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 اإلهداء
 

 أفنيا العمر عطاًء وتضحيةً  حتى أتاهما اليقين  اللذينإلى 

 أبي وأمي 

 

 خوتي وأخواتيإإلى 

 

 إلى كل من كان له الفضل في تربيتي وتعليمي 

 
 متواضع حباً وتقديراً أهدي هذا البحث ال
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 شكر وعرفان

 
الذي أسبغ عليَّ نعمته، وأكرمني بإتمـام هـذا العمـل المتوا ـ   -عز وجل-شكري أوالا هلل 

 م  رجائي أن يتقبله مني ويجعله خالصاا لوجهه الكريم.
ـــدافخ أســـرتي الكريمـــة، إخـــوتي وأخـــواتي ـــم يتلـــوإ شـــكر إلـــي الح ـــن ال  -م هللافظهـــح  -ث

اا، الــذين بوجــودهم ذللــوا الصــعاب وأعــانوني علــى االســتمرار للوصــول إلــى مبتغــاي فلهــم كــل جميعــ
 حب وتقدير .

ى األســتاذ الــدكتور جهــاد يوســف العرجــا، المشــرف علــى إلــكمــا أزجــي الشــكر الم ــاعف 
هذا البحث حيث كان لتشجيعه الدائم وتوجيهاته القيمة األثر األعظم لظهور بحثي  على صـورته 

 جزاإ هللا عني كل الخير ، وأدامه موئالا للعلم والعلماء.هذإ ، ف
والشــكر موصــول إلــى أســتاذيَّ الفا ــلين ع ــوي لجنــة المناقشــة د. إبــراهيم بخيــت و د. 

ثرائه بالنصائح والتوجيهات.  يوسف عاشور على تف لهما بقبول مناقشة هذا البحث وا 
 غة العربية .كما وأتقدم بالشكر من جمي  أساتذتي الكرام في قسم الل

وشكر خاص إلى األب الحنون واألستاذ الفا ل عبـد اللطيـف زكـي أبـو هاشـم الـذي جـاد 
 عليَّ بعلمه وبوقته وكان دوماا خير العون والسند فله مني كل االحترام والتقدير.

كما أتقدم بالشكر إلى منارة العلم جـامعتي الغـراء ولجميـ   العـاملين فيهـا، وأخـص بالـذكر 
 لى المكتبة المركزية لما يقدمونه من جهد متواصل لخدمة طلبة العلم .القائمين ع

والشــكر موصــول إلــى جميــ  مــن أعــان علــى إتمــام بحثــي بطباعــة أو إخــرا  أو توجيــه أو 
نصــيحة أو خصــني بــدعوة فــي ظهــر الغيــب ممــن يعجــز لســان الحــال أن يــوفيهم حقهــم، فللجميــ  

 مني جزيل الشكر والعرفان.
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 المقدمة

لحمد هلل على تتاب  إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هو ا
الحمد هلل الذي شرف اللغة . تعظيماا لشأنه، وأشهد أن محمداا عبدإ ورسوله الداعي إلى ر وانه

العربية بجعلها لغة القرآن، وف ل العرب على بني آدم بف ل لغتهم على جمي  اللغات، وف ل 
 عليه وسلم أفصح من نط  محمداا صلى هللا عليه وسلم على جمي  العباد؛ ألنه صلى هللا نبينا

 .بال اد، وبعد..

الخطأ، خاصة علم  منباللغة العربية وعلومها  نتوصل إلى عصمة ألسنتنا وأقالمنا 
من ، و تجه في دراستي نحوإ أوهذا ما جعلني  ذوي األلبابالنحو بما فيه من تقويم للسان ومتعة ل

بتوفي  من هللا على دراسة ظاهرة الت مين بين حروف الجر في صحيح البخاري ثم وق  اختياري
 .) الت مين بين حروف الجر في صحيح البخاري ( :حيث كانت الدراسة بعنوان

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره .أواًل: 

 ت ارب اآلراء حول ظاهرة الت مين بين مؤيد ومثبت ومعارض وناٍف.-1

 سن معنى .ح  مالحٍة و أهمية الت مين وفائدته في الكالم بما ي فيه من بالغة و -2

 بيان أثر حروف الجر في معرفة غوامض المعاني ولطيفها .-3

 . شغفي بالنحو وجمالياته -4

 في التالي : وتتلخصأهداف البحث  ثانيًا:

 رفد المكتبة العربية ببحث مختص بمو وع الت مين خاصة بين الحروف .-1

 . بيان درجة تواتر ظاهرة الت مين في الصحيح بهدف إثباتها -2

 بيان أنه ال يمكن االستغناء عن التناوب بين الحروف إذا لوحظ تقارب في المعني .-3

األحاديث ثم تطبي  الظاهرة عليها، قد اتبعت في بحثي المنهج التحليلي التطبيقي، حيث استقراء 
 نة بين النظرية والتطبي .ثم تحليل التطبي  نحوياا والمقار 
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 :مستويات ةالدراسة قائمة على ثالث كانتو 

المستوى األول : النظري من خالل رصد كل ما كتب عن المو وع في كتب النحو  -أ
 واالستدالل عليه من القرآن والشعر.

الثاني : التطبيقي من خالل استقراء األحاديث المت منة للظاهرة في صحيح  وى المست -ب
 البخاري.

حرف معين في ذلك المو   عن  توى الثالث: الداللي وفيه الفائدة من استعمال المس - 
 .غيرإ

 ثالثًا: الصعوبات التي تحدتها الباحثة: 

 صادر كافية عن المو وع .افتقار  المكتبات إلى م-1
مكتبات خار   فيألنها غير موجودة إال  ؛صعوبة الوصول إلى بعض المصادر والمراج  -2

وقد حاولت جهدي  ،الصعب الوصول إليها خاصة في ظل الظروف السياسية وكان من ،الوطن
 تذليل تلك الصعوبة بطلبها ممن سافر إال أنه لم يعثر عليها .

وهذا انقطاع التيار الكهربائي الذي أعاق الكثير من العمل أو المواصلة لجلسة العمل الواحدة -3
 لحبل األفكار . اا انقطاع بدورإ يمثل

حيث الدوام المسائي كان ال  ،قات البحث في المكتبة م  أوقات الدوام المدرسيتعارض أو  -4
 يسنح لي فرصة المكوث في المكتبة لفترات طويلة .

  رابعًا:  الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع منها :

 ، د.محمد حسن عواد.تناوب حروف الجر في لغة القرآن-1
 .حامد أحمد حسن الت مين في العربية، د. -2
الت مين في النحو العربي م  تحقي ) مخطوطة الدر الثمين في بيان حقيقة -3

 الت مين(
باإل افة إلى دراسة قرأت ملخصها  ،رسالة ماجستير للطالب خالد  فزاعوهي عبارة عن 

 د . محمد نديم فا ل .، على شبكة المعلومات ولم أقف عليها وهي الت مين في القرآن
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 بحثخامسًا: خطة ال 

 البحث في تمهيد وفصلين : كان

 ترجمة موجزة لإلمام البخاري. وفيه: التهميد -1

 : ثالثة مباحث: الت مين عند النحاة ويشتمل على  الفصل األول -2
 المبحث األول: الحروف تعريفها ومعانيها.-أ 
 . : تعريف الت مين وأنواعه وفوائدإالثانيالمبحث  -ب
 الت مين والتناوب.: آراء النحاة بين لثالمبحث الثا  - 

 : وتشتمل على مبحثين : الفصل الثاني -3
 المبحث األول: أهمية االستشهاد بالحديث الشريف. -أ
 مبحث الثاني : نماذ  من صحيح البخاري.ال -ب

 
وأخيراا فهذا ما استطعت تقديمه في هذإ الدراسة، ال أزعـم أنـي بلغـت فيـه الغايـة، وال أتيـت بمـا فيـه 

نـي لنــاظر  ،الكفايـة أو  ،التقـدير واالحتــرام لكـل مـن يســدي إلـىي مالحظـة يســدد فيهـا خطــاي بعـين ةوا 
ويهيـخ لنـا مـن  ،رشاداا أتالفى فيه الخطأ، ونسأله سبحانه أن يجنبنـا دومـاا الزلـل فـي القـول والعمـلإ

 أمرنا رشداا، وهذا وباهلل التوفي  وهو الهادى إلى سواء السبيل .
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 ام البخاري ترجمة موجزة لإلم
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 (1)()هو آية من آيات هللا تمشي على األرض
 

واحدة من مقوالٍت كثيرة قيلت ثناء عليه، اإلمام العالمة سيد المحدثين أبو عبد هللا  محمد        
ابن إسماعيل البخاري، صاحب )الجام  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى 

سننه وأيامه(،  والمسمى  )صحيح البخاري(، أصدق الكتب بعد كتاب هللا عز هللا عليه وسلم و 
 وجل.

ولتلك المكانة العظيمة للمؤل ِّف والمؤلَّف، وكانت لنا هذإ الوقفة معه، والتي ا طررنا 
الختصارها بحسب ما يقت يه بحثنا، ولكننا نقول كما قال ابن حجر عنه:  " ولو فتحت  باب 

ن تأخر عن عصرإ، لفني القرطاس، ونفذت األنفاس، فذاك بحر ال ساحل ثناء األئمة عليه مم
 .(2)له(

 
 

                  ************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 . 483( مقدمة فتح الباري ،1(
 . 485( الساب  ، 2(
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 اسمه ونسبه وكنيته: -1
هو أبو عبد هللا محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة بـن األحنـف يزدبـه، وقـال ابـن 

ْزَبه الجعفي ماكوال في كتابه اإلكمال هو   (.1)البخاري  –بالوالء  –َبْزدِّ
والــدإ هـــو إســـماعيل، وكنيتـــه أبـــو الحســـن، كـــان مــن كبـــار المحـــدثين مـــن تالميـــذ أصـــحاب اإلمـــام 

  .(2)مالك
عفـــي    لـــذلك قيـــل للبخـــاري: -والـــي بخـــاري  –وقـــد أســـلم جـــدإ المغيـــرة علـــى يـــدي اليمـــان الج 

عفي والء إسالم عفي؛ ألنه مولي يمان الج   .(3)الج 
 فـي وفيـات األعيـان: " الجعفـي نسـبة إلـى سـعيد بـن جعفـر الجعفـي والـي خلكانوقال ابن 

 .(4)خرسان والذي كان له الوالية عليهم فنسبوا إليه "
عفــي إلــى يمــان الجعفــي وذلــك ألنــه هــو المثبــت فــي  ؛واألرجــح هــو الــرأي األول بنســبة الج 

 ألقوى من الوالء للخليفة أو الوالي.وألن والء اإلسالم هو األصل، وهو ا ؛جمي  كتب التراجم
ر اع ْزَبه( لفظة بخارية معناها الز  ولعلـه اري وكـان مجوسـياا ومـات علـى دينه،وهو جد البخـ، (5)و)َبْزدِّ
 .(6)كان أحنف الرجل لذلك سمي باألحنف

والبخاري نسبة إلى بخارى، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر بينها وبـين سـمرقند مسـافة 
 .(7)ثمانية أيام

 مولـــده:
ولد اإلمـام البخـاري يـوم الجمعـة بعـد صـالة الجمعـة، لـثالث عشـرة ليلـة خلـت مـن شـوال سـنة أربـ     

 .(8)وتسعين ومائة
                                                 

إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  ، تحقي  : خلكانوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد بن )1(
 .188، ص:4د.ط ، د.ت(، جـ )
، 1ة، ط (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، دار أبي حيان، القاهر 2)

 . 19(، ص:1،   )1996
، 1(تهذيب األسماء واللغات، محي الدين بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، ) د.ت(،جـ3)
 .67،  –القسم األول  67،ص:1ق
 .4/189(وفيات األعيان: 4)
، ط 2001( سير أعالم النبالء، محمد بن أحمد الذهبي، تحقي  : صالح السمر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 5)

 . 391،ص:12،    11
 . 4/189(وفيات األعيان: 6)
 .4/189(وفيات األعيان: 7)
عبد الحي بن أحمد الحنبلي، تحقي : محمود األرناؤوط . دار ابن كثير،  (شذرات الذهب في أخبار من ذهب،8)

 .255،ص: 1، ط 1988دمش ، 
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، وكانـــت أمـــه امـــرأة تقيـــة ورعـــة مســـتجابة (1)مــات أبـــوإ وهـــو صـــغير، فنشـــأ فـــي حجـــر أمــه
ــــراجم وهــــي  ــــياع بصــــر ــــي ذكرتهــــا كتــــب الت ــــة الت ــــك الحادث ــــدعاء،وما يؤكــــد ذل ــــي  ال البخــــاري ف

يقول لها:" يـا هـذإ  -عليه السالم-صغرإ،وعجز األطباء عن عالجه، فرأت أمه في المنام إبراهيم 
ذا ببصــر ولــدها  قــد رد هللا علــى ابنــك بصــرإ بكثــرة دعائــك" ، فقالــت: إنهــا قامــت مــن ليلتهــا تلــك وا 

 .(2)محمد قد رج  وعاد إليه نورإ
 نشأته وحياته العلمية:

فقد حرص منذ صغرإ على طلـب العلـم  ،لبخاري عالماا، حافظاا، وفقيهاا كان اإلمام محمد ا
 وتعلم الحديث.

 قلت ألبي عبد هللا: كيف كان بدء أمرك؟  :قال محمد بن أبي حاتم
فقــال:  عشــر ســنين أو  ،اب، فقلــت:   كــم كــان ســنك؟فقــال:  ألهمــت حفــظ الحــديث وأنــا فــي الكتَّــ

 .(3)ختلف إلى الداخلي وغيرإألت اب بعد العشر فجعقل، ثم خرجت من الكت  أ
ويحدث البخاري عن نفسه:  فلما طعنت في ست عشرة سـنة، كنـت قـد حفظـت كتـب ابـن 

ثم خرجت م  أمي وأخـي أحمـد إلـى مكـة فلمـا حججـت،رج   ،المبارك ووكي ، وعرفت كالم هؤالء
 .(4)أخي بها وتخلفت في طلب الحديث

وقــد عــرف بســعة ، )5(ســرداا  حــديثٍ  وقيــل إن البخــاري كــان يحفــظ وهــو صــبي ســبعين ألــف
السـهم وكأنـه  سـأل عـن األسـماء والكنـى والعلـل كـان ليمـر فيـهعلمـه وعمقـه حتـى إنـه عنـدما كـان ي  

ن البخـاري كـان يسـتيقظ فـي إ :.وقال بعض أصحابه ممن كانوا يبيتون عندإ(6)يقرأ قل هو هللا أحد
بخـاطرإ، ثــم يطفـخ سـراجه ثـم يقـوم مــرة  الليلـة الواحـدة مـن نومـه، فيوقـد الســرا  ويكتـب الفائـدة تمـر

.(7)أخــرى وهكــذا يتعــدد ذلــك منــه قريبــاا مــن عشــرين مــرة 
وقــد رحــل فــي طلــب الحــديث إلــى الشــام  

 ومصر وبغداد، واجتم  إليه أهلها واعترفوا بف له وشهدوا بتفردإ في علمي الرواية 

                                                 

حمد أبو ملحم وآخرون، دار البيان للتراث، القاهرة، ط (البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، تحقي : أ1)
 .29، ص: 11،   6، محج 1988، 1
 .11/28، والبداية والنهاية 1/20(ينظر : مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2)
 .393( سير أعالم النبالء: 3)
 .393(المرج  الساب :4)
 .28البداية والنهاية: (5)
 29(المرج  الساب  : 6)
 .28لمرج  الساب  : (ا7)
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فاجتم  بأربعمائة مـن  (سمرقند)، ونذكر القصة المشهورة عنه عندما دخل مرة (1)والدراية 
دخلـــوا إســـناد الشـــام فـــي إســـناد العـــراق، وخلطـــوا الرجـــال فـــي أعلمـــاء الحـــديث بهـــا فركبـــوا أســـانيد، و 

األسانيد وجعلوا متون األحاديث على غير إسنادها ثم قرؤوهـا علـى البخـاري، فـرد كـل حـديث إلـى  
 دأن يعلقوا عليه سقطة في اسناإسنادإ، وقوم تلك األحاديث كلها، وما تعنتوا عليه فيها ولم يقدروا 

وقد أثنى عليه العلماء، واعترفوا بف له وتفوقه وسبقه لغيـرإ .(2)وال متن وكذلك صن  معه في بغداد
 من األئمة.

صــلى  -قـال محمــد بـن إســحاق بــن خزيمـة:  مــا رأيـت تحــت أديــم السـماء أعلــم بحـديث رســول هللا 
وقال أبـو محمـد عبـد هللا بـن عبـد ،(3)ل البخاري وال أحفظ له من محمد بن إسماعي -هللا عليه وسلم
  .(4)رمي: محمد بن إسماعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلباااالرحمن الد

وقد سار البخاري على خطى رسولنا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم فحفظ سـيرته ونهـج نهجـه 
 في حياته حتى إن رؤى أصحابه كانت تؤكد ذلك.

فـي   -رحمـه هللا تعـالى-ل الفربري:  رأيت أبا عبد هللا محمد بن إسماعيل البخـاري فقد قا
النوم خلف النبي صلى هللا عليـه سـلم والنبـي صـلى هللا عليـه وسـلم يمشـي، كلمـا رفـ  قدمـه و ـ  

 .(5)قدمه في ذلك المو   ي البخار 
 صفاتـــه: 

 -اء والورع والزهد في الدنيا غاية في الحياء والشجاعة والسخ –رحمه هللا  -كان البخاري 
، وقــال البخــاري: " إنــي ألرجــو أن ألقــى هللا ولــيس -دار البقــاء -والرغبــة فــي اآلخــرة  -دار الفنــاء

 .(6)أحد يطالبني أني اغتبته"
فقــال:" ومناقبــه منقســمة إلــى حفــظ ودرايــة واجتهــاد فــي  ،وقــد عــدد اإلمــام الســخاوي مناقبــه

فادة وورع تقان وتمكن وعرفان التحصيل ورواية ونسك وا   .(7)وزهد وتحقي  وا 
                                                 

(علم الدراية: هو العلم بأحوال الحديث متناا أو سنداا أو تحمالا؛ لتعرف الحجة منه شرعاا أو عقالا،  فيدخل بقيد 1)
األحوال الذاتية من الصحة وال عف وما شابه ذلك، وهدفه معرفة المكذوب المردود من الصحيح المعقول من 

 حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم.
: وعمدة السام  والقارئ في فوائد صحيح البخاري،  28/ 11: والبداية والنهاية 4/188(ينظر وفيات األعيان 2)

محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقي :  ر وان جام  ر وان، مكتبة أوالد الشيخ للتراث ،مصر ، ط 
 .51، ص: 11،2003

 .29البداية  والنهاية :  )3)
 .29(المرج  الساب  ص 4)
 . 189/ 4( وفيات األعيان: 5)
 .                                                     29/ 11(  البداية والنهاية: 6)
 . 41( عمدة السام  والقارئ : 7)
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والكبش النطاح هو المسئول عن حماية قطيعـه  ؛(1)وكان ابن صاعد إذا ذكرإ يقول الكبش النطاح
وتوجيهـــه والـــدفاع عنـــه، وكـــأن ابـــن الصـــاعد وجـــد وجهـــاا للشـــبه مشـــتركاا، حيـــث إن البخـــاري حمـــى 

 اع.حديث الرسول بجمعه بصحيحه، ودف  عنه قول كل مدلس و   
 -لى هللا عليـه وسـلمصـ –ن البخاري أنـه قـال :" رأيـت النبـيوي عولعل ما يؤيد قولنا ما ر  

في المنـام، وكـأني واقـف بـين يديـه وبيـدي مروحـة أذب عنـه، فسـألت بعـض المعبـرين فقـال:  أنـت 
 .(2)تذب عنه الكذب"

 .  (4)السمرةمائالا إلى  (3)نه نحيف الجسم ليس بالطويل وال بالقصيربأوصف البخاري قال وي  
يصلى في كل ليلة ثالث عشرة ركعة، وكان يختم القرآن في كل ليلـة مـن  –رحمه هللا  -وقد كان 

شــريف وكــان مســتجاب الــدعوة مســدد الرمية،رم ــان ختمــة، وكــان يكثــر الصــدقة بالليــل والنهــار، 
 .(5)النفس

حفـا  الـدنيا، وذلـك وقد كان عالماا حافظاا، ومن شدة حفظه ع دَّ م  األربعة الذين اعتبـروا 
ْرَعــة بــالري، ومســلم بــن  فــي قــول بنــدار محمــد بــن بشــار حينمــا قــال: " حفــا  الــدنيا أربعــة:  أبــو ز 

مي بســمرقند، ومحمــد بــن إســماعيل البخـــاري ار الحجــا  بنيســابور، وعبــد هللا بــن عبــد الــرحمن الــد
 .(6)ببخارى"

 :(7) شيوخه ورحالته وتالميذه
فبعـد حجـه ،كل مدينـة كـان يسـم  مـن شـيوخها ويأخـذ عنهمجاب البخاري مدناا كثيرة وفي 

أحمــد بــن األزرقــي وعبــد هللا بــن يزيــد  ؛مــ  أمــه وأخيــه بقــي فــي مكــة وســم  مــن اإلمــام أبــي  الوليــد
سماعيل بن الصائغ وغيرهم فسـم  مـن إبـراهيم بـن  ة،ثم توجه إلى المدينة وكان في الثامنة عشـر ،وا 

براهيم ب ثم رحل إلى البصرة فسم  من أبي عاصم   ،ن حمزة وغيرهمالنذر ومطرف بن عبد  هللا وا 
 ثم سافر إلى الكوفة فسم  من ،الوليد الطيالسي وغيرهم يالنبيل وصفوان بن عيسى وأب

                                                 

 . 449( تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 1)
 .74( تهذيب األسماء واللغات: 2)
 .68( تهذيب األسماء واللغات:  3)
 .1/9ري :( فتح البا4)
 . 29( البداية والنهاية :5)
 . 450( تهذيب الكمال: 6)
، وطبقات الحفا ،  400 -394، وسير أعالم النبالء   1/21( ينظر:  فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 7)

 .252، ص:  1983، 1جالل الدين بن عبد الرحمن السيوطي ، دار الكتب العليمة، بيروت ، ط 
اء الرجال، أبي الحجا  بن يوسف المزي، تحقي : بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة ، وتهذيب الكمال في أسم

 .436 -431، ص: 24.  مج 2002، 1بيروت، ط 



15 

 

ســماعيل بــن أبــان وأبــو غســان وطبقــتهم ثــم دخــل بغــداد فســم  مــن  ،عبــد هللا بــن موســى وا 
ثم رحل إلى مصر ودرس  ،بقتهمأحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى الصباغ وشريح بن النعمان وط

وسـافر إلـى الجزيـرة واسـتفاد ،على عثمان الصـائغ وسـعيد بـن أبـي مهـيم وعبـد هللا بـن بكيـر وغيرهم
 .من أحمد بن عبد الملك الحواني، وعمرو بن خلف وغيرهم

 تالميذه:
بــراهيم الحربـي وابـن أبــي الـدنيا وأبــو حـاتم والمحــ :وممـن روى عنـه        املي مســلم و الترمـذي وا 

 والفربري وخل  كثير، كان آخرهم وفاة أبو طلحة منصور بن محمد النسفي. 
ــ ال أذكــر إم  عــن البخــاري أنــه قــال:  كتبــت عــن ألــف شــيخ أو أكثــر، ومــا عنــدي حــديث وقــد س 
 (.1)إسنادإ

 مصنفاته :
 من الكتب منها: الكثيرألف اإلمام البخاري 

كتـــاب ال ـــعفاء الصـــغير، والمســـند و (2)اإلمـــامالتـــاريخ الكبيـــر، واألدب المفـــرد، والقـــراءة خلـــف 
ذكر فيـه الصـحابة الـذين روى عـنهم حـديث واحـد فقـ   -الكبير، والتفسير الكبير، وكتاب الوجدان

 (.3)وكتاب العلل، وكتاب الكنى، وكتاب الفوائد، وكتاب بر الوالدين  -
يح المختصـر فـي الجـام  المسـند الصـحالمسـمى ب ): هـو كتابـه الجـام  الصـحيح و وأهم مصنفاته

 وسننه وأيامه(. -صلى هللا عليه وسلم  -أمور رسول هللا 
وقد صنفه العلماء بأنه أول مَؤلف صنف في الصحيح المجرد، واتفقوا على أنـه وصـحيح 

على أن صحيح البخاري أصحهما صـحيحاا وأكثرهمـا صح الكتب المصنفة، واتف  الجمهور مسلم، أ
 (. 4) فوائد

 سبب تأليفه:
بب تــــأليف البخــــاري لصــــحيحه فقــــال فيــــه البخــــاري: كنــــت عنــــد إســــحاق بــــن أمــــا عــــن ســــ

صـلى  -فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتاباا مختصراا في الصحيح لسنن رسول هللا ،راهويه
  .(5)فوق  ذلك في قلبي وأخذت في جم  هذا الكتاب ، - هللا عليه وسلم

 
 

                                                 

 . 445/ 24( تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 1)
 .253( طبقات الحفا  : 2)
 .25 -24( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 3)
 .74( تهذيب األسماء واللغات:  4)
 .74(تهذيب األسماء واللغات: 5)
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  :البخاري  ماهية صحيح
وقسم كل كتـاب إلـى مجموعـة  ،  الصحيح( إلى سبعة وتسعين كتاباا قسم البخاري كتابه ) الجام

من األبواب، بدأ بكتاب الوحي وانتهى بكتاب التوحيد وبينهما كتب تنوعت مو ـوعاتها مـا بـين 
 الفقه والعبادات والمعامالت وتفسير القرآن وذكر الف ائل والمناقب وغيرها من األبواب.

اديــــث المســــندة ســـبعة آالف ومائتــــان وخمســــة وجملـــة مــــا فـــي صــــحيح البخــــاري مـــن األح
 (.1)وسبعون حديثاا باألحاديث المكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آالف

نمـــا كـــان  هوتلـــك األحاديـــث المكـــررة لـــم ي ـــعها البخـــاري عبثـــاا فـــي صـــحيح أو ســـهواا ، وا 
 -غــرض ، وهــذا مــا و ــحه الحــافظ أبــو الف ــل المقدســي حينمــا قــال: "كــان البخــاري لتكرارهــا 
معنــى  -بحســن اســتنباطه وغــزارة فقهــه -يــذكر الحــديث فــي موا ــ  يســتخر  منــه  -رحمــه هللا

يــورد حــديثاا فــي مو ــعين بإســناد واحــد ولفــظ واحــد بــل يــوردإ ثانيــاا مــن  يقت ــيه البــاب، وقــل مــا
طري  صحابي آخر أو تابعي أو غيرإ ليقوي الحديث بكثـرة طرقـه أو مختلـف لفظـه، أو تختلـف 

أو زيادة واو في اإلسناد أو نقصه أو يكون في اإلسناد األول مـدلس أو غيـرإ  الرواية في وصله
 .(2)ذلك

أنه  –رحمه هللا  –ي عنه رو وقد أم ى البخاري ست عشرة سنة في جم  صحيحه وتصنيفه وقد 
قــال: "صــنفت كتــاب الصــحيح لســت عشــرة ســنة، خرجتــه مــن ســتمائة ألــف حــديث، وجعلتــه حجــة 

 .(3)بيني وبين هللا 
 ":  " مــا أدخلــت فيــه  حــديثاا إال اســتخرت هللا وصــليت ركعتــين وبينــت صــحته -رحمــه هللا -ل وقــا

(4). 
 د صحيح البخاري من أصح الكتب التي صنفت في جم  الحديث.وكما قلنا سابقاا، فقد ع  

 :(5)وتمحيصه، حتى إن بعض الفصحاء من الشعراء قالوا فيه شعراا نذكر منه هذإ األبيات
 لــــــــو أنصــــــــفوه صــــــــحيح البخــــــــاري 

ـــــــــــ   ـــــــــــذهبلمـــــــــــا خ   ط إال بمـــــــــــا  ال

   
 هـــــو الفــــــر  بـــــين الهــــــد  والعمــــــى

 هــــــو الســـــــد بـــــــين الفنـــــــى والعطـــــــب  

   
 أســــــــــانيد مثــــــــــل نجــــــــــوم الســــــــــما 

 أمـــــــــــامك متـــــــــــون لهـــــــــــا كالشـــــــــــهب  

   
ـــــــن الرســـــــول ـــــــزان دي ـــــــام مي  بهـــــــا ا

 ودان بــــــــــه العجــــــــــم بعــــــــــد العــــــــــرب  

   

                                                 

 .   75(تهذيب األسماء واللغات:1)
 .12(عمدة السام  والقارئ ، ص 2)
 .74( تهذيب األسماء واللغات: 3)
 .14( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 4)
 .471| 12،سير أعالم النبالء:  11/31( ينظر البداية والنهاية: 5)
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 فيــــــــــا عالمــــــــــًا أجمــــــــــ  العــــــــــالمون 

ـــــــب   ـــــــي الرت ـــــــه ف ـــــــى فضـــــــل رتبت  عل

   
 ســـــــــبقت األجمـــــــــة فيمـــــــــا جمعــــــــــت

 بالقصـــــــب (1)وفـــــــزت علـــــــى زعمهـــــــم  

   
 نفيــــــــت الضــــــــعي  مــــــــن النــــــــاالين

 ومـــــــــــن كـــــــــــان متهمـــــــــــًا بال ـــــــــــذب  

   
ــــــــــرزت فــــــــــي حســــــــــن ترتيبــــــــــه  وأب

 وتبويبـــــــــــــــــه عجبـــــــــــــــــًا للعجـــــــــــــــــب  

   
 فأعطـــــــــــات رهـــــــــــت مـــــــــــا تشـــــــــــتهيه

ـــــــــــب   ـــــــــــا وه  وأجـــــــــــزل ح ـــــــــــت فيم

   
  

 وفاتـــه: 
ء ليلـة الفطـر، ودفـن يـوم الفطـر بعـد ليلة السبت عنـد صـالة العشـا –رحمه هللا  –توفي 

عشـر  ةنـين وسـتين سـنة إال ثالثـتصالة الظهر، لغرة شوال سنة ست وخمسين ومـائتين، وعـاش اث
 .(2)يوماا 

وكفن في ثالثة أثواب بـيض لـيس فيهـا قمـيص وال عمامـة وفـ  مـا أوصـى وحينمـا دفـن 
 .(3)فاحت من قبرإ رائحة أطيب من ريح المسك

 -رقندي محدثاا عن وفاته:  جاء محمد بن إسماعيل إلى خرنتكوقال عبد القدوس السم
وكان لـه أقربـاء فنـزل علـيهم ، فسـمعته ليلـة مـن الليـالي  -قرية من قري سمرقند على بعد فرسخين

رض بمــا رحبــت، فاقب ــني ويقــول :  "اللهــم قــد  ــاقت علــى األ وقــد فــرغ مــن صــالة الليــل يــدعو
 .(4)وقبرإ في خرتنك –هللا عز وجل  -إليك، قال:  فما تم الشهر حتى قب ه 

ومن كرامة البخاري قبل وفاته الرؤيا التي رآها أحد أصحابه، حيث قال عبد الواحـد بـن 
في النوم ومعه جماعة  -النبي صلى هللا عليه وسلم -آدم الطواويس نقالا عمن سم  منه:  رأيت 

لـت : مـا وقوفـك يـا رسـول من أصحابه وهو واقف فـي مو ـ  ذكـرإ، فسـلمت عليـه فـرد السـالم، فق
هللا؟ فقال :  انتظر محمد بن إسـماعيل البخـاري، فلمـا كـان بعـد أيـام بلغنـي موتـه فنظرنـا فـإذا هـو 

 . (5)قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى هللا عليه وسلم فيها
 فرحم هللا إمامنا، ور ي عنه ونفعنا بما خلفه لنا من علم ، إنه هو الرحمن الرحيم.

 

 

                                                 

 هم ( وكال المعنيين جائز.في سير أعالم النبالء ) رغم )1)
 .255( شذرات الذهب: 2)
 .30/ 11( البداية والنهاية: 3)
 . 255 -254( شذرات الذهب: 4)
 .467 -466(  تهذيب الكمال،  5)
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 لفصل األولا
 التضمين عند النحاة

 المبحث األول:    
 الحروف تعريفها ومعانيها -

 الثاني :المبحث 

 تعريف الت مين لغة واصطالحاا. -
 أنواع الت مين . -
 فوائد الت مين . -
 قياسية الت مين. -

 :الثالثالمبحث 

 الت مين والتناوب عند النحاة . -
 مذهب البصريين. -
 مذهب الكوفيين. -
 طي بين الرأيين السابقين.المذهب الوس -
 أمثلة من القرآن الكريم والشعر. -
 آراء حديثة في الت مين. -
 الت مين عند المفسرين. -
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 الحروف تعريفها ومعانيها :المبحث األول
 

لغتنا العربية بحر زاخر ، تميزت عن غيرها من اللغات بأنها لغة القرآن الكريم التي 
﴿ِإنَّا نكْحن  ماها من ال ياع واالندثار، فقد قال جل وعال :  حفظها هللا من التغيير والتبديل وح
اِف  ونك ﴾ نَّا لكه  لكحك  (1)نكزَّْلنكا الذِ ْكرك وكاِ 

واللغة العربية أداة للتعبير والتسجيل واالتصال، فنحن  نستخدم اللغة للتعبير عن 
تسجيلها وتدوينها أحاسيسنا ومشاعرنا، ثم ننقلها ونوصلها لآلخرين إما شفهيا أو عن طري  

فبالتسجيل نحفظ تراثنا اللغوي ونجعله علما نهتدي به ونبني عليه، فنطور ونتطور، ثم أخيراا يتم 
االتصال سواء أكان شفهياا أو مكتوباا، فاألول يتحق  عن طري  التعبيرالشفهي، والثاني عن طري  

ي االتصال فال بد لها من كانت الطريقة المتبعة ف مهماو  التسجيل والتدوين لما عبرنا عنه،
إما أن تكون أسماءا  ؛استخدام كالم مفيد صالح للتفاهم والتخاطب، وهذا كالم مكون من كلمات

أو أفعاالا أو حروفاا، فتلك الثالثة هي التي سماها النحاة )أقسام الكالم(، كما و حها ابن مالك 
 في ألفيته بقوله: 

ــــــــــــــا لك كالم   ــــــــــــــن ــــــــــــــد كاســــــــــــــتك  ظ  ْف  مقِ مفي
ــــــــــ مَّ ث ــــــــــ عــــــــــل  وف اســــــــــم      مِلــــــــــ ك الْ   ف  رْ حك

   
ما حرف؛ ألنها إن دلت على معنى  ما فعل وا  والكلم :  اسم جنس واحدإ كلمة، وهي إما اسم وا 
ن لم تدل على معن ن اقترنت بزمان فهي الفعل، وا   ىفي نفسها غير مقترنة بزمان فهي االسم، وا 

 (2)فهي الحرف. -بل في غيرها –في نفسها 
وهو ، هو القسم الثالث من أقسام الكلم ستنا هذإ من تلك األنواع الثالثةوالذي يعنينا في درا

 الحرف.
والتي هي  -حيث سنعرض التعريف اللغوي واالصطالحي للحرف، ثم سنخص حروف الجر

 ، ثم بيان عددها ومعانيها. بالتعريف  –محور دراستنا 
 :الحرف لغة

 :(3)جاء في معجم  تا  العروس مادة  )حرف( 
 : طرفه وشفيرإ وحدإ ومن ذلك حد الجبل وهو أعالإ المحدد.من كل شئ  الحرف -

                                                 

 9( الحجر:1(
 2( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقي  : محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2(
 .15، ص:1، جـ 1999، 
تا  العروس من جواهر القاموس، محمد مرت ى الزبيدي، تحقي  : مصطفى حجازي، مادة ) ح ر ف (،  )3(

 .  128، ص:23،   2001، (د. ط)دار الكتاب اللبناني، ، 
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صف الناقة و وت ،مهزولة :أي ؛: واحد حروف التهجي الثمانية والعشرين، وناقة حرف والحرف  -
ألنها  امر وتشبه الحرف من حروف المعجم _ وهو األلف _ لدقتها  وتشبه بحرف  ؛بالحرف

سميت بالحرف النحرافها وانتقالها من حال إلى حال أي من "م، وقيل الجبل إذا وصفت بالعظِّ 
 .(1) "هزال إلى سمن

وفي التنزيل العزيز   ،أي من ناحية منه ؛حرف الشخ وناحيته وفالن على حرف من أمرإ   -
ْرف  ﴿ لكى حك ِمنك النَّاِس مكن يكْعب د  َّللاَّك عك (2)﴾وك

أي يعبدإ في السراء ال في ال راء فهو يعبدإ على  ؛
 .(3)أي وجه واحد منه ؛حرف واحد

 .(4): الكلمة، ويقال هذا الحرف ليس في لسان العرب، أي الكلمة غير موجودةوالحرف  -
ْبعكِة أكْحر ف  هو الوجه والطري  ومنه) والحرف     لكى سك أي على وجوإ وقراءات  ؛(5)(أ ْنِزلك عك

 مختلفة.
من تمسك بالتعريف األول وهو كون  وقد اختلف النحاة في علة تسمية الحرف حرفاا، فمنهم

الحرف طرفاا وعلل له، ومنهم من اعتبر الحرف ال يأتي على وجه واحد من حيث المعنى 
 والوظيفة والحرف هو الوجه الواحد وبذلك يكون لبعض الحروف أكثر من وجه.

