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 تقـديــم :

 ، ورضي اهلل عف أصحابو األطيار الحمُد هلل ، والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل وآلو 
 إلى يـو الديف .  األخيار وتابعيو

 ا بعُد ..ػمأ
بحثًا  واألقبلـ فميس مف السيؿ البحُث في موضوع شائع تناولتو المؤلفات وتدارستو العقوؿ

لـ  ورت ؛ ذلؾ أفَّ ما شاع درسو قد ُيخّيؿ إلى المعنييف أنوتمحيصًا ، وتعددت األقواؿ فيو وتناث
 .  يحَظ بالدراسة والبحثيبؽ محور فيو لـ 

اء جف حزونوعورة و و  صعوبة مسالكو ومع ىذا فقد آثرت الخوض في بحر ذلؾ الصعب .. مع
دماء الق لدف مف ىذا البحث الذي يتناوؿ بالدراسة قضية بارزة في الدرس النحوّي . نالت عنايةً 

اعترت و  مشكبلت ،يا مف تمى الرغـ مّما انتابفت فييا البحوث والدراسات علّ أُ و ، والمعاصريف 
. وكاف مف أىـ الجوانب الشائكة  والتوجييات وتحديد المفاىيـ اآلراءمف تشعبات في  يامضامين

 :  اآلتيالتي اعترت مضاميف ىذا الموضوع 
 ، أو تحديد مجاالت استعمالو . (لتضميفا)تحديد األلفاظ التي تندرج في ضمف ظاىرة  -
 .   يفوالكوفييف إلى البصريالتناوب في حروؼ الجّر مسألة عزو  -

 القرآف الكريـ .  في التضميف لشواىدتوجييات العمماء  -
في الدرس  البارزومف ىينا حاولت أف أتناوؿ ىذه المشكبلت التي اعترت ىذا الموضوع 

  -:اآلتيتتحدد في  أىميةلما لو مف النحوي 
شكؿ تقرآنية لكونو يتناوؿ بالدراسة ظاىرة ؛ القرآني المبارؾ  ذو مساس بالنّص إفَّ ىذا الموضوع 

بنا كبير حاجة إلى تفسير  . لذا فافّ البياف فيو  أسراروتبياف المغوي  إعجازهمظيرًا مف مظاىر 
يفة ىذا مع وظ ويتواءـ. وعمو ببلغتو  بيانووسمو ، يتناسب مع خصوص النظـ القرآني

واف تحديد  .ومعنى متحركًا إلى يـو الديفمف حيث كونو نصًا ثابتًا إلى يوـ القيامة، الخطاب 
فاف ومف ىينا  .  ر معانيوضروريات فيمو، وتدبّ  أولىيو مف ف القرآنيةالمعنى الدقيؽ لممفردة 
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خصوصية تقدـ طرحًا يعتمد  إنياإذ  ؛ القرآنيةداللة لفي توجيو مسار ا اأثرً لبحث الموضوع 
، ويقدـ تصورًا ؿ مفيـو التضميف وصواًل إلى رأي يعدّ .النظـ القرآني ، وطبيعة نظمو المتفرد 

معانيو مما يدفع  ضالخاص في عر ويتواءـ مع عرؼ القراف  ، يتفؽ مع روح المغةدقيقًا 
                         . توماد تْ ت، وشت بياء الموضوع تصورات شتى شاعت في الدرس النحوي. فأذىبتْ 

 وكاف البد ليذا المقصد الميـ مف آليات تمثمت في :
البحث قدر اإلمكاف في جميع المصادر التي تناولت ىذا الموضوع وأمثمتو وشواىده مف  -ٔ

حسب أني قد أالقراف والشعر والكبلـ الفصيح ، فضبًل عف المؤلفات والبحوث المعاصرة. و 
المظاف التي تناولت ىذا  أغمبعمى  -ت عميو مف مصادرفي حدود ما اطمع -ت قفو 

 .   الموضوع
عرض المشكبلت التي اعترت ىذا الموضوع ومحاولة جمع اآلراء وتوحيدىا ومفاتشتيا  -ٕ

 مع طبيعة المغة. ويتبلءـنو األقرب إلى مفيوـ التضميف أوصواًل إلى رأي نحسب 

في مسألة تناوب حروؼ الجر  حسـ فرضية الخبلؼ المزعومة بيف البصرييف والكوفييف -ٖ
        وىي مسألة أثرت كما سيأتي في ىذا الموضوع؛ ألنيا ابتعدت بو عف غايتو ووظيفتو .

 

في المغة واالصطبلح  )التضميف( ـ لمصطمحديقاتخذ مف الترض كؿ ذلؾ منيجًا عتخذًا في م
مجاالت في تحديد  عرض اختبلؼ العمماء والباحثيف ومف ثَـّ ، مدخبل لمولوج في مادة البحث 

إلى عرض فرضية الخبلؼ المزعومة  التعريج مف ثَـّ و ،  استعمالو واأللفاظ التي تندرج في ضمنو
لمناقشة محور أخير تناوب حروؼ الجر . وتخصيص في مسألة  بيف عمماء البصرة والكوفة

 .  العمماء والباحثوف شواىد )التضميف( في القرآف الكريـبيا التوجييات التي فسر 
 

 إنو ولي ذلك . في القول والعملأسأل اهلل تعالى السداد 
 

 البــاحث                               
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  -مدخل في مفيوم التضمين لغة واصطالحًا : -
 -أواًل : التضمين لغة :

إف المتتبع لماّدة )ضمف( في المعجـ العربي يجد أف داللتيا ال تخرج عف معنى )اإليداع          
والكفالة( . والكفالة : أف ينوب الشخُص مناب آخر فيقـو بعممو . وىو مف ىينا لـ يبتعد عف 

 ي الذي وضعو العمماء لو كما سيتبيف في تضاعيؼ البحث .المفيـو االصطبلح
ضمانًا : تكفّمُت بو ، وكؿ شيء جعمتو في  ىػ( : "َضِمْنُت الشيءَ ٜٖ٘قاؿ أحمد بف فارس )ت 

 .  (ٔ)وعاء شيٍء فقد َضِمْنَتُو إّياه"
َضمَّنو ، بو ... ومف المجاز : َضِمَف الوعاء الشيَء، وتَ  وقيؿ : "َضِمَف الماَؿ عنو : كَفَؿ لو

َف كتاُبو وكبلُمُو معنًى حسنًا  َف القبُر المّيَت ، وُضمّْ وَضمَّنتُو إياه ، وىو في ِضْمنو . يقاؿ : ُضمّْ
 .  (ٕ) ، وىذا في ِضْمف كتابو ..."

،  المتاعَ  الوعاءَ  ُتوِدعُ  كما،  إياه َأْوَدعو:  الشيءَ  الشيءَ  َضمَّفَ  : " (ٖ)وجاء في لساف العرب
 " .  رَ القب والميتَ 

  
  -ثانيًا : التضمين اصطالحًا :

ىػ( ما " يسمى تضميًنا " بقولو : " قد يشربوف لفظًا معنى لفٍظ ٔٙٚشرح ابف ىشاـ )ت 
ىػ( : "إعطاء الشيء معنى الشيء . وتارة ٜٗٚىو عند الزركشي )ت و  . (ٗ)فيعطونو حكمو "

ىػ(: "التضميف ٜٔٔوطي )ت السي . ويقوؿ (٘)الحروؼ"في األفعاؿ و في يكوف في األسماء ، و 
. وقاؿ في موضع  (ٙ)" ىو إعطاء الشيء معنى الشيء ويكوف في الحروؼ واألفعاؿ واألسماء

 . (ٚ)" إيقاع لفٍظ موقع غيره لتضّمنو معناه آخر : "
 

                           
 .  ٙٙ٘( مجمؿ المغة : )ضمف( : ٔ)
 .  ٛٙ٘( أساس الببلغة : )ضمف( : ٕ)
 .  ٕٙٔ/ٚٔ( )ضمف( : ٖ)
 .  ٘ٛٙ/ٕ( مغني المبيب : ٗ)
 .  ٖٖٛ/ٖ( البرىاف في عمـو القرآف : ٘)
 .  ٜٓٔ/ٕ( اإلتقاف في عمـو القرآف : ٙ)
 .  ٜٓٔ/ٕ:  المصدر نفسو( ٚ)
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: "التضميف : اشراب المفظ معنى لفٍظ  قاؿإذ أيضًا  ىػ(ٜٕٜاألشموني )ت وىو رأي  

 .  (ٔ)الكممة تؤّدي مؤّدى كممتيف" آخر واعطاؤه حكمو ؛ لتصير
ف ذكر بدءًا أف ٜٗٓٔومّمف ذىب المذىب نفسو أبو البقاء الكفوي )ت   ىػ( وىو وا 

التضميف يكوف في الفعؿ لكنو استدرؾ األمر وجعمو يشمؿ المفظ كّمو ؛ إذ قاؿ : "التضميف : 
مؿ المفظ معنى غير ليعامؿ معاممتو . وبعبارة أخرى : ىو أف يح، ىو اشراب معنى فعؿ لفعؿ 
 .  (ٕ)الذي يستحّقو بغير آلة ظاىرة"

ومف ثَـّ صّرح بعد ذلؾ بعدـ اقتصار التضميف عمى الفعؿ حسُب ، إذ قاؿ : "وال  
.  (ٖ)يضًا ... وجريانو في الحروؼ ظاىر"اختصاص لمتضميف بالفعؿ ، بؿ يجري في االسـ أ
 فيو إذف جاٍر عنده في األسماء واألفعاؿ والحروؼ . 

وممف ذىب إلى ىذا مف المعاصريف محمد محيي الديف عبد الحميد بقولو : "والصواب  
 .  (ٗ)أف التضميف كما يكوف في الفعؿ يكوف في االسـ والحرؼ"

وكذلؾ الدكتور إبراىيـ السامرائي . قاؿ : "التضميف : أْف تستعمؿ ماّدًة فعبًل كاف أو  
 .  (٘)، أو حالية تشير إلى المعنى الذي استعمؿ" اسمًا أو أداة محّؿ غيره مع قرينٍة : قولية

والمبلحُظ في ىذه الحدود إطبلؽ مصطمح )التضميف( ليشمؿ المفظ كّمو )الفعؿ، واالسـ  
، والحرؼ( ، وىو مذىب انفرد بو ىؤالء المغويوف والنحاة كما سيأتي . وسنجعؿ مف ىذا األمر 

جاالت استعماؿ )التضميف( ، وخبلؼ العمماء منطمقنا في تناوؿ ىذا الموضوع مبتدئيف بدراسة م
 في األلفاظ التي يكوف فييا. 

 
 
 
 

                           
 .  ٜٕٗ-ٕٗٗ/ٕ( شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ : ٔ)
 .  ٕٙٙ( الكميات : ٕ)
 ( المصدر نفسو والصفحة نفسيا . ٖ)
 .  ٕٗٗ/ٕ( أوضح المسالؾ ، لتحقيؽ منيج السالؾ : ٗ)
 .  ٕٛٔ( فقو المغة المقارف : ٘)
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 :  مجاالت استعمال التضمين 
ذكرُت فيما سبؽ الحدود االصطبلحية لمتضميف عند بعض العمماء وكاف المممح البارز  

نما شمؿ مفيوميـ لو المفظ  اقتصارفي حدودىـ تمؾ عدـ  التضميف عمى لفظة دوف أخرى وا 
 مقًا . وحّدد الزركشي مفيوـ المفظ : باالسـ ، والفعؿ ، والحرؼ . مط

مف أقواؿ النحاة مذىبًا خاصًا انفرد بشمولية )التضميف( وعدـ اقتصاره عمى  مرّ وُيعدُّ ما  
عمى لفظ دوف  فيقصرهلفٍظ دوف آخر . وثّمة مف ينحو منحًى آخر في النظر إلى ىذا األمر 

 عمى وفؽ ما يأتي :  آخر . وسأعرض ىذه االتجاىات
ىػ( فيما ٖٛ٘عّد بعض الباحثيف التضميف مقتصرًا عمى األفعاؿ ، ومف ىؤالء الزمخشري )ت )أ(

الفعؿ معنى فعؿ آخر فيجرونو مجراه ،  فيضمنو  يـنقمو عنو السيوطي أنو قاؿ : "مف شأنيـ أن
 .  (ٔ)ويستعممونو استعمالو مع إرادة معنى التضميف"

ا يبدو ؛ إذ نجد الزمخشري في الكشاؼ يورد أمثمة لمتضميف مف وىي نسبة صحيحة فيم 
 .  (ٕ)األفعاؿ فيكميا  محصورةالقرآف الكريـ 

وممف صّرح بيذا أيضًا السيد الجرجاني في حاشيتو عمى الكشاؼ . إذ قاؿ : "التضميف  
ٍء مف : أف تقصد بمفظ معناه الحقيقي ويبلحظ معو معنى فعؿ آخر يناسبو ويدّؿ عميو بذكر شي

 .  (ٖ)متعمقاتو"
وقد ذىب مجمع المغة العربية في القاىرة ىذا المذىب فقد خصَّ )التضميف( في أحد  

