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Abstract 
 

 

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. 

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.  

 ملخص                                          

والتضمين بين حروف الجر واحدة من أكثر ظواهر النحو تعقيدًا، حيث اختلف فيها العلماء       
وتضااار ف فيهااا ا راء مااا بااين معاااد أو معااار  ونااافا لهااا، أمااا  اان ال رااا  ا و  فقااد  هاا  فاا  
تخااارال الهاااواهد ملااال تضااامين ال عاااى معنااال رخااار يتعااادر نحااارف الجااار، وال راااا  ا خااار ن ااال هااا ا 

  تضمين وجعى محال  الحارف مناان هيار  هاو مان ناا  التنااو   أح وضاح الحارف محاى هيار ال
  نه ف  معنا .

أن ا حاديث  النظراة  ليها وجدناوناستقراء ا حاديث ف  صحيح البخارح وتطبي  الدراسة       
ضاح منهاا  ماا ضامن فياه ال عاى معنال رخار يتعادر ناالحرف، وماا و  ،فيها منقسمة ملال  ادة أاساا 

اء وا خياار مااا نااا  فيااه الحاارف منااا  رخاار، ونتيجااة هاا ا االسااتقر  فيااه الحاارف فاا  معنااا  ا صاال ،
عنااد  لاال جااواة منانااة نعاا  الحااروف  اان نعاا  فاا  نعاا  تثبااف وجهااة النظاار ا ولاا  نمااا ون

 المواضح الت  تقتض   لك وليس ف  نى هاهد.
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 ولالمبحث ال                                   
          الحروف،التضمين، التناو                                       
 أوال:الحروف  

  طرفه الحرف من كل شئ  -(1)جاء ف  معج   تاج العروس مادة  )حرف(   الحرف لغة
 وهو أ ل  المحدد.  ومن  لك حد الجبى ،وه ير  وحد 

أح  لل وجو  واراءاف  ؛(2)(َأْحُرف   ُأْنِزَل َعَلى َسْبَعةِ ومنه) ،هو الوجه والطرا  والحرف -
 مختل ة.

    الحرف اصطالحا  
 " (3)القس "ث  وسوف وواو   مثى ،" ما جاء لمعنل وليس ناس  وال فعى -
 .(4) " ما د   لل معنل ف  هير ، ومن ث  ل  ين ك من اس  أو فعى يصحنه" -
 .(5) ما د   لل معنل ف  هير  ومن ث  احتاج ف  جةئيته ملل اس  وفعى"  -

و لك  نه    يطل  الكوفيون  لل ) حروف المعان ( مصطلح ا دواف حروف الجر:
جردوا الحروف  من معانيها وجعلوها أداة إليصا  المعنل وأصنحف ) رموة مجردة ال 

حروف  نما أطلقوا  لل ) حروف الجر( والت  ه  جةء من ،(6) تد   لل معنل مستقى(
ضافة( و ) حروف الص اف( و) حروف حروف اإل)  مثى ،المعان   دة مصطلحاف

 .الخ  

حروف الجر  هرون حرفًا نما  ددها ابن مالك، ومن ه   الحروف ما ل ظه مهترك         
مهترك بين الحرفية  هل ظ ما ومنها، الكاف،  ن،  لل، م ، من   مثى ،بين الحرفية واالسمية

(7)ناا  الحروف ية وهوا ما هو ملة  للحرف، ومنهخل،  دا، حاها  مثى ،وال علية
لة  ومن الم ،

(8) ن  –متل –لعى   ه  ،للحرفية ثلثة حروف ها ة
 . 

 ثانيا: التضمين

ضمن، الضاد والمي  والنون أصى صحيح، وهو جعى اله ء فا  ها ء يحوياه،  التضمين لغة: 
 .(9)ومن  لك اوله    ضمنف اله ء، م ا جعلته ف  و ائه

لهوالضمين الك يى، َضِمن اله ء و  ، ويقا   ضمنف نه َضْمنًا وضمانًا  ن ى نه، وضمنه ميا    ن َّ
 .(11) نه م ا ضمنه فقد استو    مته  (10)فأنا ضامن وهو مضمون  اله ء أضمنه ضمانا
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ي هاااااااا  ماااااااان ضاااااااامن نلمااااااااه ناااااااا ا يقااااااااا     أح   داللتااااااااه   والضاااااااامن  ناااااااااطن الهاااااااا ء وداخلااااااااه،  
وضامنته الها ء ،(13)ه وناان فا  ضامنهأح  ما اهاتمى  ليا  ،وفهمف ما تضمنه نتانك(12)ومراميه

اامَنه  ناا  ْمت ااه فالتةمااه  تضاامينًا فتضَّ ولااو تأملنااا المعااان  الللويااة السااانقة لكلمااة ضاامن .(14)أح  هرَّ
 والتاا  منهااا تضاامين نجااد أن فاا  نااى منهااا مااا يااد   لاال التخ اا  واالسااتتار واهااتما  الظاااهر  لاال

قطااة االنطاالت للتعراااف االصااطلح   لااك المخ اا  أو داللتااه  ليااه، وهاا   المعااان  تعتباار هاا  ن
 للتضمين النحوح.

 التضمين اصطالحا: 
اختلااااف القاااادماء فاااا  تسااااميته  لنااااا  التضاااامين فنجااااد الاااانع  أورد التضاااامين فاااا  نااااا   

استعما  ) الحروف نعضها منان نع ( نما فعى ابن جن ، أو تحف نا  المرادفة نما فعى ابن 
ن نعااا ( نماااا أوردهاااا ابااان اتيناااة مال أن دخاااو  نعااا  حاااروف الصااا اف نعضاااها منااااأو ) ههاااا 

جميعه  ات قوا  لال تعرااف واحاد للتضامين النحاوح وأجمعاوا  لال ال ائادة التا  يعديهاا فا  الكال ، 
حيث نجد التعراف االصطلح   نده  للتضمين النحوح نماا  رفاه ابان ههاا  فا  الملنا  حياث 

 .(15)"لك تضميناً يقو   " اد يهر ون ل ظًا معنل ل ظ فيعطونه حنمه،  ويسمل  
وجاااء فاا  حاهااية الساايد الجرجااان   لاال الكهاااف "التضاامين أن تقصااد بل ااظ فعااى معنااا  

 .(16)"الحقيق  ويلحظ معه فعى رخر يناسنه واد   ليه ب نر ه ء من متعلقاته
ن نلمة )ل ظ( تهمى ال عى مومن الملحظ أن التعراف ا و  أهمى وأ   من الثان  حيث 

 فه  مقصورة فقط  لل ا فعا  وه ا ما ال ينون ف  التضمين.أما نلمة فعى  ،وهير 
 فائدة التضمين:

نعاااد هااا ا العااار  لمصاااطلح التضااامين نساااتطيح أن نلحاااظ ال ائااادة مااان حصاااو    
التضااامين فااا  الكااال ، وهااا   ال ائااادة تتجلااال فااا  االختصاااار واإليجااااة وماااا يترتااا   لياااه مااان 

 ومن فوائد التضمين  ،فصاحة وا  جاة ف  المعنل
 ناه تضامن   ومثاله من"نس  هللا الارحمن الارحي " التضمين نله ميجاة  وايى فيه ،يجاةاإل .1

 . (17) تعلي  االست تاح ف  ا مور ناسمه  لل جهة التعظي  هلل والتبرك ناسمه
اوة المعنل و دا تاه  "وفائادة التضامين م طااء مجماوع المعنياين، فاال علن مقصاودان معاًا  .2

أن تااااعدح الكلمااااة ماااااعدر  -أح التضااااامين -بااااان ههااااا    "فائدتااااه ويقااااو  ا، "(18)اصاااادًا وتنعاااااً 
نما نارتناطه نحرف جر ال يناسنه ينبهنا ملل (19)نلمتين ".حيث وجود ال عى ال يأت  ا تناطًا، وا 

 وجود فعى أخر مستتر اهتمى  ليه الظاهر، واتناس  مح القرانة أو حرف الجر الموجود.
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ابن جنا   " ووجادف فا  الللاة مان ها ا ال ان هايئًا االتساع والت قه ف  الللة  ومنها مقولة  .3
نثيرًا ال يناد يحاط نه ، ولعله لو جمح أكثر  لجاء نتانًا ضخمًا واد  رفف طراقه، فإ ا مر نك 
ه ء منه فتقبله وأنس نه  فإنه فصى من العر ياة لطياف حسان ياد و ملال ا ناس بهاا وال قاهاة 

  تااأت  مااان خاال  م ماااا  ال ناار فااا  الهااااهد وتلاااك ال قاهااة التااا  يقصاادها ابااان جنااا.  (20)"فيهااا
 المهتمى  لل التضمين والنحث  ن خ ايا المعنل وداللته ف   لك الموضح من السيات.

م ن فائدة التضمين تتلخص ف  أنه يض   نو ًا من النلهة وال صاحة  لل الكل  ةائدًا  ما 
 نان ف  ا صى مح االختصار واإليجاة.

 ند النحاة ع التضمين والتناوبثالثا:
تضمين بين ا فعا ، تضمين بين ا سماء،  نما اسمه النحاة ثلثة أاسا  التضمين النحوح 

سيوط  "والتضمين هو م طاء اله ء معنل اله ء وينون ف  يقو  ال، وتضمين بين الحروف
 ."(21)الحروف وا فعا  وا سماء

أح التضمين بين حروف   والتضمين بين الحروف نا  واسح لنا منه ما يخص حروف الجر  
 الجر وال ح واح فيه خلف نبير بين النحاة وتعددف ا راء فيه  لل النحو التال    

فرا  يرر أن حروف الجر تتعاور وانو  نعضها  ن نع  وهو رأح معظ    -أ
 الكوفيين.