ف ألنه طرف في الكالم وف له والحر  ؛: سمي بذلك _ أي الحرف_في ذلك  (6)ويقول الميداني
فليست الباء هنا  ،مررت بزيد :نحو ،في اللغة هو الطرف،  فإن  قيل إن الحرف قد يق  حشواا 

ن كان متوسطاا،وقيل ألنه ال  اا طرف فالجواب أن الحرف طرف في المعنى؛ ألنه ال يكون عمدة وا 
ومن الناس من يعبد ﴿:يأتي على وجه واحد والحرف في اللغة هو الوجه الواحد منه قوله تعالي

                                                 

 . 11، ص: 1995، 1( حروف الجر في العربية، نور الهدي لوشن، جامعة قار يونس، ط1(
 .11الحج : )2(
 .128/ 23 : )حرف(،وستا  العر )3(
 .883،ص: 1999النحو التعليمي والتطبي  في القرآن، محمود ياقوت، دار المعرفة، الجامعية، الكويت، )4(
 المطبعة األميرية  ، القاهرة، ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن المقري الفيومي،5(
 .498،  ص: 2، : 1922، 5ط

م، 2006صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، دار الزهراء لألعالم، القاهرة،)د.ط(، ينظر الحديث في:
 432،ص:  2، :  2419حديث :

سالمي، ولد بدمش  و نشأ  بها، مارس اإلرشاد  والوعظ محمد حسن حنبكة الميداني، من علماء الدين اإل( 6)
 (215-3/214هز السبعين .)معجم المؤلفينوهو في عمر ينا ،ه 1398وعمل  في السياسة،  توفي بدمش  

 



21 

 

وهو راج  للمعني األول وهو  ،أي على وجه واحد في السراء دون ال راء ؛(1)﴾ على حرفهللا
 .(2)ألن الشاكي يكون كأنه على طرف من االعتقاد وناحية منه ؛الطرف

وألنه حد ما بين االسم والفعل،ورباط لهما وبهذا  ؛ألن الحرف حد الشيء ؛وقيل سمي حرفاا  -
 .(3)ابطةنه هو األداة الر إالمعنى قيل 

 : الحرف اصطالحاً 
جم  النحاة على أن الحرف هو ما دل على معني في غيرإ _ وهذا  هو وجه مخالفته أ

لالسم والفعل معناهما في أنفسهما_، وأن المعنى المراد من الحرف يت ح جلياا عندما 
بمحذوف فعل ليوصل لنا  اا باسم أو فعل أو متعلق اا يكون الحرف في سياق فيكون مقترن

 لمعنى المراد. ا
 :  واد ع رَّف الحرف اصطالحاً 

عرف سيبويه الحرف بأنه : " ما جاء لمعنى وليس باسم وال فعل مثل ثم وسوف وواو  -
 " (4) القسم"

 .(5) " ما دل على معنى في غيرإ، ومن ثم لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه" -
 .(6) ل"ما دل على معنى في غيرإ ومن ثم احتا  في جزئيته إلى اسم وفع  -
 .(7)" ما ال يستغني عن جملة يقوم بها" -
 :ه بقولهحد   تعري  الحرف أو (8)وشرح الزجاجي -

                                                 

 .11الحج:  (1)
الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقي :  فخر الدين قباوة ، محمد نديم فا ل،  )2(

 22،ص:1992، 1دار الكتب العلمية، بيروت ، ط
معاصر، مارينا  النجار، رسالة ( معاني حروف الجر بين الوصف النحوي القديم واالستعمال اللغوي ال3(
 .3، ص:1986، مقدمة للجامعة األمريكية في بيروت، حزيران جستيرما
،ص: 1( الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر ) سيبويه(، تحقي  : عبد السالم هارون ، دار الكتب، بيروت،   4(

12. 
، 2األزهر، مطاب  المنيرية    شرح المفصل، يعيش بن على بن يعيش النحوي، تحقي : جماعة من علماء )5(

 .  2ص:
 2شرح الر ي على الكافية ،تعلي  :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قاريونس،بنغازي ،ط.)6(
 . 259،ص4، 1996،
 .11،ص:1985، 1( المنهل في بيان قواعد علم الحروف، رؤوف جمال الدين،دار الهجرة، إيران ، ط 7(
شيخ العربية في عصرإ. ولد في نهاوند، ونشأ في  ،الزجاجي، أبو القاسمعبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي ( 8)

،بغية 3/136.)وفيات األعيان مالي و الالماتألا من تصانيفه هـ 337سنة بغداد، وسكن دمش  وتوفي في طبرية

 (. 2/77الوعاة 
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 نحو: من، إلى، ثم، وما أشبه ذلك .،الحرف ما دل على معنى في غيرإ 
تدخل في الكالم للتبعيض، فهى تدل على تبعيض غيرها ال على تبعي ها "من "وشرحه: أن 

 "إلى"اء الغاية كانت غاية غيرها، وكذلك سائر وجوهها، وكذلك نفسها، وكذلك إذا كانت البتد
 .(1)تدل على المنتهى فهى تدل على منتهى غيرها ال منتهاها نفسها 

 
 :معلقًا على تعري  الحرف(2)ويقول ابن فارس

وأقرب ما فيه ما قاله سيبويه: "   -أي تعريفهم للحرف -"وقد أكثر أهل العربية من هذا
ثم نقول : " هل زيد  ،معنى ليس في اسم وال فعل نحو قولنا ) زيد منطل (أنه الذي يفيد 

 . (3) منطل " ، فأفدنا بهل ما لم يكن في )زيد( وال )منطل (
في شرح المفصل يعل  على تعريف سيبويه قائالا:  " وقولهم دل على ( 4)ولكن نجد ابن يعيش

قولهم ما جاء لمعنى في غيرإ إشارة  معنى أمثل من قول من يقول ما جاء لمعنى في غيرإ، ألن
 .(5) على العلة التي و   من أجلها" راد من تعريف الحرف الداللة على الذات الإلى العلة،والم

ورأي ابن يعيش صائب، حيث إن سيبويه في تعريفه و ح العلة التي جاء لها الحرف وهي 
اد من تعريف الحرف هو ما إ افة معنى معين من خالل توظيف الحرف في السياق، بينما المر 

يدل عليه ويعرف عن ذاته،  باإل افة إلى أن كل حرف من الحروف له عدة معان تتبادر إلى 
الذهن عند ذكر الحرف ولكنها ال تت ح إال بعد وجود الحرف في تركيب لغوي داخل سياق 

 مفيد، وهذا ما نخالف فيه من قال بأن الحرف ال معنى له أصالا.

                                                 

، 5، بيروت، ط مبارك، دار النفائساإلي اح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي، تحقي  : مازن ال )1(
 .55ص ،1986

)
2

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين، من أئمة اللغة واألدب أصله من قزوين ولد فيها  )
مقاييس اللغة، : هـ، من تصانيفه  395هـ ، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهاسنة 329سنة

 ( . 1/352 ة الوعاة،بغي1/118وفيات األعيان  .)الصاحبي 
، 1( الصاحبي في فقه اللغة العربية، أحمد بن فارس، تحقي : أحمد بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3(

 .50،ص: 1997
يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، المعروف بابن يعيش وبابن الصان : من كبار ( 4(

 هـ. رحل إلى بغداد ودمش ، ثم عاد إلى حلب وتوفي 553ي حلب سنة العلماء بالعربية. موصلي األصل. ولد ف
 ( . 7/46.)وفيات األعيان :شرح التصريف الملوكي :من تصانيفه ،هـ 643فيها سنة 

 .3/ 8شرح المفصل:  )5(
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ب الكافية : " فالحرف وحدإ ال معني  له أصالا  إذ هو كالعلم المنصوب يقول صاحب كتا 
بجنب شخ ليدل على أن في ذلك الشخ فائدة ما ، فإذا أفرد عن ذلك الشخ بقي غير دال على 

 .(1) معنى أصالا "
نما كما تقدم فالحرف له معنى   -بأن يكون ال معنى أصالا للحرف –ونحن نؤكد نفي ذلك  وا 

 ال يظهر إال من خالل سياق يحكمه ويو حه. اا ى يكون مبهموهذا المعن
 حروف الجر:

 -قبل التطرق لتعريف حروف الجر يجدر اإلشارة إلى ق ية المصطلح وتغيرإ بين المدرستين
، فالمتتب  مثالا لكتابات نحاة الكوفة يقف على مصطلحات خاصة تختلف عن  -البصرة والكوفة 

حو، حتى إن القارئ قد يغفل عن بعض تلك المصطلحات أو تلك الموجودة في باقي كتب الن
راج  إلى رغبة العلماء في كل مدرسة بالتفرد  –تغير المصطلح  –تلتبس عليه، ولعل ذلك 

 بمصطلحات خاصة تكون سمة مميزة لهم.
وذلك ألنهم جردوا الحروف   ؛فمثالا يطل  الكوفيون على ) حروف المعاني( مصطلح األدوات

 وجعلوها أداة إليصال المعنى وأصبحت ) رموز مجردة ال تدل على معنى مستقل(من معانيها 

حروف المعاني عدة مصطلحات مثل  كما أطلقوا على ) حروف الجر( والتي هي جزء من ،(2)
حروف اإل افة( و ) حروف الصفات( و) حروف الخفض(. وسنأتي اآلن لتو يح سبب )

 .(3) اختيار كل واحد من تلك المصطلحات
، (4)ألنها ت يف معاني األفعال قبلها إلي األسماء بعدها؛سميت بذلك:  حروف اإل افة : أوالً 

 ،فلما  عفت األفعال عن الوصول إلى األسماء رفدت بحروف اإل افة فجعلت موصلة لها إليها
فقالوا:  عجبت من زيٍد،  ونظرت إلى عمرو، وخصص كل قبيل من هذإ األفعال ، بقبيل من 

ف وجعلت تلك الحروف جارة ولم تفض إلى األسماء النصب من األفعال قبله؛ ألنهم هذإ الحرو 

                                                 

 ،العلمية الكتب دار االستراباذي، الدين ر ي:  شرحه ، المالكي النحوي  عمر بن عثمان ، النحو في الكافية (1(
 .10/  1، 1985 بيروت،

، 2( مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو، مهدي المخزومي ، مطبعة مصطفى البابي، الحلبي، ط 2(
 .310، ص: 1958

 . 245، ص:1991، 1( دراسة في النحو الكوفي، أحمد ديرة، دار قتيبة، بيروت ، ط3(
 . 319/ 2الكافيه في النحو:)4(
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أرادوا الفصل بين الفعل الواصل بنفسه وبين الفعل الواصل بغيرإ؛ ليمتاز السبب األقوى من 
 .(1) السبب األ عف، كما جعلت جارة ليخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد الفعل القوي 

وألنها تعمل إعراب الجر  ألنها تجر معناها إليها ؛ض(: سميت بذلك) الخفحروف الجر :ثانياً 
وألن الحروف الجارة تجر  ؛(2)كما سميت بعض الحروف حروف الجزم وبع ها حروف النصب

الخفض  مةما بعدها من األسماء وتخف ها وعالما قبلها فتوصله إلى ما بعدها، كما أنها تجر 
(3) الكسرة

. 
إلى أسفل وتسمى حركته الكسرة، إذ المكسور يسق  ويهوي الى أسفل   والجر هو جر الفك األسفل

نزال لألسفل. (4)فسميت حركة اإلعراب جراا أو خف اا   فكالهما فيه خفض وا 
بين الرف           سطاا و بين االسم والفعل، والجر وق   اا ألنها تق  وسط؛وقيل إنما عملت الجر

 . (5)والنصب فأعطى الوس  األوس  
ة إلى ما ذكرإ ابن يعيش في شرحه عن تسميتها بحروف الجر وهو ما ذكر سابقاا  أنها باإل اف

 جعلت جارة ليخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد األفعال التي تصل بنفسها لالسم.
ألنها تق  صفات لما قبلها من ؛سماها الكوفيون حروف الصفات: :  حروف الصفات ثالثاً 

في االسم بعدها  ةألنها تحدث صف أو؛(6)األفعال إلى ما بعدهاالنكرات وهي متساوية في إيصال 
(7) كالظرفية والبع ية واالستعالء وغيرها من الصفات

. 
  معاني حروف الجر :

  (8)عدد ابن مالك حروف الجر في ألفيته فقال:
لـه مْن، وا   علىحتى، خال، حاشا، عدا، في، عن، ىـــــات حروف الجر وهي : ك

 
، واو، وتمذ منذ، رب، الال  ىــــــــــــــعلَّ، ومتـــــــا ، ولـــــــوال اف، والب     اـــــم، كيك

                                                 

، 1عة اإلعراب،عثمان بن جني، تحقي :حسن هنداوي،دار القلم، دمش ،ط،سرصنا8/7( شرح المفصل: 1(
 .  125،ص: 1،  1985

 .226، 18،ص: 1940( ينظر:حاشية الخ ري على ابن عقيل، محمد الدمياطي الخ ري، مطبعة الحلبي، 2(
 .203، ص:2حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية بن مالك ، دار إحياء الكتب العربية، مصر،       

 . 8/7( شرح المفصل: 3(
( اللباب في علل البناء واإلعراب، عبد هللا بن الحسين العكبري ، تحقي : غازي طليمات، دار الفكر، دمش ، 4)
 .352، ص1،  1995، 1ط
 .8( معاني الحروف، مارينا النجار:5(
 .7، ص: 2،   2003، 2، ط ( التطبي  النحوي، عبد المجيد مصطفى السيد، دار الحامد للنشر، األردن6(
 .2/203( حاشية الصبان: 7(
 .2/3( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 8(
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حروف الجر عشرون حرفاا كما عددها ابن مالك، ومن هذإ الحروف ما لفظه مشترك بين 
 الحرفية واالسمية مثل )الكاف، عن، على، مذ، منذ(.

ا ما هو مالزم للحرفية ال، عدا، حاشا(، ومنهمشترك بين الحرفية والفعلية مثل ) خ هلفظ ما ومنها
(1)باقي الحروف وهو

(2) كي( –متى –الزم للحرفية ثالثة حروف شاذة هي) لعل ومن الم،
 . 

 وهي:، ف المالزمة للحرفية و ر لحاأوال:  
 (كي  -متى  -لعل  -حتى –في   -الالم -رب  -التا   -الواو  -إلى  -من   -البا )

ف له معنى أصلي، وقد يتوس  في الحرف فيستعمل له معاٍن وكل حرف من تلك الحرو 
حرف الجر بمعنى حرف آخر هو مذهب الكوفيين الذين يرون جواز إنابة حرف  مجيءأخرى، و 

ألن التجوز  ؛ن ي منون الفعل معنى آخر يتعدى بالحرف المذكورو عن آخر، بينما البصري
ن جاء وحل ا ، لحرف محل آخر فهو من باب الشذوذعندهم يكون في الفعل وليس في الحرف، وا 

 ما سيتم تو يحه في مبحث الح . -إن شاء هللا -وهذا 
 :البا  المفردة حرف ألرهعة عشر معنى :حرف البا   .1

، وقد قسم اإللصاق (3)قيل وهو معنى ال يفارقها، فلهذا اقتصر عليه سيبويه ،اإللصا  -1
لصاق مجازي، فاإللصاق الحقيقي كــ ) أمسكت بزيد( وذلك إذا  إلى إلصاق حقيقي وا 

قب ت على شيء من جسمه أو ما يحبسه من يٍد أو ثوٍب ونحوإ، ولو قلت أمسكته 
، ومن ذلك اإلمساك، إمساك شهر 4)الحتمل ذلك، أو أن تكون منعته من التصرف
 رم ان والذي به نمتن  عن جمي  المفطرات.

، وقد سماها (5)ان يقرب من زيدأي  ألصقت مروري بمك ؛واإللصاق المجازي نحو )مررت بزيد(
 (6)مررت بزيٍد ، وما أشبهه بالكالم(  :فنحو ،باء الصفة : " وأما باء الصفةالنحاة بعض 

                                                 

 .554،ص: 200جام  الدروس العربية، مصطفى الغالييني، دار الحديث، القاهرة،ط  )1(
، 5وت، ط ( أو ح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد هللا جمال الدين بن هشام األنصاري، دار الجيل، بير 2(

 .3، ص :  2. :1979
( مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد هللا  بن هشام األنصاري،تحقي : محمد محي الدين عبد الحميد، دار 3(

 .101،ص: 1إحياء التراث العربي،     
 . 101/  1( مغني اللبيب:   4(
 .101/  1( مغني اللبيب:   5(
حمود حسني محمود، ومحمد حسن عواد، دار الفرقان، األردن، ط ( الحروف ، أبو الحسن المزني، تحقي : م6(
 .59،ص: 1983، 1
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 التعدية، وتسمى باء النقل أي اا، وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعوال منقول في  -2
 أي أذهبه. ؛(2) ﴾بك َّللا   ِبن وِرِهمْ ذكهك ﴿، ومنه قوله تعالى: 1) ذهب زيد(، ذهبت بزيد، وأذهبته 
نحو   -اسطة التي حصل بها الفعل أي الو  - (3)االستعانة، وهي الداخلة على آلة الفعل -3

فباء البسملة، ال يتأتي الفعل على  ،(4) بدأت عملي باسم هللا، فنجحت بتوفيقه :كتبت بالقلم، ونحو
لعلهم أرادوا التصاق اليد بالقلم أثناء  (6)ء اإللصاقوقد سماها البعض با .(5) الوجه األكمل اإل بها

 الكتابة، ولكننا نرجح المعنى األول؛ ألن الغالب على المعنى أن الكتابة تمت بوساطة القلم.
و  ،مات بالجوع :نحو ،السببية، وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل  -4

ْذنكا ِبذكنِبهِ ﴿: ، وقوله تعالى (7)ع رِّْفنا بفالن :نحو ْم  ِبمكا﴿ك ، وقوله تعالى: (8)﴾فك  الا أكخك يثكااكه  نكْقِضِهم مِ 
(9)﴾لكعنَّاه مْ 

.  
الكم   اْهِبطْ ﴿المصاحبة، نحو  -5  فالباء هنا بمعنى م .، (11)أي معه ؛(10)﴾ِبسك
واْ ﴿الظرفية، نحو  -6 م  َّللا   ِببكْدر  وكأكنت ْم أكِذلَّة  فكاتَّق  ك  رك ْد نكصك لكقك ونك  وك ر  ِإنَّا ﴿، و(12)﴾َّللا ك لكعكلَّ  ْم تكْشك 

ر   حك ْينكاه م ِبسك اِصًبا ِإالَّ آلك ل وط  نَّجَّ لكْيِهْم حك ْلنكا عك ، وفي سحر، فالباء بمعني (14)أي في بدر؛ (13﴾أكْرسك
 في.
 
 
 

                                                 

 .102/ 1( مغني اللبيب: 1(
 .17( البقرة : 2(
 .1/103، مغني اللبيب( 3(
 .555جام  الدروس العربية، )4(
 .103/ 1( مغني اللبيب:  5(
 .55( ينظر الحروف 6(
 .555( جام  الدروس العربية، 7)
 .40العنكبوت:  )8(
 .13(  المائدة: 9(
 .48هود:  )10(
 .103/ 1مغني اللبيب:  )11(
 .123آل عمران: )12(
 . 34القمر:  )13(
 .1/104(  مغني اللبيب :14)
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، وقد سماها البعض باء الِّعَوض، وهي تدل على (1)المقابلة، وهي الداخلة على األعواض  -7

 .(2) وخذ الدار بالفرس ،بعتك هذا بهذا:نحو ،شيء من شيء في مقابلة شيء آخر تعويض
كقول البدل، وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على اآلخر، بال عوض وال مقابلة،   -8

 .(4)أي بدلها ؛"(3)مالنعك  مر  ما يسرني بها ح   ):  -صلى هللا عليه وسلم -الرسول 
ِبيًرا﴿كقوله تعالى: المجاوزة، بمعنى عن ،  -9 اِجل  ﴿:  أي عنه، وقوله؛(5 ﴾فكاْسأكْل ِبِه خك أكلك سك سك

} اِنِهم﴿ ، وقوله(6)ِبعكذكاب  وكاِا   ِبأكْيمك  . ( 7)﴾يكْسعكى ن ور ه م بكْينك أكْيِديِهْم وك
ِه ِإلكْيتك ﴿:االستعالء،بمعنى على، نحو  -10 دِ   قنطار. على :أي؛ (8﴾مكْن ِإن تكْأمكْنه  ِبِقنطكار  ي ؤك
ا ِعبكاد  َّللاَِّ ﴿التبعيض، نحو قوله تعالي على أحد القولين للعلماء:  -11 ب  ِبهك ْيًنا يكْشرك أي ؛  (9)﴾عك
 . (10)منها 
وهي أصل حرفه، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معه، نحو أقسم باهلل لتفعلن، القسم،  -12

 . (11) بك ألفعلن :نحو ،ودخولها على ال مير
نك بكي﴿و الغاية، نح  -13 اكْد أكْحسك  .أي إليَّ  ؛(12)﴾وك
أي حسبك ما ؛ بحسبك ما فعلت :نحو ،أي في اإلعراب ؛التوكيد، وهي الزائدة لفظاا    -14

ِهيًدا﴿فعلت، وقوله تعالي:  فكى ِباّلل ِ شك  . (13)﴾كك
 
 

                                                 

 .1/104: مغني اللبيب )1(
 .556جام  الدروس العربية:  )2(
 .203، ص2،  2653صحيح البخاري، كتاب الشهادات، حديث رقم )3(
 .655جام  الدروس العربية ،)4(
 .59الفرقان : )5(
 .1المعار : )6(
 .12( الحديد:7(
 .75آل عمران: )8(
 6( اإلنسان : 9(
،     1989( ، 1( الف ة الم يئة في شرح الشذرة الذهبية، أحمد بن زيد، تحقي : عبد المنعم فائز، ط )10(

 .197د.م.ص:
 .104/ 1( مغني اللبيب، 11(
 100يوسف :)12(
 43الرعد:  )13(
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 :وله ثمانية معان   (مـــن) .2
تَّى ت ن﴿، نحو قوله تعالى التبعيض  -1 وْا ِممَّا ت ِحبُّونك لكن تكنكال وْا اْلِبرَّ حك وقد قرأ عبد هللا بن  ،(1﴾ِفق 

 . (2) مسعود )بعض ما تحبون( ومن ذلك صح وقوع بعض بدالا منها
انك الَِّذي أكْسرك  ِبعكْبِدِه لكْياًل ﴿، فالمكانية كقوله تعالى : (3)والزمانية المكانيةابتداء الغاية  -2 ْبحك س 

ركاِم ِإلكى اْلمكسْ  ىمِ نك اْلمكْسِجِد اْلحك لكى ﴿والزمانية كقوله تعالى :  (4)﴾ِجِد األكْاصك سك عك لَّمكْسِجد  أ سِ 
ِل يوم  .(5)﴾التَّْقوك  ِمْن أكوَّ

وترد أي اا البتداء الغاية في األحداث واألشخاص، فاألول كقولك: عجبت من إقدامك على 
 (6)والثاني كقولك: رأيت من زهير ما أحب. هذا العمل،

ْجسك ِمنك اأْلكْوثكانِ ﴿عالى: نحو قوله ت ،بيان الجنس -3 ويعرف ذلك بصحة ، (7)﴾فكاْجتكِنب وا الرِ 
اِورك ِمن ذكهكب  ﴿وكذلك، األخبار بما بعدها عما قبلها، حيث الرجس هي األوثان ، (8)﴾ِمْن أكسك

 .(9)حيث األساور ذهب
ا نكا ِمن بكِشير  ما ﴿أي في اإلعراب، كقوله تعالى:  ؛كيد: وهي الزائدة لفظاا التأ -4  . (10)﴾جك
ْنيكا ِمنك اآلِخركةِ ﴿ل: كقوله تعالى:  البد -5 يكاِة الدُّ ِضيت م ِباْلحك لكْو ﴿أي بدلها، وقوله :  ؛(11)﴾أكرك وك

ًة ِفي اأْلكْرِض يكْخل ف ونك  ِجكك م مَّالك عكْلنكا ِمنك  ا  لكجك  . (13)أي بدلكم  ؛(12)﴾نكشك

 

                                                 

 92 ( آل عمران: 1(
 .201( الف ة الم يئة، شرح الشذرة الذهبية ،  2(
 .201المصدر الساب  ، )3(
 1اإلسراء:  )4(
 108 التوبة: )5(
 .557جام  الدروس العربية،  )6)
 30الحج:  )7(
 33فاطر:  )8(
 .201الف ة الم يئة، )9(
 19( المائدة : 10(
 38( التوبة: 11(
 60(  الزخرف: 12(
 .558الف ة الم يئة ،  )13(
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وا ِمنك اأْلكْرضِ ﴿نحو قوله تعالى:، الظرفية -6 لكق  ِة ِمن يكْوِم ﴿،(1)﴾مكاذكا خك الك ِإذكا ن وِدي ِللصَّ
م عكةِ   . (3)أي في يوم الجمعة؛ (2)﴾اْلج 

اِتِهْم أ ْغِرا وا﴿التعليل، كقوله تعالى:   -7 ِطيجك  .(5)أي ألجل خطاياهم ؛ (4)﴾ِممَّا خك
اِسيكِة ا ل وه ه م مِ ن ِذْكِر َّللاَّ ﴿: ، كقوله تعالى(6)معنى عن  -8 ْيل  لِ ْلقك  . (7)﴾فكوك
: له ( و إلى) .3  أرهعة معان 

يكامك ِإلكى الَّلْيلِ ﴿، نحو (8)أي انتهاء غاية الزمان والمكان ؛االنتهاء  -1 وهذا  ،(9)﴾ث مَّ أكِتمُّوْا الصِ 
ركاِم ِإلكى اْلمكْسِجِد ﴿فنحو قوله تعالى:   (10)على األول، أما الثاني منك اْلمكْسِجِد اْلحك

ى رغبت إلى "ألحداث، فاألول نحو:ي األشخاص واأي اا النتهاء الغاية ف، (11)﴾األكْاصك
 . (13) والثاني نحو: صل بالتقوى إلى ر ا هللا، (12) "هللا

وأما ما بعدها فجائز أن يكون داخالا جزء منه أو كله فيما قبله، وجائز أن يكون غير داخل 
 ديحدخول كثر عدم ن األأوالقرينة هي التي تحدد دخول ما بعدها فيما قبلها من عدمه م  

اشتريت من هذا الو   إلى غير ذلك، فالمو عان ال فإذا قلت :  واالنتهاء في المحدود، االبتداء
 .(14) يدخالن ظاهراا في الشراء

                                                 

 40( فاطر :1(
 9الجمعة :   )2(
 .202( الف ة الم يئة، 3(
 25( نوح :  4(
 203( الف ة الم يئة ،  5(
 .557( جام  الدروس العربية، 6(
 22الزمر: )7(
 .4/271( شرح الر ي على الكافية، 8(
 187البقرة :  )9(
 .559جام  الدروس العربية )10(
 1اإلسراء:  )11(
 .8/14شرح المفصل  )12(
 .559لمرج  الساب ، ( ا13(
 271/ 4شرح الر ى على الكافية ،  )14(
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اِري ِإلكى َّللا ِ ﴿أي : معنى )م ( كقوله تعالى: ؛المصاحبة -2 ، وقوله (2)أي معه؛ (1)﴾مكْن أكنصك
ْم ِإلكى أكْموكاِل  مْ ﴿تعالى:   مجيءأي م  أموالكم. وكما أسلفت ف  ؛(3)﴾وكالك تكْأ  ل وْا أكْموكالكه 

حرف الجر بمعنى آخر هو مذهب أهل الكوفة أما البصريون في منون الفعل م  آخر 
ين اف في نصرتي  نْ : مِّ (على)يتعدى بالحرف المذكور فمثالا في اآلية األولى خرجت 
 إلى هللا، والثانية خرجت على : ت موها إلى أموالكم.

ألنها تبين أن مصحوبها فاعل لما قبلها، وهى التي  تق   ؛مبينةمعنى عند، وتسمى ال  -3
بِ  ﴿بعد ما يفيد حباا أو بغ اا من فعل أو تعجب أو أسم تف يل، كقوله تعالى:  اكالك رك

بُّ ِإلكيَّ ِممَّا ْجن  أكحك  .(5)أي أحب عندي ؛(4) ﴾يكْدع ونكِني ِإلكْيهِ  السِ 
أي ؛ أى لك، وقيل النتهاء الغاية ؛(6)﴾ْمر  ِإلكْيتِ وكاأْلك ﴿مرادفة الالم، نحو قوله تعالى :   -4

 ( 7)منته إليك.
وقوله تعالى : ، (8)﴾والفجر، وليال عشر﴿تكونان للقسم، كقوله تعالى :  الواو والتا : .4

نَّ أكْصنكامكك م﴿ كِكيدك تكاّللَِّ ألك ، والتاء ال تدخل إال على لفظ الجاللة والواو تدخل على كل  (9)﴾وك
 )10)قسم بهم
  (.فمن التقليل قول  الشاعر:11تكون للتقليل والتكثير، والقرينة هي التي تعين المراد)رب:   .5

ـــــــــــــــه أب   ، ولـــــــــــــــيس ل بَّ مولـــــــــــــــود   أال ر 

 .(12)أبــــــــــــوان ه  لــــــــــــدْ لــــــــــــم يك  وذي ولــــــــــــد    
   

                                                 

 52( آل عمران: 1(
 559،جام  الدروس العربية )2(
 2النساء :  )3(
 33( يوسف :  4(
 .560جام  الدروس العربية:  )5(
 33( النمل: 6(
 .75/ 1( مغنى اللبيب: 7(
 . 1،2(  الفجر: 8(
 57( األنبياء: 9(
 .569جام  الدروس العربية: )10(
 .570جام  الدروس العربية: )11(
،حاشية 332،ص: 2، لم أقف على قائل البيت، ينظر في خزانة االدب  :135/ 1مغني اللبيب:  )12(

 .1/364،االصول في النحو : 2/6الخ ري 
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ر ومن التكثير الحديث الشريف: ) ويقال:  )ر بَّ ،  ،(1)(في اآلخرةعارية   بَّ كاسية  في الدنيايا  
بَّة، ور  وقد  .وهي كافة لها عن العمل ،زائدة للتوكيد (ما)ب ما، وربَّتما( والتاء زائدة لتأنيث الكلمة وور 
ان وْا م ْسِلِمينك ﴿الباء كقوله تعالى: ( 2)تخفف وْا لكْو كك فكر  دُّ الَِّذينك كك هكمكا يكوك وتختص بأربعة  ،(3) ﴾رُّ
ال تدخل إال على نكرة، والثالث: أنه ال  أنها :أنها ال تق  في صدر الكالم ، والثاني: األولأشياء: 

والراب  :  ،رب عبد ملكته: كرة الذي دخلت عليه حتى يوصف مثليجوز االقتصار على االسم الن
 .(4) أنها ت مر بعد الواو والفاء فتجر االسم م مرة

 (5):معانيهامن الالم و  .6
مك الى:أال وهي الداخلة بين ذاتين، ومصحوب ها  َيْملِّك، كقوله تع ،الملك -1 وكاِت ﴿ّللَِّ مكا ِفي السَّ

 . (6)﴾وكاأْلكْرضِ 
_ وهي الداخلة بين معنى وذات االختصاص، وتسمى الم االختصاص والم االستحقاق،  -2

 الحمد هلل. :نحو
شبه الملك، وتسمى الم  النسبة وهى الداخلة بين ذاتين، ومصحوبها ال يملك نحو: اللجام   -3

 .للفرس
من فعل تعجب ألنها تبين أن مصحوبها مفعول  لما قبلها  ؛ة(نيبالتبيين،  وتسمى )الالم الم -4

ذا  فتكون أنت ،خالد أحب لي من سعيدٍ سم تف يل نحو: اأو   المحبوب وهو المحب، وا 
خالد أحب لى من سعيٍد فتكون أنت المحبوب وهو المحب، كقوله تعالي:  :أردت العكس قلت

بُّ ِإلكيَّ ﴿ ْجن  أكحك بِ  السِ   .(7)﴾اكالك رك
مك بكْينك النَّاِس ِبمكا أكركاتك ﴿التعليل والسببية، كقوله تعالى:   -5 قِ  ِلتكْحك  ِإنَّا أكنزكْلنكا ِإلكْيتك اْلِ تكابك ِباْلحك

 .(8)﴾َّللا  
 التوكيد، وهي الزائدة في اإلعراب لمجرد التوكيد، نحو : يا بؤس للحرب. -6

                                                 

 .1127صحيح البخاري، كتاب الصالة، حديث رقم  )1(
 .570جام  الدروس العربية :  )2(
 2الحجر : )3(
ة اإلعراب، ألبي محمد  القاسم بن على الحريري البصري ، تحقي : بركات هبود، المكتبة شرح ملح )4(

 .132، ص:1997، 1العصرية، بيروت ط 
 .566جام  الدروس العربية:  )5(
 . 26لقمان :  )6(
 . 33( يوسف : 7(
 . 105( النساء: 8(
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خير، أو بكونه غير فعل، فاألول التنويه، وهي التي ي جاء بها زائدة لتقوية عامل  عف بالتأ -7
هِ ِهْم يكْرهكب ونك ﴿كقوله تعالى: اًا لِ مكا مكعكه مْ ﴿والثاني كقوله سبحانه: ، (1)﴾لِ لَِّذينك ه ْم ِلرك دِ   (2)﴾ مصك

. 
االستغاثة، وتستعمل مفتوحة م  المستغاث، ومكسورة م  المستغاث له، نحو : يا َلخالٍد   -8

 لبكر.
وتستعمل في  ،نحو: يا لَلفرح ،عد) يا( في نداء المتعجَّب منهالتعجب، وتستعمل مفتوحة ب -9

 نحو: لِلِّ   َدرُّإ  رجالا. ،غير النداء مكسورة
الصيرورة، وتسمى الم العاقبة أو المآل، وهى التي تدل على أن ما بعدها يكون عاقبة  -10

كن ألجل ما علة في حصوله، وتخالف الم التعليل في أن ما قبلها لم يو  لما قبلها ونتيجة له،
زكًنا﴿  :بعدها، كقوله تعالى حك واا وك ْم عكد  ونك لكه  طكه  آل  ِفْرعكْونك ِليكك   .(3)﴾فكاْلتكقك

 أي مرت عليه سنة. ؛نحو : هذا الغالم لسنة، الوقت، وتسمى الم الوقت والم التاريخ -11
 وتأتي الالم بمعنى حروف أخرى: -12

ل  ﴿معنى إلى، وتدل على انتهاء الغاية، كقوله تعالى:  -أ لٌّ يكْجِري ألكجك ك 
ماى  أى اليه.؛(4)﴾مُّسك

ًدا﴿كقوله تعالى:  معنى على، وتدل على االستعالء، -ب جَّ ونك ِلألكْذاكاِن س   ؛(5)﴾يكِخرُّ
ألنها أقرب ما يكون من الوجه إلى األرض عند ؛أي على وجوههم وذكر الذقن 

 السجود.
نكضك   اْلمكوكاِزينك اْلِقسْ ﴿معنى في،  كقوله تعالى  -ت  ه.أي في ؛ (6﴾طك ِليكْوِم اْلِقيكامكةِ وك

 (7) معاني ) في(: .7

                                                 

 154( األعراف: 1(
 .91(  البقرة: 2)
 8( القصص: 3(
 2الرعد : )4(
  107(اإلسراء: 5(
 47( األنبياء: 6(
 .204( الف ة الم يئة في شرح الشذرة الذهبية: 7(
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 ،، والمكان(1)﴾ِفي ِستَِّة أكيَّام  ﴿: نحو قوله تعالى ،الظرفية، وهي أشهر معانيها، للزمان -1
فكاِت آِمن ونك ﴿نحو قوله تعالى:   . (2)﴾وكه ْم ِفي اْلغ ر 

ْذت مْ ﴿نحو قوله تعالى:  ،السببية -2 ْم ِفيمكا أكخك ك   . أخذتمأي بسبب ما ؛ (3)﴾لكمكسَّ
تكاع  ﴿وهي الواقعة بين مف ول ساب  وفا ل الح ، كقوله  تعالى : ، المقايسة -3 فكمكا مك

ْنيكا ِفي اآلِخركِة ِإالَّ اكِليل   يكاِة الدُّ  . (5)أى بالقياس على اآلخرة  ؛(4)﴾اْلحك
 قد ترد بمعاني حروف أخرى:  -4

لكْت اكالك ادْ ﴿المصاحبة بمعنى م ، نحو قوله تعالى:  -أ ل وْا ِفي أ مكم  اكْد خك أي م   ؛(6)﴾خ 
 أمم.

