك الصاحلني
ذهب كثري من املفسرين والنحويني إىل القول بتناوب حروف اجلر بعضها مكان بعض،             

قال جل ثنـاؤه    "  مع"وتكون أيضا مبعىن    " ويف هذا الصدد يقول اهلروي      " مع"مبعىن  " يف"وأن  
    فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت      ومعناه مع عبادي، وقال  رمحتـك يف عبـادك    وأدخلين ب

 ".)٦٦( أي مع عبادك يف اجلنةالصاحلني
وغري خاف أن القول بتناوب حروف اجلر ال يكشف عما تومض به حروف اجلر مـن                
املعاين واألسرار يف البيان القرآين ألنه ليس إال حماولة إليضاح املعىن وبيانه وليس مستسـاغا أن                

الت بالغية ينشرها على السياق، نرى البليـغ  يقال باستواء احلرفني دون أن تكون ألحدمها دال   
 .من أجلها يؤثر يف كالمه التعبري بأحدمها دون اآلخر، فما بالك بالبيان املعجز

من األسرار البالغيـة    " مع"ويف إيثار القرآن التعبري حبرف الظرفية دون كلمة املصاحبة          
 .اليت ال تستطيع الوفاء بأدائها كلمة املصاحبة

يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضـية فـادخلي يف              ففي قوله تعاىل  
ثناء وتطمني وتكرمي من اهللا تعاىل هلـذه الـنفس          "} ٣٠ -٢٧الفجر {عبادي وادخلي جنيت  

املطمئنة إىل طريقها وايتها بسبب إمياا وما قدمته من العمل الصاحل ، وحسبها أن يستقبلها اهللا           
فإذا جاء أمر اهللا تعاىل هلا بالدخول كان اية التكرمي أن تكـون هـذه            راضيا عنها راضية عنه،     

النفس يف الصدر من هؤالء العباد حييطون ا وحيتفون بوفادا وليست يف احلاشية من هـؤالء                
العباد كما تدل عليه كلمة املصاحبة املوحية بإتباعهم هلم وإحلاقهم م، ولعل يف تقدمي دخـوهلم          

وهلم اجلنة ما يؤكد هذا التكرمي مبا يدل على أم مل يسبقوا بـدخول اجلنـة،                يف هؤالء على دخ   
 .وكأن السابقني من عباد اهللا الصاحلني يف انتظارهم قبل دخوهلا

 وقال رب أوزعين أن أشكر نعمتـك        ومثله قوله تعاىل يف دعاء سليمان عليه السالم         
 خلين برمحتك يف عبادك الصاحلني      اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأد         

فإن مرتلة سليمان عليه السالم ومقام الضراعة والرجاء جيعالنه يف الصـدر مـن              } ١٩النمل{
 .عباده الصاحلني وليس مصاحبا هلم ملحقا م
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حىت إذا جاءم رسلنا يتوفوم قالوا أين ما كنتم تدعون مـن دون اهللا            أما قوله تعاىل    
وا على أنفسهم أم كانوا كافرين، قال ادخلوا يف أمم قد خلـت مـن               قالوا ضلوا عنا وشهد   

} ٣٨-٣٧األعـراف {....قبلكم من اجلن واإلنس يف النار كلما دخلت أمة لعنت أختها          
فإن السياق ينبض باإلهانة والتحقري هلؤالء الكافرين، والسخرية منهم، وممن أشركوهم مـع اهللا            

 يـوحي بـأن املخـاطبني       ادخلوا يف أمم  الظرفية بقوله   حبرف  " ادخلوا"آهلة، وتعدية الفعل    
يتوارون يف غمار األمم اليت كفرت برا وألقى اهللا ا يف نار جهنم، وهو غـين عنـهم وعـن                    

 .)٦٧(عبادم
 يوضح شدة عذام، وعظيم حقـارم،   ادخلوا يف أمم   وال خيفى أن التعبري القرآين      

ب، والكل يراقبهم ويراهم، وأن عذام سيكون على        فهم يف وسط تلك اجلموع يقاسون العذا      
على كثرة الكافرين وحقـارة شـأن       [تلك الصفة يوم القيامة مظروفني يف وسط األمم للداللة          

بدال من حرف الظرفية لدل التعـبري       " مع"ولو عرب القرآن بكلمة املصاحبة      " )٦٨(الداخلني فيهم 
معية أمم كثرية، واملصاحبة يف العذاب رمبا ختففه        على أن هؤالء املعذبني دخلوا النار يف صحبة و        

 .ال تزيده
 قد نشر على سياقه من املعاين الـيت اقتضـاها           -كما رأيت -وإذا كان حرف الظرفية     

السياق واملقام، فإن لكلمة املصاحبة ظالال وأسرارا ال يستطيع أن يؤديها حرف غريه كمـا يف                
علـى أن   " مـع "فدلت كلمة املصاحبة    } ٣٦يوسف {ودخل معه السجن فتيان   قوله تعاىل   

" مع"ولو رمت حذف    ، دخول هذين الفتيني السجن كان مبعية يوسف مصاحبني له ملحقني به            
من هذه اآلية الكرمية فلن جتد هذه املعاين اليت أومأت إليها كلمة املصاحبـة مـن أن دخـول                  

 .)٦٩(الثالثة السجن يف آن واحد
اق واملالبسة على فعل الدخول حني تعدى ا معـىن          ونشرت الباء بداللتها على اإللص    

 وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلـتم ـن فـإن مل    اجلماع يف قوله تعاىل  
جامعهـا، ومعـىن    : ، يقال دخل بعروسه     }٢٣النساء {تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم     

 أعانت الباء على حتقيـق الكنايـة يف   ، وهو كناية عن اجلماع، وقد   )٧٠(جامعتوهن: دخلتم ن   
يعـين  [ مبا ال ميكن أن تنهض به احلقيقة كما قدرها الزخمشـري بقولـه                دخلتم ن  قوله  

مما يدل على قدرة هذه اللغة على الوفاء بآداب اإلســالم، ومــا             " )٧١(أدخلتموهن الستر 
 ما جسدته الباء مبـا      يوجبـه مـن الترفـع عن التصريح مبا يستحسن الكناية عنه، إىل جانب          

فيها من اللصوق واملالبسة من الداللة على شدة االرتباط والقرب الروحي، واملخالطة النفسية             
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 ومن آياته أن خلق لكم مـن أنفسـكم أزواجـا       بني الزوجني، مبا حيقق الغاية من قوله تعاىل         

 )٧٢(} ٢١الروم {لتسكنوا إليها


: نتقال من املقر إىل مكان آخر قريب أو بعيد، ويقـال          اخلروج نقيض الدخول، وهو اال    
، وسواء كان حاله حالـة يف       ....برز من مقره أو حاله، سواء كان مقره دارا، أو بلدا آخر أو            

يف بيان القرآن الكرمي متعديا بعلـى       " خرج"وقد ورد الفعل    ، ) ٧٣(نفسه، أو يف أسبابه اخلارجة    
 .ويف وإىل والالم ومن ومع والباء

لوم أن حروف اجلر ختلع من معانيها األصلية على الفعل املوصول ا من األسـرار               ومع
 البالغية اليت يربزها السياق ويتطلبها املقام

 .على حنو ما يتضح لك يف السطور القادمة بإذن اهللا تعاىل وتوفيقه
ال خيفى أن الفعل حني يعدى حبرف من حروف اجلر ختتلف داللته باختالف احلـروف               

