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الكاف الجارة وأثرها يف السياق القرآين «سورة البقرة» أمنوذجا

الكاف الجارة وأثرها في السياق القرآني "سورة البقرة" أنموذجا
دراسة إحصائية نحوية داللية

أ .أحمد بن محمد الفارسي
طالب دكتوراة  -جامعة منبوة
بالجمهورية التونسية

الملخص
يعد النحو العربي مصدرا لفھم النص القرآني الكريم ،وقد
ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة معاني حرف الجر (الكاف) في النص
القرآني العظیم (سورة البقرة) وكیفیة استعماالته وتطبیقاته ،فدراسة
ھذا الحرف دراسة نحوية تُعین الدارسین على فھم سیاق القرآن الكريم
(سورة البقرة) ،واتبعت الدراسة المنھج اإلحصائي الداللي ،فقد
اعتمدت الدراسة على جمع المادة العلمیة المتعلقة بمعاني حرف الجر
(الكاف) من أمات المصادر والمراجع ،ثم تطبیق ھذا الحرف ومعانیه
في سورة البقرة ،ثم تحلیل الظاھرة النحوية وتفسیرھا في ضوء آي
الذكر الحكیم ،وبیان آراء النحاة من القدامى والمحدثین فیما يتعلق
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بمعاني حرف الجر ،وقد حاولت الدراسة جمع اآلراء والموازنة بینھا،
ثم الشرح والترجیح ما استطاعت الدراسة إلى ذلك سبیالً ،إذ بنیت
الدراسة على مقدمة وفصلین وخاتمة.

الكلمات المفتاحية :السیاق القرآني ،حرف الجر (الكاف).
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م٢٠٢٢  العدد الحادي عرش.ال�سنة السابعة

The Prepositional Letter “Kāf” and its Impact on
the Qur’anic Context “Chpater: Al-Baqara” as a
model
Abstract
Arabic Grammar is one of the most important resources for
understanding the Holy Quran Script. This study aims to
elorate the use of the letter "Kāf" in the Holy Book in Surat
Al Baqarah, specifically, and how it was used and included
in its texts. Then study this letter grammatically that helps to
understand and clarify the meanings of Holy Quran’s
chapter al-Baqarah. The study follows the descriptive and
analytical methods. Therefore, the study strives to collect the
data related to the meaning of the letter Kāf from the main
sources and then applies this letter within that scope. Then it
analyzes and clarifies the grammatical spots in light the
Quranic verses with the considerations that other earlier
grammarian and the modern too hold in the meaning of the
letter Kāf. The study tries to collect the views and the
opinions and then expresses the possible view. The study
contains introduction, two sections and a conclusion.
Key words: Qur'anic context, the letter "Kāf".
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المقدمة
لقد كان القرآن الكريم -وال يزال -محل اھتمام الباحثین والدارسین
للكشف عن مواطن إعجازه في مختلف الفنون؛ لذا كان الھدف من
ھذه الدراسة معرفة دالالت حرف الجر الكاف في السیاق القرآني
وكیفیة استعماالتھا ،فھو سیاق ال يدانیه أي سیاق بشري ال في
فصاحته وبالغته ،وال في أسلوبه ونظمه ،وال في تركیبه ومعانیه؛
ألن قائله هللاا تبارك وتعالى ،فھو أعظم سیاق على اإلطالق ،ولقد
سعت الدراسة إلى اإلجابة عن ھذه اإلشكالیة :ھل تتغیر دالالت حرف
الجر الكاف في القرآن الكريم بتغیر السیاق أم تثبت على معناھا
األصلي؟ إن مثل ھذه الدراسات تعین الدارسین على فھم القرآن
الكريم وتفسیره ،ولقد اشتغلت الدراسة على جمع المادة المتعلقة
بحرف الجر الكاف ومعانیه ،ثم تطبیقه على نماذج من اآليات
القرآنیة.
إن حروف الجر من أكثر األدوات استعماال ،وأكبرھا دورا ً فيي
أداء المعيييياني ،وأجييييدرھا بييييالنظر والتأمييييل ،وأحقھييييا بطييييول الدربيييية
والدراييية؛ إذ ال يكفييي للتثبيت فييي صييحة اختیييار حييرف منھييا لتصييريف
فعل لمعنى من معانیه ،الرجوع إلى المعياجم وحيدھا ،أو الوقيوف عليى
كتب النحو فقط ،أو تصفح كتب البالغية واألدب نثيره وشيعره فحسيب،
122
4

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

الكاف الجارة وأثرها يف السياق القرآين «سورة البقرة» أمنوذجا

بييل البييد ألحكييام اسييتعمال ھييذه الحييروف ميين أن تحظييى ميين كييل ذلييك
بنصیب ،وتمسك منه بطرف حتى يتحصل لك ما يبصرك فيي إجرائھيا
في مجاريھا الصحیحة.
إن من أھم وسائل التعبیر الدقیق إتقان اسيتعمال حيروف الجير؛
ألن لھا معيان يتمیيز بعضيھا مين بعي؛؛ فيإن وظیفتھيا الداللیية إيصيال
معنى الفعل أو ميا فيي حكميه إليى االسيم المجيرور بھيا فيي صيورة مين
صور المفعول ،وھذه الصور تتعدد حسب المراد من وقوع الفعل على
مفعوله؛ فھي إما فيي صيورة المفعيول بيه ،أو المفعيول ليه ،أو المفعيول
فیه ،أو المفعول معه ،أو المفعول المطليق؛ ولھيذا ينبغيي اختیيار حيرف
الجر المناسب لمعنى الفعل وما يراد منه عند إدخاليه عليى االسيم اليذي
يعد في الحكم مفعوال؛ ألن الداعي الستعمال حرف الجر االسيتفادة بميا
يحمله من معنى فرعي دقیق يظھر في صورة مين صيور المفعيول ،أو
غیرھا من الصور.
تعد حروف الجر من أدوات تعدية الفعل الالزم إلى المفعول بيه
حكميا ،والفعيل قييد يتعيد بعييدد مين حييروف الجير علييى مقيدار المعيياني
التي يتحمله؛ ألن ھذه المعاني صيالحة ليه أو كامنية فیيه ،وال يثیرھيا أو
يظھرھا إال حروف الجر ،فھيي التيي توجيه داللية الفعيل وتكميل الفائيدة
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من الكالم؛ لھذا يتوقف على معرفتھا فھيم كثیير مين األسيالیب البالغیية
فھما دقیقا.
لھييييذه األسييييباب ،رأ الباحيييي أن ھييييذا الموضييييوع جييييدير بالبحيييي
والدراسة ،لمحاولة الوصول إلى األھداف اآلتیة:
 -1خدمة لغة القرآن الكريم الخالدة خلوده.
 -2جمييع كييل مييا يتصييل بحييرف الجيير الكيياف ميين مصييادره ميين
كتييب اللغيية والنحييو والبالغيية والتفسييیر واألدب ،ثييم تنظیمييه حسييب مييا
يقتضیه البح العلمي.
 -3الوقوف على كيل ميا يتعليق بحيرف الجير الكياف مين أحكيام
ودالالت؛ لیكون وسیلة لفھم كثیر من األسالیب البالغیة الرفیعة.
 -4الوقييوف علييى الييرأي األصييوب ،أو المييذھب األرجييح بييین
اآلراء التييي تختلييف فييي قضييیة ميين القضييايا اللغوييية الت يي لھييا ارتبيياط
بحرف الجر الكاف.
حدود الدراسة:
تمثل سورة البقرة من القرآن الكريم حدود الدراسة التطبیقیة؛
لوجود حرف الجر الكاف فیھا بكثرة.
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الصعوبات التي واجھت الباحث:
لعل مسألة العثور على مصدر من كتب في ھذه الحروف يمثل
ھاجسا ً يؤرق الباحثین؛ لذا تمثلت العقبة التي واجھت الباح في بحثه
عدم حصوله على بع؛ المصادر والمراجع.
منھج البحث:
المنھج الذي سار علیه الباح

ھو المنھج الوصفي التحلیلي،

وأثبت المراجع ألصحابھا ،وفي اختالف النحويین ذكرت شواھد
المدرستین ورجحت ما ظھر لى قوة حجته.
الدراسات السابقة:
 )1الالم المفردة في سورة البقرة ،رسالة ماجستیر إعداد
الطالب :محمد سعد محمد أحمد /جامعة الخرطوم -كلیة
التربیة 1997م.
 )2الالم المفردة ووظیفتھا النحوية والداللیة ،رسالة ماجستیر
إعداد الطالب /فائز عیسى حمزة ،جامعة النیلین سنة
1999م.
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أسرار حروف الجر في القرآن الكريم ،عبد الرؤوف
)3
أبو شقرة ،موقع العرب وصحیفة كل العرب – الناصرة
2014م.
 )4دالالت حروف الجر في القرآن الكريم دراسة لبع؛
الحروف في نماذج من اآليات القرآنیة ،رسالة ماجستیر،
نعیمة عزي ،جامعة عبد الرحمان میرة – بجاية -
الجزائر.
ما تميز به البحث عن الدراسات السابقة:
ال يكاد يخلو كتاب من كتب النحو إال وتعرض لدراسة حروف الجر،
إال أنني لم أقف على كتاب اختص بھذه الدراسة على ھذا النحو وإن
كانت ھناك مؤلفات اختصت بدراسة الحروف بعامة منھا على سبیل
المثال :كتاب معاني الحروف للرماني ،وكتاب الجنى الداني في
حروف المعاني ،للمرادي ،وكتاب رصف المباني في شرح حروف
المعاني ،للمالقي ،وكتاب معاني الحروف للزجاجي ،وكتاب الالمات:
للزجاجي ومن الدراسات الحديثة( :الحروف العاملة في القران الكريم
بین النحويین والبالغیین) وھي عبارة عن رسالة دكتوراة قدمھا
(ھاد عطیة مطر الھاللي) .وير الباح

أن حرف الجر الكاف لم

يفرد له كتابا خاصا به ،بل تم تناولھا ضمن حروف المعاني األخر ؛
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في ھذا الموضوع وجمعھا في مكان

واحد.
وتييم تقسييیم ھييذا البح ي إلييى مقدميية وفصييلین وخاتميية ،الفص يل األول:
ميييدخل نظيييري ويشيييمل :أوال :السيييیاق القرآنيييي ،وثانیيييا :حيييرف الجييير
ويشمل ثالثة مباح  ،المبح األول :تعريف الحرف لغة واصطالحا،
والمبح الثياني :حيروف الجير :تعريفھيا وأسيماؤھا وعملھيا وأقسيامھا
ووظائفھييا ،والمبح ي الثال ي  :معيياني الكيياف .والفصييل الثيياني :يشييمل:
مييدخل تطبیقييي ويتكييون ميين ثالثيية مباح ي  ،المبح ي األول :إضيياءات
عليييى الييينص "سيييورة البقيييرة" والمبحييي الثييياني :المدونييية ،والمبحييي
الثال  :االئيتالف واالخيتالف ويشيمل :االطيراد فیميا تقيدم حيرف الجير
(الكييياف)( :اطيييراد الجملييية الفعلیييية واالسيييمیة ،واطيييراد األفعيييال التيييي
تقيدمت حييرف الجيير (الكياف) فييي سييورة البقيرة) واالطييراد فیمييا د خييل
علیييه حييرف الجيير الكيياف( :اطييراد دخييول حييرف الجيير (الكيياف) علييى
(مييا) ،واطييراد دخييول حييرف الجيير الكيياف علييى (مثييل) ،واالطييراد فييي
أسلوب األمر ،واالطراد في التراكیب( :االطراد في قوليه تعيالى َ ك َميا
آ َمنَ  مرتین ،و االطراد في قوله تعالىَّ  :مثَ ُل الَّيذيينَ يُن يفقُيونَ أَ ْم َيوالَ ُھم
مييرتین) .واالخييتالف فييي معيياني حييرف الكيياف فييي اآليتييین اآلتیتييین:
سييوالً يميين ُك ْم [ البقييرة ]151:وقولييه
سي ْيلنَا فيييی ُك ْم َر ُ
(قولييه تعييالى َ ك َمييا أَ ْر َ
تعالى َ وا ْذ ُك ُروهُ َك َما َھدَا ُك ْم[ البقرة.]198:
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الفصل األول :مدخل نظري ويشمل:
أوال :السياق القرآني:
معنى السیاق لغةً واصطالحا ً السیاق في اللغة مأخوذة من مادة
(سوق) ،وتعني حدو ال َّ
شيء( ،)1ويُستوحى منه َّ
أن السیاق عبارة ع َّما
يحیط باللفظ من قرائن ودالالت تصرف الذھن عن المعنى القريب
المأنوس والمتبادر من اللفظ إلى معنى آخر يكون ھو المقصود
للمتكلمَّ ،
وأن ھذه الدالالت تكون تارة لفظیةً فتضم مع اللفظ
والمراد
ي
األول وينظر إلى مجموعھا معاً ،وتارة أخر حالیةً ومقامیةً تقتنص
من الظروف المصاحبة مع اللفظ وال يفسر بمعزل عنھا.

ثانيا :حرف الجر:
المبحث األول :معنى الحرف لغة واصطالحا:
 .1معنى الحرف في اللغة:
للحروف في اللغة معان كثیرة ،ھي :الطرف ،والشفیر ،والحيد،
والجانييب ،والناحیيية ،والكلميية ،واللھجيية ،واللغيية ،والطريقيية ،والوجييه،
والمیل أو العدول ،والناقة الضامرة أو المھزولية ،أو العظیمية ،ومسيیل
الميياء ،وآرام سييود بييبالد سييلیم .جيياء فييي الصييحاح ((حييرف كييل شييي:
128
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طرفه وشفیره وحده ،ومنه طرف الجبل ،وھو أعياله المحيدد))( .)2وفيي
لسييان العييرب(( :والحييرف فييي األصييل :الطييرف والجانييب ،وبييه سييمي
الحييرف ميين حييروف الھجيياء ...وحييرف الشيييء ناحیتييه ،وفييالن علييى
حييرف ميين أمييره .أي ناحیيية منييه))( .)3وميين ھييذا المعنييى قولييه تعييالى:
اس َمن َي ْعبُيدُ َّ
علَيى َح ْيرف [ الحيج ]11 :أي :عليى جانيب
َ و يمنَ النَّ ي
ّللاَ َ
وطييرف الييدين ،قييال ابيين كثیيير" :قييال مجاھييد وقتييادة وغیرھمييا( :علييى
حرف) :على شك ،وقال غیرھم :على طرف ،ومنه حرف الجبل؛ أي:
طرفه ،أي :دخل في الدين على طرف ،فإن وجد ما يحيب اسيتقر ،وإال
انشييمر"( )4أي انكم ي

وتقلييص .وأضييیف فييي ترتیييب القيياموس إلييى مييا

ذكيير ..." :والناقيية الضييامرة أو المھزوليية أو العظیميية ومسييیل الميياء،
سلیم"( .)5وحرف السیف حده ،وحرف الوادي شيفیره،
وآرام سود ببالد ُ
والحييرف ميين اإلبييل النجیبيية الماضييیة التييي أنضييجتھا األسييفار ،شييبھت
بحييرف السييیف فييي مضييائھا ونجائھييا ودقتھييا ،وقیييل :ھييي الضييامرة
الصييلبة ،شييبھت بحييرف الجبييل فييي شييدتھا وصييالبتھا( .)6ومثييال ذلييك
الحرف في قول الشاعر:
شـلھا َوظیف أَزَ ج الخ ْ
ُجمالیة َحرف يسنادَ ،ي ُ
س ْھ ُ
ري ُ
وق(.)7
ان َ
َط يو ي
يصييف الناقيية بييالحرف لشييدتھا وصييالبتھا ،ومنييه أيضييا قييول
الشاعر:
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َحرف أخوھا أبوھا من ُم ًھ َّجنَ ية

عمھا خالُھا قودا ُء يش ْم يلی ُل(.)8
و َ

وقد يستعمل الحرف بمعنى الكلمة ،يقيال ھيذا الحيرف ليی

مين

لسان العرب ،وقد ييراد بيه اللھجية ،أو اللغية ،أو الطريقية ،أو الوجيه(.)9
ومنيييه الحيييدي الشيييريف" :إن ھيييذا القيييرآن نيييزل عليييى سيييبعة أحيييرف
فاقرؤوا ما تیسر منه"(.)10
والحييرف -بضييم الحيياء -كييل مييا فیييه حييرارة ولييذع ،والحييرف
أيضيييا :حيييب الرشييياد( )11والفعيييل مييين الحيييرف -بفيييتح الحييياء-ييييأتي منيييه
المتعدي والالزم ،فالمتعدي نحو :حرف الشي عن وجھه يحرفه حرفا،
أي :صرفه وغیره .والالزم نحيو :حيرف عنيه يحيرف حرفيا ،أي :ميال
وعدل عنيه .أميا الفعيل مين الحيرف -بالضيم -فيال ييأتي منيه إال اليالزم:
يقال :حرف الشي يحرفه حرفا وحرافة ،إذا صار الذعا للفيم واللسيان،
ويقال :بصل حريف ،أي :فیه حرافة ( )12وأحيرف اسيتغنى بعيد فقير ،أو
عامل ،أو كد على عیاله ،أو جاز على خیر أو شير .وحيارف :قياس،
أو كافأ ،يقال حارف الجرح ،إذا قاسته ،وحيارف فالنيا :إذا عاملتيه فيي
حرفته وكافأه .ورجل محيارف :محيدود محيروم ،وھيو خيالف مبيارك.
وحرف الشئ :إذا أماله ،يقال :حيرف القليم :إذا قطعيه محرفيا ،وحيرف
الكييالم :إذا غیييره وصييرفه عيين معانیييه ،ومنييه قولييه تعييالى  :يُ َح يرفُييونَ
اضييي يع يه( المائيييدة )13:ويقيييال :انحيييرف عنيييه وتحيييرف
عييين َّم َو ي
ييم َ
ْال َك يلي َ
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واحرورف ،إذا مال وعدل عنه( )13ويقيال :احتيرف التجيارة ،إذا اتخيذھا
حرفة ،والحرفة :وسیلة الكسب من زراعة وتجارة وصيناعة وغیرھيا.
و(حييرف) المتعييدي أصييل للمحييراف ،وھييو المسييبار الييذي يقيياس بييه
الجرح(.)14

 .2معنى الحرف في االصطالح:
يطلق الحرف في االصطالح ويراد به أمران:
األول :أن يييراد بييه حييروف التھجييي ،وتسييمى حييروف المعجييم؛
ألن المعجم يرتب على أساس ترتیبھا ،وھي تسيعة وعشيرون حرفيا(.)15
وتسيييمى أيضيييا بحيييروف المبييياني ألن الكلمييية تتركيييب منھيييا ،وتتكيييون
صیغتھا منھا ،فھي أساس بنیة الكلمية ،وھيي لیسيت المقصيودة فيي ھيذا
البح  .أما تسمیة الحرف حرفا فقد علل ذلك ابن جنيي بقوليه" :سيمیت
حروف المعجم حروفا؛ وذليك أن الحيرف حيد منقطيع الصيوت وغايتيه
وطرفه؛ كحرف الجبيل ونحيوه ،ويجيوز أن تكيون سيمیت حروفيا ألنھيا
جھات للكلم ونواح ،كحروف الشئ وجھاته المحدقة به"(.)16
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الثاني :أن يراد به أحد حيروف المعياني ،وقيد عيرف بتعريفيات
كثیرة ،أدقھا تعريف بع؛ النحويین( )17له بأنه" :كلميه تيدل عليى معنيى
في غیرھا فقط" وتربط بین أجزاء الكالم وتتركيب مين حيرف أو أكثير
ميين حييروف المبيياني ،وھييي أحييد أقسييام الكييالم الثالثيية ميين اسييم وفعييل
وحرف .فقولھم" :كلمة" جن
لييی

