خصصت هذا ابلحث بليان اتلعدية يف األفعال اليت تؤديها حروف خاصة اصطلح
انلحاة ىلع تسميتها حبروف اجلر ،فتلك تعدية يؤىت بها تلأسيس معىن جديد يضاف إىل
ً
املعىن العام للجملة ،ولم أجعل ابلحث متشعبا ،وإنما خصصته ببعض األفعال القرآنية اليت
ً
تنوعت ِصالتها من حروف اجلر؛ آمال أن أتلمس الفروق ادلاليلة اليت دعت إىل هذا اتلنوع.

وقد اقتضت طبيعة ابلحث أن يكون ىلع مبحثني:
املبحث األول :اتلعدية وحروف اجلر.

ّ
احلرفية.
واملبحث اثلاين :األفعال القرآنية وصالتها
خصصت األول منهما بليان معىن اتلعدية يف األفعال ،والوظائف ادلاليلة وانلحوية
ّ
حلروف اجلر ،وخصصت اثلاين ألمثلة قرآنية خمتارة تعدت حبروف جر متنوعة ،وقد حاولت
سطرت أن َّ
فيما َّ
أتبي األرسار اتلعبريية الاكمنة وراء هذا اتلنوع.
اللكمات املفتاحية :القرآن ،انلحو ،اتلعلق ،املعىن ،اتلعبري.

(*) قسم اللغة العربية  -لكية الرتبية  -اجلامعة العراقية.
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املقدمة

َ
احلمد هلل اذلي َ َّ
شف لغتنا بزنول القرآن ،وخ َّصها بلطافة اتلعبري ومحل أرسار
ابليان ،فنسج حبروفها آيات اهلدى واإليمان.
ّ
ّ
هلل ّ
درها من لغة رق سمعها يف اآلذان ،ودق معناها ىلع األذهان ،طال عمرها وتعاظم
َْ
ُ
قد ُرها ىلع تقادم الزمان.
نبينا ّ
والصالة والسالم ىلع ّ
حممد األمني انلاطق باحلق املبني رمحة ّ
ربنا للعاملني،
وىلع آهل وأصحابه واتلابعني ،ومن سار ىلع نهجهم إىل يوم ادلين.
ُ
كث ىلع ّ
مر األيام ِطالبُها  -ال تنقيض ،فيه
دقائق ألفاظ القرآن ونظمه  -وإن
ٌّ
عمن غفل عنهاَّ ،
منشورة ،مستورة ّ
أما َم ْن ورد حياضها فله نصيبه منها ،لك ىلع قدر
اجتهاده ،فال ينال بعض أرسارها إال َم ْن أعطاها ثمنها من الفكر واتلأمل.
وقد حاولت يف هذه السطور أن أمجع بعض ما تناثر من لطائف االستعمال القرآين
بلعض حروف اجلر مما كتبه األئمة األعالم.

ّ
بد من لكمة موجزة أرسم بها حدودهِّ ،
وأبي
وقبل ادلخول يف تفاصيل هذا ابلحث ال

بها معامله؛ تلعصم ذهن قارئه عن استفسارات قد يبعثها عنوان حبثنا ،فأقول:
ليس غريض يف هذا ابلحث استقصاء موضوع اتلعدي واللزوم يف األفعال القرآنية،
ّ
وما يرتتب ىلع ذلك من فروق داليلة ،فهذا ميدان رحب واسع ،وإنما غريض فيه نوع آخر
من اتلعدي يشرتك فيه الزم األفعال ومتعديها ذلك اذلي تؤديه حروف خاصة اصطلح انلحاة
ىلع تسميتها حبروف اجلر ،فتلك تعدية يؤىت بها تلأسيس معىن جديد يضاف إىل املعىن العام
ً
للجملة .ولم أجعل ابلحث متشعبا ،وإنما خصصته ببعض األفعال القرآنية اليت تنوعت
ً
ِصالتها من حروف اجلر ،آمال أن أتلمس الفروق ادلاليلة اليت دعت إىل هذا اتلنوع.
وإن مقصـودي باألفعـال القرآنيـة أن أمثلتي اليت سـيبىن عليها ابلحـث يه أمثلة
قرآنيـة؛ ألن اتلعبير القـرآين تعبري ٌّ
فني مقصود ،لك لفظة بـل لك حرف فيـه ُو ِض َع وضعا
ً
ً
فنيـا مقصودا.
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موضوع ابلحث:
تضمن هذا ابلحث مقدمة تعريفية بتعلق األفعال ودالتلها انلحوية واملعنوية ،ثم
بينت تلك ادلاللة بأمثلة تطبيقية من القرآن الكريم ،إذ انتقيت بعض األفعال اليت
ُ
تنوعت ِصالتها احلرفية ،ثم بينت اتلنوع املعنوي واللطائف اتلعبريية اذلي جلبه هذا
اتلنوع يف الصالت احلرفية.

ادلراسات السابقة:
إن أرسار اتلعبري القرآين مبثوثة متناثرة يف مؤلفات األقدمني من املفرسين
واللغويني اذلين كتبوا يف ادلراسات القرآنية ،ولكين لم أجد ،حسب ما بذلت من جهد،
ً
ً
يف مؤلفات األقدمني كتابا مستقال أفرد هلذا املوضوع ،كما أن املحدثني تناولوا شذرات
َّ
منه يف مؤلفات اتلعبري القرآين واتلفسري ابلياين للقرآن الكريم ،فليس من مؤلف
مستقل حيمل مثل هذا العنوان إال ما سطره ادلكتور يوسف األنصاري يف حبثه «من أرسار
تعدية الفعل يف القرآن الكريم»((( ،وقد تناول فيه مخسة أفعال يه( :دخل ،وخرج ،وجاء،
ً
وأىت ،وذهب) ،وقد جاء حبيث متمما ملا بدأه األنصاري باختيار أفعال أخرى ،تلعتضد
ادلراستان يف اتلديلل العميل ىلع بالغة القرآن الكريم ،ودقته يف اتلعبري.

مشلكة ابلحث:
وجدت يف العربية بعض األفعال اليت تنوعت صالتها احلرفية ،وقد بدا ذلك واضحا
يف كثري من اتلعابري القرآنية ،وقد انقسم انلحاة يف هذه الظاهرة :بني قائل بالظاهر،
فذاهب إىل القول باتلعاقب بني حروف املعاين ،وبني مدقق يف تلك األسايلب ،متلمس
للطائفها اتلعبريية ،وقد توجهت يف هذا ابلحث إىل بيان اللطائف اتلعبريية يف تلك
ِّ
الصالت احلرفية؛ ألنه أيلق بمذاهب احلكماء والفصحاء.
((( لم أفد من ابلحث يف دراسيت انلظرية وال اتلطبيقية؛ ألين لم أعلم به إال بعد أن أشار به يلع أحد املحكمني
بلحيث ،ثم اقتنيت نسخة منه ،وقد تقارب ابلحثان يف العنوان واملنهج العام ،ولكنهما تغايرا يف لك اتلفاصيل ،فقد
ً
َّ
قدر اهلل أن أختار أفعاال غري اليت اختارها ادلكتور األنصاري.
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حدود ابلحث:

آيات قرآنية تنوعت ِصالتها احلرفية ،فتنوعت بذلك دالتلها ،مع مقدمة بليان
معىن اتلعلق انلحوي.

أهداف ابلحث:

يهدف ابلحث إىل:

1 .1بيان معىن اتلعلق انلحوي ،وأثره يف املعىن.
2 .2بيان األرسار اتلعبريية يف الصالت احلرفية بلعض األفعال القرآنية.
3 .3إرشاد ابلاحثني إىل لطائف اتلعبري القرآين ،وأنه تعبري فين مقصود ،لك لفظة يف موضعها
هلا دالتلها اليت ال تغين مثيالتها عنها يف تلك املواضع.

منهج ابلحث:

يعتمد ابلحث ىلع منهج االستقراء اجلزيئ اذلي يتتبع بعض األفعال يف اآليات
القرآنية ،ثم اختيار اآليات اليت تنوعت يف أفعاهلا ِّ
الصالت احلرفية ،ثم االجتهاد يف ذكر
لطائف اتلعبري باالعتماد ىلع ما قاهل أئمة اتلفسري والعربية.

خطة ابلحث:

واقتضت طبيعة ابلحث بعد هذه املقدمة أن يكون ىلع مبحثني:
املبحث األول :اتلعدية وحروف اجلر.

ّ
احلرفية.
املبحث اثلاين :األفعال القرآنية وصالتها

خصصت األول منهما بليان معىن اتلعدية يف األفعال ،والوظائف ادلاليلة وانلحوية
ّ
حلروف اجلر ،وخصصت اثلاين ألمثلة قرآنية خمتارة تعدت حبروف جر متنوعة ،وقد
َ َّ ْ ُ
ت أن ّ
أتبي األرسار اتلعبريية الاكمنة وراء هذا اتلنوع.
حاولت فيما سطر
ثم ختمت ابلحث بأهم انلتائج ،ثم فهرس مفصل ملراجع ابلحث.
أسأهل تعاىل أن يوفقين يف قصدي ،وأن ينفع بما كتبته ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل
رب العاملني.
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املبحث األول

اتلّعدية وحروف اجلر
اتلعدي واللزوم يف األفعال:

األفعال :أمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء((( ،وبنيت ملا مىض ،وملا يكون ولم

يقع ،وما هو اكئن لم ينقطع((( ،أي أنها ألفاظ تضمنت احلدث من داللة حروفها ،والزمن
من بناء وترتيب هذه احلروف.

