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 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وبعد: حممد وعلى آله وصحبه أمجعني...... دانوالصالة والسالم على سي ،احلمد هلل رب العاملني 
 الرذ  ررر  حررو  اررر يف القررآ  الرررموهر  مضمرمن ملعراين  ،يف القررآ  الرررممعاين حررو  اررر فهذا حبث يف 

 .اجملازية من داللضه األصلية إىل داللضه احلر 
الرررت ىضررر م علرررى معررراين اضل رررة عرررن مع اهرررا األصرررل  لررر ايدة آايت القررررآ  الرررررم  بعررر  يفهرررذا البحرررث واخرررض  

 .  اوب حلرو  ارربيا  م ه م الضو  اللغة العربيةو  ت ضيح العالقة بني القرآ  الررمو  الش اهد القرآنية
 :وقد جعلت هذا البحث يف اببني

 معانيهاو  حرو  ارر :الباب األول
 االسضعمالو  حرو  ارر بني القاعدة :الباب الثاين

 
 يف هذا البحث وأمتىن أ  ي ال إعجابرم  ملم سا   جهدا   لقد بذل ا

 وشررا  
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 الباب األول

 معانيهاو  حروف اجلر

 وفيه تقسيمات
 

 ال ح يةو  ال ظائف الداللية ،الضسميات ،ريفالضع :أوال
 اجملرورو  أقسام ارار :اثنيا
 معاين حرو  ارر :اثلثا

 

 النحويةو  الوظائف الداللية ،التسميات ،التعريف :أوال
  الضعريف -
  :ارر
(  ر  ر  ه  مأخ ذة من املادة اللغ ية ) ج  ، و االقضيادو  الشدو  ه  ارذب :لغة

1. 
ل عل او  االسم ابالسم لصحبر  ارر ت، و من فعل أو شبهه ،ىل ما بعدهقبل ارار إ نقل أو وصل ما :اصطالحا
  .2 ر إال على األمساءال يدخل حر  ار، و ابالسم
  :الضسميات -
مر هم مرن رأم ، و حرر  اضضرافة ( ،حر  ارر ،  ) حر  اخل مسميات مضعددة م ها ال ح ي   على ارر أطلق

  .أهنا أمساء ال غري
أمرا  ،3لر ه يف غمرة الشرح نراه يطلق عليهرا حررو  اضضرافة و  هذا ابب ارر، :فقال ارررو   يه حبمساها سيب و

مساهرا اخلليرل ، و 5 أطلرق عليهرا مصرطلح حررو  اخل ر  فقرد أمرا ال جراج ، و 4مساهرا حررو  ارررفقرد ابن السررا  
 .6رو  اررمرة أخرم حبو  حبرو  اخل  مرة 

                                                            

 لسا  العرب  ،ابن م ظ ر - 1
 51 - 51ص  ،معانيهاو  حرو  ارر ،أمحد فليح - 2
 الرضاب  ،سيب يه - 3
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 .ة تدور يف كضب العلماء ال ح يني مبصطلح رديف للمصطلح السابقومن ه ا نرم أ  املصطلحات الثالث
 ذلر  ألهنرا ىردف صر ة يف االسرمو  حررو  الصر اتمصرطلح الصر ات أو هر  و  و ه اك مصطلح آخرر يرالزم اررر

يعررد مصررطلح حررر  ارررر مررن أشررهر هررذه ، و هرر  مصررطلح غررري شررائة ابملقارنررة مررة شرري ال املصررطلحات الثالثررة، و 7
مسيررت حررو  ارررر  دوات املعراين فمررن خالمرا نرشررف معراين دقيقررة يف قرد ، و علرى ألسرر ض ا أشرريعهاو  ملصرطلحاتا

ال ميرن تقسريمه و  ألهنا أصغر وحدة لغ ية ذات معىن ،عليها بع  احملدثني اسم امل رفيمات أطلق، و السياق ال ص 
  .وحدات لغ ية مضعددةال ميرن تقسيمه إىل و  إىل وحدات لغ ية مقارنة حبر  ارر الذ  يؤد  وظي ة لغ ية