فرا  يرر أن حروف الجر ال تتعاا  وما أوه   لك فهو من نا  تضمين ال عى   - 
 لك الحرف أو بتأواى يقبله الل ظ أو مجيئه ينون من نا  اله و  معنل رخر يتعدر ب

 وهو رأح معظ  النصراين.
رأح وسط بين الرأيين يجية منانة نع  الحروف  ن نع  م ا نان هناك تقار  ف    -ف

  المعنل بينهما.

 أوال  : مذهب البصريين

معنل واحد حقيق   يرر معظ  النصراين أن حروف الجر ال تتناو  وأنه ليس لحرف الجر مال
 للنتهاء "فالحرف "ف " مثل يعدح معنل الظرفية، و" لل" للستعلء ، و "من" للبتداء، و"ملل

وأن ال عى هو ال ح يننل  أن يضمن معنل يناس  حرف الجر ال ح تعدر نه وحرف الجر ينقل 
نلتا  الحرف وف  لل معنا  ا صل  أو بتأواىا يقلنه الل ظ فينون نمثانة الرانط بين ال عى و 

 الحالتين ينون الحرف معهرًا ودليًل لوجود معنل رخر خ   مضمن ف  الل ظ الم نور له داللته.
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هها  ف   لك   " م ه  النصراين أن أحرف الجر ال ينو  نعضها  ن نع  نقياس  يقو  ابن
ًل يقبله نما أن أحرف الجة  وأحرف النص  ن لك، وما أوه    لك فهو  نده  مما معواًل تأوي

 ولكن   لل، أن )ف ( ليسف نمعن    (22)﴾َوَلَُصلِ َبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخلِ ﴿نما ايى ف  ، الل ظ
ما  لل تضمين ال عى معن  فعى   هنه المصلو  لتمننه من الج ع  نالحا  ف  اله ء ، وا 

َوَقْد ﴿   معنل روان، وأحسن ف  (23)يتعدح ب لك الحرف، نما ضمن نعضه  هر ن نماء النحر
ما  لل ه و  منانة نلمة،  ن أخرر، وه ا ا خير هو محمى  (24) ﴾َأْحَسَن َبي معن   لطف، وا 

 .(25)النا ، نله  ند أكثر الكوفيين ونع  المتأخران
 منها : ،لسبابولعل البصريين عندما لجؤوا إلى التضمين كان 

نه،وف   نه يتعدرنحرف جر هير ال ح سمح  ن العر  أ تعدح نع  ا فعا  -أ
يتعدر  ان لكى فعى حرفمعهود ومقعد له ف  العر ية  حيث م لك خروج  ما هو 

 نه ويعرف ه ا الحرف نالرجوع ملل معاج  الللة .
نقاء الحرف  لل أصله. -   من نا  توسعه  ف  ال عى وا 

 : ثانيا  : مذهب الكوفيين 
ح ف  معان  حروف و لك  نه  يرون التوس  يجية الكوفيون واوع حروف الجر مواح نعضها

الجر نحيث ال يقتصر الحرف  لل معنل واحد بى له أكثر من معنل يعديه تأدية حقيقية ال 
 .(26)مجاةاة وهو مما يعدونه من نا  )االهتراك الل ظ (

وهو رأح معظ  الكوفيين وليس نله  نما   ِنر   ن هناك منه  من خرج نع  هواهد ،  لل 
 .(27)ن  القررنالتضمين نما فعى ال راء ف  معا

  يهر ها ويهر  بها سواء ف   (28) ﴾ِبَها ِعَباُد ّللاَِّ  َعْين ا َيْشَربُ ﴿ ند تخراجه لقوله تعال   
 المعنل، ونان يهر  بها   يروح بها وانقح.

وسنعر  ا ن نع  الهواهد والت  واح فيها خلف  لل نل الم هبين، لنجد أن 
للعقى وال وت، مح ا خ  نعين اال تنار  د  مه ا   المخرج منها  لل التضمين أكثر ميناساً 

وج من ن هناك هواهد تقتض  تخراجها  لل نا  التناو  للخر مالتناو  نصورة نلية حيث 
 .التكلف والتصنح ف  التأواى

 أوال  : اآليات القرآنية 

ر، اا  من من يرر جواة منانة حرف  ن رخ،  (29) ﴾َمْن َأنَصاِري ِإَلى ّللا ِ ﴿اوله تعالل    -1
يرر التضمين ف  ا ية خرجه من أح من أنصارح  مح هللا، ف  حين أن  ( مح)نمعنل  (ملل)

وهو معنل  (30) لل أن معنل ا ية   من ينضاف ف  نصرت  ملل هللا، ول لك جاة مج ء  ملل.
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  نله  سواء نمعية هللا، ولكن ف بليغ مقارنة مح المعنل ا و  حيث المعنل ا و  جعله  أنصار
المعنل الثان  تأكيد  لل أن هللا هو النصير الدائ  لعناد  وهو يراد  من ينضاف ملل ه   النصرة 

 ليقور بها ويظهر.
  الشواهد الشعرية:ثانيا

   (31)او  الها ر -1

 إذا رضييييييييييييييت علييييييييييييييَّ بنيييييييييييييو قشيييييييييييييير

(32)لعميييييييييييييير   أعجبنييييييييييييييي رضيييييييييييييياها  
 

   
 .(33)نأنه اا   م ا أابلف  ل َّ  ن الرضل  ن الهخص مانا   ليه ف  نما  دح ال عى نعللم

در رضيف نعلل حمًل لله ء  لل     "سخطف"ضد  "رضيف"واا  الكسائ  ف  ه ا    لما نان 
االوا ن ا  فقا   ،واد سلك سيبويه ه   الطرا  ف  المصادر نثيراً  ،نقيضه، نما يحمى  لل نظير 

 .(34)نما االوا ن ا وأحدهما ضد ا خر
نا  من أبوا  العر ية يرر  فيه العلماء أن النقي  يجرح منان وحمى اله ء  لل نقيضه هو 

 ن   نما أن النظير يجرح مجرح ما يجانسه واد يجعى النقي  مهاكًل  للنقي  ،ما ينااضه
 . (35)و ن ال هن يتننه لهما معًا ب نر أحدهما  نى واحد منهما يناف  ا خر
الجر) لل (  حرف  لك يصلح مج ءو   ( ط ف)معنل  (رضيف)ومن الممنن أيضًا تضمين 

 ف  موضعه.
 

 الثاني لمبحثا                                        
 التضمين في الحديث النبوي الشريف                       

 توطئة 
  أن اللجوء ملل التضمين  ند تخرال الهواهد أولل من التناو  -فيما سب  - نرنا 

ه ا  التناو  بين الحروف م أكثر منه ف  الحرف، ولكن ال يمنن و لك  ن التوسح ف  ال عى 
حيث من اصر حرف الجر  لل معنل واحد اد يلي  المعنل الحقيق  المراد من النص ويحدث 

سما   ما  فيه لنس   ن هناك سيات يحن  ويظهر أنه ال بد من نيانة حرف  ن رخر وهو
لألحاديث النبوية الواردة  نال  استقرائوه ا ما اتضح من خ النع  تضمين الحرف معنل أخر
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ن هناك نثيرا من ا حاديث الت  وضح فيها حرف الجر منان هير ، محيث  ،ف  صحيح البخارح 
 و ند النظر ف  تلك ا حاديث وتطبي  الدراسة  ليها و ِجَد أنها تنقس  ملل اسمين 

رخر يتعدر بها أو حرف جر تضمن فعلها  معنل فعى أأحاديث هرا ة اهتملف  لل  :أوال
 تأواى ل ظ يناس  السيات واوضح المعنل.

 حرف جر حلف محى هيرها من الحروف و لك راجح  مران أ  أحاديث تضمنف ثانيا
نم ا نان هو ا نس  للمعنل ف  ا و   أن ه ا الحرف ف  منان ل  ين   ن هير  وا 

 ولو حى هير  محله  صنح ااصرًا  ن توصيى المعنل المراد. موضعه
 الثان   أن الحرف نا  منا  حرف أخر أو تضمن معنا  فحى محله.