يشمل االسم والفعل ،وبھا يعيرف أن ميا

بكلمييه ،ال يكييون إال حرفييا ،كھمييزة النقييل ،وھمييزة الوصييل ،ويييا

التصغیر ،فإن ھذه من حروف المباني؛ ولھذا أن تصدير ھيذا التعرييف
بـ(كلمة) أدق من تصديره بـ(ما) إلبھامھا( )18وقيولھم" :تيدل عليى معنيى
فييي غیرھييا" فصييل ،يحييرج بييه الفعييل وأكثيير األسييماء؛ ألن الفعييل يييدل
على معنيى فيي نفسيه ،ال فيي غیيره ،وكيذلك أكثير األسيماء( .)19وقيولھم:
"فقط" فصل ثان ،يخرج به من األسيماء ميا ييدل عليى معنيى فيي نفسيه
ومعنى في غیره ،كأسماء الشرط ،واالستفھام؛ فإن كل واحيد منھيا ييدل
مع داللته عليى معنيى فيي نفسيه-عليى معنيى فيي غیيره بسيبب تضيمنهمعنى الحيرف ،فيـ(من) فيي قوليه تعيالى :ف ًمين يً ْع ًميل مثقَيا َل ذَ َّرة خَیيرا ً
َيرهُ[الزلزلة ،]7:تدل على معنى في نفسھا وھو شخص عاقيل ،وتيدل
أيضا على معنى في غیرھا ،وھو ارتباط جمله الجيزاء بجملية الشيرط؛
لتضمنھا معنيى (إن) الشيرطیة؛ فلھيذا السيبب زييد فيي التعرييف (فقيط)
لیخرج به مثل ھذا االسم(.)20
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وأما تسمیته حرف المعنى حرفا فراجعة إلى سببین:
األول :أنيييه حيييد ميييا بيييین االسيييم والفعيييل وربييياط لھميييا .قيييال
الزجاجي" :وسمي القسم الثال حرفا؛ ألنه حد ما بيین ھيذين القسيمین،
وربيياط لھمييا ،والحييرف حييد الشييئ ،فكأنييه لوصييله بييین ھييذين كييالحرف
التي تلي ما ھو متصل به"(.)21
الثيياني :أنييه طييرف لمييا معنيياه يظھييره عنييده ميين األسييماء التييي
يدخل علیھا .قال العكبري" :وسمي القسم الثال حرفا؛ ألنه حرف كيل
شييئ طرفييه ،واألدوات بھييذه المنزليية؛ ألن معانیھييا فييي غیرھييا ،فھييي
طرف لما معناھيا فیيه"( .)22ويسيمى ھيذا حيرف المعنيى؛ ألنيه ييدل عليى
معنى ،ولكن ھذا المعنى في غیره ،ال في نفسه ،كما سبق ذكيره؛ ولھيذا
فييإن دالليية الحييرف علييى معنييى فييي غیييره متوقفيية علييى اقترانييه بغیييره،
بخالف االسم والفعل ،فإن داللة كل واحد منھا على معناه غیير متوقفية
علييى اقترانييه بغیييره ،فييإن قلييت مييثال( :الكتيياب) فھييم ميين (أل) تعريييف
االسم الذي بعدھا .ولو قلت(أل) مفردة ،ليم يفھيم منھيا معنيى ،وإذا قليت
(لم يقرأ محمد كتاب) ،فھم من (ليم) نفيي القيراءة عين محميد ،وإذا قليت
(لم) مفردة ،لم يفھم منھا معنى ،وكذلك حرف الجر ،فإنه ال يفیيد معنيى
حتييى يضيياف إلييى مييا بعييده ،وھكييذا سييائر حييروف المعيياني( )23ويسييمى
النحياة حيروف المعياني أحیانيا بييأدوات اليربط؛ وذليك أن الكلمية إمييا أن
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تييدل علييى ذات ،وإمييا أن تييدل علييى معنييى مجييرد (أي :حييد ) وإمييا أن
تربط بین الذات والمعنى المجرد منھا فإن دلت على الذات فھي االسم،
وإن دلت على المعنيى المجيرد مين اليذات مين الفعيل ،وإن ربطيت بيین
الذات والمعنى ،أو بین الذاتین ،أو بین المعنیین فھي الحرف(.)24
وتنقسم حروف المعاني من حی االختصاص وعدمه إلى ثالثة أقسام:
األول :مختص باالسم ،كأحرف الجر ،وإن وأخواتھا.
الثيياني :مخييتص بالفعييل ،كييأحرف الجييزم ،وأحييرف النصييب،
والسین ،وسوف ،وقد .الثال  :مشترك بین االسم و الفعل ،مثيل (ميا) و
(إن) وأخواتھا المكفوفة عن الفعل ،وحروف العطف.
وتنقسم من حی العمل وعدمه إلى ثالثة أقسام:
األول ما يعمل ،وھذا على أربعة أنواع:
النييوع األول :يعمييل رفعييا ونصييبا معييا فييي األسييماء ،مثييل( :مييا)
الحجازية ،و(ال) النافیة ،أو نصبا ورفعا معا ،مثل (إن) وأخواتھا.
النوع الثاني :يعمل الجر في األسماء ،وھو حرف الجر.
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النوع الثالي  :يعميل النصيب فيي األفعيال ،وھيو حيرف النصيب
للفعل المضيارع النيوع الرابيع :يعميل الجيزم فيي األفعيال ،وھيو حيرف
الجزم للفعل المضارع.
الثيياني :مييا يجييوز أن يكييون عييامالً وغیيير عامييل ،ومنييه الييالم،
والواو ،و(ال).
الثالييي  :ميييا ال يعميييل ،ويسيييمى المھميييل ،مثيييل الھميييزة( ،وأل)،
والفاء ،و(أال) ،واو ،والواو ،والسین ،و(سوف) ،و(قد) ،وما إلى ذلك.
وتنقسم من حی الداللة على ثالثة أقسام(:)25
األول :مييا يييدل علييى معنييى فیمييا يييدخل علیييه ،وذلييك فييي ثالثيية
مواضع:
أ -أن يدخل على االسم ،نحو( :الرجيل) ،فيـ(أل) أفيادت معنيى
التعريييف فييي االسييم ،ونحييو (سييافر ميين الفلبييین إلييى لیبیييا)
فييـ(من) أفييادت ابتييداء السييفر ميين الفلبييین ،و(إلييى) أفييادت
انتھاءه إلى لیبیا.
ب -أن ييييدخل عليييى الفعيييل ،مثيييل (قيييد) فيييي نحيييو( :قيييد أفليييح
المجتھييدون) فقييد أفييادت (قييد) تقريييب الحييد الماضييي ميين
الحاضييير ،ومثيييل (سيييوف) فيييي نحيييو( :سيييوف ييييأتي ييييوم
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الحساب) ،فقد أفادت (سوف) تخلیص الفعل لالسيتقبال بعيد
أن كان شائعا في الحال واالستقبال.
ج -أن يدخل على الكالم التيام ،مثيل ھميزة االسيتفھام فيي نحيو:
(أتخلد في الدنیا؟) فقيد أحيدثت الھميزة معنيى االسيتفھام فيي
الكالم التام ،بعد أن كان خبرا.

الثاني :ما يدل على تعلیق لفظ بلفظ آخير وربطيه بيه ،ويكيون فيي ثالثية
مواضع:
أ -أن تدخل لربط اسم باسم آخير ،نحيو قوليه تعيالىَ  :وأ َ يطیعُيواْ
سو َل [آل عمران ]132 :وربط فعل بفعيل ،نحيو قوليه تعيالى:
الر ُ
ّللاَ َو َّ
اط ُل [اإلسراء]81 :
َ جاء ْال َحق َوزَ ھَقَ ْال َب ي

ب -أن يدخل لربط فعل باسم ،نحو( :وصل اإلنسان إلى القمير
بفضييل العلييم) ،فقييد ربطييت (إلييى) الحييد -وھييو وصييل -باالسييم الييذي
بعدھا ،وأوصلته إلیه ،وھذا معنى التعدية.
ج -أن يدخل لربط جملية بجملية أخير  ،كــــــيـ (إن) فيي قوليه
صي ُيروا َّ
صي ْير ُك ْم( محمييد ،)7 :وكييان األصييل قبييل
ّللاَ يَن ُ
تعييالى  :يإن تَن ُ
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دخييول (إن) :تنصييرون ﷲ ينصييركم ،ولييی

بييین الجملتييین اتصييال وال

تعليييق ،فلميييا دخليييت (إن) علقيييت إحيييد الجملتيييین بييياألخر  ،وجعليييت
األولى شرطا ،والثانیة جزا ًء(.)26
الثال  :ما يدل على تأكید معنى الجملة ،وھو أن ييدخل الحيرف
في الكالم زائداً؛ ألن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة كلھا ،وتفید ميا
يفید تكرارھا دون الحرف الزائد ،مثل الباء في قوله تعالى َ و َكفَى يباللي
ش يھیدا ً(النساء ،)166:قال الزجاجي" :معناه :وكفى ﷲ شيھیدا ،والبياء
َ
دخلت مؤكده ،المعنى :اكتفوا باهلل في شھادة".

المبحث الثاني:
 .1تعريف حروف الجر وعددها:
جاء عند ابن الحاجب()27؛ تعريف حروف الجر بقوله" :حيروف
الجيير :مييا وضييع لإلفضيياء بفعييل أو شييبھه أو معنيياه إلييى مييا يلیييه"(،)28
وشرح الرضيي( )29ھيذا التعرييف بيأن الميراد بيـ (اإلفضياء) :الوصيول؛
أي :إليصييال الفعييل إلييى االسييم ،وھييو تعديتييه إلیييه؛ لیكييون ھييذا االسييم
المجييرور بييه مفعييوالً بييه لييذلك الفعييل ،فیكييون منصييوب المحييل ،وأن
المييراد بشييبه الفعييل :اسييم الفاعييل ،واسييم المفعييول ،والصييفة المشييبھة،
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والمصييدر ،وأن المييراد بمعنييى الفعييل :الظييرف و الجييار والمجييرور،
ومثييل لھييذا األخیيير بنحييو( زيييد عنييدك أو فييي الييدار إلكرامييك ) ،فقييال:
((فالالم فيي إلكراميك يعيدي الظيرف إلكراميك؛ وھيو فيي الحقیقية معيد
للفعل المقدر ،أو لشبھه؛ وذلك ألن التقدير :زيد أسيتقر أو مسيتقر ،لكين
لمييا سييد الظييرف مقييام الفعييل أو شييبھه ،جيياز أن يقييال :إن الجييار معييد
للظييرف ،وكييذا فييي (يييا زيييد) ،فييإن (يييا) ،قييائم مقييام أنييادي))( ،)30وھييذا
التعريف يبین حروف الجر من ناحیة وظیفتھا المعنويية ،دون وظیفتھيا
اللفظیيية ،وھييي جيير أخيير االسييم الييذي بعييدھا؛ ولھييذا ينطبييق فقييط علييى
حروف الجر األصلیة؛ ألنھا تقيوم بإفضياء الفعيل أو ميا فيي حكميه إليى
االسم ،وال ينطبق على حرف الجر الزائد( )31والشبیھة بالزائيدة()32؛ ألنھيا
تقومان فقط بجير االسيم .ولھيذا فياألولى أن تعيرف حيروف الجير بأنھيا
((كل حرف يجر االسم الذي بعده بنفسه)) ،وھيذا ينطبيق عليى حيروف
الجر األصلیة ،والزائدة ،الشبیھة بالزائدة.
وأميا عيدد حييروف الجير فقيد اختلييف النحوييون فیيه ،فسييیبويه

()33

ذكر ثمانیة عشر حرفا ،وھي( :إلى) والباء ،والتاء و (حاشا) و (حتى)
و(خال) و (رب) و (على) و (عن) و (في) والكـاف و (كي) و (اليالم)
و (ليييوال) و (ميييذ) و (منيييذ) و (مييين) و(اليييواو)( .)34وليييم ييييذكر (عيييدا) و
(متى) و (لعل).
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وجاء في العواميل المائية النحويية ((وھيي سيبعة عشير حرفيا))( ،)35وليم
يعييد (كييي) ،و (لعييل) ،و (لييوال) ،و (متييى) ميين حييرف الجيير .وعييدھا
الزمخشري( )36ثمانیية عشير حرفيا ،وليم يعيد (لعيل) و (ليوال) ،و (متيى)
مين حييروف الجير( .)37وذكيير ابين الحاجييب ثمانیية عشيير حرفيا ً أيضيا ً()38؛
ولكنييه عييد منھييا واو (رب) ،لييم يعييد منھييا (كييي) ،و (لعييل) و (لييوال) و
(متى).
وذكر ابن مالك( )39في األلفیة عشرين حرفا ً قائالً:
ھاك حروف الجر وھي" :من ،إليى ،حتيى ،خيال ،حاشيا ،عيدا،
في ،عن ،على ،مذ ،منذ ،رب ،الالم ،كي ،واو وتيا والكياف ،والبياء ،و
لعييل ،ومتيييى"( )40وأضييياف إلیھييا فيييي شيييرح الكافیيية الشيييافیة( )41وشيييرح
التسھیل(( )42لوال) االمتناعیة.
وذكر أبو حیان( )43في ارتشاف الضرب ثمانیة وعشرين حرفياً،
مقَّسييما ً إياھييا إلييى أحادييية وثنائی ية وثالثی ية ورباعی ية ،فاألحادييية ثمانیيية،
ھييي :البيياء ،والييالم ،والكيياف ،والتيياء ،والييواو ،و (م) ،وھمييزة القطييع،
وھمزة االستفھام ،والثنائیة ستة أحرف ،ھي( :من) ،و (في) ،و(عين)،
و (مييع) ،و (ھييا) ،و(كييي) ،والثالثیيية ثمانیيية أحييرف ،وھييي) :إلييى )،
و(عليييى) ،و(رب) ،و(منيييذ) ،و(خيييال) ،و(عيييدا) ،و(متيييى) ،و(بليييه )،
والرباعیة خمسة أحرف ،ھي( :أيمن) ،و (حتيى) ،و(حاشيا) ،و(لعيل)،
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و(ليييوال) .وأخيييرج مييين حيييروف الجييير الثنائیييية (ميييع) ،ومييين الرباعیييية
(أيميين) ،إذ ر ُجييح كونھمييا اسييمین( .)44فأصييبح عييدد حييروف الجيير عنييده
سييتة وعشييرين حرفييا غیيير أن المشييھور ميين حييروف الجيير عشييرون
حرفاً ،كما ذكره ابن مالك في األلفیة.
 .2عمل حروف الجر وأسمائھا:
عمل حروف الجر ھو جر آخر االسم الذي يتبعه مباشرةً ،جيرا ً
الزمييياً ،ظييياھرا ً أو مقيييدرا ً أو محلیيييا ً ،فالظييياھر كاليييذي فيييي األسيييماء
ض
س ي َماوا ي
المجييرورة فييي قولييه تعييالى  :ي َّللي مييا فيييي ال َّ
ت َو َمييا فيييي األ َ ْر ي
{البقرة .}284 :والمقدر كالذي فيي (فتيى) فيي قيولھم(( :ميا مين فتيى
يجتھد في طلب العلم إال ويكون اجتھاده نجاحا ً))( )45والمحلى كالذي فيي
األسماء المبینة في قيولھم(( :ال أتيألم ممين يسيعى بالوقیعية بيین النياس،
قيييدر تيييألمي مييين اليييذين يعرفونيييه ،وھيييم -إليييى ذليييك -يسيييتجیبون لميييا
يقييول )46())....أمييا السييبب فييي كييون ھييذه الحييروف عامليية ،فراجييع إلييى
أميرين ،أحييدھما :أنھيا مختصيية باألسيماء؛ ((ألن الغييرض منھيا إيصييال
الفعييل القاصيير عيين الوصييول إلييى مييا يقتضييیه ،والفعييل ال يقتضييي إال
االسييم))( ،)47واآلخيير :أنھييا لييم تتنييزل منزليية الجييزء ممييا اختصييت بييه

()48

والحرف إذا اختص بالدخول على شيء معین ،فمن حقيه أن يعميل فیيه
العمل الخاص به ،والجر ھو اإلعراب الخاص باألسماء()49؛ إذ لين تجيد
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فعيييال مجيييرورا وال حرفيييا مجيييرورا .وھيييذا يشيييیر إليييى أن عميييل ھيييذه
الحروف ،إنميا جياء عليى ميا ھيو األصيل فیيه؛ ليذلك ال يسيأل عين علية
عملھييا الجيير ،وإن الييذي يسييتوجب السييؤال أو التسيياؤل ،إنمييا ھييو مجييي
الشيء على غیر أصله؛ ألنه يعد حینئيذ غريبيا .يقيول ياسيین العینيي(:)50
((وعملھا الجر على األصيل مين كيون ميا اخيتص بقبیيل حقيه أن يعميل
العمل الخاص بذلك القبیل ،فال حاجة لقول السيیوطي ( )51فيي الھميع :ليم
تعمل رفعا؛ ألنه إعراب العمد ،ومدخولھا فضلة ،وال نصبا؛ ألن محيل
مدخولھا نصب ،بدلیل الرجوع إلیه ،ولو نصب الحتمل أنه بالفعيل))

()52

وعلى الرغم من أن عمل ھذه الحيروف قيد جياء عليى أصيله ،وال يثیير
التساؤل فإن بع؛ النحويین حياولوا تعلیيل كيون ھيذه الحيروف جيارة،
مثيل األنبياري (ت577ھـييـ)( ،)53والعكبيري (ت616ھـييـ)( )54وابين يعييی
(ت643ھـ)( ،)55والسیوطي (ت911ھـ) وغیرھم .أما األنباري فقد جياء
بتعلیلييین :أحييدھما :أن ھييذه الحييروف إنمييا عملييت الجيير؛ ألن إعييراب
األسماء رفع ونصب وجير ،فلميا سيبق االبتيداء إليى الرفيع فيي المبتيدأ،
والفعل إليى الرفيع فيي الفاعيل ،وإليى النصيب فيي المفعيول ،ليم يبيق إال
الجيير؛ فلھييذا وجييب أن تعمييل الجيير .واآلخيير -:وھييو األجييود عنييده ميين
األول -وھو أن ھذه الحروف ،إنما عمليت الجير؛ ألنھيا تقيع وسيطا ً بيین
االسم والفعل ،والجر وقع وسطا بین الرفع والنصب ،فيأعطى األوسيط
األوسط( )56أما العكبري فقال(( :وإنما عمليت الجير دون غیيره ألميرين:
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أحدھما أن الفعل عمل الرفع والنصب ،فلم يبق للحرف ما ينفيرد بيه إال
الجر ،والثاني أن الحيرف واسيطة بيین الفعيل وبيین ميا يقتضيیه ،فجعيل
عمله وسيطاً ،والجير مين الیياء ،وھيي مين حيروف وسيط الفيم ،بخيالف
الرفع ،فإنه من الضم ،والضم من الواو ،والواو من الشيفتین ،وبخيالف
النصب ،فإنه من األلف و األلف من أقصى الحليق))( ،)57واليذي يالحيظ
أن ھييذا التعلیييل يكيياد يكييون التعلیييل األول نفسييه ،وأقييل مييا يقييال إن ھييذا
التعلیل متأثر بالتعلیل أألول ،وأضياف بعي؛ الشيرح لمضيمونه ،اللھيم
إال إذا كان مصدرھما واحدا.
وأما ابن يعی