قراراتو بالفعؿ ، وما يؤدي معناه فذكر أف "التضميف : أف يؤدي فعؿ ، أو ما في معناه في 
"، التعبير مؤّدى فعؿ آخر   .  (ٗ)أو ما في معناه فيعطي حكمو في التعدية والمزـو

ف كانوىذا مذىب مرضّي عند بعض الباحثيف   عميو جواز التضميف في  واقد زاد وا، وا 
 .  (٘)االسـ المشتؽ والمصدر كما سيأتي

ىػ( في ٕٜٖوأوّد اإلشارة ىينا إلى أمر عمى جانب مف األىمية وىو رأي ابف جني )ت 

                           
 .  ٖٖٔ/ٔ( األشباه والنظائر : ٔ)
 .  ٛٓٚ/ٔ( ينظر : الكشاؼ : ٕ)
 .  ٖٔ-ٕٔ/ٖ، نقبًل عف : معاني النحو :  ٜٚ/ٔ( حاشية الجرجاني : ٖ)
 .  ٔٛٔ-ٓٛٔ،  ٖٜٗٔ،  ٔ( مجمة مجمع المغة العربية في القاىرة )قرار التضميف( : جٗ)
 .  ٕٔٚ( ظاىرة النيابة في العربية )أطروحة دكتوراه( : ٘)
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أّف ابف جني  (ٔ).فيالباحثفيـ بعض التضميف عمى األفعاؿ( فقد  قصرىذه المسألة )أعني : 
، وكاف أحدىما يتعّدى بحرؼ ، قولو : "اعمـ أّف الفعَؿ إذا كاف بمعنى فعؿ آخر مف أراد 
خر بآخر ، فإف العرب قد تّتسع ، فتوقُع أحد الحرفيف موقع صاحبو ، إيذانًا بأّف ىذا الفعؿ واآل

عمى ما أرى ،  . اقتصار التضميف عمى األفعاؿ ، وىو أمر فيو نظر (ٕ)في معنى ذلؾ اآلخر"
نما  فالمحقؽ في قوؿ ابف جني يرى فيو بوضوح عدـ اقتصار التضميف عمى األفعاؿ حسُب ، وا 
يتعّداه إلى الحروؼ بقولو )فتوقع أحد الحرفيف موقع صاحبو( ىذا مف جية . ومف جية أخرى 
فإف ابف جني ذكر ىذا الكبلـ في ضمف باب عنوانو )باب في استعماؿ الحروؼ بعضيا مكاف 

)إلى( تكوف بمعنى )مع( ويحتجوف بقوؿ اهلل سبحانو  بعض( قاؿ : "... وذلؾ أنيـ يقولوف : إفّ 
( أي : مع اهلل ، ويقولوف : إف )في( تكوف بمعنى )عمى( ٗٔ)الصؼ :   چ مب  ىب  يب       جتچ : 

( أي : عمييا ... ولسنا ٔٚ)طو :   چہ  ہ  ہ  ھچ ويحتجوف بقولو عّز وجّؿ : 
لؾ كما قالوا : لكّنا نقوؿ : أنو يكوف في معناه في موضع دوف موضع عمى ندفع أف يكوف ذ

 .  (ٖ)حسب األحواؿ الداعية إليو ، والمسّوغة لو ، فأما في كؿ موضع وعمى كؿ حاؿ فبل"
وكبلـ ابف جني ىينا ينفي عنو ما قيؿ إنو يقصر )التضميف( عمى الفعؿ دوف الحرؼ .      

ي( تكوف بمعنى )عمى( ... ولسنا ندفع أف يكوف ذلؾ كما قالوا( فيو )ف أال ترى إلى قولو : )إفَّ 
لكنو يقصره عمى األحواؿ المقتضية ، ال يعترض عمى جواز تضميف الحرؼ معنى حرؼ آخر 

ورأيو ىذا يصرح بو في مؤلفاتو األخرى جاء لذلؾ ، والمسوغة لو . وليس عمى نحٍو متمئب . 
 :في أثناء شرحو لقوؿ المتنبي (ٗ)بي (في ) الفتح الوىبي عمى مشكبلت المتن

 رادهفيو            فارقت لبده وفييا طِ  كنَّ  فرَّستنا سوابقٌ                     
  "   چہ  ہ  ہ  ھچ وقولو : فييا ، أي : عمييا ، كقولو سبحانو  : "

 ومف وحي ما تقّدـ عرضو نخمص مف نّص ابف جني إلى أمريف :  
ضميف جائزًا في الفعؿ ، وفي الحرؼ إذا تقاربت المعاني ، ووجد المسّوغ أنو يرى الت أوليما :

ف كاف قد فّسر أللفاظ التي يجوز فييا التضميف، ولـ ُيدخؿ االسـ في ضمف الذلؾ  . وا 

                           
 . ٙ التضميف في أفعاؿ القرآف الكريـ )أطروحة دكتوراه(:، و ٜٕ٘: ظاىرة النيابة في العربية ( ينظر:ٔ)
 .  ٖٓٔ/ٕ( الخصائص : ٕ)
 .  ٖٓٔ-ٖٛٓ/ٕ( المصدر نفسو : ٖ)
(ٗ) ٖٙ . 
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. والمصدر كما ىو  (ٔ)بالتضميف أمثمة جاء فييا المفظ المتضّمف معنى لفٍظ آخر مصدراً 
 سماء . معمـو يمكف أف ُيدرج في مدارج األ

أف رأيو في ىذه المسألة يكشؼ عف رأي أحد عمماء البصرة في الموضوع الذي انتابو  واآلخر :
 االضطراب في نسبة اآلراء إلى البصرييف والكوفييف ، وسأفّصؿ القوؿ في ىذا الحقًا . 

ىػ( إذ ٜٛٙقصر آخروف )التضميف( عمى األفعاؿ ، واألسماء . ومنيـ : ابف النقيب )ت )ب(
سميف فتعّديو تعديتو في المواطف . التضميف : "أف ُتضّمف اسمًا معنى اسـ إلفادة معنى اآل عدّ 

)األعراؼ :   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ وىو أربعة أقساـ : األوؿ : قولو تعالى : 
( ضّمف )حقيقًا( معنى )حريص( ليفيد أنو محقوؽ بقوؿ الحّؽ ، وحريص عميو . والثاني : ٘ٓٔ

ڻ    ڻ  چ ف فعبًل معنى فعؿ إلفادة معنى الفعميف ، والثالث : قولو تعالى : أف ُتضم

( . ضمف )لتبدي( معنى )لتخبر بو( ، أو ٓٔ)القصص :   چڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  
)لتعمـ( ليفيد اإلظيار معنى اإلخبار ؛ ألّف الخبر قد يقع سّرًا غير ظاىر . الرابع : قولو تعالى 

( ضمف )يشرب( معنى )يروي( أو معنى )يمتّذ( ليفيد ٙ)اإلنساف :   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ : 
 (ٖ). وقد وافقو مف المعاصريف الدكتورة ندى سامي (ٕ)، أو الشراب وااللتذاذ جميعًا" يّ رّْ الشرب وال

 . 
 ونمحظ في نّص ابف النقيب أف تمثيمو لبلسـ جاء وصفًا مشتّقًا وىو لفظة )حقيؽ( .  
إشراب الفعؿ  ىػ( بقولو : "ٕٙٓٔبعض المغوييف ومنيـ الصّباف )ت  وىو رأي قد تبّناه 

االسـ المشتؽ منو معنى آخر ، أو مشتؽ آخر مف ىذا الفعؿ ليعطى حكمو في التعّدي بنفسو و 
 .  (ٗ)أو بحرؼ دوف حرؼ"

ىػ( بقولو : "التضميف أف ٖٜٖٔوممف أجاز التضميف فييما أيضًا ابف عاشور )ت  
صُؼ معنى فعؿ أو وصؼ آخر وُيشار إلى المعنى المضّمف بذكر ما ىو يضّمف الفعؿ أو الو 

 .  (٘)مف متعمقاتو مف حرؼ أو معموؿ فيحصؿ في الجممة معنياف"

                           
  (.ٚٛٔالبقرة : ) چ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ .كما في قولو تعالى:ٖٓٔ/ٕ:الخصائص(ينظر:ٔ)
 .  ٚٔوائد المشوؽ إلى عموـ القرآف وعمـ البياف : ( الفٕ)
 .  ٛ( ينظر : التضميف في أفعاؿ القرآف الكريـ : ٖ)
 .  ٖ٘/ٔ( حاشية الصباف : ٗ)
 .  ٜٙ/ٔ( التحرير والتنوير : ٘)



 

 ٔٔ 

وتبعيما في ذلؾ الباحث الدكتور عبد اهلل صالح بابعير مجّوزًا التضميف في المصادر  
والمصدر يشاركاف الفعؿ في  فضبًل عف الفعؿ واالسـ المشتؽ . معمبًل ذلؾ بأف الوصؼ المشتؽ

 .  (ٔ)الداللة عمى الحدث ويخالفانِو فيما سوى ذلؾ
في ضوء ما تقّدـ مف تعميؿ ، ولورود شواىد فصيحة تضّمف  بو وىو أمٌر ال بأس 

چ المصدر فييا واالسـ المشتؽ معنى مصدر آخر أو اسـ مشتؽ آخر ، مف ذلؾ قولو تعالى : 

چ ف )حقيؽ( معنى )حريص( . وقولو تعالى : تضمّ  إذ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

إذ ضمف )الرفث( معنى )اإلفضاء( كما ذىب إلى  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ
 .  (ٕ)ذلؾ بعض النحاة

، أو الفعؿ ، واالسـ ، والوصؼ المشتؽ ىذا رأي النحاة في جواز تضميف كؿٍّ مف 
حصر التضميف عمى لفظ واحد نحسب أف التشدد فييا ومحاولة المصدر بعضيا مناب بعض ، 

مف األلفاظ فيو حجٌر وتضييؽ ما دامت ىناؾ نصوص فصيحة تجعؿ في األمر فسحة 
الحتوائيا أفعاال ، وحروًفا ، ومصادَر ، واسماًءا مشتقة ينطبؽ عمييا مفيـو التضميف ووظيفتو ، 

 وغايتو ) واهلل تعالى أعمـ (.
ضيا مناب بعض ، أو منعيـ ذلؾ . ليبقى لدينا رأييـ في تجويز نيابة الحروؼ بع

 وسأحاوؿ أف أفصؿ القوؿ في ىذه المسألة لما انتابيا مف اضطراب في العزو كما سيأتي : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .  ٕٔٚ-ٕٓٚ( ظاىرة النيابة في العربية : ٔ)
 .  ٘ٛٙ/ٕلمبيب : ، ومغني ا ٚٔ، والفوائد المشوؽ :  ٖٓٔ/ٕ( ينظر : الخصائص : ٕ)



 

 ٕٔ 

  -حقيقة رأي النحاة في التضمين في حروف الجّر :
شغمت مسألة نيابة حروؼ الجّر بعضيا مناب بعض حّيزًا واسعًا في كتب المغوييف  

ر إلى أذىاف الباحثيف أف موضوع )التضميف( إنما يخّص حروؼ الجّر والنحاة حتى ليتباد
 .  حسبُ 

وال يقدح ىذا في أمر الموضوع شيئًا بقدر ما تقدح فيو طريقة تناولو ؛ إذ بنيت دعائـ  
ىذا التناوؿ عمى )فرضية( شاعت حتى أصبحت مسّممًة ال مناص لممؤلفيف والباحثيف مف ذكرىا 

البصرييف  –ضميف( ، ومفاد ىذه الفرضية )الخبلؼ بيف النحاة عند دراساتيـ موضوع )الت
 في مسألة تناوب حروؼ الجر( .  –والكوفييف 

 فبل يكاد مؤلَّؼ يخمو مف الحديث عف ىذه الفرضية أو طرحيا مقّدمة،أو مدخبًل ال مناص عنو 
أّدت  ولعّؿ ىذا األمر مف أكثر األمور التي عقَّدت مف جزيئات ىذا الموضوع ؛ ألّنيا 

إلى القوؿ بتفسيرات عمى لساف المعزّو إلييـ : المنع أو الجواز وىـ لـ يقولوا بيا ، مّما أدى إلى 
تعّدد ىذه التفسيرات والمبالغة فييا ، وىذا مف غير شؾ أدى إلى ضياع الغاية المرجّوة مف 

قبولو )يعني  دراسة الموضوع أو بحثو . يقوؿ الدكتور عبد اهلل الجبوري : "ووجو اضطرابيـ في
و  : التضميف( دخوؿ أمره في حومة الجدؿ الكوفي البصري مّما دفع بو إلى الضمور فمـ يختصَّ

 .  (ٔ)أحٌد بتأليؼ مف القدماء"
ولدى متابعة ىذا االضطراب والوقوؼ عمى حقيقة آراء النحاة في ىذا الموضوع لحسـ  

تبّيف أّف األمر عمى غير ما ذكروا  الخبلؼ فييا ، وتصحيح العزو ، وتصويب الوىـ الذي انتابو
ي العزو الخطأ إلى الخميؿ وسيبويو مف جية ، ، وسأعرض ىذه المسألة مف خبلؿ ذكر طريقَ 

 والبصرييف والكوفييف مف جية أخرى : 
 

  -أواًل : ما عزي إلى الخميل وسيبويو :
و ُ  أنو قاؿ ماىػ( ٘ٗٚ)تإلى أبي حّياف  (ٕ)عزا الباحث عبد اهلل صالح بابعير نيابة  : " نصُّ

 الحرؼ عف الحرؼ ال يقوؿ بيا سيبويو والخميؿ" . 
                           