اف السانقة ، فمن خل   ر  مجمو ة من ا حاديث حس  التقسيمونالمثا  يتضح المقا 
 القصد.وهرحها يظهر 

 أوال: تضمين الفعل معنى أخر
 رالم نو  معنل فعى أخر يتعدر نالحرف الجر تضمين ال عى المتعدح نحرفبوينون  لك 
ي ه  من ال عى ا و  فقط  بلغ ف  الكل ، نحيث يض   معنل جديدا ل  يننأوينون  ا داللة 

 و لك يثرح المعنل بتلك الدالالف الخ ية الت  تقبى الن س  لل نه ها والتمعن ف  أثرها داخى
، وهناك الكثير من ا حاديث الواردة  لك السيات و ه ا ينون الكل  بليلا وموجةا ف  رن واحد

 .ف  صحيح البخارح تمثى ه   الظاهرة 
 وفيما يلي بعض الحاديث الشريفة التي توضح هذه المسألة:

ِإَذا َشِرَب اْلَكْلُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُكْم َفْلَيْغِسْلُه  :"-َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َقاَل َرُسوَل ّللاَِّ  .1
 (36)َسْبع ا"

ف ( مح ال عى هر ، وه ا ال عى ال يتعدر با)ف ( رد ف  الحديث حرف الجر )و          
نما با)من( ولكن جاء هنا  لل سبيى التضمين، ح  "والَوْلغ  "، "ولغ"معنل  "هر "ث ضمن يوا 

وولغ الكل  ف   .هو هر  السناع نألسنتها، ولغ السنح والكل ، وولغ فيها ولًلا   هر  ماءً 
ولغ الكل  نهرابنا وف  هرابناومن   وايى ،أح هر  فيه نأطراف لسانه  اإلناء ولوها

 .(37(هرابنا
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ل لك مج ء هر  مح  ،ينون  ن طرا  اللسان فنأنما مد لسانه وأحاط الهرا  نه فالولوغَ "
حرف ال يتعدر نه مهارة ملل أن هناك فعل أخر تضمنه هر  وينون  لك ال عى أكثر 

 ميصاال للمعنل.
 اَل  َوْحَدهُ  ّللاَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  :"َمْكُتوَبة   َصاَلة   ُكل ِ  ُدُبرِ  ِفي َيُقولُ  -لَّمَ َوسَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبيَّ  كان .2

 ُمْعِطيَ  َواَل  َأْعَطْيتَ  ِلَما َماِنعَ  الَ  اللَُّهمَّ  َقِدير   َشْيء   ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشِريكَ 
 .(38)" اْلَجد   ِمْنكَ  اْلَجد ِ  َذا َيْنَفعُ  َواَل  َمَنْعتَ  ِلَما

نما ال ح ين عه العمى نما يرضيك.  المعنل أح ال ين ح صاح  اللنل هنا  يو  القيامة وا 
ف  الحديث ال عى ين ح  در نحرف الجر )من( وهو ال يتعدر نه، وللعلماء ف  ه ا الحديث 

  (39)أراء
 .ين عه  ندك هناء أح ال  نمعنل  ندك "نْ مِ ". أن 1
 أح ال ين ح  ا الحظ حظه بد  طا تك.  ن( نمعنل البد أن )مِ . 2
 . أن ال عى ين ح ضمن معنل يمنح.3

أن الرأح الثالث هو أار ها حيث ال عى يمنح يتعدر نحرف الجر )من(،  ناوف  ظن         
أو  الحسا يو  القيامة من  لِ ال يمنح صاح  اللن أنه نما أن المعنل واضح وارا  وهو

 .ا  أو نسنههن الع ا 

 ِبَنْبل   َأْسَواِقَنا َأوْ  َمَساِجِدَنا ِمنْ  َشْيء   ِفي َمرَّ  َمنْ  َقاَل:" -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبي ِ  َعنْ  .3
هِ  َيْعِقرْ  اَل  ِنَصاِلَها َعَلى َفْلَيْأُخذْ  ا" ِبَكفِ  ُمْسِلم 

(40). 
نما ي (مر))مر ف (  ال عى   -أ  تعدر نعلل جاء ف  لسان ال يتعدر نالحرف )ف ( وا 
ولكن هنا ضمن معنل  .(41)أح اجتاة و ه    ليه ونه يمر مراً  العر   مرَّ  - 

من دخى أو استقر حيث الحرف )ف (   أح  االستقرار وليس مجرد االجتياة والعبور
 يد   لل دخوله واحتواء المنان له.

المسنة حتل  ليحسن  أح " واوث " "يهدد"معنل  "يأخ "فليأخ   لل نصالها  ضمن  -ف
 ال ي لف من يد .

 (42)ِسَيَراءَ  ُحلَّة   -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبي   ِإَليَّ  آَتى َقاَل:" - َعْنهُ  ّللاَُّ  َرِضيَ  -َعِلي    َعنْ  .4
ْقُتَها َوْجِههِ  ِفي اْلَغَضبَ  َفَرَأْيتُ  َفَلِبْسُتَها  ..)43)ِنَساِئي" َبْينَ  َفَشقَّ
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أح أهدر ملّ  الرسو  حلة    "أهدر"اد تضمن معنل  "أ طل"وال ح نمعنل  "رتل"ال عى      
 هدح يتعدر نالحرف)ملل(.أ سيراء، حيث 

 َقْنَطَرة   َعَلى َفُيْحَبُسونَ  النَّارِ  ِمنْ  اْلُمْؤِمُنونَ  َيْخُلُص "  -:َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -ّللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  .5
ْنَيا ِفي َبْيَنُهمْ  َكاَنْت  َمَظاِلمُ  َبْعض   ِمنْ  ِلَبْعِضِهمْ  َفُيَقص   ارِ َوالنَّ  اْلَجنَّةِ  َبْينَ  ُبوا ِإَذا َحتَّى الد   ُهذِ 
وا  اْلَجنَّةِ  ِفي ِبَمْنِزِلهِ  َأْهَدى َلََحُدُهمْ  ِبَيِدهِ  ُمَحمَّد   َنْفُس  َفَو الَِّذي اْلَجنَّةِ  ُدُخولِ  ِفي َلُهمْ  ُأِذنَ  َوُنق 
ْنَيا ِفي َكانَ  ِلهِ ِبَمْنزِ  ِمْنهُ   (44)"الد 

لل، ونأنه ضمن معنل  رهدأ   ح جاء ف   مدة القار         ال يتعدر نالناء بى نالل ، وا 
فه ا رأح ولعى  ،(45)و لك  ن مناةله  تعر   ليه  هدوا و هيا  اللصوت نمنةله هاديا مليه

  ليه. و لك من نثرة ما  ر "أ رف وأ ل  نه "تضمنف معنل  "أهدر"ا ار  أن 
 ُجِعلَ  ِإنََّما" :َقالَ  َأنَّهُ - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبي ِ  َعنْ  -رضي   عنه  – ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  .6

َمامُ  َذا َفاْرَكُعوا َرَكعَ  َفِإَذا َعَلْيهِ  َتْخَتِلُفوا َفاَل  ِبهِ  ِلُيْؤَتمَّ  اإلِْ  َربََّنا َفُقوُلوا َحِمَدهُ  ِلَمنْ  ّللاَُّ  َسِمعَ  َقالَ  َواِ 
 .(46).."....اْلَحْمدُ  َلكَ 

هللا سمح ال يتعدر نالل  ولكن ضمن هنا معنل استجا ، تقو  لمن استجا  ل عى 
سمح نداء  بد  ث  استجا  له وحق  له ما يراد، فاالستجانة   أح  أن هللا سمح د اء  لد ائه

 -أما هللا  د  لك لما سمعف،معنل أهمى من السماع حيث منك اد تسمح والتلق  نااًل نع
 فحينما يسمح  ناد  يستجي  له   اجًل أو رجًل. -سنحانه وتعالل

 النَِّبي   َقامَ  َفَلمَّا ... ُجُمَعة   َيْومَ  َيْخُطبُ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبي   َكانَ "... :َقالَ  َأَنس   َعنْ  .7
َمتْ  ِإَلْيهِ  َصاُحوا ْخُطبُ يَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى- ُبلُ  َواْنَقَطَعتْ  اْلُبُيوتُ  َتَهدَّ  ّللاََّ  َفاْدعُ  الس 

  (47)..."َعنَّا َيْحِبُسَها

ورد ف  لسان العر   الصياح  الصوف ، وصوف نى ه ء م ا اهتد صاح يصيح           
 (48)وصيح  صوف نأاصل طااته.

، فليس المراد هنا هو الصراخ ورفح الصوف "تحدثوا"معنل  "صاحوا"وف  ه ا الحديث تضمن 
نما جاءف صاحوا مهارة ملل أن حديثه  ل  ينن هادئا بى نان فيه ه ء من   لل رسو  هللا، وا 

نه ليس م، حيث -صلل هللا  ليه وسل  -الله ة، االستلاثة وطل  النصرة والنجدة من الرسو 
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را مهما نانف ا سنا ، فما كبر سنا وادأمن ا خلت الصياح ورفح الصوف  لل من هو 
 .؟-صلل هللا  ليه وسل -نالك م ا نان  لك الصياح نالرسو  

 َيُكونُ  اَل  َحتَّى اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  َلَيْعَملُ  َأَحَدُكمْ  ِإنَّ "  :-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -ّللاَِّ  َرُسولُ  قال .8
نَّ  النَّارَ  َفَيْدُخلُ  النَّارِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  َفَيْعَملُ  اْلِكَتابُ  َعَلْيهِ  ِبقُ َفَيسْ  ِذَراع   ِإالَّ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنَها  َأَحَدُكمْ  َواِ 
 -َعَملَ  َفَيْعَملُ  اْلِكَتابُ  َعَلْيهِ  َفَيْسِبقُ  ِذَراع   ِإالَّ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنَها َيُكونُ  َما َحتَّى النَّارِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  َلَيْعَملُ 
 .  (49)"َفَيْدُخُلَها ةِ اْلَجنَّ  َأْهلِ 

وهو مصدر َسبَ  ، جاء ف  لسان العر   السب   الق دَمة ف  الجرح وف  نى ه ء        
 .(50)واد سنقه َيسَنَقه سنقًا،تقدمه  ويقا  سب  الناس مليه

ما نان "ح  وثبف  ليه "أو  "هل "ال يتعدر مال )بإلل( ولكن هنا ضمن معنل  "سب "وال عى 
 له من  بداية خلقه. اً ومنتون اً مقدر 

جاء ف   مدة القارح  فيسب  ال اء للتعقي  وتد   لل حصو  السب  نل مهلة واد ضمن 
 .(51)أح يلل   ليه الكتا  وما ادر  ليه سنقا نل مهلة  يسب  معنل يلل 

 وهو المعنل ال ح سب  توضحيه من تعجيى ما نت  له ونأنه ثابف  ليه من  بدء الخل .
 اْلِكَتاِب  ِبَفاِتَحةِ  َيْقَرأْ  َلمْ  ِلَمنْ  َصاَلةَ  اَل "  :-َوَسلَّمَ  عليه   صلى -  رسول قال -9
"(52) 

نما مج ء الناء هنا   اليتعدر نالناء، نقو  (ارأ)ال عى            ارأ القررن أو ارأ ال اتحة، وا 
حيث من معنل فعى أخر يتعدر بها وي يد معنل جديدًا ف  موضعه، ملل تضمن ال عى  معهر  

ون لك  نها تكون ال اتحة والبداية  ، نه ي تتح بها القررن العظي   سورة ال اتحة سميف ب لك
لكى رنعة نصليها، فنأنما تضمن ارأ معنل بدأ، فينون المعنل  ال صلة لمن ل  يبدأ ن اتحة 

حة ف  التنعيضية ولكن يدفح  لك أن اراءة ال ات "من"الكتا  واد يظن أن الناء هنا نمعنل 
 مطلح الصلة يج  أن تكون ناملة وليس جةءا منها أو نعضها.