ذ وِع النَّْخلِ ﴿االستعالء بمعنى على، نحو قوله تعالى:  -ب ْم ِفي ج  لِ بكنَّك  أي ؛ (7)﴾وكألك صك
 عليها.

 ( 8:)بمعنى باء اإللصاق، كقول الشاعر -ت

ـــــــرْ يك وك  ـــــــومك  ب  كك ـــــــر   ي ـــــــا فـــــــوارس   وعِ ال  من

(9)وال لـــــــى رِ بــــــاهِ األ نِ ْعـــــــبصــــــيرون فــــــي طك   
 

   
ْم ِفي أكْفوكاِهِهمْ ﴿كقوله تعالى: ، معنى إلى -ث وْا أكْيِديكه  دُّ  .(11)أي إلى أفواههم ؛(10)﴾فكرك

 
 

                                                 

 .54( األعراف: 1(
 .37( سبأ: 2(
  .68( االنفال:3(
 .38التوبة: )4(
 .564جام  الدروس العربية: )5(
 .38األعراف: )6(
 .71( ص: 7(
،خزانة  251ر  البيت في: الجنى الداني . وينظ2000.،دار الكتب العلمية ،بيروت ،27زيد الخيل ديوانه )8(

 . 9/493االدب 
 .279/ 4، شرح الر ي على الكافية 1/169مغني اللبيب )9(
 .9ابراهيم: )10(
 .565جام  الدروس العربية:  )11(
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ْجرِ ﴿لالنتهاء كإلى، كقوله تعالى:   (1) :معاني حتى .8 تَّى مكْطلكِ  اْلفك م  ِهيك حك الك ، وقد يدخل (2)﴾سك
وقد يكون غير داخل  ،ما بعدها فيما قبلها نحو: بذلت مالي في سبيل أمتي، وحتى آخر درهم

ْجرِ ﴿كقوله تعالى: ِد ِمنك اْلفك ْيِط األكْسوك ْيط  األكْبيكض  ِمنك اْلخك تَّى يكتكبكيَّنك لك  م  اْلخك ه وْا حك ل وْا وكاْشرك ك   وك
 ،فالصائم ال يباح له األكل متى بدأ الفجر، فاألول نحو: سرت ليلة أمس إلى آخرها  (3)﴾

 والثالث نحو: سرت النهار إلى العصر . ،جروالثاني نحو: سهرت الليلة إلى الف

سرت ليلة أمس حتى : والتجر )حتى( إال ما كان آخراا لما قبله أو متصالا بآخرإ، فاألول نحو
ْجرِ ﴿والثاني كقوله تعالى:  ،آخرها تَّى مكْطلكِ  اْلفك م  ِهيك حك الك ، وال تجر ما لم يكن آخراا وال (4)﴾سك

 ة حتى نصفها.سرت الليل: فال تقال متصالا به،
 أي لتفوز. ؛ات  هللا حتى تفوز بر اإنحو: وقد تأتي حتى للتعليل بمعنى الالم، -
وأرى أن هذا المو   راج  أي اا إلى انتهاء الغاية حيث إن الفوز بر ا هللا هو منتهى تقوى  -

 هللا.
 كي( –لعل  –الحروف الشاذة: )متى  .9
بع هم : ) أخرجها  قالتدائية حيث االب (من)وهي بمعنى  ،: حرف جر في لغة ه َذيل متى -أ

 . (6)ج خضر لهن نجيججمتى ل: (5)متى كمه(، وقال
ثبات ولهم في المها اإل، (7)ولعل هللا فضل م علينا:  كقولناهي حرف في لغة عقيل، لعل:   -ب

 .(8)والحذف وفي  الثانية الفتح والكسر 

                                                 

 .  560وينظر :جام  الدروس العربية،  ،(165 -160الجنى الداني في حروف المعاني، ))1(
 . 5( القدر: 2(
 .718البقرة: )3(
 5القدر: )4(
( أو ح المسالك إلى ألفية  ابن مالك؛ عبد هللا جمال الدين بن هشام األنصاري، دار الجيل، بيروت: 5(
 .   8،ص:3، 5،1979ط
، االشباإ 201،االزهية 2/6البيت ألبي ذؤيب الهذلي ، ينظر شرح ابن عقيل على ألفية  ابن مالك :  )6)

 85/ 2،الخصائص : 4/287والنظائر
 متى لجج خ ر لهن نئيج.             والبيت كامالا:     شربن بماء البحر ثم ترفعت         

 ، 584، الجنى الداني : 2/284، شرح االشموني 2/5شرح ابن عقيل  )7(
 بشيء  أن أمكم شريم.                  والبيت كامالا : لعل هللا ف لكم علينا  
 .3/8أو ح المسالك: )8(
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 تجر ثالثة:  كي:  - 
 ا عن الشخ: ) كيمة(.) ما( االستفهامية، يقولون إذا سألو  حدها:أ

 .(1) كقوله )كيما ي ر وينف ()ما( المصدرية وصلتها  الثاني:
 .(2))أن( المصدرية وصلتها نحو: )جئت كي تكرمني( الثالث:

 

 الحروف المشتركة بين الحرفية واالسمية:  :ثانياً 
 (3)أسماء الزمان ولهما المعاني التالية: يجران  ) مذ، منذ( -1

مثل: ما رأيته مذ يوم الجمعة ، أو منذ يوم  ،(ا ي فهما بمعنى )منفي سياق الم إذا كانا -أ
 أي من يوم الجمعة. ؛الجمعة

أي  ؛مثل: ما رأيته مذ يومنا، أو منذ يومنا ،إذا كان في سياق الحا ر فهما بمعنى ) في(  -ب
 في يومنا.

لى ( -  ن، أو منذ ما رأيته مذ يومي :مثل ،إذا  كان المجرور بهما نكرة كانا بمعنى ) من وا 
 أي ما رأيته من ابتداء هذإ المدة إلى انتهائها. ؛يومين
 ( 4): معاني ال اف -2

ْي   ﴿كقوله تعالى: ،وهي الزائدة في اإلعرابالتوكيد: -أ ِمْثِلِه شك أي ليس مثل  ؛(5)﴾لكْيسك كك
 .شيء

 :قد تأتي بمعاني حروف أخرى  -ب

 . أي : كن ثابتاا على ما أنت ؛كن كما أنت :نحو (،معنى )على (1

                                                 

 . 262، الجنى الداني  283/ 2،شرح االشموني :182/ 1اللبيب:  ينظر مغني)1(
يراد الفتى كما ي ر وينف . ، وفي حاشية                  والبيت كامالا  : إذا أنت لم تنف  ف ر فإنما  

 : يرجى الفتى كيما ي ر وينف . 226/ 1الخ ري 
 .3/12أو ح المسالك: )2(
للم  البهية في قواعد اللغة العربية، محمد عوض هللا، مطبعة دار االرقم ، وا233/ 1( ينظر حاشية الخ ري: 3(

 .462، ص:1999، 1بغزة ، ط 
 .565جام  الدروس العربية:  )4(
  11(الشورى: 5)
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ا  مْ  ك و﴿كقوله تعالى:  ،معنى الالم تفيد التعليل (2 مكا هكدك وه  كك ر  أي  ؛(1) ﴾اْذك 
 لهدايته لكم.

 (2))على(:معاني  -3
 فيها نحو : على األسد. ،التشبيه: وهو  األصل -أ
ا ﴿كقوله تعالى:  .فاألول ،االستعالء وهو أصل معناها سواء كان حقيقة أو مجازاا  -ب لكْيهك وكعك

ْلِت ت حْ  لكى اْلف  لكى بكْعض  ﴿ نحو قوله تعالى: ،أو مجازاا ، (3) ﴾مكل ونك وكعك ْم عك ه  ْلنكا بكْعضك  ﴾فكضَّ
(4). 

 على أنه ال ييأس من رحمة هللا. ،كقولك : فالن ال يدخل الجنة لسوء طبعه ،االستدراك - 
 حروف أخرى:  يتأتي بمعان -د

ْفلكة  ﴿: كقوله تعالى:  (في)معنى  .1 لكى ِحيِن غك ِدينكةك عك لك اْلمك خك دك  .(5) ﴾وك
 : كقول الشاعر: (عن)معنى   .2

 (6)ذا رضيت على بنو اشير        لعمر هللا أعجبني رضاهاإ
لكعكلَّ  ْم ﴿  : كقوله تعالى، للتعليل (الالم) معنى -  .3 ا  ْم وك لكى مكا هكدك وْا َّللا ك عك ِلت  كبِ ر  وك

ونك  ر   .(7) ﴾تكْشك 
بِ هِ ﴿: ( كقوله تعالىم )معنى  .4 لكى ح   . (8) ﴾وكآتكى اْلمكالك عك
لكى النَّاِس يكْستكْوف ونك ﴿كقوله تعالى:  (،من)معنى  .5  .(9) ﴾الَِّذينك ِإذكا اْ تكال وْا عك

 
                                                 

 198البقرة:  ( 1)
 .562جام  الدروس العربية: )2(
 .22(  المؤمنون: 3)
 .253(  البقرة: 4)
 .15(  القصص: 5)
ال عقيلي : القحيف بن خمير بن سليم العقيلي، شاعر كوفي ، جعله ابن سالم في الطبقة  ( البيت للق حْيف 6(

 (. 191/ 5م، جم  شعرإ في ديوان صغير، )األعالم 747 –ه 120العاشرة من شعراء اإلسالم توفي نحو 
 .179/ 2، أدب الكاتب: 143/ 2، ومغني اللبيب: 311/ 2، والخصائص :233ينظر :  رائر الشعر: 

 .185البقرة:  )7(
 .177البقرة:  )8(
 .2( المطففين: 9(
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ق  ﴿كقوله:  (،الباء)معنى  .6 لكى َّللا ِ ِإالَّ اْلحك لكى أكن الَّ أكا ولك عك ِقيق  عك   .(1) ﴾حك
 ( 2): (عن)معاني  -4

 عن األمر.رغبت و  ،سرت عن البلد :نحو ،وهو أصلها ،المجاوزة والبعد -أ
ْيجًا﴾ كقوله تعالى: ،البدل -ب وْا يكْومًا الَّ تكْجِزي نكْفس  عكن نَّْفس  شك  أى بدل النفس.؛ (3)﴿وكاتَّق 
ِتنكا عكن اكْوِلتك﴾كقوله تعالى ،التعليل -  مكا نكْحن  ِبتكاِرِكي آِلهك  .أي من أجل قولك ؛(4) : ﴿وك
 : (5) حروف أخرى  يوقد تأتي بمعان -د
ل  عكن نَّْفِسهِ الىكقوله تع (،على)معنى  -ه ْل فكِإنَّمكا يكْبخك مكن يكْبخك  .(6) ﴾: ﴿وك

 
 . (7) ﴿وكه وك الَِّذي يكْقبكل  التَّْوبكةك عكْن ِعبكاِدِه﴾كقوله تعالى :  (،من)معنى  -و

 : (8)عدا(  -خال –حاشا مشتركة بين الحرفية والفعلية : )الحروف ال:ثالثًا 
وهي حروف جر لالستثناء إن  ،م يسبقها )ما(حرف جر إذا لأو  ،(هى أفعال إذا سبقها )ما -

 جاء االسم بعدها مجروراا ولم تسبقها )ما( نحو: 
 أقبل التالميذ عدا محمٍد.  -
 كذب الرجال  حاشا أحمٍد.  -
 فشل الطالب خال حسٍن. -

 
 

 الثانيالمبحث 
                                                 

 .105األعراف:)1(
 .1/232، وحاشية الخ ري: 2/25( شرح ابن عقيل :2(
 .48( البقرة: 3(
 .53( هود: 4(
ينظر األزهية في )علم الحروف(، على بن محمد النحوي الهروي، تحقي  : عبد المعين الملوحي، مطبوعات       )5(

 .287، ص: 1993عربية، دمش ، مجم  اللغة ال
 .38( محمد : 6(
 .25( الشورى: 7(
 .286، ص: 1987، 1المدخل النحوي، بهاء الدين بوخدود، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ط )8(
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 التضمين لغة: 

لك  من، ال اد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه، ومن ذ -
 .(1)قولهم:   منت الشيء، إذا جعلته في وعائه

له، ويقال:  منت  وال مين الكفيل، َ مِّن الشيء وبه َ ْمناا و ماناا: كفل به، و منه إياإ:  كفَّ
 .(3)ألنه إذا  منه فقد استوعب ذمته؛(2)الشيء أ منه  مانَا فأنا  امن وهو م مون 

يفهم من   يقال:   ،وفهمت (4)أي:  داللته ومراميه ؛من كالمه كذاوال من: باطن الشيء وداخله،  
 .(5)أي: ما اشتمل عليه وكان في  منه ؛ما ت منه كتابك

ــمَنه عنــي ْمت ــه فالتزمــه ؛و ــمنته الشــيء ت ــميناا فت َّ ، وت ــامنوا: التــزم كــل مــنهم أن (6)أي: غرَّ
 .(7)يؤدي عن اآلخر ما يقصر عن أدائه
مة  من والتـي منهـا ت ـمين نجـد أن فـي كـل منهـا مـا يـدل ولو تأملنا المعاني اللغوية السابقة لكل

على التخفـي واالسـتتار واشـتمال الظـاهر علـى ذلـك المخفـي أو داللتـه عليـه، وهـذإ المعـاني تعتبـر 
 هي نقطة االنطالق للتعريف االصطالحي للت مين النحوي.

 التضمين اصطالحا: 
رع اللغــة الــذي ورد فيــه لــذلك قبــل الت ــمين مصــطلح واســ ، وقــد اختلفــت أنواعــه وداللتــه بحســب فــ

 عرض التعريف االصطالحي للت مين النحوي، سنعر  على أنواع الت مين األخرى. 

 

 أنواع التضمين:
                                                 

، 2002، 1(  مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي،تحقي  : عبد السالم هارون، دار إحياء التراث العربي ،ط1)
 .292، ص  3  
( لسان العرب،محمد بن منظور المصري ،تحقي  :عبد هللا علي الكبير وآخرون ،دار المعارف، القاهرة ،د.ط، 2)

 .2613،ص4 ) من(، د.ت ،
 .292(  مقاييس اللغة، ص: 3)
،ص 1،  1998، 1(  المعجم الوسي ، إبراهيم مصطفي وآخرون، دار الدعوة للطباعة والنشر، استانبول، ط4)

545  . 
الصحاح؛ تا  اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن  حماد الجوهري، تحقي  :  أحمد عبد الغفور عطار، (  5)

 .2156 -2155، ص 6،   1984دار العلم للماليين، بيروت،
 .35/333 :) من(،(  تا  العروس 6)
 .544(  المعجم الوسي : 7)
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 التضمين البديعي: -أ

أن ي من الشاعر شعرإ شيئاا من شعر غيرإ م  التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراا عند   
 :(1)من هذا الت مين قول الحريري  البلغاء ودون التنبيه عليه إن كان مشهوراا، و

 بيعــــــــــي عنــــــــــدك  علــــــــــى أنــــــــــي سأنشــــــــــد  

 .(2)أضـــــــــــاعوا  فتـــــــــــىً  أضـــــــــــاعوني وأيُّ   
   

 هو: (3)وهذا الشطر األخير للعرجي
ـــــــــــــــىً  وني وأيُّ أضـــــــــــــــاع    أضـــــــــــــــاعوا فت

 .(4)رِ ْغــــــــــــثك  وســــــــــــدادِ  كريهــــــــــــة   ليــــــــــــوِم  
   

لى أنه سيذكر شيئاا .فكلمة سأنشد هنا دلت ع(5)وقد نبه الحريري على الت مين بقوله:  سأنشد
مما يحفظ في ذاكرته و ليس من تأليفه ولو أنه لم ينوإ على أخذإ الشطر من غيرإ العتبر ذلك 
من باب السرقة. خاصة إن لم يكن ذلك البيت مشهوراا، واستغل الشاعر هذا ليدرجه في شعرإ 

 ويظهرإ من تأليفه. 

م الت ـــمين، ومـــنهم ابـــن  ومـــن العلمـــاء مـــن جمـــ  بـــين الت ـــمين واالقتبـــاس تحـــت مفهـــو   
حيــث أطلــ  علــى األخــذ مــن القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف ت ــميناا ، ووصــفه  (6)األثيــر

 بأنه  ت ميٌن حسن وقسم الت مين الحسن إلى قسمين : كلي وجزئي.

 

                                                 

( 646(ه،وتوفي )590ب شاعر، طبيب، ولد في )(  عبد هللا بن القاسم اللخمي األشبيلي الحريري، مؤرخ ،أدي1)
 (.4/114، األعالم 270/ 2ه من مولفاته : الدرر والفوائد. )معجم المؤلفين 

،ومختصر المعاني ، سعد الدين التفتازاني، 384/ 1ينظر: اإلي اح في علوم البالغة، للخطيب القزويني: (  2)
226 . 

رجي، من شعراء قريش الذين اشتهروا بالغزل والنسب، عاش إلى بن عمر بن عثمان بن عفان الع (  عبد هللا3)
 (.2/265ه، من أثارإ ديوان شعر.)معجم المؤلفين  120سنة 
،تا  العروس للزبيدي:  3/1969، لسان العرب البن منظور:66/ 3( مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي:4)
6/96 . 
)د.ت(، 1ار القلم، دمش  ، ط الرحمن حنبكة الميداني، د (البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد5)

 .865، ص1،  1996
(  نصر هللا بن محمد الشيباني الجزري، أبو الفتح المعروف بابن االثير الكاتب، من العلماء الكتاب، ولد في 6)

األعيان  وفياتجزيرة ابن عمر وتوفي في بغداد، من مصنفاته : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،) 
5/389). 
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فالت ــمين الكلـــي هــو أن تـــذكر اآليــة والخبـــر بجملتهمــا، وأمـــا الت ــمين الجزئـــي فهـــو أن 
(1)والخبر  في  من كالم فيكون جزءاا منه تدر  بعض اآلية

 . 
ألنــه أبــين مــن أن  ؛ولــم يــر ابــن األثيــر  ــرورة للتنبيــه علــى مــا  ــمن مــن القــرآن الكــريم

 وألن أحداا ال يستطي  أن يأتي بمثله. ؛يحتا  إلى بيان

ومن أمثلة االقتباس في النثر قول الحريري: "فلم يكن إال كلمح البصر أو هو أقرب حتى 
ّللِ ِ ﴿مأخوذ من قوله تعالى ، فقوله،(2)فأغرب"أنشد  مك  وك ا وكاألكْرضِ  وكاتِ غكْيب  السَّ مك اعكةِ  أكْمر   وك  ِإالَّ  السَّ
لكْمحِ  ِر أكوْ  كك ب   ه وك  اْلبكصك  .(3)﴾أكْارك

 الشعر قول أبي القاسم بن الحسن الكاتبي: منومثال عليه 
ــــــــ ــــــــى هجرِ  عــــــــتك مك زْ أك  تك إن كْن  هــــــــاعل

ـــــرِ    ْرم )ف مـــــن غي ـــــل( صـــــبر  مـــــا ج   جمي

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا غيكرن ـــــــــــــــــْدلتك بن ن تب   وا 

ــــــــــــونِ  نا هللا  فحســــــــــــب     ــــــــــــل مك ْع (4)الوكي
 

   
: فنجــــد فــــي البيتــــين مقتــــبس مــــن القــــرآن، األول )صــــبٌر جميــــل( مــــأخوذ مــــن قولــــه تعــــالى

وا﴿ آؤ  جك لكى وك م   عك ِذب   اكِميِصِه ِبدك لكْت  بكـلْ  اكالك  كك ـوَّ مْ  لك  ـمْ  سك ـك  ـْبر   أكْمـًرا أكنف س  ِميـل  وك  فكصك  َّللاَّ  اْلم ْسـتكعكان  جك
لكى ا عك  .(5) ﴾تكِصف ونك  مك

ـم   اكـالك  الَّـِذينك ﴿والثـاني مقتـبس مـن قولـه تعـالى :  مكع ـواْ  اكـدْ  النَّـاسك  ِإنَّ  النَّـاس   لكه   لك  ـمْ  جك
ه مْ  ْوه ْم فكزكادك اناً  فكاْخشك اكال واْ  ِإيمك ْسب نكا وك ِنْعمك  حك ِكيل   َّللاَّ  وك  .(6) ﴾اْلوك

قتبس مــن القــرآن حتــى ولــو لــم ينــوإ إليــه فهــو معــروف مشــهور ومعجــز وكمــا نالحــظ فــالم
 بلفظه.

وتكمن فائدة الت مين في أنه يزيد المعنى و وحاا ويؤكدإ، حيث يرى ابن األثيـر أن المعنـى قبـل 
، وهنـــاك مـــن يفـــرق بـــين الت ـــمين و (7)الت ــمين يكـــون تامـــاا وبالت ـــمين يـــزداد تو ـــيحاا وتوكيـــداا 

تباس على ما أخذ من القرآن الكريم والحديث الشريف،  والت ـمين علـى مـا االقتباس، فيقصر االق
أخــذ مــن أشــعار العــرب وكالمهــم مــ  التنويــه عليــه إن لــم يكــن مشــهوراا.  والــرأي األول فــي نظرنــا 

                                                 

 .20، ص: 2001، دار الشروق، 1(  الت مين في العربية، أحمد حسن حامد، ط1)
 .25(  الت مين في العربية ص : 2)
 .77(  النحل: 3)
 .225، تنظر األبيات في مختصر المعاني: 25(  الت مين في العربية:4)
 .18(  يوسف،: 5)
 .173( آل عمران: 6)
 .26:  (  الت مين في العربية7)
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أرجح، حيث أننا نقتـبس مـن القـران الكـريم أو الحـديث أو الشـعر ون ـمنه فـي سـياق معـين فيكـون 
 الكالم مشتمالا عليه.

طالق مصطلح الت ـمين علـى مـا أخـذ مـن القـرآن أو الحـديث دون التنويـه إال  ير في و 
 ألنه كما قلنا سابقاا غني عن التعريف به.  ؛عليه

وعنـــد التطـــرق للت ـــمين )االقتبـــاس( يح ـــر الباحثـــة مو ـــوع فـــي النقـــد الحـــديث هـــو )التنـــاص(، 
عر ـه بشـكل مـوجز مـن خـالل فهناك من يرى تداخالا بين تعريف الت ـمين والتنـاص وهـذا مـا سن

 التطرق لمصطلح التناص والتفرقة بينه وبين الت مين. 

 مصطلح التناص:

مصطلح الت ـمين وعرفـه بأنـه:  (عصر البنيوية)أطل  عليه )إديث كريزويل(  في كتابه 
"ما يشير إلى الفاعلية المتبادلة بين النصوص وعـدم انغـالق الـنص علـى نفسـه، بـل انفتاحـه علـى 

النصــوص وذلــك علــى أســاس أن كــل نــص يت ــمن وفــرة مــن نصــوص مغــايرة يتمثلهــا غيــرإ مــن 
 ."(1)ويحولها بقدر ما يتحول ويتحدد بها على مستويات متعددة

"وعرفه أخـرون بأنـه (2)وعرفه سيد البحراوي:  "هو إعتماد نص ما على نص أخر أو أكثر
 . (3)"ته أو جاءت تالية عليه: "إدراك القارئ للعالقات الموجودة بين عمله وأعمال أخرى سبق

من خالل التعريفات الواردة يتبين أنه ال وجود لنص مسـتقل عـن نصـوص أخـرى، بـل إن 
كــل نــص يمثــل نقطــة التقــاء للنصــوص الســابقة، التنــاص إذاا صــهر لمجموعــة مــن النصــوص فــي 

 بع ها إلنتا  نص جديد. 

االقتباس يدخل دائرة التنـاص وهناك عالقة وطيدة بين الت مين )االقتباس(  والتناص ، ف  
 ويشكل رافداا مهماا وأساسيا من روافدإ وكذلك الت مين، سواءا  أكان ذلك بنقل الملفو  أو 

 

                                                 

، ص 1993، 1(عصر البنيوية ،إديث كريزول، ، ترجمة: جابر عصفور ، دار سعاد الصباح، الكويت ، ط1)
329 . 

 .140،ص1988، 1في البحث عن لؤلؤة المستحيل، سيد البحراوي ، دار الفكر الجديد، بيروت، ط (2)
قرى لعلوم الشريعة واللغة ( التناص بين التراث والمعاصرة، نور الهدى لوشن ، مجلة جامعة أم ال3)

 .1022، ص 16، ع15ه، 1424وأدابها،
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الفكرة، فإذا كان الت مين نقالا حرفياا لفقرة أو لنص بعينه فـإن التنـاص يختلـف عـن ذلـك فهـو أعـم 
 . (1)ي في تحليله النص األدبيوأشمل من الت مين وهو يمثل أقصى ما وصل إليه العقل النقد

الــدكتور عبــد الملــك مرتــاض فــي ويؤكــد علــى المعنــى الســاب  فــي شــمولية التنــاص علــى الت ــمين 
:  " التناص هـو الوقـوع فـي حـال تجعـل المبـدع يقتـبس أو ي ـمن ألفاظـاا وأفكـاراا كـان التهمهـا قوله

هــل ذاكرتــه ومتاهــات فــي وقــت ســاب  مــا دون وعــي صــريح  بهــذا األخــذ المتســل  عليــه مــن مجا
 ."(2)وعيه

أو الحكـم  الحـديث أو الشـعر فالت مين )االقتباس( هو األخـذ الحرفـي لمقطـ  معـين مـن القـرآن أو
لالستشــهاد بهــا أو التأكيــد علــى معنــى معــين و تو ــيحه، أمــا التنــاص فــال يشــترط فيــه النقــل  ...

نمــا هــو دمــج وســبك لمجموعــة نصــوص ســواء كانــت دينيــة أو تا ريخيــة أو متعلقــة باللغــة الحرفــي وا 
واألدب بأسلوب خاص يرتأيه الكاتب، بحيث يخدم فكرته ويو ـحها ويشـرك المتلقـي فـي اكتشـاف 

 تلك النصوص المندمجة وداللة استخدامها في ذلك المو   واسقاط واقعه عليها.      

 التضمين العروضي: -ب

 ذي يليه"  على نحو قوله : بقوله : "هو تعل  معنى آخر البيت بأول البيت ال عرفه السكاكي
 تميمـــــــــــــــًا بنـــــــــــــــا والرهـــــــــــــــابك  وســـــــــــــــاجل  

ـــــــــــــ هـــــــــــــوازنك  وســـــــــــــاجل      ا إذا مــــــــــــــاعنَّ

   
ــــــــــــــــ ك  ــــــــــــــــاهم كي ــــــــــــــــو لهــــــــــــــــمعْ نك  لقين  ل

ــــــــــــيض     ــــــــــــق   بب ــــــــــــاً  تفل (3)بيضــــــــــــًا وهام
 

   
 " (5)عنه في مادة  من: " الم من من البيت ماال يتم معناإ اإل بالذي يليه (4)وقال الزبيدي

لتعريف متف  عليـه مـن قبـل العلمـاء، إال أن هنـاك خالفـاا حاصـالا وبناء على ما سب  نجد أن ا 
إ مــن عيــوب القافيــة أو ال، حيــث إن معظــم العلمــاء قــد اعتبــروإ مــن العيــوب التــي  بيــنهم فــي َعــد ِّ
تلحــ  الــروي وحركتــه وكانــت حجتهـــم فــي ذلــك أن قالـــوا: "إن كــل بيــت مــن القصــيدة شــعر قــائم 

وكلمــا ازدادت حاجــة البيــت األول إلــى الثــاني واتصــل ... بنفســه، فمــن هنــا قــبح الت ــمين شــيئاا 
                                                 

  1026ص : ،(التناص بين التراث والمعاصرة1)
 . 1026(  المرج  الساب  ص : 2)
 .143، ص: 1987، 2(  مفتاح العلوم ، أبو يعقوب السكاكي، دار الكتب العلمية، ط3)
وي،  نحوي، أديب، مؤرخ، مولدإ في الهند  سنة ( محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الملقب بالمرت ى، لغ4)

هــ، من تصانيفه تا  العروس في شرح 1205هــ، ومنشأإ في زبيد في اليمن ووفاته في مصر سنة 1145
 (.   3/681القاموس.)معجم المؤلفين 

 . 335/ 35) من(، ( تا  العروس :5)
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اتصــاالا شــديداا كــان أقــبح ممــا لــم يحــتج األول فيــه إلــى الثــاني هــذإ الحاجــة "  ومثلــوا لــذلك بقــول 
 الشاعر:

ــــــــهــــــــم وردوا الجِ   علــــــــى تمــــــــيم   ارك فك

 أنـــــــي عكـــــــا ِ  يـــــــوِم وهـــــــم أصـــــــحاب    

   
 صــــــــاداات   لهــــــــم مــــــــواطنك  شــــــــهدت  

ـــــــــأتيـــــــــت     ـــــــــ د ِ و  هم ِب ـــــــــي درِ الصَّ  .(1)من
   

فنجد البيـت األول محتاجـاا للثـاني أشـد الحاجـة حيـث انتهـى األول بـإن واسـمها، ولـم يفهـم الخبـر 
 ويتم المعنى إال بقراءة البيت الثاني.

بـن جنـي: " هـذا الـذي ا، حيـث يقـول يزونـهفـال يرونـه عيبـاا بـل يج (3)واألخفـش  (2)أما ابن جني 
بعيـــب، مـــذهب تـــراإ العـــرب وتســـتجيزإ، ولـــم يعـــب فيـــه  رواإ أبـــو الحســـن مـــن أن الت ـــمين لـــيس

مـــذهبهم مـــن وجهـــين أحـــدهما الســـماع واألخـــر القيـــاس، أمـــا الســـماع فلكثـــرة مـــا يـــرد عـــنهم مـــن 
الت مين، وأما القياس فألن العرب قد و عت الشعر و عاا دلت به على جواز الت مين، من 

 :(4)ي وغيرإ من قول الربي  بن  ب  الفزار  ذلك ما أنشدإ سيبويه
 الســــــــــــــــــالحك  ل  ِمــــــــــــــــــال أحْ  أصــــــــــــــــــبحت  

ـــــــــــــــوال أمْ    ـــــــــــــــإن نك  البعيـــــــــــــــرِ  رأسك  ت  ل   رافك
   

 بــــــــــــه إن مــــــــــــررت   والــــــــــــذجبك أخشــــــــــــاه  

 والمطــــــــــرا. وحــــــــــدي وأخشــــــــــى الريــــــــــاحك   

   
هنا، واختيار النحويين له مـن حيـث كانـت قبلـه جملـة مركبـة مـن فعـل  (5)فنصب العرب) الذئب(

عنـــد العــرب والنحــويين جميعـــاا مجــرى قـــولهم ) وفاعــل وهــو قولـــه  )ال أملــك( يــدلك علـــى جريــه 
ــَراا، لتجــانس الجملتــين فــي التركيــب فلــوال أن   ــربت زيــداا وعمــراا لقيتــه(، فكأنــه قــال: ولقيــت َعْم
البيتـين جميعـاا عنـد العـرب يجريـان مجـرى الجملـة الواحـدة لمـا اختـارت العـرب والنحويـون جميعــا 

صــاحبه وكونهمــا معــا كالجملــة المعطــوف نصــب الــذئب، ولكــن دل علــى اتصــال أحــد البيتــين ب
                                                 

 .336/ 35: ) من( (  تا  العروس1)
أبو الفتح،من أئمة األدب والنحو وله شعر، ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة  (  عثمان بن جني الموصلي2)

، بغية 3/246وفيات األعيان عاماا، له )سر الصناعة( ، ) المحتسب(، ) الخصائص(، ) 65ه عن نحو 392
 (. 2/132الوعاة 

د وتوفي بها سنة (علي بن سليمان ابن الف ل المعروف باألخفش األصغر، نحوي من العلماء، من أهل بغدا3)
 (.4/291ه ، ومن تصانيفه شرح سيبويه ، األنواء، المهذب . ) األعالم 315

(  ربي  بن  ب  بن وهب الفزاري الذبياني شاعر جاهلي معمر  كان من أحكم العرب وأشعرهم، أدرك اإلسالم 4)
 (.3/15ألعالم وقد كبر وخرف قيل أسلم وقيل منعه قومه أن يسلم  وكان مجهول المولد والوفاة )ا

( هناك رأي أخر في البيت وهو أن البيت منصوب على االشتغال، واالشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل 5)
يكون قد عمل في  مير ذلك اإلسم .  ولإلسم _ المشغول عنه_ والفعل _ المشغول_ شروط يجب أن تتحق  

 لدينا في هذا الشاهد.  فيهما ، وقد ذكرها النحاة في كتبهم باب اإلشتغاال، تحققت
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وهــذا  بع ــها علــى بعــض وحكــم المعطــوف والمعطــوف عليــه أن يجريــا مجــرى العقــدة الواحــدة،
 .(1)حكم القياس في حسن الت مين

من المقط  الساب   نالحظ أن ابن جني عندما استساغ الت مين العرو ي فذلك علـى اعتبـار 
البيــت وحــدة مســتقلة منفصــلة عــن بــاقي أبيــات  أن  القصـيدة كــل متكامــل ولــيس علــى اعتبــارأن 

 القصيدة. 
وذلـك ألن  ؛ونحن نميل للرأي األول الذي يعتبر الت مين العرو ي من عيوب القافية، ويقبحه

ن كانـت القصـيدة كـالا  وقمنـا بفصـل  متكـامالا  أف ل الشعر ما قلت ألفاظه وكثفت داللته حتـى وا 
الصـــورة المبتـــورة التـــي وردت فـــي النمـــاذ  الشـــعرية  بيـــت منهـــا فيجـــب أال يكـــون المعنـــى بتلـــك 

 .ةالسابق

 :البياني التضمين - 

" هــو تقــدير حــال يناســبها المعمــول بعــدها لكونهــا تتعــدى إليــه علــى الوجــه الــذي وقــ  عليــه ذلــك 
 ."(2)المعمول وال تناسب العامل لكونه ال يتعدى إلى ذلك المعمول على الوجه المذكور

ي كتابه "البالغة العربية" الت مين كنوع من أنواع الحذف حيث يذكر القسم ف (3)وقد أورد الميداني
الثالث من أنواع الحذف وهو الت ـمين فقـال "هـو ت ـمين كلمـة معنـى أخـرى وجعـل الكـالم بعـدها 
مبنياا على الكلمة غير المذكورة، كالتعدية بالحرف المناسب لمعناهـا فتكـون الجملـة بهـذا الت ـمين 

على إحداهما الكلمة المذكورة التي ح ذف ما يتعل  بها ويقـدر معناهـا ذهنيـاا ودل  بقوة جملتين، دل
وهـو فـن  ،على األخرى الكلمة التي جاءت بعدها المتعلقة بالكلمة المحذوفة المالحـظ معناهـا ذهنـاا 

رفيــ  مــن فنــون اإليجــاز فــي البيان...ولــدى تحليــل الت ــمين يظهــر لنــا أنــه صــنف مــن أصــناف 
 ."(4)رك في اللفظ  ما يدل عليهالحذف الذي يت

واْ ﴿وقـد مثلـوا لـذلك بقولـه تعـالى ِلت  كبِ ـر  لكـى وك ا  مْ  َّللاَّك عك ـا هكـدك  ؛أي لتكبـروا هللا حامـدين ؛ (5) ﴾مك
 لتحمدوا هللا مكبرين. :ولم تقدَّر ،ألن الحمد يتعدى ب)على(

                                                 

 .35/335 ) من(،(  تا  العروس:1)
 . 759/ 1( حاشية الصبان على شرح األشموني:2)
(  محمد حسن حنبكة الميداني، من علماء الدين اإلسالمي، ولد بدمش  و نشأ  بها، مارس اإلرشاد  والوعظ 3)

 (215-3/214ن .)معجم المؤلفينه، وهو في عمر يناهز السبعي 1398وعمل  في السياسة،  توفي بدمش  
  501/ 1( البالغة العربية أسسها وفنونها : 4)
 .185(  البقرة: 5)
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اإ الو ـعي ويـدل بنـاء علـى هـذا فـإن أهـل البيـان يـرون أن الفعـل المـذكور إنمـا يـدل علـى معنـ
علــى المعنــى اآلخــر لفــظ محـــذوف، كالحــال مــن الفعــل المقــدر بمعونـــة قرينــه لفظيــة فيجتمــ  فـــي 

 (1)الت مين معنيان

ولعلمــــاء البيــــان آراء متعــــددة حــــول طبيعــــة هــــذا الت ــــمين حيــــث تعــــددت المــــذاهب فــــي تلــــك 
آخـرون يرونـه جمـ  فبعض العلماء يرونه من باب الكناية وبع هم يرونه من المجـاز و  (2)المسألة

بـــين الحقيقـــة والمجـــاز وفريـــ  أخيـــر يـــراإ حقيقـــة وهـــو فـــن قـــائم برأســـه ولكـــل جماعـــة مـــنهم آراء و 
تحلــيالت فيمــا يخــتص بعلــم البيــان وهــي ليســت مو ــ  الحــديث فــي بحثنــا هــذا، حيــث إن النحــوي 

ر إلـى ثـم لـه بعـد ذلـك أن ينظـ ،(مـا)يبحث عن الوظيفة التي يؤديها تركيب لغوي معين في سياق 
 وذلك للحفا  على التكامل بين فروع اللغة .  ،الت مين من أي أبواب البالغة هو هذا

 التضمين النحوي  -د
ــــاب   اختلــــف القــــدماء فــــي تســــميتهم لبــــاب الت ــــمين فنجــــد الــــبعض أورد الت ــــمين فــــي ب

استعمال ) الحروف بع ها مكان بعض( كما فعل ابن جني، أو تحت باب المرادفة كما فعل ابن 
ـــة إال أن أو ) هشـــام دخـــول بعـــض حـــروف الصـــفات بع ـــها مكـــان بعـــض( كمـــا أوردهـــا ابـــن قتيب

جميعهم اتفقوا علـى تعريـف واحـد للت ـمين النحـوي وأجمعـوا علـى الفائـدة التـي يؤديهـا فـي الكـالم، 
حيث نجد التعريف االصطالحي عندهم للت مين النحوي كمـا عرفـه ابـن هشـام فـي المغنـي حيـث 

 .(3)"اا معنى لفظ فيعطونه حكمه،  ويسمى ذلك ت ميناا يقول: " قد يشربون لفظ
وجــاء فــي حاشــية الســيد الجرجــاني علــى الكشــاف "الت ــمين أن تقصــد بلفــظ فعــل معنــاإ 

 .(4)"الحقيقي ويالحظ معه فعل آخر يناسبه ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته
ظ( تشمل الفعل ن كلمة )لفإومن المالحظ أن التعريف األول أشمل وأعم من الثاني حيث 

 وغيرإ أما كلمة فعل فهي مقصورة فق  على األفعال وهذا ما ال يكون في الت مين.
 