. مع تحفّظنا عمى عبارة )الجدؿ الكوفي البصري( عمى ما  ٖٚ( مصادر المصطمح العممي عند العرب: ٔ)
 سيأتي بيانو . 

. وقد ٖ، اليامش:ٜٕ٘ينظر : ظاىرة النيابة في العربية : . ٜٙ/ٔالبحر المحيط :  أحاؿ الباحث إلى (ٕ)
 ى الوقوؼ عمى ىذا النص . بحثت كثيًرا في البحر المحيط فمـ أوفؽ إل



 

 ٖٔ 

  -ثانيًا : ما ُعزي إلى البصريين والكوفيين :
حرؼ الجر )في( :" وزعـ الكوفيوف أنيا تكوف بمعنى عمى في  عفىػ( ٖٗٛقاؿ الرماني)ت     

   (ٔ)...والبصريوف يقولوف )في( عمى بابيا "  چہ  ہ  ہ  ھچ قولو تعالى 
قاؿ ابف ىشاـ : "مذىب البصرييف أف أحرؼ الجّر ال ينوب بعضيا عف بعض بقياس ... و 

وممف ذىب إلى ىذا .  (ٕ)ومذىبيـ أقّؿ تعّسفًا" اوالكوفيوف وبعض المتأخريف ال يجعموف ذلؾ شاذِّ 
 مف المتأخريف . (ٗ). والصّباف (ٖ)ىػ(ٜٗٚ)تالمرادي أيًضا :
منيـ : أحمد المعاصريف ائفة كبيرة مف الباحثيف قد نسب الخبلؼ إلى المدرستيف طو  

، ود. أحمد عبد الستار  (ٚ)، ود. إبراىيـ السامرائي (ٙ)، ود. ميدي المخزومي (٘)االسكندري
،  (ٓٔ)ود. فاضؿ صالح السامرائي ،(ٜ)والدكتور محمد حسف عّواد  اهلل( ، ـ)رحمي (ٛ)الجواري

، والسيد خميؿ إسماعيؿ  (ٕٔ)بد اإللو إبراىيـ، ود. ع (ٔٔ)ود. محيي الديف عبد الرحمف رمضاف
 .  (ٔ)، واألستاذ أحمد زقبلـ (٘ٔ)، ود. ندى سامي (ٗٔ)بابعير صالح . ود. عبد اهلل (ٖٔ)العاني

                           
 . ٜٛ، وينظر : ٜٙمعاني الحروؼ :   (ٔ)
 .  ٔٔٔ/ٔ( مغني المبيب : ٕ)
 .  ٜٓٔ-ٛٓٔ( ينظر : الجنى الداني : ٖ)
 . ٕٓٔ/ٕينظر : حاشية الصّباف :  (ٗ)
 . ٘ٛٔ-ٗٛٔـ ، صٖٜٗٔ( ، ٔينظر : )التضميف( مجمة مجمع المغة العربية ، القاىرة : عدد ) (٘)
 . ٕٗٛ-ٖٕٛ: مدرسة الكوفة : ينظر  (ٙ)
 . ٖٕٔينظر : فقو المغة المقارف :  (ٚ)
 -ىػ ٔٓٗٔػ ( ٕٖ)حقيقة التضميف ووظيفة حروؼ الجر ، مجمة المجمع العممي العراقي ، مجينظر : ( ٛ)

 .ٙ٘ٔـ ، ص ٜٔٛٔ
  .  ٕٔ، ٔٔ،  ٘ينظر: تناوب حروؼ الجر في لغة القرآف : (ٜ)

 . ٙ/ٖينظر : معاني النحو :  (ٓٔ)
( ، ٓٗ( ، مج)ٖٗ( ينظر : تفسير أوجو استعماؿ حروؼ الجّر ، مجمة المجمع العممي العراقي : ج)ٔٔ)

 .  ٜٕ٘-ٕ٘ٛ،  ٕ٘٘، صـ ٜٜٛٔ
 .  ٜٛ( ينظر : شبو الجممة في المغة العربية )رسالة ماجستير( : ٕٔ)
 .  ٔٔ،  ٓٔ،  ٜ( ينظر : التضميف في حروؼ الجّر في القرآف الكريـ : ٖٔ)
 .  ٕٔٙظاىرة النيابة في العربية :  ( ينظر :ٗٔ)
 .  ٜ-ٛ( ينظر : التضميف في أفعاؿ القرآف الكريـ : ٘ٔ)



 

 ٔٗ 

ىذا إذف الرأي الذي شاع في الدرس النحوّي ، واستقرَّ فييا مسممًة ال يكاد مؤّلؼ مّمف  
الصواب في ىذه المسألة غير ما ذكروه ،  تناوؿ موضوع )التضميف( يخمو مف ذكرىا ، وأرى أف

والحقيقة غير ما عزوه إلى المدرستيف : البصرية ، والكوفية مف خبلؼ كما سيأتي . وسأحاوؿ 
 تفصيؿ األمر في ىذه المسألة عمى نحٍو مما يأتي : 

أما ما نسب إلى الخميؿ وسيبويو فقد وجدُت في كتاب العيف ما يثبت أفَّ الخميؿ كاف  
 ناوب أدوات الجّر ، جاء في العيف تعميقًا عمى قوؿ الشاعر : يقوؿ بت
 .....  واألكل في الفاتور بالظيائر            
ہ  ہ  ہ  چ : "وقولو )في الفاتور( ، أي : عمى الفاتور ، كما قاؿ تعالى :  

 .  (ٕ)، أي : عمى جذوع النخؿ"  چھ  
ىُب مذىَب شيخو في ىذه المسألة ، ىذا ما يخّص الخميؿ ، أما تمميذه سيبويو فيو يذ 

فالقارئ ألقوالو في الكتاب يقؼ عمى تصريحو باختصاص بعض الحروؼ بمعاٍف أصمية فييا 
نيا قد تخرج اتساعًا في الكبلـ إلى تأدية معافٍ  . قاؿ سيبويو : "وباُء الجّر إنما ىي  رَ خَ أُ  وا 

، وضربتُو بالسوط ، ألزقت ضربؾ  لئللزاؽ واالختبلط ، وذلؾ قولؾ : خرجُت بزيٍد ، ودخمُت بو
 .  (ٖ)إياه بالسوط . فما اتسع مف ىذا في الكبلـ فيذا أصمو"

راب ، وفي الكيس وقاؿ في موضع آخر : "وأما )في( فيي لموعاء . نقوؿ : ىو في الج 
، وىو في بطف أّمو ، وكذلؾ : ىو في الُغؿّْ ؛ ألنو جعمو إذ أدخمو فيو كالوعاء لو . وكذلؾ : 

نما تكوف كالمَ ىو ف ْف اتسعت في الكبلـ فيي عمى ىذا ، وا  يجاُء بو  ؿِ ثَ ي الُقّبة ، وفي الدار . وا 
 .  (ٗ)يقارب الشيء وليس مثمو"

نما وجدتو يصّرح القوؿ بوقوع بعض األحرؼ موقع بعض إذ قاؿ :   ليس ىذا حسُب وا 
ؿ الجوع منصرفًا تاركًا لو قد "وأّما )َعْف( َفِمَما عدا الشيء ، وذلؾ قولؾ : أطَعمُو عف جوع ، جع

أيضًا ، تقوؿ  وقد تقع )ِمْف( موقعياجاوزه . وقاؿ : قد سقاه عف العيمة . العيمة شيوة المََّبف ... 

                                                                                    
 .  ٖٙ( ، صٗ( ينظر : تناوب الصيغ في التعبير القرآني ، مجمة كمية الدعوة اإلسبلمية ، ع)ٔ)
 .  ٕٕٔ/ٛ( العيف : )فثر( : ٕ)
 .  ٕٚٔ/ٗ( الكتاب )ىاروف( : ٖ)
 .  ٕٕٙ/ٗ( المصدر نفسو : ٗ)



 

 ٔ٘ 

 .  (ٔ): أطعمو مف جوع ، وكساه مف ُعري ، وسقاه مف العيمة"
نما تكوف   ف اتسعت في الكبلـ فيي عمى ىذا ، وا   ؿِ كالَمثَ يستباف مف قوؿ سيبويو : )وا 

يجاُء بو يقارب الشيء وليس مثمو( . أنو يشير إلى مسألة اتساع الحرؼ بخروجو عف معناه 
ع األحرؼ و . يزاد عميو إف قولو واألمثمة المضروبة لو تنـ بوق (ٕ)األصمي ليؤديَّ معانَي أخر

 بعضيا موقع بعض عمى نحو ما مّر . 
نصوص فضبًل عف أّف أي عالـ ىذا إذف رأي شيخي البصرة في ىذه المسألة ، تثبتيا ال 

ا بحسب متابعتي مبصري الحؽ لـ يشر إلى رأي يخالؼ ما ذكراه ، ولـ يصّرح بمخالفتي
لمموضوع في المظاّف التي تناوْلُتو . بؿ األمر عمى العكس مف ذلؾ ؛ إذ نراىـ يذىبوف مذىبيما 

يرى القوؿ  ىػ( أنوٖٛٔىػ( في صحاحو عف يونس )تٜٖٛنقؿ الجوىري )ت في ىذه المسألة.
فيو يقوؿ : "وزعـ يونس أف العرب تقوؿ : نزلُت  . بتناوب حروؼ الجّر بعضيا مناب بعض

 . (ٖ)في أبيؾ ، يريدوف عميو"
چ قاؿ : "وقاؿ : إذ ىػ( أيضًا مصّرحًا بالتناوب . ٕ٘ٔوبيذا قاؿ األخفش األوسط )ت  

ڭ   چ ًا: "وقاؿ : . وقاؿ أيض (ٗ)( ، أي مع أموالكـ"ٕ)النساء : چ ڃ   چ  چ  چ  چ

( والمعنى : فوسوس إلييما الشيطاف . ولكّف العرب توصُؿ بيذه ٕٓ)األعراؼ:  چۇ  ۇ  
 . َفْمَنَتأّمؿ قولو )فالعرب توصؿ بيذه الحروؼ كميا الفعؿ(. (٘)الحروؼ كميا الفعؿ"

( : ٘ٓٔ)األعراؼ:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ وقاؿ معّقبًا عمى قولو تعالى:
( في معنى ٙٛ)األعراؼ :   چں  ں  ڻچ : بأال أقوؿ عمى اهلل ، كما قاؿ :  "يريد

 .  (ٙ): عمى كؿ صراط توعدوف"
( ٖٚ)إبراىيـ:   چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ ومّما ذكره أيضًا بيذا الصدد : "قاؿ :  

                           
 ( المصدر نفسو والصفحة نفسيا .ٔ)
، والبحث  ٙ٘ٔ، وحقيقة التضميف ووظيفة حروؼ الجّر :  ٓٓٔ( ينظر : شبو الجممة في المغة العربية : ٕ)

 .  ٖٖٕالنحوي في تيذيب المغة لؤلزىري )رسالة ماجستير( : 
 .  ٚٙٔ/٘ٔ( الصحاح )في( ، وينظر : لساف العرب )في( : ٖ)
 .  ٕٕٗ/ٔ: ( معاني القرآف ٗ)
 .  ٜٕٙ/ٕ( المصدر نفسو : ٘)
 .  ٖٚٓ/ٕ( المصدر نفسو : ٙ)



 

 ٔٙ 

 (ٔ)أسكنُت مف ذريتي ناسًا ، ودخمت الباء عمى )واٍد( كما تقوؿ : ىو بالبصرة ، وىو في البصرة"
 . 