ْسالمُ " : -وسلم عليه   صلى -َقالَ  -10  َوُتِقيمَ  َشْيئ ا ِبهِ  ُتْشِركَ  َوالَ  ّللاََّ  َتْعُبدَ  َأنْ  اإلِْ
اَلةَ   .(53)"َرَمَضانَ  َوَتُصومَ  اْلَمْفُروَضةَ  الزََّكاةَ  َوُتْؤِتيَ  الصَّ

أهرنه معه فيه،  وأ اد هرنه ف  ا مر يهرنه م ا دخى معه فيه  العر  جاء ف  لسان     
 .(54)وأهرك فلنا ف  البيح م ا أ دخله مح ن سه فيه
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م ن أهرك تتعدر نحرف مح وال تتعدر نالناء ولكن هنا ضمن ال عى معنل )تعد (       
 .ال تعد  نه هير  فتجعله هرانا والتقدير 
آَلى ِمْن  -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َأنَّ النَِّبيَّ  -َرِضَي ّللاَُّ َعْنَها -َعْن ُأمِ  َسَلَمةَ " -11

 (55)"ِنَساِئِه َشْهر ا َفَلمَّا َمَضى ِتْسَعة  َوِعْشُروَن َيْوم ا َغَدا ...
ال عى   رلل يتعدر نعلل وال يتعدر نمن، حيث جاء ف   مدة القارئ، اإليلء  لل           
نما  دح رلل ننلمة )من( وهو  وةن أفعا   وهو الحلف يقا  رلل يعلل ميلء واإلليه اليمين، وا 

ال يعدر مال ننلمة ) لل(    نه ضمن فيه معنل النعد، واجوة أن تكون )من( للتعليى  أح 
 .(56)رلل نسب  نسائه ومن أجلهن

االمتناع، فقد جاء وف  ظننا أن الرأح ا و  أار  حيث ضمن فيه ال عى معنل النعد و         
 . (57)ف  لسان العر   رلل يعل  ميلًء َحَلَف، واد َتًأّلْيف  وْأَتَلْيف  ورَلْيف   لل الهئ

نما  دا  نمن حمًل  لل المعنل وهو االمتناع  ومعنل الحديث  أح حلف ال يدخى  ليهن وا 
 من الدخو  .
...َمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحقِ  َأِخيِه َشْيئ ا  :"َقالَ  -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَِّبيِ   -12

 .(58)"َفاَل َيْأُخْذ َفِإنََّما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعة  ِمْن النَّارِ 
نما نالناء ولكن تضمن ال عى اضيف              ال عى اضل ال يتعدر نحرف الجر )من( وا 

ان  وا  طاء للمجن   ليه و ه ا معنل أخ ف، حيث من حن  القضاء يترت   ليه أخ  من الج
 جاء فيها ال عى متعديًا نالناء . (59)نان تعدح ال عى نمن أنس  وهناك رواياف أخرر للحديث

َذا َشكَّ ِفي َنْفِسِه َشْيء  َسَأَل َرُجال  َفَشَفاُه ِمْنُه..."-13  .(60)"...َواِ 
د ف  جواة  و دمه، جاء ف  فتح النارح  ضمن هك معنل ألص ، والهك هو ما يترد         

، وف  ظن  أن ال عى هنا جاء  لل معنا  مح حرف الجر، فهو أصًل (61)وف  جواة  و دمه
جاء ف  لسان العر   الهك نقي  اليقين، واد  ،يتعدح ن   والمعنل ليس نحاجة ملل تضمين
 .(62)هننف ف  ن ا، وهك ف  ا مر يهك هناً 

َلى  جاء في حديث كعب بن مالك "... ِإنَّ ِمنْ -14 َتْوَبِتي َأْن َأْنَخِلَع ِمْن َماِلي َصَدَقة  ِإَلى ّللاَِّ َواِ 
 (63)َرُسوِلِه ..."
ال عى خلح ال يتعدح نحرف، جاء ف  لسان العر  خلح الهئ يخلعه خلعًا واختلعه         

 .( 64)ننة ة، والخلعة من الثيا  ما خلعته فطرحته  لل رخر
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 أتصدت نه وأ رر منه نما يعرر اإلنسان م ا خلح ثونه .ومعنل الحديث  أح أخرج منه جميعه و 
 فهنا تضمن ال عى انخلح معنل أتصدت أو أخرج .

 (65)"...َجاَء َرُجل  ِإَلى اْبِن ُعَمَر َفَسَأَلُه َعْن ُعْثَماَن َفَذَكَر َعْن َمَحاِسِن َعَمِلِه ...."-15
ال نر  جرح الهئ  .ال عى  نر ال يتعدر نحرف جر، جاء ف  لسان العر           

ر   ْنرًا   لل لسانك، يقا   َ َنَر   َيْ ن 
(66). 

نما  نر هنا تضمن معنل أننأ وأخبر، والننأ   هو الخبر والجمح أنناء، والنب    المخبر  ن  وا 
 .(68)والخبر هو ما أتاك  من َتْسَتْخِبر،(67)   نه أننأ  نه - ةو وجى-هللا 

 ندما  نر محاسن  ثمان، ل  ينن من نا  التناه  بها  وه ا  هو المقصود من المعنل   نه
خنارًا لمن جاء  نما نانف منناًء وا  من  اف ن سه أو جراانها  لل لسانه ف  نى مواف وا 

 يستخبر ويطل   معرفة تلك المحاسن .
لف فيه نلمة نعد ال عى تتناس  مح الل ظ )ال عى  واندرج تحف البند الساب  أيضا ما أوِّ

  بدور الوسيط بينهما ناإلضافة ملل ال ائدة المعنوية الت  تضي ها نما ف  والحرف( فتقو 
 ا حاديث التالية 

 َرَجعَ  ُثمَّ  َرْأَسهُ  َرَفعَ  ُثمَّ  َرَكعَ  ُثمَّ  اْلِمْنَبرِ  ِإَلى َعادَ  "...ُثمَّ  وصف صلة النب   لل المنبر حديث  -1
  (69)"َشْأُنهُ  ِباْلَْرِض َفَهَذا َسَجدَ  َحتَّى اْلَقْهَقَرى 

نما يتعدر نعلل ولكن ضمن السجود معنل  ،ال عى سجد ال يتعدر نالناء           وا 
لل هللا ص -فالحديث يخبر  ن صلة الرسو   ،سجد ملتصقا نا ر   االلتصات والتقدير

حيث منه  صلوا سواسية  للمأمومينوهو  لل المنبر وه ا يد   لل مساواة اإلما   - ليه وسل 
-لل هللا  ليه وسل ص -ن نسجوده  ملِصقة لألر  ول  يعى   نه  الرسو  لل ا ر  ونا

. 

 ِفي َمرَّ  َمنْ : َقالَ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبي ِ  َعنْ : "  -لى   عليه وسلمص -قال  -2
هِ  َيْعِقرْ  اَل  ِنَصاِلَها َعَلى َفْلَيْأُخذْ  ِبَنْبل   َأْسَواِقَنا َأوْ  َمَساِجِدَنا ِمنْ  َشْيء    .(70)"ُمْسِلم ا ِبَكفِ 
 المقصود  مر ممسنا بنبى.، مر...بنبى     

 يصل  متجها مليها..  أح.(71)..."يصلى إليها -لى   عليه وسلمص -: قال -3
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 ُحْجَرِتهِ  ِفي اللَّْيلِ  ِمنْ  ُيَصلِ ي  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى  -ّللاَِّ  َرُسولُ  َكانَ  :"َقاَلْت  َعاِئَشةَ  َعنْ  -4
 ُأَناس   َفَقامَ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى  -النَِّبي ِ  َشْخَص  النَّاُس  َفَرَأى َقِصير   اْلُحْجَرةِ  َوِجَدارُ 
ُثوا َفَأْصَبُحوا ِبَصاَلِتهِ  ُيَصل ونَ   يصلون مقتدين نصلته.  أح  يصلون نصلته   (72)..."َفَتَحدَّ

 

 َصل ِ  َأنْ  ِباْلَعِقيقِ  َوُهوَ  َربِ ي ِمنْ  آت   َأَتاِني اللَّْيَلةَ  :َقالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  ىَصلَّ  - النَِّبي ِ  "َأنْ  قال -5
ة   ِفي ُعْمَرة   َوُقلْ  اْلُمَباَركِ  اْلَواِدي َهَذا ِفي  "(73)َحجَّ
 .(74)يرر نع  العلماء أن  مى العمرة ينون مضمن ف   مى الحل يجةاه طواف واحد  

 مرة داخلة ف  حجة   أح  مدرجة أو مضمنة أو داخلة  والهأت امقدر  اهناك ل ظو ليه فإن 
 وه ا هو المراد من الحديث.