 .خلة عليهالدا
 أمل تـر  دل على ابتداء اخلروج كما يف قوله تعاىل  " مبن"فهذا الفعل خرج عند تعديته      

يف هـذا  " من"تدل }، ٢٤٣البقرة {إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألــوف حذر املوت        
بسائق اخلوف من عـدو     [السياق القرآين على أن أولئك القوم قد ابتدأ خروجهم من ديارهم            

وإمنا احلذر الذي ولـده اجلـنب يف أنفـس    " أي كثريين"من قلتهم ، فقد كانوا ألوفا مهاجم ال  
 ")٧٤(اجلبناء فرييهم أن الفرار من القتال هو الواقي من املوت

لدل التعبري على أن خروجهم كان ملالقـاة        " خرجوا وهم ألوف حذر املوت    "ولو قيل   
 أبلغ وأدل على املراد، ألن تعدية الفعل     العدو مع حذرهم من املوت، لكن ما عليه النظم القرآين         

 يربز خورهم وشدة جبنهم، وأن خوفهم من العدو الذي          خرجوا من ديارهم  يف قوله   "  مبن"
يتسبب عنه موم ابتدأ وهم يف ديارهم فكان السبب يف فرارهم من ديارهم خوفا من مالقاته،                

 .را من العدو، وخوفا من املوتولذا جيء مبن للداللة على ابتداء خروجهم من ديارهم فرا
} ٢١القصـص  {... فخرج منها خائفا يترقـب     : ونظري هذه اآلية قولــه تعاىل      

فتعدية الفعل مبن دل على بدء خروج موسى من املدينة خائفا، وأن اخلوف كان مالزمـا لـه،                  
ثبوت اخلـوف   للداللة على   " خائفا  " مستقرا يف نفسه، ولذا آثر البيان القرآين التعبري باالسم          

للداللة على جتـدد الترقـب      " يترقب  " واستقراره يف نفس موسى عليه السالم، وعرب بالفعل         
 .وحدوثه حاال فحاال
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 قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات          يف قوله تعاىل    " الالم"وعدي حبرف   
طيبات احلياة الدنيا فدل على اختصاص العباد مبا أخرج اهللا هلم من      } ٣٢األعراف {من الرزق 
 .وزينتها

 حبرف االختصاص يف قوله تعـاىل  " خرج"وتأمل روعة التعبري القرآين يف تعدية الفعل       
وما فيه من اإلمياء إىل اختصاص هذه       } ١١٠آل عمران {...كنتم خري أمة أخرجت للناس    

 .األمة حبراسة الدين وصيانة الكون واحلياة من الشر والفساد
 علينا أن نوضح دقة البيان القرآين يف استخدام حروف اجلر أن نربز             ولعله من الواجب  
فحني عدي الفعـل    " أخرجت إىل الناس  "وبني قولنا   " أخرجت للناس "الفرق بني التعبري القرآين     

بالالم كما يف اآلية الكرمية دلت الالم على اختصاص هذه األمة للناس وألجلهم، وحني يعـدى             
 . األمة كان منتهيا إىل الناسبإىل تدل على أن إخراج هذه

 ولو أم صربوا    وعدي الفعل خرج بإىل فدل على انتهاء غاية اخلروج يف قوله تعاىل             
وللزخمشري كالم طيب كشف به سر تعديـة        } ٥احلجرات {حىت خترج إليهم لكان خريا هلم     

" إلـيهم " يف قوله    فأي فائدة : فإن قلت   [يف هذه اآلية الكرمية بقوله      " إىل"الفعل حبرف االنتهاء    
فيه أنه لو خرج ومل يكن خروجه إليهم وألجلهم للزمهم أن يصربوا إىل أن يعلمـوا أن                 : قلت  

 ".)٧٥(خروجه إليهم 
إذ أن حرف   " الالم"أدل على التأديب وضبط النفس وإحكامها من        " وإىل يف هذه اآلية     

 ضمنه أنه خرج قاصدا هلـم،       اإلنتهاء يلزمها بأن ال يبادئوه احلديث حىت ينتهي إليهم وذلك يف          
خبالف الالم اليت تبيح هلم مبادأته باحلديث مىت علموا أنه خارج من أجلهم، ولو مل ينته إلـيهم،                  

لـو  "واألول أحكم يف كمال األدب وأبلغ من الالم، وأعتقد أن الزخمشري أملح إىل ذلك بقوله                
عىن احلرفني وهـو انتـهاؤه      نـهضت مب " إىل"فأفاد بأن   " خرج ومل يكن خروجه إليهم وألجلهم     

 ")٧٦(إليهــم وقصده هلم 
 أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام        يف قوله تعاىل    " مع"بـ  " خرج"وعدي الفعل   

الذين كفروا مـن أهـل الكتـاب لـئن خـرجتم لنخـرجن معكـم وال نطيـع فـيكم                     
صرم وتكثري  فدل على أن وعدهم باخلروج معهم يوضح زعمهم يف ن         } ١١احلشر{....أحدا

 .عددهم واالنضمام إىل جيوشهم والقتال معهم
 ولـو   وحني أراد القرآن تصوير خروج املنافقني يف جيـش املؤمنني يف قوله تعـاىل              

أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لـو                
-٤٦التوبـة {..اللكـم يبغـونكم الفتنـة     خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خ       
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 ليـدل علـى أن املنـافقني         خرجوا فيكم    عدي الفعل حبرف الظرفية يف قوله تعاىل        }٤٧

يتغلغلون يف صفوف املسلمني إلثارة الفتنة بينهم، ويندسون بينهم لتشتيت مجعهم على حنو مـا               
 .ونكم الفتنة ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغيفصح عنه قوله تعاىل 

أرأيت كيف كشف القرآن دخائل نفوس املنافقني وفساد طويتهم من خالل تعدية فعل             
 دل حرف الظرفية على  خرجوا فيكم  اخلروج تارة بفي وتارة مبع، فحني عدي بفي يف قوله           

أن خروجهم سيكون مرضا يسري يف أوصاهلم، وعيونا تندس فيهم وتتوارى يف جيوشهم إلثارة              
كشـف عـن    " مع"وإضعاف كلمتهم وتشتيت صفوفهم، وحني عدي بكلمة املصاحبة         الفتنة  

 .)٧٧(زعمهم يف تكثري عددهم، والقتال معهم
وإلدراك الرسـول صلـى اهللا عليـه وسلم حقيقـة املنافقيـن وخروجهـم فـي          
جيش املؤمنني بأم سيكونون عيونا ألعداء املسلمني، ومرضا يسري يف أوصاهلم حني خيرجون              

  فقل لن خترجوا معـي  معهم رفض الرسول صلى اهللا عليه وسلم خروجهم معه يف قوله تعاىل    
 }٨٣التوبة {أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا 

 فخـرج   بعلى فـدل على التعايل والظهور كما يف قوله تعاىل          " خرج"وعدي الفعل   
 ..مـا أويت قـارون    على قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا يا ليـت لنـا مثـل                 

فهذه اآلية تصف بعض ما عليه قارون من والتكرب واخليالء، حيث خرج متعاليا             } ٧٩القصص{
خرج " على قومه مزهوا بزينته ممتلئا غرورا وتكربا، وال عجب يف ذلك فقد ذكر املفسرون أنه                

قيـل  على بغلة شهباء عليها األرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آالف على زيـه، و               
عليهم وعلى خيوهلم الديباج األمحر وعن ميينه ثالمثائة غالم وعن يساره ثالمثائة جاريـة بـيض                