 

                                                 

، أسلوب الت مين وأثرإ في التفسير، 30، ص49عدد 1423( مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الكويت،1)
 زيد عمر عبد هللا .  

، العدد الخامس، 1993عة الملك سعود، الرياض،(  الت مين في النحو العربي، منيرة الحمد ،مجلة جام2)
 .  17-5، الت مين في الللغة العربية:37-32( وينظر أسلوب الت مين وأثرإ في التفسير ص:443-442ص)
 .685/ 2(  مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، 3)
 .11، ص 2003(،2(، ط)3(  معاني النحو، فا ل السامرائي العاتك للكتب، القاهرة ،  )4)
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مـن خــالل التعريـف الســاب  للت ـمين النحــوي نالحــظ مـدى التشــابه بينـه و بــين الت ــمين 
الـذي أكـد أنهمـا واحـد وأن  (1)البياني حتى إن بعض العلماء لم يفرقـوا بينهمـا مـنهم ابـن كمـال باشـا

،فالت مين البياني هو تقدير حال تناسـب الحـرف مـ  داللـة الفعـل المـذكور (2)ن فرق بينهما واهمم
ـــى المقـــدر، والت ـــمين النحـــوي هـــو  شـــراب الفعـــل إعلـــى معنـــاإ الحقيقـــي ووجـــود قرينـــة للداللـــة عل

و مـن العلمـاء مـن  ،المذكور معنى فعل  آخر نقـدرإ بحسـب القرينـة الموجـودة ليصـبح المعنـى تامـاا 
علـم أن الفعـل إذا ا   على الت مين مصطلح التوس  فنجد ابـن جنـي فـي الخصـائص يقـول:  "يطل

ن العـرب قـد تتسـ  فتوقـ  أحـد إكان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف واآلخر بـآخر فـ
الحــرفين موقــ  صــاحبه إيــذاناا بــأن هــذا الفعــل فــي معنــى ذلــك اآلخــر، فلــذلك جــيء معــه بــالحرف 

" وبالمثــال يت ــح المقــال، فاألمثلــة علــى الت ــمين كثيــرة ســنورد (3)فــي معنــاإ المعتــاد مــ  مــا هــو
مـــن ﴿قولـــه تعـــالى:   ،بع ـــها فـــي مبحـــث الحـــ  ولكـــن نمثـــل اآلن بمثـــال ليت ـــح معـــه التعريـــف

ــى هللا أي معــه، لكنــه إنمــا جــاء مــن  ؛ســرت إلــى زيــد :وأنــت ال تقــول ؛أي مــ  هللا؛ 4﴾أنصــاري إل
 إ: من ين اف في نصرتي إلي هللا فجاز لذلك أن تأتي هنا )إلى(.أنصاري إلى هللا لما كان معنا
مْ  ﴿وكــذلك قولــه تعــالى:  ــآِجك  ــى ِنسك ــث  ِإلك فك ــيكاِم الرَّ ــةك الصِ  ــْم لكْيلك ال تقــول  وأنــت( 5) ﴾ أ ِحــلَّ لك  

نما تقول: رفثت بها أو معها، لكنه لما كان الرفث هنا بمعنى اإلف اء، وكنـت  رفثت إلى المرأة  وا 
شعاراا أنه بمعناإتعدي   .(6)أف يت بإلى كقولك أف يت إلى المرأة جئت بإلى م  الرفث إيذاناا وا 
 أن المتَ مِّن والم َمن في أي جملة بينهما عالقة من العالقات التالية: (7)اآللوسيويرى 
َبتك م الدار بمعنى )وس (. :مترادفان كما في قولنا -أ  رح 
 إن التحريم من  مخصوص.جزء لمعناإ كت مين )حر م( معنى )من ( ف -ب

 
                                                 

تركي األصل قاٍض من العلماء بالحديث، تولى اإلفتاء باألستانة إلى أن (  أحمد بن سليمان ابن كمال باشا 1)
 (.10/335شذرات الذهب  – 2/107،108هـ، من تصانيفه طبقات الفقهاء)الكواكب السائرة  940مات سنة 

 .92 -65(  ينظر: الت مين في العربية 2)
،ص 2تحقي : محمد على النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية، د .ط،  (  الخصائص، عثمان ابن جني،3)

308. 
 52(ال عمران :2)

 187( البقرة :5)
 .2/308(  المرج  الساب : 6)
ه وأخذ العلم عن أبيه وعمه كان 1273( محمود شكري اآللوسي الحسيني،أبو المعالي،ولد في رصافة 7(

مصنفاته :بلوغ األرب في أحوال العرب وال رائر.)األعالم ه و،من 1342مؤرخا،عالما باألدب والدين توفى
7/172) 
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 (1)ه بااللتزام حقيقةا كما نقول )هيج وذكر( فيكون داللته عليه حقيقة.يالزم له يدل عل -ت

وحتــى بــالنظر إلــى تعريــف الت ــمين عنــد الفالســفة نجــدإ يصــب فــي بوتقــة التعريــف االصــطالحي 
ى الخفي واللغوي للت مين والذي فيه )  امن وم مون( بحيث يشتمل ال امن وهو الظاهر عل

 المستتر مما يت منه، يدل عليه بقرينة أو أثر مرتب  به.
 التفسير الفلسفي لمعنى التضمين: 

وتوقفهــا بع ــها علــى بعــض،  فالشــيئان   األشــياء"أطلــ  هــذا االصــطالح علــى عالقــات  
 ويعرفــه ."(2)المت ـامنان بهــذا المعنـى، همــا اللـذان يكــون لفعـل أحــدهما أو شـعورإ تــأثير فـي اآلخــر

   في مو   آخر فيقول : " ت من الشيء احتواإ واشتمل عليه".كاتب ال
والت ـــمين عنــــد مناطقــــة العــــرب إحــــدى دالالت األلفـــا  علــــى المعنــــى، الن داللــــة األلفــــا  علــــى 

 المعاني تكون من ثالثة وجوإ:
 وهي داللة اللفظ على المعنـى الـذي و ـ  لـه مثـل داللـة اإلنسـان  ؛: داللة المطابقةاألول

 يوان الناط .على الح
  داللة الت من وهي داللة اللفظ على جزء من أجزاء المعنى المطاب  له، كداللـة الثاني :

 اإلنسان على الحيوان وحدإ أو على الناط  وحدإ.
 داللة اللزوم واالستتباع وهي أن يدل اللفظ على ما يطابقه مـن المعنـى، ثـم ذلـك  الثالث :

ســقف علــى الجــدار والمخلــوق علــى الخــال ، فداللــة المعنــى يلزمــه أمــراا آخــر مثــل داللــة ال
االلتزام تنقل الذهن مـن المعنـى الـذي دل عليـه اللفـظ إلـى معنـى آخـر مالصـ  لـه وقريـب 

 ".(3)منه
 وكما نرى فهي نفس الوجوإ التي شرحها اآللوسي في مخطوطته.

على معنى والوجه الثالث هو ما ينطب  على الت من النحوي عندنا حيث يدل اللفظ المذكور 
 آخر يالزمه ويدل عليه أمر آخر وهذا األمر اآلخر هو القرينة أو حرف الجر.

 فاجدة التضمين:
بعـــد هـــذا العـــرض لمصـــطلح الت ـــمين نســـتطي  أن نالحـــظ الفائـــدة مـــن حصـــول   

الت ـــمين فـــي الكـــالم، وهـــذإ الفائـــدة تتجلـــى فـــي االختصـــار واإليجـــاز ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن 
 ومن فوائد الت مين: ،فصاحة وا عجاز في المعنى

                                                 

( الت مين في العربية م  تحقي  مخطوطة الجوهر الثمين في بيان حقيقة الت مين، خالد سعيد فزاع، رسالة 1)
 .120، ص 2002ماجستير مقدمة لجامعة القادسية، العراق، 

 . 286،ص1،   1978ناني، بيروت،(المعجم الفلسفي، جميل صليبا ، دار الكتاب الب2)
 . 291/ 1(المعجم الفلسفي:3)
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ألنـه ت ـمن  ؛ومثاله إن"بسم هللا الـرحمن الـرحيم" الت مين كله إيجاز :وقيل فيه ،اإليجاز .1
 . (1) تعليم االستفتاح في األمور باسمه على جهة التعظيم هلل والتبرك باسمه

قوة المعنى وبداعتـه: "وفائـدة الت ـمين إعطـاء مجمـوع المعنيـين، فـالفعالن مقصـودان معـاا  .2
أن تـــــؤدي الكلمـــــة مـــــؤدى  -أي الت ـــــمين -ويقـــــول ابـــــن هشـــــام:  "فائدتـــــه ، "(2)صـــــداا وتبعـــــاا ق

نما بارتباطه بحـرف جـر ال يناسـبه ينبهنـا إلـى (3)كلمتين ".حيث وجود الفعل ال يأتي اعتباطاا، وا 
 وجود فعل أخر مستتر اشتمل عليه الظاهر، ويتناسب م  القرينة أو حرف الجر الموجود.

ه في اللغة: ومنها مقولة ابن جنـي: " ووجـدت فـي اللغـة مـن هـذا الفـن شـيئاا االتساع والتفق .3
كثيراا ال يكاد يحاط به ، ولعله لو جم  أكثرإ لجاء كتاباا  خماا وقد عرفت طريقه، فإذا مر بك 
شيء منه فتقبله وأنس به؛ فإنه فصل من العربيـة لطيـف حسـن يـدعو إلـى األنـس بهـا والفقاهـة 

 .  (4)"فيها

لفقاهة التي يقصدها ابن جني تـأتي مـن خـالل إعمـال الفكـر فـي الشـاهد المشـتمل علـى وتلك ا
 الت مين والبحث عن خفايا المعنى وداللته في ذلك المو   من السياق.

إذن فائدة الت مين تتلخص في أنه ي في نوعاا من البالغة والفصاحة على الكالم زائداا عما 
 كان في األصل م  االختصار واإليجاز.

 : بين القياس والسماع  التضمين
اختلـــف القـــدماء فـــي طبيعـــة الت ـــمين أهـــو حقيقـــة أم مجـــاز، وبنـــاء علـــى هـــذا االخـــتالف 

 اختلف الحكم على قياسية الت مين أو عدمها. 
فالفري  الذي يرى أن الت مين مجاز وأن اللفظ استعمل في غير ما و   بقرينة جعـل الت ـمين 

 ماعي.ألن المجاز عندهم س ؛سماعياا 
 .(5)ألن المعنيين قصدا حقيقة جعل الت مين قياسياا  ؛أما الفري  الذي يرى الت مين حقيقة 

                                                 

 30: خالد فزاع ( الت مين في العربية، 1)
 . 11/ 1(  معاني النحو: 2)
 .2/685(  مغني اللبيب :3)
 . 2/310( الخصائص: 4)
. 3، وينظر : النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف ، ط 27( أسلوب الت مين وأثرإ في التفسير :5)

 . 578 -566، ص 1974
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كمــا أن الفريــ  المعــارض الســتعمال الت ــمين فــي اللغــة والــذي يــرى أنــه مــن األولــى عــدم 
، ينبغـي سماعيالتوس  فيه حتى ال يؤدي إلى فو ى ويصبح وسيلة للتالعب باأللفا  حكم بأنه 

 .(1)دم القياس عليهحفظه وع
ولكن معظم النحاة يرون أنه قياسي، قال األزهري:  "واختلف في الت مين أهو قياسي أم 
سـماعي، واألكثـرون علــى أنـه قياسـي و ــابطه أن يكـون األول والثـاني يجتمعــان فـي معنـى عــام، 

 ".(2)قاله المرادي في تلخيصه
لمســتخدمان، فيجــب أن تكــون مناســبة بينهمــا والمقصــود بــاألول والثــاني همــا الكلمتــان أو الفعــالن ا

 وهذا هو أحد شروط الت مين التي و عها المجم  اللغوي والتي سيأتي ذكرها الحقاا. 
وقال الصبان: " نمن  كون الت مين النحوي ظاهراا عن البياني للخالف في كون النحوي 

دون البيــــاني  -يــــانكمــــا فــــي  ارتشـــاف أبــــي ح -ن كــــان األكثــــرون علــــى أنـــه قياســــي، ا  قياســـياا، و 
 .(3)فاعرفه

والفريــ  الــذي يــرى قياســية الت ــمين يعلــل ذلــك بكثــرة ورود الت ــمين فــي اللغــة ومــن ذلــك 
قول ابن جني عن الت مين: "ووجدت في اللغـة مـن هـذا الفـن شـيئاا كثيـراا ال يكـاد يحـاط بـه ولعلـه 

 ."(4)لو جم  أكثرإ ال جميعه لجاء كتابَا  خماا 
ع ـــو مجمــ  اللغـــة العربيـــة فــي القـــاهرة_  معلـــالا   .ملـــي ( الكــر ويقــول األب ) أنســـتاس

قياسية الت مين لكثرة وقوعه في الكالم:   "يعمل الت مين بنوع عام لورودإ في كثير من اآليات 
ير وال بالقرآنية وفي الشعر القديم والمخ رم واإلسالمي، بشرط أال يق  في الت مين لبس في التع

 ."(5)إخالل بالمعنى
اا لو نظرنا إلى الت مين البياني سـنجدإ قياسـياا باإلجمـاع، والت ـمين النحـوي ال يختلـف عنـه أي 

وهـذا يقـوي القـول بقياسـية الت ـمين  ،كثيراا حتى إن البعض كان يراهما واحداا مثل ابـن كمـال باشـا
 النحوي.

أمــا الفريــ  الــذي يــرى أن الت ــمين ســماعي فحجــتهم أنهــم يخشــون أن يحــدث فــي اللغــة 
 اداا وا طراباا في معاني األفعال إذا أباحوإ للناس. فس
-ومـن العلمـاء مــن يتـأرجح فـي حكمــه بـين القيــاس والسـماع ومـنهم األســتاذ أحمـد االســكندري     

حيــث يعتــرض علــى بعــض النقــاد الــذين يأخــذون علــى بعــض  -ع ــو المجمــ  اللغــوي بالقــاهرة 
                                                 

 . 37(أسلوب الت مين وأثرإ في التفسير: 1)
 .  52، ص 1982، 1( تناوب حروف الجر في لغة القرآن ، محمد حسن عواد، دار الفرقان، ط 2)
 .52تناوب حروف الجر في لغة القرآن :  (3)
 .310الخصائص:  (4)
 .2/589( النحو الوافي : 5)
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ا فيقول : " فإذا قلنا بترجيح قياسـية الت ـمين الشعراء والكتاب تعدية األفعال بحروف ال تتعدى به
فإننــا نقصــد بهــذا توجيــه مثــل هــؤالء النقــاد إلــى أشــياء غابــت عــنهم، ونيســر فــي الوقــت ذاتــه علــى 

 ".(1)الكتاب والشعراء مجال القول والكتابة فتزيد الثروة اللغوية بتعدد أساليب التعبير وصورإ
عمال الت ـمين وهـو بـذلك يميـل لمـن  يقـول ثم يكمـل حديثـه بعـد ذلـك لنجـدإ يحـد مـن اسـت 

نما هو باب واس  يتعل  بجمي  األفعال في اللغة العربية، ولكننا ال  بسماعية الت مين فيقول: " وا 
ألن هــذا يجــر الفو ــى والفســاد فــي اللغــة ولهــذا نشــترط لــه شــروطاا  ؛نبــيح الت ــمين علــى إطالقــه

 ". (2)خاصة
نمــا أكــد  ونالحــظ  أن األســتاذ أحمــد األســكندري   لــم ينكــر قياســية الت ــمين وال ســماعيته وا 

نمــا ن ــ   ــواب  الســتخدامه فــي الكــالم وهــو رأي وســ  ال يق ــي  علــى أننــا  يجــب أال نطلقــه وا 
 بعدم القياس عليه وال بفتح المجال الستخدامه بال حدود.

ويـــرد عليــــه األســــتاذ حســـين والــــي _ع ــــو مجمـــ  اللغــــة العربيــــة_ والـــذي ينــــادي بــــالقول  
 مين في الكتابة ويؤيدإ:  " وأما القول بأن الت مين يفتح باب الخطـأ والفسـاد فـي اللغـة فهـذا بالت

صحيح، ولكن عال  هذا أن يتعلم الناس قواعد لغتهم التي تعصمهم مـن الوقـوع فـي الخطـأ، فكمـا 
أن إغفــــال االشــــتقاق والتصــــريف يجــــر إلــــى الخطــــأ فيهمــــا ، كــــذلك يجــــر إهمــــال قواعــــد الت ــــمين 

 ""( 3)إلى الخطأ  في األسلوب و وابطه
ثم ذكر الفائدة من القول بقياسية الت مين والعمل به فقـال :" وفـتح بـاب الت ـمين يسـهل 

 ".(4)اللغة على الناس أما القول بسماعيته فهو الت يي  والحجر
ــه األســتاذ حســين والــي، حيــث إن معرفــة قواعــد اســتخدام الت ــمين فــي  ونحــن مــ  مــا قال

للعامــة و إنمــا هــو للعــارف بقواعــد اللغــة، فكمــا يخطــأ بع ــهم فــي  ــب  أواخــر  الكــالم ال يتــأتى
الكلمات أثناء حديثهم لجهلهم بقواعد اللغة، يحدث عندهم الخل  والفساد في الكـالم لعـدم إحـاطتهم 

 بقواعد الت مين و وابطه في الكالم .
بـه حيـث يقـول ويرى األستاذ )عباس حسن( مثل رأي األستاذ )أحمد اإلسكندري( ويصرح 

:  "فـنحن نثبـت القـولين بالقيـاس والسـماع، ولكننــا نـرجح قاسـيته، والقـول بجـواز اسـتعماله للعــارفين 
 ".(5)بدقائ  اللغة وأسرارها وال يصح أن نحظرإ عليهم

                                                 

 .2/590(النحو الوافي: 1)
 .2/590: لمرج  الساب ا(2)
 .2/591: المرج  الساب (  3)
 .2/592: (  المرج  الساب 4)
 .2/583:المرج  الساب (  5)
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والكلمــة األخيــرة فــي قياســية الت ــمين تتمثــل فــي قــرار مجمــ   اللغــة العربيــة فــي القـــاهرة 
 ي ال سماعي بشروط ثالثة:اياسوالذي يرى أن الت مين 

 تحق  المناسبة بين الفعلين. -1
 وجود قرينة تدل على مالحظة الفعل اآلخر،يؤمن معها اللبس. -2
 مالئمة الت مين للذوق العربي. -3

 .(1)وأوصى المجم  أال يلجأ إلى الت مين إال لغرض بالغي
ة وهـي شــروط ويـرى اإلسـكندري أن المجمـ  قـد اسـتخلص شـروطه مــن كـالم علمـاء النحـو والبالغـ

 ــمان كــاف الســتعماله علــى مثــال مــا اســتعمله العــرب وكفالــة  -كمــا يــرى  -المجــاز نفســها فهــي
 (2)ببقاء فائدته

والشـــرط األول والثـــاني مفهومـــان ومتفـــ  عليهمـــا، ولكـــن حصـــل جـــدال علـــى الشـــرط الثالـــث فكـــان 
وق البالغـــي التســـاؤل: فيمـــا يحـــد الـــذوق العربـــي البالغـــي؟ فكانـــت اإلجابـــة :  "و ـــعت كلمـــة الـــذ

العربي، اتقاء لحذقة بعض الناس، والذين خرجوا على قواعد اللغة وأساليبها فأصـبح كالمهـم يشـبه 
الرطانة، فإذا جاء واحد وقال هذا ذوقي الخـاص، قلنـا لـه إنـك تخـالف الـذوق العربـي الـذي ال يـزال 

لغــة والبالغــة وال ينفــر ثابتــاا بحكــم الفطــرة والســليقة فــي الــبالد العربيــة والــذي يجــري علــى قواعــد ال
 .(3)منها

وقرار المجم  اللغوي هو المأخوذ بـه ،حيـث القـول بقياسـية الت ـمين يخرجنـا مـن التقوقـ  
داخل قالب واحد قديم، ويدعونا إلى التطـوير فـي صـياغة األسـاليب الجديـدة والعبـارات البليغـة بمـا 

 ير اإ الذوق ويستسيغه.
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .594 /2:(النحو الوافي1)
مظاهر التجديد النحوي لدى مجم  الغة العربية، ياسين أبو الهيجاء، جدارة للكتاب العالمي، عمان األردن،  (2)
 21، ص: 1،2008ط
 293-292افي : (  النحو الو 3)
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 الثالثالمبحث 
 عند النحاة  اوبالتضمين والتن

 الت مين النحوي كما قسمه النحاة ثالثة أقسام :  
سيوطي:"والت مين يقول ال، ت مين بين األفعال، ت مين بين األسماء، وت مين بين الحروف
 ."(1)هو إعطاء الشيء معنى الشيء ويكون في الحروف واألفعال واألسماء

أي الت مين بين حروف  ؛وف الجروالت مين بين الحروف باب واس  لنا منه ما يخص حر   
 الجر والذي وق  فيه خالف كبير بين النحاة وتعددت اآلراء فيه على النحو التالي : 

فري  يرى أن حروف الجر تتعاور وينوب بع ها عن بعض وهو رأي معظم   -أ
 الكوفيين.

فري  يرى أن حروف الجر ال تتعاقب وما أوهم ذلك فهو من باب ت مين الفعل   -ب
يتعدى بذلك الحرف أو بتأويل يقبله اللفظ أو مجيئه يكون من باب الشذوذ  معنى آخر

 وهو رأي معظم البصريين.
رأي وس  بين الرأيين يجيز إنابة بعض الحروف عن بعض إذا كان هناك تقارب في   -ت

  المعنى بينهما.

 أواًل : مذهب البصريين
 

الجر إال معنى واحد  يرى معظم البصريين أن حروف الجر ال تتناوب وأنه ليس لحرف
حقيقي فالحرف "في" مثال يؤدي معنى الظرفية، و"على" لالستعالء ، و "من" لالبتداء، و"إلى 
لالنتهاء، وأن الفعل هو الذي ينبغي أن ي من معنى يناسب حرف الجر الذي تعدى به وحرف 

 ن الفعل والحرف وفيالجر يبقى على معناإ األصلي أو بتأويٍل يقلبه اللفظ فيكون بمثابة الراب  بي
كلتا الحالتين يكون الحرف مؤشراا ودليالا لوجود معنى آخر خفي م من في اللفظ المذكور له 

 داللته.
هشام في ذلك : " مذهب البصريين أن أحرف الجر ال ينوب بع ها عن بعض بقياس  يقول ابن

والا تأويالا يقبله كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك، وما أوهم  ذلك فهو عندهم إما مؤ 
ذ وِع النَّْخلِ ﴿كما قيل في ، اللفظ ْم ِفي ج  لِ بكنَّك   ولكن  على، أن )في( ليست بمعني : (2)﴾وكألك صك

                                                 

 40، ص 2( اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، مطبعة حجازي، القاهرة )د.ت( ، )د.ط(،  1)
 . 71( طه: 2)
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ما على ت مين الفعل معني فعل   شبه المصلوب لتمكنه من الجذع  بالحال في الشيء ، وا 
اكْد ﴿وأحسن في:   معنى روين، (1)يتعدي بذلك الحرف، كما  من بع هم شربن بماء البحر وك

نك بكي ما على شذوذ إنابة كلمة، عن أخرى، وهذا األخير هو محمل  (2) ﴾أكْحسك معني  لطف، وا 
 .(3)الباب، كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين

 وآخر وهو مذهب معظم الكوفيين.  وهو يقصد باألخير التناوب بين حرف جر
 .(4)وب: قام مقامه، وأنبته: أنا عنه ، وناوبه: عاقبهوالتناوب لغة:  ناب الشيء عن الشيء ، ين

حالل الجملي التركيب عناصر أحد إسقاط هيأما في االصطالح فالنيابة   محله آخر عنصر وا 
 (5).إياإ ليس ألنه كلها ال من خصائصه شيئاا  عنه فيأخذ االستعمال في

ف الجر وهو خرو   للتناوب بين حرو  يف اللغوي يمكننا استخالص تعريفومن خالل التعر 
حرف الجر عن معناإ األصلي إلى معنى حرف جر آخر، أي إقامة حرف مقام غيرإ وتعاقبه 

 على محله.
وابن هشام دقي  في كالمه حينما قال: " وهذا األخير  _ يقصد التناوب_ هو محمل 

ي ذلك الباب كله عند أكثر الكوفيين"فهو لم يطل  اللفظ للكوفيين بل خصصه بكلمة )أكثر(،وف
إشارة إلى أنه المذهب الغالب عند أكثرهم وليس جميعهم وهذا يعلل خرو  بعض الكوفيين في 

يقول في قوله تعالى:   ( 6)تخريجهم للشواهد إلى القول بالت مين، فمثالا الفراء في )معاني القرآن (
ا ِعبكاد  َّللاَِّ ﴿ ب  ِبهك وكأن يشرب بها يروي بها  يشربها، يشرب بها سواء في المعنى( 7)﴾عْيًنا يكْشرك

 وينق .
وكذلك الحال بالنسبة لمصطلح الت مين فهو رأي معظم البصريين وليس كلهم، ولذلك نرى 
بعض البصريين يخرجون بعض الشواهد على إنابة حرف مكان آخر ويرون أن التناوب أقل 

 .تعسفاا، في حين يراإ علماء آخرون أنه بعيد عن الصواب
 ألسباب منها :لجؤوا إلى التضمين كان  ولعل البصريين عندما

                                                 

 .2/6(  البيت ألبي ذؤيب الهذلي ، ينظر شرح ابن عقيل على ألفية  ابن مالك:1)
 متى لجج خ ر لهن نئيج.            والبيت كامالا:     شربن بماء البحر ثم ترفعت         

 .100(  يوسف: 2)
 .1/111(  مغني اللبيب: 3)
 .6/4569)نوب(،(لسان العرب، 4)
( أثر دالالت حروف المعاني الجارة في التفسير، علي بن مناور الجهني ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم 5(

 . 577،ص 2007القرى ، المملكة العربية السعودية ، 
 .215،ص: 3،   1983، 3ن، يحيي بن زياد الفراء، عالم الكتب، بيروت ، ط(  معاني القرآ6)
 . 6(اإلنسان: 7)
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تعدي بعض األفعال بحرف جر غير الذي سم  عن العرب انه يتعدى به،وفي  -أ
ذلك خرو  عما هو معهود ومقعد له في العربية ؛حيث أن لكل فعل حرف 

 يتعدى به ويعرف هذا الحرف بالرجوع إلى معاجم اللغة .
بقاء الحرف على أص -ب  له.من باب توسعهم في الفعل وا 

يقول ابن جني في ذلك: "اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان أحدهما يتعدى بحرف، 
واآلخر بآخر فإن العرب تتس  فتوق  أحد الحرفين موق  صاحبه إيذاناا بأن هذا الفعل في معنى 

 . (1)ذلك اآلخر، فلذلك جيء بالحرف المعتاد م  ما هو في معناإ
الحرف جاء في  الكالم بمثابة قرنية يعلم المتلقي من خاللها وجود يفهم من الكالم الساب  أن 

معنى خفي ت منه الفعل الظاهر أي أن هذا التوس  لم يكن في خرو  حرف الجر إلى معان 
نما هذا التوس  في أدوات اللغة كان غر ه اإليجاز في الكالم واالختصار وهذا التجوز  ،أخرى وا 

تجوز في الفعل أسهل منه في الحرف، وقد أكد ابن هشام في الذي نجدإ في الفعل سببه أن ال
المغني على هذإ المسألة فقال في الباب السادس ) في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين 

 والصواب خالفها(.
"...البصريين ومن تابعهم يرون في  األماكن التي ادعيت فيها النيابة، أن الحرف باق 

ألن التجوز في الفعل  ؛لعامل  من معنى عامل يتعدى بذلك الحرفعلى معناإ، وأن الحرف ا
 ".(2)أسهل منه في الحرف

يؤكد على هذا المعنى ابن عصفور اإلشبيلي في كتابه ال رائر فيقول عن البصريين:  " 
يرون أن التصرف في األفعال بالت مين أولى من التصرف في الحروف بجعل بع ها  مو   

ا أن ال يتصرف فيها، وأي اا فإن الفعل إذا عدى تعدي  غيرإ بعض؛ ألن الحروف بابه
ذا قدر أحد الحرفين و بالت مين كان لذلك سبب وهو كون الفعلين يؤ  الن إلى معنى واحد، وا 

 .(3)"مو   األخر من غير ت مين العامل فيه ما يتعدى بذلك الحرف كان و عه بغير سبب
من لمعنى يتعدى بالحرف المذكور بينما نيابة هو العامل الم فالسبب في إتيان حرف محل آخر 

 ألن األصل في  الحرف أن يدل على ما؛الحرف عن آخر يحتا  إلى تعليل لو عه في مو عه

                                                 

 .308/ 2(  الخصائص: 1)
 .656/ 2(  مغني اللبيب: 2)
، تحقي : السيد إبراهيم محمد، دار األندلس، ط 3)  .233،ص: 1980(   رائر الشعر، ابن عصفور اإلشبيليِّ
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و   له وال يدل على معنى حرف آخر، ومن تمسك باألصل استغنى عن إقامة الدليل ومن  
 .(1)عدل عن األصل بقى مرتهناا بإقامة الدليل

د على ذلك وي   المعنى في شرح الكافية:" واعلم انه إذا أمكن في كل حرف يتوهم ؤك 
خروجه عن أصله وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته أن يبقى على أصل معناإ المو وع هو له 

 .(2)وي من فعله المعدى به معنى من المعاني يستقيم به الكالم فهو األولى بل الواجب 
 يها ثم يتوسعون في الفعل فيعطون معانفالبصريون يبقون حروف الجر على معاني

 افية تدل على أكثر مما و   له الفعل، وبذلك نستطي  اإليجاز في اللفظ والتوس  في المعنى إ
دخال  ألن كثرته سيؤدي إلى خلل  ؛على كلمة ينوب يفيد تقليل حدوث ذلك في اللغة العربية(قد)وا 

ن يرى أن حروف الجر ينوب بع ها عن وقد رد ابن القيم على م ،وا ح في اللغة وتراكيبها
بعض فقال:  " ظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى اآلخر، وأما فقهاء أهل العربية ، فال 
يرت ون هذإ الطريقة، بل يجعلون للفعل معنى م  الحرف ومعنى م  غيرإ فينظرون إلى الحرف 

 ". (3)وما يستدعى من األفعال، فيشربون الفعل المتعدي به معناإ
وهو رأي مواف  لمن سبقه من العلماء كما أن ابن القيم قد نسبه إلى الحذاق من أهل العربية،  

ألنه كما قال: "  قاعدة شريفة جليلة  ؛حيث إن هذا األسلوب ) الت مين( ال يتأتى إال للحذاق
 "(4)المقدار تستدعى فطنة ولطافة في الذهن

 
 : ثانيًا : مذهب ال وفيين 

وذلك ألنهم يرون التوس  في معاني حروف  ؛فيون وقوع حروف الجر موق  بع هايجيز الكو 
الجر بحيث ال يقتصر الحرف على معنى واحد بل له أكثر من معنى يؤديه تأدية حقيقية ال 

 (5)مجازية وهو مما يعدونه من باب )االشتراك اللفظي(

                                                 

ف، عبد الرحمن بن محمد بن سعيد األنباري، المكتبة العصرية، بيروت، (  ينظر اإلنصاف في مسائل الخال1)
 )بتصرف يسير(.481، ص:67،المسالة 2، 1987،  1ط
 .4/329( شرح الر ي على الكافية : 2)
(بدائ  الفوائد، محمد بن بكر؛ ابن القيم الجوزية ، تحقي  : هشام عطا وآخرون، مكتبة نزار الباز، مكة 3)

 .258،ص: 2، 1996، 1المكرمة، ط
 .258(  بدائ  الفوائد: 4)
(المشترك اللفظي هو تسمية األشياء الكثيرة باالسم الواحد، نحو: عين الماء، عين السحاب، عين اإلنسان، 5)

 وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين.
محمد أحمد جاد المولى ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، تحقي : 

 .363، ص1وآخرون، دار الفكر، بيروت، )د.ت(، )د.ط(،  
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من خر  بعض شواهدإ، على وهو رأي معظم الكوفيين وليس كلهم كما ذ كِّر؛ ألن هناك منهم 
 .(1)الت مين كما فعل الفراء في معاني القرآن

ب  ﴿عند تخريجه لقوله تعالي:  ْيًنا يكْشرك ا ِعبكاد  َّللاَِّ  عك : يشربها ويشرب بها سواء في  (2) ﴾ِبهك
 المعنى، وكان يشرب بها:  يروي بها وينق .