 

 َقْبلَ  َذَبحَ  َمنْ  َفَقالَ " :َذَبحَ  ُثمَّ  َخَطبَ  ُثمَّ  النَّحرِ  َيْومَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبي   َصلَّى مَقا  -6
 .(75)"ّللاَِّ  ِباْسِم َفْلَيْذَبحْ  َيْذَبحْ  َلمْ  َوَمنْ  َمَكاَنَها ُأْخَرى  َفْلَيْذَبحْ  ُيَصلِ يَ  َأنْ 

الناء ف  ه ا الحديث للستعانة وهناك ل ظ وأوَّ  تقدير  مستعينا أو مبتدئا أو نادئا ناس       
 .أح فلي نح متبرنًا ونادئًا ناس  هللا   ن نى  مى يبدأ ناس  هللا تحى  ليه البرنة والخير  هللا

 

 .(76)"... َفِإنَّا َنَرى َوْجَهُه َوَنِصيَحَتُه ِإَلى اْلُمَناِفِقيَن ..." -7

نما نالل ، اا  الكرمان            نصح له وليس مليه، ولكن  (77)ال عى نصح ال يتعدر بإلل وا 
   أح ه   النصيحة منتهية أو موجهة ملل المنافقين .(78)هنا اد ضمن معنل االنتهاء 

 خرآفيه حرف الجر محل حرف ثانيا: ما وضع 
 و لك راجح  مران  ،أن الحرف اد يقح ف  السيات محى حرف أخر -اً سانق -ناِنر  

 ول: مر ال ال
نمااا لمناسانة الحاارف  ماا وضاح فيااه حارف جاار مناان حارف رخاار، لايس ماان ناا  التنااو  وا 

ن محيااث الموضااوع فاا  منانااه للمعناال وتأكيااد   ليااه، وهاا ا يتضااح ماان خاال  الترنياا  والساايات، 
طااار ضااي  هااو الاا ح يحاادد المعناال الحقيقاا  مأو محصااورًا فاا   اً "الحاارف من اارد ينقاال معنااا  خاصاا

فلاو البناا طرفناا فا   لاك ، (79)خارر نمقتضال االساتعما "ألال مالمراد، فقد يختلف معنا  مان جملاة 
الساايات وجلنااا بنصاارنا نمااا فيااه ماان نلهااة، نهاا نا السااب  الحقيقاا  ماان مجاا ء  لااك الحاارف فاا  

عه الجديد حيث وجود الحرف ا صل  ال يعدح اللار  الا ح أدا  الحارف الثاان ، وال يمنان موض
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لاه  فنى من ال عى والحر   ن  خررنانة حرف  ن مخر وال رف  ه   الحالة تضمين ال عى معنل 
وااد تنو اف حاروف  ،طااف ويطاوف  نس  ف  موضعه مثا   لل  لك ال عىمعنًل ثابف وهو ا 
، (80)طييوفي علييى بعيييركه نحساا  المناساانة، فقااد ورد فاا  صااحيح البخااارح)الجاار المسااتخدمة معاا

، يطفييين ميييع (83)، يطيييوف بالبييييت(82)، يطيييوف عليييى نسيييائه(81)يطيييوف بيييين الصيييفا والميييروة
هاااو ا نسااا  للمعنااال حياااث  ف ن ناااى حااار   بااادا  أح حااارف محاااى رخااارم(، وال يمنااان (84)الرجيييال

 ،الظرفياااة االساااتعلء، االلتصاااات االساااتعلء،  ماااراد فااا  ناااى حاااديث  لااال الترتيااا  هاااوالمعنااال ال
 المصاحنة.

 د ونا ننتقى ملل طائ ة من الهواهد توضح  لك أكثر 
اَلةِ  َعنْ  َفَأْبِرُدوا اْلَحر   اْشَتدَّ  ِإَذا:" َقالَ  َأنَّهُ  -َوَسلَّم َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى - ّللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  -1  َفِإنَّ  الصَّ

ةَ   .(85)"مَ َجَهنَّ  َفْيحِ  ِمنْ  اْلَحر ِ  ِشدَّ
براد هو اننسار الوهل والحر وهو من الدخو  ف  الَبْرد، والرن  ف  الس ر يقولون م ا اإل         

 .(86)ةاهف الهمس اد أبردت  فروحوا وارنبوا
أح    بردوا  ن الصلة نانف  لل سبيى تضمين ال عى معنل التأخيرأجاء ف   مدة القارح  

حيث  يتعدر نهن التأخير ال يحتاج ملل حرف ) ن(    وال أرجح  لك،(87)أخروا  نها مبردين
 من الممنن أن يقا  أخروها مبردين وتكون صحيحة .

 .(88)وةوا واتها المعتاد ملل أن تننسر هدة الحراأح تج  وجاء ف  فتح النارح  أبردوا  ن
ار  وأوضح، نما أنه ينهف لنا  ن جان  من جوان  رحمة هللا نعناد  أأن ه ا الرأح  ناوف  ظن

وتيسير   ليه  ف  أداء العناداف من حيث مجاوةة واف الصلة وتأخيرها لواف البراد حتل يتمنن 
 المصل  من الواوف والخهوع ف  صلته.
أح ملصات   تصاتواستخد  الناء هنا للل (89)نالصلة  واد ورد الحديث برواية أخرر وه  أبردوا

 وليس ف  مو دها ننى من خل  تأخير مو د ا  ان.،اإلبراد والتأخير نأداء الصلة 

 اْجَعلْ  اللَُّهمَّ  :"َقالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى - النَِّبي ِ  َعنْ  َعْنهُ  -ّللاَُّ  َرِضيَ  - َأَنس   َعنْ  -2
ةَ  َجَعْلتَ  َما ِضْعَفيْ  ِباْلَمِديَنةِ   .(90)"اْلَبَرَكة ِمنْ  ِبَمكَّ
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 "ف " ال ح ي يد االلتصات مح ال عى بداًل من  "الناء"ف  ه ا الحديث جاء حرف               
 -لل هللا  ليه وسل  ص - فالرسو  ،و لك لمناسنة الحرف الموضوع للمقا   ال ح ي يد الظرفية

 أراد ملصات البرنة ف  المدينة نما ألصقف نمنة من ابى.
 ُيَصلِ ي -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -ّللاَِّ  َرُسولُ  َكانَ  :"َقاَلْت   -رضى   عنها  - ةَ َعاِئشَ  َعنْ  -3

 َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبي ِ  َشْخَص  النَّاُس  َفَرَأى َقِصير   اْلُحْجَرةِ  َوِجَدارُ  ُحْجَرِتهِ  ِفي اللَّْيلِ  ِمنْ 
ُثوا َفَأْصَبُحوا ِبَصاَلِتهِ  ُيَصل ونَ  ُأَناس   َفَقامَ  -َوَسلَّمَ   .(91)"َفَتَحدَّ
 "من"أح أثناء  أو خلله ولكن   الليى ةمان يناسنه الحرف )ف (ال ح ي يد الظرفية          

نان يصل  جةءا  -صلل هللا  ليه وسل  -نه مجاءف هنا أكثر مناسنة لتد   لل التنعي  حيث 
. (92)(وُأصل  ي وأرُقدْ ) -صلل هللا  ليه وسل   - ونعضا من الليى وليس نله وه ا ما يعند  اوله

 للرهط ال ين جاءوا يسألونه  ن  نادته.
 ِبَطِريق   َيْمِشي َرُجل   َبْيَنَما :"َقالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى - ّللاَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأِبيعن  -4

 .(93)....."طشاْلعَ  َعَلْيهِ  اْشَتدَّ 
ليس من نا  مبدا   يمه  يتعدر نالحرف )ف (ولكن استخدا  حرف الناء هنا ال عى         
نما لمناسنة حرف الناء ف  ه ا الموضح أكثر من هير ، حيث  الحرفين جاءف  ن الناء هناممعا وا 
أح أن ه ا الرجى ملتص  نالطرا  ال يناد ي اراها نسب  ظمئه    لل معنل اإللصات لتد 

 وفقدانه لألمى ف  هيرها.
  (94)منها ، مور وارجح النع  سب  التصااه  ف  الطرا 

  منها.اأو ف  منان ار  ،ا تقاد  بوجود الماء ف  الطرا   
  نها ف  العادة ال تخلو من راجى أو راك  ووجود   محساسه نمرور الرننان ف  الطرا 

 الماء معه  متواح.
ف الناء ال ح ي يد اإللصات أح سب  ورود حر   تلك ا سنا  تهير ملل سب  التصااه نالطرا 

 ف  ه ا المنان.
َثْتُه َأنَّ َعاِئَشَة " -5 َثْتَها َأنَّ النَِّبيَّ  -َعْنَها ّللاَُّ  َرِضيَ  -َعْن َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة َأنَّ ُأمَُّه َحدَّ  -َحدَّ