ُ
وهذه األفعال ىلع اختالف أزمنتها ،املايض واحلارض واملستقبل ،قد تسنَد إىل اسم

واحد يتم به املعىن ،وحيسن السكوت عليه ،فيقوم به املعىن ،فيقنع به املخاطب ،كما يف
ً
ٌ
قونلا :قعد زيد ،فيسىم الفعل الزما ،وقد تتجاوز هذه األحداث االسم األول إىل اسم
أو أكرث حسب دالتلها حىت يتم املعىن األصيل هلا ،كما يف قونلا :قرأ زيد الكتاب ،فحدث
ً
القراءة حيتاج إىل قارئ ومقروء ،فتسىم مثل هذه األفعال أفعاال متعدية ،ويه ىلع أنواع
حسب عدد املفاعيل اليت تتعدى إيلها(((.

ً
فالفعل الالزم يف اصطالح انلحاة :هو اذلي ليس هل مفعول به أصال ،أو هل مفعول

به ال ينصبه بنفسه ،وإنما يتعدى إيله بواسطة(((.
ّ
ََ َ ّ ُ
ّ
حسي ٍة حنو :طال
الز ْرع ،أو صف ٍة
ذات ،حنو :نبت
فمن األول ما دل ىلع حدوث ٍ
ٌ
ّ
سجية حنوَ :ش ُ
جع زيد ،أو غري ذلك.
الليل ،أو ىلع
ٍ
َّ
ّ
ُ
تعدى إىل مفعوهل حبرف ّ
فعل
ومن اثلاين ما
جر ،حنو :غضبت من ٍ
زيد ،أو تضمن معىن ٍ
َ
ُ
ٍّ
ُ
ّ
الكرماين ،أيَ :و ِس َعكم ،أو ِصيغ ىلع بنية متعدية،
متعد ،حنو :أ َر ُحبَكم ادلخول يف طاعة
((( أصل املشتقات مسألة خالفية بني انلحاة ،وما ذكرته مذهب سيبويه ،وهو يمثل مذهب ابلرصيني ،بينما ذهب
الكوفيون إىل أن املصدر مشتق من الفعل وفرع عليه .ينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف (.)192
((( ينظر :الكتاب (.)21/1
((( ويه ىلع ثالثة أرضب :متعد إىل مفعول به ،وإىل اثنني ،وإىل ثالثة .ينظر :رشح املفصل ( ،)62/7ورشح الريض ىلع
اكفية ابن احلاجب (.)147/5
((( ينظر :رشح احلدود انلحوية (.)324

63

حنو :أفعل ،كقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [األحقافّ ،]٢٠ :
ّ
كفرحته،
وفعل:

وفاعل :كجالسته ،أو استفعل :اكستحسنته ،أو غري ذلك(((.
ً
والفعل املتعدي عندهم :هو اذلي ينصب مفعوال به بغري واسطة .وقوهلم( :بغري
ً
َ
ُ
زيد ،أو تارة وتارة بها ،حنو :شكرته
واسطة) إما دائما ،كأفعال احلواس ،حنو :سمعت كالم ٍ
وشكرت هل ،ونصحته ونصحت هل(((.

فياكد مصطلح اتلعدي واللزوم ينحرص يف اكتفاء الفعل بفاعله أو تعديه إىل مفعول
به« ،وحكم املتعدي والقارص بالنسبة إىل غري املفعول به سواء»(((.
ّ
ٍّ
ّ
حي غري الفاعل فهو متعد ،حنو:
قال ابن يعيش« :فلك ما أنبأ لفظه عن حلوهل يف ٍ
ً
ً
ّ
رضب ،وقتل ،أال ترى أن الرضب والقتل يقتضيان مرضوبا ومقتوال ،وما لم ينبئ لفظه
ٍّ
عن ذلك فهو الزم غري متعد حنو :قام ،وذهب ،أال ترى أن القيام ال يتجاوز الفاعل،
وكذلك اذلهاب»(((.

واألفعال الالزمة واملتعدية بأنواعها قد حتتاج إىل معان ّ
مكملة للمعىن األصيل تقوم
ٍ

بأسماء أخرى ليست من باب املفعول به ،يريد املتلكم أن خيرب بها تلكميل احلدث األصيل
ّ
وظرفيته واستعالئه ،وملكه واختصاصه ،ولصوقه
للجملة ،اكبتداء احلدث وانتهائه،
وجماوزته ،وغريها من املعاين الطارئة .وهذه املعاين ال تصل إيلها األفعال بنوعيها الز ِمها
ِّ
ومتعديها إال بنوع خاص من احلروف اليت اصطلح انلحاة ىلع تسميتها حبروف اجلر.

ادلاللة اللغوية حلروف اجلر:

ّ
مفردات اللغة بأقسامها ،أسمائها وأفعاهلا وحروفها ،ال بد من أن حتمل يف طياتها
ً
ًّ
ّ
داليلا خاصا ،وىلع هذا األساس مزي انلحاة بني أقسام اللكم ،فقالوا يف حدها(((:
معىن
((( ينظر :رشح احلدود انلحوية ( ،)324وحروف اجلر وأثرها يف ادلالالت (.)159
((( ينظر :رشح احلدود انلحوية ( ،)326وحروف اجلر وأثرها يف ادلالالت (.)147
((( ينظر :رشح احلدود انلحوية (.)327
((( ينظر :رشح املفصل (.)62/7
ّ
((( ينظر :رشح احلدود انلحوية ( )262وما بعدها ،احلدود انلحوية ( ،)55ورشح حدود األبذي (.)55 - 54
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ً
ّ
االسم :لك لكمة دلت ىلع معىن يف نفسها غري مقرونة بزمن معني وضعا.
ً
ّ
والفعل :لك لكمة دلت ىلع معىن يف نفسها مقرتنة بزمن معني وضعا.
ّ
ّ
واحلرف :لك لكمة دلت ىلع معىن يف غريها.
وحرف اجلر نوع من أنواع حروف املعاين ،وهذا احلد منطبق عليه ،ومن أجل أن
معناه  -أي حرف اجلر  -يف غريه احتاج إىل االسم والفعل(((.
قال ابن الرساج« :حروف ّ
اجلر تصل ما قبلها بما بعدها ،فتوصل االسم باالسم،
ُ
فأما إيصاهلا االسم باالسم فقولك :ادلار لعمروّ ،
والفعل باالسمّ ...
وأما َو ْصلها الفعل
باالسم فقولك :مررت بزيد ،فابلاء يه اليت أوصلت املرور بزيد»(((.
ً
وبسبب هذا االحتياج أيضا أوجب انلحاة حلروف اجلر األصلية وشبهها((( أن تتعلق
ّ
بد من تعلقهما((( بالفعل ،أو ما يشبهه ،أو ما ّ
أول بما يشبهه،
بيشء ،قال ابن هشام« :ال
ً
ُّ
أو ما يشري إىل معناه؛ فإن لم يكن يشء من هذه األربعة موجودا قد َر»(((.
وقد تكاثرت عبارات انلحويني وتقاربت يف بيان الوظيفة العامة حلروف اجلر،
وخالصتها :إيصال معاين األفعال إىل األسماء.

قال الزخمرشي« :ومن أصناف احلرف حروف اإلضافة ُس ِّميَ ْ
ت بذلك؛ ألن وضعها

ىلع أن تفيض بمعاين األفعال إىل األسماء»(((.
وقال ابن احلاجب« :حروف اجلر ما وضع لإلفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إىل ما
يليه»(((.
((( ينظر :رشح الريض (.)3/6
((( األصول ( ،)408/1الكتاب (.)421 - 420/1
((( احرتاز عن الزائد وشبهه إذ ال تعلق هل .ينظر :حروف اجلر وأثرها يف ادلالالت (.)99
((( إشارة إىل الظرف واجلار واملجرور.
ً

((( مغين اللبيب ( .)433/2وقد سىم بعض انلحويني حروف اجلر مع جمروراتها ظروفا غري حقيقية لكونها مشابهة للظرف
من حيث وجوب تعلقه بالفعل أو معناه .ينظر :ترشيح العلل ( ،)197واإلرشاد إىل علم اإلعراب (.)115
(((	رشح املفصل ( ،)7/8واإلرشاد إىل علم اإلعراب (.)115
(((	رشح الريض (.)3/6
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واملراد بإيصال معىن الفعل إىل االسم ربطه به ىلع الوجه اذلي يقتضيه احلرف من

ثبوته هل ،أو انتفائه عنه(((.

والعالقة املعنوية بني اجلار واملجرور واعمله يه اليت اصطلح انلحاة ىلع تسميتها
ً
باتلعلق ،كما ّ
عب ابن هشام عنها آنفا.
وهذا اتلعلق هو ّ
رس العالقة بني العامل وحرف ّ
اجلر ،فبني اجلانبني تأثري متبادل،
فحرف ّ
اجلر يفيد العامل يف إيضاح معناه وتكملته من خالل تقييده هل؛ إذ إن حرف
اجلر حيدد ماكنه أو سببه أو ابتداءه أو انتهاءه ،والعامل يفيد حرف اجلر يف بيان دالتله
ً
أيضا؛ إذ إنه يربطه بما حيمله من معىن للحدث(((.
قال أبو نزار ملك انلحاة« :الفعل قد يتعدى بعدة من حروف اجلر ىلع مقدار املعىن

املراد من وقوع الفعل؛ ألن هذه املعاين اكمنة يف الفعل ،وإنما يثريها ويظهرها حروف اجلر،
َ
فأردت أن ّ َ
ُ
ُ
خرجت
وذلك أنك إذا قلت:
خرجت من ادلار،
تبي ابتداء خروجك قلت:
ٌ
ْ ّ ّ
مقارن الستعالئك َ
ُ
خرجت ىلع ادلابة ،فإن أردت
قلت:
تبي أن خروجك
فإن أردت أن
َ
َ
َ
ُ
ُ
املجاوزة للماكن قلت :خرجت عن ادلار ،وإن أردت الصحبة قلت :خرجت بساليح...
ّ
ّ
فقد وضح بهذا أنه ليس يلزم يف لك فعل أل يتعدى إل حبرف واحد»(((.