ض بع ها مكان بعض وذكروا وقد خصص هؤالء العلماء في كتبهم أبواباا لدخول حروف الخف
قد خصص باباا  (أدب الكاتب)كثيراا من الشواهد القرآنية وأبيات الشعر فنجد كذلك ابن قتيبة في 

 .(3)لدخول بعض الصفات مكان بعض واستشهد بآيات وأشعار
ِبيًرا﴿كقوله عز وجل (عن)بمعنى  (الباء)ومن بعض ما ذكرإ قوله:  تأتي   أي ؛(4) ﴾فكاْسأكْل ِبِه خك

مكا يكنِطق  عكِن اْلهكوك  ﴿وقوله تعالى:   ،عنه وأمثلة كثيرة أورد منها الحرف  ،أي بالهوى ؛ (5) ﴾وك
 بمعنى آخر.

فقد ذكر في باب دخول حروف الخفض بع ها مكان  (األزهية)في كتابه ( 6)ومثله رأي الهروي 
أن حروف الخفض قد يدخل بع ها مكان بعض وقدا بعض عدة شواهد وقال:  "  جاء ذلك  علم ِّ

"،   ثم ذكر كل حرف على حدٍة، والمعاني التي قد يخر  إليها الحرف، (7)في القرآن وفي الشعر
ذ وِع النَّْخلِ ﴿:  كما في قوله تعالي: (على)مكان  (في)مثالا :  تكون  ْم ِفي ج  لِ بكنَّك   .(8) ﴾وكألك صك

ي نفسه مقتن  أن حروف وكما نالحظ استخدام الهروي لكلمة ) قد( لم يأتِّ عبثاا، وكأنه ف
الخفض ال يدخل بع ها مكان بعض على اإلطالق، ولكنه في ذات الوقت لم يعلل، أن يخر  

ألن  ؛أي من الشواهد على الت مين، فـ)قد( في مو عها تفيد الشك أو التقليل وكالهما وارد
ن حدث فه؛في صحة إدخال الحرف مكان غيرإ، وتقليل في حدوث ذلك اا هناك شك و يخر  ألنه وا 

 وقد أكد  ،على الت مين أو على شذوذ إنابة الحرف عن غيرإ أو هو  رورة من  رائر الشعر

                                                 

 .215، 3(  معاني القرآن: 1)
 .6اإلنسان: (  2)
(  ينظر : أدب الكاتب، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري، شرحه: على فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت 3)

 .331،ص: 1988،  1، ط 
 .59(  الفرقان: 4)
 .3(  النجم:5)
 415هـ وتوفي سنة 340علي بن محمد، أبو الحسن الهروي: عالم باللغة والنحو، من أهل هراة ولد فيها سنة ( 6)

 ( . 3/346)وفيات األعيانهـ، من تصانيفه " المرشد " في النحو، " المذكر والمؤنث "
 

 .267(  ينظر األزهية في علم الحروف، ص: 7)
 .71(  طه : 8)
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على هذا ابن هشام فقال:" ينوب بعض حروف الجر عن بعض وهذا أي اا مما 
على قولهم: " ينوب" ، وحينئذ يتعذر استداللهم  (قد)يتداولونه ويستدلون به وتصحيحه بإدخال 

ال نسلم أن هذا  مما وقعت فيه النيابة، ولو صح : عوا فيه ذلك يقال لهم فيهبه، إذ كل مو   اد
 .(1)قولهم لجاز أن يقال:  " مررت في زيد، ودخلت من عمرو ، وكتبت إلى القلم"

ن وجد. )قد( ابن هشام ماستخد وقد   لتفيد الشك والتقليل وهذا يؤكد قلة وقوع التناوب وا 
 : رد النحاة على ال وفيين 

؛ العلماء من تصدى ألنصار المذهب الثاني والذي يجيز التناوب بين حروف الجرومن 
فساد لها. ألن في جواز التناوب إبطاالا   لحقيقة اللغة وا 

ن حروف الجر ال تتعاقب ، إيقول أبو هالل العسكري: " قال المحققون من أهل العربية 
غة إفساد الحكمة فيها والقول بخالف حتى  قال ابن درستويه  في جواز تعاقبهما إبطال حقيقة الل

ما يوجبه العقل والقياس، وقال أبو هالل:  " ذلك أنها إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها. وكالمهم 
..  يقول ابن جني : " هذا باب يتلقاإ (2)ألن الحروف إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها ؛صحيح

أوقفه دونه، ذلك أنهم يقولون:  " إن ) الناس مغسوالا ساذجاا من الصنعة، وما أبعد الصواب عنه و 
اِري ِإلكى َّللا ِ ﴿، ويحتجون بذلك بقول هللا سبحانه  (م )إلى ( تكون بمعنى  أي م  ؛ (3) ﴾مكْن أكنصك

ذ وِع ﴿تكون بمعنى )على( ويحتجون بقوله عز اسمه  (إلى)ويقولون أن  ،هللا ْم ِفي ج  لِ بكنَّك  وكألك صك
 ". (5)أي عليها (4)  ،﴾النَّْخلِ 

عن  اا عدألن فيه ب   ؛اعتبر ابن جني باب التناوب بعيداا عما تعارف عليه في العربية
د بن جني يستكمل قوله بعاالصواب وخل  للعربية فهو يؤدي إلى فو ى في اللغة، لذلك نجد 

ولسنا نرى  أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: " إنه يكون بمعناإ "عرض مجموعة الشواهد بقوله:
و   دون مو  ، على حسب األحوال الداعية إليه و المسوغة له، فأما في كل مو   في م

 وعلى كل حال فال، أال ترى أنك إذا أخذت بظاهر هذا القول غفالا هكذا، ال مقيداا لزمك 
 

                                                 

 656\2اللبيب:  ( مغني1)
 . 13،ص: 1994(الفروق اللغوية ، أبو هالل العسكري، تحقي :  حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، األردن 2)
 .52(  آل عمران: 3)
 .71(  طه: 4)
، 2(  الخصائص، عثمان بن جني الموصلي، تحقي ، محمد على النجار، مطبعة دار الكتب المصرية،   5)

 .306ص: 
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عليه أن تقول :  سرت إلى زيد وأنت تريد معه، وأن تقول:  زيد في الفرس، وأنت تريد:  
 ".(1)مما يطول ويتفاحشعليه . . . ونحو ذلك 

ألنه يؤدي  ؛من خالل مقولة ابن جني نستخلص أنه ال يؤيد التناوب بين حروف الجر
ذا جاء فهناك أحوال داعية لذلك وهذا ما ذكرإ ابن  كما قلنا إلى خل  وفو ى تعم العربية، وا 

 أي يمكن أن يأتي شذوذاا. ؛هشام وعدإ من باب الشذوذ
خل  وا ح بين المعاني وبذلك ستقلب تراكيب اللغة ويحدد ابن جني "وأصبح هناك 

ألن لكل حرف معنى أصلي وقد يخر   أحياناا إلى معانِّ فرعية  إذا  ؛العربية رأساا على عقب
اقت ى السياق ذلك، أما أن يجعل نيابة حرف عن آخر قياس يؤخذ به فهو غير وارد في اللغة 

باب استعمال بعض  (ال رائر)كتابه  العربية، حتى ابن عصفور االشبيلي عندما ذكر في
نما اعتبرإ من  حروف الخفض مو   بعض فلم يكن بإقرارإ بجواز إنابة حرف مكان أخر وا 
نما أورد هذا  ال رورة الشعرية التي تقت ي تلك النيابة، وليس لصحته أو قياسيته فيقول:  " وا 

لشعر كثير واس  ومجيئه في ألن مجيئه  في ا ؛ن كان قد جاء في الكالما  النوع في ال رائر، و 
 .(2)الكالم قليل ال يجوز القياس عليه

 ثالثًا:  المذهب الوسطي بين الرأيين السابقين 
ومن العلماء من جعلوا إبدال بعض الحروف من بعض أو إنابة حرف عن آخر مشروطاا باتفاق 

" وحروف الخفض  حيث يقول :  (3)المعنى أو تقاربه بين الحرفين مثل المبرد في كتابه الكامل
يبدل بع ها من بعض إذا وق  الحرفان في معنى" ثم مثل  بآيات قرآنية وشواهد شعرية دون 
بيان لوجه التقارب في المعنى بين حرف وآخر حل محله.ومثال على ذلك قولك  اشكر المحسن 

التعليل  التي معناها السببية أو (الالم)الحرف "على" قد جاء في مكان  ،إلحسانه و على إحسانه
ألن الم التعليل تفيد التمكن واالتصال  ؛ولكن إفادته على سبيل المجاز (الالم)فأفاد ما تفيدإ 

نه يفيد التمكن واالتصال بين الشيئين فلهذا أالقوي بين السبب والمسبب واالستعالء يشبهها في 
في غير  (على)مال وكان استع( 4)التشابه صح استعمال االستعالء مجازاا مكان السببية والتعليل

ن الشكر ال يستقر فوق اإلحسان أو يو   فوقه و عاا حقيقياا وهذا يمكن تطبيقه إحقيقته حيث 
 على معظم حروف الجر.

                                                 

 .2/308: (  الخصائص1)
 . 233( رائر الشعر ، 2)
، 1997، 3رسالة، ولبنان، ط (  ينظر الكامل، محمد بن يزيد المبرد، تحقي : محمد الدالي، مؤسسة ال3)
 .1000،ص:2 
، 1،  1982، 1( المعنى واالعراب عند النحويين، عبد العزيز أبو عبد هللا، دار الكتاب للنشر، ليبيا ، ط4)

 .450ص:
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 يقول: ؛ (2)في كتابه )األصول في النحو( (1)أما ابن السرا 
عاني، فتقيم بع ها مقام بعض إذا تقاربت الم –أي حروف الجر -" واعلم أن العرب تتس  فيها 

نما جازا معاا (الباء)فمن بذلك  ألنك إذا قلت فالن بمو   كذا  ؛، تقول: فالن بمكة وفي مكة وا 
ذا قلت في مو   كذا، فقد خبرت بفي عن  فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك المو  ، وا 

حاطته به، فإذا تقارب الحرفان، ف ذا تباينإاحتوائه إياإ وا  معناهما  ن هذا التقارب يصلح لمعاقبه وا 
 ."لم يجز

 

في ظني أن هذإ المعاقبة التي تحدث عنها ابن السرا  عند تقارب المعاني تجوز فق  
عندما يصعب على الدارس المتأمل للنص ت مين الفعل المعدي بحرف جر معين حرف آخر، 
قحام شاذ تنفر منه الفطرة السليمة وتمجه وفي  ويكون بت مينه لفعل معين ليٌّ لعن  النص وا 

لوقت ذاته يظهر لنا التكلف والتصن  وهذا كله يكون فيه إساءة للغة وليس إظهاراا لما فيها من ا
تعم  وفصاحة وبيان في مثل هذإ الحالة من الممكن البحث عن تقارب المعاني بين الحروف 

بدال الحرف من غيرإ.  وا 
نظرة من خالل ما سب  نجد أن القول بنيابة حروف الجر عن بع ها يعتمد على ال

ألن من يجيز إنابة حرف جر عن آخر في الكالم بدون قيود  ؛السطحية للشاهد غير المتعمقة
نما جاء مؤشراا  يكون قد عود عقله على الخمول والكسل فالحرف في مو عه لم يأت اعتباطاا،  وا 
يجادإ وربطه بما يحي   رهاصاا إلى أن هناك معنى خفي يحتا  إلى إعمال فكر للبحث عنه وا  وا 

 ذلك السياق من ظروف.ب
ويجدر التنبيه إلى نقطة مهمة وهي أن من النحاة من ال يجيز إنابة حرف  جرعن أخر 
ويرى أن الت مين أولى بالتخريج، ثم نجدإ يخر  الشاهد على  ت مين حرف جر معني آخر 

ن ن إنابة حرف جر عإوال فرق بينهما حيث  كال التخريجين نجد أنهما واحدٌ إلى ولكن بالنظر 
آخر تكون لتقارب في المعنى بينهما،  وت مين حرف جر آلخر تكون لمعنى مشترك بينهما 

 . (3) فهما مثالن
                                                 

 سري بن سهل، أبو بكر: أحد أئمة األدب والعربية.من أهل بغداد.كان يلثغ بالراء فيجعلهامحمد بن ال (1)
الشعر  من تصانيفه:هـ . 316بأصوله.مات شابا سنة ابن السرا غينا.ويقال: ما زال النحو مجنونا حتى عقله 

 ( 1/109،بغية الوعاة  4/339.)وفيات األعيانالخ  والهجاء  ،والشعراء
ين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ي النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السرا ، تحقي  : عبد الحس( األصول ف2)

 .415،ص: 1،   1988، 3، طبيروت
( بعض النحاة قد خلطوا بين الت مين والتناوب بين الحروف ولم يفرقوا بينهما وفي دراساتهم خر جوا جمي  3)

رق لمسألة التناوب وجوازها أو عدمها وقد وجدت شواهدهم على ت مين الحرف لمعنى حرف آخر دون التط
 يتب =بحوثاا كاملة   في ذلك مثال عليه بحث بعنوان "ظاهرة الت مين دراسة تطبيقية على كتب إعراب الحديث"،
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تلك المذاهب كانت هي الملخص لظاهرة الت مين في كتب القدماء وبالتأكيد ليس من 
نما يمكننا أن نعطي لمذهب ما  الصواب إتهام جماعة من النحاة بالخطأ أو مجانبتها للصواب وا 
األولوية على غيرإ من المذاهب لكونه أقرب إلى العقل، أنظم للكالم وفيه مجانبة لكل خل ، أو 

 بعد عن الصواب. 
وسنعرض اآلن بعض الشواهد والتي وق  فيها خالف على كال المذهبين، لنجد أن 
 المخر  منها على الت مين أكثر إيناساا للعقل والذوق، م  األخذ بعين االعتبار عدم إغفال

و  من ن هناك شواهد تقت ي تخريجها على باب التناوب للخر إالتناوب بصورة كلية حيث 
 .التكلف والتصن  في التأويل

 أواًل : اآليات القرآنية 

اِري ِإلكى َّللا ِ ﴿قوله تعالى:   -1 من يرى جواز إنابة حرف عن آخر، قال إن ،  (1) ﴾مكْن أكنصك
يرى الت مين في اآلية خرجه من ، في حين أن أي من أنصاري  م  هللا (؛م )بمعنى  (إلى)

وهو معنى  (2)على أن معنى اآلية:  من ين اف في نصرتي إلى هللا، ولذلك جاز مجيء  إلى.
كلهم سواء بمعية هللا، ولكن في  بليغ مقارنة م  المعنى األول حيث المعنى األول جعلهم أنصار

ائم لعبادإ وهو يريد  من ين اف إلى هذإ النصرة المعنى الثاني تأكيد على أن هللا هو النصير الد
 ليقوى بها ويظهر.

ِبيًرا﴿قوله تعالى -2  ،واآلية فأسال عنه خبيراا  (،عن)بمعنى  (الباء)ن إ :، قيل(3)﴾فكاْسأكْل ِبِه خك
وقال بع هم هي من باب  ،أي فأسال بسببه ؛أن الباء سببية :في حين أن البعض قد قال

ومن الوا ح أن تخريج اآلية على الت مين أولى من ، (4)أو فاهتم بهأي فأعتن به  ؛الت مين
فهو يعطي قوة للمعنى كما يكشف عن معاٍن أخرى خفية، فالسؤال هنا ال  ،إنابة حرف عن آخر

نما  بمعنى وكل به خبيراا ليعتني أو يهتم به. (ما)يقصد به االستفهام عن أمر   وا 

                                                                                                                                            

هـ .ومثله ما أدرجته  1416دف  هلل سليمان، رسالة كلية المعلمين، وزارة المعارف ، مكة المكرمة، العدد الساب ، =
ة بابتي في كتابها المعجم المفصل في النحو العربي ،دار الكتب العلمية ،بيروت، د.عزيز 

 68،ص2، 1،1992ط
 . 52( أل عمران: 1)
 .309/ 2(  ينظر الخصائص البن جني :2)
 .59(  الفرقان: 3)
 .10(  ينظر الجنى الداني في حروف المعاني، ص: 4)
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نك بكي ﴿قوله تعالى:  -3 اكْد أكْحسك ْجنِ وك ِني ِمنك السِ  جك هو كما و  (إلى)بمعنى  (الباء) (1) ﴾ِإْذ أكْخرك
، وهو األعم  في (2)نرى معنى قاصر والبعض أول الفعل على ت مين أحسن معنى لطف

ن اللطف صفة خاصة باهلل يمنحها لعبادإ فينقلهم من حال إلى حال إالمعنى من اإلحسان حيث 
 وييسر لهم كل معسر من حيث ال يعلمون.

يِ جكاتِ ﴿قوله تعالي: -4 يكْعف و عكِن السَّ  (3)  ﴾وكه وك الَِّذي يكْقبكل  التَّْوبكةك عكْن ِعبكاِدِه وك
 (؛عن)فيقال قبل هللا منه توبته ولكن عدي هنا بحرف  (منالجر) أن فعل يقبل يتعدى بحرف

ة من عبادإ هو الذي يقبل التوب :ألنه  من معنى فعل )عفا( أو )صفح( فعدي تعديته والتقدير
 إذ 

 وهذا المعنى جلي وا ح يتبادر إلى عقل الفطن فيفهم مباشرة. ،(4)يعفو ويصفح عنهم
ْل هكل لَّتك ِإلكى أكن تكزككَّى﴿قوله تعالى :  -5 وأنت إنما تقول هل لك في كذا ، ولكنه لما  ،(5)  ﴾فكق 

 .(6)أن تزكى، جازتقديرإ:  أدعوك وأرشدك إلى  -صلى هللا عليه وسلم -كان هذا دعاء منه 
ذَّب وا ِبآيكاِتنكا﴿قوله تعالى:   -6  ْوِم الَِّذينك كك ْرنكاه  ِمنك اْلقك نكصك ، ذكرها ابن هشام في المغني (7).﴾وك

كما أننا لو   ،(8)أي منعناإ منهم بالنصر ؛لـ )على( ثم قال:  وقيل على الت مين (من)بمرادفة 
 أقوى وأشمل.  من ا نصرنا معنى حميناإ أو نجيناإ فالمعنى

ونك ﴿قوله تعالى:   -7 يكاِطيِنِهْم اكال وْا ِإنَّا مكعكْكْم ِإنَّمكا نكْحن  م ْستكْهِزؤ  لكْوْا ِإلكى شك ذكا خك  (9)﴾وكاِ 
لداللة على معنى انفراد اإلنسان في َخْلوة ، ال يكون فيها أحد معه، ليأتي في اللغة  (خال)فعل ال

 فإذا أرادوا بيان أن الخلوة حصلت م  فري  آخر قالوا خال فيقولون خال الرجل، وربما خال بنفسه،
به أو خال معه وال يعدى فعل خال بحرف ) إلى( حسب أصل استعماله.  وتفسير ذلك بأن فعل 

ذا خلو  :، فعدى تعديته، والتقدير (رج )فعل َ الخال  من  معنى  راجعيين إلى شياطينهم قالوا  اوا 
 .(10)بالمؤمنين لهم: إنا معكم إنما نحن مستهزئون 

                                                 

 .100( يوسف: 1)
 . 11، (الجنى الداني في حروف المعاني2)
 .25 الشورى:(  3)
 .49،ص:2(  البالغة العربية أسسها وفنونها،  4)
 .18(  النازعات: 5)
 . 2/309(الخصائص. 6)
 77(  األنبياء:7)
 .322/ 1(  معنى اللبيب: 8)
 .14(  البقرة: 9)
 .2/50(البالغة العربية:10)
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ِتتك ِإلكى ِنعكاِجهِ ﴿قوله تعالى : -8 ؤكاِل نكْعجك ْد  كلكمكتك ِبس  عدي تال ت (سؤال)،  كلمة (1)﴾اكالك لكقك
، والتقدير:  لقد ظلمك (إلى)حرف الولكنها  منت معنى الجم  وال م فعديت ب ،حرف )إلى(الب

دإ البصريون بقولهم تأويل يقبله اللفظ .وهذإ اآلية مما أرا(2)بسؤال نعجتك  اماا إياهما إلى نعاجه
وكالك تكْأ  ل وْا أكْموكالكه ْم ﴿بجعل من المستساغ ورود حرف الجر في ذلك المو   ومثلها قوله تعالى:  

، والبعض خر  اآلية على الت مين أي ال (4)البعض إلى بمعنى م  اعتبر(3) ﴾ِإلكى أكْموكاِل  مْ 
ْم ِإلكى اْلمكركاِفقِ ﴿الى:  ومنها قوله تع ت موها إليها آكلين. أي  ؛حملت على الت مين ، (5) ﴾وكأكْيِديكك 

نما حدد حكم ،(6)) م افة إلى المراف (  اا والت مين هنا لم يو ح لنا فق  المعنى ويقربه وا 
م  باقي اليد في إسباغ الماء عليها، هناك من قال يدخل ما  ، حيث اختلف هل المراف اا شرعي

كان من جنسها والبعض قال يدخل  مطلقاا وآخرون قالوا :  ال يدخل مطلقاا، بعدها في الغاية إن 
فلتالفي هذا الخل  في الحكم الشرعي كان األولى ت مين أو تأويل يقبله اللفظ وفي الوقت ذاته 

 يو ح المعنى.
أي  ؛اقلتم إلىأث (7) ﴾مال م إذا ايل ل م انفروا في سبيل هللا أثاالتم إلى األرضقال تعالى : -9

لما ت منته كلمة  (إلى)حيث استخدم حرف الجر ، (8)تثاقلتم مائلين أو مخلدين إلى األرض
 أثاقلتم من معاني أخلد ومال.

لكْيمكانك ﴿قوله تعالى:   -10 لكى م ْلِت س  يكاِطين  عك ، يرى البعض أن (9) ﴾وكاتَّبكع وْا مكا تكْتل وْا الشَّ
 )على( حلت محل )في(.

ألن معنى اآلية الكريمة  ؛(10)يتأولون ذلك فيجعلون ) تتلو( م مناا معنى تتقول ولكن البصريين
 إنهم تقولوا على ملك سليمان ما لم يكن فيه.

                                                 

 .24(  ص: 1)
 .2/50(البالغة العربية.2)
 . 2( النساء: 3)
 .205الف ة الم يئة في شرح الشذرة الذهبية:  (  ينظر:4)
 .6(  المائدة: 5)
(  الكليات ،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،تحقي  :عدنان درويش ومحمد المصري ،مؤسسة 6)

 .267،ص  1993، 2الرسالة ،بيروت ،ط
 9(  التوبة :7)
 . 51/ 2(البالغة العربية. 8)
 102(  البقرة : 9)
 .238ر الشعر: (   رائ10)
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  الشواهد الشعرية:ثانيا
 : (1)قول الشاعر -1

 إذا رضـــــــــــــيت علـــــــــــــيَّ بنـــــــــــــو اشـــــــــــــير

(2)لعمـــــــــــــــر هللا أعجبنـــــــــــــــي رضـــــــــــــــاها  
 

   
 .(3)عليه فكأنه قال: إذا أقبلت عليَّ  ألن الر ى عن الشخص إقبال ؛نما عدي الفعل بعلىإ

وقال الكسائي في هذا :  لما كان ر يت  د سخطت عدى ر يت بعلى حمالا للشيء على 
وقد سلك سيبويه هذإ الطري  في المصادر كثيراا فقال:   قالوا  ،نقي ه، كما يحمل على نظيرإ

 .(4)كذا كما قالوا كذا وأحدهما  د اآلخر
هو باب من أبواب العربية يرى  فيه العلماء أن النقيض يجري مكان وحمل الشيء على نقي ه 

كما أن النظير يجري مجري ما يجانسه وقد يجعل النقيض مشاكالا  للنقيض ألن كل  ،ما يناق ه
 . (5)وألن الذهن يتنبه لهما معاا بذكر أحدهما ؛واحد منهما ينافي اآلخر

الجر)على (  حرف  بذلك يصلح مجيءو  (عطفت)معنى  (ر يت)ومن الممكن أي اا ت مين 
 في مو عه.
 : (6)قول الشاعر -2

ـــــــــــــ ـــــــــــــال تتركنِ  ـــــــــــــدِ ف ـــــــــــــأنَّ  ي بالوعي  نيك

ــــــ   ــــــى النَّ ــــــيٌّ  اسِ إل ــــــهِ  مطل ــــــار   ب   (7)أجرب  الق
   

يريد البعض بها كأنني في الناس على إنابة حرف مكان آخر ولكن على الت مين هناك من 
 .(8)م اف إلى الناس، فقلب الكالمأي مطلي بالقار  ؛تأول البيت : تعل  إلى بمحذوف

                                                 

(  البيت للق حْيف ال عقيلي : القحيف بن خمير بن سليم العقيلي، شاعر كوفي ، جعله ابن سالم في الطبقة 1)
 (. 191/ 5م، جم  شعرإ في ديوان صغير، )األعالم 747 –ه 120العاشرة من شعراء اإلسالم توفي نحو 

 .179/ 2، أدب الكاتب: 143/ 2اللبيب:  ، ومغني311/ 2، والخصائص :233(  ينظر :  رائر الشعر: 2)
 .236(   رائر الشعر : 3)
 .2/311(  الخصائص: 4)
،   1984، 1(  ينظر األشباإ والنظائر في النحو ، جالل الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط5)
 . ) بتصرف يسير(.229، ص: 1
 باب الغطفاني، شاعر جاهلي من الطبقة األولى من أهل  (  البيت للنابغة الذبياني وهو زياد بن معاوية بن6(

 (.55/ 3م)األعالم 604من ه، 18الحجاز، كان أحسن شعراء العرب، عمر طويالا، توفي نحو 
 .273، واألزهية: 75/ 1، ومغني اللبيب: 179/ 2، وأدب الكاتب:19(  ينظر :  ديوان النابغة ص 7)
 . 1/75( مغنى اللبيب :8)
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؛ ألنه إذا كان بمنزله البعير األجرب المطلي (في)موق   (إلى)وقال ابن عصفور:  إنما وقعت 
بالقطران الذي ي خاف عدواإ ف يطرد عن اإلبل إذا أراد الدخول بينها، كان مبغ اا إلى الناس، 

 .(1)فعومل مطلي كذلك معاملة مبغض
 : (2)قول الشاعر -3

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــىكي نَّ ـــــــــــــــًا ِمجك ـــــــــــــــي االب  تران

 .(3)اـــــــــــــد اتـــــــــــــل هللا زيـــــــــــــادًا عنـــــــــــــي  
   

نما فعل القتل (4)أي صرفه عني بالقتل .فاهلل سبحانه وتعالى ليس من صفاته القتل وا 
 يقصد فيه صرف وبعد الشخص المقتول لذلك كان تعدية الفعل قتل بمعنى صرف أف ل.

 

 آرا  حديثة في التضمين والتناوب
ة حول الت مين بين حروف الجر حتى بدا وكأنه مع لة اللغة تعددت اآلراء الحديث

، وآخرون رأوإ من (5)العربية والبعض أكد على موقف القدماء من الت مين و رورة العمل به
التعسف واألولى البعد عنه أو اللجوء إلى التناوب، وفي هذا المبحث سنقلب الطرف بين تلك 

 اآلراء.
 أواًل: الدكتور محمد حسن عواد

يقول في كتابه تناوب حروف الجر في لغة القرآن لكريم: " ويبدو لي أن مسألة الت مين 
ألنه ال دليل عليها وال حجة ألصحابها، وما يندر  تحتها من شواهد يؤول إلى جهة  ؛ال أساس لها

ما أن تندر  تحت مبحث  من جهتين، إما أن تكون الشواهد مقحمة في باب الت مين إقحاماا، وا 
 .(6)األلفا " دالالت

كثيراا ما تكلم فيه العلماء وخرجت فيه  ،ألن الت مين باب واس  ؛ال توافقه الرأي الباحثةو 
 شواهد مقنعة ووا حة وليست مقحمة وهذا ما سيظهر جلياا في الفصل التالي التطبيقي.

وأما عن إدرا  تلك الشواهد تحت مبحث دالالت األلفا  فالشواهد المخرجة على 
الخفية في شاهد معين ، فنحن لم نتطرق إلى الداللة رتبطة ارتباطا وثيقاا بعلم الداللة الت مين م

                                                 

 .238لشعر : (   رائر ا1)
(  البيت للفرزدق:  همام بن غالب بن صعصعة التميمي، شاعر من أهل البصرة ع د من شعراء الطبقة األولي 2)

 ( .8/93م (، ) األعالم 728ه ،  110اإلسالميين كان عزيزاا ونبيالا توفي في البصرة نحو )
 . 2/435، 2/310خصائص: ، وال1/686، مغني اللبيب:،  19(البيت موجود في ديوان الفرزدق ص3)
 .310/ 2(  الخصائص :4)
 ( سب  الحديث عن ذلك بإسهاب في مبحث ساب  )قياسية الت مين(.5)
 58( تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم: 6)
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والذي كان بمثابة إشارة لوجود ت مين بين فعل ،إال من خالل مجيء الحرف في غير مو عه 
 وآخر أو تأويل في الشاهد.

لقدماء وقد رفض قول ا ،اا والباحث في كتابه ينفي الت مين ويرى بطالنه بطالنا تام
ألنهم اعتمدوا حسبما يرى ق ية األصل والفرع أي أصل الفعل اللزوم والتعدي فرع ؛ بالت مين

عليه وأصل التعدي أن يكون بحرف جر، ورأى أنه من الصعب معرفة أصل األلفا  إال بو   
 .(1)معجم تاريخي حسب زمن كل لفظ وورودإ في زمن االحتجا  أو بعدإ

خي لأللفا  صعب على الباحثين بل قد يندر  تحت باب والوا ح أن و   معجم تاري
 االفتراض والتخمين لبعض األلفا  وهذا سيزيد في البعد عن الصواب.

 ثانيًا: األستاذ حسن عباس:
حرف فقد أيد الكوفيين في وقوع األ (النحو الوافي)أما األستاذ حسن عباس في كتابه 
ا يبعدها عن التأويل والمجاز وفي الوقت وألن هذ ؛مو   بع ها لوجود مشترك لفظي بينهما

 ذاته فقد عارض الت مين ورأى أن أدلته واهية ومنهارة.
 يقول:"... وال أرى األمر في الت مين يخر  عن إحدى حالتين:

األلفا  التي وصفت بالت مين إن كانت قديمة في استعمالها منذ عصور االستشهاد  .1
ى أصالة معناها الحقيقي، مادمنا لم نعرف لها واالحتجا  اللغوي فإن استعمالها دليل عل

 معنى سابقاا تركته إلى المعنى الجديد.
جة إلى الت مين اأن العصور المتأخرة من عصور االستشهاد واالحتجا  غير محت .2

 .(2)الستغنائها عنه بالمجاز والكناية  وغيرها

عرفة أقدمية الكلمة وفي ظني أن البحث في تاريخ المفردات أمر ليس بالسهل حتى نستطي  م
عن أخرى وأسبقيتها في االستعمال، كما أن الكناية والمجاز فنون بالغية مستقلة لها أغرا ها، 

 تماماا كما أن الت مين فن مستقل له فوائدإ وأغرا ه.
وكما نالحظ فالتناوب والت مين مسألتان اختلف عليها كثيراا ما بين مؤيد ومعارض ومثبت 

ك عدم التحيز لمذهب على آخر والتعصب له أو اتهام جماعة بالخطأ وناف، واألف ل في ذل
 فلكل وجهة نظر.

ولعل الذي يحكم في ذلك الموقف القدرة على الت مين أو التأويل للفظ ، فإن تعذ َر ذلك 
 .بنيابة الحرف عن آخر هو األولى وصعب فالتسليم

                                                 

 58تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم: )1)
 .595ص،  2( النحو الوافي،  2)
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 : التضمين النحوي عند المفسرين
حوي ال نستطي  أن نغفل دور مفسري القرآن من نحاة عند الحديث عن الت مين الن
 وغيرهم في تناولهم لمسألة الت مين.