فقد حاول ھو أيضا أن يعلل كون ھيذه الحيروف

جارة ،بأن العرب أرادوا الفصل بین الفعل الواصل بنفسه ،وبین الفعيل
الواصل لغیره؛ وذلك لیمتاز السبب األقو عن السيبب األضيعف؛ أي:
لیفرقوا بین الفعيل المتعيدي والفعيل اليالزم ،فيي أن المتعيدي يصيل إليى
المفعول مباشرة فیعمل فیه النصب ،وأن اليالزم ال يصيل إليى المفعيول
إال بواسطة حرف من حروف الجر؛ وذليك لضيعفه عين الوصيول إليى
المفعول ،وجعلوا لفيظ ميا بعيد ھيذه الحيروف مجيرورا لیخيالف لفيظ ميا
بعد المتعدي( )58وھذا التعلیل له مين القيوة والرجاحية نصيیب؛ إذ ينطبيق
علييى كثیيير ميين األفعييال؛ ولكيين حييروف الجيير ال تقييدم دلييیالً كافیيا ً علييى
التفريق بین الفعل المتعدي والفعيل اليالزم؛ إذ إن ھنياك أفعياال تسيتعمل
متعديييه حین يا ً وغیيير متعديييه حین يا ً آخيير ،مثييل :دخييل ،وجيياء ،ووصييل،
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وشييكر ،ونصييح ،وعلييم ...والجييدير باإلشييارة ھنييا أن النحييويین متفقييون
علييى أن العليية فييي كييون ھييذه الحييروف عاملييه ،ھييي كونھييا مختصيية
باألسماء؛ ولكنھم اختلفوا في تعلیل كونھا جارة .ولعل أصح ما قیل فيي
ذلك ما بینه المرادي( .)59وھو يتحد عن أقسام الحروف الثالثية ،وھيي
المخييتص باالسييم ،والمخييتص بالفعييل ،والمشييترك بييین االسييم والفعييل،
وقال" :فأما المختص باالسم فال يخلو من أن يتنزل منيه منيزل الجيزء،
أوال ،فييإن تنييزل منييزل الجييزء لييم يعمييل ،كييالم التعريييف ،إن لييم يتنييزل
منزلة الجزء فحقه أن يعمل؛ ألن ميا الزم شيیئا ،وليم يكين كيالجزء منيه
أثييير فیييييه غالبييييا ً ،وإذا عمييييل فأصييييله أن يعمييييل الجيييير؛ ألنييييه كالعمييييل
المخصوص باالسم ،وال يعمل الرفع والنصب إال لشبھھا بميا يعملھميا،
كـ (إن) وأخواتھا ،فإنھا نصبت االسم ورفعت الخبر؛ لشيبھھا بالفعيل...
ولوال شبه الفعل لكان حقھا أن تجير؛ ألنيه األصيل ،وقيد جيروا بيـ(لعل)
في لغية منبھيه عليى األصيل( ")60ويفھيم مميا أورده الميرادي أن للحيرف
ثالثة شروط في العمل:
األول :أن يكون مختصا ً بالدخول على االسم و الفعل.
الثاني :أن يتنزل منزلة الجزء مما اختص به من اسم أو فعل.
الثاليي  :أن يعمييل العمييل الخييياص بمييا اخييتص بييه فيييالمختص
باالسيم يعمييل العميل الخيياص بييه ،وھيو الجيير ،والمخيتص بالفعييل يعمييل
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العمييل الخيياص بييه ،وھييو الجييزم ،وال ينكسيير ھييذا األصييل ،إال لشييبه
الحييرف بالفعييل فييي وجييه ميين أوجييه الشييبه بینھمييا .وھييذا يشييیر إلييى أن
حروف الجر إنما عملت الجير فيي االسيم؛ ألن الجير خياص بيه ،وبھيذا
أر أن ھذا التعلیيل أصيح ميا قیيل فيي ھيذا الموضيوع؛ ألنيه يعبير عين
أصالة حروف الجر في العمل على الجر الخاص باالسم؛ ألن ميا تفیيده
من معنى ال يكون إال في االسم.
الجر:
 .3أقسام حروف
ّ
لحروف الجر تقسیمات كثیرة؛ وذلك باعتبارات مختلفية أھمھيا:
تقسیمات من حی استعمالھا وغیرھا ،وتقسیمھا من حیي االسيم اليذي
تجره ،وتقسیمھا من حی كثرة استعمالھا في الجر وقلته.
فتنقسم حروف الجر من حیي اسيتعمالھا أصيلیة وغیير أصيلیة
إلييييى ثالثيييية أقسييييام :األول :حييييروف الجيييير ال تسييييتعمل إال أصييييلیة أو
شييبھھا( ،)61وھييي التييي تييؤدي معنييى فرعیييا جديييدا فييي الجمليية ،وتوصييل
عاملھا إلى مجرورھا؛ ألنھا رابطة بینھما .ويشمل ھذا القسيم الحيروف
التالیة( :إلى) و(في) و(عن) و(على) و(مذ) و(كيي) و(اليواو) و(التياء)
و(متى) .وحرف الجر األصلي ال بد له من متعلق به ،وھذا المتعلق بيه
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ھو العامل فیه ،وھو في الغالب يكيون فعيال ،وقيد يكيون مشيتقا ،أو اسيم
فعل ،أو اسما جامدا مؤوال بمشتق.
الثيياني :حييروف جيير قييد تسييتعمل زائييدة زيييادة محضيية( ،)62وھييي
التي ال تحميل معنيى جدييدا فيي الجملية ،وإنميا ييؤتي بھيا لتأكیيد المعنيى
العام في الجملة كلھا ،وھي( :من) والباء والالم والكياف ،وتيأتي (مين)
ييل يمي ْ
صيييلة فيييي نحيييو قوليييه تعيييالىَ  :ھي ْ
يير َّ
يين َخيييا يلق َ
يير ُزقُ ُكم 
ّللاي َيي ْ
غ ْیي ُ
شييييي يھیدا
[فيييياطر ]3:والبيييياء فيييييي نحييييو قولييييه تعيييييالىَ  :كفَييييى يبيييياللي َ
[الرعد .]43:والالم في نحيو قوليه تعيالىَ  :ييا أَي َھيا ْال َمي ُ أ َ ْفتُيونيي فييي
اي يإن ُكنت ُ ْم يللرؤْ يَا تَ ْعب ُُرونَ [يوسيف ،]43:والكياف فيي نحيو قوليه
ُرؤْ يَ َ
ييیر[الشييور _]11
ييو ال َّ
س ي
ص ُ
ييم ُع البَ ي
تعييالى :لَييی َ َك يمثْ يلييهَ ،شَيي ْيء َو ُھ َ

والحرف الزائيد مين حیي اإلعيراب يقيال عنيه ميع حيرف مين حيروف
القرآن الكريم صله تأدبا ً مع كتياب ﷲ تعيالى .وھيذه الحيروف ال تتعليق
مع مجرورھا بشيء؛ ولھذا كانت زيادتھا محضة؛ ألن الجملة ال تتيأثر
بحييذفھا ،واالسييم المجييرور بھييا يكييون مجييرورا ً لفظييا فييي محييل رفييع أو
نصييب ،أو جيير ،علييى حسييب مقتضييى العامييل  .والثال ي  :حييروف جيير
شييبیھه بالزائييدة؛ وھييي التييي تجيير االسييم بعييدھا لفظ ياً ،ولييه محييل ميين
اإلعراب ،حسب مقتضى العامل ،وتفید معنيى جدييدا ً مسيتقالً ،ال معنيى
فرعی يا ً مكمييال لمعنييى الجمليية( .)63ويشييمل ھييذا القسييم ميين حييروف الجيير
الحيييروف اآلتیييية ،ھيييي(:رب) و(لعيييل) و(خيييال) و(عيييدا) و(حاشيييا)
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و(ليييوال) ،إذا ولیھيييا ضيييمیر متصيييل .وھيييذه الحيييروف ال تحتييياج ميييع
مجرورھييا إلييى شيييء تتعلييق بييه؛ ولھييذا شييبھت بحييروف الجيير الزائييدة؛
غیيير أنھييا ال يمكيين االسييتغناء عنھييا لفظييا وال معنييى؛ ولھييذا تعييد شييبیھه
بحروف الجر األصلیة.
أوجه االشتراك واالختالف بین ھذه األقسام:
تشترك حروف الجر الزائدة مع حروف الجر األصلیة فيي أمير
واحد ،وھو جر االسم بعدھا ،وتختلفان في ثالثة أمور(:)65
 -1أن حرف الجر األصلي البد أن يأتي بمعنى فرعي جديد ليم
يكن في الجملة قبل دخوله فیھا ،بخالف حرف الجر الزائد فإنه ال يأتي
بمعنى جديد وإنما يؤكد المعنى العيام اليذي تتضيمنه الجملية قبيل دخوليه
فیھا.
 -2أن حرف الجر األصلي البد أن يتعليق ميع مجيروره بعاميل
محتيياج إلیھمييا فييي تكمليية معنيياه وتقییييده ،أمييا حييرف الجيير الزائييد مييع
مجروره فال يتعلقان بشيء.
 -3أن حييرف الجيير األصييلي يجيير االسييم بعييده لفظ ياً ،دون أن
يكون لھذا االسم محل آخر من اإلعيراب ،أميا حيرف الجير الزائيد فإنيه
يجيير االسييم بعييده لفظيا ً ولكيين ال أن يكييون لييه محييل ميين اإلعييراب ،وإذا
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جياء تيابع لھييذا االسيم المجييرور بيه جياز فیييه أميران :إمييا الجير مراعيياة
اللفييظ المتبييوع ،وإمييا حركيية أخيير يراعييى فیھييا محييل المتبييوع ميين
اإلعراب .أما حروف الجر الشبیھة بالزائد ،فتشترك مع حيروف الجير
األصلیة في أمرين ھما :جر االسيم بعيدھا ،وإفيادة الجملية معنيى جدييدا ً
ويكون ھذا المعنى الجديد مع حرف الجر األصلي فرعیا ً مكمالً لمعنيى
الجملة ،ويكون حرف الجير الشيبیه بالزائيد مسيتقالً ال فرعياً ،وتختلفيان
في أمرين (:)66
أ -أن حرف الجر الشيبیھة بالزائيد ،ال يحتياج ميع مجيروره
إلى شيء يتعلق به ،كما سبق ذكره بخالف حيرف الجير
األصلي ،فإنه يحتاج مع مجرورة إلى ما يتعلق به.
ب-

أن مجرور حرف الجر الشبیھة بالزائد له محيل

ميين اإلعييراب حسييب مقتضييى العامييل ،بخييالف حييرف
الجر األصلي؛ فإن مجرورة ال يكيون ليه محيل آخير مين
اإلعييراب .وتشييترك حييروف الجيير الشييبیه بالزائييد مييع
حروف الجر الزائدة في ثالثة أمور:
 جر االسم بعدھما لفظا ً. استحقاق االسم المجرور بھا محالً مين اإلعيراب ،فيوق إعرابيهاللفظي.
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 عدم حاجتھا مع مجرورھما إلي شيء يتعلقان به .وتختلفيان فييأمر واحد ،وھو أن حرف الجر الشبیه بالزائد تأتي بمعنى جدييد
مسييتقل ،بحييالف حييروف الجيير الزائييد؛ فإنھييا يييؤتي بھييا التأكیييد
معنييى الجمليية العييام وتقويتييه .وتنقسييم حييروف الجيير ميين حی ي
االسم الذي تجره إلى ثالثة أقسام:
األول :ما ال تجر إال األسماء الظاھرة ،ويشمل عشرة أحيرف،
ھي( :ميذ) و(منيذ) و(حتيى) والكياف ،واليواو ،والتياء ،و(رب) و(كيي)
و(لعل) و(متى).
الثيياني :مييا يجيير األسييماء الظيياھرة والمضييمرة ،ويشييمل عشييرة
أحرف ،ھي( :من) و(إليى) و(خيال) و(عيدا) و(حاشيا) و(فيي) و(عين)
و(على) و(الالم) و(الباء).
 .4وظائف حروف الجر:
لحروف الجر وظیفتان أساسیتان :ھميا وظیفية لفظیية ،ووظیفية
معنوية (داللیة) .أما وظیفتھا اللفظیة فھي جرھيا ميدخلھا مين األسيماء،
جرا ً الزماً ،ظاھراً ،أو مقدراً ،أومحلیا ً .وأميا وظیفتھيا الداللیية فھيي ميا
تؤديه من معيان ودالالت فيي الجميل التيي تكيون فیھيا وقبيل البحي فيي
وظیفتھييا الداللیيية ،نعييرض أوالً الوظييائف التييي تقييوم بھييا المفعييوالت
الخمسيية؛ ألن الجييار مييع مجييرورة قييد يقييوم مقييام أحييد ھييذه المفعييوالت
148
30

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

الكاف الجارة وأثرها يف السياق القرآين «سورة البقرة» أمنوذجا

الخمسة،؛ وبذلك سیتضح لنا كیف تقيوم حيروف الجير بيبع؛ وظائفھيا
الداللیة في الكالم ،فأقول:
أ -المفعول المطلق يؤكد الفعل ،أو يبین نوعه ،أو عدد مراته،
أو ينوب عنه.
ب -المفعول به يبین الجھة التي وقع علیھا الفعيل ،أو ميا يشيبھه
مما يجعل معنى للحد .
ج -المفعول ألجله يبین سبب حدو الفعل.
د -المفعول معه يبین الجھية التيي جير علیھيا الفعيل مصياحبا
لھا.
ه -المفعول فیه يبین الزمان أو المكان الذي حد فیه الفعل.
وال تؤدي ھيذه المفعيوالت الخمسية وظائفھيا ھيذه إال إذا تحققيت
لكل واحد منھا شروط معینة ،فالمفعول المطلق يجب أن يكون مصيدرا ً
ميين لفييظ فعلييه ،أو مييا ينييوب عنييه ،والمفعييول بييه يجييب أن يكييون فعلييه
متعدياً ،والمفعول ألجله يجب أن يكون مصدرا ً قلبیا ً مشياركا ً لفعليه فيي
الزمن والفاعل ،والمفعول معه يجب أن تكون (الواو) التي قبليه بمعنيى
(مييع) ،أي :واو المعیيية ،والمفعييول فیييه يجييب أن يكييون ظرف يا ً مبھم يا ً

()67

وإذا أخييذنا لفييظ (المكتبيية) مثيياالً ،ونريييد منھييا أن تقييدم لفعييل مييا إحييد
الوظائف السابقة ،ولكين ليی

فیھيا شيرطھا الواجيب تيوفره؛ وذليك ألن

الفعل الذي قبلھا ميثال ھيو (جلي ) ،وھيو الزم ال يتعيد بنفسيه ،فكیيف
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تقييدم تلييك الكلميية وظیفتھييا لھييذا الفعييل الييالزم ،واللغيية العربیيية تييأبى أن
تقييول( :جلسييت المكتبيية)؟ إنييه لييی

ھنيياك وسييیلة للتعبیيير الصييحیح عيين

ذلك المعنيى إال بواسيطة حيرف الجير األصيلي (فيي)؛ ألن مين معانیھيا
األساسیة الظرفیية وبھيذا تقيول( :جلسيت فيي المكتبية) .وكلمية (السيھم)
مييثالً ،ال يمكيين اسييتعمالھا مفعييوال مطلق يا ً مبین يا ً للنييوع أو الھیئيية؛ ألنھييا
لیست مصدرا ً وال واحدا ً مما ينيوب عين المصيدر ،وميع ذليك يمكين أن
تؤدي وظیفة المفعول المطلق ،إذا أدخليت علیھيا حيرف الجير األصيلي
(الكيياف) التييي تفیييد التشييبیه ،فتقييول) :انطلقييت الطييائرة كالسييھم) وكلميية
(الھرة) ،ال يمكن نصبھا مؤديه وظیفية المفعيول ألجليه ،التيي ھيي بیيان
سبب وقوع الفعل؛ ألنھا لیست مصدرا ً قلبیاً ،ومع ھذا يمكن أن تجعلھيا
سببا ً لوقوع الحد  ،إذا جررتھا بحيرف الجير األصيلي (فيي) التيي مين
معانیھييا بیييان السييبب ،كمييا فييي قييول النبييي ﷺ" :دخلييت امييرأة النييار فييي
ھرة ربطتھا فلم تطعمھيا وليم تيدعھا تأكيل مين خشيا

األرض"( .)68أي

بسبب ھرة ھذه إذا أھم وظیفة من وظائف حيروف الجير الداللیية ،إنھيا
وسیلتنا للتعبیر الصحیح عين وظیفية مين وظيائف المفعيوالت الخمسية،
حييین ال تتحقييق الشييروط المطلوبيية لتصييبھا ،فكييل اسييم ال يمكيين نصييبه،
يجييوز أن يجيير بحييرف الجيير المناسييب ،لیصييیر واحييدا ميين المفعييوالت
الخمسة.

150
32

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

الكاف الجارة وأثرها يف السياق القرآين «سورة البقرة» أمنوذجا

المبحث الثالث :معاني الكاف:
الكاف حرف جر يأتي لمعان أشھرھا ما يأتي:
 -1التشبیه ،وھيو األصيل فیھيا ،وأكثير معانیھيا تيداوال .وتيدخل
غالبا على المشبه به ،وھو نوعيان( :)69حسيي ،نحيو قوليه تعيالىَ  :خلَيقَ
صيال َك ْالفَ َّخيار[اليرحمن ]14:ومعنيوي ،نحيو (اليذكاء
اإلن َ
ص ْل َ
سانَ يمن َ
ْي
كالكھرباء ،كالھما ال يدرك إال بآثاره).
 -2التعلیييل ،أثبتييه بعيي؛ النحيياة ،كييابن مالييك( )70عيين األخف ي ،
والمييرادي( ،)71وابيين ھشييام( ،)72والسييیوطي( ،)73واألشييموني( ،)74وقييال ابيين
ھشام" :وقید بعضھم جوازه بأن تكون الكياف مكفوفية بـيـ(ما) ،كحكايية
سیبويه ،كما أنه ال يعليم فتجياوز ﷲ عنيه" ،والحيق جيوازه فيي المجيرد
من (ما) نحوَ  :و ْي َكأَنَّهُ َال يُ ْف يل ُح ْال َكيا يف ُرونَ [ القصيص ]82:أي :أعجيب
لعدم فالحھم ،وفي المقرونة بـــ(ما) الزائيدة ،كميا فيي المثيال ،وبـيـ(ما)
سيييلنَا فييييی ُكم[ البقيييرة ]151 :اآليييية ،قيييال
المصيييدرية ،نحيييوَ :ك َميييآ أ َ َر َ
األخف " :أي ألجل إرسالي فیكم رسوال مينكم فياذكروني". .يعنيي ھيذا
أن الكيياف تيييأتي لتعلیيييل ،سيييواء كانييت مكفوفييية بـيييـ(ما) معنيييى التعلیيييل
الزائييدة ،أم المصييدرية ،أم غیيير مكفوفيية ،خالف يا ً لميين قیًييد جييوازه بييأن
تكون الكاف مكفوفة بــــــ(ما) وھو ابين ماليك ومين وافقيه؛ ألنيه يقيول:
"وتحد (ما) الكافة في الكاف معنى التعلیيل ،كقوليه تعيالىَ  :وأَحسيين
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سيينَ َّ
يك[القصييص .)75("]77:وأمييا الكييـاف غیيير المكييـفوفة
ّللاُ إيلَیي َ
َك َمييآ أَح َ
فال تكاد تفید ھذا المعنى.
_3االسييييتعالء ،أي :موافقيييية (علييييى) ،ذكييييره الھييييروي( )76عيييين
األخف  ،وذكره ابن مالك( )77عن الفراء ،وذكره المرادي وابين ھشيام

()78

والكوفیین .ومثل لھا الھروي بقوله تعالى :فَاسيت ً يقم كــيـ َ َمآ

عن األخف
رت[ ھود ]112:أي على ما أميرت ،وكيذلك نحيو( :دعيه كميا ھيو)
أ ُ يم َ
أي دعه على الذي ھو فیه( )79ومثل لھا ابن مالك والميرادي وابين ھشيام
بقول بعضھم -وقد قیل له :كیف أصبحت؟(( :-كخیر)) أي :على خیير.
وقولھم(( :كن كما أنت)) أي :على ما أنت علیه .فالكاف بمعنى (على)
و(ما) موصولة ،وأنت مبتدأ حذف خبره .وله توجیھات أخر (.)80
 -4التوكید ،وتفیده الكاف إذا جاءت زائدة ،كما سبق بیانه.
تلييك أشييھر معيياني الكيياف ،وھنيياك معنیييان لھييا لييم يكونييا فييي
اشتھار المعاني المذكورة:
أحييدھما :المبييادرة ،وذلييك إذا اتصييلت بييـ(ما) ،نحييو( :سييلم كمييا
تيييدخل) و (صيييل كميييا ييييدخل الوقيييت) ،نقيييل ھيييذا ابييين ھشيييام عييين ابييين
الخبيياز( ،)81وأبييي سييعید السييیرافي( .)82ووصييفه بأنييه غريييب جييدا()83؛ لكيين
الرضي ير أيضا للكياف ھيذا المعنيى ،وعبير عنيه بقيران الفعليین فيي
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الوجود ،ومثل له بنحو( :ادخيل كميا يسيلم اإلميام) ،و(كميا قيام زييد قعيد
عمرو)(.)84
واآلخر :معنيى (لعيل) ذكيره سيیبويه عين الخلیيل ،وتبعيه الرضيي ،قيال
سیبويه" :سألت الخلیل عن قول العرب :انتظرنيي كميا آتیيك ،وارقبنيي
كميييا ألحقيييك ،فيييزعم أن (ميييا) والكييياف جعلتيييا بمنزلييية حيييرف واحيييد،
وصیرت للفعل كما صیرت للفعل (ربميا) ،والمعنيى :لعليي آتیيك ،فمين
ثم لم ينصبوا به الفعل ،كما لم ينصبوا بـ(ربما) قال رؤبة:
((ال تشتم الناس كما ال تشيتم))"( .)85أي ال تشيتم النياس لعليك ال
تشتم.