فقرد زاد بعر  ال حراة مرن  ،بعمرهم   يردخلهاو  بعمهم أدخرل بعر  احلررو  لرن ،يف عددها وقد اخضلف ال حاة
 :لر ال ،لر الك :من حرو  ارر لر ه ذكر أهنرا ال ررر إال المرمري كمرا يف ق ل را عدهاو  أمثال سيب يه حر  ) ل ال (

 ،عرن حررو  اررر 8ابرن مالر  يف أل يضره  قرد ذكرر، و اسرم رررور مبين يف حمل جرالرا  ضمري مضصل و  حر  جر
 :حيث قال

 على ،عن ،يف ،عدا ،حاشا ،خال ،حىت         ه  من إىل، و هاك حرو  ارر
 مىت، و لعلو  الباء، و الرا و       وات ،واو ،ك   ،الالم ،رب ،م ذ ،مذ

 :حرو  ارروظائف  -
حىت تضمح ت اصيل املعىن لذل  ما قيمة داللية سياقية نصرية حرو  ارر ه  أدوات تسضخدم لربط أج اء الرالم 

، مغ اهرررا يف احلرررديثو  تبرررني مع اهررراو  تظهرررر مرررن خرررالل ت ظي هرررا يف ال صررر ص فهررر  ىررردد الررردالالت السرررياقية بدقرررة
 .حن يةو  حلرو  ارر وظي ضا  دالليةو 

 ال ظائف الداللية  -
ألنه لر  حرذف ا حرر  اررر يضغرري  ،سضغ اء ع هافال ميرن اال ،الضماس  بني ع اصر ارملةو  إحداف الرتابط .5

 . املعىن العام للجملة
 .مض اهية يف الضماي  يم   على السياق معاين .2
 .ليس ما دالالت، و مقاصدهو  ء الرلمة ك  تضمح ت اصيل املعىنالربط بني أج ا .3
  :ال ظائف ال ح ية -

                                                                                                                                                                                                     

 804/ 5 ،األص ل ،ابن السرا  - 4
 10ص  ،شرح مجل ال جاج ، ال جاج  - 5
 572 ،ارمل يف ال ح  ،ال راهيد  - 6
 25ص  ،انيهامع، حرو  ارر و أمحد فليح - 7
 أوضح املسال  إىل أل ية ابن مال   ابن هشام، - 8
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 ،ب رراء ظرراهرا أو مقرردراهرر  حرررو  مبي ررة يررؤد  حررر  ارررر معررىن حنرر اي يف ارملررة مررن حيررث أ  مجيررة حرررو  ارررر 
  :على ال ح  الضايل

  :تبىن ب اء  ظاهر ا وتضعدد حركاهتا الظاهرة كاآليت تضعدد حرو  ارر الت، و احلرو  املب ية ب اء  ظاهر ا :أوال
 [ ك ْ   –ُمْذ  –ع ْن  –ِمْن ]  :وه  ،السر   الظاهر حرو  مب ية عل  -5

             ر امس ا وظرف ا" أتيت يف األكث مذ " :ملح ظة
) الم ارررر (   تبررىن، و كررا  الضشرربيه [  –اتء القسررم  –واو القسررم  -] ُربَّ  :وهرر ، حرررو  مب يررة علرر  ال ررضح -2

 : على ) ال ضح ( يف احلاالت اآلتية
 غري ايء املضرلم  –ع د جره ضمريا    -

 يف أسل ب االسضغاثة  -
  أسل ب ال داء الضعجيب يف -

 [ الباء  - الالم ] :ومها ،  عل  الرسرحرفا  مب يا -3
  .األكثر كاسم وظر  أتيت يف، ووه  " م ذُ  " حر  يبىن على المم الظاهر، -8
 .العارض ( تبىن ) ِمْن ( إذا سبقت كلمة تبدأ بساكن عل ) ال ضح -1 
 .العارض ( ُمْذ [ إذا سبقا كلمة تبدأ بساكن عل  )الرسر –يبىن احلرفا  ] عْن  -1
 .الظاهر النقالب أل هما " ايء  " على ( إذا جرا " ضمريا  " على ال ضح –ىن احلرفا  ) إىل يب -7