" يف زينته "، فحرف الظرفية    ")٧٨(وعليهن احللي والديباج، وقيل يف تسعني ألفا عليهم املعصفرات        
ه وأموالـه  أعان على إبراز ما عليه قارون من األة واخليالء والتكرب حيث صوره مكنوفا بأعوان        

حييطون به كإحاطة الظرف مبظروفه وقد تعانق يف هذا السياق القرآين حرفا االستعالء والظرفية              
 .لبيان ما عليه قارون من التعايل والتكرب واخليالء

وتعدية الفعل  [وذهب الطاهر بن عاشور إىل القول بالتضمني يف هذه اآلية الكرمية بقوله             
 ")٧٩(لرتول إشارة إىل أنه خروج متعال مترفعلتضمينه معىن ا" على"خرج حبرف 

ومع أنين ال أتفق مع الطاهر يف القول بالتضمني ألنه ال يعدو أن يكون حماولة لتصحيح                
التعدية، فإين أتفق معه يف سر تعدية الفعل حبرف االستعالء ألن الطاهر بن عاشور يف التماسـه                 

 .عي النظم وأغراضه البالغيةلسر التعدية يف هذا املوضع كان أكثر استجابة لدوا
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،غري أن الراغب استطاع أن يوضـح       )٨٠(فسر اللغويون ايء باإلتيان، واإلتيان بايء     
ايء كاإلتيان، لكن ايء أعم، ألن اإلتيان جميء بسهولة،         [ما بينهما من فرق يف الداللة بقوله        

صول، وايء يقـال اعتبـارا باحلصـول،        واإلتيان قد يقال باعتبار القصد وإن مل يكن فيه احل         
جاء يف األعيان واملعاين، وملا يكون جميئه بذاته وبأمره، وملن قصد مكانـا أو عمـال أو                 : ويقال
 ".)٨١(زمانا

ال يستطيع إدراكه إال من كان مثله يف دقة الفهـم           -فما ذكره الراغب يعد فرقا دقيقا       
ألن بينهما  ( نظرا   -على إطالقه -لكن ايء أعم    "  غري إن يف قوله    -وسعة التبحر يف علوم اللغة    

عموما وخصوصا من وجه، فاإلتيان أخص من جهة كونه بسهولة، وايء أخص من جهة كونه               
دون سهولة، وبينهما عموم من حيث داللتهما على مطلق احلركـة واالنتقـال دون التقييـد                

 ")٨٢(بسهولة أو غريها
تعمال هاتني املادتني يف القـرآن ومعرفـة        وليس هدف هذه الدراسة أن تقف على اس       

داللتهما وحسبها أن تشري إىل أن هناك دراسة قيمة تتبعت هـاتني املـادتني وفقـه داللتـهما                  
واستعماهلما يف القرآن الكرمي، وإمنا هدفها أن تربز أسرار تنوع تعدية الفعلني جاء وأتى حبروف               

 حـىت إذا جـاء   بنفسه كما يف قوله تعـاىل  اجلر املختلفة يف هذا املوضع، فالفعل جاء يتعدى       
وجاء } ٢١٣البقرة {من بعد ما جاءم البينات    وقوله تعاىل   } ٦١األنعام {أحدكم املوت   

متعديا يف البيان القرآين حبروف اجلر الباء والالم ومن ومع فتنوعت دالالته بتنوع معاين حروف               
 .ماجلر اليت يومض ا السياق مبعونة القرائن واملقا

تارة بالباء وأخرى مبن أو مـع أو        " جاء"وليس من شك يف أن مثة فرقا بني تعدية الفعل           
جاء من كـذا دل  : جاء بكذا دل على شدة تلبسه به والتصاقه به، وحني قيل      : الالم فحني يقال  

جاء لكذا دل على أن ايء كان ألجله وحني قيل : على ابتداء جميئه من هذه اجلهة، وحني قيل    
 .ء مع كذا دل على جميئه مبعية من ذكرجا: 

 .أرأيت كيف جتدد هلذا الفعل من املعاين بسبب تنوع حروف اجلر الداخلة عليه؟
 وإن كنت تشك فيما قلناه فإليك تفصيل هذا األمر باألمثلة لتـزداد نفسـك يقينـا                

 .واطمئنانا به
ـ          فحني عدي فعل ايء يف قوله تعاىل           اء بـه    قل من أنـزل الكتـاب الـذي ج

حبرف اإللصاق دل على شدة عناية موسى ذا الكتاب وشـدة           }   ٩١األنعام{..موسى
 .تلبسه والتصاقه به وتعلقه
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من جاء باحلسنة فله خري     ولنفس الغرض جاءت الباء يف تعدية الفعل ا يف قوله تعاىل            

وملـا جـاءهم رسـول مـن عنـد          وحني عدي مبن يف قوله تعاىل        } ٨٩النمل{.منها
وجاء دل على ابتداء جميء الرسول من اهللا تعاىل، ومثله قوله تعاىل            } ١٠١البقرة{...هللا

فتعدية الفعل مبن دلت على ابتداء جميء       } ٢٠القصص {....رجل من أقصى املدينة يسعى    
 .الرجل بأنه من أقصى املدينة

أو جـاء معـه     أن يقولوا لوال أنزل عليه كرت       وحني عدي بكلمة املعية يف قوله تعاىل        
دل على أن جميء الرسول ومبعيته ملك من املالئكـة يكـون شـاهدا            " } ١٢هود {...ملك

برسالته، وهم ما قالوا هذا القول إال جبهلهم حبقائق األمور وتومههم أن اهللا تعاىل يعبأ بإعراضهم                
 ")٨٣(ويتنازل إلجابة مقترح عنادهم

 وملـا    شأن موسى عليه السالم      وحني عدي حبرف االختصاص الالم يف قوله تعاىل يف        
دلت الالم على اختصاص جميء موسـى       } ١٤٣األعراف{....جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه    

عليه السالم لتحقيق هذه الغاية، ويف ذلك من الداللة على حرص موسى عليه السالم ذا اللقاء               
 .وتعلق نفسه وقلبه به، فمجيئه كان من أجل هذه الغاية

 إىل أن الـالم لالختصـاص دون أن        - وتابعه بعـض املفسـرين     -ي  وذهب الزخمشر 
 مع أنه يف كثري من املواضع تكون له حملـات           -يكشـف يف هذا املوضع سر حرف االختصاص      

ومعىن : " حيث يقول    -موفقة تربز ما تشيعه حروف املعاين من األسرار البالغية يف النظم املعجز           
أتيته لعشـر خلـون مـن       : ئه مبيقاتنا، كما تقول     واختص جمي : الالم االختصاص، فكأنه قيل     

 ".)٨٤(الشهر
ومع أن الشهاب اخلفاجي تابع الزخمشري يف كون الالم لالختصاص فقـد رفـض يف               

 ")٨٥(وليست مبعىن عند كما ذهب إليه بعض النحاة[الوقت ذاته القول بأا مبعىن عند بقوله 
خمشري ذكر وجهني أيد يف أحدمها      أما الطاهر بن عاشور فبعد أن ذكر ما ذهب إليه الز          

ابن هشام يف جعل الالم مبعىن عند، وجوز يف الثاين جعل الالم لألجل والعلـة علـى تضـمني                   
وجعلها ابن هشام مبعىن عند وجعل ذلك من معاين الـالم           "امليقات معىن املالقاة واملناجاة بقوله      