 .(95)"َيْقَرُأ اْلُقْرآنَ  َكاَن َيتَِّكُئ ِفي َحْجِري َوَأَنا َحاِئض  ُثمَّ  -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
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نما يتعدر با ) لل(، جاء ف  لسان           ال عى يتكئ ال يتعدر نالحرف ) ف ( وا 
 َعَصايَ  ِهيَ ﴿وف  اوله تعال  ( 96)العر    تونأ  لل الهئ، وأتكأ تحمَّى وا تمد  ليه 

ُأَعَلْيَها  .(98)﴾ِإْسَتْبَرق   ِمنْ  ِئُنَهاَبَطا ُفُرش   َعَلى ُمتَِّكِئينَ ﴿ ، واوله تعالل (97")﴾َأَتَوكَّ
ولكن  ف  الحديث استخد  الحرف ) ف ( ليد   لل اإلحاطة والهمو  والحنان من ةوج الرسو  

 ،تجاهه،أما ناستخدا  الحرف )  لل( ف  موضعه ف يه استعلء -صلل هللا  ليه وسل   -
يعند لل سماحة  - ل صلل هللا  ليه وس -واالستعلء ال يراد ف  ه ا المواف، فتصرف الرسو  

اإلسل  ورفقه نالنساء حيث أوصل نالمعاملة الحسنة ف  جميح الحاالف الت  تكون بها المرأة، 
بينما نجد دياناف أخرر تحقر المرأة وتحط من هأنها خاصة المرأة الحائ ، فاليهودح مثًل ال 

 .ائ  ف  بيف وال يعاكلها حتل تطهريجلس مح الح
 الثاني:المر 
ماار الثااان  الاا ح يحااى  جلااه حاارف الجاار منااان أخاار وهااو نيانااة هاا ا الحاارف  اان وهااو ا  

 نها  رأوا التضامين   هير  من الحروف، ونما   نر فه  مسالة خلفية  ارضها نثير من العلماء
أولاال ماان النيانااة وأال نلجااأ ملاال التناااو  مال  نااد الضاارورة ونال عااى اااد نااان هاا ا هااو الماانهل الاا ح 

هنااك أحادياث اهاتملف  لال حاروف جار  نالألحادياث وجاد ناومان خال  اساتقرائاتنعته فا  نحثا  
ال يمنان  هتضمنف معنل حروف جر أخرر أو نابف  نها و ند النظر ف  تلاك ا حادياث نجاد أنا

تخراجها مال  لل التناو  ولعى ه ا يعاد وجهة النظر ا خرر ولكن نقاو ، لايس فا  ناى ا حاوا  
نما ورود  نان ف  نع  موا  منها  ،ضحوا 

َنةُ  :"-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى  -النَِّبي   َقالَ  -1  "نمعنل" " "فهنا  (99)"َظْهِركَ  ِفي َحد   َأوْ  اْلَبيِ 
 حد  لل ظهرك.  أح   لل

أح   نمعنل الناء " لل"  .(100)..."َقالَ  َما َيُقولَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَكِذِب  َعَلى َتتَِّهُموَنهُ  "...ُكْنُتمْ  -2
 .(101)واد ورد ف  رواية أخرر نالناء ،تتهمونه نالك  ننت  

 -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -ّللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :"َقالَ  - َعْنهُ  ّللاَُّ  َرِضيَ  - ُهَرْيَرةَ  َأَبي َعنَّ  -3
مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَساب ا ِإيَمان ا َقاَمهُ  َمنْ  :ِلَرَمَضانَ  َيُقولُ   .(102)"َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

واجوة أن  ، ن رمضان  أح " ن"نمعنل  (الل ) اء ف   مدة القارح يحتمى أن تكون ج        
  .(103)رمضان ف  فضى  يقو  " أح "تكون نمعنل ف 
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ن ا و  يد   لل أن القو  منقو   ن أحد وه ا ليس هو المقصود موالرأح الثان  أرجح حيث 
هو من فضائى  -لل هللا  ليه وسل  ص - ا سيورد  الرسو من الحديث، بينما الثان  يبين أن م

 ه ا الههر الكرا .
 َلُهوَ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َفَوالَِّذي اْلُقْرآنَ  َتَعاَهُدوا :"َقالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى - النَِّبي ِ  َعنْ  -4

ي ا َأَشد   ِبلِ  ِمنْ  َتَفصِ   . (104)"ُعُقِلَها ِفي اإلِْ
ااااااااى  هااااااااو الحبااااااااى الاااااااا ح تاااااااار ط تعاهاااااااا          ق  دوا   أح واظبااااااااوا  لاااااااال ح ظااااااااه وترديااااااااد ، الع 

 .(105)نه
تملااااااص اإلبااااااى ماااااان العقااااااى وهرو هااااااا، أو أن   أح " من"نمعناااااال " "فااااااوفاااااا  الحااااااديث اااااااد تكااااااون 

 هرو  اإلبى نحبلها ولعى نلهما جائة ومناس .  أح " مح"تكون نمعنل 
 َفُكلْ  َفَقَتلَ  اْلُمَعلَّمَ  َكْلَبكَ  َأْرَسْلتَ  ِإَذا :"َقالَ نه أ -مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبيَّ عن   " -5

َذا  (106)".........َنْفِسهِ  َعَلى َأْمَسَكهُ  َفِإنََّما َتْأُكلْ  َفاَل  َأَكلَ  َواِ 
هنااااا  اإلمساااااكفلاااايس المقصااااود ماااان  ،مساااانه لن سااااهأ  أح " الاااال "نمعناااال  " لل"جاااااءف         

نما هو نمعنل ال  صيد ال ح اختص نه ن سه.االمتناع وا 
فالتناو  اد يحى أحيانا مهنلة وااوع حارف الجار فا  هيار موضاعه ولكناه مان الناواح   ،نما نرر 

النلهية والجمالية فيه جمود نحيث يننح جمااح العقاى مان التحليا  فا  رحاا  الانص والتأماى فياه 
 .ل هنلتقدير المضمن أو المعو  وال ح ينمى المعنل واةاد  وضوحا واثبته ف  ا

 .(107)"َأْصَحاِبي ِبِحَماِر َوْحش ... ...َفَبُصرَ "-6
جاء ف  فتح النارح   دخو  الناء ف  اوله )نحمار( مهنى، مال  أن  يقا    ضمن         

 .(108))نصر( معنل )نظر( أو )الناء( نمعنل )ملل(  لل م ه  من يقو  منها تتناو  
َر يتعدر نالناء  وال حاجة ملل تضمين أو منانة حرف  ن رخر، فقد وال أرر  لك    ن ال عى َنص 

َر نه َنَصرًا ونَصارًة وَأْنَصَر   ونصر    نظر مليه هى ي ْنِصر    جاء ف  لسان العر   َنص 
(109). 
َر نالناء وليس هناك تضمين أو تناو  ف  الحديث .  فا صى هو تعدح ال عى َنص 

نِ ي ُأِريُد َأْن ُأْجِلَيُكْم  ...اْعَلُموا َأنَّ -َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  ّللاَُّ  َصلَّى -النَِّبيَّ -قال " -7 اْلَْرَض ّلِلَِّ َوَرُسوِلِه َواِ 
ا َفْلَيِبْعُه ...  . (110)"َفَمْن َوَجَد ِمْنُكْم ِبَماِلِه َشْيئ 
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جاء ف  لسان العر   وَجَد الما  وهير  يجد  َوْجَدًا وو جدًا، يقا  َوجْدف  ف  الما  و ْجدًا       
ف   الحديث جاءف الناء  نمعنل ف    ن وجد ، (111)دًا وِوجدانًا وِجَدًة  أح صرف  ا ما  وَوج

 تتعدر ن   وليس نالناء .

ْحَمِن َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َوَأَبا َسِعيد  َأْخَبَراُه َأنَّ َرُسوَل ّللاَِّ "-8 َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه  - َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ
َحَصاة   -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َفَتَناَوَل َرُسوُل ّللاَِّ  ،َرَأى ُنَخاَمة  ِفي َحاِئِط اْلَمْسِجدِ  -َوَسلَّمَ 

 .(112)"َفَحتََّها ...
ورد الحرف )ف ( نمعنل )  لل(، حيث من النخامة نانف ظاهرة  لل الحائط وليسف           

صلل هللا  ليه  -لل استعلئها و روةها حتل تمنن النب  محتوا  داخله والدليى نلمة فحتها تد   
ةالتها . –وسل    من حتها وا 

اَرة  ِلَما َبْيَنُهَما َواْلَحج  :" -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َرُسول ّللاَِّ :قال  -9 اْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة َكفَّ
 .(113)"ةُ اْلَمْبُروُر َلْيَس َلُه َجزَاء  ِإالَّ اْلَجنَّ 

وال أظن  لك   ن  ،(114)جاء ف   مدة القارئ  يحتمى أن تكون )ملل( نمعنل )مح(          
المقصود من الحديث من بداية العمرة ا ول  ملل نهاية العمرة الثانية ن ارة لما بينهما من ال نو  

 وليس المقصود المصاحنة وجمح العمرة مح العمرة لتكون الك ارة .
يس المقصود البحث فلمماثلة لما ُذِكر في هذا الفصل كثيرة قي صحيح البخاري والشواهد ال

ثباتها. نما التمثيل واالستشهاد لتوضيح وجهات النظر وا   اإلحصاء و االستقصاء وا 

واللفف للنتنا  أن نع  أحرف الجر اد جاءف وتكررف ف  الهواهد ننثرة ونعضها وردف نقلة 
ترنةف ا حاديث الت  تمثى الظاهرة ف  أحرف سنعة، وه   ف ، ف  أحاديث مثلف الظاهرة، واد 