  :كالضايل  مقدر ا وتضعدد أسباب الضقدير تضعدد احلرو  الت تبىن ب اء  ، و احلرو  املب ية ب اء  مقدر ا :اثنيا
  يف  –حاشا / حىت  –عدا  –خال  –عل   –) إيل  :وه  ،للضعذر والثقل حرو  مب ية على السر   املقدر - 1
  ( مىت
  .على السر   املقدر للضعذر ال حمل له من اضعراب مبين -2
 :مالحظضا  () 

 حرو  ارر السابقة كلمة تبدأ بساكن ُحذ  حر  املد األخري وتر   حركة الب اء مقدرة   إذا سبقت -
  .عليه

  .ليلوجر يف الق ،أتيت " مىت " كاسم اسض هام واسم شرط وظر   -
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  أقسام اجلار واجملرور :اثنيا
 :9 ن حيثرور ماجملو  يقسم ارار

 :ثالثة أقسام ه  ،االخضصاص -5
 .ك  (  ،اتء القسم ،واو القسم ،الرا  ،حىت ،م ذ ،مذ ،) رب   :راملممو  ما رض  ابالسم الظاهر -
 .) ل ال ( :ما رض  ابلممري -
 .حاشا ( ،خال ،عدا ،الباء ،الالم ،يف ،على ،عن ،إىل ،) من :ما ه  مشرتك -

 :ثالثة أقسام ه  ،ال ايدةو  األصالة -2
، االسرم اجملررورو  تصرل برني عاملهراو  ه  احلرو  الت تؤد  معىن جديدا يف ارملرةو  :حر  جر أصل  -

 الرا  (  ،الضاء ،ال او ،الالم ،ك   ،م ذ ،مذ ،حىت ،على ،عن ،إىل ،من)  :تضمثل يف ما يل و 
تعمرررل علرررى تق يرررة املعرررىن يف و  دخ مرررا كخروجهررراو  ال مضعلرررق مررراهررر  احلررررو  الرررت و  :حرررر  جرررر زائرررد -

 ،) مررن :تضمثررل يف مررا يلرر ، و يررر   إعررراب االسررم بعرردها ررررورا ل ظررا مرف عررا أو م صرر اب حمررال، و ارملررة
 .الرا  ( ،الالم ،الباء

-  

 معاين حروف اجلر :اثلثا
 ترلم را عرن عرددها، و السرياقات اللغ يرة لقد أشران يف مسضهل هذا البحرث علرى أنر اال حررو  اررر وفرق أمهيضهرا يف

سررر ضحدف ه رررا عرررن املعررراين الرئيسرررة الرررت يؤديهرررا هرررذا احلرررر  يف سرررل كه اللغررر   ، و اخرررضال  العلمررراء يف تسرررميضهاو 
  :ه  على ال ح  الضايلو  هذه املعاين ترمن يف سياقها الداليل اللغ   تظهر مبعاين مضعددة، و السياق 

  ِمْن 
 :10إذا كانت زائدة البد من ت فر شرطني فيها  ،زائدغري و  حر  جر ير   زائدا

 ا نررة هب أ  ير   ررور :األول
 أ  يسبقها ن   أو اسض هام أو هن   :الثاين

 ،البررردل ،الضعليرررل ،بيرررا  ارررر س ،الضبعررري  ،ال مانيرررةو  ابضرررداء الغايرررة الغايررة املرانيرررة :وغررري ال ائرررد لررره أربعرررة عشرررر معرررىن
 .م افقة ) ُرب ( ،مبعىن القسم ،مبعىن يف ،مبعىن الباء ،ال صل ،االسضعالء ،الغاية ،ضهاءاالن ،اجملاوزة مبعىن ) عن (

                                                            

 547 - 541ص  ،ال ح  ال ظي   ،عاطف فمل - 9
 358ص  ،ارىن الداين يف حرو  املعاين ،حسن بن قاسم املراد  -10
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 إىل 

مبعررىن )  ،الضبيررني ،مبعررىن ) مررة ( ،هرر  أصررل معانيهرراو  ال مررا و  انضهرراء الغايررة يف املرررا  :11 حررر  جررر لرره مانيررة معررا 
 . 12قد تر   زائدة ، و ( مبعىن ) من ،مبعىن ) ع د ( ،مبعىن ) من ( ،مبعىن ) يف ( ،الالم (