نا وذلك ملا قدمناه من تضـمني       وجيوز جعل الالم لألجل والعلة أي جاء ألجل ميقات        ، وهو أظهر 
 ")٨٦(امليقات معىن املالقاة واملناجاة أي جاء ألجل ميقاتنا

واالقتصار على القول بأن الالم مبعىن عند أو بالذهاب إىل القول بالتضمني ال يعدو أن               
يكون إال حماولة من املفسرين لتصحيح املعىن وبيانه دون إيضاح لبيان ما يـومض بـه حـرف                  

 .ن أسرار ولطائف يف هذا السياقاالختصاص م
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حبرف االختصاص عن سر خاص يهدف      " جاء"ويف هذه اآلية الكرمية ينيبء تعدية الفعل        
إليه النظم احلكيم وهو بيان شدة تعلق موسى ذا اللقاء وحرصه عليه ودأبه يف السعي من أجل                 

يكون ايء عند امليقات    ، وفرق كبري بني أن      "إىل" أو  " عند"بلوغه، وهذا ال تستطيع أن تؤديه       
 .أو منتهيا إىل امليقات وبني أن يكون ألجل امليقات واحلرص على بلوغه


جاء فعل اإلتيان يف القرآن بتنوع اشتقاقاته ومواده اللغوية متعديا بنفسـه يف غالـب               

حدمها بالبـاء،   سياقاته أو متعديا حبريف الباء واالستعالء، ويكفينا أن نقف عند مثالني تعدى يف أ             
 .ويف اآلخر حبرف االستعالء لنرى كيف اختلف معناه بسبب دخول هذين احلرفني عليه؟

فالفعل أتى حني يتعدى بنفسه يدل على معىن الوصول إىل املأيت كما يف قوله تعـاىل                 " 
      حىت إذا أتيـــا أهل قرية استطعما أهلها} وقوله تعاىل   } ٧٧الكهف    أتتـهم رسـلهم

 }٧٠التوبة{....بالبينات
وحني يعدى حبرف االستعالء فإنه يكتسب منه الداللة على شدة وطأة اآليت وما يصحبه              
من إيقاع مبا أتى عليه، وإضرار به يصل إىل حد إفنائه وإبادته كما تراه بوضوح يف قوله تعـاىل                   

              سليمان  حىت إذا أتوا على وادي النمل قالت منلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم 
ففي هذه اآلية الكرمية عكس حرف االستعالء الذعر        }  ١٨النمل {وجنوده وهم ال يشعرون   

الذي أصاب عامل النمل واألضرار اليت حلقت بواديه، وشدة وطأة جند سليمان عليه السـالم،               
وهم يضربون األرض بأقدامهم يف مظاهر للقوة واخليالء مما حدا برائدة القوم أن تصدر أمرهـا                

النسحاب من طريقهم، واإليواء إىل مساكنهم، ولعلك تلمس آثار حرف االستعالء يف قـول              با
 .ال حيطمنكم سليمان وجنودهالنملة 

ما تذر من شيء أتـت عليـه إال         ونظري هذه اآلية قوله تعاىل يف وصف الريح العقيم          
 }٤٢الذاريات {جعلته كالرميم

،وقد تضافر التشبيه مع حرف االستعالء      )٨٧(مبعىن اهلالك واإلبادة  " على"حيث أشعرت   
 قد أبرز بوضوح معـىن      جعلته كالرميم : إلبراز اهلالك والفناء، ولعل التشبيه يف قوله تعاىل         

فاآلية الكرمية تصور شدة بطش الريح      " )٨٨(الرميم هو الشيء البايل   "اهلالك واإلبادة والفناء ألن     
 .وهالكها وإبادا لكل شيء تقع عليه

 عدى بالباء يف قوله تعاىل يف شأن مرمي البتول عليها السالموحني ت
فأتت به قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا} ٢٧مرمي{ 
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نشر على السياق من معناه ماال يستطيع أن ينـهض       " الباء" فحرف املالبسة واإللصاق    

 .به حرف غريه
ها وصدرها آثر القـرآن التعـبري      فلما جاءت مرمي عليها السالم حتمل وليدها على يدي        

حبرف اإللصـاق ليصـور شدة ارتباط األم بوليدها، وتعلقها به، والتصاقه ا، فما يف الباء من               
املالبسة واللصوق خلعا  على السياق من معاين االرتباط الوثيق وااللتصاق الشديد ما ال ميكن               

 .أن يؤدى بغري الباء
عناه باختالف حروف اجلر، فحني دخلـت عليـه   فالفعل أتى تنوعت داللته واختلف م 

 .الباء دل على شدة االرتباط والتعلق باملأيت به، وحني عدي بعلى دل على اإلبادة واهلالك


السري واملضي، يقال ذهب يذهب ذهابا وذهوبا، وذهب الشـيء وأذهبـه            : الذهاب  
 .)٨٩(أزاله، ويستعمل ذلك يف األعيان واملعاين

 كالباء وعن وعلى    -جلر الداخلة على الفعل ذهب يف القرآن الكرمي         تعددت حروف ا  
وإىل وتبعا لذلك تنوعت داللته وأسراره البالغية علــى حنــو مــا نوضحــه فــي                 

 :الصفحـات اآلتيـة بعـون اهللا وتوفيقه
هـب اهللا   ورد الفعل ذهب متعديا بالباء يف القرآن الكرمي يف مواضع منها قوله تعاىل              

 }١٧البقرة {تركهم يف ظلمات ال يبصرونبنورهم و
 للتعدية وقـالوا  ذهب اهللا بنورهمنص النحاة وبعض املفسرين على أن الباء يف قوله      

إا ترادف اهلمزة غري أن أبا حيان وضح الفرق بينهما معتمدا يف ذلك على ما ذهب إليه أبـو                   
وهي عند مجهور ....  نورهم للتعديةوالباء يف" العباس املربد، وأبو القاسم السهيلي، حيث يقول        

وال يلـزم أن تكـون      " أخرجت زيدا "خرجت بزيد فمعناه    : النحويني ترادف اهلمزة فإذا قلت      
دل على أنك قمت وأقمته،     " قمت بزيد : "أنت خرجت، وذهب أبو العباس إىل أنك إذا قلت          

 مل يلزم" أقمت زيدا:"وإذا قلت 
التعدية، وإىل حنو من مذهب أيب العباس ذهـب         أنك قمت، ففرق بني الباء واهلمزة يف        

تدخل الباء يعين املعدية حيث تكون من الفاعل بعض مشاركة يف ذلك الفعـل              : السهيلي قال   
ورد على أيب العباس ذه اآلية وحنوها       " أدخلته الدار ودخلت به   "و  " قعدت به "و  " أقعدته"حنو  

اهللا ال يوصف بالذهاب مع النور، قال بعـض         أذهب اهللا نورهم أال ترى أن       :أال ترى أن املعىن     
واليلزم ذلك أبا العباس إذ جيوز أن يكون اهللا وصف نفسه بالذهاب على معىن يليق               : أصحابنا  

 ")٩٠(}٢٢الغجر {وجاء ربكبه كما وصف نفسه تعاىل بايء يف قوله 
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 السائر أن   وعدي بالباء دون اهلمزة كما يف املثل      " وإىل مثل ذلك ذهب األلوسي بقوله       
" أذهبه"ذهب الشيء يفهم منه أنه استصحبه وأمسكه عن الرجوع إىل احلالة األوىل، وال كذلك               