الفصل الثاني :مدخل تطبيقي ويشمل:
النص "سورة البقرة":
المبحث األول :إضاءات على
ّ
سورة البقرة ،سورة مدنیة ،عيدد آياتھيا مائتيان وسيت وثميانون
آية ،وھي السورة الثانیة بحسب الرسيم القرآنيي ،وھيي السيورة األوليى
من قسم الطوال ومما ورد في فضلھا .أخرج اإلمام أحمد واإلمام مسيلم
حييديثا طييويال عيين رسييول ﷲ ﷺ منييه اقييرأوا الزھييراوين :البقييرة وآل
عمران ،فإنھما يأتیان يوم القیامة كأنھميا غمامتيان يحاجيان عين أھلھميا
"ثم قال :اقرأوا البقرة فإن أخذھا بركة ،وتركھيا حسيرة ،وال تسيتطیعھا
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البطلة"( .)86وتتألف سورة البقيرة مين مقدمية وثالثية أقسيام وخاتمية ،أميا
المقدميية فتتييألف ميين اآليييات ( )1-20وتبييدأ بعييد األحييرف (ألييم) بتقسييیم
الناس إلى ثالثة أقسام :متقین ،وكافرين ،ومنافقین .وكالم بعد ذلك عين
المتقین وصفاتھم ،ثم عن الكافرين وأوضح عالماتھم ،ثم عن المنيافقین
وحقیقتھم وعالماتھم وتوضیحات في شأنھم .واألحيرف (أليم) تعيد آيية،
ووصف المتقین في أربيع آييات ،وآيتيین فيي وصيف الكيافرين ،وثيال
عشرة آية في المنافقین ،وقال مجاھيد فيي ھيذا" :أربيع آييات مين سيورة
البقرة في نعت المتقین ،وآيتيان فيي نعيت الكيافرين ،وثيال عشيرة فيي
المنافقین )87("..وأما القسم األول فیمتد مين اآليية الحاديية والعشيرين إليى
نھاييية اآلييية السييابعة والسييتین بعييد المائيية ،مبتييدئا بييدعوة النيياس لسييلوك
طريييق العبييادة والتوحیييد طريق يا موصييال إلييى التقييو  ،ثييم يسييیر القسييم
لیناق

قضیة الكفر ،ولیعمق قضیة السیر في التقيو مين طرييق تأكیيد

طاعييية األمييير ،واجتنييياب النھيييي ،وعيييرض اآلثيييار الخطیيييرة لمخالفييية
األواميير ،والوقييوع فييي النھييي ،وعييرض نميياذج االسييتقامة فييي قصيية
إبييراھیم  .وال ينتھييي القسييم إال وقييد تأكييدت قضييیة التقييو وقضييیة
العبادة والتوحید.
ثييم يييأتي القسييم الثيياني اآليييات ميين ( )168-202فیؤكييد قضييیة
التقو  ،ويرسم طرائق التحقیق بھا على مستو الفرد ،وعلى مسيتو
األميية ،ويعمييق مفھييوم الشييكر ،وطرائقييه ،وال ننتھييي ميين ھييذا القسييم إال
154
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وقد توضيحت قضيیة التقيو  ،وقضيیة العبيادة ،وقضيیة الشيكر وقضيیة
الصييراط المسييتقیم ،وقضييیة االنحييراف عنييه ،واتجاھييات المنحييرفین،
وفي ذلك يتم الكالم عين اإليميان وأركيان اإلسيالم :اإليميان ،والصيالة،
والزكاة والصوم ،والحج ،فتصبح أرضیة النف

والقلب والعقل جاھزة

للسييیر فييي اإلسييالم كلييه .وھھنييا يييأتي القسييم الثالي اآليييات ميين (-202
 )284داعیا إلى الدخول في اإلسالم كله ،فیعيرض قضيايا فيي الحيرب
والعالقييييات االجتماعیيييية فييييي محييييیط األسييييرة وفييييي قضييييايا السیاسيييية
واالقتصاد.
ثيييم تيييأتي خاتمييية السيييورة وھيييي تنيييتظم اآليتيييین األخیيييرتین فيييي
السورة ،وقيد ورد فیھميا أكثير مين نيص يخصيھما باليذكر ،وتيربط ھيذه
الخاتمة كل شي بقضايا اإليمان والتوجه إلى ﷲ معلمية فيي ذليك مربیية
علیه.
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المبحث الثاني :المدونة:
الجددداول اآلتيددة توض د ورود حددرف الجددر الكدداف فددي سددورة
البقرة.
الجددددول العدددام الددد ي يوضددد مواضددد ورود حدددرف الجدددر
(الكاف) في سورة البقرة
م

رقم تكرار
اآلية الحرف

اآلية

اس قَالُواْ أَنُؤْ يم ُن َك َما
َو يإذَا قيی َل لَ ُھ ْم يآمنُواْ َك َما آ َمنَ النَّ ُ
13
1
آ َمنَ السفَ َھاء
ض ْ
اءت َما َح ْو َلهُ
َمثَلُ ُھ ْم َك َمثَل الَّذيي ا ْستَ ْوقَدَ نَارا ً فَلَ َّما أَ َ
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َ ُ ي ي يْ َ َ ُْ ي
ي
َ
اء فيی يه ُ
ظلُ َمات َو َرعْد َوبَ ْرق
صيّب يمنَ ال َّ
أ َ ْو َك َ
س َم ي

ق َحذَ َر
َ 3ي ْج َعلُونَ أَ ْ
صا يب َع ُھ ْم يفي آذَا ين يھم يمنَ ال َّ
ص َوا يع ي
ت وّللاُ ُم يحیط بي ْالكافي يرينَ
ْال َم ْو ي
س ْ
ارة أَ ْو أَشَد
ي كَا ْلح َج َ
ث ُ َّم قَ َ
ت قُلُوبُ ُكم يمن َب ْع يد ذَ يل َك فَ يھ َ
4
74
قَس َْوة ً
سى يمن
سولَ ُك ْم َك َما ُ
أ َ ْم ت ُ يريدُونَ أَن تَسْأَلُواْ َر ُ
س يئ َل ُمو َ
5
108
قَ ْب ُل
اب َي ْع يرفُونَهُ َك َما َي ْع يرفُونَ أ َ ْبنَاء ُھ ْم 146
 6الَّذيينَ آت َ ْینَا ُھ ُم ْال يكت َ َ
7
علَ ْی ُك ْم آيَاتينَا 151
س ْلنَا فيی ُك ْم َر ُ
سوالً يمن ُك ْم َيتْلُو َ
َك َما أ َ ْر َ
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اب َو ْال يح ْك َمةَ َويُ َع يل ُم ُكم َّما لَ ْم
َويُزَ يكی ُك ْم َويُ َع يل ُم ُك ُم ْال يكتَ َ
ت َ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمونَ
ُون ّللاي أَندَادا ً ي يُحبونَ ُھ ْم
يمنَ النَّ ي
اس َمن َيت َّ يخذ ُ يمن د ي

8
َ
َّ
ْ
ً
َك ُح ّ
ب ّللاي َوالذيينَ آ َمنُوا أشَد ُحبا يللي
َوقَا َل الَّذيينَ ات َّ َبعُواْ لَ ْو أَ َّن َلنَا َك َّرة ً فَ َنتَ َب َّرأَ يم ْن ُھ ْم َك َما
9
167
ْ
تَبَ َّرؤُ وا يمنَّا
10

َو َمثَ ُل الَّذيينَ َك َف ُرواْ َك َمثَل الَّذيي يَ ْن يع ُق يب َما الَ يَ ْس َم ُع إيالَّ

عاء َونيدَاء
دُ َ
ب
صیَا ُم َك َما ُكتي َ
علَ ْی ُك ُم ال ي
ب َ
يَا أَي َھا الَّذيينَ آ َمنُواْ ُكتي َ
11
َّ
َّ
علَى الذيينَ يمن قَ ْب يل ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَتَّقُونَ
َ
12
13

َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َھدَا ُك ْم
فَا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َك كْر ُك ْم آبَاء ُك ْم

165

17

صابَهُ َوا يبل
ص ْف َوان َ
علَ ْی يه ت ُ َراب فَأ َ َ
اآلخر َف َمثَلُهُ َك َمثَل َ
ص ْلدا ً
فَت َ َر َكهُ َ
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علَّ َم ُكم َّما لَ ْم ت َ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمونَ
 14ا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َك َما َ
ع ُرو يش َھا 259
علَى ُ
ي َخا يويَة َ
 15أ َ ْو كَالَّ ي َم َّر َ
علَى قَ ْريَة َو يھ َ
ّللا َك َمثَل َحبَّة
س يبی يل ي
َّمثَ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أَ ْم َوالَ ُھ ْم يفي َ
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أنبَت َ ْ
سنبُلة يمئ َة َحبَّة
سنَا يب َل فيي ك يل ُ
س ْب َع َ
ت َ
صدَقَاتي ُكم بي ْال َم ين َواألذَ
يَا أَي َھا الَّذيينَ آ َمنُواْ الَ تُب يْطلُواْ َ
اس وال يؤمن باهلل والیوم
كَالَّ ي يُن يف ُق َمالَهُ يرئَاء النَّ ي
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ضا ي
ت ّللاي
َو َمثَ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أ َ ْم َوالَ ُھ ُم ا ْب يتغَاء َم ْر َ
صا َب َھا َوا يبل 265
َ 18وتَثْ يبیتا ً يم ْن أَنفُ يس يھ ْم َك َمثَل َجنَّة يب َرب َْوة أَ َ
ُص ْب َھا َوابيل َف َ
فَآت َ ْ
طل
ض ْعفَی يْن فَإين لَّ ْم ي ي
ت أ ُ ُكلَ َھا ي
الربَا الَ يَقُو ُمونَ يإالَّ َك َما يَقُو ُم الَّذيي
الَّذيينَ يَأ ْ ُكلُونَ ي
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علَّ َمهُ ّللاُ
ب َك َما َ
ب َكاتيب أ َ ْن يَ ْكت ُ َ
َوالَ يَأ ْ َ
ع َلى الَّذيينَ
ع َل ْینَا يإ ْ
صرا ً َك َما َح َم ْلتَهُ َ
َربَّنَا َوالَ تَ ْح يم ْل َ
21
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يمن قَ ْب يلنَا َربَّنَا
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*الجداول التفصيلية التي توض ورود حرف الجدر الكداف فدي سدورة
البقرة.
أوال :جدوالن يوضدحان ندوع الجملدة التدي ورد فيھدا حدرف الجدر
(الكاف) في سورة البقرة
 )1الجملددة الفعليددة :ورد حددرف الجددر الكدداف فيھددا (سددت
عشرة مرة)
م
1
2
3

اآلية

رقم اآلية

اس
َوإيذَا قيی َل لَ ُھ ْم يآمنُواْ َك َما آ َمنَ النَّ ُ
َقالُواْ أَنُؤْ يم ُن َك َما آ َمنَ السفَ َھاء

13

سى
سولَ ُك ْم َك َما ُ
أَ ْم ت ُ يريدُونَ أَن تَسْأَلُواْ َر ُ
س يئ َل ُمو َ
40
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يمن قَ ْب ُل
4

5

6

اب َي ْع يرفُونَهُ َك َما َي ْع يرفُونَ
الَّذيينَ آتَ ْینَا ُھ ُم ْال يكتَ َ
أَ ْبنَاء ُھ ْم

سوالً يمن ُك ْم َيتْلُو َعلَ ْی ُك ْم آيَاتينَا
س ْلنَا فيی ُك ْم َر ُ
َك َما أَ ْر َ
اب َو ْال يح ْك َمةَ َويُ َع يل ُم ُكم َّما لَ ْم
َويُزَ يكی ُك ْم َويُ َع يل ُم ُك ُم ْال يكتَ َ
تَ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمونَ
ُون ّللاي أَندَادا ً يُ يحبونَ ُھ ْم
يمنَ النَّ ي
اس َمن يَتَّ يخذُ يمن د ي
ّللا َوالَّذيينَ آ َمنُواْ أَشَد ُحبا ً يللي
ب ي
َك ُح ي

146

151

165

7

َوقَا َل الَّذيينَ اتَّبَعُواْ لَ ْو أَ َّن َلنَا َك َّرة ً فَ َنتَبَ َّرأَ يم ْن ُھ ْم َك َما
تَ َب َّرؤُ واْ يمنَّا

167

8

ب
لصیَا ُم َك َما ُكتي َ
ب َعلَ ْی ُك ُم ا ي
يَا أَي َھا الَّذيينَ آ َمنُواْ ُكتي َ
َعلَى الَّذيينَ يمن َق ْب يل ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ
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َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َھدَا ُك ْم
ّللا َك يذ ْك ير ُك ْم آ َباء ُك ْم
فَا ْذ ُك ُرواْ َ
ا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َك َما َعلَّ َم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمونَ
ي َخا يو َية َعلَى
أَ ْو َكالَّذيي َم َّر َعلَى قَ ْر َية َو يھ َ

ع ُرو يش َھا
ُ
صدَقَاتي ُكم يب ْال َم ين
َيا أَي َھا الَّذيينَ آ َمنُواْ الَ تُب يْطلُواْ َ
اس
َواألذَ َكالَّذيي يُن يف ُق َمالَهُ يرئَاء النَّ ي

الر َبا الَ َيقُو ُمونَ يإالَّ َك َما َيقُو ُم الَّذيي
 14الَّذيينَ َيأ ْ ُكلُونَ ي
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يَتَ َخبَّ ُ
ش ْی َ
طهُ ال َّ
ط ُ
ان يمنَ ْال َم ي
15
علَّ َمهُ ّللاُ
ب َك َما َ
ب َكاتيب أ َ ْن َي ْكت ُ َ
َوالَ َيأ ْ َ
علَى الَّذيينَ
ع َل ْینَا يإ ْ
صرا ً َك َما َح َم ْلت َهُ َ
َربَّنَا َوالَ تَ ْح يم ْل َ
16
َ
يمن ق ْب يلنَا َربَّنَا
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 )2الجملة االسمية :ورد حرف الجر الكاف فيھا (سب مرات)
م
1

2

3
4

اآلية

ض ْ
اءت َما َح ْو َلهُ
َمثَلُ ُھ ْم َك َمثَ يل الَّذيي ا ْست َ ْوقَدَ نَارا ً فَلَ َّما أ َ َ
ور يھ ْم َوت َ َر َك ُھ ْم فيي ُ
ْص ُرونَ
ظلُ َمات الَّ يُب ي
ذَھ َ
َب ّللاُ يبنُ ي
اء فيی يه ُ
ظلُ َمات َو َر ْعد َوبَ ْرق
ص يیب يمنَ ال َّ
س َم ي
أ َ ْو َك َ
ق َحذَ َر
يَ ْجعَلُونَ أ َ ْ
صا يبعَ ُھ ْم فيي آذَا ين يھم يمنَ ال َّ
ص َوا يع ي

ت وّللاُ ُم يحیط بي ْالكافي يرينَ
ْال َم ْو ي
س ْ
ي َك ْال يح َجا َرةي أ َ ْو أَشَد
ث ُ َّم قَ َ
ت قُلُوبُ ُكم يمن بَ ْع يد ذَ يل َك فَ يھ َ
قَس َْوة ً
َو َمث َ ُل الَّذيينَ َك َف ُرواْ َك َمث َ يل الَّذيي َي ْن يع ُق يب َما الَ َي ْس َم ُع يإالَّ

عاء َونيدَاء
دُ َ
س يبی يل ّللاي َك َمثَ يل َحبَّة
َّمثَ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أَ ْم َوالَ ُھ ْم فيي َ
5
َ
ُ
أنبَت َ ْ
سنبُلَة يمئَة َحبَّة
سنَا يب َل فيي ُك يل ُ
س ْب َع َ
ت َ
صا َبهُ َوا يبل فَت َ َر َكهُ
ص ْف َوان َ
علَ ْی يه ت ُ َراب فَأ َ َ
فَ َمثَلُهُ َك َمثَ يل َ
6
ص ْلدا ً
َ
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ضا ي
ت ّللاي
َو َمث َ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أ َ ْم َوالَ ُھ ُم ا ْب يتغَاء َم ْر َ
صا َب َھا َوا يبل
َوتَثْ يبیتا ً يم ْن أَنفُ يس يھ ْم َك َمث َ يل َجنَّة يب َر ْب َوة أ َ َ
ُص ْب َھا َوابيل َف َ
فَآت َ ْ
طل
ض ْعفَی يْن فَإين لَّ ْم ي ي
ت أ ُ ُكلَ َھا ي

265

ثانيا :الجداول اآلتية توض ما تقدم حرف الجر الكاف
 )1تقدم الفعل المضارع على حرف الجر الكاف عشر مرات.
م
1
2
3

4

5
6
7

اآلية

قَالُواْ أَنُؤْ يم ُن َك َما آ َمنَ السفَ َھاء
سئي َل
سولَ ُك ْم َك َما ُ
أ َ ْم ت ُ يريدُونَ أَن تَسْأَلُواْ َر ُ
سى يمن قَ ْب ُل
ُمو َ
اب َي ْع يرفُونَهُ َك َما َي ْع يرفُونَ
الَّذيينَ آت َ ْینَا ُھ ُم ْال يكت َ َ
أ َ ْبنَاء ُھ ْم
علَ ْی ُك ْم
س ْلنَا فيی ُك ْم َر ُ
سوالً يمن ُك ْم َيتْلُو َ
َك َما أ َ ْر َ
اب َو ْال يح ْك َمةَ
آ َيا يتنَا َويُزَ يكی ُك ْم َويُ َع يل ُم ُك ُم ا ْل يكت َ َ

َويُعَ يل ُم ُكم َّما لَ ْم ت َ ُكونُواْ ت َ ْع َل ُمونَ
ُون ّللاي أ َندَادا ً
يمنَ النَّ ي
اس َمن يَت َّ يخذ ُ يمن د ي
ّللا َوالَّذيينَ آ َمنُواْ أ َشَد ُحبا ً يللي
ب ي
ي يُحبونَ ُھ ْم َك ُح ي
َوقَا َل الَّذيينَ اتَّبَعُواْ لَ ْو أ َ َّن َلنَا َك َّرة ً فَ َنتَبَ َّرأ َ
يم ْن ُھ ْم َك َما تَبَ َّرؤُ واْ يمنَّا
صدَقَا يت ُكم
َيا أَي َھا الَّذيينَ آ َمنُواْ الَ تُب يْطلُواْ َ
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رقم اآلية
13
108
146