 من ، الناء،  لل ، ملل ، الل ،  ن .
أما  ن الهواهد الخاصة ننى حرف من تلك ا حرف فنعضها اد هرح من خل  التقسيماف 
السانقة ونعضها تمف اإلهارة مليه ف  الهوامش والنع  ا خر سنهير مليه ف  هوامش 

 لية .الص حاف التا
أما ناا  أحرف الجر فل  ترد لها أحاديث تمثى ظاهرة التضمين بها ولعى  لك راجح ملل هيوع 

 استخدا  نع  الحروف ف  التراكي  الللوية  ن نع  لسهولتها واتساع معانيها .
 الحرف الواردة في الحاديث وتمثل الظاهرة . -
 .(115)ف   ورد  ليه ما يقار  الستين حديثاً  -أواًل 
 .(116)الناء  ورد  ليه ما يقار  ا ر عين حديثاً  -ياً ثان
 .(117)من  ورد  ليه ما يقار  ا ر عين حديثاً  -ثالثاً  
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 .(118) لل  ورد  ليه ما يقار  الثلثين حديثاً  -رانعاً 
 .(119) لل  ورد  ليه ما يقار  الخمس و هران حديثاً  -خامساً 
 .(120)ملل  ورد  ليه ما يقار  العهران حديثاً   -سادساً 
 .(121) ن  ورد  ليه ما يقار  الخمسة أحاديث -سانعاً 

 الخاتمة                                    

الحمد هلل حمدًا نثيرًا طينًا منارنًا، الحمد هلل حمدًا يلي  بجل  وجهه و ظي  سلطانه، 
 ورته ه   .نثيرًا أن وفقن  ملل متما  نحث   لل صهلل ال ح بنعمته تت  الصالحاف، نحمد   الحمد

نما رأينا فالتضمين موضوع واسح، فيه من ا راء والم اه  اله ء الكثير واد حاولنا 
جاهدين تسليط الضوء  ليها ومنااهتها والتعقي   ليها  للوصو  ملل نتائل وثمار النحث والت  

 من أهمها 

ر  ومثبف وناف، نثيرًا ما بين معاد ومعا النحاة فيهماالتناو  مسألتان اختلف  و التضمين (1
وا فضى ف   لك  د  التحية لم ه   لل رخر والتعص  له أو اتها  جما ة نالخطأ فلكى 

ولعى ال ح يحن  ف   لك المواف القدرة  لل التضمين أو التأواى لل ظ ، فإن تعّ َر  ،وجهة نظر
 . لك وصع  فالتسلي  بنيانة الحرف  ن رخر هو ا ولل

وضعه ا صل   أح مح فعى ال يتعدر نه  و لك مهارة ملل ( اد يرد حرف الجر ف  هير م2
تضمين ال عى المتعدح نه معنل فعى رخر، نحيث ينون نل المعنيين اد ا صدا  تنعًا، أو لوجود 
ن ل  يتأفَّ أح من  لك واردًا  تأواى يقبله الل ظ أو لمناسنة الحرف ف  موضعه ل لك السيات، وا 

 . فينون من نا  التناو  بين الحروف

( التضمين موجود ف  نثير من ا ياف القررنية وا حاديث الهرا ة ونل  العر ، مال أن هناك 3
 هواهد ال يمنن فيها تجاهى نيانة حرف الجر  ن رخر .

رر فراًا مصطلح التناو  بين الحروف، وال ن مصطلح التضمين بين حروف الجر هو ن سه (4
رخر   نه ف  معنا ، وال يمنن الت را  بين  بينهما حيث نلهما  ي يد وضح حرف جر محى

 المصطلحين .



21 

 

طلت، فمن لل وجه اإلطلت أو ابولها  لل اإلال يمنن مللاء التناو  بين حروف الجر   (5
خل  السيات يمنن ابو   النيانة ف  نع  المواضح ويمنن رفضها وترجيح التضمين  والتأواى  

  ليها.
حيث من من الهواهد ما لو ل   الهرا ة الت  اامف  ليها دراستنا ثوه ا ما ظهر جليًا ف  ا حادي

 تخرجه  لل النيانة وحاولف فيه التضمين لظهر فيه التكلف والتصنح واضحًا.

نع  أحرف الجر اد جاءف وتكررف ف  الهواهد ننثرة ونعضها وردف نقلة ف  أحاديث ( 6
، الناء، ف ، من   وه  ،ف  أحرف سنعةمثلف الظاهرة، واد ترنةف ا حاديث الت  تمثى الظاهرة 

أما ناا  أحرف الجر فل  ترد لها أحاديث تمثى ظاهرة التضمين بها   لل ، ملل ، الل ،  ن ،
 ن نع  لسهولتها ولعى  لك راجح ملل هيوع استخدا  نع  الحروف ف  التراكي  الللوية 

،حرف )الناء( ورد  ليه  تين حديثاً حرف الجر) ف ( ورد  ليه ما يقار  السواتساع معانيها، فمثًل 
ما يقار  ا ر عين حديثًا ، حرف )من( ورد  ليه ما يقار  ا ر عين حديثًا،حرف ) لل( ورد  ليه 

و هران حديثًا ،حرف )ملل(  ةما يقار  الثلثين حديثًا ، حرف ) لل( ورد  ليه ما يقار  الخمس
 أحاديث. ةرد  ليه ما يقار  الخمسورد  ليه ما يقار  العهران حديثًا ، الحرف ) ن( و 

من خصائص الللة العر ية المرونة ف  استخدا  م رداتها وتراكبيها وه   النقطة يج  الترنية  (7
  ليها ف  مسألة التضمين والتناو .

 
                                                 

 هوامش البحث:
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 .2458،2680،7181،7185(  ينظر حديث 59)
 319، ص   2،ج  2964نتا  الجهاد والسير، حديث صحيح البخارح، (60)
 6/119( فتح النارح  61)
 . 4/2309)هنك(،( لسان العر    62)
، 1452،2757له حديث ثوانظر م 194، ص  3، ج  4676نتا  الملاةح، حديث صحيح البخارح، (63)

4418 ،6690. 
 .2/1233)خلح(، ( لسان العر   64)
 544،ص  2، ج 3704فضائى أصحا  النب ، حديث   نتا صحيح البخارح، (65)
 .2/1164) نر( (  لسان العر   66)
 6/4316( الساب   67)
 2/1091( الساب  68)
 .123، ص1، ج377نتا  الصلة، حديث  صحيح البخارح، (69)
 .141، ص1، ج452نتا  الصلة، حديث را   صحيح البخارح، )70(
، 1633، 4853وانظر مثله، حديث   151، ص 1، ج494نتا  الصلة، حديث را   صحيح البخارح، )71(

1619 ،509 ،489 ،486 ،430. 
 .145،ص 1،ج  499  نتا  الصلة ،حديث را  صحيح البخارح،  ( 72(
، 1534، وانظر مثله حديث  126، ص 2، ج2337نتا  المةار ة، حديث را   صحيح البخارح، (73)

7342. 
 .9/212(  مدة القارح   74)
 .331، ص  4، ج6674والن ور، حديث   يمان نتا  اصحيح البخارح، (75)
 . 124،ص  1، ج 425نتا  الصلة، حديث صحيح البخارح، (76)
ها 717بن يوسف بن  ل  بن سعيد الكرمان   ال  نالحديث، أصله من نرمان بنلداد ولد فيها سنة محمد  (77)

، الدرر 1/279ها من نتنه الكواك  الدرارح ف  هرح صحيح البخارح )نلية الو اة  786وتوف  فيها سنة 
 (4/310الكامنة 

 . 4/246  القارح (  مدة 78)
، 1ر الهدر لوهين، منهوراف جامعة اار يونس، بنلاةح، طحروف الجر بين المصطلح والوظي ة، نو  )79(

 . 118،ص  1995
 . 454، ص 1، نتا  الحل، ج1626حديث را    )80(
 . 454، ص 1، نتا  الحل، ج1623حديث را    )81(
 . 90، ص 1، نتا  اللسى، ج267حديث را    )82(
 . 97، ص 1، نتا  الحي ، ج294حديث را    )83(



25 

 

                                                                                                                                            

 . 452، ص 1تا  الحل، ج، ن1618حديث را    )84(
 .535-534، ينظر مثله حديث 161، ص1، ج533نتا  مواايف الصلة، حديثصحيح البخارح، )85(
 .1/205)برد(، لسان العر    )86(
 .29، ص5(  مدة القارح  ج87(
 2/17(فتح النارح   88)
 .3259، 3258، 538ينظر حديث را    )89(
 .522، ص1، ج1885ا  جةاء الصدر، حديث ر  نتا صحيح البخارح، ( 90(
، 969. وانظر مثله حديث  207، ص1، ج729نتا  مواايف الصلة، حديث را  صحيح البخارح،  ( 91)

995 ،1122 ،1140 ،1157 ،5819 ،6310 ،2708. 
 .5063( ينظر حديث را   92(
 .2466، وانظر مثله حديث 160، ص 4، ج6009نتا  ا د ، حديث  صحيح البخارح،  ( 93)
ة النلهية لحروف الجر والعطف ف  نما ج من الحديث الهراف، هال  محمد الهاويش، مجلة معتة (الدالل 94)