فالباء واهلمزة وإن اشتركا يف معىن التعدية فال يبعد أن ينظر صاحب املعاين إىل معـىن اهلمـزة                  
ف والفاعل هـو    والباء األصليني أعين اإلزالة،واملصاحبة واإللصاق، ففي اآلية لطف ال ينكر،كي         

ذهبت "اهللا تعاىل القوي العزيز الذي ال راد ملا أخذه وال مرسل ملا أمسكه وذكر أبو العباس أن                  
إن ما يف اآلية جمازا عن شـدة        : يقتضي ذهاب املتكلم مع زيد دون أذهبته، ولعله يقول          " بزيد

ىن يليق به كمـا     األخذ حبيث ال يرد، أو جيوز أن يكون اهللا تعاىل وصف نفسه بالذهاب على مع              
واحلقيقة اليت ال مرية فيهـا أن       " )٩١( وجاء ربك وصف نفسه سبحانه بايء يف ظاهر قوله        

 .هناك فرقا بني تعدية الفعل ذهب بالباء وتعديته باهلمزة
وقد أوضح الدكتور حممد األمني اخلضري الفرق بينهما من خالل تتبعه ملواطن تعديـة              

ذكر احلكيم،كاشفا عن األسرار البالغية من وراء تعدية الفعل تـارة     يف ال  ةالذهاب بالباء واهلمز  
باهلمزة وأخرى بالباء، مقررا بأن القول بأنه ال فرق بني الباء ومهزة التعدية ممـا ال يلتفـت إىل                   

 .)٩٢(دقائق املعاين
وردت مادة الذهاب يف القرآن متعدية بالباء يف أربعة عشر موضعا بصورة املاضي 

ألمر واملصدر، وهي يف هذه السياقات ال ختلو من معىن االستصحاب سواء كان واملضارع وا
اذهبوا وقولـه تعاىل } ١٥يوسف {فلما ذهبوا بهعلى سبيل احلقيقة كما يف قوله تعاىل 

أو } ٢٨النمل {اذهب بكتابـي هـذاوقوله تعاىل } ٩٣يوسف {...بقميصي هذا 
 ذهب اهللا بنورهــماإلمساك كما يف قوله تعاىل علـى سبيل التجوز يف األخذ واإلهالك و

فإما وقوله تعاىل } ٢٠البقرة{.ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهموقوله } ١٧البفرة{
 }١٨الزخرف {نذهنب بك فإنا منهم منتقمون

ومعىن اللصوق واملصاحبة يف هذا كله واضح،ولو رحت تستبدل اهلمزة بالباء فيها 
 .غة الذي قصد إليه النظم أو فسد املعىنلذهب معها سر البال

 أدت الباء مبا فيها مـن معـىن         فإما نذهنب بك  ويف قوله تعاىل خطابا لرسوله الكرمي       
املصاحبة دورها يف إبراز لطف اهللا وتكرميه لرسوله مبعية ربه،وتأمل كيف يضيع ذلك وينقلـب               

 عليه من التخلي عنه وإضاعته، وهو       مبا يدل " فإما نذهبنك : "إىل معىن االنتقام واألخذ لو قلت       
 .ما ال يليق مبقام الرسول عند ربه

أما تعدية الذهاب باهلمزة فقد ورد مخس مرات يف صوريت املاضي واملضارع وكلها تدل              
 وقالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن      على إزالة مكروه أو إضاعة مرغوب منها قوله تعاىل          
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فهنا دلت اهلمزة على    } ١١األنفال { عنكم رجز الشيطان     ويذهبوقوله تعاىل   } ٣٤فاطر{

اإلزالة دون استصحاب اهللا لفعل الذهاب، ألن املـذهوب بـه شـرور ال يليـق بـذات اهللا                   
فقـد  }  ٢٠األحقـاف  {أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا    استصحابـها، أما يف قوله تعاىل      

ني أضاعوا طيبات احلياة اسـتمتاعا ـا        دلت اهلمزة على أن الكافرين أضاعوا نعيم اآلخرة ح        
وإفراغا لشهوام فيها دون أن يستثمروها آلخرتـهم فكانـت جتـارة بـائرة أورثتـهم دار                

 . )٩٣(البوار
 نوضح سر تعدية الفعل حبرف اإللصاق الباء        ذهب اهللا بنورهم  ولنعد إىل آية البقرة     

ذهـب اهللا   وإمنـا قـال     " ولهحيث كشف ذلك السيد حممد رشيد رضا مبا ال مزيد عليه بق           
لإلشعار بأن اهللا تعـاىل كـان معهـم    " أذهب اهللا نورهم"أو " ذهب بنورهم" ومل يقل   بنورهم

مبعونته وتوفيقه عندما استوقدوا النار فأضاءت،وذلك أم كانوا قائمني على سبيـل فطرتــه             
نه ختلى عنـهم عنـدما      اليت فطـر الناس عليها،معتقدين صحة شريعته اليت دعا الناس إليها، وأ          

 ".)٩٤(نكبوا عن تلك السبيل وعافوا ذلك املورد السلسبيل
متعديا بإىل يف صوريت املاضي واألمر مخس مرات، ومرة واحـدة           :  وجاء الفعل ذهب  
 .}٩٩الصافات { وقال إين ذاهب إىل ريب سيهدينباسم الفاعل يف قوله تعاىل 

إدراك السر البالغي لتعدية فعل الذهاب      وأعتقد أنك لست يف حاجة إىل كبري عناء يف          
وقوله تعـاىل   } ٣٣القيامة {مث ذهب إىل أهله يتمطى    بإىل يف مواطن وروده ومنها قوله تعاىل        

فقد دل حرف االنتـهاء إىل  } ٤٣طه {اذهب إىل فرعون إنه طغىخطابا ملوسى عليه السالم  
النتهاء إىل أن الذهاب كان منتهيا إىل       انتهاء سري املخاطب إىل غايته، يف اآلية األوىل دل حرف ا          

 .أهله، ويف ذلك من الداللة على أن الرجل قد جعل أهله غاية يسعى إليها وتنتهي رحلته إليها
ويف الثانية يأمر اهللا عز وجل موسى عليه السالم أن جيعل منتهى غايته الوصول إىل 

 .فرعون لدعوته لعبادة اهللا سبحانه وتعاىل
فلما ذهب عن إبـراهيم     تعديا بعن يف القرآن كما يف قوله تعاىل         وجاء الفعل ذهب م   

فاكتسب الفعـل بتعديتـه حبـرف       } ٧٤هود{...الروع وجاءته البشرى جيادلنا يف قوم لوط      
معىن انصراف الروع وجتاوزه وابتعاده عنه كلية على حنو ما يومئ إليـه التعـبري               " عن"ااوزة  

بصورة إنسان قد انصرف عن إبراهيم عليه السـالم         " اخلوف"القرآين من خالل تصوير الروع      
وجتاوزه إىل غيـره وفـي ذلك من الداللة ما فيه من تطمني إبراهيم عليه السـالم وتسـكني                 

دلـيال  " الروع"على الفاعل " عن إبراهيم"فؤاده حبيث ال خيفى، كما أن يف تقدمي اجلار وارور    
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 اخلوف وجتاوزه، مع ما يف تأخري ماحقه التقـدمي          على تعجيل املسرة إىل نفس إبراهيم بانصراف      
 )٩٥(من ترقب النفس وتطلعها إليه فحني يرد عليها يتمكن منها فضل متكن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسـته ليقـولن ذهـب           ونظري اآلية السابقة قوله تعاىل      
 }١٠هود {السيئات عين إنه لفرح فخور