فكبلمو ىينا واضح بتناوب الحرفيف )في( و)الباء( أحدىما موضع اآلخر . ىذا إذف رأي 
 األخفش يصّرح فيو بجواز نيابة حروؼ الجّر بعضيا مناب بعض . أبي الحسف 

ف كاف يشترط تقارب المعنى بيف الحرفيف . جاء في المقتضب : "...  (ٕ)وىو رأي المبّرد وا 
  چ ہ      ہ  ہ     ھچ عمى بعض . فمف ذلؾ قولو عّز وجّؿ: كما تدخؿ اإلضافة بعضيا

( ، أي : عمى ٔٚ)طو :   چہ  ہ  ہ  ھچ ( أي : بأمر اهلل ، وقاؿ : ٔٔ)الرعد : 
وجاء في  ( ، أي : يستمعوف عميو ..." .ٖٛ)الطور:   چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ ، وقاؿ : 
في بعض  الحرفاف في معنىً وقع : " وحروؼ الخفض يبدؿ بعضيا مف بعض إذا (ٖ)الكامؿ 

 أي :عمى "  چہ  ہ  ہ  ھچ المواضع .قاؿ اهلل جؿ ذكره 
ووافؽ ابف السراج مف سبقو مف عمماء البصرة في تجويز التناوب ، عمى شرط تقارب 
المعاني بيف الحرفيف المتناوبيف قاؿ : "واعمـ : أّف العرب تتسع فييا )يريد : في حروؼ الجّر( 

 .  (ٗ)عض إذا تقاربت المعاني ... فمتى لـ يتقارب المعنى ، لـ يجز"فتقيـ بعضيا مقاـ ب
وقد أوردُت رأي ابف جّني في ىذه المسألة آنفًا ، وأنو يجّوز التناوب بيف الحروؼ بشرط 

 .  إليووجود المسّوغ الداعي 
 . وخبلصة األمر أفَّ رأييـ فييا استقرّ  (٘)ىذه إذف حقيقة رأي البصرييف في ىذه المسألة

 عمى أمريف . 
أوليما : القوؿ بالتناوب مطمقًا مف غير شرط أو قيد عمى نحو ما رأينا ذلؾ عند الخميؿ  -

 ويونس وسيبويو واألخفش . 
واآلخر : القوؿ بالتناوب مشروطًا بقيد تقارب المعاني ، ودواعي مقتضيات السياؽ  -

 ، وابف جني .  والحاجة إلى ذلؾ ، عمى نحو ما مّر مف رأي المبّرد ، وابف السراج

                           
 .  ٖٚٚ/ٕ:  معاني القرآف (ٔ)
(ٕ )ٕ/ٖٔٛ  . 
(ٖ)  ٖ/ٜٚ . 
 .  ٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٔ( األصوؿ : ٗ)
 .  ٖٕ٘ينظر:البحث النحوي في تيذيب المغة لؤلزىري:  (٘)



 

 ٔٚ 

أنيـ لـ يحمموا األمر في المواضع التي أجازوا فييا اإلنابة محمؿ  التي مّرت ويستباف مف أقواليـ
 الشذوذ كما ُعزي ذلؾ إلييـ .

  
جواز التناوب في الحروؼ إذا تقاربت المعاني  فيو المسألةأما رأي الكوفييف في ىذه  

ىػ( َيظير في كبلمو تجويزه األمر إذا وجد المسّوغ ٕٚٓالفّراء )تف.  إليوووجد المسّوغ الداعي 
نما  چہ  ہ  ہ  ھچ قولو :  لذلؾ . يقوؿ : " يصمح )عمى( في موضع )في( وا 

صمحت )في( ؛ ألنو يرفع في الخشبة في طوليا ، فصمحت )في( وصمحت )عمى( ؛ ألنو يرفع 
لى ّر )في( مناب )عمى( . . أال تراه كيؼ يعّمؿ تجويزه نيابة حرؼ الج (ٔ)" فييا فيصير عمييا وا 

ۇ  چ :  قولو وأماإذ يقوؿ " وىو مف حّذاؽ الكوفييف ىػ( ٖٓٔمثؿ ذلؾ يذىب الطبري )ت

چ :  قيؿ كما غـ عمى غما:  معناه چۇ  ۇچ :  قيؿ فإنو (٣٥١عمران: آل ) چۇ

موضع آخر  في وقاؿ ، (ٕ)" النخؿ جذوع عمى وألصمبنكـ:  بمعنى چہ  ہ  ہ  ھ
(  في)  موضع في(  عمى)  و(  عمى)  موضع توضع(  في)  ػف"  : ة نفسيامتحدثًا عف آلي

 : :الشاعر قوؿ ومنو الكبلـ في صاحبتيا تعاقب منيما واحدة كؿ
  "(3) نفيث عمؽ أقطارىا عمى...  تعرفوىا تنكروىا ما متى                      

  
النحاة ة أْف ليس ثّمة فرٌؽ بيف نخرج مّما مّر عرضو آنفًا مسندًة باألمثمة والشواىد القرآني

وبذلؾ يتبيف  (إنابة الحروؼ بعضيا مناب بعض البصرييف والكوفييف في ىذه المسألة ) تجويز
 .  ( واهلل تعالى أعمـ ) الخبلؼ فييا إلييـوىـ مف عزا 

 
 
 
 
 

                           
 .  ٙٛٔ/ٕ( معاني القرآف : ٔ)
 . ٙٚٗ/ٖقرآف :جامع البياف عف تفسير آي ال  (ٕ)
 . ٕٗٗ/ٜ، و  ٖ٘ٗ/ٛ ، و ٕٗ/ٙ. ولممزيد ينظر: ٖٔٔ/٘المصدر نفسو :  (ٖ)



 

 ٔٛ 

 ما وّجَو بو العمماء أمثمَة التضمين في القرآن الكريم : 
بلمح ىذه التوجييات إلى أفَّ معظميا وّجيت بناًءا عمى البّد أف أشير قبؿ أف أعرَض م 

ة . وىو أمر أدى بموضوعنا ية ، والكوفيفرضّية االختبلؼ المزعومة بيف المدرستيف : البصر 
ىذا إلى الدخوؿ في مشكمة اختبلؼ اآلراء ، وتعّدد مشاربيا ، وتنوع التفسيرات ، وطغياف الجدؿ 

 ه ، وأىدر أىميتو . غير المسّوغ عميو . مّما أضاع فحوا
وألفَّ منبع موضوع التضميف ىو آيات القرآف الكريـ ، إذ ىي الشواىد المؤسسة ألحكامو ، 
واألصوؿ التي استبطْت منو قواعده . كاف البدَّ مف أف تكوف متابعة توجييات النحاة والمغوييف 

تفرضو قدسية ىذا النّص  أمثمتو في القرآف الكريـ شأنًا ال يغفؿ ، وأىمية ال تنكر ، واىتماماً 
 اإلليّي . 

وكاف ىذا األمر دافعنا لبحث ىذه التوجييات ودراستيا والوقوؼ عمى دقائقيا لتحديد مدى 
االقتراب أو االبتعاد عف المعنى القرآني المبتغى بكونو نّصًا ذا نظـٍ خاص ، محاوليف تحديد 

 وأحكامو ، وَسَنِنِو . التوجيو األقرب إلى داللة اآليات عمى وفؽ مفيوـ التضميف 
فسػػػػػنحاوؿ االقتصػػػػػار عمػػػػػى أشػػػػػير تمػػػػػؾ (ٔ)وألفَّ ىػػػػػذه التفسػػػػػيرات والتوجييػػػػػات كثيػػػػػرة كمػػػػػا ذكرنػػػػػا

األقرب إلى الحقيقػة  -بالدليؿ  –التوجييات مفاتشيف إّياىا ومحاوريف وصواًل إلى الرأي الذي نراه 
 وعمى وفؽ ما يأتي :

 
 ييات العمماء والباحثيف فييا :ومف توج:  رّ ـروف الجـاوب في حـأوال : التن

إف الحػػرؼ المسػػتعمؿ بمعنػػى حػػرؼ آخػػر ، وىػػي المسػػألة التػػي أصػػبحت مثػػار جػػدؿ النحػػاة  -ٔ
قبػػوال أو رفضػػًا ، أو عػػزوًا إلػػى البصػػرييف والكػػوفييف كمػػا تقػػدـ وىػػو أمػػر ارتضػػاه كثيػػر مػػف النحػػاة 

ف كػػاف  وأشػعاريـ الػػواردة فػي القػػراف الكػػر  يفالتضػم شػػواىدمجمػػؿ بػو والمغػوييف، وفسػػروا  العػػرب  وا 
الداعيػة إليػو والمسػوغة لػو  األحػواؿموضػع دوف آخػر بحسػب  فػيبعضيـ قد اقتصر عمى وقوعو 

نحػػاة البصػػرة وكػػذلؾ ابػػػف  بعػػض وتحديػػدا )تقػػارب المعػػاني( كمػػا رأينػػا عنػػد ابػػف جنػػي ومػػف قبمػػو
دىـ بمعنػى عػف ( فالبػاء عنػٜ٘)الفرقػاف: چڌ  ڌ   ڎ      چقولو تعالى  أمثمتو. ومف (ٕ)ىشاـ.

                           
،  ٚ-ٗ/ٕ، وحاشية يس :  ٕٗٗ-ٕٔٗ/ٔ( في ىذه التفسيرات وتفصيبلتيا ينظر : األشباه والنظائر : ٔ)

 وما بعدىا .  ٕ٘٘، وتفسير أوجو استعماؿ حروؼ الجّر :  ٜٛٔ-ٚٛٔوالتضميف ألحمد االسكندري : 
   .  ٙ٘ٙ: مغني المبيب (ٕ)



 

 ٜٔ 

 (ٔ)عف بمعنى الباء.ف (١:  النجم) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ     چ. وقولو تعالى 
بطػػػاؿ تنػػػاوب حػػػروؼ الجػػػر أحػػػدىا مكػػػاف اآلخػػػر يقػػػوؿ إوقبالػػػة ىػػػذا التوجيػػػو، رأي يقضػػػي ب -ٕ

الدكتور محمد حسف عواد"وقد ذىبنػا فػي ىػذا البحػث مػذىبًا يقضػي بإبطػاؿ وقػوع بعػض الحػروؼ 
قت لمداللػة عمػى التعػاور راجعػة إلػى التركيػب يوذكر أف الشواىد التػي سػ .(2)"موقع بعضيا اآلخر

ف كػؿ حػػرؼ يػؤدي معنػػًى خاصػًا بػػو اليؤديػو غيػػره. وقػد ين مػػع الحػرؼ معػػاٍف جرّ ال إلػى الحػػرؼ. وا 
 .(3)أخر تؤوؿ إلى المعنى الكمي الذي يختص بو حرؼ دوف غيره

ًا، ومعػػاني أخػػر ترجػػع إلػػى المعنػػى أصػػمي ىً وىػػو بيػػذا ينتيػػي إلػػى الػػرأي القائػػؿ بػػأف لمحػػرؼ معنػػ
وىػػو رأي سػػيبويو كمػػا  (4)بلـ مػػثبًل تفيػػد االختصػػاص وىػػو معنػػًى ليػػا ، وتفيػػد التعميػػؿالاألصػػمي، فػػ

حػػرؼ التقػدـ. وقػد ارتضػػاه بعػض المعاصػػريف .يقػوؿ األسػػتاذ عبػاس حسػػف " فػبل غرابػػة اف يػؤدي 
مػػف الحػػروؼ فػػي تأديػػة معنػػى عػػدة معػػاٍف مختمفػػة وكميػػا حقيقػػي .... وال غرابػػة فػػي اشػػتراؾ عػػدد 

 وكػذلؾ الػدكتور فاضػؿ السػامرائي.  (5)"سػمى بالمشػترؾ المفظػييو واحد؛ ألف ىذا كثيػر فػي المغػة 
فتتعػػاور الحػػروؼ عمػػى ىػػذا المعنػػى الحػػروؼ مػػف معػػاني  أكثػػرإذ يقػػوؿ: "قػػد يقتػػرب معنيػػاف أو 

ف كاف قد قيَّ (6)" كػؿ حػرؼ جػر خصوصػيتو ل د المسألة. ولـ يجعميػا مطّػردًة عمػى الػدواـ. وأبقػى.وا 
  (7).في أداء المعنى المشترؾ

وىو أمر عمى جانب كبير مف الصحة إذ البد مف أف تظير فروؽ داللية عند أداء المعنػى بغيػر 
حرؼ واحد، ومنو نستطيع أف نفسر تنوع االستعماالت الواردة لمحرؼ الواحد في القػراف الكػريـ إذ 

                           
تأويػػؿ  ولممزيػػد ينظػػر: ىػػذا المػػذىب،إلػػى فػػي الفقػػرة السػػابقة نصػػوص بعػػض النحػػاة التػػي تػػذىب مػػرت قػػد  (ٔ)

، ومعػاني الحػػروؼ لمرمػػاني:  ٙٚ-ٗٚ/ٔ، حػػروؼ المعػاني لمزجػػاجي: ٘ٙ٘:البػف قتيبػػة  ،مشػكؿ القػػراف
 . ٕٙٔٔ، والكشاؼ : ٘ٔٔ، ٛٓٔ،  ٜٛ،  ٜٙ،  ٜ٘

. ووافقو الدكتور:محمد أميف الخضري ، ينظر: مف أسرار حروؼ ٘ روؼ الجر في لغة القراف:ح تناوب (ٕ)
 .ٕ٘الجر في الذكر الحكيـ :

في  ظاىرة النيابة ،بابعيراهلل صالح  الباحث عبد وووافق،  ٔٛالقراف: ينظر تناوب حرؼ الجر في لغة (ٖ)
 . ٜٕٗ: العربية