151

165
167
264
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اس
يب ْال َم ين َواألذَ َكالَّذيي يُن يف ُق َمالَهُ يرئَاء النَّ ي
الر َبا الَ َيقُو ُمونَ يإالَّ َك َما َيقُو ُم
الَّذيينَ َيأ ْ ُكلُونَ ي
الَّذيي َيتَ َخبَّ ُ
ش ْی َ
طهُ ال َّ
ط ُ
ان يمنَ ْال َم ي

9
علَّ َمهُ ّللاُ
ب َك َما َ
ب َكاتيب أَ ْن يَ ْكت ُ َ
َوالَ يَأ ْ َ
علَى
ع َل ْینَا يإ ْ
صرا ً َك َما َح َم ْلتَهُ َ
َربَّنَا َوالَ تَ ْح يم ْل َ
10
َّ
الذيينَ يمن قَ ْب يلنَا َربَّنَا

275
282
286

 )2تقدم كلمة (مثل) على حرف الجر الكاف ست مرات.
اآلية
م
ضاء ْ
َب
َمثَلُ ُھ ْم َك َمثَ يل الَّذيي ا ْستَ ْوقَدَ نَارا ً فَلَ َّما أ َ َ
ت َما َح ْو َلهُ ذَھ َ
1
ُ
ُ
َّ
ْص ُرونَ
ور يھ ْم َوتَ َر َك ُھ ْم فيي ظل َمات ال يُب ي
ّللاُ بينُ ي

اء فيی يه ُ
ظلُ َمات َو َرعْد َوبَ ْرق َي ْج َعلُونَ
ص يیب يمنَ ال َّ
س َم ي
أ َ ْو َك َ
ت وّللاُ ُم يحیط
ق َحذَ َر ْال َم ْو ي
 2أَ ْ
صا يب َع ُھ ْم فيي آذَاني يھم يمنَ ال َّ
ص َوا يع ي
يب ْالكا يف يرينَ
عاء
َو َمثَ ُل الَّذيينَ َك َف ُرواْ َك َمث َ يل الَّذيي يَ ْن يع ُق يب َما الَ يَ ْس َم ُع إيالَّ د ُ َ
3
َونيدَاء
س يبی يل ّللاي َك َمثَ يل َحبَّة أَن َبت َ ْ
ت
َّمثَ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أَ ْم َوالَ ُھ ْم فيي َ
4
سنبُلَة يمئَةُ َحبَّة
ع
ب
س
ْ
سنَا يب َل فيي ُك يل ُ
َ َ َ

رقم اآلية
17

19

171
261

ص ْلدا ً
ص ْف َوان َ
صابَهُ َوا يبل فَت َ َر َكهُ َ
علَ ْی يه ت ُ َراب فَأ َ َ
 5فَ َمثَلُهُ َك َمثَ يل َ

264

ت ّللاي َوتَثْبيیتا ً يم ْن
ضا ي
َ 6و َمثَ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أَ ْم َوالَ ُھ ُم ا ْب يتغَاء َم ْر َ

265
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صابَ َھا َوا يبل فَآت َ ْ
ض ْعفَی يْن
ت أ ُ ُكلَ َھا ي
أَنفُ يس يھ ْم َك َمث َ يل َجنَّة يب َرب َْوة أ َ َ
ُص ْب َھا َوا يبل فَ َ
طل
فَإين لَّ ْم ي ي

 )3تقدم فعل األمر على حرف الجر الكاف أرب مرات.
رقم
اآلية

م

اآلية

1

اس
َو يإذَا يقی َل لَ ُھ ْم يآمنُواْ َك َما آ َمنَ النَّ ُ
َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َھدَا ُك ْم
ّللا َك يذ ْك ير ُك ْم آبَاء ُك ْم
فَا ْذ ُك ُرواْ َ

2
3
4

علَّ َم ُكم َّما لَ ْم ت َ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمونَ
ا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َك َما َ

13
198
200
239

 )4تقدم الفعل الماضي على حرف الجر الكاف مرتين.
م

اآلية

علَى الَّذيينَ
ب َ
لص َیا ُم َك َما ُكتي َ
علَ ْی ُك ُم ا ي
ب َ
َيا أَي َھا الَّذيينَ آ َمنُواْ ُكتي َ
1
يمن قَ ْب يل ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ
2

ع ُرو يش َھا
علَى ُ
ي خَا يويَة َ
أ َ ْو َكالَّذيي َم َّر َ
علَى قَ ْريَة َو يھ َ

45
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رقم
اآلية
183
259
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 )5تقدم الضمير المنفصل على حرف الجر الكاف مرة واحدة.
م

اآلية

1

ارةي أ َ ْو أ َشَد قَس َْوة ً
س ْ
ث ُ َّم قَ َ
ي َك ْال يح َج َ
ت قُلُوبُ ُكم يمن بَ ْع يد ذَ يل َك فَ يھ َ

رقم
اآلية
74

ثالثا :الجداول اآلتية توض دخول حرف الجر الكاف على ما بعده.
 )1دخول حرف الجر الكاف على (ما) اثنتي عشرة مرة.
م

اآلية

1

اس
َو يإذَا يقی َل لَ ُھ ْم يآمنُواْ َك َما آ َمنَ النَّ ُ
قَالُواْ أَنُؤْ يم ُن َك َما آ َمنَ السفَ َھاء
سى يمن قَ ْب ُل
سولَ ُك ْم َك َما ُ
أ َ ْم ت ُ يريدُونَ أَن تَسْأَلُواْ َر ُ
سئي َل ُمو َ
اب َي ْع يرفُونَهُ َك َما َي ْع يرفُونَ أ َ ْبنَاء ُھ ْم
الَّذيينَ آت َ ْینَا ُھ ُم ْال يكت َ َ

2
3
4
5
6

علَ ْی ُك ْم آيَاتينَا َويُزَ يكی ُك ْم
س ْلنَا فيی ُك ْم َر ُ
سوالً يمن ُك ْم َيتْلُو َ
َك َما أ َ ْر َ
اب َو ْال يح ْك َمةَ َويُ َع يل ُم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمونَ
َويُ َع يل ُم ُك ُم ْال يكت َ َ
َوقَا َل الَّذيينَ اتَّبَعُواْ لَ ْو أ َ َّن َلنَا َك َّرة ً فَ َنتَبَ َّرأَ يم ْن ُھ ْم َك َما تَ َب َّرؤُواْ
يمنَّا

علَى الَّذيينَ
ب َ
لص َیا ُم َك َما ُكتي َ
علَ ْی ُك ُم ا ي
ب َ
َيا أَي َھا الَّذيينَ آ َمنُواْ ُكتي َ
7
يمن قَ ْب يل ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ
8

َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َھدَا ُك ْم

46

164

رقم
اآلية
13
13
108
146
151
167
183
198
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علَّ َم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمونَ
ا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َك َما َ
الربَا الَ يَقُو ُمونَ يإالَّ َك َما يَقُو ُم الَّ يذي يَتَ َخبَّ ُ
طه ُ
الَّذيينَ يَأ ْ ُكلُونَ ي
ش ْی َ
ال َّ
ط ُ
ان يمنَ ْال َم ي

11
علَّ َمهُ ّللاُ
ب َك َما َ
ب َكا يتب أ َ ْن َي ْكت ُ َ
َوالَ َيأ ْ َ
علَى الَّذيينَ يمن قَ ْب يلنَا
ع َل ْینَا إي ْ
صرا ً َك َما َح َم ْلتَهُ َ
َربَّنَا َوالَ تَ ْح يم ْل َ
12
َربَّنَا

239
275
282
286

 )2دخول حرف الجر الكاف على (مثل) خمس مرات.
م

اآلية

ض ْ
َب ّللاُ
َمثَلُ ُھ ْم َك َمثَ يل الَّذيي ا ْست َ ْوقَدَ نَارا ً فَلَ َّما أَ َ
اءت َما َح ْو َلهُ ذَھ َ
1
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ب
ي
ال
ات
م
ل
ظ
ي
ف
م
ھ
ك
ر
ت
و
م
ھ
ور
ن
ب
ْص ُرونَ
ُ
ي
ي
ي
ي ي ْ َ َ ُْ
َ
2

عاء
َو َمث َ ُل الَّذيينَ َك َف ُرواْ َك َمث َ يل الَّذيي يَ ْن يع ُق يب َما الَ يَ ْس َم ُع إيالَّ دُ َ
َونيدَاء

س يبی يل ّللاي َك َمثَ يل َحبَّة أَن َبت َ ْ
س ْب َع
ت َ
َّمثَ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أَ ْم َوالَ ُھ ْم فيي َ
3
سنبُلَة يمئَةُ َحبَّة
سنَابي َل فيي ُك يل ُ
َ
ص ْلدا ً
ص ْف َوان َ
صابَهُ َوا يبل فَت َ َر َكهُ َ
علَ ْی يه ت ُ َراب فَأ َ َ
 4فَ َمث َلُهُ َك َمثَ يل َ

رقم
اآلية
17
171
261
264

ت ّللاي َوتَثْ يبیتا ً يم ْن
ضا ي
َو َمث َ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أ َ ْم َوالَ ُھ ُم ا ْب يتغَاء َم ْر َ
صا َب َھا َوا يبل فَآتَ ْ
ض ْعفَی يْن فَإين 265
ت أ ُ ُكلَ َھا ي
 5أَنفُ يس يھ ْم َك َمثَ يل َجنَّة يب َرب َْوة أَ َ
ُص ْب َھا َوا يبل فَ َ
طل
لَّ ْم ي ي
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 )3دخول حرف الجر الكاف على (ال ي) مرتين.
م

اآلية

1

ع ُرو يش َھا
علَى ُ
ي خَا يويَة َ
أَ ْو َكالَّذيي َم َّر َ
علَى قَ ْريَة َو يھ َ
صدَقَاتي ُكم يب ْال َم ين َواألذَ َكالَّذيي
يَا أَي َھا الَّذيينَ آ َمنُواْ الَ تُب يْطلُواْ َ

2

اس
يُن يف ُق َمالَهُ يرئَاء النَّ ي

رقم
اآلية
259
264

 )4دخول حرف الجدر الكداف علدى (االسدم المعدرف باإلضدافة)
مرتين.
م

اآلية

1

ب ّللاي
ُون ّللاي أَندَادا ً ي يُحبونَ ُھ ْم َك ُح ي
يمنَ النَّ ي
اس َمن يَتَّ يخذُ يمن د ي
لل
َوالَّذيينَ آ َمنُواْ أَشَد ُحبا ً ي ي

2

ّللا َك يذ ْك ير ُك ْم آ َباء ُك ْم
فَا ْذ ُك ُرواْ َ

رقم
اآلية
165
200

 )5دخول حرف الجر الكاف على (االسم النكرة) مرة واحدة.
م

اآلية

اء فيی يه ُ
ظلُ َمات َو َرعْد َوبَ ْرق َي ْج َعلُونَ
ص يیب يمنَ ال َّ
س َم ي
أَ ْو َك َ
ت وّللاُ ُم يحیط
ق َحذَ َر ْال َم ْو ي
 1أَ ْ
صا يب َع ُھ ْم فيي آذَاني يھم يمنَ ال َّ
ص َوا يع ي
بي ْالكافي يرينَ
48

166

رقم
اآلية
19
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 )6دخول حرف الجر الكاف على (االسم المعرفة) مرة واحدة.
م

اآلية

1

ارةي أ َ ْو أَشَد قَس َْوة ً
س ْ
ث ُ َّم قَ َ
ي َك ْال يح َج َ
ت قُلُوبُ ُكم يمن بَ ْع يد ذَ يل َك فَ يھ َ

رقم
اآلية
74

رابعا :االطراد في أسلوب األمر:
رقم
اآلية

م

اآلية

1

َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َھدَا ُك ْم
فَا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َك يذ ْك ير ُك ْم آبَاء ُك ْم
علَّ َم ُكم َّما لَ ْم ت َ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمونَ
ا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َك َما َ

2
3

198
200
239

خامسا :االطراد في التراكيب:
 )1االطراد في قوله تعالى َ ك َما آ َم َن مرتين:
م

اآلية

رقم
اآلية

1

اس
َوإيذَا قيی َل لَ ُھ ْم يآمنُواْ َك َما آ َمنَ النَّ ُ

13

2

قَالُواْ أَنُؤْ يم ُن َك َما آ َمنَ السفَ َھاء

13
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ين يُنفقُد َ
 )2االطددراد فددي قولدده تعددالى َّ مثَد ُل الَّ د َ
دون أَ ْمد َدوالَ ُھ ْم 
مرتين:
م

رقم
اآلية

اآلية

ّللا َك َمثَ يل َحبَّة أَن َبتَ ْ
س ْب َع
س يبی يل ي
ت َ
َّمثَ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أَ ْم َوالَ ُھ ْم فيي َ
261
1
ُ
َ
ُ
َ
سنبُلة يمئة َحبَّة
سنَابي َل فيي ك يل ُ
َ
ت ّللاي َوتَثْبيیتا ً يم ْن
ضا ي
َو َمثَ ُل الَّذيينَ يُن يفقُونَ أَ ْم َوالَ ُھ ُم ا ْب يتغَاء َم ْر َ
صابَ َھا َوا يبل فَآتَ ْ
ض ْعفَی يْن فَإين 265
ت أ ُ ُكلَ َھا ي
 2أَنفُ يس يھ ْم َك َمثَ يل َجنَّة يب َرب َْوة أَ َ
ُص ْب َھا َوا يبل فَ َ
طل
لَّ ْم ي ي
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المبحث الثالث :االئتالف واالختالف.
 )1االطراد فيما تقدم حرف الجر (الكاف):
أ -اطراد الجملة الفعلیة واالسمیة.
َّ
اطييرد حييرف الجيير (الكيياف) قبييل الجمليية الفعلیيية (سييت عشييرة
مرة) أما في الجملة االسمیة (سبع مرات) والسيؤال اليذي يطيرح نفسيه
لمييياذا سيييبق حيييرف الجييير (الكييياف) الجملييية الفعلیييية أكثييير مييين الجملييية
االسمیة؟ ولعل الجواب ھو أن الجملية الفعلیية أكثير تكيرارا ً مين الجملية
االسمیة على وجه العموم في العربیة وھيي كثيرة الفتية للنظير وتحتياج
إلى شييء مين التعلیيل ،وربميا يرجيع ذليك إليى أن الجملية الفعلیية تُعبير
عيين التجييدد سييواء كييان ھييذا التجييدد زمانیييا ،الييذي يفیييد الحصييول شييیئا ً
فشیئا ً على وجيه االسيتمرار ،أم تجيددا حيدثیا ،اليذي يفیيد الحصيول بعيد
العييدم أمييا الجمليية االسييمیة ،فھييي تفیييد الثبييات أو عييدم التجييدد غالبيا ً مييع
االحتفاظ بالزمن وھو أمر استقر قبوله عنيد علمياء البالغية؛ وذليك ألن
حركة الفعل في العربیة أكثر من الجملة االسمیة.
ب -اطييراد األفعييال التييي تقييدمت حييرف الجيير (الكيياف) فييي
سورة البقرة.
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تنييوع اسييتعمال القييرآن الكييريم فييي سييورة البقييرة ل فعييال التييي
تقدمت حرف الجر الكاف ،فقد جاء الينص القرآنيي متحركيا ً بيین الفعيل
الماضييي واألميير والمضييارع  ،إذ سييبق الفعييل المضييارع حييرف الجيير
(الكياف) عشيير ميرات ،وسييبق فعيل األميير حيرف الجيير (الكياف) أربييع
ميرات ،وسيبق فعيل الماضيي حيرف الجير (الكياف) ميرتین ،وإحييداھما
فعييل ميياض مبنييي للمجھييول .فلميياذا تقييدم الفعييل المضييارع حييرف الجيير
(الكاف) أكثير مين غیيره مين األفعيال؟ ولعيل السيبب فيي كثيرة األفعيال
المضييارعة التييي سييبقت حييرف الجيير (الكيياف) ھييو أن سييورة البقييرة
(مدنیة) ،والسور المدنیة تكثير فیھيا األحكيام والشيرائع الدينیية والنبويية
وتفصييیل العبييادات والمعييامالت؛ ألن المخيياطبین قييد تقييرر فييي نفسييھم
التوحید ،فھم بحاجة لتفصیل العبيادات (مين صيدقه أو إنفياق أو الصيوم
أو الحيييج أو اليييدين  .)...وعنيييدما ننظييير فيييي اآلييييات نجيييد أن األفعيييال
المضارعة التي سبقت حرف الجر (الكياف) أغلبھيا تيدل عليى األحكيام
والشييرائع والعبييادات والمعييامالت ،وأن ھييذه األحكييام والشييرائع لیسييت
خاصيية بييزمن معييین أو قييوم معینييین؛ إنمييا صييالحة لكييل زمييان ومكييان،
فوافيق تقيدم األفعيال المضيارعة حيرف الجير (الكياف) أكثير مين غیييره
للداللة على الحركة واالستمرار ،وألن المعامالت توجب الفعل ،ولعيل
أمرا آخر ھو لماذا تتقدم األفعال حرف الجر (الكاف) الذي يفید التشبیه
عشيير مييرات؟ ربمييا لیبييین لنييا مييد روعيية ھييذا التشييبیه ميين الحركيية
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واالستمرار الذي يبيرزه الفعيل المضيارع أكثير مين غیيره مين األفعيال
الماضیة أو أفعال األمر.