فهناك من المفسرين من خر  بعض اآليات في تفسيرإ على الت مين وسكت عن 
ين تالتناوب وهناك من خر  على التناوب ولم يلتفت إلى الت مين وفري  آخر خر  على الطريق

 ولم يرجح جانباا على آخر.
قد أورد باباا ) لدخول الصفات بع ها  (تأويل مشكل القرآن)نجد ابن قتيبة في كتابه ف

منها على  اا مكان بعض(، حيث أورد كثيراا من اآليات المشتملة على حروف جر ولم يخر   أي
نما جعلها من باب دخول الحرف مكان غيرإ، مثل قوله تعالى: ذ وعِ الت مين وا  ْم ِفي ج  لِ بكنَّك   }وكألك صك

 .(2)وهكذا ؛.أي على جذوع النخل(1) {النَّْخل
قد خر  اآليات التي تحتوي على حروف  (معاني القرآن)في كتابه  (3)وكذلك األخفش

إنما هو  ،(4) فأثابكم غمًا بغم{}فمثالا قال في قوله تعالى ،الجر على التناوب بين تلك الحروف
 .(5)على غم غمٌ 

. (6)واكتفى بتوجيه النص في  وء تناوب الحروف كما أن الفراء نحا نحوهم في تفسيرإ
وقد تأثر كثيرون من المفسرين فعلى الرغم من ح ور أسلوب الت مين في تفاسيرهم إال أنه لم 
يكن مقدماا عند كثير منهم على تناوب الحروف، حيث نجد شيخ المفسرين الطبري الذي وجه 

وابن  ،مه على القول بتناوب الحروفعدداا من اآليات في  وء أسلوب الت مين لكنه لم يقد
 .(7)كثير الذي استحسن القول بالت مين في موا   أغفله في موا   أخرى 

                                                 

 .71(  طه : 1)
 2آن ، عبد هللا مسلم بن قتيبة، تحقي  : السيد أحمد صقر، دار التراث القاهرة ، ط (  تأويل مشكل القر 2)

 .567، ص: 1973
سكن البصرة وأخذ العربية عن سيبويه من ’ (األخفش؛ سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري، عالم باللغة العربية3)

 ( .  2/380،وفيات األعيان  1/590بغية الوعاة م (  ) 830 –ه 215مصنفاته) تفسير معاني القرآن( توفي) 
 .153(آل عمران: 4)
(  ينظر معاني القرآن، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي األخفش ، تحقي : عبد األمير أمين الورد، عالم 5)

 .29،ص: 1،  1،1985الكتب، بيروت ، ط
 .77(  أسلوب الت مين وأثرإ في التفسير: 6)
 . 78(الساب :7)
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ومن المفسرين النحاة من كان مؤيداا للت مين لكنه لم يعرض له كثيراا في تفسيرإ 
قد وصف القول بالت مين بأنه من قول   (المحرر الوجيز)لآليات، حيث نجد ابن عطيه في 

 اق بيد أنه لم يعن به كثيراا.الحذ
وكذلك أبو حيان النحوي المفسر وصف تناوب الحروف في القرآن  بأنه زعم ورغم هذا 

 .(1)لم يكن الت مين ظاهراا في تفسيرإ، وكذلك الزمخشري فقد قال بالت مين حيناا وأعرض حيناا 
نه قد إاآليات عليه بل فقد عني بالت مين وخر   (التحرير والتنوير)أما ابن عاشور في تفسيرإ 

 عرَّف أسلوب الت مين بشرح واٍف فقال: 
" والت مين أن ي من الفعل أو الوصف معنى فعل أو وصف آخر ويشار إلى المعنى الم من 

 ." (2)بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل في الجملة معنيان
الت مين والتزام بع هم به أو ابتعاد  ومما سب  عر ه من آراء المفسرين من النحاة لموقفهم من

اآلخرين عنه ربما ذلك راج  إلى رؤية كل مفسر منهم والمنهج الذي يسير عليه في تفسيرإ أو 
فسيميل إلى الت مين  اا راج  إلى أصل انتماء المفسر إلى إحدى المدارس النحوية فإن كان بصري

ن كان كوفي اتجاهاا وسطاا بين الفريقين من باب التيسير أو منهم من اتخذ  ،فسينادي  بالتناوب اا وا 
 وعدم التعسير عند تناول اآليات القرآنية بالشرح والتفسير.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 ، )بتصرف يسير(.78وأثرإ في التفسير : (  أسلوب الت مين1)
 .123، ص: 1،   1، م 1984(  التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، 2)
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 الفصل الثاني
 
 

 التضمين في الحديث النبوي الشري 
 

 المبحث األول: توطجة )االحتجاج بالحديث النبوي في النحو(.
 المبحث الثاني: نماذج من صحيح البخاري.
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 المبحث األول
 الحديث النبوي في النحوباالحتجاج 

ســالمية بعــد القــرآن الكــريم، جــاءت مبينــة لــه اإلالســنة النبويــة هــي األصــل الثــاني للشــريعة 
، وقد اتف  العلماء على حجية السنة واألخذ بها حيث يقـول هوقيدت مطلق إوشارحة، فصلت موجز 

رة واسـتقاللها بتشـري  األحكـام  ـرورة دينيـة، اليخـالف ذلـك إال الشوكاني: "إن ثبـوت السـنة المطهـ
 .(1)له في االسالم" حظَّ ال نْ مَ 

مــن أبلــغ الكــالم بعــد القــرآن الكــريم  - لى هللا عليــه وســلمصــ - ويعتبــر كــالم النبــي محمــد
كــان أفصــح العــرب لســانا  - لى هللا وعليــه وســلمصــ -وأكثــرإ تــأثيرا فــي الــنفس، حيــث إن الرســول 

قــد حــاز علــى  -صــلى هللا عليــه وســلم -هم بيانــاا وأعــذبهم نطقــاا وأقــومهم حجــة، يكفــي أنــه وأو ــح
 دنا محمد بها على سائر األنبياء.يس -سبحانه وتعالى -ف ل جوام  الكلم والتي ف ل هللا 
إلـــى قســـمين:  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم -عـــز وجـــل إلـــى رســـوله-والـــوحي ينقســـم مـــن هللا 
وهو القرآن الكريم والثاني وحي مروي منقول غيـر  ؛ليفاا معجز النظامأحدهما، وحي متلو مؤلف تا

لى هللا عليـه صـ -وهـو الخبـر الـوارد عـن رسـول هللا  ؛مؤلف وال معجز النظام وال متلو لكنه مقروء
 .(2)وهو المبين عن هللا عز وجل مرادإ منا" -وسلم 

ن، فمــن بــاب أولـــى وألن الحــديث النبــوي يتصــف بتلــك الصـــفات بمــا فيــه مــن معـــان وبيــا
االستشـهاد بــه فــي اللغــة والنحـو بــدالا مــن االعتمــاد الكلـي علــى لغــة العــرب وكالمهـم فــي حــين أننــا 
نجــد بعــض النحــاة المتقــدمين عــارض فكــرة االستشــهاد بالحــديث الشــريف علــى رأســهم أبــي حيــان 

االستشــهاد  ألنــه أكثــر ؛فقــد شــن أبــو حيــان هجومــاا علــى ابــن مالــك. (4)وابــن ال ــائ  (3)ياألندلســ
أنـه منفـرد بهــذا المـذهب عــن جميـ  نحــاة  ىورأ ،ثبـات القواعــد الكليـة فــي لسـان العــربإل ؛الحـديثب

خرين سـلك هـذإ الطريقـة غيـرإ، علـى أيقول:" ما رأيت أحـدا مـن المتقـدمين أو المتـ ،البصرة والكوفة
 .(5)فعلوا ذلك"ن الوا عين األولين لعلم النحو من أئمة البصرة.. ومن أئمة الكوفة..، لم يأ

                                                 

  .101،ص1997، 2الحديث النبوي في الحديث الشريف، محمود فجال، أ واء السلف، الرياض ط (1)
سات اللغوية والنحوية، محمد حمادي، منشورات اللجنة الوطنية، (  الحديث النبوي الشريف وأثرإ في الدرا2)

 .15،ص1982، 1العراق، ط
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي األندلسي الحباني، من كبار العلماء بالعربية  (3)

هـ من تصانيفه  745هـ وتوفي في القاهرة سنة 654والتفسير والحديث والتراجم واللغات، ولد في غرناطة سنة 
  (.7/152االعالم  ،302: 4الدرر الكامنة )البحر المحي ( في تفسير القرآن،) 

علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي األشبيلي، عالم بالعربية، أندلسي، من أهل أشبيلية، توفي سنة  (4)
 .( 4/333، األعالم 1/354 بغية الوعاة  )هـ من مصنفاته: شرح كتاب سيبويه. 680

 .309الحديث النبوي الشريف وأثرإ في الدراسات اللغوية والنحوية:  ( 5)
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وفي هـذا نفـي تـام للجـوء أي مـن النحـاة المتقـدمين أو المتـاخرين لالستشـهاد بالحـديث النبـوي علـى 
 صحة القواعد النحوية وإلثباتها.

الحــديث، ب ( 1)وكــان ابــن ال ــائ  قــد ســب  أبــا حيــان حينمــا عــرض الســتدالل ابــن خــروف
ب عنـدي فـي تـرك األئمـة كسـيبويه وغيـرإ وقوله في شرح الجمل:" تجويز الرواية بالمعنى هـو السـب

 .(2)ثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب"إاالستشهاد على 
والـذي هـو  -لى هللا عليـه وسـلم صـ - وكيف له أن يبدي صحيح كالم العـرب علـى كـالم الرسـول

 .األكثر فصاحة واألعظم بياناا؟!
 ــائ  قــد استشــهد بالحــديث فــي كتابــه شــرح الجمــل، وكــذلك أبــو والالفــت للنظــر أن ابــن ال

 .(3)حيان في كتابه ارتشاف ال رب في ستة وخمسين مو عاا"
ابن  :ئمة منهموقد ذهب إلى االحتجا  بالحديث واالستدالل بألفاظه وتراكيبه جم  من األ

خشري وابن يعيش مالك، ابن هشام، والجوهري والحريري وابن فارس، وابن خروف والسهيلي والزم
 .(4) واألشموني والسخاوي وابن عقيل وغيرهم ممن يطول ذكرهم

ولو صح أن القـدماء لـم يستشـهدوا بالحـديث فلـيس معنـاإ أنهـم كـانوا اليجيـزون االستشـهاد 
نمـا يمكـن إرجاعـه إلـى عـدم  به إذ اليلزم من عدم استداللهم بالحديث عدم صحة االستدالل بـه، وا 

 ألن تحصيله بحاجة إلى فراغ وطول زمان. ؛حديث ودرايتهخبرتهم بعلم رواية ال
 ( 5)مثل: ،لقواعد عليهاوهناك من األسباب الكثير التي تؤكد على صحة االستشهاد بالحديث وبناء 

 شعار العرب.أإن األحاديث أصح سنداا في كثير مما ينقل من  -1
يــدي رجــال يحــتج ون فــي الصــدر األول قبــل فســاد اللغــة علــى أإن كثيــرا مــن األحاديــث د   -2

 بأقوالهم في العربية. 

القواعــد وهــذا ينبغــي التعويــل  إلثبــاتوهــذا كلــه يؤيــد االستشــهاد بالحــديث ويؤكــد علــى صــحتها 
ن المـــتكلم بـــه  هـــو أفصـــح الخلـــ  علـــى اإلطـــالق، وأبلـــغ مـــن  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم -عليـــه، وا 

                                                 

عالم بالعربية، أندلسي، من أهل إشبيلية، ولد سنة  ،علي بن محمد بن علي بن محمد الح رمي، أبو الحسن( 1)
تصانيفه : هـ، من  609نسبته إلى ح رموت، كان يتنقل في البالد ولم يتزو  ق . وتوفي بأشبيلية سنة، هـ 524

 (3/335.)وفيات األعيان شرح الجمل للزجاجي 
 

اجد للثقافة والتراث، دبي، نحو، حاتم ال امن، مركز جمعة الم(  االستشهاد بالحديث في اللغة وال2)
 .3،ص2002

 .3(  المرج  الساب :3)
  .106-105ينظر الحديث النبوي في النحو العربي  (4)
 .109(  المرج  الساب :5)
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بكالمــه أولــى وأجــدر مــن  فاالســتدالل ،أعجــزت فصــاحته الفصــحاء، علــى جهــة العمــوم واالســتغراق
  )1)االحتجا  بكالم العرب األجالف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 .106: ديث النبوي في النحو العربيالح ( 1(
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 المبحث الثاني
 نماذج من صحيح البخاري 

 
 توطجة 
وذلك  ؛أن اللجوء إلى الت مين عند تخريج الشواهد أولى من التناوب -فيما سب  -ذ كَِّر 

غفال التناوب بين الحروف حيث إن إ كن ألن التوس  في الفعل أكثر منه في الحرف، ولكن ال يم
قصر حرف الجر على معنى واحد قد يغيب المعنى الحقيقي المراد من النص ويحدث فيه لبس؛ 

سماإ البعض ت مين  ما  ألن هناك سياق يحكم ويظهر أنه ال بد من نيابة حرف عن آخر وهو
الواردة في صحيح  الحرف معنى أخر وهذا ما ات ح من خالل استقرائي لألحاديث النبوية

ن هناك كثيرا من األحاديث التي و   فيها حرف الجر مكان غيرإ، وعند النظر إحيث  ،البخاري 
َد أنها تنقسم إلى قسمين:  في تلك األحاديث وتطبي  الدراسة عليها و جِّ

حرف جر ت من فعلها  معنى فعل آخر يتعدى بها أو أأحاديث شريفة اشتملت على  :أوال
 سب السياق ويو ح المعنى.تأويل لفظ ينا

 حرف جر حلت محل غيرها من الحروف وذلك راج  ألمرين:أ: أحاديث ت منت ثانيا
نم ا كان هو األنسب للمعنى في األول: أن هذا الحرف في مكان لم ينب عن غيرإ وا 

 ولو حل غيرإ محله ألصبح قاصراا عن توصيل المعنى المراد. مو عه
 أخر أو ت من معناإ فحل محله. الثاني: أن الحرف ناب مناب حرف

ات السابقة ، فمن خالل عرض مجموعة من األحاديث حسب التقسيموبالمثال يت ح المقال
 القصد.وشرحها يظهر 

 أوال: تضمين الفعل معنى أخر
 رالمذكو  معنى فعل أخر يتعدى بالحرف الجر ت مين الفعل المتعدي بحرفبويكون ذلك 
يفهم من الفعل األول فق   بحيث ي في معنى جديدا لم يكن بلغ في الكالم،أويكون ذا داللة 

 وذلك يثري المعنى بتلك الدالالت الخفية التي تقبل النفس على كشفها والتمعن في أثرها داخل
وهناك الكثير من األحاديث الواردة  ،ذلك السياق وبهذا يكون الكالم بليغا وموجزا في آن واحد

 .في صحيح البخاري تمثل هذإ الظاهرة 

 وفيما يلي بعض األحاديث الشريفة التي توضح هذه المسألة:
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ولك َّللاَِّ  .1 س  لَّمك  -اكالك رك سك لكْيِه وك لَّى َّللاَّ  عك ْبًعا" :"-صك ْليكْغِسْله  سك ْم فك ِدك  ِربك اْل كْلب  ِفي ِإنكاِ  أكحك  (1)ِإذكا شك

 الشاهد: شرب في 
نما بـ)من(  ورد في الحديث حرف الجر )في( م  الفعل شرب، وهذا الفعل ال يتعدى بـ)في( وا 

 ."ولغ"معنى  "شرب"ث  من يولكن جاء هنا على سبيل الت مين، ح
 هو شرب السباع بألسنتها، ولغ السب  والكلب، وولغ فيها ولغاا : شرب ماء. "والَوْلغ  "

ولغ الكلب بشرابنا وفي  :وقيل ،أي شرب فيه بأطراف لسانه ؛اء ولوغاوولغ الكلب في اإلن
 .(2(شرابنا ومن شرابنا

لذلك مجيء شرب م   ،يكون عن طري  اللسان فكأنما مد لسانه وأحاط الشراب به فالولوغَ "
حرف ال يتعدى به إشارة إلى أن هناك فعال أخر ت منه شرب ويكون ذلك الفعل أكثر 

 إيصاال للمعنى.
 
ِضيك   -عكبَّاس   اْبنِ  نْ عك  .2 ْنه مك  َّللاَّ   رك ولك  أكنَّ  -اعك س  لَّى -َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك  م عكاًذا بكعكثك  لكمَّا -وك

ِضيك  ْنه   َّللاَّ   رك لكى عك م   ِإنَّتك  :اكالك ، اْليكمكنِ  عك لكى تكْقدك نْ  ِكتكاب   أكْهلِ  اكْوم   عك ْليكك  لك  فك ا أكوَّ  لكْيهِ إِ  تكْدع وه مْ  مك
ة   ف وا فكِإذكا َّللاَِّ  ِعبكادك لكْيِهمْ  فكركضك  اكدْ  َّللاَّك  أكنَّ  فكأكْخِبْره مْ  َّللاَّك  عكرك ْمسك  عك لكوكات   خك لكْيلكِتِهمْ  يكْوِمِهمْ  ِفي صك  وك
لكْيِهمْ  فكركضك  َّللاَّك  أكنَّ  فكأكْخِبْره مْ  فكعكل وا فكِإذكا اةً  عك دُّ  أكْموكاِلِهمْ  ِمنْ  زككك ت رك لكى وك ركاِجِهمْ  عك ا ف قك ا أكطكاع وا فكِإذك  ِبهك
ذْ  تكوك َّ  ِمْنه مْ  فكخ  ركاِجمك  وك  .    )3)"النَّاسِ  أكْموكالِ  كك

 على فقرائهم. الشاهد: زكاة من أموالهم وتردُّ 
 عليه الشيء إذا لم يقبله وخط أإ. جاء في لسان العرب: ردَّ -

ْم ، وجاء في الذكر الحكيم (4) أي رج   ؛إليه جواباا  إ إلى منزله، وردَّ ونقول ردَّ  تكه  اعك وْا ِبضك د  جك }وك
ْت ِإلكْيِهْم { دَّ  أرجعت إليهم. :أي ؛(5)ر 

                                                 

م،كتاب الو وء 2006( صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، دار الزهراء لإلعالم، القاهرة،)د.ط(،1)
 . 67، ص:1، :172حديث: 

 .4917، ص6 )ولغ(،لسان العرب:  2))
، 1496، 1395، وينظر مثله حديث: 408، ص 1،  : 1458حديث : كتاب الزكاةصحيح البخاري، ((3

3700 ،4347. 
 . 3/1622،)ردد(،( لسان العرب 4)
 .65(  يوسف :5)
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 إرجاعوالمتأمل لمعنى الحديث سيعرف أن المقصود من الفعل )ترد( هو المعنى الثاني: أي 
مال الزكاة وتوزيعه على الفقراء وهذا المعنى ال يتأتى إال من خالل ت مين الفعل ترد معنى 
توزع والذي يناسبه حرف االستعالء )على( ليبين أن التوزي  يشمل الجمي  بنوع من المساواة 

تنتهي إلى فئة معينة دون غيرهم ولكن هناك شمولية ومساواة في  لكل فقير، فهذإ األموال ال
 توزيعها.

 
لَّى -النَِّبيَّ  كان .3 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك ول   -وك ب رِ  ِفي يكق  ل ِ  د  ة  صك  ك  ْكت وبكة   الك ه   َّللاَّ   ِإالَّ  ِإلكهك  الك  :"مك ْحدك  الك  وك

ِريتك  لكه   اْلم ْلت   لكه   لكه   شك ْمد   وك لكى وكه وك  اْلحك ل ِ  عك ْي    ك  مَّ  اكِدير   شك ا مكاِن ك  الك  اللَّه   م ْعِطيك  وكالك  أكْعطكْيتك  ِلمك
ا نكْعتك  ِلمك ا يكْنفك    وكالك  مك د ِ  ذك دُّ  ِمْنتك  اْلجك  .(1)" اْلجك

 ينف  ذا الجد منك الجد. الشاهد: ال
نما الذي ينفعه العمل بما ير يك.  المعنى أي ال ينف  صاحب الغنى غناإ يوم القيامة وا 

في الحديث الفعل ينف  عدى بحرف الجر )من( وهو ال يتعدى به، وللعلماء في هذا الحديث 
 .(2)أراء

 .ينفعه عندك غناء أي ال ؛بمعنى عندك "نْ مِّ ". أن 1
 أي ال ينف  ذا الحظ حظه بدل طاعتك. ؛ن( بمعنى البدلأن )مِّ . 2
 . أن الفعل ينف   من معنى يمن .3

وفي ظني أن الرأي الثالث هو أقربها حيث الفعل يمن  يتعدى بحرف الجر )من(، كما أن 
غناإ  العذابأو  الحسابيوم القيامة من  ىِّ ال يمن  صاحب الغن أنه المعنى وا ح وقريب وهو

 .أو نسبه
 

لَّى -النَِّبي ِ  عكنْ  .4 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك ْي    ِفي مكرَّ  مكنْ  اكالك:" -وك اِجِدنكا ِمنْ  شك  ِبنكْبل   أكْسوكاِانكا أكوْ  مكسك
ذْ  ْليكْأخ  لكى فك ا عك اِلهك هِ  يكْعِقرْ  الك  ِنصك فِ  م ْسِلًما" ِبكك

(1). 

                                                 

، 6615، 6330، وينظر مثله حديث: 236، ص1،  844كتاب األذان، حديث: صحيح البخاري،  (1) 
7292. 

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي، صححه: عبد هللا  )2 (
 .191، ص6م،   1،2001حمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمود م
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 الشاهد:
نما يتع (مر))مر في(: الفعل  -أ دى بعلى جاء في لسان ال يتعدى بالحرف )في( وا 

ولكن هنا  من معنى  .(2)أي اجتاز وذهب ؛عليه وبه يمر مراا  العرب: مرَّ 
من دخل أو استقر حيث الحرف )في(  :أي ؛االستقرار وليس مجرد االجتياز والعبور
 يدل على دخوله واحتواء المكان له.

مسكة حتى ليحسن ال :أي "؛ويوث " "يشدد"معنى  "يأخذ"فليأخذ على نصالها:  من  -ب
 ال يفلت من يدإ.

ِلي    عكنْ  .5 ِضيك  -عك ْنه   َّللاَّ   رك لَّى -النَِّبيُّ  ِإلكيَّ  آتكى اكالك:" - عك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك لَّةً  -وك  (3)ِسيكركا ك  ح 
ا لكِبْست هك بك  فكركأكْيت   فك ْجِههِ  ِفي اْلغكضك ا وك ْقت هك قَّ اِجي" بكْينك  فكشك  ..)4)ِنسك
أي ؛  "أهدى"قد ت من معنى  "أعطى"والذي بمعنى  "آتى"، هنا الفعل (يَّ )آتى إل الشاهد:

 هدي يتعدى بالحرف)إلى(.أ أهدى إلي  الرسول حلة سيراء، حيث 
 
ول   اكالك  .6 س  لَّى -َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك ونك  النَّارِ  ِمنْ  اْلم ْؤِمن ونك  يكْخل ص  "  -:وك لكى فكي ْحبكس   اكْنطكركة   عك

نَّةِ  بكْينك  انكْت  مك كاِلم   بكْعض   ِمنْ  ِلبكْعِضِهمْ  فكي قكصُّ  وكالنَّارِ  اْلجك مْ  كك ْينكه  ا ِفي بك ْنيك تَّى الدُّ  ه ذِ ب وا ِإذكا حك
وا ن قُّ مْ  أ ِذنك  وك ولِ  ِفي لكه  خ  نَّةِ  د  مَّد   نكْفس   فكوك الَِّذي اْلجك ه مْ  ِبيكِدهِ  م حك د  كحك ْنِزِلهِ  أكْهدك  ألك نَّ  ِفي ِبمك  ةِ اْلجك
ْنِزِلهِ  ِمْنه   انك  ِبمك ْنيكا ِفي كك  (5)"الدُّ

 الشاهد:)أهدى بمنزله(
لى، وكأنه  من معنى اللصوق  ىهدأ : ي جاء في عمدة القار  ال يتعدى بالباء بل بالالم، وا 
فهذا رأي ولعل األقرب أن  ،(6)وذلك ألن منازلهم تعرض عليهم غدوا وعشيا؛بمنزله هاديا إليه

 وذلك من كثرة ما عرض عليه."ف وأعلم به أعر "ت منت معنى  "أهدى"

                                                                                                                                            

 .141، ص 1،  452كتاب الصالة :حديث صحيح البخاري، (1 (
 .4175/ 6 )مرر(،( لسان العرب:2)
 (.4/389،)سير(،( السيراء نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور؛ أي: حلة حرير )لسان العرب 3)
 .576،  ص 3،  5366حديث: كتاب النفقات صحيح البخاري، (4)

 .572، ص3،  5356كتاب النفقات، حديث: صحيح البخاري، (5 (
 .21/34(عمدة القاري:  6 (
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ِضيك  -عكبَّاس   اْبنِ  عكنْ  .7 مكا َّللاَّ   رك ْنه  لَّى -النَِّبيُّ  اكالك  :اكالك  -عك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك  :"-وك
دك  أكنْ  أ ِمْرت   لكى أكْسج  ْبعكةِ  عك لكى أكْع  م   سك ةِ  عك ْبهك ارك  اْلجك لكى ِبيكِدهِ  وكأكشك يْ  أكْنِفهِ  عك ْكبكتكْينِ  نِ وكاْليكدك  وكالرُّ

ْينِ  وكأكْطركافِ  مك دك عكرك  الثِ يكابك  نكْكِفتك  وكالك  اْلقك  . (1)"وكالشَّ

 نفه.أالشاهد: أشار.. على 
ويكون ذلك بالكف والعين والحاجب وشور  ،أي أومأ ؛جاء في لسان العرب: أشار إليه وَشور

 .(2)أشار :أي ؛إليه بيدإ
 :أي ؛بأمر كذا "أشار عليه"حيث تتعدى بإلى، أما المقصودة في الحديث  "أشار"وهذإ هي 

 أمرإ به أو نصحه به وهي الشورى والمشورة.
أي أنه  ؛(روكأنه  من الفعل أشار معنى )مر  ،على( أشاروفي الحديث الذي أمامنا وردت )

مرر يدإ على كل ع و من األع اء وكأنه أراد زيادة التأكيد على  -صلى هللا عليه وسلم-
 ال يلتبس على أحدهم بمجرد اإلشارة إلى الع و المراد السجود عليه. صحابته حتى

 
ْيركةك  أكِبي عكنْ  .8 لَّى -النَِّبي ِ  عكنْ  -رضي هللا عنه  – ه رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك ِعلك  ِإنَّمكا" :اكالك  أكنَّه  - وك  ج 

مكام   لكْيهِ  تكْختكِلف وا فكالك  ِبهِ  ِلي ْؤتكمَّ  اإلِْ كك  فكِإذكا عك ع وا  ك رك ا فكاْركك ذك ِم ك  اكالك  وكاِ  ه   ِلمكنْ  َّللاَّ   سك ِمدك ول وا حك هَّنكا فكق   رك
ْمد   لكتك   .(3).."....اْلحك

نما يتعدى بنفسه حيث نقول سم  األذان وسمعه الشاهد:  )سم  هللا لمن حمدإ( وا 
هللا سم  ال يتعدى بالالم ولكن  من هنا معنى استجاب، تقول لمن استجاب الفعل 

سم  نداء عبدإ ثم استجاب له وحق  له ما يريد، فاالستجابة  :أي ؛أن هللا سم  دعاءإ لدعائه
 -أما هللا  معنى أشمل من السماع حيث إنك قد تسم  والتلقي باالا بعد ذلك لما سمعت،

 فحينما يسم  عبادإ يستجيب لهم عاجالا أو آجالا. -سبحانه وتعالى
 

                                                 

 .228، ص 1،  812كتاب األذان : حديث صحيح البخاري،  (1 (
 .2357/ 4 )شور (،  :لسان العرب)2 )
 .198، ص:1،  :689كتاب الحج: حديث ، صحيح البخاري (3)
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انك "... :اكالك  أكنكس   عكنْ  .9 لَّى -يُّ النَّبِ  كك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك م عكة   يكْومك  يكْخط ب   -وك  النَِّبيُّ  اكامك  فكلكمَّا ... ج 
لَّى- لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك وا يكْخط ب   -وك اح  مكتْ  ِإلكْيهِ  صك دَّ طكعكتْ  اْلب ي وت   تكهك ب ل   وكاْنقك  َّللاَّك  فكاْدع   السُّ

ا هك نَّا يكْحِبس    (1)..."عك

 احوا إليهالشاهد: ص

ورد في لسان العرب: الصياح: الصوت ، وصوت كل شيء إذا اشتد صاح يصيح وصيح: 
 (2)صوت بأقصى طاقته.

، فليس المراد هنا هو الصراخ ورف  الصوت "تحدثوا"معنى  "صاحوا"وفي هذا الحديث ت من 
نما جاءت صاحوا إشارة إلى أن حديثهم لم يكن هادئا بل كان فيه شيء من  على رسول هللا، وا 

نه ليس إ، حيث -صلى هللا عليه وسلم -اللهفة، االستغاثة وطلب النصرة والنجدة من الرسول
كبر سنا وقدرا مهما كانت األسباب، فما أمن األخالق الصياح ورف  الصوت على من هو 

 .؟-صلى هللا عليه وسلم-بالك إذا كان ذلك الصياح بالرسول 
 

ول   اال .10 س  لَّى -َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك مْ  ِإنَّ "  :-وك ك  دك نَّةِ  أكْهلِ  ِبعكمكلِ  لكيكْعمكل   أكحك تَّى اْلجك  الك  حك
ون   ا يكك  ْينكهك ْينكه   بك هك لكْيهِ  فكيكْسِبق   ِذركاع   ِإالَّ  وك ل   النَّارِ  أكْهلِ  ِبعكمكلِ  فكيكْعمكل   اْلِ تكاب   عك نَّ  النَّارك  فكيكْدخ   وكاِ 
مْ  ك  دك تَّى النَّارِ  أكْهلِ  مكلِ ِبعك  لكيكْعمكل   أكحك ا حك ون   مك ا يكك  ْينكهك هكْينكه   بك لكْيهِ  فكيكْسِبق   ِذركاع   ِإالَّ  وك  فكيكْعمكل   اْلِ تكاب   عك
نَّةِ  أكْهلِ  عكمكلك  ا اْلجك ل هك  .  (3)"فكيكْدخ 

 الشاهد: فيسب  عليه.
وقد سبقه  وهو مصدر َسب َ ، جاء في لسان العرب: السب : الق دَمة في الجري وفي كل شيء 

 .(4)َيسَبَقه سبقاا،تقدمه  ويقال سب  الناس إليه
ما كان "ح  وثبت عليه "أو  "غلب"ال يتعدى إال )بإلى( ولكن هنا  من معنى  "سب "والفعل 
 له منذ بداية خلقه. اا ومكتوب اا مقدر 
 

                                                 

 .285، ص: 1،  : 1021كتاب الجمعة، حديث: ، صحيح البخاري (1)
 .2532/ 4)صيح(، ( لسان العرب:2)
 .557، ص:4،  7454كتاب التوحيد: حديث: صحيح البخاري، (3)
 .3/1928 ب،)سب (، العر( لسان 4)
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جاء في عمدة القاري: فيسب  الفاء للتعقيب وتدل على حصول السب  بال مهلة وقد  من 
 .(1)أي يغلب عليه الكتاب وما قدر عليه سبقا بال مهلة ؛معنى يغلب يسب 

 وهو المعنى الذي سب  تو حيه من تعجيل ما كتب له وكأنه ثابت عليه منذ بدء الخل .
 
لَّمك  عليه هللا صلى -هللا رسول اال -11  سك ةك  الك "  :-وك الك ةِ  يكْقركأْ  لكمْ  ِلمكنْ  صك اِتحك  (2)" اْلِ تكاِب  ِبفك

 : )يقرأ بِّفاتحة(دالشاه
نما مجيء الباء هنا مؤشرٌ  :الفعل قرأ اليتعدى بالباء، نقول إلى  قرأ القرآن أو قرأ الفاتحة، وا 

معنى فعل أخر يتعدى بها ويفيد معنى جديداا في مو عه، حيث إن سورة ت من الفعل 
البداية لكل وكذلك ألنها تكون الفاتحة و  ،ألنه يفتتح بها القرآن العظيم ؛الفاتحة سميت بذلك

ركعة نصليها، فكأنما ت من قرأ معنى بدأ، فيكون المعنى: ال صالة لمن لم يبدأ بفاتحة 
التبعي ية ولكن يدف  ذلك أن قراءة الفاتحة في  "من"الكتاب وقد يظن أن الباء هنا بمعنى 

 مطل  الصالة يجب أن تكون كاملة وليس جزءا منها أو بع ها.
 

ْسالم  " : -وسلم عليه هللا صلى -اكالك  -12 ْيًجا ِبهِ  ت ْشِرتك  وكالك  َّللاَّك  تكْعب دك  أكنْ  اإلِْ ت ِقيمك  شك ةك  وك الك  الصَّ
ت ْؤِتيك  اةك  وك ةك  الزَّكك وضك ومك  اْلمكْفر  تكص  انك  وك مكضك  .(3)"رك

 الشاهد: تشرك به.
أشركه معه فيه، وأشرك  وأ قد شركه في األمر يشركه إذا دخل معه فيه :جاء في لسان العرب

 .(4)نا في البي  إذا أ دخله م  نفسه فيهفال
 إذن أشرك تتعدى بحرف م  وال تتعدى بالباء ولكن هنا  من الفعل معنى )تعدل( والتقدير: 

 ال تعدل به غيرإ فتجعله شريكا.
 

                                                 

 .15/181( عمدة القاري: 1)
 .1171، وينظر مثله حديث: 214، ص1،  756كتاب األذان، حديث: صحيح البخاري، (2)
، 1396، 50.وينظر مثله حديث:361، ص3،  4777كتاب تفسير القرآن، حديث رقم: صحيح البخاري، (3)

5982. 
 .4/2249)شرك(،( لسان العرب: 4)
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ا أكنَّ النَِّبيَّ " -13 ْنهك ِضيك َّللاَّ  عك لكمكةك رك لَّمك  -عكْن أ مِ  سك سك لكْيِه وك لَّى َّللاَّ  عك ْهًرا آلك  -صك اِجِه شك ى ِمْن ِنسك
ا ... ونك يكْوًما غكدك ى ِتْسعكة  وكِعْشر   (1)"فكلكمَّا مكضك

 الشاهد: آلى من .
الفعل : آلى يتعدى بعلى وال يتعدى بمن، حيث جاء في عمدة القارئ، اإليالء على وزن 

نما عدي آلى بكلمة )من(  وهو  ال أفعال وهو الحلف يقال آلى يؤلى إيالء واإلليه اليمين، وا 
يعدى إال بكلمة )على( ؛ ألنه  من فيه معنى البعد، ويجوز أن تكون )من( للتعليل؛ أي آلى 

 .(2)بسبب نسائه ومن أجلهن
وفي ظني أن الرأي األول أقرب حيث  من فيه الفعل معنى البعد واالمتناع، فقد جاء في 

 . (3)وآَلْيت  على الشخ لسان العرب: آلى يؤلي إيالءا َحَلَف، وقد َتأال ْيت  وْأَتَلْيت  
نما عداإ بمن حمالا على المعنى وهو االمتناع من  ومعنى الحديث أي حلف ال يدخل عليهن وا 

 الدخول .
 

لَّمك  -عكْن النَِّبيِ   -14 سك لكْيِه وك لَّى َّللاَّ  عك ْيًجا  :"اكالك  -صك قِ  أكِخيِه شك ْيت  لكه  ِمْن حك ...مكْن اكضك
ْذ فكِإنَّمك   (4)"ا أكْاطك   لكه  ِاْطعكًة ِمْن النَّارِ فكالك يكْأخ 

 الشاهد : ق يت من .
نما بالباء ولكن ت من الفعل ق يت معنى  الفعل ق ى ال يتعدى بحرف الجر )من( وا 

أخذت، حيث إن حكم الق اء يترتب عليه أخذ من الجاني وا عطاء للمجني عليه وبهذا كان 
 جاء فيها الفعل متعدياا بالباء . (5)ثتعدي الفعل بمن أنسب وهناك روايات أخرى للحدي

 

اه  ِمْنه ..."-15 فك اًل فكشك ج  أكلك رك ْي   سك تَّ ِفي نكْفِسِه شك ذكا شك  .(6)"...وكاِ 
 الشاهد: شك في .

                                                 

 .1911،2469،5201، ومثله حديث 9،ص:2، :1910كتاب الصوم، حديث صحيح البخاري، (1)
 10/403: القاري ( عمدة 2)
 . 1/117)ألي(،  ( لسان العرب :3)
 7169ومثله  حديث  415، ص :5،  :6967كتاب الحيل، حديث ،صحيح البخاري، (4)
 .2458،2680،7181،7185(  ينظر حديث 5)
 319، ص : 2، : 2964كتاب الجهاد والسير، حديث صحيح البخاري، (6)
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جاء في فتح الباري:  من شك معنى ألص ، والشك هو ما يتردد في جوازإ وعدمه، وفي 
معناإ م  حرف الجر، فهو أصالا يتعدي  ، وفي ظني أن الفعل هنا جاء على(1)جوازإ وعدمه

بفي والمعنى ليس بحاجة إلى ت مين جاء في لسان العرب: الشك نقيض اليقين، وقد شككت 
 .(2)في كذا، وشك في األمر يشك شكاا 

اكًة ِإلكى َّللاَِّ وكا ِ -16 دك ِل ك ِمْن مكاِلي صك لكى جا  في حديث كعب بن مالت "... ِإنَّ ِمْن تكْوهكِتي أكْن أكْنخك
وِلِه ..." س   (3)رك

 الشاهد: انخل  من 
الفعل خل  ال يتعدي بحرف، جاء في لسان العرب خل  الشخ يخلعه خلعاا واختلعه كنزعة، 

 .( 4)والخلعة من الثياب ما خلعته فطرحته على آخر
 ومعنى الحديث؛ أي أخر  منه جميعه وأتصدق به وأعرى منه كما يعرى اإلنسان إذا خل  ثوبه .

  من الفعل انخل  معنى أتصدق أو أخر  .فهنا ت
 
ِلِه ...."-17 اِسِن عكمك رك عكْن مكحك أكلكه  عكْن ع ْثمكانك فكذككك ل  ِإلكى اْبِن ع مكرك فكسك ج  ا ك رك  (5)"...جك

 الشاهد : ذكر عن .
 الفعل ذكر ال يتعدى بحرف جر، جاء في لسان العرب .