 .ٕٛ٘-ٕٚ٘ينظر:تفسير أوجد استعماؿ حرؼ الجر: (ٗ)
 .ٗٔٗ/ٕ: عباس حسف النحو الوافي ، (٘)
 .ٕٓٙ،  ٕٗٗ:والمعاني المشتركة بيف حروؼ الجر ،ٚ/ٖينظر:معاني النحو: (ٙ)
 .ٕٓٙ،  ٕٗٗ:المعاني المشتركة بيف حروؼ الجر (ٚ)



 

 ٕٓ 

 مع تنوع استعماؿ الحرؼ الواحد في سياقاتو المختمفة . ال يمكف أف يكوف المعنى المراد واحدًا 
ال أقػوؿ ؟  أيًضػاوتعػدى بنفسػو  ،مثبل بػالبلـ تػارة وبػػ)إلى( تػارة أخػرىفمماذا تعدى الفعؿ )ىدى(  وا 
لتعػّيف معنػى اليدايػة فػي دائػرة ذلػؾ  لو عّدي بحرؼ واحد حسػبُ  ىذا الفعؿنو مف غير شؾ أف :إ

   ؼ .ولتخصص بحسب معنى الحر ، الحرؼ 
وىنا يظير أثر السياؽ في تحديد المعاني الوظيفية المتعددة، بتنوع العناصر التػي تػأتمؼ معيػا   

أو غير ذلػؾ مكونػًة قػرائف يسػتدؿ بيػا عمػى المعنػى . وبيػذا  ااًل كانت أو أسماءً اىذه الحروؼ أفع
مة بيف الحػرؼ تبرُز مف خبلؿ عبلقات السياؽ القائ وظيفية متعددة، نيَ "يؤدي الحرؼ الواحد معا

يؤدييػػا الحػػػرؼ  (1)وغيػػره مػػف مكونػػات السػػياؽ األخػػرى، فيتولػػد مػػػف ذلػػؾ معػػاٍف وظيفيػػة مشػػتركة"
الواحػػد تحمػػؿ فػػي طياتيػػا أثػػر تنػػوع السػػياقات التػػي يػػرد فييػػا الحػػرؼ فػػي إظيػػار الفػػروؽ الدالليػػة 

كوناتػو. في موضعو المحدد في النص مع األخذ بطبيعة ائتبلفػو مػع م واستعمال مىالتي تترتب ع
وىػػػو الػػػذي يحػػػدد قيمػػػة الكممػػػة فػػػي أحػػػواؿ ورودىػػػا فػػػي التركيػػػب. وبيػػػذا يتحقػػػؽ مطمبػػػاف كبلىمػػػا 

 عزيز:
خػػر وىػػو التفسػػير األكثػػر شػػيوعًا فػػي العربيػػة فػػي توجيػػو آ: يػػدفع القػػوؿ بنيابػػة حػػرؼ منػػاب  األول

أمثمػػػة التضػػػميف لمػػػا بيػػػا مػػػف رؤيػػػة نراىػػػا قاصػػػرة عػػػف تأديػػػة المعنػػػى القرآنػػػي ذي الػػػنظـ الخػػػاص 
ر األمثمػة  الػواردة فػي القػراف الكػريـ التػي تػوحي بػأف فإنػو يفّسػ:  اآلخـرما أو  . والتأليؼ  المقصود

يتواءـ مع خصوص النظـ القرآني، ودقػة نظمػو، ويكشػؼ ثمة حرفًا قد ناب مناب حرؼ آخر بما 
مممحًا مف مبلمح إعجازه المغوي فالػذي يحػدد وظيفػة الحػرؼ الدالليػة طبيعػة السػياؽ الػواردة فيػو، 

تبلفػو مػػع العناصػر المكونػػة لمسػياؽ. وبػػذا يكػوف السػػتعماؿ الحػرؼ قصػػٌد إلػى معنػػًى معػيف أمػػا ئاو 
معنػػى ظػػاىر ومعنػػى متضػػمف، ومػػف أمثمػػة  :ثػػر مػػف معنػػىأف يكػػوف واحػػدًا قطعيػػًا، أو يكػػوف لػػو أك

قولػو الفعػؿ )سػمع( اذ نػرى انػو قػد يتعػدى فػي القػرآف الكػريـ بػأكثر مػف حػرؼ فمػرة بػػ)البلـ( كذلؾ 
چ ، ومػػػػػّرة بػػػػػػ)مف( فػػػػػي قولػػػػػو تعػػػػػالى :  (ٗالمنػػػػػافقوف: ) چې  ې  ې  ېى     چ  :تعػػػػػالى

 آؿ) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ      
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ )إلى( فػػػي قولػػػو تعػػػالى ػفػػػي حػػػيف تعػػػدى فػػػي موضػػػع آخػػػر بػػػ( ٙٛٔعمػػػراف: 

ٱ  ٻ  ٻ   چ (، وتعػػدى فػػي موضػػع آخػػر بػػػ)الباء( فػػي قولػػو تعػػالى: ٛالصػػافات: ) چڃ  

                           
 ٜٕ٘ظاىرة النيابة في العربية: (ٔ)



 

 ٕٔ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  : وقػػػد يتعػػػدى بنفسػػػو أيضػػػا ومنػػػو قولػػػو تعػػػالى(  ٖٔيوسػػػؼ:) چ

ستعماؿ األحػرؼ فػي كػؿ آيػو منيػا فيػو قصػد إلػى معنػى (. والشؾ في إف أ)المجادلة: چپ    
فعػػػؿ  " :ىػػػػ( ٔ٘ٚ)تب الحػػػرؼ فػػػي مكوناتػػػو يقػػػوؿ ابػػػف القػػػيـيػػػمعػػػيف يحػػػدده السػػػياؽ وطبيعػػػة ترك

والثػػاني: سػػمع فيػػـ وعقػػؿ ، األصػػوات و السػػمع يػػراد بػػو أربعػػة معػػاف، احػػدىا: سػػمع إدراؾ ومتعمقػػ
عطػػػاء مػػػا سػػػئو ومتعمقػػػ ذا  انقيػػػادالرابػػػع: سػػػمع قبػػػوؿ و . ؿ المعػػػاني، والثالػػػث: سػػػمع إجابػػػة وا  ... وا 

ف . وىػػذا بحسػػب ، وبِمػػ دى بنفسػػو وسػػمع القبػػوؿ يتعػػدى بػػالبلـ تػػارةعػػعػػرؼ ىػػذا فسػػمع اإلدراؾ يت
ذا كػػاف يقتضػػي االنقيػػاد ُعػػدي بػػالبلـ، المعنػػى، فػػإذا كػػاف السػػياؽ يقتضػػي القبػػوؿ عػػدي بِمػػ ف ، وا 

ومقتضػى مػاذكره )سػمع اهلل لمػف حمػده( . وجعػؿ منػو  ، (1)"...وأمػا سػمع اإلجابػة فيتعػدى بػالبلـ 
ابػف القػيـ أف دالالت الفعػؿ قػد تكػوف متعػددة بحسػب طبيعػة السػياؽ الػواردة فيػو، والحػروؼ تكػوف 
تبًعا ليذه الدالالت ويوتى بيا لمناسبة ىػذه المعػاني ويكتمػؿ منيػا المعنػى الكمػي المػراد مػف سػياؽ 

 التركيب .
(، ٖٕٔ)آؿ عمػػػػػراف: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  چ  :تعػػػػػالى  ولػػػػػو ق ومػػػػػف شػػػػػواىد ذلػػػػػؾ أيًضػػػػػا

فاسػػتعماؿ البػػاء ىينػػا فيػػو قصػػٌد إلػػى داللػػة محػػددة تظيػػر مػػف خبللػػو خصوصػػية معركػػة بػػدر دوف 
المعػػارؾ األخػػرى ففػػي بػػدر كػػاف نصػػر المسػػمميف بيػػا، أي: أنيػػا ىػػي بػػذاتيا كانػػت سػػبلحًا لمنصػػر 

الداللػػة المقصػػودة الظػػاىرة مػػع عػػدـ  يىػػو  (اإللصػػاؽ)فػػادت البػػاء التػػي فييػػا معنػػى (2)وأداًة لمحسػػـ
التػي تػـ المعركػة بػدر ىػي موقػع كػوف تإذ البػد أف  (3) إغفاؿ معنى الظرفية الػذي تضػمنو الحػرؼ

فالسػياؽ إذف كػاف المحػدد الػرئيس لداللػة وبػذلؾ تكػوف بػدر موقػع النصػر وأداتػو .  ، النصر فييا 
الغػػرض منػػو عمػػى وجػػو  فػػي( لمػػا وفػػىّ ) ػالحػػرؼ عمػػى ىػػذا المعنػػى المػػراد. ولػػو اسػػتبدلت البػػاء بػػ

وأدى المعنػػى القرآنػػي المقصػػود بذاتػػو فػػي ىػػذا المقػػاـ ولتخصػػص بحسػػب معنػػى الحػػرؼ ، التمػػاـ 
ولـ يتعيف المعنى الذي ذكرناه. يؤكد ىذا أف االستعماؿ القرآني حيف أراد معنػى الظرفيػة  ، حسبُ 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ   ں  ں چ  :اسػػػتعمؿ الحػػػرؼ الػػػداؿ عمييػػػا )فػػػي( كمػػػا فػػػي قولػػػو تعػػػالى

 (.ٕ٘)التوبة: چۀ  ہہ  
 

                           
 . ٔٚآف :، وينظر : تناوب حروؼ الجر في لغة القر   ٙٚ-٘ٚ/ٕالفوائد: بدائع (ٔ)
 .ٚٔٔنحو منيجية جديدة في فيـ القراف الكريـ: (ٕ)
 .ٜٕٗالمعاني المشتركة بيف حروؼ الجر : (ٖ)



 

 ٕٕ 

 -:الـين في األفعـثانيـًا: التضم
 ومف توجييات العمماء والباحثيف فيو :  
بف جنػػي حمػػؿ آة ىػػذا التوجيػػو فػػتضػػّمف الفعػػؿ معنػػى فعػػؿ آخػػر، واختمػػؼ العممػػاء فػػي عمّػػ -ٔ

نػػى واحػػد، ( وذكػػر أنػػو شػػاىد عمػػى مػػف ينكػػر وقػػوع لفظػػيف فػػي المغػػة بمعرادؼاألمػػر مػػّرة عمػػى )التػػ
فالرفػػػث بمعنػػػى   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ واسػػػتدؿ عمػػػى ذلػػػؾ بقولػػػو تعػػػالى : 

( بمعنى ٛٔ)النازعات :   چٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿچ لؾ( في قولو تعالى :  ىؿاإلفضاء ، وحمؿ لفظ )
. وجعمػػو فػػي موضػػع آخػػر مػػف بػػاب )الحمػػؿ عمػػى المعنػػى( إذ قػػاؿ :" بػػاب  (1): أدعػػوؾ إلػػى . 
ى بحٌر ال ينكش ... ومنو باب في ىذه المغة واسع لطيػؼ طريػؼ وىػو اتصػاؿ الحمؿ عمى المعن

ة عمّػػ فّ إبػػف ىشػاـ آوقػاؿ  (2)ألنػو فػػي معنػى فعػػؿ يتعػدى بػػو". ؛ الفعػؿ بحػػرؼ لػيس مّمػػا يتعػدى بػػو
مف يذىب ىذا المذىب: أف الحرؼ سػيبقى عمػى معنػاه ، واف العامػؿ ضػّمف معنػى عامػؿ يتعػدى 

وضػػرب لػػذلؾ أمثمػػة منيػػا تضػػمف  (3).منػػو فػػي الحػػرؼ أسػػيؿفعػػؿ ف التجػػوز بالألبػػذلؾ الحػػرؼ؛ 
 چ  تعػالى:(فػي قولػو  أحسػفَ والفعػؿ )  مػاء البحػر( معنػى رويػف،ب ف( فػي قولػو ) شػربفَ الفعؿ )شربْ 

 . (4)لطؼ.أ معنى: (ٓٓٔيوسؼ:) چں  ں  ڻ   
فيمػا نقمػو عنػو  ىػػ(ٜٛٔ)تالتضميف حمبًل عمى الضّد ، أو النقػيض ، وىػو مػذىب الكسػائي -ٕ

 حو قوؿ الشاعر :جني نابف 

  إذا رضيت عميَّ بنو ُقشير             لعمر اهلل أعجبني رضاىا
حمػػػبًل لمشػػػيء عمػػػى  (عمىػ)بػػػ )رِضػػػَيْت( ( عػػػدّي تْ طَ ( ضػػػّد )سػػػخِ تْ يَ لمػػػا كػػػاف )رِضػػػ إنػػػو قػػػاؿ :"

عمػي الفارسػي ىػذا المػذىب وذكػر  أبػيونقؿ استحساف شػيخو  .(٘)" نقيضو كما يحمؿ عمى نظيره
عمػػى ىػػذا التوجيػػو  ىػػو نفسػػو ابػػف جنػػي أثنػػىلحمػػؿ عمػػى النقػػيض مػػف مػػذىب سػػيبويو ، وقػػد أفَّ ا