 )2االطراد فيما دخل عليه حرف الجر الكاف:
أ -اطييراد دخييول حييرف الجيير (الكيياف) علييى (مييا) اثنتييي
عشرة مرة ،فھي تشكل القسم األكبر من االطرادات.
لماذا دخلت الكاف عليى (ميا) أكثير مين غیرھيا مين التراكیيب؟
لعل الجواب ھو أن (كما) لفظ مركب من الكاف الجارة و(ما) االسيمیة
أو الحرفیة و (ما) االسمیة تكون إما اسما ً موصوالً أو نكرة موصيوفة،
وأمييا (مييا) الحرفیيية فتكييون إمييا مصييدرية أو زائييدة كافيية أو غیيير كافية،
وتفیييد معنييى التشييبیه والتعلیييل والتوكیييد فييي اآليييات الييواردة فييي سييورة
البقييرة ،وتقييع (كمييا) بعييد الجمييل كثیييرا صييفة فييي المعنييى ،فتكييون نعت يا ً
لمصدر أو حاال ،وھيي لفظية عامية ومشيتركة لیسيت خاصية .فيإذا أراد
التشييبیه بييین حييد وحييد اسييتعمل (كمييا) ،وھييي أيضييا ميين األلفيياظ
الخاصة بالقرآن ،فينحن ال نسيتعملھا ،فھيي مين األسيالیب القرآنیية التيي
يعرف بھيا .ومين أمثلية ذليك ميا أثبتيه بعي؛ النحياة ،كيابن ماليك( )88عين
األخف  ،والمرادي( ،)89وابن ھشام( ،)90والسیوطي( ،)91واألشموني( ،)92أن
يييروهُ َك َمييييا َھييييدَا ُك ْم 
الكيييياف للتعلیييييل فييييي نحييييو قولييييه تعييييالىَ  :وا ْذ ُكي ُ
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[البقرة .]198:وقال ابن ھشام" :وقید بعضھم جوازه بأن تكيون الكياف
مكفوفة بــ(ما) ،كحكايية سيیبويه ((كميا أنيه ال يعليم فتجياوز ﷲ عنيه))،
والحق جوازه في المجيرد مين (ميا) نحيوَ  :و ْي َكأَنَّيهُ َال يُ ْف يلي ُح ْال َكيافي ُرونَ 
[القصيييص ]82:أي :أعجيييب لعيييدم فالحھيييم ،وفيييي المقرونييية بــيييـ(ما)
سيلنَا يفيی ُكم
الزائدة ،كما في المثال ،وبــ(ما) المصيدرية ،نحيوَ :ك َميآ أ َ َر َ
[البقييرة ]151 :اآلييية ،قييال األخفي (( :أي ألجييل إرسييالي فييیكم رسييوال
ييروهُ َك َميييا
مييينكم فييياذكروني)) .وھيييو ظييياھر فيييي قوليييه تعيييالىَ  :واذكي ُ
َھ يدَا ُكم .)93("يعنييي ھييذا أن الكيياف تييأتي للتعلیييل ،سييواء كانييت مكفوفيية
بــ(ما) معنى التعلیل الزائدة ،أم المصدرية ،أم غیر مكفوفة؛ خالفا ً لمن
قیيد جيوازه بييأن تكيون الكياف مكفوفيية بـــــيـ(ما) ،وھيو ابيين ماليك وميين
وافقه؛ ألنه يقول" :وتحد (ما) الكافة في الكاف معنى التعلیيل ،كقوليه
تعالىَ  :وا ْذك ُروهُ ك َما ھداكم  )94(أي :لھدايتيه إيياكم وأميا الكيـاف غیير
المكييـفوفة فييال تكيياد تفیييد ھييذا المعنييى .ومثييل لھييا الھييروي بقولييه تعييالى:
ييرت[ ھيييود ]112:أي عليييى ميييا أميييرت .غیييير أن
فَاسيييت ً يقم كــيييـ َ َمآ أ ُ يمي َ
المييرادي ييير أن ردھييا إلييى معنييى التشييبیه أولييى ميين ادعيياء معنييى
االسيييتعالء( .)95وجعيييل الرضيييي قيييولھم(( :كييين كميييا أنيييت)) مييين تشيييبیه
مضمون جملة بمضمون أخر  ،والتقدير عنده :كين فيي المسيتقبل كميا
أنت كائن اآلن( ،)96لكين جياء فيي لسيان العيرب" :ومين كيالم العيرب إذا
قیل ألحدھم :كیف أصبحت؟ أن يقول :كخیر ،والمعنى على خیير ،قيال
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األخف  :فالكاف في معنى (على) ،قال ابن جني :وقيد يجيوز أن تكيون
فييي معنييى البيياء ،أي بخیيير ،قييال األخف ي  :ونحييو منييه قييولھم :كيين كمييا
أنت"(.)97
وقال الرضي في معاني (كما)" :وثانیھا أن تكون (كما) بمعنيى
(لعل) ،حكى سیبويه عن العيرب :انتظرنيي كميا آتیيك ،أي لعليي آتیيك،
قال رؤبة(( :ال تشتم الناس كما ال تشتم)) .فیكون قد تغیر معنيى الكلمية
بالتركیب.)98("...
قال ابن ھشام" :تقع (كما) بعد الجمل كثیرا ً ،صيفة فيي المعنيى،
فتكييون نعتييا فييي المصييدر ،أو حيياالً ويحتملھيا قولييه تعييالىَ  :ك َمييا بَيدَأْنَا
أَ َّو َل خ َْلييق ن يعی يدُهُ [ األنبیيياء ]104:فييإن قدرتييه نعت يا ً لمصييدر فھييو إمييا
معميييول لــــيييـ(نعیده) :أي نعیيييده أول خليييق إعيييادة مثيييل ميييا بيييدأناه ،أو
لــ(نطوي)()99؛ أي :نفعل ھذا الفعل العظیم كفعلنا ھذا الفعل ،وإن قدرتيه
حاال ،مفعول نعیيده ،أي :نعیيده ممياثال لليذي بيدأنا ،وتقيع كلمية (كيذلك)
أيضييا كييذلك"( )100ومييا قييدمناه ميين أوجييه (كمييا) وأنھييا مركبيية ھييو مييذھب
الجمھور .وذھب المالقي إلى أن (كما) تأتي أحیانا بسیطة غیر مركبية،
ولھا ثالثة مواضع.
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األول :أن تكييييون بمعنييييى (كييييي) فتنصييييب المضييييارع ،نحييييو:
أكرمتك كما تكرمني ،قال الشاعر :وطرفـــك إما جئــتنا فاحســبنه كما
يحسبوا أن الھو حی تنظر(.)101
الثيييياني :أن تكييييون بمعنييييى (كييييأن) نحييييو( :شييييتمني كمييييا أنييييا
أبغضه)أي :كأني أبغضه.
الثالي  :أن تكييون بمعنييى (لعييل) نحييو( :ال تضييرب زيييدا كمييا ال
يضربك).
أي :لعله ال يضربك ،وھي في األخیرين غیر عاملة لفظيا ،وإن
كانت في موضع عامل عنيده مين جھية المعنيى( .)102ورد علیيه الميرادي
بقوله" :ولم أر أحدا ذكر أن (كما) تكون حرفا بسیطا ً غیر ھذا الرجيل،
ولييی

األميير كمييا ذكيير ،و(كمييا) فييي ھييذه المواضييع الثالثيية مركبيية ميين

كيياف التشييبیه ،أو كيياف التعلیييل و(مييا) ،واختلييف النحويييون فييي وجييه
النصب بـ(كما) فيي قوليه ((كميا يحسيبوا ))...فقيال أبيو عليي الفارسيي:
األصييل (كیمييا) فحييذفت الیيياء ،ونقييل عيين الكييوفیین"( .)103ھييذا وقييد أورد
األنبيياري ھييذا الخييالف ،ونسييب إلييى الكييوفیین أن (كمييا) تييأتي بمعنييى
(كیميا) وينصيب بھيا ميا بعيدھا ،ولكين ال يمنعيون جيواز الرفيع ،وأشيار
إلييى أن أبييا العبيياس المبييرد استحسيينه ،ثييم أورد شييواھدھم ومنھييا البیييت
الييذي أورد المييالقي ،ونسييب إلييى البصييريین القييول بي َّ
يأن (كييـما) ال تييأتي
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بمعنى (كیما) وال يجوز النصب بھا ،ورجيح ھيذا ،وأورد اليردود عليى
شييواھد الكييوفیین ،وأن الراوييية فييي البیييت المييذكور "لكييي يحسييبوا"

()104

ورد ابن مالك ما ذكره الفارسيي مين أن األصيل (كیميا) وحيذفت الیياء،
بأن ھيذا تكليف ال دلیيل علیيه وال حاجية إلیيه ،ويير أن الكياف أحيدثت
فیھا (ما) الكافة معنى التعلیل ،فنصب المضارع لشبھھا بـــ(كي)(.)105
ورده أبو حیان -فیما نقل عنه البغدادي -بقوله" :لی

كما ذكر ،بيل ھيو

تأويل علیه دلیل ،وإلیه حاجة؛ وذلك أنيه ليم يثبيت النصيب بـيـ(كما) فيي
موضييع خييالف ھييذا المختلييف فیييه ،فیحمييل ھييذا علیييه ،والنصييب ثابييت
بـيييـ(كیما) والعلييية فيييي (كیميييا) أصيييل ،وفيييي كييياف التشيييبیه المكفوفييية
بـــييـ(ما)لی

أص يالً ...فيياألولى أن يعتقييد أصييلھا (كیمييا) لظھييور فیھييا،

ولثبوت النصيب بـــيـ(كیما)"( )106وذكير البغيدادي أن ابين عصيفور جيزم
أن أصييلھا (كیمييا) فحييذفت الیيياء ضييرورة ،وأن ابيين جنييي نسييب ھييذا
التخريج في (إعيراب الحماسية) إليى الكسيائي ،ال إليى شيیخه أبيي عليى
الفارسييي ،وأن ثعلييب( )107نسييبه فييي (أمالیييه) إلييى الكسييائي أيضياً ،ولكيين
بشييرط أال يفصييل بييین (كمييا) والمضييارع فاصييل ،فييإذا حیييل بینھمييا لييم
تنصب ،ثم قال" :فعلم أن ميا نسيب إليى الفارسيي ھيو ميذھب ألكسيائي،
وأن شرط نصب المضارع عندھم أن تتصل بيه ،فليو انفصيلت عنيه ليم
تنصييب ،بييل يكييون مرفوع ياً"( .)108وقييال محقييق اإلنصيياف محمييد محیييي
الييدين عبييد الحمیييد -بعييد أن أورد مييا قييال الفارسييي وابيين مالييك" :وھمييا
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رأييييان متقاربيييان ،غیييير أن رأي أبيييي عليييي الفارسيييي أدق؛ فيييإن كيييون
(الكاف) ناصيبة لكونھيا بمعنيى (كيي) بعیيد ،ومميا يبعيده أن الكياف مين
عوامل األسماء ،فكیف تكون من عوامل األفعال!"( )109ھيذا خالصية ميا
وقفيت علیيه ميين أقيوال النحيويین فييي شيأن (كميا) ،وبعييدھا نخليص إلييى
القييول إن (كمييا) لفييظ مركييب ميين الكيياف و(مييا) ،وتفیييد معنييى التشييبیه
والتعلیل واالستعالء والمبادرة والترجي .وإذا نصبت المضيارع بعيدھا
فأصلھا (كیما) حذفت منھا الیاء .ولم يرد ذلك إال في البیت المذكور.
والجيدير باليذكر أن الكياف اسيتعملت فيي ھيذا العصير اسيتعماال
جديدا ،مثل قولھم( :فالن كعربي ير ضرورة وحدة العرب) ،و(تكليم
كممثل لالتحاد) ،وكان ھذا أثرا من آثيار الترجمية مين اللغيات األجنبیية
إليييى العربیييية .ويييير اليييدكتور محميييد عبيييد اليييرحمن مرحبيييا أن ھيييذا
االسيييتعمال للكييياف مييين التشيييويھات التيييي أحيييدثتھا الترجمييية التجاريييية
الحرفیيية الرخیصيية فييي العربیيية ،وأن ھييذه الكيياف أخييذت تحييل محييل
اسييتعمال الحييال ،والمفعييول لييه ،والمفعييول الثيياني ،والمفعييول المطلييق.
وقال" :اقرأ ھذه العبارات( :ما أحسنه كمتعلم)! و(ميا أحسينه ككاتيب)!
و(دخيل عليیھم كيرئی

لليبالد) ،و(قيال كتعلیيق عليى كالميه) ،و(اعتبيير

العربیة كلغة أساسیة) ،و(عامله كحیوان) .واألصح أن يقال(:ما أحسنه
متكلما)! و(ما أحسنه كاتبا)! و(دخل علیھم رئیسيا لليبالد) و(قيال تعلیقيا
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عليييى كالميييه) ،و(اعتبيييير العربیييية لغييية أساسييييیة) ،و(عامليييه معامليييية
حیوان)"(.)110
لكن األستاذ عبدهللاا كنون ،عضو مجميع اللغية العربیية بالقياھرة
فیمييا ذكيير عنييه األسييتاذ عبييد اللطیييف أحمييد الشييويرف-اقتييرح علييىالمجمع إقرار االستعمال الحدي للكاف فيي مثيل قيولھم( :فيالن كسيفیر
يمثييل بييالده خیيير تمثیييل)؛ ألن الكيياف ھنييا للتشييبیه ،ويييراد بھييا مييا يييراد
بكلميية (مثييل) ،فييالمراد :فييالن نفسييه؛ وإنمييا يسييتعمل ھييذا التعبیيير لقصيد
الكتابة التي ھي أبلغ من التصريح( )111وذكر األسيتاذ الشيويرف أن لجنية
األصييول بييالمجمع ،درسييت اقتييراح عبييدهللاا كنييون ،وأقييرت اسييتعمال
الكاف فیما تستعمل فیه حديثاً ،وقررت ما ييأتي" :تجيري أقيالم الكتياب
المعاصييرين بنحييو قييولھم :فييالن كأديييب ،وھييو كسييفیر وأنييا كعربييي ...
إلخ .وتر اللجنة أن مثـــل ھيذا التعبیير فصيیح يجيري عليى الضيوابط
العامة ،وأن الكاف للتشبیه أو للتعلیل أو زائيدة"( ،)112وقيد وافيق المجميع
علیه باألكثرية .ووافقھيم عليى ذليك ألن ھيذه االسيتعماالت ال تتعيارض
مع القواعد النحوية والصرفیة وّللا أعلم.
ب -اطراد دخول حرف الجر الكاف على (مثل):
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سبق حرف الجر الكاف كلمة (مثل) ست مرات ،ودخل حرف
الجيير الكيياف علييى مثييل خمي

مييرات .فھييل الكيياف المتصييلة بيـ (مثييل)

زائدة؟
اختليف العلمياء بزيادتھييا عنيد دخولھييا عليى كلميية (مثيل) ،فقييال
األخفي

بزيييادة الكيياف فييي قولييه تعييالى  :أو كالييذي ميير علييى قرييية 

[البقييرة .]259:واشييترط ابيين مالييك علييى جييواز زيادتھييا أميين اللييب

()113

وتبعه في ذلك الرضي ووضع له ضوابط بقوله" :ويحكم بزيادتھا عنيد
دخولھييا علييى (مثييل) أو دخييول (مثييل) علیھييا إذ الغييرض أنييه ال يشييبه
بالمشيبه ،فالبييد مين زيييادة إحيد أداتييي التشيبیه ،وزيييادة ميا ھييو حييرف
أولى )114("...وھذا الضابط ينضبط فقط فیما لم يكين خبيرا لكلمية (مثيل)،
أما إذا كان الكاف و(مثيل) واقعيین خبيرا ليـ(مثل) ،فالكياف أصيلیة تفیيد
تشبیه حالة بحالة أخر  ،قيال الزمخشيري" :فيإن قليت :ميا معنيى قوليه
تعالى :مثلھم كمثل الذي استوقد نيارا" ،وميا مثيل المنيافقین ومثيل اليذي
اسييتوقد نييارا حتييى شييبه أحييد المثلييین بصيياحبه؟ قلييت قييد اسييتعیر المثييل
استعارة األسد للمقدام للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لھا شأن وفیھا
غرابة كأنه قیل :حالھم العجیبة الشيأن كحيال اليذي اسيتوقد نيارا "...

()115

وتبعييه فييي ذلييك ابيين عاشييور إذ ييير شييیوع إطييالق لفييظ (مثييل) علييى
الحالة العجیبة الشأن ،وال يستغنى عن اإلتیان بحرف التشيبیه حتيى ميع
وجود لفظ المثل ،فصارت الكياف فيي قوليه تعيالى" :كمثيل" دالية عليى
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التشبیه ولیست زائدة كما زعمه الرضي في شرح الحاجبیة ...أال تير
كیف استغنى عين إعيادة لفيظ (مثيل) عنيد العطيف فيي قوليه تعيالى( :أو
كصیب) ولم ويستغن عن الكياف( .)116واليذي يتبيین ليي أن زييادة الكياف
مضبوطة بضابطین ،األول :أال تلتب

في الكياف األصيلیة؛ وذليك بيأن

تييدخل علييى كلميية (مثييل) أو تييدخل (مثييل) علیھييا أو تييدل ھييي علييى مييا
يقتضييي التشييبیه .واآلخيير :أال يخبيير بمجرورھييا عيين كلميية (مثييل) بفييتح
المیم والثاء وهللاا أعلم.
 )3االطراد في أسلوب األمر.
تقيدم فعيل األمير فيي سيورة البقيرة حيرف الجير (الكياف) أربييع
مرات وھيي عليى فعليین الفعيل األول (اذكيروا) والفعيل الثياني (آمنيوا)
وقد تكرر الفعل (اذكروا) ثال ميرات أميا الفعيل (آمنيوا) ميرة واحيدة.
وندرس أسلوب األمير ھنيا عليى أنيه أسيلوب إنشيائي ومين المالحيظ أن
صیغة األمر فيي اآلييات الكريميات تقيوم أساسيا عليى الحيوار مين أجيل
تنيياول فييي الكييالم حقیقييي بييین آميير ومييأمور وأبييرز معنييى آتييى بييه ھييذه
اآلييييات ھيييو معنيييى اليييوعظ ويكييياد يخيييتص ھيييذا المعنيييى بالسيييیاقات
االجتماعیة ،ومن أمثلة ذليك اآلييات اآلتیية ،قيال تعيالىَ ) :وا ْذ ُك ُيروهُ َك َميا
ضييآليینَ [البقييرة  ]198وھييذه اآليييات
َھ يدَا ُك ْم َو يإن ُكن يتُم يميين قَ ْب يل ي يه لَ يميينَ ال َّ

شيدَّ
تتحييد عيين الحييج .وقييال تعييالى :فَييا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َكي يذ ْك ير ُك ْم آ َبيياء ُك ْم أ َ ْو أ َ َ
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يذ ْكرا ً[البقرة ]200:وھذه اآليات تتحد عن الحج أيضيا ً .وقيال تعيالى
علَّ َم ُكييم َّمييا لَ ي ْم تَ ُكونُييواْ تَ ْعلَ ُمييونَ [البقييرة ]239:وھييذه
فَييا ْذ ُك ُرواْ ّللاَ َك َمييا َ
اآليات تتحد عن صالة الخوف.
وھنا سؤاالن سنحاول اإلجابة عنھما ،السيؤال األول :لمياذا قيال
في اآلية األولى واذكروه بالضمیر المتصل وصرح في اآليتیین الثانیية
والثالثة بلفظ الجاللة (هللاا)؟ والسؤال الثاني :لماذا قيال تعيالى فيي نھايية
آييية الحييج وإن كنييتم ميين قبلييه لميين الضييالین وفييي نھاييية آييية صييالة
الخوف قال تعالى" :ما لم تكونوا تعلمون"؟ ولعل الجواب عين السيؤال
األول وھو لماذا لم يصرح بلفظ الجاللية (هللاا) واسيتغنى عنيه بالضيمیر
الغائب؛ وذلك منعا للتكرار؛ وألن الضيمیر فيي "واذكيروه" عائيد عليى
لفيظ الجاللية (هللاا) فيي اآليية نفسيھا فيي قوليه تعيالى" :واذكيروا هللاا عنييد
المشعر الحرام واذكروه كما ھداكم واللغة العربیية قائمية عليى اإليجياز
والتخفیف" -وهللاا أعلم .وأما السؤال الثاني :ولعل اإلجابة عنيه ھيي :إن
في آيات الحيج ذكير هللاا تعيالى الھدايية واذكيروه كميا ھيداكم وانتھيت
اآلييية الكريميية بقولييه تعييالى :إن كنييتم ميين قبلييه لميين الضييالین وآييية
صالة الخوف قال تعالى واذكروا هللاا كما علمكم وانتھت اآلية بقولية
تعالى ما لم تكونوا تعلمون؛ وذلك ألن في آية الحج يذكرھم بما كيان
من أمرھم قبل أن يھديھم والجماعة المسلمة األولى تدرك حق اإلدراك
مد وعمق ھذه الحقیقة في حیاتھم ،لقد كانت قريبية عھيد بميا كيان فیيه
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العيييرب مييين ضيييالل فيييي التصيييور ومظھييير عبيييادة األصييينام والشيييرك
وغیرھييا ميين ضييالل فييي الحیيياة االجتماعیيية واألخالقیية .وال شييك أنھييم
حین يسمعون قوله تعالى :واذكروه كما ھداكم وإن كنتم من قبليه لمين
الضييالین تتواكييب علييى خیييالھم وذاكييرتھم ومشيياعرھم صييور حیيياتھم
الضالة ،ثم يلتفتون إليى أنفسيھم لیيروا مكيانھم الجدييد اليذي رفعھيم إلیيه
اإلسالم ،والذي ھداھم هللاا إلیه بھذا الدين ،خاصة أن عبادة الحيج كانيت
موجودة منذ الجاھلیة ولكن بصفة مغايرة لصفة الحج فيي اإلسيالم .أميا
آية صالة الخوف إذ قال تعالى :واذكروا هللاا كما علمكم ميا ليم تكونيوا
تعلمون فیكون ھذا الموطن موطن تعلیم لصالة الخيوف وكیفیتھيا فھيم
ال يعرفونھا فوافقت نھاية اآلية بدايتھا -وهللاا أعلم.
 )4االطراد في التراكيب:
أ -االطييراد فييي قولييه تعييالى َ ك َمييا آ َميينَ  مييرتین :لميياذا تكييررت
"كما آمن" مرتین؟
لعل الجواب ھو أن دعوة الكفيار لإليميان جياءت مين المركبيات
اس من أسلوب أمر ثيم كياف
اآلتیة في قوله تعالى  :يآمنُواْ َك َما آ َمنَ النَّ ُ
التشبیه والجملية الفعلیية َ ك َميا آ َمينَ  ،وأميا جيواب الكفيار فقيد جياء مين
المركبات اآلتیة :استفھام إنكاري ثم كاف التشبیه والجملة الفعلیة َ ك َميا
آ َميينَ  وبنظييرة واحييدة نجييد أن مركبييات الييدعوة إلييى اإليمييان تسيياوي
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مركبات اإلجابة عن ھذه اليدعوة تقريبيا ً وھيذا عليى ميا أعتقيد لموسيیقى
األصوات المحصورة فيي اإلطيار اليداللي (اللفيظ) وتكريير االسيتعمال
في السیاق الواحد من حی الدال والميدلول ،وأن ھيذا التكيرار تقتضيیه
الضرورة اللغوية والمقصود بالضرورة اللغوية أن تركیيب الجملية فيي
اآلية قد يتطلب تكرار لفظ سبق ذكره في نف