الوظيفة انلحوية حلروف اجلر:

ّ
إن حلرف ّ
اجلر مع جمروره إضافة دلالتله اللغوية داللة وظيفية يؤديها يف اجلملة،

ويه ىلع أنواع:
ً
أوال :اخلرب:

قال ابن مالك يف خالصته(((:

َ ّْ
ْ
وأخ َ ُ
ــر
حبــرف ج
ــروا بظــرف أو
ِ

((( ينظر :حاشية الصبان (.)768/2
((( ينظر :أثر حروف اجلر يف ادلالالت (.)100 - 99
((( األشباه وانلظائر يف انلحو (.)263/3
((( ألفية ابن مالك (.)11
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ّْ
اســتقر
اكئــن أو
ناويــن معــى
ِ
ٍ

وأمجع انلحاة ىلع جواز كون اخلرب شبه مجلة من اجلار واملجرور ،ثم اختلفوا يف
اتلقدير بعد ذلك ،فذهب قسم من انلحاة إىل أنه ال تقدير يف حنو :زيد يف ادلار؛ إذ هو
قسم قائم برأسه ،وال يتعلق بيشء(((.
ورأى آخرون أنه متعلق بمحذوف واجب احلذف ،هو عند أكرثهم فعل ،حنو:
استقر أو اكن ،فاملعىن :زيد اكن يف ادلار أو استقر يف ادلار ،وعند آخرين أن املحذوف هو
ّ
مستقر.
اسم ،حنو اكئن أو
واختلفوا يف األوىل منهما :فاذلي يقدر الفعل ،يقول :هو األصل يف العمل ،واذلي
يقدر االسم يقول :هو األصل يف اخلرب(((.
ً
ّ
املفعويلة:
ثانيا:

فمن الشائع يف كتب انلحو أن إدخال حرف اجلر هو إحدى الوسائل اليت يتعدى بها
الفعل الالزم(((؛ إذ من األفعال أفعال ضعفت عن جتاوز الفاعل إىل املفعول ،فاحتاجت
إىل أشياء تستعني بها ىلع تناوهلا والوصول إيلها ،وذلك حنو عجبت ،ومررت ،وذهبت ،فلو
ً
ً
ً
قلت :عجبت زيدا ،ومررت جعفرا ،وذهبت حممدا ،لم جيز ذلك لضعف هذه األفعال يف
ْ
العرف والعادة واالستعمال عن إفضائها إىل األسماء؛ ولضعفها ُر ِف َدت حبروف اإلضافة،
ُ
بمحمد(((.
جبعفر ،وذهبت
فجعلت موصلة هلا إيلها ،فقالوا :عجبت من زيد ،ومررت
ٍ
ٍ
ّ
اجلر إىل االسم اذلي بعدهّ ،
أن الفعل إذا أوصله حرف ّ
وجره احلرف ،فإن اجلار
واعلم
ً
واملجرور مجيعا يف موضع نصب بالفعل اذلي قبلهما يف عرف انلحاة ،وذلك قولك :مررت
ً
بزيد ،فـ «زيد» جمرور بابلاء ،و«بزيد» مجيعا يف موضع نصب(((.
((( ينظر :مغين اللبيب ( ،)433/2ورشح ابن عقيل (.)198/1
((( ينظر :رشح ابن عقيل ( ،)198/1ومعاين انلحو (.)175/1
((( ينظر :حروف اجلر وأثرها يف ادلالالت (.)169
((( ينظر :رس صناعة اإلعراب (.)124/1
((( ينظـر :رس صناعـة اإلعـراب ( .)130/1وقـد أخـذ ابـن يعيش عبـارات ابن جني املتقدمـة دون إشـارة .ينظر:
رشح املفصـل (.)8/8
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ويتسع األمر يف حرف اجلر ،فيدخل ىلع بقية املفاعيل غري املفعول به ،عندما تفقد
الرشوط اخلاصة نلصبها ،فيقوم مقامها يف أداء وظيفتها(((.
َ ْ ُ ً
َ َ َ ْ
ْ ُ
ُ ِّ َ
ّ
فيف قول انليب « :عذبت امرأة يف ه َِّرة حبستها ،حت ماتت جواع
َ َ ْ
لت فيها انلّ َ
ار»((( ،معىن (يف هرة) ،أي :بسبب هرة ،ولكمة (هرة) ال يمكن نصبها
فدخ
ً
ً
مؤدية وظيفة املفعول ألجله؛ اليت يه بيان سبب وقوع الفعل؛ ألنها ليست مصدرا قلبيا،
ً
ومع هذا ،يمكن أن جتعلها سببا لوقع احلدث إذا جررتها حبرف اجلر األصيل (يف) اليت
من معانيها بيان السبب(((.
ً
ثاثلا :الصفة واحلال:

ّ
اجلار واملجرور حكم اجلملة إذا وقعت بعد املعارف وانلكرات(((،
لشبه اجلملة من

فيه صفة إذا وقعت بعد نكرة((( ،كقوهل تعاىل﴿ :
وحال إذا وقعت بعد معرفة ،كقوهل تعاىل﴿ :
فيف أحد وجوه إعراب اجلار واملجرور ﴿

﴾ [ابلقرة.(((]١٩ :
﴾ [القصص،]٧٩ :

﴾ أنه حال من الفاعل املسترت يف (خرج)،

وهو ضمري مسترت ،والضمائر من املعارف املعلومة(((.

((( ينظر :حروف اجلر وأثرها يف ادلالالت (.)90
((( ينظر :اجلامع الصحيح (.)112/3
((( ينظر :حروف اجلر وأثرها يف ادلالالت (.)90
((( ينظر :مغين اللبيب (.)445 - 442/2
((( قال ابن يعيش« :وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات؛ ألنها تقع صفات ملا قبلها من انلكرات» .ينظر :رشح
املفصل (.)7/8
((( ينظر :ادلر املصون (.)169/1
((( ينظر :املصدر السابق (.)696/8
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املبحث اثلاين

ّ
األفعال القرآنية وصالتها احلرفية

ّ
ال خيىف ىلع متأمل سعة هذا العنوان ،وأن أضعاف أوراق هذا ابلحث ال تيف ببيانه
ىلع إطالقه؛ ذلا سأقترص يف هذا ابلحث ىلع نماذج خمتارة من أفعال قرآنية تنوعت
صالتها احلرفية؛ ألتلمس من خالل تراكيبها الفروق ادلاليلة بني تلك الصالت،
واألرسار اتلعبريية الاكمنة وراءها.
وقبل ادلخول يف تفاصيل أمثلة هذا ابلحث ال بد نلا من اإلجابة عن التساؤل اآليت:

هل ينوب بعض حروف اجلر عن بعض؟

ً
لن يكون جوايب عن هذا التساؤل مبارشا ،بل أترك للقارئ أن يستنبطه ميع بعد

قراءته لألفاكر اآلتية:
الفكرة األوىل:
إن كتب حروف املعاين حافلة بالشواهد الفصيحة ادلالة ىلع تنوع معاين حرف
ّ
ّ
األزهية يف حروف املعاين،
اجلر الواحد .ونظرة اعجلة إىل اجلىن ادلاين ،أو مغين اللبيب ،أو
ً
َُ
وغريها من كتب معاين احلروف تثبت بما ال يدع جماال للشك أن جتاهل هذه املعاين
ّ
باللكية ال يمكن الركون إيله يف حسم هذا التساؤل.
الفكرة اثلانية:
ّ
ّ
ملعان كثرية ،يذهب خبصوصية ادلاللة
ال شك أن اتلوسع يف استعمال حرف اجلر الواحد ٍ

اليت يه األساس اذلي بنيت عليه اللغات ،فكما قيل :االشرتاك خالف األصل ،واألصل يف
ٍّ
لك مفردات اللغة  -ومنها احلروف  -أن يكون للك منها معىن خاص تنفرد به عن غريه.
الفكرة اثلاثلة:
ً

قد يقرتب بعض املعاين من بعض ،فتكون سببا يف تعدد صالت الفعل الواحد .قال
ابن الرساج« :واعلم أن العرب تتسع فيها ،فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت املعاين،
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ً
فمن ذلك :ابلاء ،تقول :فالن بمكة ويف مكة ،وإنما جازا معا؛ ألنك إذا قلت :فالن
بموضع كذا وكذا ،فقد ّ
خبت عن اتصاهل واتلصاقه بذلك املوضع ،وإذا قلت :يف موضع

كذا ،فقد ّ
خبت بـ «يف» عن احتوائه إياه وإحاطته به ،فإذا تقارب احلرفان هذا اتلقارب
ّ
فإن هذا اتلقارب يصلح للمعاقبة ،وإذا تباينا لم جيز»(((.
ً
ً
ومع قول ابن الرساج باملعاقبة ،إال أنه أبىق فرقا دقيقا بينهما يشري إيله قوهل عن
ابلاء :فقد ّ
خبت عن اتصاهل واتلصاقه بذلك املوضع ،وقوهل عن (يف) :فقد خربت بـ «يف»
عن احتوائه إياه وإحاطته به .فبانلتيجة «يبىق للك حرف معناه واستعماهل املتفرد به،
ً
وال يتماثالن تماما»(((.
ّ
ّ
ُ ّ
المعدى باحلروف املتعددة البد أن يكون هل مع لك حرف
قال ابن القيم« :الفعل
معىن زائد ىلع معىن احلرف اآلخر ،وهذا حبسب اختالف معاين احلروف ،فإن ظهر
ُ
ُ
وعدلت عنه،
وعدلت إيله
اختالف احلرفني ظهر الفرق ،حنو :رغبت فيه ورغبت عنه،