 .(ٙ)"العربية طريؼ ولطيؼ ومصوف وبطيف أنحاءغوٌر مف  " وذكر أنو
                           

 .ٕٓٙ، وينظر:تفسير أوجو استعماؿ حروؼ الجر: ٖٗٙ،  ٕ٘/ ٔ، والمحتسب:  ٖٓٔ/ٕالخصائص: (ٔ)
 .ٙٓٛ/ٖ:. وتابعو الباقولي في إعراب القراف المنسوب خطًا إلى الزجاجٖٚٗ/ٕالخصائص:  (ٕ)
 .ٜٗ، وينظر:تناوب حروؼ الجر في لغة القراف : ٙ٘ٙمغني المبيب (ٖ)
 .ٔٔٔمغني المبيب: (ٗ)
 . ٖ٘-ٕ٘/ٔ، والمحتسب:ٖٖٔ/ٕخصائص:لا (ٙ)،(٘)
 



 

 ٕٖ 

فػػػي القػػػرآف  التضػػػميفتوجيػػػو شػػػواىد ىػػػػ( مػػػذىٌب غريػػػب فػػػي ٓٙٙولمعػػػز بػػػف عبػػػد السػػػبلـ )ت -ٗ
. إذ (٣١األحقاف: ) چڎ  ڈ  ڈ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ چ يحممو نصو في قولو تعػالى  الكريـ

عّدي ىينػا بػػ)عف( ؟ الجػواب: أنػو ضػّمف )يتقبػؿ( معنػى  ـَ مِ قاؿ: " )يتقبؿ( ال يتعدى إال بػ)مف(، فَ 
و ، ورضػي يتعػدى بػػ)عف( " الشيء فقد رضيَ  ف أخذَ ،وضمف)أخذ( معنى)رضي( ؛ ألف مَ  (يؤخذ)
ا يتحمػؿ فيػو الفعػؿ تضػميًنا يمكػف أف ويفيـ مػف ىػذا الػنص أّف مػف تضػمينات القػرآف ضػربً    (ٔ).

ب إذ يكوف فيػو الفعػؿ مضػّمًنا لفعػؿ آخػر وذاؾ الفعػؿ ىػو اآلخػر متضػمف يدعى بالتضميف المركّ 
 لمعنى فعؿ آخر . والتكمؼ في ىذا ظاىر ال يدفع .

،ومف ثَـّ فيو يؤوؿ إلى ليجات القبائؿ المنتشرة في مرابعيا (ٕ)التضميف لغُة قوـٍ  -ٖ
إّف الماّدة المغوية قد جمعت مف  يقوؿ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري:"الشاسعة.وفي ىذا 

ليجات قبائؿ عديدة في رقعة مف األرض واسعة ليست بالمحدودة وال الضّيقة ، وال غرابة أف 
تعّدد استعماالت األلفاظ وتختمؼ بيف القبائؿ في البقاع المختمفة؛وليذا يرد تعّدد المعاني في 

 .(ٖ)يكوف احتماؿ ذلؾ مقبواًل في العقؿ والمنطؽ"المفظ الواحد و 
نو مف المجاز إواختمؼ في ىذا الوجو فيناؾ مف قاؿ . حمؿ المفظ عمى المجاز  -ٗ

نو إف فيو جمعًا بيف الحقيقة والمجاز ، أو إالمرسؿ، وذكر آخروف أنو مف المجاز العقمي، وقيؿ 
طريؽ الكناية ، أو عمى طريؽ عمـو مستعمؿ في معناه الحقيقي ، أو أف المعنييف مراداف عمى 

 (٘)وقد ادت ىذه االراء ببعض الباحثيف إلى ابطاؿ "مسألة التضميف بطبلنًا تامًا" (ٗ)المجاز.
 وذىب إلى انو جمع بيف الحقيقة والمجاز.

إف الفعؿ المذكور في المفظ ال يؤدي بمفظو إال معنًى واحدًا ىو معنى الفعؿ المنوب عنو  -٘
ف معناه الذي كاف عميو في األصؿ ، وىذا األمر ذكره الباحث عبد اهلل بعد أف تخّمى ىو ع

                           
 .ٖٖٕفوائد في مشكؿ القرآف :   (ٔ)
 .  ٕٓٙ( ينظر : تفسير أوجو استعماؿ حروؼ الجّر : ٕ)
 . ٗٙٔ( حقيقة التضميف ووظيفة حروؼ الجّر : ٖ)
والتضػػػػػػػػػػػميف،ألحمد  ،ٚ-ٗ/ٕعمػػػػػػػػػػػى التصػػػػػػػػػػػريح: سوحاشػػػػػػػػػػػية يػػػػػػػػػػػ ،ٖٕٗ/ٕينظر:اإلتقػػػػػػػػػػػاف لمسػػػػػػػػػػػيوطي: (ٗ)

 ، والتضػميف، ٕٓٙوتفسػير أوجػو اسػتعماؿ حػروؼ الجػر: ،ٕٛٔوفقو المغػة المقػارف: ،ٜٛٔ-ٚٛٔاالسكندري:
ىرة وظػا ،ٚٓٔ-ٙٓٔ،  ٘ٚ: ـ ٜٓٛٔ، مجمػة مجمػع المغػة العربيػة بدمشػؽ  لػزعببلويؤلستاذ صبلح الػديف ال

 . ٕٕٙ: النيابة في العربية
 ،.ٕٛ-٘ٚٓٛ،  ٔٚتناوب حروؼ الجر في لغة القراف:  (٘)



 

 ٕٗ 

صالح بابعير معّواًل في ذلؾ عمى قوؿ عزاه لمكفوي وىو : "إذا ُضمّْنْت كممة معنى كممة أخرى( 
.ىذه إذف مجمؿ التوجييات التي فّسر بيا النحاة  (ٔ)ووصمت بصمتيا لـ يبؽ معناىا األوؿ مرادًا"

 اآلتي: في ة التضميف في العربية . ولنا عمى ماتقدـ مآخذ ومبلحظات نجمميا ف ظاىر و والمغوي

 هغمب ىذه التوجييات اليمكف أف تنيض تفسيرًا مقبواًل لتوجيو أمثمة التضميف وشواىدأأواًل : إف 
وال في القراف الكريـ مف جية أنيا اليمكف أف يصّح تطبيقيا بشكؿ متمئب إذ تصح عمى أمثمة 

تقصر عف تفسير ىذه الشواىد وتوجيييا التوجو الذي يتبلئـ مع النظـ  أنيا، أو أخرى تصح في
القرآني وطبيعة تركيبو وخصوصية نظمو. وتحديدًا مايخص حمؿ االمثمة عمى المعنى، أو 

 المجاز، أو الحقيقة، أو الجمع بينيما.   
التي  القرآنيةيًا لمشواىد اليمكف القبوؿ بو توجي أمرٌ ثانيًا:إف تفسير أمثمة التضميف بالتناوب 

فمو تأممنا النص .  ألفاظووذلؾ لخصوصية النظـ القرآني، ودقة اختيار  األمثمةتحوي ىذه 
وكؿ لفظة مقصودة في ذاتيا التي ىي عمييا ، فبل تغني ، كؿ حرؼ فيو  أفالقرآني لوجدنا 

 عمؿ المفظ بداللة ال" إذ يشيد التتبع االستقرائي أللفاظو في سياقيا انو يستأخرىعنيا كممة 
وبيذا يكوف في "الترادؼ  (2)في المعنى الذي تتعدد ألفاظو المقوؿ بترادفيا". آخريؤدييا لفظ 

ضعؼ وعجز عف إدراؾ المعنى المطموب مف الخطاب القرآني،فإنو يفوت صورًا رسميا 
ؼ تضيع الخطاب رسمًا مقصودًا عف طريؽ الكممة حيث تتغير جوانبيا بتغير الحرؼ...وبالتراد

  (ٖ)بعض األحكاـ لتوّىـ أف الكممتيف المتغايرتيف في الموضوع الواحد ىما بمعنى واحد"
 

ثالثًا : إف القوؿ بتخمي الفعؿ عف معناه ليؤدي معنى الفعؿ المنوب عنو . أمر اليمكف 

                           
إلى أّف ما عزاه الباحث الفاضؿ إلى الكفوي لـ أجده في موضع إحالتو إليو وىو الكميات :  ر( أوّد أف أشئ)
ف الزعببلوي ينقؿ ، ووجدت األستاذ صبلح الدي ٕٔٚ، ٕٚٙ:. وينظر : ظاىرة النيابة في العربية  ٕٖٓ/٘

.في حيف وجدت الزركشي في ٙٙىذا الرأي عف السيد السند مف غير أف يشير إلى مصدره ، يراجع التضميف:
يذىب إلى القوؿ: إف األكثر أف يراعى في التعدية ماضمف منو، وىو المحذوؼ ال   ٕٖٗ/ٖالبرىاف:

 :أي ،(ٙ)اإلنساف : چٻ  ٻ  ٻ   ٱ  ٻ چ   ،أي:اإلفضاء وقولو چ ٻ  پ    پچ المذكور،كقولو تعالى:
   ."  بيا ىيرو 
.، وينظر: دقائؽ الفروؽ ٖٚمف أسرار العربية في البياف القرآني، د.عائشة عبد الرحمف )بنت الشاطئ( : (ٕ)

 . ٕٖالمغوية في البياف القرآني:
 .  ٙٗٔ-٘ٗٔمنيجية جديدة في فيـ القرآف الكريـ : د. أحمد الكبيسي :  ( نحوٖ)



 

 ٕ٘ 

التضميف في القرآف الكريـ ؛ ألف الفعؿ متى تخمى عف داللتو  لشواىدالقبوؿ بو توجييا 
نماز بيا آة ليحمؿ معنى الفعؿ المنوب عنو ) المسقط ( فإف ذلؾ ينفى عنو داللتو التي المعجمي

الظاىر ،  -مف غيره الذي اقتضى اإلتياف بو ىينا ليفيد داللة أقوى عمى معنى الكممتيف : 
داللة أقوى عمى معنًى ما  -شؾ مف غير  –مًعا . وتضمف المعنييف يعطي  -والمتضمف 

ال فمماذا تضمف الفعؿ معنى فعؿ آخر ؟! ولكاف كانت لتؤدييا المف كتفي اردة األولى منفردًة . وا 
يقوؿ األستاذ صبلح الديف الزعببلوي : " إذا كاف مقتضى . باإلتياف بالفعؿ النائب حسبُ 

التضميف إكساب الفعؿ األوؿ حكـ الفعؿ المقّدر مف حيث التعدية والمزـو ، فميس مؤداه أف 
نما القصد أف ليكسب معنًى ف معناه ماألوؿ  د الفعؿيتجرّ  ىذا الفعؿ بالتضميف يجمع جديًدا وا 

تو ولـ يبيف داللتيف ، داللتو األولى ، وداللة الفعؿ الذي أشرب معناه ، وكؿ فعؿ عّدي غير تعد
امتنع حممو عمى يستوؼ ىذه الفائدة أو يصيب ىذا الغرض في جمع داللتيف وضـّ معنييف ، 

يسعو ال خطًأ التصرؼ بو عف حالو األولى تحكًما ال وجو لو ، بؿ  صؿ وكافالتضميف في األ
 (ٔ)".تأويؿ أو يحتممو تخريج 

ولعؿ الغريب في األمر أف الباحث الفاضؿ مع إطبلقو ىذا األمر قد صّرح بأفَّ ثمة داللة 
ممتزجة مف الفعميف ترسخ في الذىف إذ يبقى في ذىف المتمقي شيٌء مف داللة الفعؿ المذكور . 

وىي التي وصفيا  –قاؿ : "إذ يبقى في ذىف المتمقي شيُء مف داللة الفعؿ المذكور لفظًا 
 .            (ٕ)ممتزجة في الذىف بداللة الفعؿ المضّمف معناُه في المذكور" –الكفوي بأنيا غير مرادة 

عمى أقوؿ : إّف مثؿ ىكذا تفسير فيو تكمؼ غير مسوغ ؛ وال ينيض توجييًا مبلئمًا يتسّنى 
ُُ )التضميف( ف شواىدأساسو تفسير  في القرآف فعٌؿ ّمف ضَ تَ ي القرآف الكريـ . وكيؼ يمكف أف َي

 الكريـ معنى فعؿ آخر ، ويسقط معنى الفعؿ المذكور أو ال يكوف مرادًا ؟! . 
إّف ىػػذا ينػػافي قصػػدية القػػرآف فػػي انتقػػاء األلفػػاظ ، ونظميػػا الػػنظـ المناسػػب فػػي موضػػعيا  

ـّ لمسورة إذ "ال يوجػد فػي كممػات القػرآف كممػة تقصػر داللتيػا عػف  مف اآلية والسياؽ والجّو العا
جميع المقصود منيػا فػي حالػة تركيبيػا  ... فػإف اقتضػى الحػاؿ تصػّرفًا فػي معنػى المفػظ كػاف 

 . (ٖ)التصّرؼ بطريؽ التضميف وىو كثير في القرآف"

                           
  .ٕٙيف : التضم (ٔ)

 .  ٕٚٙ( ظاىرة النيابة في العربية : ٕ)
 .  ٗٙ/ٔ( التحرير والتنوير : ٖ)



 

 ٕٙ 

نمػا القصػد أف يجمػع  وىذا ال يعني أف يتجػرد الفعػؿ األوؿ مػف معنػاه ليكسػب معنػىً     جديػًدا ، وا 
  (ٔ)لتو األولى ، وداللة الفعؿ الذي أشرب معناه.لفعؿ بالتضميف بيف داللتيف : دالىذا ا

)التضميف( أقوؿ : إف توجيو ىذه األمثمة في القرآف الكريـ ينبغي  لشواىدومما تقّدـ مف تفسيرات 
وصية النظـ القرآني . وأغمب النظر إليو نظرة خاصة تحيطيا الدقة والتأّني . وذلؾ لخص

يا . وال تنيض وجًيا مرضًيا في ل)التضميف( ال يمكف أف نخضع النّص القرآني  شواىدتفسيرات 
 تفسير مجمؿ ظاىرة التضميف بما يتبلءـ مع النظـ القرآني الخاص وطبيعة تركيبو .