دال على انصـراف السـيئات وجتاوزهـا        " نع"حبرف ااوزة   " ذهب"فتعدية الفعل   
عنه،كما أنه يف الوقت ذاته يكشف غرور هذا اإلنسان وبطره واغتراره حـني يتـيقن جتـاوز                 
السيئات وانصرافها عنه عقب ما أفاضه اهللا عليه من نعمائه اليت كانت تستلزم منه شكر مـن                 

أي بطر وأشـر    "  لفرح فخور  إنه"جاد ا عليه لكنه قابل اإلحسان باجلحود غرورا منه بنفسه           
 .)٩٦(بالنعم مغتر ا فخور على الناس مبا أويت من النعم مشغول بذلك عن القيام حبقها

 
 

 







 



 ٧٥٩                                             يوسف األنصاري       .  د–من أسرار تعدية الفعل يف القرآن الكرمي 


بعد هذه الرحلة املباركة اليت عشنا فيها مع القرآن الكرمي دراسة وتدبراً لبعض آياته 
 : نها هذه الدراسة منها الكرميات ميكن إجياز أهم النتائج اليت أسفرت ع

أن لتعدية الفعل حبروف اجلر يف البيان القرآين أمهية عظمى وأثراً كبريا يف إبراز مقاصد  -١
.التعبري القرآين 

أن الفعل حني يعدى يف القرآن الكرمي حبروف اجلر املتعددة يكتسب معها الفعل من  -٢
.الدالالت اليت تتنوع بتنوع معاين حروف احلر الداخلة عليه 

أن حروف اجلر بتنوع معانيها حني تدخل على الفعل تستطيع قلب دالالته إىل النقيض  -٣
فبصري للفعل الواحد معان متعددة بسبب اختالف داللة حرف اجلر الذي تعدى به 

.الفعل 
أن القرآن الكرمي حني يؤثر تعدية الفعل حبرف ما من حروف اجلر يف موضـع بعينـه                  -٤

 غريه مـن    علوفاء مبقاصد القرآن الكرمي حبيث ال يستطي      يكون هذا الرف قادراً على ا     
.حروف اجلر أن ينهض مبا يؤديه ذلك احلرف 

أن إدراك ما تشي به حروف اجلر املتنوعة من األسرار واللطائف الـيت ختلعهـا علـى           -٥
األفعال الداخلة عليها حتتاج من الدارس للوقوف عليها إىل مكابدة ومعاناة وطول تأمل             

  .
 هللا أوال وأخرياً وصلىاهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه    واحلمد
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. وما بعدها٣٢بيان إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ص ) ١(
 ٣٣املصدر السابق ص ) ٢(
  وما بعدها٢/٢٨٢االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ) ٣(
مفعـول مث    سواء كان الزما أو متعديا إىلفقطر ة الفعل حبروف اجل   تعديوع   تن ةسدرااسة على   رصر هذه الد  تقت س )٤(

 .الثاينىل املفعول إ ريته حبرف اجلتعد
 والتبصـرة  وما بعدها    ٢٥٧ ص   يصل للزخمشر ف وما بعدها وراجع امل    ١٥٥/٢ حسن   لعباس النحو الوايف    انظر) ٥(

 .٦٧٨ ص ن هشامللبيب الب اغين وم١١٠-١٠٩ ،١/١٠٥كرة للصيمري ذوالت
 ٣٥٨ يمفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين حتقيق عدنان صفوان داوود) ٦(

 ٢/٢٤٦الكشاف )٨ (٨من أسرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم للدكتور حممد األمني اخلضري ص ) ٧ (
 ١٥/٣٠التحرير والتنوير )٩ (
  وما بعدها١٤٦انظر من أسرار حروف اجلر ص ) ١٠ (
    ١٢السابق ص املرجع  )١١(
 يق حممـد حمـي    قة حت ب وأدب الكاتب البن قتي    ٥٧٦ -٥٦٦ص   رق السيد ص  حتقيقن  آكل القر شيل م و تأ انظر )١٢(

 .٤١٥ -٣٩٤ عبد احلميد الدين
  اللبيب غين وم القي للم اين، ورصف املب  جياج املعاين للز  ف وحرو ،معاين احلروف للرماين  و ي للهرو األزهية انظر )١٣(

 البن هشام
ـ ع الفو ائوبـد  ٣١١ -٢/٣٠٦ ص   جـىن  البن   ئصنظر اخلصا ا و ٤٦ي ص   اد الداين للمر  ينجلا) ١٤(  ٢/٢١د  ائ

 ٢٦٤-٢/٢٦٢ للبطليوسي االقتضابو
 هذا صدر بيت جلرير وعجزه فمضيت مث قلت ال يعنيين) ١٥ (
 ١٣٨  ص للبيبغين م)١٦(

 والبحـر   ١/١٢٦ افيف الكش  "لغيببامنون  ؤي"سري قوله تعاىل    تفنظر  اد من نلك    ي وملز ١/٦٨ البحر احمليط    )١٧ (
 ١/٥٤ اإلهليةوحات فت وال١/٣٨ يطاحمل

     بعدها وما ١٩٧ص من أسرار حروف اجلر ) ١٨(
، ٩٤( ومعاين احلروف للرمـاين   ) ٢٢٢،  ٢٩٧،  ٤٣٤( ورصف املباين ) ٢٨٨-٢٧٧،  ٢٨٣( انظر األزهية ) ١٩ (

وجـواهر  عـدها    ب ماو )١٣٧،  ٢٧٤ (اللبيب مغين    و ٨٧-٧٤ي ص   جاج للز ملعاينا وكتاب حروف   ) ٣٦
 )٤٦٢-٣٦٥(  بعدها ،ما و ٤٢ األدب لإلربلي

 فاتوالصـا  ٣٨،وهود  ٢٥٩،   وعدي بعلى يف البقرة      ٦٦٤ن الكرمي ص    آظ القر فام املفهرس ألل  ج أنظر املع  )٢٠(
 .٣٠ فني واملطف، ٧٢ان ق والفر، ١٨٩اف عر والباء يف األ،١٠٥سف ويو ١٣٧

 ٣٢ن ص آاز القرجل يف إعئ رساثالث ضمن ان إعجاز القرآن للخطايببي) ٢١(
  هاعدب  وما٣٧٤فردات ص امل) ٢٢ (
 ٣٥٨ص   و انظر٣٧٣ردات فامل) ٢٣ (
  ١٠٠ص  رانظر من أسرار حروف اجل) ٢٤(
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 ٣/٢٣٧ ف الكشا) ٢٥ (
  ١١ص   من أسرار حروف اجلرانظر ) ٢٦ (
  ٤/١٤٤ الكشاف )٢٧ (
    ها بعد وما٩٨ من أسرار حروف احلرص انظر )٢٨(

 اف والكش ٢٩٨ -٢٩٦ يسري الزخمشر تفية يف   آننظر البالغة القر  ا ذلك من   ولالستزادة ٤/١٩٦ اف الكش ) ٢٩ (
ـ كم ل إياوإنا أو   "وله تعاىل   ق تفسريد  عنوله  قع  ج ورا ٣/٢٣٥،  ٣١، ٢/٥٥٦، ٢/١٩٩  يفى هـدى أو     عل

 يف إدراكه للفـروق     يرضح جبالء جهد الزخمش   يو فهو   عل تعدية الف  ابن كان ليس من ب    إ و  وهو "مبنيضالل  
فإن قلت كيف خولف بني حريف اجلـر  "املتنوعة ة ي البالغالدالالتتومض به من     وما ر حروف اجل  نيقة ب يالدق