اآلية ودون ھذا التكيرار

تختل بنیته أو يعمى مدلوليه وال يسيمح باالسيتغناء عين تكيراره بضيمیر
أو مصدر أو غیرھا من التراكیب وهللاا أعلم.
ييوالَ ُھم
ب -االطييراد فيييي قوليييه تعيييالىَّ  :مثَييي ُل الَّيييذيينَ يُن يفقُيييونَ أَ ْمي َ
مرتین في آيتین مختلفتین وھما في قوله تعالىَّ " :مثَي ُل الَّيذيينَ

سي يبی يل ّللاي َك َمثَي يل َحبَّيية أَن َبتَي ْ
سينَا يب َل
سي ْب َع َ
يت َ
يُن يفقُيونَ أَ ْمي َيوالَ ُھ ْم يفييي َ
"و َمثَي ُل الَّيذيينَ
يفي ُك يل ُ
سنبُ َلة يمئَيةُ َحبَّية"( )261وقوليه تعيالىَ :

ت ّللاي َوتَثْ يبیتا ً يم ْ
ين أَنفُسيي يھ ْم َك َمثَي يل
ضا ي
يُن يفقُونَ أَ ْم َوالَ ُھ ُم ا ْبتيغَاء َم ْر َ
صا َب َھا َوا يبل فَآت َ ْ
ُصي ْب َھا
ضي ْعفَی يْن فَيإين لَّي ْم ي ي
ت أ ُ ُك َل َھيا ي
َجنَّة يب َرب َْوة أ َ َ

َوا يبييل فَ َ
طييل"( )265إذ تكييرر مطلييع كييل ميين اآليتييین بقولييه
تعييالىَّ  :مثَ ي ُل الَّ يذيينَ يُن يفقُييونَ أَ ْمي َيوالَ ُھ ْم اآلييية ( )261اآلييية

( ،)265ولكييين لمييياذا؟ لعيييل السيييبب ھيييو االھتميييام بالنیيييات
إلبرازھا ولفت النظر إلیھيا؛ ألنيه كيرر نفي

مطيالع اآلييات

فالقارئ لھذه اآليات أول ما يتساءل لماذا تكرر قوله تعيالى:
ييوالَ ُھم ،ثييم اختلفييت ميين بعييد ذلييك
َّ مثَيي ُل الَّييذيينَ يُن يفقُييونَ أَ ْم َ
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وبييالنظر فييي اآليييات نجييد الفييرق المركييزي ھييو نیيية اإلنفيياق
ومنييه الجييزاء المترتييب عيين النیيية ميين هللاا تعييالى .وقييد سييبق
قوليييه تعيييالى :مثيييل اليييذين ينفقيييون أميييوالھم ( )265قوليييه
ص يدَقَاتي ُكم)260( 
تعييالى :يَييا أَي َھييا الَّ يذيينَ آ َمنُييواْ الَ تُب يْطلُييواْ َ
فاهلل أراد أن يبین للنياس أن الصيدقة التيي تبيذل ريياء النياس
التييييي يتبعھييييا الميييين واألذ ال تثميييير شييييیئا ً وال تبقييييى؛ إذ
نستخلص من ھيذه اآلييات أن األعميال بالنیيات وضيرب هللاا
ھذه األمثال لیتأملون الحجر الصلب األمل

المستوي اليذي

غطته طبقة خفیفية مين التيراب ،فظنيت فیيه الخصيوبة ،فيإذا
وابييل ميين المطيير يصييیبه ويتركييه صييلدا ً صييافیا؛ أي ذھيياب
األجر والثواب وأما في اآلية األوليى اإلنفياق فيي سيبیل هللاا،
واآليييية الثانیييية ابتغييياء مرضيييات هللاا ،ففیھيييا الخیييير والنمييياء
األجيير والثييواب .ومييا ھييذا كلييه إال الخييتالف النیييات -وهللاا
أعلم -وقد اختلف العلماء أيھما أفضيل اإلنفياق فيي سيبیل هللاا
أم اإلنفييييياق ابتغييييياء مرضيييييات هللاا؟ فقيييييال السيييييید محميييييد
األلوسييي( )117إن اإلنفيياق فييي سييبیل هللاا ھييو إنفيياق فييي عييالم
الملك عن مقام تجلي األفعيال وأميا اإلنفياق ابتغياء مرضيات
هللاا ھييو اإلنفيياق عيين مقييام مشيياھدة الصييفات وھييو اإلنفيياق
لطلب رضا هللاا تعالى ،ومن تمثیله الجنية يعليم مقيدار فضيله
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على األول الممثيل بحبيه ،ولعيل فضيل أحيدھما عليى اآلخير
كفضل الجنة على الحبة ،ومما يزيد في الفرق أن الجنية ميع
إيتاء أكلھا تبقيى بحالھيا بخيالف الحبية ولتأكیيد اإلشيارة إليى
ارتفاع الرتبة أنه أتيى بيالربوة وھيي المرتفيع مين األرض -
وهللاا أعلم.
 )5االختالف في معاني حرف الكاف في اآليتين اآلتيتين:
سي ْ
سييييييييوالً
يييييييلنَا فيييييييييی ُك ْم َر ُ
أ -قولييييييييه تعييييييييالىَ  :ك َمييييييييا أَ ْر َ
يمن ُك ْم[البقرة.]151:
ب -قوله تعالىَ  :وا ْذ ُك ُروهُ َك َما َھدَا ُك ْم[ البقرة.]198:
ذكر ابن ھشام مين معياني "حيرف الكياف" التعلیيل وقيال أثبتيه
قيوم ونفياه األكثيرون ،وقیيد بعضيھم جيوازه بيأن تكيون مكفوفية بميا ،ثييم
قال :والحق جوازه في المجيرورة مين (ميا) وفيي المقرونية بميا الزائيدة
سيوالً يمين ُك ْم[ البقيرة]151 :
س ْيلنَا فييی ُك ْم َر ُ
وبما المصدرية نحيو َ ك َميا أَ ْر َ
قال األخف

أي ألجل إرسالي فیكم رسوالً منكم فاذكروني وھو ظياھر

في قوله تعالىَ  :وا ْذ ُك ُروهُ َك َما َھدَا ُك ْم[ البقرة ،]198:فھو يقدر الكاف
تعلیلیة وما مصدرية في ھياتین اآليتيین ،وذكير زعيم الزمخشيري وابين
عطیيية وغیرھييا أنھييا كافيية ،قييال" :ومييا ذكرنيياه فييي اآليتييین ميين أن مييا
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مصدرية قاله جماعة وھو الظاھر ،وزعم الزمخشري وابن عطیة أنھا
كافه وفیه إخراج الكاف عما ثبت لھا من عمل الجير لغیير مقيت؛"(،)118
وبييالرجوع إلييى الكشيياف نجييد الزمخشييري يجييوز فييي اآلييية الثانیيية أن
تكون ما فیھا مصدرية وأن تكون كافة( ،)119وفي اآليية األوليى يجيوز أن
يتعلق كما ألرسلنا بما قبله" :أي ألتم نعمتي علیكم فيي اآلخيرة بيالثواب
كما أتممتھا علیكم في الدنیا بإرسال الرسيول ،أو بميا بعيده كميا ذكيرتكم
بإرسال الرسول "فاذكروني بالطاعة"( . )120ويبدو أن الزمخشري يجعل
الكاف للتشبیه ال للتعلیل في ھذه اآلية ،وال يمنع أن تكيون ميا مصيدرية
فیھيييا؛ بيييدلیل أنيييه يحليييل المغنيييى فيييي التقيييديرين بالمصيييدر "بإرسيييال
الرسول" ،وھو ما يشھد له قوليه الصيريح فيي اآليية السيابقة ،وأميا ابين
عطیة فقد جوز ما جوزه الزمخشري من تعليق "كميا أرسيلنا" بميا قبلية
واستحسنه وبما بعده "فاذكروني" كما جوز تعلقه بـ"تھتدون" فيي آخير
اآلية السابقة؛ أي اھتيداء كميا فیكيون نعتيا لمصيدر ،وقيال :قیيل ھيو فيي
موضع نصب على الحال ،ولكنه لم يقل شیئا ظاھرا في "ما" ولم يقيدر
ما بعدھا بمصدر فیبدو أنھا كافة والكافة للتشبیه( .)121وفي اآلية األخر
"واذكروه كما ھيداكم" ليم ييزد عليى القيول فیھيا والكياف فيي كميا نعيت
لمصدر محذوف( ،)122وقد سلك العكبري فيي تقيدير تعليق "كميا أرسيلنا"
مسلكھا ولكنه أوضح أن ما مصدرية( ،)123وقال في "كما ھداكم" الكياف
فيي موضييع نصييب نعتيا لمصييدر محييذوف ،ويجيوز أن تكييون حيياالً ميين
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الفاعل تقديره :فاذكروه مشبھین لكم حین ھدايتكم ،فالظياھر مين كالميه
أن الكيياف غیيير تعلیلیييه فیھييا ،وأمييا تفسييیر ابيين جرييير الطبييري أن كمييا
للتعلیل في اآليتیین السابقتین وقال( :يعني بذلك جيل ثنياؤه واذكيروا هللاا
أيھا المؤمنون عند المشعر الحرام بالثناء علیيه والشيكر ليه عليى أيادييه
عنيييدكم وليييیكن ذكيييركم ليييه بالخضيييوع ليييه عليييى ميييا أنعيييم عليييیكم مييين
التوفیق)( .)124وفي اإلتقان الكاف حرف جر له معاني منھيا التعلیيل نحيو
سيييوالً يمييين ُك ْم[البقيييرة . ]151:أميييا
سي ْييلنَا فييييی ُك ْم َر ُ
قوليييه تعيييالىَ  :ك َميييا أ َ ْر َ
األخفييي

قيييال فيييي ھيييذه اآليييية :أي ألجيييل إرسيييالنا فيييیكم رسيييوال مييينكم

فاذكروني وأما اآلية "واذكروه كما ھداكم" أي ألجل ھداية إيــــــــاكـم
والظييياھر مميييا سيييبق أن ((كميييا)) فيييي اآليتيييین للتعلیيييل وھيييو الصيييحیح
ل سباب السابقة -وهللاا أعلم.
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الخـاتمة
بعد ھذه الدراسة لحرف الجر (الكاف) نخلص إلى أھم النتائج ،منھا ميا
يأتي:
 يعمد القرآن إلى أسلوب التشبیه في القضايا الخطیرة ذات
الشأن ،فھو ال يأتي بھذا األسلوب إال حینما يكون ھناك أمر
يريد تقريره وتثبیته في النفوس ،وھذا ما يجعله يختلف عن
كثیر من التشبیھات عند الناس.
 استعملت الكاف في ھذا العصر استعماال جديدا ،مثل
قولھم( :فالن كعربي ير ضرورة وحدة العرب) ،و(تكلم
كممثل لالتحاد) ،وكان ھذا أثرا من آثار الترجمة من
اللغات األجنبیة إلى العربیة.
 أن الكاف تأتي للتعلیل ،سواء كانت مكفوفة بــ(ما) معنى
التعلیل الزائدة ،أم المصدرية ،أم غیر مكفوفة.
أخیرا فإن البح

قد فتح الباب لدراسة التطور الداللي

للحروف ،وھي محاولة نرجو أن تستمر حتى نتمكن من تطبیق ھذه
الدراسة على القرآن الكريم بأكمله.
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الھوامش والحواشي