وم ُ
لت إيله وعنه ،وسعيت إيله وبه ،وإن تقارب معاين األدوات َع ُ َ
س الفرق ،حنو :قصدت
ِ
إيله وقصدت هل ،وهديت إىل كذا وهديته لكذا.
ّ
وظاهريـة انلحـاة جيعلـون أحد احلرفين بمعىن اآلخر ،وأمـا فقهاء أهـل العربية ،فال
يرتضـون هـذه الطريقـة ،بل جيعلـون للفعل معنى مع احلـرف ،ومعىن مع غيره ،فينظرون
ُْ
شبون الفعـل املتعدي بـه معناه ،وهـذه طريقة
إىل احلـرف ومـا يسـتدىع مـن األفعـال ،في ِ
إمـام الصناعـة سـيبويه ،وطريقة حـذاق أصحابه ،يضمنـون الفعل معىن الفعـل ال يقيمون
احلـرف مقـام احلـرف ،وهـذه قاعـدة رشيفـة جليلـة املقـدار تسـتديع فطنـة ولطافـة يف
ّ
اذل هن» (((.
((( األصول (.)414/1
((( ينظر :معاين انلحو (.)7/3
((( بدائع الفوائد ( ،)424 - 423/2وقد أورد هذا الكالم بنصه وفصه الكفوي يف لكياته دون اإلشارة إىل قائله.
ينظر :اللكيات (.)1002
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الفكرة الرابعة:
ّ
ّ
إن متلكم العربية غري املطلع ىلع أرسارها اتلعبريية لن يدرك الفروق ادلقيقة بني
ً
مفرداتها ،فيعمد إىل تأدية املعىن اغبلا بأقرب يشء إىل لسانه «فاحلروف كما نرى يف
العامية قد ينوب بعضها عن بعض يف االستعمال ،فنستعمل ىلع النتهاء الغاية ،وكذلك
الالم وإىل بال نظر إىل فرق يف املعىن.

ً
وهكذا شأن املتلكمني العرب األوائل ،فإن املتلكم غري املتعمل قد يوقع حرفا موقع

حرف آخر يف معىن ما ،فيقول :ذهبت هل ،وإيله ،ومررت به وعليه.
ومـن هنـا نرى اسـتعمال احلرف ألكرث مـن معنى ،وأداء املعىن الواحـد بأكرث من
حرف»(((.
الفكرة اخلامسة:
ّ
ّ
الفين اذلي يتفنن فيه صاحبه يف اختيار ألفاظه ونظامه ال حيمل ىلع
إن الكالم
ّ
ّ
العايم ادلارج ،بل ال بد من حكمة يف اختياره ودقة يف اتلعبري مقصودة« ،وهذا
الكالم
ً
ّ
الفين هو اذلي يدفع اللغة إىل أمام فيجعلها أكرث دقة ،وختصصا ،وغناء ،ونماء،
االستعمال
ّ
العايم الساذج غري املتخصص وال ادلقيق»(((.
ال االستعمال

وبعد عرض هذه األفاكر أقول :إن مسألة نيابة حروف ّ
اجلر بعضها عن بعض مسألة
ّ
خالفية قديمة بني حناة ابلدلين ،فمذهب مجهور الكوفيني أن حروف اجلر ينوب بعضها
عن بعض ،ويسعفهم يف هذا املذهب كرثة الشواهد الفصيحة اليت تدل عليه .ومذهب
ّ
أن حروف اجلر ال ينوب بعضها عن بعضَّ ،
وأولوا ما ورد من شواهد ىلع
مجهور ابلرصيني
اتلضمني أو املجاز أو الشذوذ ،ويؤيدهم يف ذلك ُّ
ختصص داللة املفردات اذلي هو األساس
يف أداء اللغة لوظيفتها اتلعبريية(((.
((( ينظر :معاين انلحو (.)8/3
((( ينظر :معاين انلحو (.)10/3
((( ينظر :أمايل ابن الشجري ( ،)606/2ورشح املفصل ( ،)15/8ومغين اللبيب ( ،)111/1واتلرصيح بمضمون اتلوضيح
( ،)20/3وحاشية اخلرضي ( ،)465/1ومعاين انلحو (.)6/3
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ً
واذلي أذهب إيله بعد اتلأمل فيما أوردت آنفا ،هو االقتصاد يف هذا ابلاب ،ومتابعة
األئمة املحققني يف هذا الشأن ،وهو «أن األصل أال تنوب حروف اجلر بعضها عن بعض،
بل إبقاؤها ىلع أصل معناها ما أمكن ،فإن لم يمكن ذلك فيف االتساع وعدم اتللكف
مندوحة»(((؛ ألن القول بانليابة مطلقا ً يودي خبصوصية ادلاللة ،ويفقد األسلوب ّ
الفين
ّ
ّ
ّ
تمزيه عن األسلوب ادلارج يف اختيار مفرداته ،وأن اتللكف يف رد الشواهد وتأويلها يؤدي
إىل اتلعسف يف اتلأويل واتلخريج ،ويفقد اللغة سعتها اتلعبريية يف استعمال مفرداتها
اليت تتقارب وتتالبس معانيها.

األفعال القرآنية املختارة:

ْ
ّ
إن عظمة القرآن تفرض علينا أن نتلمس الفروق ادلاليلة يف استعماهل حلروف

اجلر ،وهذا ما سنسىع إيله من خالل األمثلة القرآنية اليت اخرتناها:
اكتال مع (ىلع):
قال تعاىل﴿ :

﴾ [املطففني.]٢ :

من املعتاد يف اللغة أن يقال :اكتلت من فالن ،وال يقال :اكتلت ىلع فالن(((؛ وذللك
جعل كثري من انلحاة واملفرسين حرف االستعالء (ىلع) بمعىن (من) ،واكنت هذه اآلية
من الشواهد الفصيحة عندهم ىلع اتلعاقب بني احلرفني(((.
قال الفراء« :وقوهل ﴿ :

﴾ يريد :اكتالوا من انلاس ،وهما تعتقبان:

ىلع ومن ،يف هذا املوضع؛ ألنه ّ
حق عليه؛ فإذا قال :اكتلت عليك ،فكأنه قال :أخذت ما
عليك ،وإذا قال :اكتلت منك ،فهو كقولك :استوفيت منك»(((.
((( ينظر :معاين انلحو (.)10/3
((( ينظر :تفسري الفخر الرازي (.)88/31
((( ينظر :جامع ابليان ( ،)278/24وأمايل ابن الشجري ( ،)609/2ورشح التسهيل ( ،)164/3وابلحر املحيط (،)431/8
واجلىن ادلاين ( ،)445ومغين اللبيب (.)144/1
((( معاين القرآن (.)246/3
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ّ
وحبث آخرون ّ
وخصوصيته يف ادلاللة ىلع
عما حيمله حرف (ىلع) من االستعالء،
مستثقل األمور ،فراحوا يتلمسون املناسبة املعنوية بينه وبني استيفاء احلق املأخوذ من
انلاس .فقد ورد عن العرب استعمال (ىلع) لألفعال الشاقة املستثقلة .قال ابن جين:
«وذلك أنه قد يستعمل (ىلع) يف األفعال الشاقة املستثقلة ،ىلع قول من يقول :قد ْ
سنا
ِ
عرشاً ،وبقيت علينا يللتان ،وقد حفظت القرآن وبقيت ّ
يلع منه سورتان ...وإنما اطردت
خربت عليه ضيعتهّ ،
(ىلع) يف هذه األفعال اليت قَ َّدمنا ِذ ْك َرها ،مثلّ :
وموت عليه عوامله،
َُ ً
وحنو ذلك من حيث اكنت (ىلع) يف األصل لالستعالء ،فلما اكنت هذه األحوال كفا
ّ
ّ
ومشاق ختفض اإلنسان وتضعه ،وتعلوه وتفرعه حىت خيضع هلا وخينع ملا يتسداه اكن
ذلك من مواضع (ىلع)؛ أال تراهم يقولون :هذا لك وهذا عليك ،فتستعمل (الالم) فيما
تؤثره و(ىلع) فيما تكرهه ...فمن هنا دخلت (ىلع) هذه يف هذه األفعال اليت معناها إىل
اإلخضاع واإلذالل»(((.

ً
وأحسب أن آية املطففني من هذا القبيل ،قال الفخر الرازي مبينا وجه استعمال
ً
(ىلع) يف اآلية« :ملا اكن اكتياهلم من انلاس اكتياال فيه إرضار بهم وحتامل عليهم ،أقيم
(ىلع) مقام (من) ادلالة ىلع ذلك» (((.
وقال ابليضاوي﴿« :

﴾ أي :إذا اكتالوا من انلاس

حقوقهم يأخذونها وافية ،وإنما أبدل (ىلع) بـ (من) لدلاللة ىلع أن اكتياهلم ملا هلم ىلع
ً
انلاس اكتيال يتحامل فيه عليهم»((( .وقال الشيخ زاده معلقا ىلع قول ابليضاوي( :أي إذا
ّ
ّ
أن االكتيال أخذ ّ
احلق من الغري بالكيل ،كما أن االتزان أخذه
اكتالوا من انلاس)« :يعين:
احلق نلفسه ،والكيل والوزن إعطاؤه لغريه باملكيال واملزيانّ ،
منه بالوزن ،فهما أخذ ّ
فحق
ْ
االكتيال أن يتعدى بكلمة (من) حيث يقال :ك ْ ُ
ت من فالن ،وال يقالِ :كت ىلع فالن،
ِ
إال أن لكمة (ىلع) أقيمت يف اآلية مقام (من) لوجهني:
((( ينظر :اخلصائص (.)272 - 270/2
((( ينظر :تفسري الفخر الرازي (.)88/31
((( تفسري ابليضاوي مطبوع مع حاشية الشيخ زاده (.)537/4
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ّ
أن املأخوذ ّ
احلق اثلابت هل ىلع انلاس ،فإنه إذا قيل :اكتلت منه،
األول :ادلاللة ىلع
ال يفهم منه إال أنه أخذه منه بالكيل ،مع قطع انلظر عن كون املأخوذ هل هو حق هل عليه
أو ال.