ـ  يركضه ح  ادجوس  ل على فر  ع ألن صاحب احلق كأنه مست     الداخلني على احلق والضالل؟ قلت     ـ ث  ي  ،اءيش
وله تعاىل  قسريه ل تفع  ج ورا ٣/٢٨٩ افالكش "هجتوي ين أ يدر ي ه ال فيبك  ت مر المظ مس يف غمنأنه  والضال ك 

 ١/٦٢٣ افالكش" ن فريالكالى ة ععزمنني أؤلة على املأذ"
  ٢/٣٥ الكبري التفسري) ٣٠ (
 ٣/٢٣التفسري الكبري ) ٣١ (
  ٩٧انظر من  أسرار حروف اجلر ص ) ٣٢ (
  ٣/١٧٦التفسري الكبري ) ٣٣ (
 ٥/٥٣، ٣/٢٣، ٢/٧٦، ٢/٣٧ وانظر ١٣/٦١املصدر السابق ) ٣٤ (
 ها  بعد وما٢/٥١٦حمليط احر الب) ٣٥ (
 ها  بعد وما٣/٣٤٥يط  احملحربل!) ٣٦ (
 ٩٣ص  رسرار حروف اجلأ  مننظرا) ٣٧(

  ٥/٢٤البحر احمليط ) ٣٨ (
 ٦/٣٢٤البحر احمليط ) ٣٩ (
 ١١٣انظر من أسرار حروف اجلر ص ) ٤٠(

 ٤/٢٢٢حاشية الشهاب ) ٤١ (
٤/٢٢٢حاشية الشهاب ) ٤٢ (
  ١٣٦ص   اجلرف أسرار حرومن) ٤٣(

، ٤/١٨٤،  ٤/١٥٧،  ٢/٢٨٦،  ٢/١٩٤،  ١/٣٧٢،  ١/٢٩٢ولالستزادة انظـر   ٨/٣٣٥هاب  شحاشية ال ) ٤٤ (
٥/٢٧، ٤/٢٨٦ 

  ٩٤ص  رحروف اجل سرارأ  منانظر) ٤٥(
٦/١٥٧ وانظر  ٤/١٣٢روح املعاين ) ٤٦ (
١٤/١٤٤روح املعاين ) ٤٧ (
  ١٣٣ص  رحروف اجل من أسرار) ٤٨ (
     ٤/١٦٥  املعاينروح) ٤٩ (
  ٢٩/٣٠ ،١٦/٢٠٨ ،١٤/١٥٢، هاعد وما ب١٣/٢٤١ ،٢/٤٧ و انظر ١٧/١٣٥ روح املعاين) ٥٠ (
 ١٣٧ص   اجلرفرار حروسمن أ) ٥١(

 ١/٢٩١وير تنوالالتحرير ) ٥٢ (
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 ١/٤٩٤وير تن وال وريحرتال) ٥٣ (
 ١٦٧ص  ررار حروف اجلسمن أ) ٥٤(

 ٢/٩٨وير تنحرير و التال) ٥٥ (
 ١٠٤/ ٩وير تنحرير والالت) ٥٦ (
، ٨/١٣٣،  ٨/٣٦ ،٢/٣٨٥،  ٢/٢٧٧،  ٢/٢١ مث   ٣١٠/ ١نظـر   ولالستزادة ا  ٣٢٥/ ١٦ بقر السا داملص) ٥٧ (

٣٠/١٩٠، ٣٠/١٢٩، ٩/٩٠ 
 ستقوم الدراسة باختيار بعض األفعال مراعية إما ما بينها من تناسب أو تضاد) ٥٨(

 ٣٠٩انظر املفردات ص ) ٥٩ (
 ٢/٢٧٥التحرير والتنوير ) ٦٠(
  وما بعدها٢/٢٨٢االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ) ٦١(

 ١/٤١٧انظر الكشاف ) ٦٢ (
 ٩٩ ، ٨٨ وما بعدها وسورة يوسف اآلية ٢٥٣انظر املعجم املفهرس ) ٦٣(

 ٢/٢٥٦ وتفسري املنار ٥/٣٢٤ والتفسري الكبري ١/٣٥٣انظر الكشاف ) ٦٤ (
 ٢/٢٥٦تفسري املنار  و٢/٢٧٧ والتحرير والتنوير ٣/١٧٩انظر نظم الدرر ) ٦٥(

 ٣/٢٩٥ والبحر احمليط ١٤/٧٧ وراجع التفسري الكبري ٢٦٨األزهية ص ) ٦٦ (
  بتصرف يسري١٥٥انظر من أسرار حروف اجلر ص ) ٦٧ (
 ١٥٦املرجع السابق ص ) ٦٨(

 ١٠/٨٠راجع نظم الدرر ) ٦٩ (
  وما بعدها١/٣٩٧انظر معجم ألفاظ القرآن الكرمي ) ٧٠ (
 ١/٥١٧الكشاف ) ٧١(
  وما بعدها١٧٤ وانظر من أسرار حروف اجلر ص ٢١الروم ) ٧٢(
 ٢/١١٢٥ واللسان   ٢/١٧٥، ومعجم مقاييس اللغة     ١/٣٣٧ ومعجم ألفاظ القرآن الكرمي      ١/٢٧٨املفردات  ) ٧٣(

 "خرج"مادة 
 ٢/٤٥٧تفسري املنار )٧٤ (
 ٣/٥٥٩الكشاف ) ٧٥ (
   ٢٧٦من أسرار حروف اجلر ص ) ٧٦(

 ١٠/٤٧٢ وتفسري املنار ١٠/٢١٧، والتحرير والتنوير ١٥٧جلر ص انظر أسرار حروف ا) ٧٧ (
 ٧/١٣٤ والبحر احمليط ٢٥/١٨ والتفسري الكبري ٣/١٩١انظر الكشاف ) ٧٨ (
 ٢٠/١٨٣التحرير والتنوير ) ٧٩(
 ومعجم ألفاظ القـرآن     ١/٤٢ والصحاح   ١/٤٩٧ ومعجم مقاييس اللغة     ١/٧٣٥انظر مادة جاء يف اللسان      ) ٨٠(

 ١/٢٣٥ ،١/٦الكرمي 
 ٢١٢املفردات ص ) ٨١(
 وما بعدها   ١٣اإلتيان وايء وفقه داللتهما واستعماهلما يف القرآن الكرمي للدكتور حممود موسى محدان  ص ) ٨٢(

 ١٢/١٨ينظر التحرير والتنوير ) ٨٣ (
 ٩/٤٤ وروح املعاين ٤/٣٨١ وينظر البحر احمليط ٢/١١١الكشاف ) ٨٤ (
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 ٤/٢١٣حاشية الشهاب ) ٨٥(
 ٩/٩٠التحرير والتنوير ) ٨٦(

  وما بعدها١١٤من أسرار حروف اجلر ) ٨٧ (
    ٣٦٥املفردات ) ٨٨(

 ٣٣٢ واملفـردات ص     ٣/١٥٢٢ والصحاح واللسـان     ٢/٢٦٢راجع مادة ذهب يف معجم مقاييس اللغة        ) ٨٩ (
 ١/٤٤٧ومعجم ألفاظ القرآن الكرمي 

     وما بعدها١/٧٩البحر احمليط ) ٩٠ (
  وما بعدها١/١٦٥ روح املعاين) ٩١(
 ١٧١-١٦٨انظر من أسرار حروف اجلر ص ) ٩٢(