رإ ذْكراا الذكر: جري الشخ على لسانك، يقال :َذَكَرإ  َيذْ   (6)ك 

نما ذكر هنا ت من معنى أنبأ وأخبر، والنبأ : هو الخبر والجم  أنباء، والنبي : المخبر عن  وا 
 .(7)؛ ألنه أنبأ عنه -عزو وجل-هللا 

 .(8)والخبر هو ما أتاك عمن َتْسَتْخبِّر

                                                 

 6/119( فتح الباري: 1)
 . 4/2309)شكك(،( لسان العرب : 2)
، 1452،2757له حديث ثوينظر م 194، ص :3،  : 6764كتاب المغازي، حديث صحيح البخاري، (3)

4418 ،6690. 
 .2/1233)خل (، ( لسان العرب :4)
 544،ص :2،  :3704ف ائل أصحاب النبي، حديث : كتابصحيح البخاري، (5)
 .2/1164)ذكر( (  لسان العرب :6)
 6/4316( الساب  :7)
 2/1091( الساب :8)
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ها وهذا  هو المقصود من المعنى؛ ألنه عندما ذكر محاسن عثمان، لم يكن من باب التباهي ب
خباراا لمن جاء  نما كانت إنباءا وا  من ذات نفسه أو جريانها على لسانه في كل موقف وا 

 يستخبر ويطلب  معرفة تلك المحاسن .

لَّمك  -النَِّبيُّ :اكالك  -18 سك لكْيِه وك لَّى َّللاَّ  عك ْلت  " - صك كَّ ْيِه تكوك مكا بكْينك لكْحيك لك ِلي مكا بكْينك ِرْجلكْيِه وك كَّ مكْن تكوك
نَّةِ لك   .(1)"ه  ِباْلجك

 الشاهد: توكلت له .
نما يتعدى بعلى أو إلى أو الباء، جاء في لسان العرب :  الفعل توكل ال يتعدى بالالم وا 
التوكل : إظهار العجز واالعتماد على الغير، واتكلت على فالن في أمري إذا اعتمدته، 

ل  عليه وَات كل إليه  والمتوكل على هللا الذي يعلم أن هللا كافل رزقه فيركن إليه َوكَِّل باهلل وَتَوكَّ
(2). 

وفي الحديث ت من الفعل توكلت معنى تكلفت الذي يتعدى بالالم ويناسب المعنى، فقد جاء 
في لسان العرب: قد تكفلت لفالن بالشخ معناإ: قد ألزمته نفسي وأزلت عنه ال يعة 

ي حالة من الخوف والقل  ، ولذا جاءت في مو عها حيث إن اإلنسان يكون ف(3)والذهاب
والرهبة من مصيرإ يوم القيامة، فكأن في الحديث طمأنه لهذا الشخص الذي عف نفسه وفرجه 

 من خالل كلمة توكلت التي بمعني تكلفت .
 

لت فيه كلمة بعد الفعل تتناسب م  اللفظ )الفعل  ويندر  تحت البند الساب  أي ا ما أو ِّ
باإل افة إلى الفائدة المعنوية التي ت يفها كما في  والحرف( فتقوم بدور الوسي  بينهما

 األحاديث التالية:
 حديث وصف صالة النبي على المنبر: -1

كك ك  ث مَّ  اْلِمْنبكرِ  ِإلكى عكادك  "...ث مَّ  فك ك  ث مَّ  رك ه   رك جك ك  ث مَّ  ركْأسك رك   رك ْهقك تَّى اْلقك دك  حك جك ذكا سك  ِباأْلكْرِض فكهك
ْأن ه     (4)"شك

                                                 

 .4348ومثله حديث  367، ص: 4،  :8076الحدود، حديث  كتابصحيح البخاري، (1)
 .6/4910)وكل(، ( لسان العرب :2)
 .5/3821)كفل(، ( لسان العرب:3)
 .123، ص1،  377كتاب الصالة، حديث: صحيح البخاري، (4)
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 األرضسجد ب الشاهد:

نما يتعدى بعلى ولكن  من السجود معنى االلتصاق والتقدير ،الفعل سجد ال يتعدى بالباء  :وا 
وهو على  -لى هللا عليه وسلمص -فالحديث يخبر عن صالة الرسول  ،سجد ملتصقا باألرض

حيث إنهم صلوا سواسية على األرض وكان  للمأمومينالمنبر وهذا يدل على مساواة اإلمام 
قة لألرض ولم يعل  عنهم الرسولبسجودهم م  .-لى هللا عليه وسلمص -الصِّ

بَّادِ  عكنْ  -2 لَّى - النَِّبيَّ  ركأكْيت  "  :اكالك  عكمِ هِ  عكنْ  تكِميم   ْبنِ  عك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك ركجك  يكْومك  -وك  خك
لك  يكْستكْسِقي وَّ لك  ث مَّ  يكْدع و اْلِقْبلكةك  وكاْستكْقبكلك   كْهركه   النَّاسِ  ِإلكى فكحك وَّ ه   حك ا ك لَّى ث مَّ  ِردك ْكعكتكْينِ  لكنكا صك  رك
هكرك  ةِ  ِفيِهمكا جك  (1)."ِباْلِقركا ك

الصالة ال تكون إال هلل وحدإ فهو خالقنا المستح  للعبادة كما في قوله . صلى لنا الشاهد:
ر":تعالى هِ تك وكاْنحك لِ  ِلرك ث يخبر عن الة في حديمجيء الالم هنا م  الص . ، أما عن(2)"ْ فكصك

 إفقد جاءت لتفيد اختصاصه بإمامة جماعته في هذ ،-صلى هللا عليه وسلم -صالة الرسول
 الصالة والتقدير صلى إماماا وقدوة لنا.

لَّى -النَِّبي ِ  عكنْ : "  -لى هللا عليه وسلمص -اال  -3 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك  ِفي مكرَّ  مكنْ : اكالك  - وك
ْي    اِجِدنكا ِمنْ  شك ذْ  ِبنكْبل   أكْسوكاِانكا أكوْ  مكسك ْليكْأخ  لكى فك ا عك اِلهك هِ  يكْعِقرْ  الك  ِنصك فِ   (3)."م ْسِلًما ِبكك

 المقصود  مر ممسكا بنبل.، مر...بنبل الشاهد:
 .(4)..."يصلى إليها -لى هللا عليه وسلمص -: اال -4

 يصلي متجها إليها.. :أي

                                                 

، 846، 825، 749، 564. وينظر مثله: 78، ص1،  215كتاب الو وء، حديث: صحيح البخاري، (1)
1025 ،1038 ،1164 ،1224 ،4429   ،6468. 

 .2الكوثر: )2(
 .141، ص1،  452كتاب الصالة، حديث رقم: صحيح البخاري، )3(
، 1633، 4853وينظر مثله، حديث:  151، ص 1،  494كتاب الصالة، حديث رقم: صحيح البخاري، )4(

1619 ،509 ،489 ،486 ،430. 
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ةك  عكنْ  -5 انك  :"اكالكْت  عكاِجشك ول   كك س  لَّى  -َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك لِ ي  -وك ِتهِ  ِفي اللَّْيلِ  ِمنْ  ي صك ْجرك  ح 
ار   ِجدك ْجركةِ  وك ْخصك  النَّاس   فكركأك  اكِصير   اْلح  لَّى  -النَِّبي ِ  شك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك امك  - وك  أ نكاس   فكقك
لُّونك  ِتهِ  ي صك الك وا ِبصك ث وا فكأكْصبكح  دَّ  (1)..."فكتكحك

 يصلون مقتدين بصالته. :أي؛ د: يصلون بصالتهالشاه
 

لَّى - النَِّبي ِ  "أكنْ  اال -6 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك هِ ي ِمنْ  آت   أكتكاِني اللَّْيلكةك  :اكالك  -وك ل ِ  أكنْ  ِباْلعكِقيقِ  وكه وك  رك  صك
تِ  اْلوكاِدي هكذكا ِفي ا لْ  اْلم بكارك ة   ِفي ع ْمركة   وك جَّ  "(2)حك

 حجة. الشاهد: عمرة في
 .(3)يرى بعض العلماء أن عمل العمرة يكون م من في عمل الحج يجزيه طواف واحد

عمرة داخلة في حجة  :أي ؛ويله مدرجة أو م منة أو داخلةأوعليه فإن هناك لفظ مقدر ت
 وهذا هو المراد من الحديث.

 

لَّى ماكا  -7 لَّى -النَِّبيُّ  صك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك طكبك  ث مَّ  رِ النَّح يكْومك  -وك الك " :ذكبكحك  ث مَّ  خك  اكْبلك  ذكبكحك  مكنْ  فكقك
لِ يك  أكنْ  ْليكْذبكحْ  ي صك ا أ ْخرك   فك انكهك مكنْ  مككك ْليكْذبكحْ  يكْذبكحْ  لكمْ  وك  (4)"َّللاَِّ  ِباْسِم فك

 الشاهد: فليذبح باسم هللا.
ل تقديرإ مستعينا أو مبتدئا ألن  ؛أو بادئا باسم هللا الباء في هذا الحديث لالستعانة وهناك لفظ وأوَّ

 أي فليذبح متبركاا وبادئاا باسم هللا. ؛كل عمل يبدأ باسم هللا تحل عليه البركة والخير
 

ِضيك  -عكبَّاس   اْبنِ  عكنْ   -8 مكا َّللاَّ   رك ْنه  ولك  أكنَّ  -عك س  لَّى -َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك  م عكاًذا بكعكثك  لكمَّا -وك
ِضيك  نْ  َّللاَّ   رك لكى ه  عك م   ِإنَّتك  :"اكالك  اْليكمكنِ  عك لكى تكْقدك نْ  ِكتكاب   أكْهلِ  اكْوم   عك ْليكك  لك  فك ا أكوَّ  ِإلكْيهِ  تكْدع وه مْ  مك
ة    .(5)".....َّللاَّ  ِعبكادك

 الشاهد: بعث معاذاا على اليمن.
 وهو فعل يتعدى بالى ، جاء في لسان العرب بعث يبعثه بعثا. "أرسل"بمعنى  "بعث"

                                                 

 .145،ص 1،   499كتاب الصالة ،حديث رقم:  صحيح البخاري،  ( 1(
 .7342، 1534، وينظر مثله حديث: 126، ص 2،  2337كتاب المزارعة، حديث رقم: البخاري،  صحيح(2)
 .9/212( عمدة القاري : 3)
 .331، ص: 4،  6674والنذور، حديث:  يمانألكتاب اصحيح البخاري، (4)
 .408، ص: 1،  1458كتاب الزكاة، حديث: صحيح البخاري، (5)
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 .(1(لبعث الرسول، يقال بعث الجند إلى الغزوأرسله وا
أي بعث واليا عليهم، ونالحظ أي ا مناسبة  ؛ولكن هنا  من الفعل بعث بمعنى الوالية

أي علو المكانة للمبعوث فهو لم يبعث  كرسول  ؛في مكانه حيث يفيد االستعالء "على"حرفال
نما كان واليا له سلطان وقوة عليهم.  يبلغ رسالة معينة وا 

تكه  ِإلكى اْلم نكاِفِقينك ..." -9 نكِصيحك ْجهكه  وك  .(2)"... فكِإنَّا نكرك  وك

 الشاهد: نصيحته إلى .
نما بالالم .  الفعل نصح ال يتعدى بإلى وا 

؛ أي هذإ النصيحة (4): نصح له وليس إليه، ولكن هنا قد  من معنى االنتهاء  (3)قال الكرماني
 منتهية أو موجهة إلى المنافقين .

 خرآ: ما وض  فيه حرف الجر محل حرف ثانيا
 أن الحرف قد يق  في السياق محل حرف أخر وذلك راج  ألمرين: اا ذ كِّر سابق
 ول: مر األ األ

نمــا لمناسـبة الحــرف  مـا و ـ  فيــه حـرف جــر مكـان حـرف آخــر، لـيس مــن بـاب التنـاوب وا 
ن إياق، حيــث المو ــوع فــي مكانــه للمعنــى وتأكيــدإ عليــه، وهــذا يت ــح مــن خــالل التركيــب والســ

طــار  ــي  هــو الــذي يحــدد المعنــى الحقيقــي إأو محصــوراا فــي  اا "الحــرف منفــرد يبقــى معنــاإ خاصــ
فلــو قلبنــا طرفنـا فــي ذلــك ، (5)خــرى بمقت ــى االسـتعمال"ألـى إالمـراد، فقــد يختلــف معنـاإ مــن جملــة 

ي الســياق وجلنــا ببصــرنا بمــا فيــه مــن بالغــة، كشــفنا الســبب الحقيقــي مــن مجــيء ذلــك الحــرف فــ
مو عه الجديد حيث وجود الحرف األصلي ال يؤدي الغـرض الـذي أداإ الحـرف الثـاني، وال يمكـن 

لـه  فكل من الفعل والحر  ألن ؛خرآنابة حرف عن إخر وال آفي هذإ الحالة ت مين الفعل معنى 

                                                 

 .1/307)بعث(، ( لسان العرب:1)
 . 124،ص :1،  :425كتاب الصالة، حديث حيح البخاري، ص(2)
هـ 717محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني عالم بالحديث، أصله من كرمان ببغداد ولد فيها سنة  (3)

، الدرر 1/279هـ من كتبه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )بغية الوعاة  786وتوفي فيها سنة 
 (4/310الكامنة 

 . 4/246: القاري مدة ( ع4)
، 1حروف الجر بين المصطلح والوظيفة، نور الهدى لوشين، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط )5(

 . 118،ص: 1995
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معنىا ثابت وهو االنسب فـي مو ـعه مثـال علـى ذلـك الفعل)طـاف ويطـوف( وقـد تنوعـت حـروف 
، (1)طـــوفي علـــى بعيـــرتة معـــه بحســـب المناســـبة، فقـــد ورد فـــي صـــحيح البخـــاري)الجـــر المســـتخدم

(، وال (5)، يطفن م  الرجال(4)، يطوف بالبيت(3)، يطوف على نساجه(2)يطوف بين الصفا والمروة
هو األنسب للمعنى حيـث المعنـى المـراد فـي كـل  فألن كل حر  ؛بدال أي حرف محل آخرإيمكن 

 المصاحبة.( ،الء، الظرفية االستعالء، االلتصاقحديث على الترتيب هو )االستع
 دعونا ننتقل إلى طائفة من الشواهد تو ح ذلك أكثر:

 
ولِ  عكنْ  -1 س  لَّى - َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّم عك سك رُّ  اْشتكدَّ  ِإذكا:" اكالك  أكنَّه   -وك وا اْلحك  عكنْ  فكأكْبِرد 

ةِ  الك ةك  فكِإنَّ  الصَّ ر ِ  ِشدَّ نَّمك  فكْيحِ  ِمنْ  اْلحك هك جك
"(6). 

 .أبردوا عن الصالة الشاهد:
براد هو انكسار الوهج والحر وهو من الدخول في الَبْرد، والركب في السفر يقولون إذا زاغت اإل

 .(7)الشمس قد أبردتم فروحوا واركبوا
أي:  ؛بردوا عن الصالة كانت على سبيل ت مين الفعل معنى التأخيرأجاء في عمدة القاري: 

 (8)مبردين أخروا عنها
حيث من الممكن أن يقال  يتعدى بهن التأخير ال يحتا  إلى حرف )عن( أل ؛وال أرجح ذلك

 أخروها مبردين وتكون صحيحة .
 .(9)وزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحراأي تج ؛وجاء في فتح الباري: أبردوا عن

                                                 

 . 454، ص:1، كتاب الحج،  1626حديث رقم:  )1(
 . 454، ص:1، كتاب الحج،  1623حديث رقم:  )2(
 . 90، ص:1، كتاب الغسل،  267حديث رقم:  )3(
 . 97، ص:1، كتاب الحيض،  294ديث رقم: ح )4(
 . 452، ص:1، كتاب الحج،  1618حديث رقم:  )5(
 .535-534، ينظر مثله حديث 161، ص1،  533كتاب مواقيت الصالة، حديثصحيح البخاري، )6(
 .1/205)برد(، لسان العرب:  )7(
 .29، ص5( عمدة القاري:  8(
 2/17(فتح الباري:  9)
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ب من جوانب رحمة هللا بعبادإ قرب وأو ح، كما أنه يكشف لنا عن جانأوفي ظني أن هذا الرأي 
وتيسيرإ عليهم في أداء العبادات من حيث مجاوزة وقت الصالة وتأخيرها لوقت البراد حتى يتمكن 

 المصلي من الوقوف والخشوع في صالته.
أي إلصاق  ؛واستخدم الباء هنا لاللتصاق (1)بالصالة ؛وقد ورد الحديث برواية أخرى وهي أبردوا

 وليس في موعدها ككل من خالل تأخير موعد األذان.،داء الصالة اإلبراد والتأخير بأ
 

لَّى -النَِّبي ِ  اال -2 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك ث   :" -وك دك  ِفيهِ  ك نَّ  مكنْ  ثكالك جك وكةك  وك الك يمكانِ  حك  أكنْ  اإلِْ
ونك  ول ه   َّللاَّ   يكك  س  رك بَّ  وك ا ِممَّا ِإلكْيهِ  أكحك  يكْكركهك  وكأكنْ  ّللَِّ  ِإالَّ  ي ِحبُّه   الك   ك اْلمكرْ  ي ِحبَّ  وكأكنْ  ِسوكاه مك
مكا اْل  ْفرِ  ِفي يكع ودك  أكنْ   . (2")النَّارِ  ِفي ي ْقذكفك  أكنْ  يكْكركه   كك

 .الشاهد: يعود في الكفر
أن يعود مستقرا  :كأنه قال ،جاء في عمدة القاري: قال الكرماني  من يعود معنى االستقرار

نما )في( هنا بمعنى إلى" ب على هذا القول:. ثم يعقب صاحب الكتا(3)فيه  .(4)" وهذا تعسف وا 
والباحثة ترى أن يعود )إلى( الكفر تدل على انتهاء الغاية بذلك الشخص إلى فعل من األفعال 

 التي يعد بها كافرا، وكأنه يحوم حول حمى الكفر باقترابه من تلك األفعال.
أي انغماس  ؛إبراز معنى االحتوائية والظرفية بينما البالغة في استعمال حرف الجر) في( فهي

هذا الشخص في الكفر وتمكنه من نفسه وعودته إلى  الله القديم بكل عمل يقوم به لذلك كان 
 إبقاء الحرف على معناإ أكثر بالغة وأعم  معنى.

ِضيك  - أكنكس   عكنْ  -3 ْنه   -َّللاَّ   رك لَّى - النَِّبي ِ  عكنْ  عك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّ  عك سك مَّ  :"اكالك  -مك وك  اْجعكلْ  اللَّه 
ِدينكةِ  ا ِضْعفكيْ  ِباْلمك عكْلتك  مك ةك  جك ة ِمنْ  ِبمككَّ كك  (5)"اْلبكرك

 الشاهد: اجعل بالمدينة.

                                                 

 .3259، 3258، 538ينظر حديث رقم:  )1(
 .6941-6941، 21، وينظر مثله حديث:19، ص1،  16كتاب اإليمان، حديث:صحيح البخاري، )2(
 .1/241عمدة القاري:  )3(
 .1/241عمدة القاري:  )4(
 .522، ص1،  1885جزاء الصدر، حديث رقم  كتابصحيح البخاري، ( 5(



87 

 

الذي يفيد  "في" الذي يفيد االلتصاق م  الفعل بدالا من  "الباء"في هذا الحديث جاء حرف 
أراد إلصاق  -لى هللا عليه وسلم ص - وذلك لمناسبة الحرف المو وع للمقال فالرسول ؛الظرفية

 البركة في المدينة كما ألصقت بمكة من قبل.
ةك  عكنْ  -4 انك  :"اكالكْت   -رضى هللا عنها  - عكاِجشك ول   كك س  لَّى -َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك  -وك

لِ ي ِتهِ  ِفي اللَّْيلِ  ِمنْ  ي صك ْجرك ار   ح  ِجدك ْجركةِ  وك ْخصك  نَّاس  ال فكركأك  اكِصير   اْلح  لَّى النَِّبي ِ  شك  صك
لكْيهِ  َّللاَّ   لَّمك  عك سك امك  وك لُّونك  أ نكاس   فكقك ِتهِ  ي صك الك وا ِبصك ث وا فكأكْصبكح  دَّ  .(1)"فكتكحك

 الشاهد: يصلي من الليل.
جاءت هنا  "من"أي أثناءإ أو خالله ولكن  ؛الليل زمان يناسبه الحرف )في(الذي يفيد الظرفية

كان يصلي جزءا وبع ا  -صلى هللا عليه وسلم -نه إلى التبعيض حيث أكثر مناسبة لتدل ع
. للره  (2)(وأ صل  ي وأرا دْ ) -صلى هللا عليه وسلم  - من الليل وليس كله وهذا ما يؤكدإ قوله

 الذين جاءوا يسألونه عن عبادته.
 
ْيركةك  أكِبيعن  -5 ولك  أكنَّ  ه رك س  لَّى - َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّ  عك سك ا :"اكالك  -مك وك ْينكمك ل   بك ج   يكْمِشي رك

لكْيهِ  اْشتكدَّ  ِبطكِريق    .(3)....."طشاْلعك  عك
 الشاهد : يمشي بطري .

معا  ليس من باب إبدال الحرفين اء هناولكن استخدام حرف البالفعل يمشي يتعدى بالحرف )في(
نما لمناسبة حرف الباء في هذا المو   أكثر من غيرإ، حيث   على جاءت لتدل ان الباء هنإوا 

 
أي أن هذا الرجل ملتص  بالطري  ال يكاد يفارقها بسبب ظمئه وفقدانه لألمل  ؛معنى اإللصاق 

 في غيرها.
 :(4)ألمور منها ويرج  البعض سبب التصاقه  في الطري 

                                                 

، 969. وينظر مثله حديث: 207، ص1،  729كتاب مواقيت الصالة، حديث رقم صحيح البخاري،  ( 1)
995 ،1122 ،1140 ،1157 ،5819 ،6310 ،2708. 

 .5063( ينظر حديث رقم: 2(
 .2466، وينظر مثله حديث 160، ص 4،  6009كتاب األدب، حديث: صحيح البخاري،  ( 3)
ويش، مجلة مؤتة (الداللة البالغية لحروف الجر والعطف في نماذ  من الحديث الشريف، غالب محمد الشا 4)

 17، ص: 1999للبحوث، المجلد الراب  عشر العدد الثاني، 
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  ب منها.يأو في مكان قر  ؛اعتقادإ بوجود الماء في الطري 
  العادة ال تخلو من راجل أو راكب ووجود ألنها في  ؛إحساسه بمرور الركبان في الطري

 الماء معهم متوق .
أي سبب ورود حرف الباء الذي يفيد اإللصاق  ؛تلك األسباب تشير إلى سبب التصاقه بالطري 

 في هذا المكان.
 

ثكنكا -6 دَّ مَّد   حك نكا م حك ثكنكا م عكاِويكةك  أكب و أكْخبكرك دَّ ام   حك ةك  عكنْ  أكِبيهِ  عكنْ  ِهشك ِض  -عكاِجشك  َّللاَّ   يك رك
ا ْنهك ْنت   :"اكالكْت  -عك لَّى -النَِّبي ِ  ِعْندك  ِباْلبكنكاتِ  أكْلعكب   ك  لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك انك  -وك كك  ِلي وك

وكاِحب   ْلعكْبنك  صك ول   فك كانك  مكِعي يك س  لَّى - َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك ا -وك لك  ِإذك خك مَّْعنك  دك  ِمْنه   يكتكقك
ر ِ  ْلعكْبنك  ِإلكيَّ  ه ه نَّ فكي سك  (1)."مكِعي فكيك

 : ألعب بالبنات.الشاهد
 .(2)ورد في عمدة القاري يحتمل أن تكون الباء بمعنى )م ( و البنات: الجواري 

وفي ظني أنه ليس كذلك فالبنات المقصودة هنا هي األلعاب )التماثيل( المعروفة التي تلعب بها 
اءت بمعنى االستعانة فهي الواسطة التي حصل بها الفعل والباء هنا مناسبة للحديث وج ،البنات
ن لعبها لم يكن بدون تلك التماثيل ودليل أخر أنها ذكرت أن هناك صواحب كن يلعبن إحيث 

 معها ولو كانت الباء بمعنى )م ( ألصبح هناك تكرار في الحديث.
 

ثكْته  أكنَّ عك " -7 دَّ ِفيَّةك أكنَّ أ مَّه  حك وِر ْبِن صك ةك عكْن مكْنص  ِضيك  -اِجشك ا َّللاَّ   رك ْنهك ا أكنَّ  -عك ثكْتهك دَّ حك
لَّمك  -النَِّبيَّ  سك لكْيِه وك لَّى َّللاَّ  عك اِجض  ث مَّ يكْقركأ   -صك ْجِري وكأكنكا حك انك يكتَِّ ئ  ِفي حك كك
ْرآنك   .(3)"اْلق 

 الشاهد : يتكخ في .

                                                 

 .188، ص 4،  6130حديث رقم:  )1(
 .22/266(عمدة القاري: 2(
 .98، ص :1،   :297كتاب الحيض، حديث :صحيح البخاري، ( 3) 
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نما يتعدى بـ )على(، جاء  في لسان العرب : توكأ على الفعل يتكخ ال يتعدى بالحرف ) في( وا 
ايك  ِهيك ﴿وفي قوله تعالي:( 1)الشخ، وأتكأ تحمَّل واعتمد عليه  ا عكصك لكْيهك أ عك كَّ ، وقوله  (2")﴾أكتكوك

لكى م تَِّ ِجينك ﴿:تعالى ا ف ر ش   عك  .(3)﴾ِإْستكْبرك    ِمنْ  بكطكاِجن هك
نان من زو  الرسول ولكن  في الحديث استخدم الحرف ) في( ليدل على اإلحاطة والشمول والح

 ،تجاهه،أما باستخدام الحرف ) على( في مو عه ففيه استعالء -صلى هللا عليه وسلم  -
يؤكدعلى سماحة  - صلى هللا عليه وسلم -واالستعالء ال يراد في هذا الموقف، فتصرف الرسول 

ا المرأة، اإلسالم ورفقه بالنساء حيث أوصى بالمعاملة الحسنة في جمي  الحاالت التي تكون به
بينما نجد ديانات أخرى تحقر المرأة وتح  من شأنها خاصة المرأة الحائض، فاليهودي مثالا ال 

 .ائض في بيت وال يؤاكلها حتى تطهريجلس م  الح
 الثاني:األمر 
وهــو األمــر الثــاني الــذي يحــل ألجلــه حــرف الجــر مكــان أخــر وهــو نيابــة هــذا الحــرف عــن  

ألنهـم رأوا الت ـمين  ؛ي مسالة خالفية عار ها كثير من العلماءغيرإ من الحروف، وكما ذ كر فه
أولــى مــن النيابــة وأال نلجــأ إلــى التنــاوب إال عنــد ال ــرورة وبالفعــل قــد كــان هــذا هــو المــنهج الــذي 
اتبعته في بحثي ومن خالل استقرائي لألحاديـث وجـدت هنـاك أحاديـث اشـتملت علـى حـروف جـر 

ال يمكـن  هعنها وعند النظر في تلـك األحاديـث نجـد أنـت منت معنى حروف جر أخرى أو نابت 
تخريجها إال على التناوب ولعل هذا يؤيد وجهة النظر األخرى ولكن نقـول، لـيس فـي كـل األحـوال 

نما ورودإ كان في بعض موا   منها:  وا 

لَّى  -النَِّبيُّ  اكالك  -1 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك دٌّ  أكوْ  اْلبكيِ نكة   :"-وك  .(4)"ِرتك  كهْ  ِفي حك

  ك.الشاهد: حد في ظهر 
 حد على ظهرك. :أي ؛على "بمعنى" "ي"فهنا 

ْنت مْ  -2 لكى تكتَِّهم ونكه   "...ك  ولك  أكنْ  اكْبلك  اْل كِذِب  عك ا يكق   (5)..."اكالك  مك

                                                 

 .6/4904)وكا(، ( لسان العرب:1)
 18( طه :2)
 54( الرحمن :3)
 .4747، وينظر مثله حديث: 228، ص:2،  2671لشهادات، حديث: كتاب اصحيح البخاري، )4(
 .312، ص:2،  2941كتاب الجهاد والسير، حديث:  صحيح البخاري، )5(
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وقــد ورد فــي روايــة أخــرى  ،أي كنــتم تتهمونــه بالكــذب ؛بمعنــى البــاء "علــى،"الشــاهد: تتهمونــه على
 .(1)بالباء

نْ  عكنْ  -3 ِب ج  ْفيكانك  ْبنِ  دك ِلي ِ  س  ْينكا اكالك  اْلبكجك حَّ ولِ  مك ك  ضك س  لَّى -َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك  -وك
وا اكدْ  أ نكاس   فكِإذكا يكْوم   ذكاتك  أ ْضِحيكةً  ايكاه مْ  ذكبكح  حك ةِ  اكْبلك  ضك الك ركفك  فكلكمَّا الصَّ  ركآه مْ  اْنصك
لَّى -النَِّبي   لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك وك  عك وا اكدْ  أكنَّه مْ - سك ةِ  اكْبلك  ذكبكح  الك الك  الصَّ  اكْبلك  ذكبكحك  مكنْ  :"فكقك
ةِ  الك ْليكْذبكحْ  الصَّ ا فك انكهك مكنْ  أ ْخرك   مككك انك  وك تَّى يكْذبكحْ  لكمْ  كك لَّْينكا حك ْليكْذبكحْ  صك لكى فك  .(2)"َّللاَِّ  اْسمِ  عك

 الشاهد: فليذبح على اسم هللا. -4

ن إألنه ال يقال على اسم هللا حيث  ؛بسم هللا :أي "؛الباء"بمعنى  "على"جاء في عمدة القاري: 
 .(3)اسم هللا على كل شيء

نه ال يمكن ت مين الفعل معنى آخر وال بد من اللجوء إلى تناوب على أوهذا مثال وا ح 
 الحروف.
ْيركةك  أكبكي عكنَّ  -5 ِضيك  - ه رك ْنه   َّللاَّ   رك ِمْعت   :"اكالك  - عك ولك  سك س  لَّى -َّللاَِّ  رك لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك  -وك

ول   انك  يكق  مكضك اًنا اكامكه   مكنْ  ِلرك اًبا ِإيمك ا لكه   غ ِفرك  وكاْحِتسك مك  مك دَّ ْنِبهِ  ِمنْ  تكقك  .(4)"ذك
 جاء في عمدة القاري يحتمل أن تكون ، أي يقول في رم ان؛ رم انليقول  :الشاهد

 في ف ل :يقول "؛أي "تكون بمعنى في ويجوز أن ،عن رم ان :أي "عن"بمعنى  (الالم)
  .(5)رم ان

ن األول يدل على أن القول منقول عن أحد وهذا ليس هو المقصود إوالرأي الثاني أرجح حيث 
هو من ف ائل  -لى هللا عليه وسلم ص - من الحديث، بينما الثاني يبين أن ما سيوردإ الرسول

 هذا الشهر الكريم.
لَّى - النَِّبي ِ  عكنْ  -6 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك وا :"اكالك  -وك ْرآنك  تكعكاهكد   لكه وك  ِبيكِدهِ  نكْفِسي فكوكالَِّذي اْلق 

دُّ  ًيا أكشك ِبلِ  ِمنْ  تكفكصِ  ا ِفي اإلِْ ِلهك  . (1)"ع ق 

                                                 

 .7/4553( ينظر حديث: 1(
 .40، ص: 4،  5500كتاب الذبائح والصيد، حديث: صحيح البخاري، )2(
 .31،ص: 20عمدة القاري،   )3(
 .35، ص:2:،  2008لتراويح: كتاب صالة اصحيح البخاري، )4(
 .176، ص:11عمدة القاري   )5(
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 .الشاهد: في عقالها
 .(2)تعاهدوا : أي واظبوا على حفظه وترديدإ، الع ق ل: هو الحبل الذي ترب  به

ــــــص اإلبــــــل مــــــن العقــــــل وهروبهــــــا، أو أن : أي "من"بمعنــــــى "ي"فــــــن وفــــــي الحــــــديث قــــــد تكــــــو  تمل
 هروب اإلبل بحبلها ولعل كالهما جائز ومناسب. :أي "؛م "تكون بمعنى 

 
لَّى -النَِّبيَّ عن   " -7 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك ْلتك  ِإذكا :"اكالك نه أ -وك ْلبكتك  أكْرسك تكلك  اْلم عكلَّمك  كك  فك  لْ  فكقك

ذكا ه   فكِإنَّمكا تكْأ  لْ  فكالك  أك كلك  وكاِ  كك لكى أكْمسك  (3)".........نكْفِسهِ  عك
 الشاهد:أمسكه على نفسه.

نمــا  اإلمسـاكفلـيس المقصـود مــن  ،مسـكه لنفســهأ :أي "؛الــالم"بمعنـى  "على"جـاءت هنــا االمتنـاع وا 
 هو بمعنى الصيد الذي اختص به نفسه.

ر فـي غيـر مو ـعه ولكنـه مـن النـواحي كما نرى فالتنـاوب قـد يحـل أحيانـا مشـكلة وقـوع حـرف الجـ
البالغية والجمالية فيه جمود بحيث يكبح جمـاح العقـل مـن التحليـ  فـي رحـاب الـنص والتأمـل فيـه 

 .لتقدير الم من أو المؤول والذي يكمل المعنى ويزيدإ و وحا ويثبته في الذهن
 

رك "-7 ْحش ... ...فكبكص  اِبي ِبِحمكاِر وك  .(4)"أكْصحك
َر   بــ .الشاهد: َبص 

جاء في فتح الباري : دخول الباء في قوله )بحمار( مشكل، إال  أن  يقال :  من )بصر( معنى 
 .(5))نظر( أو )الباء( بمعنى )إلى( على مذهب من يقول أنها تتناوب 

َر يتعدى بالباء وال حاجة إلى ت مين أو إنابة حرف عن آخر، فقد  وال أرى ذلك ؛ ألن الفعل َبص 
ر إ جاء في لسان الع َر به َبَصراا وبَصارةا وَأْبَصَرإ  وبصرإ : نظر إليه هل ي ْبصِّ رب: َبص 

(6). 

                                                                                                                                            

 ..478، ص 3،  5033كتاب ف ائل القرآن، حديث: صحيح البخاري،  (1(
 .69، ص 20(.عمدة القاري:  2(
، 5476، 2054وينظر مثله : حديث  68، ص 1،  175كتاب الو وء: حديث: صحيح البخاري، (3)

5487. 
 .507، ص :1، :1822الصيد، حديث كتاب جزاء صحيح البخاري، (4)
  4/26( فتح الباري:5)
 .1/293)بصر(، ( لسان العرب :6)
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َر بالباء وليس هناك ت مين أو تناوب في الحديث .  فاألصل هو تعدي الفعل َبص 

لَّى -النَِّبيَّ -اال " -8 لكْيهِ  َّللاَّ   صك لَّمك  عك سك وِلِه وك  ...اْعلكم وا أكنَّ -وك س  رك ْم اأْلكْرضك ّللَِّ وك نِ ي أ ِريد  أكْن أ ْجِليكك  اِ 
ِبْعه  ... ْليك ْيًجا فك اِلِه شك ْم ِبمك دك ِمْنك  جك   (1)"فكمكْن وك

 الشاهد : وجد  ... بماله .
جاء في لسان العرب :وَجَد المال وغيرإ يجدإ َوْجَداا وو جداا، يقال َوجْدت  في المال و ْجداا وَوجداا 

َدةا؛ أي صرت ذا مال   .(2)ووِّجداناا وجِّ
 ففي الحديث جاءت الباء  بمعنى في؛ ألن وجد تتعدى بفي وليس بالباء .