ٌُ
ّ
وحتامل عليهم،
واثلاين :ادلاللة ىلع أن اكتياهلم من انلاس اكتيال فيه إرضار هلم

ّ
فإن لكمة (ىلع) تدل ىلع اإلرضار والظلم .يقال :حتامل عليه ،أي :ظلمه ،فقوهلم« :اكتال
ً
ً
عليهم» يفهم منه أخذ منه أخذا متضمنا اتلحامل عليه»(((.
نعم ال خيىف ىلع متأمل ما يثريه حرف االستعالء يف نفس قارئه من حضور املشقة
واللكفة ،فالفرق ظاهر بني قونلا :اكتال منه ،واكتال عليه؛ «فاكتال منه ال يفيد أنه ظلمه
حقه ،وهضمه ماهل ،خبالف اكتال عليه ،فإن فيه معىن التسلط واالستعالء ،وهذا يف
املطففني ،قال تعاىل﴿ :
﴾ [املطففني ،]3 - 1 :فهم إذا أخذوا منهم ،أخذوا أكرث من حقهم ،وإذا أعطوهم،
ّ
أعطوهم أقل من حقهم؛ ففيه إذن معىن اتلحكم واجلور والظلم ،وهو أبلغ من (من)
هنا ،وليست بمعىن (من) وال تفيد (من) هذا املعىن»(((.
ّ
قال الطاهر بن اعشور« :وإنما ُعدي يف اآلية حبرف (ىلع) تلضمني اكتالوا معىن
اتلحامل ،أي :إلقاء املشقة ىلع الغري وظلمه ،ذلك أن شأن اتلاجر وخلقه أن يتطلب
ّ
توفري الربح ،وأنه مظنة السعة ووجود املال بيده ،فهو يستع ِمل حاجة من يأتيه بالسلعة»(((.
ً
واستكماال لصورة ظلم املطففني جاء اتلعبري بعده بدقة متناهية« ،وهو قوهل﴿ :
﴾ ،ولم يقل :اكلوا هلم أو وزنوا هلم ،وكالهما جائز ،ولكن يف حذف
الالم معىن ال يؤديه ذكره ،قالوا :وذلك أن الالم تفيد االستحقاق ،وهم لم يعطوهم حقهم؛
فحذف الالم ادلالة ىلع االستحقاق ،إشارة إىل أنهم منعوهم حقوقهم»(((.
((( ينظر :حاشية الشيخ زاده ىلع تفسري اإلمام ابليضاوي (.)537/4
((( ينظر :معاين انلحو (.)45/3
((( اتلحرير واتلنوير (.)191 - 190/30
((( ينظر :معاين انلحو (.)45/3

74

َََ
جع مع (إىل):

﴾ [النساء.]87 :

قال تعاىل﴿ :
ّ
ناس ُ
تَ ُ
اجلمع مع الظرفية أغرى الكثري من املفرسين وانلحاة بالقول :إن (إىل) يف
ب
ِ
هذه اآلية بمعىن (يف)(((.
وعدم األلفة بني اجلمع وانتهاء الغاية دفع الكثري من العلماء إىل تلمس املخارج

تلوجيهها.

لم ْ
قال الفخر الرازي« :لقائل أن يقولَ :
لم يقل :يلجمعنكم يف يوم القيامة؟
واجلواب من وجهني:
األول :املراد يلجمعنكم يف املوت أو القبور إىل يوم القيامة.
َّ َّ
يلضمنكم إىل ذلك ايلوم ،وجيمع بينكم وبينه بأن جيمعكم فيه»(((.
اثلاين:

ً
وقال أيضا يف آية سورة األنعام((( اليت تماثل آية النساء يف تعدية (جيمع) بـ (إىل):

«إن لكمة (إىل) يف قوهل﴿ :

﴾ ،فيها أقوال:

األول :أنها صلة ،واتلقدير :يلجمعنكم يوم القيامة.
وقيل( :إىل) بمعىن (يف) ،أي :يلجمعنكم يف يوم القيامة.
وقيل :فيه حذف ،أي :يلجمعنكم إىل املحرش يف يوم القيامة؛ ألن اجلمع يكون

إىل املاكن ال إىل الزمان.
ً
َ
َ
وقيل :يلجمعنكم يف ادلنيا خبلقكم ق ْرنا بعد ق ْرن إىل يوم القيامة»(((.
ّ ّ
أما دقة اتلعبري القرآين فتأىب أن تتجرد (إىل) عن دالتلها تلؤدي معىن (يف) ،أو أن
ّ
تكون زائدة ،أو أن يكون يف اتلعبري لك هذه احلذوف اليت ال ديلل عليها.
((( ينظر :تفسري الفخر الرازي ( ،)175/12ورشح التسهيل ( ،)143/3واجلىن ادلاين ( ،)374ومغين اللبيب (.)175/1
((( تفسري الفخر الرازي (.)223/10
((( األنعام [.]12
((( ينظر :تفسري الفخر الرازي ( ،)175/12وينظر :ابلحر املحيط ( ،)325/3وادلر املصون ( ،)58/4واللباب يف علوم
الكتاب (.)542/6
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وأرى أن اتلوفيق يكمن يف ّ
تلمس معىن اجلمع املقصود يف اآلية ،وهذا ما قصده
كثري من املفرسين.
﴾ [النساء ،]87 :يقول :يلبعثنكم

قال ابن جرير« :وقوهل﴿ :

ً
من بعد مماتكم ،ويلحرشنكم مجيعا إىل موقف احلساب اذلي جيازى انلاس فيه
بأعماهلم»(((.
فقد محل معىن اجلمع :ابلعث ،واحلرش؛ وهذا ما رصح به الشعراوي إذ يقول« :ولكمة
ً
ً
جيمع ،تعين :أنه خيرجنا مع بعضنا من قبورنا مجيعا ،وحيرشنا مجيعا أمامه ،وقد تعين
ِّ
يلجمعنكم :أي يلحرشنكم من قبوركم تللق جزاء يوم القيامة»(((.
وأدق من ذلك أن يقال :إن اجلمع يقتيض ابلعث وحده ،فهو سابق هل ،وأن داللة
احلرش والسوق إنما جاءته من داللة إىل ،وهذا ما ذهب إيله الطاهر بن اعشور إذ يقول:
ً
«واملراد باجلمع استقصاء متفرق مجيع انلاس أفرادا وأجزاء متفرقة ،وتعديته بـ(إىل)
تلضمينه معىن السوق»(((.
سأل مع (ابلاء):
قال تعاىل﴿ :

﴾ [املعارج:]١ :

ّ
من أشهر ما قيل يف ختريج تعدية «سأل» بابلاء يف هذه اآلية أن (ابلاء) بمعىن (عن)،

واكنت هذه اآلية من األدلة ىلع ذلك(((.
أقول :ال ننكر ميجء (ابلاء) بمعىن (عن) يف العربية ،وأرى أن من ذلك قول الشاعر(((:
ّ
ّ
ْ
فــإن تســألوين بالنســاءِ فإنــي

ّ
ُ
ٌ
خبــر بــأدواءِ النســاءِ
طبيــب

((( تفسري الطربي ( .)592/8وينظر :املحرر الوجزي ( ،)619/2وروح املعاين (.)105/5
((( تفسري الشعراوي (.)2506/4
((( اتلحرير واتلنوير (.)153/7
((( ينظر :أمايل ابن الشجري ( ،)614/2واجلىن ادلاين (.)105
((( هو علقمة الفحل .ينظر :ديوانه (.)35
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ُ ِّ
ولكن ال ن َسلم أن هذه اآلية من هذا القبيل؛ فآيات السؤال يف القرآن كثرية،
ويه ىلع بابها يف اتلعدية بـ (عن) ،حنو قوهل تعاىل﴿ :
[ابلقرة ،]١٨٦ :و﴿
﴿

﴾ [ابلقرة﴿ ،]٢١٩ :

﴾
﴾ [اإلرساء،]٨٥ :

﴾ [الكهف ،]٨٣ :وأمثاهلا كثرية يف القرآن(((.

ِّ
فلماذا ُعدي السؤال يف آية املعارج بابلاء؟ وكيف يسوغ نلا أن نقول :إن (ابلاء)

بمعىن (عن) ،متجاهلني ظاهر القرآن اذلي آثر اتلفريق بينه وبني آيات السؤال الكثرية
اليت جاءت اتلعدية فيها بـ (عن)؟
إن ميجء ابلاء يف هذه اآلية محل املحققني من العلماء ىلع عدم التسليم لظاهر
ََ
اللفظ ،ودف َعهم إىل ابلحث عن أسباب مقنعة هلذا العدول عن اتلعدية(((.
قال الطاهر بن اعشور« :ومن بالغة القرآن تعدية سأل بابلاء يلصلح الفعل ملعىن
االستفهام وادلاعء واالستعجال»(((.