 17، ص  1999للنحوث، المجلد الرانح  هر العدد الثان ، 
 .98، ص  1، ج  297نتا  الحي ، حديث  صحيح البخارح، ( 95) 
 .6/4904)ونا(، ( لسان العر  96)
 18( طه  97)
 54( الرحمن  98)
 .4747، وانظر مثله حديث  228، ص 2، ج2671نتا  الههاداف، حديث  البخارح، صحيح )99(
 .312، ص 2، ج2941نتا  الجهاد والسير، حديث   صحيح البخارح، )100(
 .7/4553( ينظر حديث  101(
 .35، ص 2 ، ج2008نتا  صلة التراويح  صحيح البخارح، )102(
 .176، ص 11 مدة القارح ج )103(
 ..478، ص 3، ج5033ا  فضائى القررن، حديث  نتصحيح البخارح،  (104(
 .69، ص 20(. مدة القارح  ج105(
، 5476، 2054وانظر مثله   حديث  68، ص 1، ج175نتا  الوضوء  حديث  صحيح البخارح، (106)

5487. 
 .507، ص  1،ج 1822نتا  جةاء الصيد، حديث صحيح البخارح، (107)
  4/26( فتح النارح 108)
 .1/293)نصر(، ( لسان العر   109)
 .408، ص    4،ج 6944نتا  االكرا ، حديث صحيح البخارح، (  110)
 . 6/4770 )وجد(،( لسان العر   111)
 .411،1213،753وانظر مثله حديث  130، ص  1،ج  410نتا  الصلة، حديث صحيح البخارح،  ( 112)
 .492، ص  1،ج  1773نتا  العمرة، حديث صحيح البخارح، (  113)
 .01/154  القارح (  مدة  114)



26 

 

                                                                                                                                            

 حديث ( ينظر115)
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
561،2563،2583،2584،2589،2596،2620،2621،2636،2661،2671،2717،2735،2737،29

64،3669،6055،7342. 
 ( ينظر حديث  116)

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  117)

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  118)

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  119)
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  120)

89،231،233،361،425،430،486،489،494،509،1021،1407،1619،1633،1773،4853،536 
  12،315،533،534،672 ( ينظر حديث  121)

 :المصادر والمراجع
 القررن الكرا  
 أوال   الكت 

اإلتقان ف   لو  القررن، جل  الدين السيوط ، مطنعة حجاةح، القاهرة )د.ف( ،   .1
 )د.ط(. 

ا هنا  والنظائر ف  النحو ، جل  الدين السيوط  ، دار الكت  العلمية ، بيروف ،   .2
 .1984، 1ط
 .2002، 15ر الدين الةرنل  ، دار العل  للمليين ،بيروف، طا  ل  ،خي .3
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أوضح المسالك ملل أل ية ابن مالك،  بد هللا جما  الدين بن هها  ا نصارح، دار  .4
 ..1979، 5الجيى، بيروف، ط 

اإليضاح ف   لى النحو، أبو القاس  الةجاج ، تحقي    ماةن المنارك، دار الن ائس ،  .5
 .1986،  5بيروف، ط 

نلية الو اة ف  طنقاف الللواين والنحاة، جل  الدين السيوط ، تحقي  محمد أبو ال ضى  .6
  .2،1979ابراهي ، دار ال نر، بيروف، ط

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضل الة يدح، تحقي    مصط ل حجاةح  .7
 . 2001، 1دار الكتا  اللبنان  ، لبنان،ط

، 2د المجيد مصط ل السيد، دار الحامد للنهر، االردن، ط التطبي  النحوح،  ب .8
2003. 

 .2000 1جامح الدروس العر ية، مصط ل اللليين ، دار الحديث، القاهرة، ط .9
الجن  الدان  ف  حروف المعان ، الحسن بن ااس  المرادح، تحقي    فخر الدين اناوة ،  .10

 .1992، 1طمحمد ندي  فاضى، دار الكت  العلمية، بيروف ، 
حاهية الصنان  لل هرح االهمون   لل ال ية بن مالك ، دار احياء الكت  العر ية،  .11

 مصر،)د.ط(،)د.ف(. 
 . 1995، 1حروف الجر ف  العر ية، نور الهدح لوهن، جامعة اار يونس، ط .12
الخصائص،  ثمان ابن جن  ، تحقي   محمد  ل  النجار ، مطنعة دار الكت   .13

 .1957المصراة، 
 .1991، 1دراسة ف  النحو الكوف ، أحمد ديرة، دار اتينة، بيروف ، ط .14
هرح ابن  قيى  لل أل ية ابن مالك محمد مح  الدين  بد الحميد، منتنة دار التراث،  .15

 . 1999، 2القاهرة، ط 
هرح الرض   لل الكافية ،تعلي   يوسف حسن  مر، منهوراف جامعة ااراونس،  .16

 .1996، 2بنلاةح، ط
هرح الم صى، يعيش نه  لل بن يعيش النحوح، تحقي   جما ة من  لماء ا ةهر،  .17

 مطانح المنيراة.
الصحاح تاج الللة وصحاح العر ية، مسما يى بن  حماد الجوهرح، تحقي     أحمد  بد  .18

 . 1984الل ور  طار، دار العل  للمليين ، بيروف،
ى البخارح، دار الةهراء لأل ل ، صحيح البخارح، محمد بن اسما ي .19

 .2006القاهرة،)د.ط(،
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ضرائر الهعر، ابن  ص ور االهبيلِ ، تحقي  السيد مبراهي  محمد، دار ا ندلس، ط  .20
1980، 
 صر البنيوية، مديث نراةو ، ترجمة  جابر  ص ور ، دار سعاد الصناح، الكواف ،  .21
 . 1993، 1ط
خارح، بدر الدين محمود بن احمد العين  الحن  ،  مدة القارح ف  هرح صحيح الب .22

 .2001-1صححه  بد هللا محمود محمد  مر، دار الكت  العلمية، بيروف، ط
فتح النارح نهرح صحيح البخارح ، أحمد بن  ل  بن حجر العسقلن  ، دار أب   .23

 .1996، 1حيان، القاهرة، ط 
، 1دار ال نر الجديد، بيروف، ط ف  النحث  ن لعلعة المستحيى ، سيد النحراوح، .24

1988. 
الكافية ف  النحو ،  ثمان بن  مر النحوح المالك  المعروف نابن الحاج  ، هرحه    .25

 .1985رض  الدين االسترانا ح، دار الكت  العلمية، بيروف، 
الكتا ،  مرو بن  ثمان بن انبر ) سيبويه(، تحقي     بد السل  هارون ، دار الكت ،  .26
 روف.بي

لسان العر ،محمد بن منظور المصرح ، تحقي    بد هللا  ل  الكبير ورخرون ،دار  .27
 المعارف، القاهرة ،) د.ط(،) د. ف(.

مدرسة الكوفة ومنهجها ف  دراسة النحو، مهدح المخةوم  ، مطنعة مصط ل الناب ،  .28
 .1958، 2الحلب ، ط 

ن جل  الدين السيوط ، تحقي   محمد أحمد المةهر ف   لو  الللة وأنوا ها،  بد الرحم .29
 جاد المولل ورخرون، دار ال نر، بيروف،) د.ف(، )د.ط(.

المصناح المنير ف  هرا  الهرح الكبير، أحمد بن محمد بن المقرح ال يوم ، المنتنة  .30
 العلمية، بيروف، ) د. ط( ،) د. ف( .

النجار ،أحمد نجات  ، ال  الكت ، معان  القررن يحيل بن ةااد ال راء، تحقي   محمد  .31
 .1983، 3بيروف ، ط

معان  القررن، سعيد بن مسعدة البلخ  المجاهع  ا خ ش ، تحقي   بد ا مير أمين  .32
 .1985، 1الورد،  ال  الكت ، بيروف ، ط

 .2003، 2معان  النحو، فاضى السامرائ ، العاتك للكت ،القاهرة، ط .33
و العر   ،  ةاةة نابت ، دار الكت  العلمية ،بيروف، المعج  الم صى ف  النح .34
 .1،1992ط



29 

 

                                                                                                                                            

، 1المعج  الوسيط، مبراهي  مصط   ورخرون، دار الد وة للطنا ة والنهر، استانبو ، ط .35
1998 . 
ملن  اللبي   ن نت  ا  ارا ،  بد هللا  بن هها  ا نصارح،تحقي   محمد مح   .36

 اث العر  .الدين  بد الحميد، دار محياء التر 
، 2م تاح العلو  ، أبو يعقو  يوسف بن اب  ننر محمد السناك ، دار الكت  العلمية، ط .37

1987 
مقاييس الللة، أحمد بن فارس الراةح،تحقي     بد السل  هارون، دار محياء التراث  .38

 . 2002، 1العر   ،ط
، 1ميران ، ط  –لهجرة المنهى ف  بيان اوا د  ل  الحروف، رعوف جما  الدين،دار ا .39

1985. 
النحو التعليم  والتطبي  ف  القررن، محمود يااوف، دار المعرفة، الجامعية، الكواف،  .40

1999 . 
وفياف ا  يان وأنناء أبناء الةمان، أحمد بن محمد بن خلكان، تحقي     محسان  ناس  .41

 دار صادر، بيروف، ) د.ط (،) د.ف(.
 الدوريات:

التراث والمعاصرة.، نور الهدر لوهن ، مجلة جامعة أ  القرر لعلو  الهراعة التناص بين  .1
 .16، ع15ه،ج1424والللة وأدابها،

الداللة النلهية لحروف الجر والعطف ف  نما ج من الحديث الهراف، هال  محمد  .2
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