 شواىداألنسب لأف التفسير األمثؿ و  –واهلل تعالى أعمـ  –ومف ىينا فإفَّ الذي يبدو لي  
)التضميف( مف القرآف الكريـ الذي يشكؿ مظيرًا مف مظاىر إعجازه المغوي : ىو أّف استعماؿ 

 الفعؿ في القرآف الكريـ ىو قصٌد إلى معنًى معّيف ال يتأّتى مف دوف ذكر ىذا الفعؿ . 
اه أف أما تعّديو بغير الحرؼ المستعمؿ معو عادة فذلؾ ضرٌب مف التوسع في المعنى ، ومؤدّ 

لمفعؿ داللة أصؿ معناه ، وباستعماؿ حرؼ الجّر الذي يتطّمب فعبًل آخر يصبح لممعادلة وجياف 
 متكامبلف ؛ إذ : 

 يؤدي الفعؿ أصؿ معناه بالتصريح بو .  -1
 ويقتضي حرؼ الجّر معنى الفعؿ الذي يطمبو بالتضميف .  -2

ر ؛ إذ يؤدي التركيب في المعنى ، مع غاية االختصا يحصؿ توسعٌ فيكوف مف محصمة ذلؾ أف 
مع الفعؿ معناه بصريح لفظ الفعؿ ، ويؤّدي مع الحرؼ داللة الفعؿ الذي يطمبو الحرؼ ويشير 

 إليو . وبيذا يحصؿ في الجممة معنياف . 
وىذا التفسير جعمو ابف القيـ طريقة فقياء أىؿ العربية ؛ ألنيـ "يجعموف لمفعؿ معنى مع الحرؼ 

ى الحرؼ وما يستدعي مف األفعاؿ فيشربوف الفعؿ المتعدي بو فينظروف إل، ومعنى مع غيره 
 .  (ٕ)معناه ... وىذه قاعدة شريفة جميمة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذىف"

 ( . ٙ)اإلنساف :    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ومف شواىده قولو تعالى : 
يتطمب فعؿ االرواء فالفعؿ )يشرُب(بصريح معناه يدؿُّ عمى الشرب ، وحرؼ الجّر )الباء(  -

ويقتضيو ، فيصبح مجموع الداللة)يشرب مرتويًا(معنًى جامعًا أحدىما محّصٌؿ بالتصريح بالفعؿ 
 ، واآلخر الـز معنى الحرؼ ،أي: تضّمف معناه باإلشارة إليو بداللة الحرؼ . 

                           
 . ٕٙالتضميف ،الزعببلوي:  (ٔ)
 .  ٜٕ٘. وينظر :  ٕٛ٘/ٕ( بدائع الفوائد : ٕ)



 

 ٕٚ 

.  (ومف داللة حرؼ الجّر )الباء( أف تؤدي معنى األداة )اآللة( نحو قولنا : )كتبت بالقمـ -
ففي اآلية الكريمة كأف العيف ىي نفسيا آلت إلى أف تكوف أداة ُيشرُب بيا . وىذا األمر فيو 

عبلءٌ  إكراـٌ  لشأنيـ . عبلوة عمى أف المعنى العاـ يدّؿ  لمقاميـ وتشريؼٌ  ألىؿ الجّنة ، وا 
 .  (ٔ)بالضرورة عمى أفَّ العيف ُيشرُب مف مائيا

 ( . ٙ)فصمت: چڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇ  ڍ چ ومف شواىده أيضًا قولو تعالى:
فالفعؿ )استقيموا( يدّؿ بصريح معناه عمى االستقامة ، وحرؼ الجّر )إلى( يتطمب فعمي  -

)اإلنابة( ، و)الرجوع( ويقتضييما ، فيصبح مجموع الداللة )استقيموا منيبيف أو راجعيف( ىو 
  تعالى أعمـ( . المعنى الجامع المتضّمف المعنييف بألطؼ إيجاز ، وأدّؽ تعبير )واهلل

( . فالفعؿ )يخالفوف( ٖٙ)النور :   چڑ  ک    ک  ک  ک  چ ومنو أيضًا قولو تعالى : 
نما يتعّدى بنفسو ، إذ يقاؿ  يدّؿ معناه الصريح عمى المخالفة ، وىو ال يتعّدى بحرؼ الجرّْ ، وا 

واالنحراؼ ، مف غير حرؼ جّر ، وحرؼ الجر ىنا يقتضي أفعاؿ )الخروج ، . : خالفُت زيدًا 
. ويتطمب معانييا . وبذا يصبح مجموع الداللة )يخالفوف  (ٕ) (أو الزيغ، واإلعراض ، والصدّ 

بالتصريح  : تارةً خارجيف ومنحرفيف ، أو زائغيف( وىو المعنى الجامع المتضّمف المعاني جميعيا 
ّف كؿ مخالفة عف بالفعؿ ، وأخرى بتضّمف معناه ، والتمميح لو بداللة حرؼ الجّر.وال شّؾ في أ

أمر اهلل تعالى انحراؼ عف منيجو ، وكؿ معارضة لو خروج عف ىديو ، وفيو زيغ ، وضبلؿ ، 
عراض،وصّد.فأدت داللة حرؼ الجّر)عف( وىي)المجاوزة(المعنى المتطّمب شّدة التحذير إذ إّف ؛وا 

عراض وصّد  ة أشمؿ في وأحسب أف ذكر المخالف .مخالفتيـ فييا مجاوزة عف أمر اهلل تعالى وا 
 أعمـ(  تعالى ىذه األفعاؿ)واهللأحد داللتو مف ذكر 

المعنييف مقصود لذاتو في التضميف ، إال أف  ونمحظ في ما تقّدـ مف أمثمة أف كبل " 
وىذه . يكوف تبعًا لآلخر وىو المذكور بمفظو  والقصد إلى أحدىما وىو المذكور بذكر متعمق

.وىي فائدة )التضميف( (ٖ)افي كونو مقصودًا لذاتو في المقاـ"التبعية في اإلرادة مف الكبلـ، فبل ين

                           
، ونحو منيجية  ٜٖٖ-ٖٖٛ/ٖ. والبرىاف في عموـ القرآف :  ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٕ( ينظر : المصدر نفسو : ٔ)

 .  ٙٔٔ-٘ٔٔف الكريـ : جديدة في فيـ القرآ
 .ٗٛ/ٗوفتح القدير ، لمشوكاني :.  ٜٕٗ/ٕ، وشرح األشموني :  ٕٖٗ/ٖ( البرىاف في عمـو القرآف : ٕ)
 .  ٕٙٙ( الكميات : ٖ)



 

 ٕٛ 

. و" أف  (ٔ)كما ذكر العمماء وىي : " إعطاء مجموع معنييف وذلؾ أقوى مف إعطاء معنى فذٍّ "
ليحقؽ بذلؾ المراد منو وىو التوسع في معاني الكممات مف حيث  (ٕ)تؤدي كممة مؤّدى كممتيف "

 .  (ٖ)اـ الذي جاءت فيوتوسع مدلوالتيا بما يناسب المق
)التضميف( في القرآف الكريـ نحسبو التصّور الماّر ذكره لشواىدنقوؿ : إفَّ ىذه التفسيَر      

وىنا البّد أف نضع في الحسباف أّف ثمة األقرب قبواًل لمفيـو التضميف ، وغايتو ، وفائدتو . 
و حرؼ آخر، وتتعدى بحرؼ أفعااًل تتعدى بحرؼ جّر خاص لتؤدي معنًى خاًصا محددا اليؤدي

،و)سعيت إليو ( و)سعيت لو( . وال آخر لتؤدي معنى مغايًرا نحو)رغبت عنؾ (،و)رغبت فيؾ (
 يمكف أف ندخؿ ىذه األفعاؿ في ضمف دائرة التضميف أو نخضعيا لمفيومو.

مع  ويتواءـ، المغة  روحوكؿ ذلؾ يعّدؿ مفيـو )التضميف( ويقدـ تصوًرا دقيًقا لو ينسجـ مع      
طبيعة النظـ القرآني  ويدفع تمؾ التصورات المغوية والنحوية والببلغية التي ذكرناىا فيما مضى 
، التي منيا ما تجعؿ الفعؿ متضّمنًا معنى فعؿ آخر ، أو جعمو مف الترادؼ ، أو حممو عمى 

أو  المعنى ، أو عمى الضد أو النقيض ، أو أنو لغة قـو ،  أو حممو عمى الحقيقة والمجاز ،
 ...وىمـّ جرا . تخمي الفعؿ عف معناه األصمي ليحمؿ معنى الفعؿ المنوب عنو

بأناٍة أف يدرؾ أف ىذه  )التضميف( وَجميّّ لمتدبر آِي القرآف الكريـ التي تخّص موضوع     
التصّورات وغيرىا ال تؤدي جميعيا المعنى الذي يتطّمبو خصوص المفظ القرآني.ففي خصوص 

 .وتضييع الببلغة  التوجييات مف قصر المعنى، تمؾبياف ما ال تتحممو نظمو مف إعجاز ال
 وآخر دعوانا أنِ  الحمد هلل رب العالمين .
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 . ٕٔٛ/٘وينظر : البحر المحيط :.  ٛٓٚ/ٔ( الكشاؼ : ٔ)
 .  ٕٚٙ، وينظر : الكميات :  ٘ٛٙ/ٕ( مغني المبيب : ٕ)
 . ٗٔ/ٖ. وينظر : معاني النحو :  ٜي حروؼ الجّر في القرآف الكريـ : ( ينظر : التضميف فٖ)



 

 ٕٜ 

 
 
 
 
 

 قائمة املصادر واملراجع 
 .  القرآن الكريم -
ــرآن - ــوم الق ــي عم ــان ف ىػػػ( ، مطبعػػة مصػػطفى البػػابي ٜٔٔ، لجػػبلؿ الػػديف السػػيوطي )ت  اإلتق

 ـ . ٜٔ٘ٔ -ىػ ٖٓٚٔ،  ٖالحمبي بمصر ، ط

 ـ . ٜٓٙٔىػ( ، دار ومطابع الشعب ، القاىرة ، ٖٛ٘لمزمخشري )ت ،  أساس البالغة -

: طػو عبػد الػرؤوؼ السػعد ، مكتبػة الكميػات األزىريػة ، تحقيػؽ  ،لمسػيوطي ،  األشـباه والنظـائر -
 ـ . ٜ٘ٚٔ -ىػ ٜٖ٘ٔ

،  ٕ، تحػػػػ : د. عبػػػد الحسػػػيف الفتمػػػي ، طىػػػػ(ٖٙٔ)ت األصـــول فـــي النحـــو ألبـــي بكـــر الســـراج -
 ـ . ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔمؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

ـــرآن - ىػػػػ( ، دار ٖٗ٘ىػػػػ( ، وىػػػو لمبػػػاقولي )تٖٔٔالمنسػػػوب خطػػػأ إلػػػى الزجػػػاج )ت إعـــراب الق
 ىػ . ٙٔٗٔالتفسير ، إيراف ، قـ ، 

ىػػ( ، محمػد عبػد الرسػوؿ سػمماف ، )رسػالة ٖٓٚ)ت  البحث النحوي في تيذيب المغـة لززىـري -
 ـ . ٜٜٚٔماجستير( ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

وجود ىػ( ، تحقيؽ : الشيخ عادؿ أحمد عبد الم٘ٗٚ، ألبي حياف األندلسي )ت  البحر المحيط -
 -ىػػػػ ٕٕٗٔ، والشػػػيخ عمػػػي محمػػػد معػػػوض وآخػػػريف ، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػروت ، لبنػػػاف ، 

 ـ . ٕٔٓٓ

: ىشػػاـ عبػػد  قيػػؽىػػػ( ، تحٔ٘ٚلمحمػػد بػػف أبػػي بكػػر )ابػػف القػػيـ الجوزيػػة( )ت ،  بــدائا الفوائــد -
العزيز عطا وعادؿ عبد الحميد العدوي ، وأشرؼ أحمػد ، الناشػر : مكتبػة نػزار مصػطفى البػاز 