فبعد أن هجر هؤالء العلماء القول بأن ابلاء بمعىن عنَّ ،
توجهوا إىل العامل اذلي

تعلق به حرف اجلر ،وهو (السؤال) ،وراحوا يدققون يف دالتله ،فهل السؤال الوارد يف هذه
َّ
اآلية هو بمعىن السؤال الوارد يف اآليات األخرى اليت تعدى فيها بـ (عن)؟
ً
ِّ
يظهر ملن يتأمل آيات السؤال أن هناك فرقا بني السؤالني ،فالسؤال اذلي ُعدي
ً
بـ(عن) ،هو سؤال استخبار عن أمر ،والكثري فيه أن يكون مشفواع باإلجابة إن اقتىض
األمر ،كما يف قوهل تعاىل﴿ :
[ابلقرة﴿ ،]٢١٩ :

﴾
﴾ [اإلرساء﴿ ،]٨٥ :

﴾ [الكهف ،]٨٣ :وهكذا بقية اآليات.
ً
أما السؤال يف آية املعارج فليس استخبارا عن أمر جمهول ،وسبب نزول اآلية شاهد
بذلك« ،فإن السائل ...لم يسأل عن العذاب وموعده ،كما سأل عن الساعة وعن األنباء،
((( ينظر :معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ،)225واملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم (.)428
((( ينظر :الكشاف ( ،)205/6واجلامع ألحاكم القرآن ( ،)218/21وروح املعاين ( ،)55/29واتلحرير واتلنوير (.)155/29
((( اتلحرير واتلنوير (.)155/29
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وسبب نزول اآلية أن انلرض بن احلارث قال﴿ :
﴾ [األنفال ،]٣٢ :فأنزل اهلل تعاىل﴿ :
﴾ [املعارج ،]١ :أي :داع بالعذاب نلفسه وطلبه هلا ،ولم يسأل عن العذاب وموعده
فسأل به معناه :داع به وطلبه»(((.

ِّ
وقال ابليضاوي« :سأل سائل ،أي :داع ٍ
داع بمعىن استداعء ،وذللك ُعد َي الفعل

بابلاء ،والسائل هو انلرض بن احلارث؛ فإنه قال﴿ :
﴾ [األنفال ،]٣٢ :أو أبو جهل؛ فإنه قال﴿ :

﴾

[الشعراء ،]١٨٧ :سأهل استهزاء ،أو الرسول عليه الصالة والسالم استعجل عذابهم»(((.
ِّ
وقال اآللويس« :أي داع ٍ
داع به ،فالسؤال بمعىن ادلاعء ،وذلا ُعدي بابلاء تعديته بها
يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ ،وليس من اتلضمني يف يشء»(((.

ومما يستأنس به يف رصف السؤال عن دالتله ،اليت يه االستخبار ،إىل ادلاعء والطلب
تعظيم أمر السؤال اذلي أفاده ورود فاعله ىلع صيغة اسم الفاعل من لفظ الفعل ،ويف
﴾ بمزنلة ُسئل؛ ألن ميجء فاعل الفعل
ذلك يقول الطاهر بن اعشور« :وقوهل﴿ :
ْ
ْ
َ
اسم فاعل من لفظ ِفع ِله ال يفيد زيادة ِعل ٍم بفاعل الفعل ما هو ،فالعدول عن أن يقول:
َ
﴾ لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب»(((.
ُسئِل بعذاب إىل قوهل﴿ :
سمع مع حروف صلتها:
﴾((( [الصافات.]٨ :
قال تعاىل﴿ :
ّ
ً
تنوعت ِصالت هذا الفعل ،فتارة يتعدى إىل مسموع فيتعدى إىل مفعول واحد،
ً
ً
ّ
احلواس ،وتارة يتعدى إىل اسم ذات ،حنو :سمعت زيدا يتلكم،
كسائر أخواته من أفعال
((( ينظر :معاين انلحو (.)20/3
((( تفسري ابليضاوي طبع مع حاشية الشيخ زادة (.)446/4
((( روح املعاين (.)55/29
((( اتلحرير واتلنوير (.)155/29
((( قراءة اجلمهور بتخفيف السني .ينظر :احلجة للقراء السبعة ( ،)52/6وابلحر املحيط (.)338/7
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ّ َّ
متعد إىل مفعولني ،وأن
والفاريس أن (سمع) يف مثل هذا الرتكيب
فمذهب األخفش
ٍ

متعد ملفعول واحد ،واجلملة يف
اجلملة يف موضع املفعول اثلاين ،ومذهب اجلمهور أنه
ٍ

موضع احلال(((.

واذلي ُّ
يهمنا يف هذا املوضع هو أثر املعىن يف اتلفريق بني «سمع» املتعدية بنفسها،

و«سمع» اليت تتعدى حبرف جر ،ويه متنوعة :فتارة تتعدى بـ (إىل) ،وتارة بـ (الالم)،

وتارة بـ (من).

ً
ّ
ِّ
فهل السمع يف هذه املواضع بمعىن واحد؟ أو أن بينهما فرقا يفرضه اختالف تعدي

الفعل وصلته؟

ّ
ولكن
أقول :إن داللة السمع واحدة ،وهو وصول الصوت من مصدره إىل الفاعل،

اذلي خيتلف هو اهتمام الفاعل بهذا الصوت املسموع وتفاعله معه.
ُ َّ
فالسماع العابر ي َعدى فيه الفعل إىل مفعول واحد كسائر أفعال احلواس؛ إذ هو

ّ
باحلاسة ملا خلقت هل ،وهو سماع األصوات.
إحساس
ّ
ّ
ِّ
خاص ،كأن فيه معىن آخر
املرتصد للمسموع فهو سماع
أما سماع املهتم املصيغ
ّ
ّ
هو اإلصغاء؛ ذلا ُعدي بما يدل ىلع هذا املعىن ،وبعبارة انلحاة ضمن (سمع) معىن أصىغ
ُ
فع ِّدي تعديتَه حبرف ّ
اجلر (إىل).

َّ
ويؤيده أن القرآن َعدى االستماع بـ (إىل) يف عدة مواضع؛ ألن االستماع يعين اإلصغاء.

قال الراغب« :واالستماع :اإلصغاء ،حنو﴿ :

﴾ [األنعام﴿ ،]٢٥ :

[اإلرساء﴿ ،]٤٧ :
ِّ
فمىت ُض ِّمن السماع معىن االستماع ،وهو اإلصغاء ُعدي تعديته بـ (إىل).

﴾

﴾ [يونس.(((»]٤٢ :

وسماع الفاعل للمسموع إن َصحبَتْه ّ
نية االستجابة للمسموع واالمتثال هل اكن
ِ
ً
َّ
سمااع آخر ،فال بُد أن يفرق بينه وبني غريه؛ إذ هو سماع كما يعرب انلحاة ُض ّمن معىن
ّ
االستجابة؛ ذلا عدي بما يتعدى به فعل االستجابة ،وهو حرف الالم.

((( ينظر :ارتشاف الرضب (.)2106/3
((( ينظر :معجم مفردات ألفاظ القرآن (.)243

79

َ
والبن قيِّم اجلوزية تفصيل لطيف ملعاين السمع ،لم أجده لغريه ،جتدر اإلشارة إيله،

ففعل السمع  -كما يرى  -يراد به أربعة معان(((:
َّ
أحدهاَ :س ْم ُع إدراك ،ومتعلقه األصوات ،ومنه قوهل تعاىل﴿ :
[املجادلة.]١ :

﴾

﴾ [آل عمران ،]١٨١ :وقوهل﴿ :

َّ
اثلاينَ :س ْم ُع فهم وعقل ،ومتعلقه املعاين ،حنو قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،]١٠٤ :فليس املراد به سمع ّ
جمرد الكالم ،بل
﴾ [ابلقرة.]٢٨٥ :

سمع الفهم والعقل ،ومنه أيضا قوهل﴿ :
اثلالثَ :س ْم ُع إجابة وإعطاء ما سئل ،ومنه (سمع اهلل ملن محده) ،ويف ادلاعء املأثور:
(امهلل اسمع) ،أي :أج ْ
ب وأعط ما سأتلك.
ِ
الرابعَ :س ْم ُع قبول وانقياد ،ومنه قوهل تعاىل﴿ :

قائلون هل منقادون غري منكرين هل ،ومنه ىلع أصح القولني﴿ :
أي :قابلون ومنقادون.