 ١٧١-١٦٨من أسرار حروف اجلر ص ) ٩٣ (
 ١/٣١٠ ويراجع التحرير والتنوير ١/١٧١تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ) ٩٤(

 ٣/٧١انظر تفسري أيب السعود ) ٩٥ (
 ١٢/١٤ وانظر التحرير والتنوير ٣/١٦املصدر السابق ) ٩٦ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                                ٧٦٤


 القرآن الكرمي: أوال
 املصادر واملراجع: ثانيا
الطبعـة األوىل   (للدكتور حممود موسى محـدان          ،  اإلتيان وايء فقه داللتهما واستعماهلما يف القرآن الكرمي        -١

 .- مكتبة وهبة بالقاهرة-)  م١٩٩٨هـ ١٤١٨
 مطبعة -) هـ١٣٨٢الطبعة الرابعة (ي، حتقيـق حممد حمي الدين عبد احلميد   أدب الكاتب البن قتيبة الدينور     -٢

-السعادة مبصر 
 مطبوعات جممع   -)   م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣(األزهية يف علم احلروف للهروي، حتقيق عبد املعني امللوحي               -٣

-اللغة العربية بدمشق 
دكتور حامد عبد ايد، اهليئة املصرية    االقتضاب يف شرح أدب الكتاب للبطليوسي ، حتقيق مصطفى السقا وال           -٤

 - دار التراث بالقاهرة -) م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣الطبعة الثانية (العامة للكتاب، 
 - بدون تاريخ -)   بريوت-دار الكتاب العريب (بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية،  -٥
 -) م١٩٨٨ -هــ  ١٤٠٨نية الطبعة الثا(للدكتور حممد أبو موسى   البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، -٦

 -مكتبة وهبة بالقاهرة 
بيان إعجاز القرآن للخطايب، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، حتقيق حممد خلف اهللا والـدكتور حممـد                   -٧

  - دار املعارف -) م١٩٩١الطبعة الرابعة (زغلول سالم، 
)  م١٩٧٣ -هــ   ١٣٩٣ الثانية   الطبعة(تأويل مشكل القرآن البن قتيبة الدينوري، حتقيق السيد أمحد صقر            -٨

  - دار التراث بالقاهرة -
 -هــ   ١٤٠٢الطبعـة األوىل    (التبصرة والتذكرة للصيمري، حتقيق الدكتــور فتحي أمحد علي الدين             -٩

 ، مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكة املكرمة) م١٩٨٢
مطبعـة الريـاض   )   م١٩٨١ -هــ   ١٤٠١(، حتقيق عبد القادر عطا        تفسري أيب السعود العمادي احلنفي     -١٠

 -احلديثة 
ــي،   -١١ ــان األندلس ــيط أليب حي ــر احمل ــري البح ــة ( تفس ــة الثاني ـــ ١٤٠٣الطبع   -/)  ١٩٨٣ -ه

  - بريوت -دار الفكر 
 م ، الدار التونسية للنشر١٩٨٤تفسري التحرير والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور،  -١٢
 .  بدون تاريخ -ت اإلهلية للجمل، طبع مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه مبصر  تفسري الفتوحا -١٣
  .التفسري الكبري للفخر الرازي، طبع دار الفكر بريوت بدون تاريخ -١٤
 . بريوت - دار املعرفة -)  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(تفسري املنار للسيد حممد رشيد رضا،  -١٥
ـ ١٤٠٣( الدكتور فخر الدين قباوة        اجلىن الداين يف حروف املعاين للمرادي، حتقيق       -١٦  دار  -)  م١٩٨٣ -هـ

  -اآلفاق احلديثة بريوت 
)  م١٩٨٤ -هــ   ١٤٠٤(جواهر األدب يف معرفة كالم العرب لإلربلي، حتقيق الدكتور حامد أمحد نيـل               -١٧

  -توزيع مكتبة النهضة املصرية بالقاهرة 
 بـدون  -)   بريوت-دار صادر   ( فاجيحاشية الشهاب املسماة عناية القاضي وكفاية الراضي للشهاب اخل -١٨

  -تاريخ 
 -)  م١٩٨٣ -هــ   ١٤٠٣الطبعة الثانية   (اخلصائص أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق حممد علي النجار            -١٩
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  - بريوت -عامل الكتب 

ـ ١٤٠٥الطبعة الثانية   (رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي، حتقيق الدكتور حممد أمحد اخلراط              -٢٠ )  هـ
  - دمشق - القلم  دار-

 دار إحياء التـراث اإلسـالمي   -، إدارة الطباعة املنريية   يروح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين لأللوس        -٢١
 - بدون تاريخ -بريوت 

 -هــ   ١٤٠٢الطبعة الثانية   (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار             -٢٢
 )م١٩٨٢

 -) هـ١٤٠٦الطبعة الثانية   ( أليب القاسم الزجاجي، حتقيق الدكتور علي توفيق احلمد،            كتاب حروف املعاين   -٢٣
 .مؤسسة دار الرسالة بريوت ودار األمل باألردن 

مكتبة ) م١٩٦٨ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الثانية   (كتاب معاين احلروف للرماين، حتقيق الدكتور عبد الفتاح شليب           -٢٤
 الطالب اجلامعي مبكة

 . بدون تاريخ - حممود بن عمر الزخمشري، دار الفكر بريوت الكشاف جلار اهللا -٢٥
 .لسان العرب البن منظور، طبعة دار املعارف بدون تاريخ -٢٦
اهليئـة  ) م١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠الطبعة الثانية   (معجم ألفاظ القرآن الكرمي، إصدار جممع اللغة العربية مبصر،           -٢٧

.املصرية العامة للكتاب 
 - املكتبـة اإلسـالمية   -)  م١٩٨٤( الكرمي، وضعه حممد فؤاد عبد الباقي           املعجم املفهرس أللفاظ القرآن    -٢٨

 . استانبول تركيا 
 -) م١٩٦٩ -هــ   ١٣٨٩الطبعة الثانية   (معجم مقاييس اللغة البن فارس حتقيق عبد السالم حممد هارون            -٢٩

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البايب وأوالده مبصر 
الطبعـة  (ألنصاري، حتقيق الدكتور مازن املبـارك وآخـرون         مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام ا        -٣٠

 .  دار الفكر بريوت -) م١٩٧٩اخلامسة 
 -هــ   ١٣٨١الطبعة األخـرية    (املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين، حتقيق حممد سيد الكيالين            -٣١

  احلليبي مطبعة مصطفى الكباجب-) م١٩٦١
 -هــ   ١٤١٨الطبعة الثانيـة    (يق صفوان عدنان داوودي     مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين، حتق      -٣٢

 . دار القلم دمشق، الدار الشامية بريوت-) م١٩٩٧
 . بدون تاريخ -دار اجليل بريوت . املفصل يف علم العربية للزخمشري، الطبعة الثانية  -٣٣
ـ ١٤٠٩الطبعـة األوىل    (من أسرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم للدكتور حممد األمني اخلضـري،              -٣٤  -ـ  ه

 . مكتبة وهبة -)  م١٩٨٩
 .  دار املعارف مبصر -) الطبعة الرابعة بدون تاريخ(النحو الوايف لعباس حسن،  -٣٥
 دائـرة املعـارف     -)  م١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦الطبعة األوىل   (نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور للبقاعي،           -٣٦

 . بالقاهرة دار الكتاب اإلسالمي-)  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة الثانية  (-العثمانية 
 