) (1ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين األنصاري
الرفعي األفريكي (ت 711ھـ) لسان العرب ،ط  ،2بیروت :دار صادر،
414ھـ( 838/2 .حرف).
) (2الجوھري ،إسماعیل بن حماد ،تاج اللغة وصحاح العربیة ،تح :أحمد عبد
الغفور عطا ،ط ،4دار العلم للماليین ،بیروت ،لبنان( .1342 ،حرف).
) (3لسان العرب( 838/2 ،حرف).
) (4القرشي ،جمال الدين أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي ،تفسیر ابن
كثیر ،ط 4،دار األندل  ،بیروت619/4.
) (5الزاوي ،الطاھر أحمد الزاوي ،ترتیب القاموس المحیط ،ط ،3الدار العربیة
للكتاب ،طرابل  ،لیبیا1980 ،م .ط1980/3م( ،622/1.حرف).
) (6لسان العرب ( 838/2حرف).
) (7البیت لذي الرمة (غیالن بن عقبة) ديوانه .تح :عبد القدوس أبو صالح،
ط ،1مؤسسة اإليمان ،بیروت ،ط1982/1م .ص ،471سناد :شديدة
الحلق ،الوظیفة :عظیم الساق ،أزج :بعید ،ريان :ممتلئ.
) (8البیت لكعب بن زھیر ،وھو في ديوانه ،تح :على فاعور ،ط ،1دار الكتب
العلمیة ،بیروت ،ط1987/1م .ص .63الناقة الضامرة ،المھجنة:
الكريمة ،القوداء :طويلة العنق ،الشملیل :الخفیفة السريعة.
) (9مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،ط ،1القاھرة،167/1 .1972 ،
(حرف)
) (10صحیح البخاري بحاشیة السندي ،دار المعرفة بیروت ،لبنان.227/3 ،
) (11المعجم الوسیط/1أ(16 ،حرف).
) (12المصدر السابق /1أ(16 ،حرف).
) (13ولسان العرب ( ،838/2جرف).
) (14المعجم الوسیط ( ،167/1حرف).
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) (15سیبويه ،عمرو بن عثمان بن قبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر الملقب:
سیبويه (180ھـ) ،الكتاب ،تح :عبد السالم ھارون ،ط( ،1القاھرة:
1408ھـ 1988 -م) .ط .431/4 /1أما المعجم الوسیط فعدد الحروف
فیه ثمانیة وعشرون حرفا ،انظر ( 167/1حرف)؛ ألن ألف المد لم
يعده من الحروف.
) (16أبوالفتح عثمان بن جني (ت329ھـ) ،سر صناعة األعراب ،تح :مصطفى
السقا وآخر ،وزارة المعارف العمومیة ،ط ،1مطبعة مصطفى البابي
الحلبي ،القاھرة1954 ،م.16/1 ،
) (17الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،تحقیق .د .مازن مبارك ،ط ،4دار
العروبة ،القاھرة1959 ،م54 .
) (18المرادي ،الحسن بن قاسم ،الجنى الداني في حروف المعاني ،تح :فخر
الدين قباوه ،ومحمد نديم فاضل ،ط ،2دار األفاق الجديدة ،بیروت
ط1983/2م .ص أ ،ب.21
) (19الجنى الداني للمرادي ،ص أ ،ب.21
) (20المصدر نفسه.21 ،
) (21الزجاجي أبو إسحاق ،إبراھیم بن السري بن سھل (ت311 :ھـ)،
اإليضاح في علل النحو ،تح :مازن مبارك ،دارالعروبة ،ط،4
القاھرة1959،م ،ص.44
) (22العكبري ،أبو البقاء عبدهللاا بن الحسن ،اللباب في علل البناء واإلعراب،
تح :غازي مختار طلیمات ،وعبد اإلله نبھان ،ط ،1دار الفكر
المعاصر ،بیروت ،ودار الفكر ،دمشق1995،م.50/1 .
) (23ابن يعی  ،أبو البقاء يعی بن علي األسدي الموصلي شرح المفصل
للزمخشري األسدي الموصلي( ،المتوفى643 :ھـ) قدم له :الدكتور إمیل
بديع يعقوب ،ط ،1الناشر :دار الكتب العلمیة ،بیروت  -لبنان1422 ،ھـ
 2001م.) (24ابن ھشام ،عبد هللاا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللاا ابن يوسف ،أبو محمد،
جمال الدين ،ت 761ھـ ،شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب،
تح :عبد الغني الدقر ،الشركة المتحدة للتوزيع ،سوريا ،ص.16
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) (25الزمخشري ،المفصل في صنعة اإلعراب ،تح :الدكتور على بو ملجم،
ط( ،1بیروت :مكتبة الھالل1993 ،م).4/1 .
) (26المفصل في صنعة اإلعراب ،ص.137
) (27ھو عثمان بن عمر الكردي (ت 646ھـ) ،الزركلي ،خیر الدين بن محمود
بن محمد الدمشقي (المتوفى1396 :ھـ) األعالم ،ط ،6الناشر :دار العلم
للماليین1984 ،م.211/4 .
) (28المفصل في صنعة اإلعراب ،ص /8أ 5ب .137
) (29الرضى ،محمد بن الحسن ،االستراباذي ،نجم الدين ،ت 686ھـ ،شرح
شافیة ابن الحاجب ،تحقیق وشرح :محمد محي الدين عبد الحمید
وآخرون نشر سنة 1395ھـ 1975 -م ،دار الكتب العلمیة ،بیروت،
لبنان.260/4 ،
) (30شرح الرضي .261/4
) (31وھي الباء والكاف والالم و (من)
) (32وھي (رب) و(لعل) و(لوال) و (خال) و(عدا) و(حاشا)
) (33ھو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،إمام النحاة (ت180ھـ) ،األعالم،
.346/2
) (34الكتاب.71/1 ،
) (35الجرجاني ،أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن ،العوامل المائة النحوية
في أصول علم العربیة (المتوفى471 :ھـ) ،تح :د .البدراوي زھران،
دار المعارف – القاھرة.89 ،
) )36ھو أبو القاسم جار هللاا محمود بن عمر (ت538ھـ) األعالم.365/3 ،
) (37شرح المفصل.49_7/8 ،
) (38شرح الرضي.260/4 ،
) (39ھو جمال الدين محمد بن عبدهللاا بن مالك الطائي األندلسي (ت672ھـ)،
األعالم.233/6 ،
) (40شرح ابن عقیل على األلفیة.3/2 ،
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) (41أبو عبد هللاا جمال الدين محمد بن عبد هللاا ابن مالك الطائي الجیاني (ت
672ھـ) ،شرح الكافیة الشافیة ،تح :عبد المنعم أحمد ھريري ،ط،1
جامعة أم القر  ،مركز البح العلمي ،وإحیاء الترا اإلسالمي ،كلیة
الشريعة والدراسات اإلسالمیة ،مكة المكرمة1982 ،م ،ص.787
) (42ابن مالك محمد بن عبد هللاا ،الطائي الجیاني ،أبو عبد هللاا ،جمال الدين
(المتوفى672 :ھـ) ،شرح تسھیل الفوائد ،تح :د .عبد الرحمن السید،
محمد بدوي المختون ،ط ،1ھجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
(1410ھـ 1990 -م .)186_185/3
) (43ھو محمد يوسف األندلسي (ت745ھـ) ،األعالم.157/7 ،
) (44أبو حیان ،محمد بن يوسف بن علي( ،ت 745ھـ) ،ارتشاف الضرب من
لسان العرب ،المكتبة المركزية – الرياض ،2 ،ص .470-426
) (45عباس حسن (ت  )1398النحو الوافي ،ط  .15دار المعارف/2 ،أ،
ب.433
) (46النحو الوافي /2أ ،ب.433
) (47أبو البقاء عبد هللاا بن الحسین بن عبد هللاا العكبري البغدادي محب الدين
(المتوفى616 :ھـ) تح :عبد اإلله ،ط ،1دار الفكر  -دمشق1416 ،ھـ
1995م.47/1 ،
) (48الجنى الداني ،ص.26
) (49الرماني ،علي بن عیسى الرماني النحوي أبو الحسن ،معاني الحروف،
تح :عبد الفتاح إسماعیل شلبي ،ط ،2السعودية ،دار الشروق،
جدة ،1401 -1981،ص.41
) (50ھو ياسین زين الدين العیني ،ولد بحمص وتوفي في القاھرة سنة
1061ھـ ،األعالم ،ص.305
) (51ھو جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضیري (ت911ھـ)
انظر األعالم  ،301/3ونشأة النحو .291
) (52األزھري ،خالد ،شرح التصريح على التوضیح ،بحاشیة ياسین العیني،
ط ،2دار الكتب العلمیة – بیروت2006 ،م.
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) (53ھو أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد بن عبید األنباري ،األعالم،
.169/2
) (54ھو أبو البقاء عبد هللاا بن الحسین العكبري ،األعالم.80/4 ،
) (55ھو أبو البقاء يعی بن موفق الدين بن علي بن يعی  ،األعالم.206/8 ،
) (56األنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ،أسرار العربیة ،تح :محمد
بھجة اإلطار ،مجمع اللغة العربیة ،دمشق  ،1957ص.253
) (57اللباب في علل البناء واإلعراب .352/1
) (58شرح المفصل ، 8 ،ص 8ص.9
) (59ھو الحسن بن قاسم المصري (ت749ھـ) ،األعالم .211/2
) (60الجنى الداني ،ص.26
) (61حرف الجر الشبیه باألصلي ھو الم الجر الزائد زيادة غیر محضة؛ ألنھا
تأتي لتقوية عاملھا الضعیف ،فإذا إفادة عامله معنى التقوية كان ھذا
مغنى جديدا ً جلبته معھا؛ ولذا يجب تعلقھا مع مجرورھا بعاملھا ،وال
يمكن االستغناء عنھا؛ ولذالك كانت شبیھه بحروف الجر األصلیة،
النحو الوافي.435/2 ،
) (62أي :أنھا تستعمل أصلیه ،وقد تستعمل زائدة وال يستعمل من حروف الجر
زائدا ،إال ھذا القسم ،اللھم إال ما أشار إلیه ابن مالك في جواز زيادة
(عن) و (على) و(في).
) )63النحو الوافي.452/2 ،
) (64بع؛ الباحثین مثل مؤلف النحو الوافي وغیره يرون أن (خال) و (عدا) و
(حاشا) من حرف الجر األصلیة ،ثم تتعلق بعاملھا ،والصحیح أنھا
شبیھه بالزائد؛ ألنھا موضوعه لتنحیه مجرورھا عن عاملھا .ابن قدامة،
أبو محمد موفق الدين عبد هللاا بن أحمد بن محمد المقدسي (المتوفى:
620ھـ) ،مكتبة القاھرة الطبعة1388 :ھـ 1968 -م.178،578 ،
) (65النحو الوافي .451/2
) (66المصدر السابق.453/2 ،
) (67األنطاكي ،محمد ،المحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفه ،ط ،2دار
الشرق العربي ،بیروت ،ط.132/32
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) (68البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبدهللاا البخاري الجعفي ،صحیح
البخاري ،تح :محمد زھیر بن ناصر الناصر ط ،1دار طوق النجاة،
1422ھـ ،266/2 ،باب خم من الدواب .الخشا  :حشرات األرض.
) )69النحو الوافي.515/2 ،
) (70شرح التسھیل .169،173/3
) (71الجنى الداني ،ص.84
) (72ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد هللاا بن أحمد بن محمدالمقدسي
(المتوفى620 :ھـ) ،المغني ،مكتبة القاھرة1388 .ھـ 1968 -م،
ص.234
) (73ھمع الھوامع ،4 ،ص 194ص.195
 ) (74األشموني ،علي بن محمد بن عیسى ،أبو الحسن ،نور الدين ،الشافعي،(900ھـ) ،شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ،ط1419 ،1ھـ1998-م ،دار الكتب
العلمیة ،بیروت.224/2 ،
) (75قال ابن ھشام" :والكاف للتشبیه ،ثم عدل عن ذلك إلعالم بخصوصیة
المطلوب" المغني  ،234ولھذا أفادت التعلیل.
)(76
.290
) (77شرح التسھیل.170/3 ،
) (78الجنى الداني ص ،84والمغني ،ص.235
) (79األزھیة ،ص.290
) (80منھا :أ (ما) موصولة ،وأنت خبر حذف مبتدأه ،أي ھو أنت ،ب -أن (ما)
زائدة ملغاة ،والكاف :جارة ،وأنت ضمیر مرفوع أنیب عن المجرور.
أي :كن كأنت ،والمعنى :كن فیما يستقبل مماثال لنفسك فیما مضى ،ج-
أن (ما) كافة ،وأنت :مبتدأ حذف خبره ،أي علیة ،أو كائن .د-أن (ما)
كافة أيضا ،وأنت :فاعل ،واألصل :كما كنت ،ثم حذف كان فانفصل
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الضمیر .والظاھر على ھذا التقدير أن (ما) مصدرية ،انظر المغنى،
ص 235ص.236
) (81ھو أحمد بن الحسین بن أحمد اإلربلي الموصلي (ت639ھـ) من كتبه:
الغرة المخفیة في شرح الدرة األلفیة ،وشرح ألفیة ابن معط ،األعالم
.117/2
) (82ھو الحسن بن عبد هللاا بن المرزبان ،عالم بالنحو واألدب (ت368ھـ) من
مؤلفاته :شرح كتاب سیبويه ،وكتاب أخبار النحويین البصريین،
واإلقناع ،انظر األعالم .196/2
) (83المغني .237
) (84شرح الرضي.328 /4 ،
) (85الكتاب  ،116/3ورؤبة :ھو ابن عبد هللاا العجاج بن رؤبة التمیمي
السعدي ،راجز مشھور (ت145ھـ) األعالم .34/3
) (86ابن كثیر في تفسیر القرآن الكريم31/1 ،
) (87الواحدي ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،
النیسابوري ،الشافعي (المتوفى468 :ھـ) أسباب النزول ،تح :عصام بن
عبد المحسن الحمیدان ،ط ،2دار اإلصالح  -الدمام  1412ھـ -
 ،1992ص.11
) (88شرح التسھیل.169،173/3 ،
) (89الجنى الداني ،ص.84
) (90المغني ،ص.234
) (91ھمع الھوامع ،4 ،ص 194ص.195
) (92شرح األشموني.224/2 ،
) (93المغني ،ص.234
) (94شرح التسھیل.173/3 ،
) (95الجنى الداني ،ص.85
) (96انظر شرح الرضي.327/4 ،
) (97لسان العرب ( 3957/5كوف)
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) (98شرح الرضي ،4ص 327ص.328
) (99اآلية بكاملھا ((يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ،كما بدأنا أول خلق
نعیده ،وعدا علینا،إنا كنافعلین)).
) (100المغني ،ص 236ص.237
) (101البیت لعمر بن أبي ربیعة ،وھو في وشرح التسھیل  ،173/3والجنى
الداني ،ص.483
) (102المالقى ،أحمد بن عبد النور ،رصف المباني في شرح حروف المعاني،
تح :أحمد الخراط ،دار القلم ،ص.214
) (103الجنى الداني ،ص 484ص.485
 ) (104األنباري ،عبد الرحمن بن محمد بن عبید ﷲ األنصاري ،أبو البركات،كمال الدين األبناري (ت 577ھـ) اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحويین
البصريین والكوفیین ،ط ( 1المكتبة العصرية) 1424ھـ  2003 -م.592-585/2 ،
) (105شرح التسھیل ،3 ،ص 173ص.174
) (106شرح أبیات المغني .118/4
) (107ھو أبو العباس أحمد بن يحي بن زيد بن سیار ،من أئمة الكوفیین في
النحو واللغة (ت291ھـ) انظر األعالم .267/1
) (108شرح أبیات المغني .119/4
) (109اإلنصاف  ،2ص.586
) (110تشويھات في اللغة العربیة أحدثتھا الترجمة د .محمد عبد الرحمن
مرحبا ،مجلة اللسان العربي ،المجلد.159/7،1
) (111الشويرف ،عبد اللطیف أحمد  ،تصحیحات لغوية ،دار الیمامة2002 ،م،
ص 338ص.339
) (112المصدر السابق ،ص.339
) (113شرح التسھیل .170/3
) (114شرح الرضي .325-324/4
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) (115الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الكشاف عن حقائق
غوام؛ التنزيل ،الزمخشري جار هللاا (المتوفى538 :ھـ) ط ،3دار
الكتاب العربي  -بیروت1407 ،ھـ .83/1
) (116ابن عاشور ،محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور
النتوسي (ت 1292ھـ) التحرير والتنوير ،تون  -الدار التونسیة،
1984م.304/1.
) (117روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني األلوسي،
(المتوفى1270 :ھـ) تح :علي عبد الباري عطیة ،ط ،1دار الكتب
العلمیة  -بیروت 1415ھـ.
) (118المغني ص.192
) (119الكشاف جـ.186/1
) (120المصدر السابق جـ.155_154/1
) (121ابن عطیة ،أبو محمد ،عبد الحق بن غالب بن عب الرحمن بن تمام بن
عطیة األندلسي المحاربي ( ت 542ھـ ) ،المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب
العزيز ،تح :عبد السالم عبد الشافي محمد ،ط1422 ،1ھـ ،دار الكتب العلمیة،
بیروت ،جـ.453/1
) (122المحرر الوجیز ،جـ.560/1
) (123حسن شحاته ،قواعد اإلمالء العربي ،مكتبة الدار العربیة
للكتاب2005،م ،جـ.69/1
) (124اآلملي ،محمد بن جرير ،جامع البیان في تأويل القرآن( ،المتوفى:
310ھـ) تح :أحمد محمد شاكر ،ط ،1مؤسسة الرسالة  1420ھـ -
2000م ،جـ.163/2
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المصادر والمراج :
أوال :القرآن الكريم.
ثانیا:
( )1ابن عاشور ،محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور
النتوسي ( ت  )1292التحرير والتنوير ،تون  ،الدار التونسیة،
1984م.304/1.
( )2ابن عطیة ،أبو محمد ،عبد الحق بن غالب بن عب الرحمن بن تمام بن
عطیة األندلسي المحاربي (ت 542ھـ) ،المحرر الوجیز في تفسیر
الكتاب العزيز ،تحقیق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،ط 1422 1ھـ،
دار الكتب العلمیة ،بیروت ،جـ.453/1
( )3ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد هللاا بن أحمد بن محمدالمقدسي
(المتوفى620 :ھـ) ،المغني ،مكتبة القاھرة1388 .ھـ 1968 -م.234 ،
( )4ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد هللاا بن أحمد بن محمد المقدسي
(المتوفى620 :ھـ) ،مكتبة القاھرة الطبعة1388 :ھـ 1968 -م،
.178،578
( )5ابن مالك محمد بن عبد هللاا ،الطائي الجیاني ،أبو عبد هللاا ،جمال الدين
(المتوفى672 :ھـ) ،شرح تسھیل الفوائد ،تحقیق :د .عبد الرحمن السید،
د .محمد بدوي المختون ،ط ،1ھجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن1410( ،ھـ 1990 -م ) .)186_185/3
( )6ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين األنصاري
الرفعي األفريكي ( ت 711ھـ ) لسان العرب ،ط  ،2بیروت :دار
صادر414 ،ھـ( 838/2 .حرف).
( )7ابن ھشام ،عبد هللاا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللاا ابن يوسف ،أبو محمد،
جمال الدين ،ت 761ھـ ،شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب،
تحقیق :عبد الغني الدقر ،الشركة المتحدة للتوزيع ،سوريا ،ص.16
( )8ابن يعی  ،أبو البقاء يعی بن علي األسدي الموصلي شرح المفصل
للزمخشري األسدي الموصلي( ،المتوفى643 :ھـ) قدم له :الدكتور إمیل
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بديع يعقوب ،ط ،1الناشر :دار الكتب العلمیة ،بیروت  -لبنان 1422 ،ھـ
 2001م.( )9أبو البقاء عبد هللاا بن الحسین بن عبد هللاا العكبري البغدادي محب الدين
(المتوفى616 :ھـ) ،تحقیق :د.عبد اإلله ،ط ،1دار الفكر  -دمشق،
1416ھـ 1995م.47/1 ،
أبو حیان ،محمد بن يوسف بن علي( ،ت 745ھـ) ،ارتشاف
()10
الضرب من لسان العرب ،المكتبة المركزية – الرياض470-426/2. ،
أبو عبد هللاا جمال الدين محمد بن عبد هللاا ابن مالك الطائي
()11
الجیاني ( ت  672ھـ ) ،شرح الكافیة الشافیة ،تحقیق :عبد المنعم أحمد
ھريري ،ط  ،1جامعة أم القر  ،مركز البح العلمي ،وإحیاء
الترا اإلسالمي ،كلیة الشريعة والدراسات اإلسالمیة ،مكة المكرمة،
1982م787/،
أبوالفتح عثمان بن جني (ت329ھـ) ،سر صناعة األعراب،
()12
تحقیق :مصطفى السقا وآخر ،وزارة المعارف العمومیة ،ط ،1مطبعة
مصطفى البابي الحلبي ،القاھرة1954 ،م.16/1 ،
األزھري ،خالد ،شرح التصريح على التوضیح ،بحاشیة ياسین
()13
العیني ،ط ،2دار الكتب العلمیة – بیروت2006 ،م.
األشموني ،علي بن محمد بن عیسى ،أبو الحسن ،نور الدين،
()14
الشافعي900( ،ھـ) ،شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ،ط،1
1419ھـ1998-م ،دار الكتب العلمیة ،بیروت224/2.
اآلملي ،محمد بن جرير ،جامع البیان في تأويل القرآن،
()15
(المتوفى310 :ھـ) تحقیق :أحمد محمد شاكر ،ط ،1مؤسسة الرسالة
 1420ھـ  2000 -م جـ.163/2
األنباري ،عبد الرحمن بن محمد بن عبید هللاا األنصاري ،أبو
()16
البركات ،كمال الدين األبناري ( ت 577ھـ ) اإلنصاف في مسائل
الخالف بین النحويین البصريین والكوفیین،ط( ،1المكتبة العصرية)
1424ھـ  2003 -م592-585/2.
األنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ،أسرار العربیة،
()17
تحقیق :محمد بھجة اإلطار ،مجمع اللغة العربیة ،دمشق ،1957
ص.253
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األنطاكي ،محمد ،المحیط في أصوات العربیة ونحوھا
()18
وصرفه ،ط ،2دار الشرق العربي ،بیروت ،ط132/32
البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبدهللاا البخاري الجعفي،
()19
صحیح البخاري ،تحقیق :محمد زھیر بن ناصر الناصر ،ط ،1دار طوق
النجاة1422 ،ھـ ،266/2 ،باب خم من الدواب .الخشا  :حشرات
األرض.
تشويھات في اللغة العربیة أحدثتھا الترجمة ،د .محمد عبد
()20
الرحمن مرحبا ،مجلة اللسان العربي ،المجلد.159/7،1
الجرجاني ،أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن ،العوامل المائة
()21
النحوية في أصول علم العربیة (المتوفى471 :ھـ) ،تحقیق :د .البدراوي
زھران ،دار المعارف – القاھرة.89
الجوھري ،إسماعیل بن حماد ،تاج اللغة وصحاح العربیة،
()22
تحقیق :أحمد عبد الغفور عطا ،ط ،4دار العلم للماليین ،بیروت ،لبنان،
( .1342 .1342حرف).
حسن شحاته ،قواعد اإلمالء العربي ،مكتبة الدار العربیة
()23
للكتاب2005،م ،جـ69/1
الرضى ،محمد بن الحسن ،االستراباذي ،نجم الدين ،ت
()24
686ھـ ،شرح شافیة ابن الحاجب ،تحقیق وشرح :محمد محي الدين عبد
الحمید وآخرون نشر سنة 1395ھـ 1975 -م ،دار الكتب العلمیة،
بیروت ،لبنان.260/4.
الرماني ،علي بن عیسى الرماني النحوي أبو الحسن ،معاني
()25
الحروف ،تحقیق :عبد الفتاح إسماعیل شلبي ،ط ،2السعودية ،دار
الشروق ،جدة ، 1401 -1981،ص .41
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني األلوسي،
()26
(المتوفى1270 :ھـ) تحقیق :علي عبد الباري عطیة ،ط ،1دار الكتب
العلمیة  -بیروت  1415ھـ.
الزاوي ،الطاھر أحمد الزاوي ،ترتیب القاموس المحیط ،ط ،3
()27
الدار العربیة للكتاب ،طرابل  ،لیبیا1980 ،م ،ط1980/3م،622/1.
(حرف).
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الزجاجي أبو إسحاق ،إبراھیم بن السري بن سھل ( ت:
()28
311ھـ ) ،اإليضاح في علل النحو ،تحقیق :د .مازن مبارك،
دارالعروبة ،ط ،4القاھرة1959 ،م ،ص.44
الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،تحقیق :د .مازن مبارك،
()29
ط ،4دار العروبة ،القاھرة1959 ،م ،ص54
الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد(المتوفى:
()30
538ھـ) ،الكشاف عن حقائق غوام؛ التنزيل ،ط ،3دار الكتاب العربي
 بیروت1407 ،ھـ 83/1الزمخشري ،المفصل في صنعة اإلعراب ،تحقیق :الدكتور،
()31
على بو ملجم ط ( 1بیروت :مكتبة الھالل-4/1 .)1993 ،
سیبويه ،عمرو بن عثمان بن قبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر
()32
الملقب :سیبويه (  180ھـ) ،الكتاب ،تحقیق :عبد السالم ھارون ،ط (1
القاھرة1408 :ھـ 1988 -م ) .
الشويرف ،عبد اللطیف أحمد  ،تصحیحات لغوية ،دار
()33
الیمامة2002 ،م339-338 ،
صحیح البخاري بحاشیة السندي ،دار المعرفة بیروت،
()34
لبنان227/3،
عباس حسن ( ت  ) 1398النحو الوافي ،ط  .15دار
()35
المعارف/2.أ ،ب433
العكبري ،أبو البقاء عبدا هلل بن الحسن ،اللباب في علل البناء
()36
واإلعراب ،تحقیق :غازي مختار طلیمات ،ود .عبداإلله نبھان ،ط ،1دار
الفكر المعاصر ،بیروت ،ودار الفكر ،دمشق1995،م.50/1 .
القرشي ،جمال الدين أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي،
()37
تفسیر ابن كثیر ،ط 4دار األندل  ،بیروت619/4.
المالقى ،أحمد بن عبد النور ،رصف المباني في شرح حروف
()38
المعاني ،تحقیق :أحمد الخراط ،دار القلم 214-
مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،ط ،1القاھرة.1972 ،
()39
( ،167/1حرف)
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المرادي ،الحسن بن قاسم ،الجنى الداني في حروف المعاني،
()40
تحقیق :د.فخر الدين قباوه ،ومحمد نديم فاضل ،ط ،2دار األفاق الجديدة،
بیروت ط1983/2م.ص أ،ب.21
الھروي ،علي بن محمد النحوي الھروي ،األزھیة في علم
()41
الحروف ،تحقیق :عبد المعین الملوحي ،ط ،2مجمع اللغة العربیة
بدمشق1993 – 1413 ،م ،ص290
الواحدي ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي
()42
الواحدي ،النیسابوري ،الشافعي (المتوفى468 :ھـ) أسباب
النزول ،تحقیق :عصام بن عبد المحسن الحمیدان ،ط ،2دار اإلصالح -
الدمام  1412ھـ  ،1992 -ص.11
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