﴾ [املائدة ،]٤٢ :أي:
﴾ [اتلوبة،]٤٧ :

أقول :ويؤيد هذا املعىن قوهل تعاىل﴿ :
ّ
﴾ [األعراف ،]٢٠٤ :فليس املراد هو السماع العابر ،وإنما سماع املؤمن املتضمن
ملعىن القبول ملا يأمره به ُّ
ربه وينهاه.
ً
َّ
يتعدى بنفسهَ ،
َ
وس ْم ُع الفهم يتعدى بنفسه أيضا؛ ألن مضمونه
فس ْم ُع اإلدراك
ّ
يتَ َعدى بنفسه.
ّ
ّ
وأما َس ْم ُع اإلجابة فيُ َعدى بالالم؛ تلضمنه معىن استجاب هل.
ّ
وأما َس ْم ُع القبول فيتعدى بالالم تارة ،وبمن أخرى ،وهذا حبسب املعىن؛ فإذا اكن

ّ
السياق يقتيض القبول ُعد َي بـ (من) ،وإذا اكن يقتيض االنقياد عدي بالالم.
ّ
وحنن نزيد عليه ما ذكره املحققون من انلحوينيَ :
وس ْم ُع اإلصغا ِء واإلنصات يتَ َعدى
بـ (إىل).
((( بدائع الفوائد (.)507/2
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ُ
قال أبو حيان« :وقد ت َض ّم ُن َس ِم َع معىن أصىغ ،فتتعدى بإىل ،حنو قوهل﴿ :
ّ
﴾ [الصافات ،]٨ :ومعىن استجاب ،فتتعدى بالالم ،حنو :سمع اهلل ملن محده،
ُْ
أجريت يف ذلك جمرى ما ُض ّمنَته»(((.
صلب مع (يف):
قال تعاىل﴿ :

﴾ [طه:]٧١ :

املشهور أن الصلب يكون ىلع اجلذع ،ال يف اجلذع؛ وألجل ذلك قال كثري من أهل
اللغة واتلفسري :إن (يف) بمعىن (ىلع)(((.
ولكن أهل انلظر أثارهم هذا االستعمال ولم يقنعوا منه بظاهره ،قال انلحاس:
«قالوا :معىن (يف) معىن (ىلع) ،وهذا القول عند أهل انلظر ال يصح؛ ألن للك حرف معناه،
وإنما يتفق احلرفان تلقارب املعىن ،فقوهل تعاىل﴿ :
ً
مشتمال ىلع من صلب وهلذا دخلت يف؛ ألنه صار بمزنلة الظرف»(((.

﴾ ،كأن اجلذع

وهذا اذلي أمجله انلحاس يمكن أن نبينه بيشء من اتلفصيل فأقول :إن استعمال
حرف اجلر (يف) بدل (ىلع) يف هذه اآلية قد رسم نلا صورة حية دقيقة لعملية الصلب
خفية ال يتبيّنها إال من يدقق انلظر ويمعن يف اتلفاصيل ،فالصلب اذلي أراده فرعون
ً
ً
وتوعد به السحرة ليس عقابا اعبرا ،إنما أراده أن يكون عربة للناظرين ،فال بد أن
ً ً
يكون صلبا ممزيا لم يألفوه.
وقد جتىل ذلك يف أمرين أساسيني :أوهلما وسيلة الصلب ،وثانيهما طريقة توثيق
املصلوب وربطه.
فوسيلة الصلب جذع انلخلة ،وهو ممزي يف الصلب ملا يأيت:
((( ينظر :اتلذييل واتلكميل يف رشح التسهيل ( ،)51/6وينظر :ارتشاف الرضب ( ،)2106/3وابلحر املحيط (،)338/7
وادلر املصون (.)293/9
((( ينظر :جماز القرآن ( ،)23/2ومعاين القرآن لألخفش ( ،)51تفسري الفخر الرازي ( ،)87/22وترشيح العلل (،)202
واإلرشاد إىل علم اإلعراب ( ،)309واجلىن ادلاين ( ،)266ومغين اللبيب (.)168/1
((( ينظر :معاين القرآن الكريم (.)405/1
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ً
ً
أوال :اخلشونة ،واتلصليب عليه أشد إيالما من غريه ،قال الشنقيطي« :يصلبهم يف
ْ ُ
ُّ
وجذع انلخلة هو أخشن جذع من جذوع الشجر ،واتلصليب عليه أشد
جذوع انلخلِ ،
من اتلصليب ىلع غريه من اجلذوع كما هو معروف»(((.
ً
ّ
َ
ثانيا :الطول ،وهو أدىع للتشهري بهم ،قال النسيف« :وخ ّص انلخل لطول جذوعها»(((.
أما طريقة توثيق املصلوب فقد تكفل حرف الظرفية (يف) ببيانه ،ويتضح ذلك
مما يأيت:

ً
أوال :إن الصلب متأخر عن اتلقطيع ،فقد «أفاد بقوهل﴿ :

﴾ [األعراف،]124 :

أن اتلصليب نوع آخر ومرتبة ثانية من اتلنكيل بهم ،أو سيتأخر عن اتلقطيع يف الزمن
ُّ
بأن يظلوا بعده مطروحني ىلع األرض إهانة هلم ،ثم يعلقون ىلع جذوع انلخل»(((.
فلنتأمل اجلسم اذلي قطعت أطرافه من خالف فال تبىق فيه أطراف اكملة صاحلة
للتعليق واتلوثيق ،فهو جثة هامدة ثقيلة غري مستقرة ،فكيف هلم أن يصلبوه؟

ُّ
ليس هلم إال الربط بشدة ىلع اجلذع حىت يتمكن اجلذع من اجلسم تمك َن
َّ
الظرف من مظروفه؛ ئلال يسقط عند رفعه ىلع جذع خنلة اعيلة ،وهذا ما تكفل ببيانه

حرف الظرفية (يف)؟
ثانياً :إن استعمال حرف الظرفية (يف) ّ
نبهنا من طرف خيف لقوة الصلب وقسوته،
ً
فعندما نسمع حرف الظرفية نستشعر أن يف األمر تداخال كتداخل الظرف مع مظروفه،
«وإن اكن أهل اللغة قد قالوا :إن حروف اجلر ينوب بعضها عن بعض ،فإننا ال نرىض هذا
اجلواب؛ ألننا إن رضيناه يف أسايلب البرش ال يمكن أن نقبله يف أسايلب كالم اهلل؛ ألن
هناك معىن (يف) الظرفية ،ومعىن آخر يف استخدام حرف (ىلع) ،ولو قال احلق سبحانه:
وألصلبنكم ىلع جذوع انلخل ،فإن هلا معىن أن يكون َّ
الصلْ ُ
ب ىلع اجلذع؛ أي :إنه

ّ
اعدي ،ولكن قوهل تعاىل﴿ :
صلب
((( ينظر :أضواء ابليان (.)589/4
((( تفسري النسيف (.)90/3
((( ينظر :تفسري املنار (.)65/9
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﴾ معناه :أن عملية الصلب

ستتم بقوة حبيث تدخل أجزاء من جسم املصلوب يف املصلوب فيه ،أي :إن جنود فرعون
اكنوا سيدقون ىلع أجساد السحرة حىت تدخل يف جذع انلخل ،وتصبح هذه األجساد
وجذوع انلخل كأنها قطعة واحدة ،هذه صورة لقسوة الصلب وقوته.
ّ
لكن إذا قلنا :ىلع جذوع انلخل اكن((( املعىن أخف ،واكن الصلب أقل قسوة ،فكأن
القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة املعىن؛ حبيث إذا تغري حرف اختل املعىن»(((.
ً ّ
ثاثلا :إن استعمال حرف الظرفية (يف) يويح بامتداد زمن صلبهم؛ وهذا مستنبط
من معىن االستقرار اذلي يوفره الظرف ملظروفه ،قال أبو السعود العمادي« :وإيثار لكمة
ً
ً
ً
(يف) لدلاللة ىلع إبقائهم عليها زمانا مديدا تشبيها الستمرارهم عليها باستقرار املظروف
يف الظرف املشتمل عليه»(((.
هدى مع (الالم):
قال تعاىل﴿ :
﴾ [يونس.]٣٥ :
عرس ىلع كثريين إجياد الفرق يف اتلعبري بني (الالم) ،و(إىل) يف هذه اآلية وغريها،
ً
فقالوا بتعاقب احلرفني ،بل جعله بعضهم قياسا.
قال أبو حيان« :وهدى تتعدى بنفسها إىل اثنني ،وإىل اثلاين بـ (إىل) وبالالم»(((.
وقال املاليق ،وهو يعدد معاين الالم« :املوضع اخلامس :أن تكون الالم بمعىن إىل،
وذلك قياس؛ ألن (إىل) يقرب معناها من الالم ،وكذلك لفظها»(((.
((( يف األصل« :لاكن املعىن أخف ،ولاكن  »...ىلع إرادة اتلأكيد ،ولكن ليس هذا موضع الالم.
َ
((( ينظر :تفسري الشعراوي ،)5163 - 5162/9( :وهذا املعىن اذلي بسطه الشعراوي هو ما خ َّرج عليه حناة ابلرصة هذه
ِّ
اآلية .قال ابن هشام« :شبه املصلوب تلمكنه من اجلذع باحلال يف اليشء» .مغين اللبيب ( ،)111/1وينظر :رشح
الريض ( ،)24/6واتلرصيح بمضمون اتلوضيح ( ،)48/3وحاشية الصبان (.)791/2
((( تفسري أيب السعود ( .)29/6وينظر :روح املعاين (.)231/16
((( ابلحر املحيط ( .)157/5وينظر :الكشاف ( ،)136/3الفريد يف إعراب القرآن املجيد (.)559/2
((( رصف املباين يف رشح حروف املعاين ( ،)222وينظر :اجلىن ادلاين ( ،)143ومغين اللبيب (.)212/1
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أما فقهاء أهل العربية فال يرتضون هذه الطريقة بل جيعلون للك حرف معىن ،وإن

َخ ِ َ
ف ىلع بعض العلماء أدركه آخرون.

قال السمني احلليب عن تعدية هدى« :قد تقدم أن اتلعدية بـ(إىل) و(الالم) من باب

اتلفنن يف ابلالغة»(((.