 ـ . ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ،  ٔمكة المكرمة ، ط، 

: محمػػد أبػػو الفضػػؿ  ىػػػ( ، تحقيػػؽٜٗٚفػػي عمػػـو القػػرآف ، لبػػدر الػػديف الزركشػػي )ت،  البرىــان -
 ـ .ٜٚ٘ٔ -ىػ ٖٙٚٔإبراىيـ ، القاىرة ، 

، شرحو ونشره : السيد احمد  ىػ(ٕٙٚ)ت، ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة تأويل مشكل القرآن -
  ـ ( .  ٖٜٚٔ –ىػ  ٖٜٖٔالتراث ، القاىرة )  ، دارٕصقر  ط

ىػػػ( الػػدار التونسػػية لمنشػػر ، ٖٜٖٔ، لمشػػيخ محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػور )ت  التحريــر والتنــوير -
 ـ . ٜٗٛٔ
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ومعػػػو ) قػػػرار التضػػػميف( الصػػػادر عػػػف مجمػػػع المغػػػوي  ، لمشػػػيخ أحمػػػد األسػػػكندري ، التضـــمين -
 ـ . ٖٜٗٔ -ىػ ٖٖ٘ٔرجب ، ، ٔمجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة ، ج المصري، 

، مجمػػػة مجمػػع المغػػة العربيػػة بدمشػػؽ ، َصػػػفر:  ؤلسػػتاذ صػػبلح الػػديف الػػزعببلويل،  التضــمين -
 ـ . ٜٓٛٔ: كانوف الثاني -ىػ ٓٓٗٔ

، نػػػدى سػػػامي ناصػػػر ،  التضـــمين فـــي أفعـــال القـــرآن الكـــريم دراســـة صـــرفية نحويـــة دالليـــة -
 ـ. ٕٔٓٓنصرية ، )أطروحة دكتوراه( ، كمية التربية ، الجامعة المست

، خميػػؿ إسػػماعيؿ العػػاني ، رسػػالة ماجسػػتير ،  التضــمين فــي حــروف الجــر فــي القــرآن الكــريم -
 ـ . ٜٛٙٔكمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

، د. محيػي الػديف عبػد الػرحمف رمضػاف ، مجمػة المجمػع  تفسير أوجـو اسـتعمال حـروف الجـرّ  -
 ـ . ٜٜٛٔ -ىػ ٓٔٗٔ،  ٓٗ، مج ٖٗالعراقي ، ج

ــاوب حــ - ــرآن تن ــة الق  –، الػػدكتور محمػػد حسػػف عػػواد ، دار الفرقػػاف ،عمػػاف روف الجــر فــي لغ
 ـ . ٕٜٛٔ-ىػ ٕٓٗٔ،  ٔاألردف ، ط

، أحمػد زقػبلـ ، مجمػة كميػة الػدعوة اإلسػبلمية، ليبيػا ، العػدد  تناوب الصيغ فـي التعبيـر العربـي -
 الرابع ، د.ت . 

-)ت جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر الطبػػريألبػػي  ، جــاما البيــان عــن تأويــل آي القــرآن) تفســير الطبــري( -
 -ىػ ٕٔٗٔ) ،  ٔط ،لبناف  –بيروت ، دار إحياء التراث العربي  ،محمود شاكر  تحقيؽ: ىػ(، ٖٓٔ

 ـ (. ٕٔٓٓ

طػػو محسػػف ، الػػدكتور : :  قيػػؽىػػػ( تحٜٗٚ، لممػػرادي )ت الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني -
 ـ . ٜٙٚٔ -ىػ ٜٖٙٔجامعة الموصؿ ، 

ىػػػ( ، القػػاىرة ، ٕٙٓٔ، لمحمػػد بػػف عمػػي الصػػباف )ت ألشــمونيحاشــية الصــبان عمــى شــرح ا -
 ـ .ٜٚٗٔ-ىػٖٙٙٔ

، لمشػيخ يػس بػف زيػف الػديف العميمػي الحمصػي ، طبعػت مػع  عمى شرح التصريححاشية يس  -
 شرح التصريح ، طبعة دار إحياء الكتب العربية .

يػػػؽ : تحقىػػػػ ( ، ٖٖٚ)تالقاسػػـ عبػػػد الػػػرحمف بػػف إسػػػحاؽ الزجػػاجي ألبػػػي  ، حــروف المعـــاني -
 ـ. ٜٗٛٔ، ٔ، ط بيروت -مؤسسة الرسالة   ، د.عمي توفيؽ الحمد

لسػتار الجػواري ، مجمػة المجمػع اأحمػد عبػد  كتور:د، الػ حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر -
 ـ . ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔػ  ٕٖالعممي العراقي ، مج

دار : محمػػد عمػػي النجػػار ،  قيؽىػػػ( ، تحػػػٕٜٖجنػػي )تعثمػػاف بػػف ، ألبػػي الفػػتح الخصــائ   -
 ـ .ٜٜٓٔالشؤوف الثقافية العامة ، بغداد ، 
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محمد يػاس خضػر الػدوري ، دار الكتػب  ، الدكتور : دقائق الفروق المغوية في البيان القرآني -
  ـ . ٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ، ٔط لبناف ، –العممية ، بيروت 

 

يػة اآلداب ، ، عبد اإللو إبراىيـ عبد اهلل ، )رسالة ماجستير(، كم شبو الجممة في المغة العربية -
 ـ . ٖٜٛٔجامعة بغداد ، 

لؤلشػموني  شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك المسّمى )منيج السالك إلى ألفية ابن مالـك( -
 ، )د.ت( .  ٖىػ( تحػ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، مكتبة النيضة العربية ، طٜٕٜ)ت

ىػػػػ( ، تحػػػػ : أحمػػػد عبػػػد الغفػػػور عطػػػار ، ٜٖٛ، ألسػػػماعيؿ بػػػف حمػػػاد الجػػػوىري )ت الصـــحاح -
 ـ . ٜٙ٘ٔ -ىػ ٖ٘ٚٔالقاىرة ، 

دكتوراه( ، كمية اآلداب ، الجامعػة  اطروحة، عبد اهلل صالح بابعير ) ظاىرة النيابة في العربية -
 ـ . ٜٜٚٔالمستنصرية ، 

ـ ىػػ( ، تحقيػؽ : د. ميػدي المخزومػي، ود. إبػراىي٘ٚٔ، لمخميؿ بف أحمد الفراىيػدي )تن ـيـالع -
 ـ . ٜٛٛٔالسامرائي ، دار الرشيد ، بغداد ، 

، لمحمػػد بػػف عمػػي الشػػوكاني         فــتح القــدير الجــاما بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن عمــم التفســير -    
 ىػ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .ٕٓ٘ٔ)

تور محسػف بف جني ، تحقيؽ : الػدكعثماف ، ألبي الفتح  الفتح الوىبي عمى مشكالت المتنبي -
 ـ . ٜٜٓٔغياض ، دار الشؤوف الثقافية العامة ، بغداد ، 

 ـ . ٜٚٛٔ،  ٗإبراىيـ السامرائي، دار العمـ لممبلييف ؛ بيروت، طلمدكتور:، فقو المغة المقارن -

رضػواف عمػي سػيد ، تحقيػؽ:  ىػػ(ٓٙٙعػّز الػديف بػف عبػد السػبلـ )تفوائد فـي مشـكل القـرآن ، -
 ـ.ٕٛٓٓ-ىػ ٜٕٗٔ ،جدة –بيروت ، دار الشروؽ  –ؿ ، دار ومكتبة اليبلٕالندوي ، ط

، المنسػوب خطػأ إلػى ابػف القػيـ ، وىػو مقّدمػة  الفوائد المشوق إلـى عمـوم القـرآن وعمـم البيـان -
ىػ( ، حققو جماعة مػف العممػاء ٜٛٙتفسير تحرير التحبير ألقواؿ أئمة التفسير البف النقيب )ت

 ـ . ٕٜٛٔ -ىػٕٓٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت، لبناف ، ٔ، ط

، القػػاىرة ،  ىػػػ( تحػػػ : محمػػد أبػػو الفضػػؿ إبػػراىيـ ، دار الفكػػر العربػػيٕ٘ٛلممبػػرد )ت ، لـامـــالك -
 )د.ت( . 

 -ىػػػػ ٖ٘ٛٔىػػػػ( ، تحػػػػ : عبػػػد السػػػبلـ محمػػػد ىػػػاروف ، دار القمػػػـ، ٓٛٔسػػػيبويو )ت  الكتـــاب ، -
 ـ . ٜٙٙٔ

 بيروت ، لبناف ، )د.ت( . ىػ( ، مطبعة دار الكتاب العربي ، ٖٛ٘، لمزمخشري )ت  الكشاف -

ىػػ( ، تحػػ : ٜٗٓٔألبػي البقػاء الكفػوي )ت ،الكميات )معجم في المصطمحات والفروق المغوية( -
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 -ىػػػػ ٜٔٗٔ، بيػػػروت ، ) ٔد. عػػػدناف درويػػػش ، ومصػػػطفى المصػػػري ، مؤسسػػػة الرسػػػالة ، ط
 ـ( . ٜٜٛٔ

 ـ.ٜٛٙٔىػ( ، بيروت ، دار صادر ، ٔٔٚبف منظور )ت ال،  لسان العرب -

،  ٔاف ، مؤسسة الرسالة ، ططتحقيؽ زىير عبد المحسف سم ،، ألحمد بف فارس  المغةمجمل  -
 ـ . ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ

بف جني ،تحقيؽ : عمي عثماف ،ألبي الفتح المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا -
رة األوقػاؼ، إسماعيؿ شػمبي،المجمس األعمػى لمشػؤوف اإلسػبلمية،وزا حالنجدي ناصؼ، و د. عبد الفتا

 ـ(. ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔالقاىرة)

، د. ميدي المخزومػي ، دار الرائػد العربيػة ،  مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو -
 ـ . ٜٙٛٔ،  ٖلبناف ، ط

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ،د.عبد اهلل الجبوري ، بغداد ،  مصادر المصطمحات العممية عند العرب -

 إسػماعيؿىػػ( تحقيػؽ :الػدكتور عبػد الفتػاح ٖٗٛرمػاني )تلعمي بػف عيسػى ال معاني الحروف ، -
 ـ .ٜٗٛٔ-ىػ ٗٓٗٔ، ٖجدة ، ط -شمبي ،دار الشروؽ 

، الكويػػت ، ٕ: د. فػػائز فػػارس ، ط قيؽىػػػ( ، تحػػػٕ٘ٔلؤلخفػػش األوسػػط )ت ،  معــاني القــرآن -
 ـ . ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ

،  ٖي ، وناصػؼ ، ط: نجاتي ، والنجػار ، وشػمب قيؽىػ( ، تحػٕٚٓلمفّراء )ت ،  معاني القرآن -
 ـ . ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔمطبعة دار الكتب المصرية ، القاىرة ، 

، د. فاضػػؿ صػػالح السػػامرائي ، مجمػػة المجمػػع العممػػي  المعــاني المشــتركة بــين حــروف الجــر -
 ـ . ٜٛٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ،  ٜٖ، مج  ٗالعراقي ، ج

 ـ . ٜٜٓٔؿ، ، د. فاضؿ صالح السامرائي ، مطبعة التعميـ العالي ، الموص معاني النحو -

: محمد محيػي  قيؽىػ( ، تحػٔٙٚبف ىشاـ األنصاري )تآل،  مغني المبيب عن كتب األعاريب -
 الديف عبد الحميد ، مطبعة المدني ، القاىرة ، )د.ت( . 

 ىػ .ٖٛٛٔ-ىػٖ٘ٛٔ: محمد عبد الخالؽ عضيمة ، القاىرة ،  قيؽ،المبرد، تحػالمقتضب -

الػدكتور: محمػد أمػػيف الخضػري ، مكتبػة وىبػػة ،  مـن أسـرار حــروف الجـّر فــي الـذكر الحكــيم ، -
 ـ.ٜٜٛٔ- ىػٜٓٗٔ،   ٔطالقاىرة ،

، دار األحػد ،  ، عائشػة عبػد الػرحمف ) بنػت الشػاطئ (  من أسرار العربية في البيان القرآنـي -
 ـ . ٕٜٚٔبيروت ، 

، د. أحمػػد الكبيسػػي ، محاضػػرات ألقاىػػا األسػػتاذ نحــو منيجيــة جديــدة فــي فيــم القــرآن الكــريم  -
مػػد الكبيسػػي عمػػى طمبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي قسػػـ التفسػػير فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية العالميػػة أح
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 ـ . ٜٜٚٔبماليزيا ، 

 ـ . ٖٜٙٔ،  ٕدار المعارؼ ، مصر ، ط ، األستاذ عباس حسف ، النحو الوافي -

     