ولك َّللاَِّ "-9 س  ِعيد  أكْخبكركاه  أكنَّ رك ْيركةك وكأكبكا سك ْحمكِن أكنَّ أكبكا ه رك ْبِد الرَّ ْيِد ْبِن عك مك لكْيِه  - عكْن ح  لَّى َّللاَّ  عك صك
لَّمك  سك اِجِط اْلمكْسِجدِ  -وك ًة ِفي حك امك ول  َّللاَِّ  ركأك  ن خك س  لك رك لَّمك  -فكتكنكاوك سك لكْيِه وك لَّى َّللاَّ  عك اًة  -صك حكصك

ا ... تَّهك  .(3)"فكحك
 الشاهد : رأي نخامة في حائ  .

ورد الحرف )في( بمعنى ) على(، حيث إن النخامة كانت ظاهرة على الحائ  وليست محتواإ 
صلى هللا عليه وسلم  -تى تمكن النبي داخله والدليل كلمة فحتها تدل على استعالئها وبروزها ح

زالتها . –  من حتها وا 
ول َّللاَِّ :اال  -10 س  لَّمك  -رك سك لكْيِه وك لَّى َّللاَّ  عك جُّ :" -صك فَّاركة  ِلمكا بكْينكه مكا وكاْلحك اْلع ْمركة  ِإلكى اْلع ْمركِة كك

نَّة   زكا   ِإالَّ اْلجك ور  لكْيسك لكه  جك ْبر   (4)"اْلمك
 العمرة .الشاهد: إلى 

 
 . (5)جاء في عمدة القارئ: يحتمل أن تكون )إلى( بمعنى )م (

وال أظن ذلك؛ ألن المقصود من الحديث من بداية العمرة األولي إلى نهاية العمرة الثانية كفارة لما 
 بينهما من الذنوب وليس المقصود المصاحبة وجم  العمرة م  العمرة لتكون الكفارة .

ول  َّللاَِّ  -11 س  لَّمك  - اكالك رك سك لكْيِه وك لَّى َّللاَّ  عك ول ونك لكْو  :" -صك يكْجمك   َّللاَّ  النَّاسك يكْومك اْلِقيكامكِة فكيكق 
اِننكا... نكا ِمْن مككك تَّى ي ِريحك هِ نكا حك لكى رك ْعنكا عك  .(1)"اْستكْشفك

                                                 

 .408، ص :  4، :6944كتاب االكراإ، حديث صحيح البخاري، (  1)
 . 6/4770:)وجد(،( لسان العرب  2)
 .411،1213،753وينظر مثله حديث  130، ص: 1، : 410كتاب الصالة، حديث:صحيح البخاري،  ( 3)
 .492، ص :1، : 1773كتاب العمرة، حديث صحيح البخاري، (  4)
 .10/154: القاري ( عمدة  5)
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 الشاهد: استشفعنا على .
نما بإلى والالم جاء في فتح الباري:  من استشفعنا معنى  الفعل استشف  ال يتعدى بعلى وا 

سعى؛ ألن االستشفاع طلب الشفاعة وهي ان مام األدني إلى األعلى ليستعين به على ما 
 .(2)يرومه

وفي هذا الحديث يكون الحرف )على( بمعنى )إلى( وذلك ألمرين :أولهما: ال يصح أن تأتي 
نما السعي لطلب  الشفاعة يكون  على بمعني االستعالء؛ ألن هللا عز وجل  ليس فوقه شخ وا 

 إليه.
 بنص استشفعنا إلى ربنا . (3)ثانيها: أن الحديث ورد بروايات أخرى 

 
يس المقصود البحث فلوالشواهد المماثلة لما ذ ِكر في هذا الفصل كثيرة اي صحيح البخاري 

ثباتها. نما التمثيل واالستشهاد لتوضيح وجهات الن ر وا   اإلحصا  و االستقصا  وا 

نتباإ أن بعض أحرف الجر قد جاءت وتكررت في الشواهد بكثرة وبع ها وردت بقلة والالفت لال
في أحاديث مثلت الظاهرة، وقد تركزت األحاديث التي تمثل الظاهرة في أحرف سبعة وهي في، 

 من ، الباء، على ، إلى ، الالم، عن .
التقسيمات  أما عن الشواهد الخاصة بكل حرف من تلك األحرف فبع ها قد شرح من خالل

السابقة  وبع ها تمت االشارة إليه في الهوامش والبعض اآلخر سأشير إليه في هوامش 
 الصفحات التالية .

أما باقي أحرف الجر فلم ترد لها أحاديث تمثل ظاهرة الت مين بها ولعل ذلك راج  إلى شيوع 
 يها .استخدام بعض الحروف في التراكيب اللغوية عن بعض لسهولتها واتساع معان

 األحرف الواردة في األحاديث وتمثل ال اهرة .-
 

 أوالا : في
 .(4)ورد عليه ما يقارب الستين حديثاا 

                                                                                                                                            

 .303، ص : 4، :6565كتاب الرقاق، حديث صحيح البخاري، (1)
 .11/432( فتح الباري:2)
 . 7410،7439،7516، 4476( ينظر حديث 3)
 حديث ( ينظر4)

7،21،22،138،182،216،231،294،297،410،411،424،425،753،1213،1361،1395،1402،
1534،1717،2007،2016،2040،2041،2138،2215،2228،2253،2373،2482،2542،2560،2
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 ثانياا: الباء 

 .(1)ورد عليه ما يقارب األربعين حديثاا 
 ثالثاا: من 

 .(2)ورد عليه ما يقارب األربعين حديثاا 
 

 رابعاا : على
 .(3)ورد عليه ما يقارب الثالثين حديثاا 

 
 

 خامساا : على
 .(4)ورد عليه ما يقارب الخمس وعشرن حديثاا 

 سادساا : إلى
 .(5)ورد عليه ما يقارب العشرين حديثاا 

                                                                                                                                            

561،2563،2583،2584،2589،2596،2620،2621،2636،2661،2671،2717،2735،2737،29
64،3669،6055،7342. 

 ( ينظر حديث :1)
3،294،334،337،377،452،501،536،538،609،705،729،756،1081،1089،1151،1222،13
961397،1457،1533،1822،1934،2116،2458،2466،2680،3018،3258،3259،4777،535

6،5982،6009،6130،6674،6944،7181،7185 
 
 ( ينظر حديث :2)

107،680،695،729،844،933،969،1092،1109،1122،1140،1157،1157،1266،1266،137
8،1378،1425،1910،1911،1950،1950،2012،2012،2452،2469،2757،3708،4418،4676

،5201،5819،6310،6330،6615،6690،6967،7169،7292 
 ( ينظر حديث :3)

175،267،418،452،812،1045،1358،1359،1385،1395،1458،1496،1916،2013،2054،2
671،2941،2941،3700،4347،4775،5476،5487،5500،6565،6599،7454 

 (  ينظر حديث :4)
215،380،425،564،679،689،703،749،825،846،1025،1164،1186،1224،1234،1639،20

08،2563،4429،6468،7348،6807 
 7 ( ينظر حديث :5)
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 سابعاا: عن
 .(1)ورد عليه ما يقارب الخمس أحاديث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة

 الحمد هلل حمداا كثيراا طيباا مباركاا، الحمد هلل حمداا يلي  بجالل وجهه وعظيم سلطانه،
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمدإ  كثيراا أن وفقني إلى إتمام بحثي على صورته هذإ 

. 

                                                                                                                                            

89،231،233،361،425،430،486،489،494،509،1021،1407،1619،1633،1773،4853،536 
 12،315،533،534،672 ( ينظر حديث :1)
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كما رأينا فالت مين مو وع واس ، فيه من اآلراء والمذاهب الشيء الكثير وقد حاولنا 
جاهدين تسلي  ال وء عليها ومناقشتها والتعقيب عليها؛ للوصول إلى نتائج وثمار البحث والتي 

 ن أهمها:م

كثيراا ما بين مؤيد ومعارض ومثبت وناف،  النحاة فيهماالتناوب مسألتان اختلف  و الت مين (1
واألف ل في ذلك عدم التحيز لمذهب على آخر والتعصب له أو اتهام جماعة بالخطأ فلكل 

َر ولعل الذي يحكم في ذلك الموقف القدرة على الت مين أو التأويل للفظ ، فإن تعذ   ،وجهة نظر
 .ذلك وصعب فالتسليم بنيابة الحرف عن آخر هو األولى

( قد يرد حرف الجر في غير مو عه األصلي؛ أي م  فعل ال يتعدى به؛ وذلك إشارة إلى 2
ت مين الفعل المتعدي به معنى فعل آخر، بحيث يكون كال المعنيين قد ق صدا  تبعاا، أو لوجود 

ن لم يتأتَّ أي من ذلك وارداا تأويل يقبله اللفظ أو لمناسبة الحرف في م و عه لذلك السياق، وا 
 فيكون من باب التناوب بين الحروف .

( الت مين موجود في كثير من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة وكالم العرب، إال أن هناك 3
 شواهد ال يمكن فيها تجاهل نيابة حرف الجر عن آخر .

ه مصطلح التناوب بين الحروف، وال أرى فرقاا مصطلح الت مين بين حروف الجر هو نفس (4
بينهما حيث كالهما  يفيد و   حرف جر محل آخر؛ ألنه في معناإ، وال يمكن التفري  بين 

 المصطلحين .

ال يمكن إلغاء التناوب بين حروف الجر على وجه اإلطالق أو قبولها على االطالق، فمن  (5
موا   ويمكن رف ها وترجيح الت مين  والتأويل  خالل السياق يمكن قبول  النيابة في بعض ال

 عليها.
وهذا ما ظهر جلياا في األحاديث الشريفة التي قامت عليها دراستي حيث إن من الشواهد ما لو لم 

 تخرجه على النيابة وحاولت فيه الت مين لظهر فيه التكلف والتصن  وا حاا.

وبع ها وردت بقلة في أحاديث  بعض أحرف الجر قد جاءت وتكررت في الشواهد بكثرة( 6
، الباء، مثلت الظاهرة، وقد تركزت األحاديث التي تمثل الظاهرة في أحرف سبعة وهي في، من 

على ، إلى ، الالم، عن ،أما باقي أحرف الجر فلم ترد لها أحاديث تمثل ظاهرة الت مين بها 
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ة عن بعض لسهولتها ولعل ذلك راج  إلى شيوع استخدام بعض الحروف في التراكيب اللغوي
،حرف )الباء( ورد عليه  واتساع معانيها .مثالا:حرف الجر) في( ورد عليه ما يقارب الستين حديثاا 

ما يقارب األربعين حديثاا ، حرف )من( ورد عليه ما يقارب األربعين حديثاا،حرف )على( ورد عليه 
س وعشرين حديثاا ،حرف )إلى( ما يقارب الثالثين حديثاا ، حرف )على( ورد عليه ما يقارب الخم

 ورد عليه ما يقارب العشرين حديثاا ، الحرف )عن( ورد عليه ما يقارب الخمس أحاديث.

من خصائص اللغة العربية المرونة في استخدام مفرداتها وتراكبيها وهذإ النقطة يجب التركيز  (7
 عليها في مسألة الت مين والتناوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات
العلم باالهتمام بهذا المو وع وعدم البعد عنه، وذلك من خالل جم   ( أوصي طلبة1

 مخطوطاته ودراسة شواهدإ وتحقيقها لالستفادة مما فيها .
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ة النحوية من وذلك بالبحث والدراس -صلى هللا عليه وسلم -( كما أوصيهم بإحياء سنة النبي2
 خالل كتب الصحيح والسنن .

 مين ة بأن ي منوا منها  المرحلة العليا مو وع الت(أوصي مخططي منها  اللغة العربي3
 والتناوب ؛ وذلك لالرتقاء بالمستوى الفكري للطالب والطالبات .

غفلت أو نسيت وأخيراا فأحمد هللا على توفيقه، فله الكمال وحدإ ولم يعطه غيرإ، فإن كنت قد أ 
يه .فعذري أنني بذلت ما استطعت، فله الحمد سبحانه ونستغفرإ ونتوب إل  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع

 أوال : ال تب 
 القرآن ال ريم            
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 سورة البقرة

 رقم الصفحة ةرقم اآلي نص اآلية الرقم

ؤ ونَ   .1 ينِّهِّْم َقال وْا إِّنَّا َمَعْكْم إِّنََّما َنْحن  م ْسَتْهزِّ  54 14  َوا َِّذا َخَلْوْا إَِّلى َشَياطِّ
 8 17 َذَهَب ّللا   بِّن ورِّهِّمْ   .2
 19 48 َواتَّق وْا َيْوماا الَّ َتْجزِّي َنْفٌس َعن نَّْفٍس َشْيئا   .3
ْم   .4 قاا ل َِّما َمَعه   14 91 مَصد ِّ
َلْيَمانَ وَ   .5 ين  َعَلى م ْلكِّ س  َياطِّ  55 102 اتََّبع وْا َما َتْتل وْا الشَّ
ب ِّهِّ   .6  19 177   َوآَتى اْلَماَل َعَلى ح 
وَن   .7 وْا ّللا َ َعَلى َما َهَداك ْم َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر   19 185 َولِّت َكب ِّر 
واْ   .8  37 185 َما َهَداك ْم  ّللاََّ َعَلى َولِّت َكب ِّر 
ل    .9 َن اْلَخْي ِّ َوك  وْا َواْشَرب وْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلك م  اْلَخْي   األَْبَيض  مِّ

َن اْلَفْجرِّ   اأَلْسَودِّ مِّ
187 16 

ْم   .10 َيامِّ الرََّفث  إَِّلى نَِّسآئِّك  لَّ َلك ْم َلْيَلَة الص ِّ  39 187 أ حِّ
َياَم إَِّلى الَّلْيلِّ   .11  12 187 ث مَّ َأتِّمُّوْا الص ِّ
وإ  كَ   .12 ر   18 198 َما َهَداك ْم وَ اْذك 
ْم َعَلى َبْعٍض   .13 ْلَنا َبْعَ ه   18 253 َف َّ

 سورة آل عمران

1.   ِّ  12،50،53 52 َمْن َأنَصارِّي إَِّلى ّللا 
إِّ إَِّلْيَك   .2  9 75 َمْن إِّن َتْأَمْنه  بِّقِّنَطاٍر ي َؤد ِّ
بُّوَن   .3  10 92 َلن َتَنال وْا اْلبِّرَّ َحتَّى ت نفِّق وْا مِّمَّا ت حِّ
وَن وَ   .4 لٌَّة َفاتَّق وْا ّللا َ َلَعلَّك ْم َتْشك ر  م  ّللا   بَِّبْدٍر َوَأنت ْم َأذِّ  10 123 َلَقْد َنَصَرك 
 59 153 فأثابكم غماا بغم  .5
ينَ   .6  َفاْخَشْوه ْم َفَزاَده مْ  َلك مْ  َجَمع واْ  َقدْ  النَّاَس  إِّنَّ  النَّاس   َله م   َقالَ  الَّذِّ

ْعمَ  َناَحْسب   َوَقال واْ  إِّيَماناا   اْلَوكِّيل   ّللاَّ  َونِّ
173 33 

 سورة النساء

ْم إَِّلى َأْمَوالِّك مْ   .1  12،55 2 َواَل َتْأك ل وْا َأْمَواَله 
َم َبْيَن النَّاسِّ بَِّما َأَراَك ّللا    .2  14 105 إِّنَّا َأنَزْلَنا إَِّلْيَك اْلكَِّتاَب بِّاْلَح  ِّ لَِّتْحك 
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 سورة المائدة

ْم إِّلَ   .1 َيك   55 6 ى اْلَمَرافِّ ِّ َوَأْيدِّ
ْم َلعنَّاه مْ   .2 يَثاَقه  هِّم م ِّ  9 13  َفبَِّما َنْق ِّ
يٍر   .3  11 19 َجاءَنا مِّن َبشِّ

 سورة األعراف

ل وْا فِّي أ َمٍم َقْد َخَلْت   .1  15 38 َقاَل اْدخ 
تَّةِّ َأيَّاٍم   .2  15 54 فِّي سِّ
ِّ إِّالَّ اْلَح     .3  19 105 َحقِّيٌ  َعَلى َأن الَّ َأق وَل َعَلى ّللا 
يَن ه ْم لَِّرب ِّهِّْم َيْرَهب وَن   .4  14 154 ل ِّلَّذِّ

 سورة األنفال

ْم فِّيَما َأَخْذت ْم   .1 ك   15 68 َلَمسَّ
 سورة التوبة

 55 9 مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل هللا اثاقلتم إلى األرض  .1
َرةِّ إِّالَّ َقلِّيلٌ   .2 ْنَيا فِّي اآلخِّ  11،15 38 َفَما َمَتاع  اْلَحَياةِّ الدُّ
لِّ يوم   .3 ْن َأوَّ َس َعَلى التَّْقَوى مِّ ٌد أ س ِّ  10 108 لََّمْسجِّ

 سورة هود

 9 48  بَِّساَلمٍ  اْهبِّ ْ   .1
 19 53 َوَما َنْحن  بَِّتارِّكِّي آلَِّهتَِّنا َعن َقْولَِّك   .2

 سورة يوس 

هِّ بَِّدمٍ  َعَلى َوَجآؤ وا  .1 بٍ  َقمِّيصِّ َلْت  َبلْ  َقالَ  َكذِّ مْ  َلك مْ  َسوَّ ك   َأْمراا َأنف س 
يٌل َوّللاَّ  اْلم ْسَتَعان   َفَصْبرٌ  ف وَن  َما َعَلى َجمِّ  َتصِّ

18 33 

ْجن  َأَحبُّ إَِّليَّ مِّمَّا َيْدع وَننِّي إَِّلْيهِّ   .2  12،14 33 َقاَل َرب ِّ الس ِّ
ْت إَِّلْيهِّْم   .3 ْم ر دَّ وْا بَِّ اَعَته   66 65 َوَجد 
َن الس ِّ   .4  10،46،53 100  ْجنِّ َوَقْد َأْحَسَن َبي إِّْذ َأْخَرَجنِّي مِّ
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 سورة الرعد

لٌّ َيْجرِّي أَلَجٍل مَُّسميى   .1  15 2 ك 
ا   .2 ِّ َشهِّيدا  10 43 َكَفى بِّالِل 

 سورة ابراهيم

ْم فِّي َأْفَواهِّهِّْم   .1 َيه  وْا َأْيدِّ  16 9 َفَردُّ
 سورة الحجر

يَن   .1 وْا َلْو َكان وْا م ْسلِّمِّ يَن َكَفر  َبَما َيَودُّ الَّذِّ  13 2 رُّ
ْكَر َوا ِّنَّا َله  َلَحافِّظ وَن          إنَّ   .2 ْلَنا الذ ِّ  2 9 ا َنْحن  َنزَّ

 سورة النحل

1.   ِّ َماَواتِّ  َولِلِّ  اَعةِّ  َأْمر   َوَما َواأَلْرضِّ  َغْيب  السَّ  َكَلْمحِّ  إِّالَّ  السَّ
 َأْقَرب   ه وَ  اْلَبَصرِّ َأوْ 

77 33 

 سورة اإلسرا 

إِّ   .1 ي َأْسَرى بَِّعْبدِّ ْبَحاَن الَّذِّ دِّ س  دِّ اْلَحَرامِّ إَِّلى اْلَمْسجِّ َن اْلَمْسجِّ َلْيالا م ِّ
 اأَلْقَصى 

1 10،12 

ا   .2 دا جَّ وَن لِّأَلْذَقانِّ س  رُّ  15 107 َيخِّ
 سورة طه

أ    .1 َي َعَصاَي َأَتَوكَّ  81 18  "َعَلْيَها هِّ
ذ وعِّ النَّْخلِّ   .2 ْم فِّي ج   45،49،50،59 71  َوأَل َصل َِّبنَّك 

 سورة األنبيا 

 15 47 اْلَمَوازِّيَن اْلقِّْسَ  لَِّيْومِّ اْلقَِّياَمةِّ  َوَنَ      .1
م   .2 ِّ أَلَكِّيَدنَّ َأْصَناَمك   13 57 َوَتالِلَّ
يَن َكذَّب وا بِّآَياتَِّنا  .3 َن اْلَقْومِّ الَّذِّ  54 77  َوَنَصْرَناإ  مِّ

 سورة الحج
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َن النَّاسِّ َمن َيْعب د  ّللاََّ َعَلى َحْرفٍ   .1  3 11        َومِّ
َن اأْلَْوَثانِّ َفاْجتَ   .2  11 30 نِّب وا الر ِّْجَس مِّ

 سورة المؤمنون 

ْلكِّ ت ْحَمل وَن   .1  18 22 َوَعَلْيَها َوَعَلى اْلف 
 سورة الفراان

 9،49،53 59 َفاْسَأْل بِّهِّ َخبِّيراا   .1
 سورة النمل

 13 33 َواأْلَْمر  إَِّلْيكِّ   .1
 سورة القصص

وَن لَ   .1 ويا َوَحَزناا َفاْلَتَقَطه  آل  فِّْرَعْوَن لَِّيك  ْم َعد   14 8 ه 
ينِّ َغْفَلٍة   .2 يَنَة َعَلى حِّ  18 15 َوَدَخَل اْلَمدِّ

 سورة العنكبوت

 9 40 َفك الي َأَخْذَنا بَِّذنبِّهِّ   .1
 سورة لقمان

َماَواتِّ َواأْلَْرضِّ   .1 ِّ َما فِّي السَّ  14 26 لِلَِّّ
 سورة سبأ

ن وَن   .1  15 37 َوه ْم فِّي اْلغ ر َفاتِّ آمِّ
 سورة ص

 54 24 قال لقد ظلمكم بسؤال نعجتكم إلى نعاجه  .1
ذ وعِّ النَّْخلِّ   .2 ْم فِّي ج   15 71 َوأَل َصل َِّبنَّك 

 سورة الزمر

1.   ِّ ْكرِّ ّللاَّ َيةِّ ق ل وب ه م م ِّن ذِّ  11 22 َفَوْيٌل ل ِّْلَقاسِّ
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 سورة فاطر

َر مِّن َذَهٍب   .1 ْن َأَساوِّ  11 33 مِّ
َن اأْلَْرضِّ   .2  11 40 َماَذا َخَلق وا مِّ

 سورة الشور  

ْثلِّهِّ َشْيٌء   .1  18 11 َلْيَس َكمِّ
ي َِّئاتِّ   .2 إِّ َوَيْعف و َعنِّ السَّ َبادِّ ي َيْقَبل  التَّْوَبَة َعْن عِّ  19،54 25 َوه َو الَّذِّ

 سورة الزخرف

م مَّاَلئَِّكةا فِّي اأْلَْرضِّ َيْخل ف وَن   .1  11 60 َنَشاء َلَجَعْلَنا مِّنك 
 سورة محمد

هِّ َوَمن َيْبَخْل   .1  19 38 َفإِّنََّما َيْبَخل  َعن نَّْفسِّ
 سورة النجم

 49 3  وما ينط  عن الهوى   .1
 سورة القمر

ْيَناه م بَِّسَحر   .2 باا إِّالَّ آَل ل وٍط نَّجَّ  9 34 إِّنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيهِّْم َحاصِّ
 سورة الرحمن

ْن إِّْسَتْبَرٍق   .1  81 54 م تَّكِّئِّيَن َعَلى ف ر ٍش َبَطائِّن َها مِّ
 سورة الجمعة

م َعةِّ   .1 اَلةِّ مِّن َيْومِّ اْلج   11 9 اَذا ن ودِّي لِّلصَّ
 سورة الحديد

يهِّْم َوبَِّأْيَمانِّهِّم   .1  9 12 َيْسَعى ن ور ه م َبْيَن َأْيدِّ
 سورة المعارج

 9 1 َسَأَل َسائٌِّل بَِّعَذاٍب َواقِّ ٍ   .1
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 فهرس األحاديث

 سورة نوح

يَئاتِّهِّْم أ ْغرِّق وا   .1  11 25 مِّمَّا َخطِّ
 نسانسورة اإل 

1.   ِّ َباد  ّللاَّ  10،46،49 6 َعْيناا َيْشَرب  بَِّها عِّ
 النازعات سورة 

 54 18 َفق ْل َهل لََّك إَِّلى َأن َتَزكَّى  .1
 المطففين سورة 

يَن إَِّذا اْكَتال وْا َعَلى النَّاسِّ َيْسَتْوف وَن   .1  19 2 الَّذِّ
 سورة الفجر

 13 1،2 والفجر، وليال عشر   .1
 سورة القدر

َي َحتَّى َمْطَل ِّ اْلَفْجرِّ َساَل   .1  16 5 ٌم هِّ
 سورة ال وثر

 75 2 فصل لربك وانحر  .1
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 رقم الصفحة طرف الحديث الرقم المتسلسل

 3 أ ْنزَِّل َعَلى َسْبَعةِّ َأْحر فٍ   .1
 66 إَِّذا َشرَِّب اْلَكْلب  فِّي إَِّناءِّ   .2
 66 ف َقَرائِّهِّمْ  َعَلى َوت َردُّ  ْمَوالِّهِّمْ أَ  مِّنْ  َزَكاةا  َعَلْيهِّمْ  َفَرَض   .3
ْنكَ  اْلَجد ِّ  َذا َيْنَف    َوالَ   .4  67 اْلَجدُّ  مِّ
َنا مِّنْ  َشْيءٍ  فِّي َمرَّ  َمنْ   .5 دِّ  67 َمَساجِّ
 68  النَّبِّيُّ  إَِّليَّ  آَتى  .6
ه مْ   .7 ْنه   اْلَجنَّةِّ  فِّي بَِّمْنزِّلِّهِّ  أَْهَدى أَلََحد  نْ  فِّي َكانَ  بَِّمْنزِّلِّهِّ  مِّ  68  َياالدُّ
إِّ  َوَأَشارَ   .8  69  َأْنفِّهِّ  َعَلى بَِّيدِّ
َدإ   لَِّمنْ  ّللاَّ   َسمِّ َ   .9  69  َحمِّ
وا  .10 َمْت  إَِّلْيهِّ  َصاح   70  اْلب ي وت   َتَهدَّ
 70  اْلكَِّتاب   َعَلْيهِّ  َفَيْسبِّ     .11
 71  بَِّفاتَِّحةِّ  َيْقَرأْ   .12
 71 َشْيئاا بِّهِّ  ت ْشرِّكَ  َوالَ   .13
ْن نَِّسائِّهِّ َشْهرا   .14  71  اآَلى مِّ
يهِّ   .15  72  َمْن َقَ ْيت  َله  مِّْن َح  ِّ َأخِّ
هِّ   .16  72 َشكَّ فِّي َنْفسِّ
ْن َمالِّي  .17  73 َأْنَخلَِّ  مِّ
نِّ َعَملِّهِّ   .18  73 َفَذَكَر َعْن َمَحاسِّ
ْلت  َله  بِّاْلَجنَّةِّ"  .19  74 َتَوكَّ
 74 بِّاأْلَْرضِّ  َسَجدَ  َحتَّى  .20
 75 َرْكَعَتْينِّ  َلَنا َصلَّى  .21
َنا مِّنْ  َشْيءٍ  فِّي َمرَّ  َمنْ   .22 دِّ  75 بَِّنْبلٍ  َأْسَواقَِّنا َأوْ  َمَساجِّ
 75 بَِّصاَلتِّهِّ  ي َصلُّونَ   .23
ةٍ  فِّي ع ْمَرةٌ  ق لْ   .24  75 َحجَّ
ِّ  بِّاْسمِّ  َفْلَيْذَبحْ  َيْذَبحْ  َلمْ  َمنْ   .25  76 ّللاَّ
يَ  م َعاذاا َبَعثَ   .26  76 اْلَيَمن َعَلى َعْنه   ّللاَّ   َر ِّ
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َنافِّقِّينَ َفإِّنَّا َنَرى َوْجَهه  َوَنصِّ   .27  76 يَحَته  إَِّلى اْلم 
 77 طوفي على بعيرك  .28
 77 يطوف بين الصفا والمروة  .29
 77 يطوف على نسائه  .30
 77 يطوف بالبيت  .31
 77 يطفن م  الرجال  .32
وا اْلَحرُّ  اْشَتدَّ  إَِّذا  .33 اَلةِّ  َعنْ  َفَأْبرِّد   78 الصَّ
 79 اْلك ْفرِّ  فِّي َيع ودَ  َأنْ  َيْكَرإَ   .34
 79 يَنةِّ بِّاْلَمدِّ  اْجَعلْ   .35
 79 اللَّْيلِّ  مِّنْ  ي َصل ِّي  .36
ي  .37  80 بَِّطرِّي ٍ  َيْمشِّ
 80 بِّاْلَبَناتِّ  َأْلَعب    .38
 81 َكاَن َيتَّكِّخ  فِّي َحْجرِّي   .39
 82 َظْهرِّكَ  فِّي َحدٌّ  َأوْ  اْلَبي َِّنة    .40
ْنت مْ   .41 بِّ  َعَلى َتتَّهِّم وَنه   ك   82 اْلَكذِّ
ِّ  اْسمِّ  َعَلى َفْلَيْذَبحْ   .42  82 ّللاَّ
 83 لَِّرَمَ انَ  َيق ول    .43
ياا َأَشدُّ   .44 بِّلِّ  مِّنْ  َتَفص ِّ لَِّها فِّي اإْلِّ  83 ع ق 
هِّ  َعَلى َأْمَسَكه   إِّنََّما  .45  83 َنْفسِّ
َمارِّ َوْحش  .46 َر َأْصَحابِّي بِّحِّ  84 َفَبص 
ْم بَِّمالِّهِّ َشْيئاا َفْلَيبِّْعه    .47 ْنك   84 َفَمْن َوَجَد مِّ
دِّ   .48  85 َرَأى ن َخاَمةا فِّي َحائِّ ِّ اْلَمْسجِّ
ْمَرةِّ   .49 ْمَرة  إَِّلى اْلع   85 اْلع 
 85 َلْو اْسَتْشَفْعَنا َعَلى َرب َِّنا  .50
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 فهرس األشعار
 

 

 رقم الصفحة القافية الشطر األول الرقم

 35 ما وسائل تميماا بنا والرباب    .1
 16 الكلى ويركب يوم الروع منا فوارس    .2
 19 ر اها إذا ر يت على بنو قشير          .3
 56 أجرب ركني بالوعيد كأنني فال تت  .4
 27 الذهب صحيح البخاري لو أنصفوإ  .5
 32 ثغر أ اعوني وأي فتى أ اعوا  .6
 36 المطرا والذئَب أخشاإ إن مررت به  .7
 36 نفرا أصبحت ال أحمل السالح  .8
 32 أ اعوا على أني سأنشد عند بيعي  .9
ن تب ْدلَت بنا غَيرنا  .10  33 الوكيل وا 
 33 جميل اإن كنت أزمعت على هجره  .11
 35 وهاماا  لقيناهم كيف نعلو لهم  .12
 2 الكلم كالمنا لفظ مفيد كاستقم  .13
 35 أني هم وردوا الجفار على تميم  .14
 13 أبوان   أال ر بَّ مولوٍد، وليس له أبٌ   .15
 35 مني شهدت لهم مواطن صادقات  .16
َجنَّى    .17  57 عني كيف تراني قالباا مِّ
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 صفحةرقم ال أنصاف األبيات الرقم

 17 ج خ ر لهن نئيججمتى ل  .1
 17 كيما ي ر وينف   .2
 17 ولعل هللا ف لكم علينا   .3
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 فهرس األعالم المترجم لهم

 
 

 رقم الصفحة العلم الرقم

 39،40 اآللوسي  .1
 32،33 ابن االثير  .2
 36،59 األخفش  .3

4.  
36،37،38،41،42،47 ابن جني

،50،51 
 32،33،63 الحريري   .5
 42،60،62 ابو حيان   .6
 63 ابن خروف  .7
 36 الربي  بن  ب  الفزاري   .8
 35 الزبيدي  .9
 4 الزجاجي  .10
 52 ابن السرا   .11
 62،63 ابن ال ائ    .12
 5،63 ابن فارس  .13
 77،79 الكرماني   .14
 38،42 ابن كمال باشا   .15
 3،37 الميداني  .16
 49 الهروي   .17
 5،7،63 ابن يعيش  .18
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I thank Allah who is our almighty God and peace be upon our prophet 

Mohammed the most noble of all prophets. 

Prepositions are the connectors by which nouns & verbs are joined within 

the sentence so that its meaning appears and become more clear. 

The meanings of prepositions varies according to its position in the 

context so each prep. Has several meanings because of its position in the 

sentence or an internal meaning & interpretation in the phrase. 

Addition between prepositions is one of the most complicated 

grammatical phenomena. The scientists/scholars differed & had various 

views between assistant, rejection & opposition. 

As for the first team it sound that the verb has an additional meaning with 

preposition but the other team rejected that and said that replacement of a 

prep. in the place of another occurred due to their similar meanings. 

Thus I decided that the search must consist of an introduction and two 

chapters. The introduction contains a comprehensive definition for preps., 

a short description about Al-Bokhari’s life while the first chapter consists 

of a definition for grammatical addition of the scholars views about it, 

and the second one consists of practical sambles from Saheeh Al-

Bokhari. 

Following the Hadeeths up in Saheh Al-Bokhari and applying the 

theoretical study on them I found the Hadeeth divided into several 

sections. Some have verbs had  another  meaning when they have preps, 

and other give the prep its original meaning. And the last when the prep. 

replaced the other. 

And as a result of that following up the first views is the correct one and 

it assures that replacement of some prep. is rare and limited in certain 

cases.  
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 ملخص الرسالة

 
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وبعد .

حــروف الجــر هــي تلــك الــرواب  التــي تجمــ  بــين األســماء واألفعــال داخــل الجمــل فيت ــح معناهــا 
ويبـــرز، وتختلـــف معـــاني حـــروف الجـــر بـــاختالف الســـياق الـــذي وردت فيـــه بحيـــث يتعـــدى معـــاني 

حــد فــي الســياق؛ إمــا لمناســبة ورود الحــرف فــي مو ــعه أو لت ــمين وتأويــل واقــ  فــي الحــرف الوا
 العبارة.

والت ــمين بــين حــروف الجــر واحــدة مــن أكثــر ظــواهر النحــو تعقيــداا، حيــث اختلــف فيهــا العلمــاء 
وت ــاربت فيهــا اآلراء مــا بــين مؤيــد أو معــارض ونــاٍف لهــا، أمــا عــن الفريــ  األول فقــد ذهــب فــي 

د إلـــى ت ـــمين الفعـــل معنـــى آخـــر يتعـــدى بحـــرف الجـــر، والفريـــ  اآلخـــر نفـــى هـــذا تخـــريج الشـــواه
الت ــمين وجعــل إحــالل الحــرف مكــان غيــرإ هــو مــن بــاب التنــاوب؛ أي و ــ  الحــرف محــل غيــرإ 

 ألنه في معناإ.
وعلــى هــذا فقــد ارتأيــت أن يكــون البحــث قائمــاا علــى تمهيــد وفصــلين التمهيــد اشــتمل علــى تعريــف 

رجمــة مــوجزة لحيــاة البخــاري، والفصــل األول كــان تعريفــاا بالت ــمين النحــوي شــامل بــالحروف ثــم ت
 وآراء العلماء حوله، والفصل الثاني واألخير اشتمل على نماذ  تطبيقية من صحيح البخاري.

وباستقراء األحاديث في صحيح البخاري وتطبي  الدراسة النظرية عليها وجدت أن األحاديـث فيهـا 
منهــا: مــا  ــمن فيــه الفعــل معنــى آخــر يتعــدى بــالحرف، ومــا و ــ  فيــه  منقســمة إلــى عــدة أقســام

 الحرف في معناإ األصلي،
واألخيــر مــا نــاب فيــه الحــرف منــاب آخــر، ونتيجــة هــذا االســتقراء تثبــت وجهــة النظــر األولــي كمــا 
وتؤكد على جواز إنابـة بعـض الحـروف عـن بعـض فـي بعـض الموا ـ  التـي تقت ـي ذلـك ولـيس 

 في كل شاهد.
 
 
 
 