أقول :إن أراد تفنن اللفظ فقط فقد ّ
قص يف الوصف ،وإن أراد تفنن اللفظ واملعىن

فهو ما نعمل ىلع بيانه.
أول من أشار إىل الفرق بينهما يف ادلاللة حسب ما تبني يل هو اإلمام ابليضاوي
ّ
ّ
بقوهل« :وهدى كما يعدى بـ (إىل) تلضمنه معىن االنتهاء ،يعدى بـ (الالم) لدلاللة ىلع
ّ
أن املنتىه اغية اهلداية ،وأنها لم تتوجه حنوه ىلع سبيل االتفاق ،وذللك عدي بها ما أسنده
إىل اهلل»(((.
ثم توسع ابن القيم يف بيان أرسار تعدية هدى بنفسه أو حبروف اجلر فقال« :ففعل
ّ
ّ
تضمن اإليصال إىل الغاية املطلوبة ،فأىت حبرف الغاية ،ومىت
اهلداية مىت ُعد َي بـ (إىل)

ُع ّد َي بـ (الالم) ّ
تضمن اتلخصيص باليشء املطلوب ،فأىت بالالم ادلالة ىلع االختصاص
واتلعيني ،فإذا قلت :هديته لكذا ،أفهم معىن :ذكرته هل وجعلته هل وهيأته ،وحنو ذلك .وإذا
َّ
تعدى بنفسه َّ
تضمن املعىن اجلامع ذللك لكه ،وهو اتلعريف وابليان واإلهلام.
ٌ
طالب من اهلل أن ّ
يعرفه
﴾ [الفاحتة ،]6 :هو
فالقائل إذا قال﴿ :

ّ
إياهّ ،
ويبينه هل ،ويلهمه إياه ،ويقدره عليه ،فيجعل يف قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه،
ّ ً ّ
َّ
جمردا معدى بنفسه يلتضمن هذه املراتب لكها ،ولو
فجرد الفعل من احلرف وأىت به
ُع ّد َي حبرف ّ
ّ
وختصص حبسب معىن احلرف ،فتأمله فإنه من دقائق اللغة
تعي معناه
وأرسارها»(((.
((( ادلر املصون ( ،)197/6وينظر.)62/1( :
((( تفسري ابليضاوي طبع مع حاشية الشيخ زاده ( ،)14/3وقد أخذ كالمه اآللويس يف روح املعاين دون إشارة إيله.
ينظر :روح املعاين (.)114/11
((( بدائع الفوائد ( ،)425/2وقد نقل الكفوي كالم ابن القيم دون إشارة .ينظر :اللكيات (.)953
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ً
ثم نقل الكفوي عن ابن اهلمام((( مثاال يوضح الفرق بني اإليصال بـ (إىل) واتلحصيل

بـ (الالم) واتلجرد منهما ،فقال« :هداه إىل الطريق إذا أعلمه أن الطريق يف ناحية كذا،

وهداه للطريق إذا ذهب به إىل رأس الطريق ،وهداه الطريق إذا أدخله فيه وسار معه حىت

بلغا الغاية»(((.

وقد محلين هذا األمر ىلع اتلأمل يف اآليات اليت ورد فيها استعمال (الالم) مع فعل
اهلداية ،فبدا يل ما ِّ
يؤيد ما ذهب إيله هؤالء األعالم:

ً ّ
أوال :إن مواضع استعمال الالم مع فعل اهلداية حمصورة يف ستة مواضع ،أسند
ً
فعل اهلداية رصحيا إىل لفظ اجلاللة يف موضعني منها ،وإىل ضمريه يف ثالثة مواضع،
وإىل كالمه يف موضع واحد ،واملسند إيله يف لك منها مالك للهداية ،قادر ىلع تثبيتها يف
ّ
متحصلة ثابتة للمهديني ،ويه قوهل تعاىل:
انلفوس ،بل اكنت اهلداية يف نصف اآليات
﴾ [ابلقرة ،]٢١٣ :وقوهل﴿ :

﴿

﴾ [األعراف،]٤٣ :

﴾ [احلجرات ،]١٧ :وقوهل﴿ :
ً
ٌ
إخبار عن اهلداية املتحققة أصال يف اهلادي ،ويه قوهل﴿ :
ويف نصفها اآلخر:
﴾ [انلور ،]٣٥ :وقوهل﴿ :

﴾ [يونس ،]٣٥ :وقوهل﴿ :

﴾ [اإلرساء.]٩ :

ّ
أما تعدية اهلداية بـ (إىل) فهو الكثري الشائع يف االستعمال؛ واهلداية فيها متنوعة
ً
فتارة هداية إىل اخلري ،وتارة هداية إىل الرش .واهلادي فيها متنوع أيضا ،فقد يكون اهلل
تعاىل ،أو أنبياؤه ،أو مالئكته ،أو غريهم(((.

وتكاد اهلداية يف مجيعها تتضمن معىن اإلرشاد وادلاللة إىل الغاية املطلوبة؛ ذلا
ّ
اكنت معداة بـ (إىل) ادلالة ىلع انتهاء الغاية ،بل هو أصل معانيها(((.
((( هو حممد بن عبد الواحد السيوايس ،إمام من علماء احلنفية (ت 861ـه) .ينظر :اجلواهر املضية (.)86/2
((( ينظر :اللكيات (.)953
((( ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم .)905 - 900( :ومن هداية الرش قوهل تعاىل﴿ :
﴾ [احلج.]4 :
((( ينظر :الكتاب ( ،)231/4واألصول ( ،)411/1واجلىن ادلاين (.)373

85

ً ّ
ثانيا :إن ما تعدى إيله (إىل) غري متحصل يف الغالب ،بل هو الغاية اليت يسىع
َ
وك ُ َ
املهدي إىل حتصيلها؛ ذلا َك ُ َ
ث تعليقه
ث استعماهل مع فعل األمر واملستقبل والرشط،
بفعل املشيئة ،وذلك أمارة االستقبال كما هو معلوم.
ّ
أماما تعدى إيله (الالم) فلكه مما حتصل أو ماثل ما حتصل.
فمن األمر قوهل تعاىل﴿ :
املستقبل قوهل تعاىل﴿ :
﴿

﴾ [ص .]٢٢ :ومن
﴾ [يونس ،]٣٥ :ومع الرشط قوهل تعاىل:
ُ
َ ُّ
﴾ [آل عمران ،]١٠١ :ومن ت َعلقه بفعل املشيئة قول
﴾ [انلور.]٤٦ :

تعاىل﴿ :
ً
ّ
َّ
ثاثلا :إن ما تعدى إيله الالم هو ثمرة الغاية اليت يرشد إيلها حرف الغاية (إىل) ،وهو
ّ
لكه مما يمكن أن يتحصل وخيتص به.
ويؤيد ذلك أن املواضع اليت ُع ّديت فيه اهلداية بالالم يف اتلزنيل هو ما ّ
صح أن
ً
يكون املهدي إيله اغية اهلداية حقا ،اكإليمان ،واليت يه أقوم ،ونور اهلل ،واحلق(((.
ّ
من لك ذلك خنلص أن تعاقُ َ
ب احلرفني ال يعين أنهما بمعىن واحد ،بل ال بد من
ُ َّ
ُّ
تلمس املعىن األصيل للحرف اذلي ي َعدى به الفعل ،وإن خيف اتلناسب تلطفنا يف اجلمع

بينهما ،وهذا أوىل من إهدار معىن احلرف األصيل ملعىن غريه من احلروف.

((( ينظر :دراسات يف انلحو (.)74
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اخلاتمة
•

يمكن أن نوجز أهم انلتائج اليت تناثرت يف هذا ابلحث بانلقاط اآلتية:
ّ
مكملة للمعىن األصيل تقوم
معان
•األفعال الالزمة واملتعدية بأنواعها قد حتتاج إىل
ٍ
بأسماء أخرى ليست من باب املفعول به ،يريد املتلكم أن خيرب بها تلكميل احلدث
ّ
وظرفيته واستعالئه ،وملكه واختصاصه،
األصيل للجملة ،اكبتداء احلدث وانتهائه،
ولصوقه وجماوزته ،وغريها من املعاين الطارئة ،وهذه املعاين ال تصل إيلها األفعال
بنوعيها الزمها ومتعديها إال بنوع خاص من احلروف اليت اصطلح انلحاة ىلع
تسميتها حبروف اجلر.

•

•إن العالقة املعنوية بني اجلار واملجرور واعمله يه اليت اصطلح انلحاة ىلع تسميتها
باتلعلق ،وهذا اتلعلق هو ّ
رس العالقة بني العامل وحرف ّ
اجلر ،فبني اجلانبني تأثري
متبادل ،فحرف ّ
اجلر يفيد العامل يف إيضاح معناه وتكملته من خالل تقييده هل؛

•

إذ إن حرف اجلر حيدد ماكنه أو سببه أو ابتداءه أو انتهاءه ،والعامل يفيد حرف اجلر
ً
يف بيان دالتله أيضا؛ إذ إنه يربطه بما حيمله من معىن للحدث.
•إن اتلوسع يف استعمال حرف ّ
ملعان كثرية ،يذهب خبصوصية ادلاللة
اجلر الواحد
ٍ
اليت يه األساس اذلي بنيت عليه اللغات ،فكما قيل :االشرتاك خالف األصل،
ٍّ
واألصل يف لك مفردات اللغة ،ومنها احلروف ،أن يكون للك منها معىن خاص
تنفرد به عن غريه.

•

•إن األصل أال تنوب حروف اجلر بعضها عن بعض ،بل إبقاؤها ىلع أصل معناها
ما أمكن ،فإن لم يمكن ذلك فيف االتساع وعدم اتللكف مندوحة؛ ألن القول
ً
ّ
الفين تمزيه عن األسلوب
بانليابة مطلقا يودي خبصوصية ادلاللة ،ويفقد األسلوب
ّ
ّ
ّ
ادلارج يف اختيار مفرداته ،وأن اتللكف يف رد الشواهد وتأويلها يؤدي إىل اتلعسف
يف اتلأويل واتلخريجُ ،
ويفقد اللغة سعتها اتلعبريية يف استعمال مفرداتها اليت
تتقارب وتتالبس معانيها.
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