 
  عن 

 :13حررر  ارررر عررن لرره معرراين مضعررددة ، و تررر   امسررا إذا دخررل عليهررا حررر  ارررر، و حرفرراو  ل ررم مشرررتك يررر   امسررا
 مبعىن ) يف (  ،مبعىن ) بعد ( ،الضعليل ،االسضغاثة ،االسضعالء ،البدل ،اجملاوزة

  على 
قرد ، و مبعرىن ) البراء ( ،مبعرىن ) مرن ( ،الظرفيرة ،الضعليرل ،زةاجملاو  ،املصاحبة ،االسضعالء :14حر  جر له مانية معا  

  .تر   زائدة للضع ي 
  يف 

إىل  مبعرىن) ،) البراء (    مبعرىن ،مبعرىن ) علرى ( ،املقايسرة ،الضعليل ،املصاحبة ،الظرفية :15حر  جر له تسعة معا  
 .قد تر   زائدة، و (

   الرا 
 يررر   حررر  ارررر زائررد، و غررري العامررل هرر  كررا  اخلطررابو  رالعامررل هرر  حررر  اررر ،غررري عامررل حررر  يررر   عررامال

  .الضعليل ،الضشبيه :فغري ال ائد ما مع يا  ،غري زائدو 

                                                            

 373ص  ،املصدر السابق - 11
 .74/ 2 ،معاين القرآ  - 12
 210ص  ،املعاينارىن الداين يف حرو   ،حسن بن قاسم املراد  - 13
 885ص  ،املصدر السابق - 14
 211ص  ،املصدر السابق - 15
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  الباء 

فقرد ذكرر ال ح ير   مرا فأمرا غرري ال ائردة  ،غرري زائردةو  زائردة :هر  ضرراب ، و مرالزم لعمرل اررر ،حر  اض  ابالسرم
 ،االسرررضعالء ،اجملررراوزة ،البررردل ،الظرفيرررة ،املصررراحبة ،الضعليرررل ،انةاالسرررضع ،الضعديرررة ،: اضلصررراق16ثالثرررة عشرررر معرررىن 

  .مبعىن ) إىل ( ،مبعىن ) من ( ،القسم ،الضبعي 
 

  الالم 
 ،الضعليرررل ،امللررر  ،االسرررضحقاق ،: االخضصررراص17حرررر  ارررررالالم لررره معرررا  كثررررية ، و األقسرررامو  حرررر  كثرررري املعررراين

مبعرىن  ،مبعرىن ) عرن ( ،) يف (   مبعرىن ،مبعرىن ) إىل ( ،الضبلير  ،عجبالض ،الصريورة ،الضعدية ،القسم ،الضبيني ،ال سب
 .مبعىن ) بعد ( ،مبعىن ) مة ( ،مبعىن ) ع د ( ،) على (

  ُب  ر  
، مسراواهتا احلررو  يف الداللرة علرى معرىن غرري م هر م ج سره بل ظهرا :دليرل حرفيضهرا، و 18حر  جرر ع رد البصرريني 

 لرررر هم أمجعررر ا علرررى أهنرررا ت يرررد الضقليرررلو  خضلرررف ال ح يررر   يف معرررىن ) رب (ا، و ممرررا يررردل علرررى حرفيضهرررا أهنرررا مب يرررةو 
  .الضرثريو 

  ال او 
وال جيرر ز ذكررر  ،ارررار هرر  واو القسررم ،انصرربو  : جررار19فالعامررل يررر   قسررما   ،غررري عامررلو  حررر  يررر   عررامال

 [ 5:] الضنيال يض   " و  الضنيو  " :ق له تعاىل :حن  ،فعل القسم معها
  الضاء 
ما سر م ذلر  لريس مرن ، و اتء اخلطاب، و اتء الضأنيث، و اتء القسم :أقسامه ثالثة، و غري عاملو  عامالحر  ير   

 فت " اتهلِل ت :حن  ،ال تدخل إال على اسم هللاو  أما حر  ارر فيها ه  اتء القسم ،حرو  املعاين كضاء املمارعة
 .[52:ؤ تذكر ي سف " ] ي سف

                                                            

 502ص  ،املرجة السابق - 16
 583ص  ،املرجة السابق - 17
 537ص  ،األج بةو  املسائل ،إبراهيم السامرائ  -18
 541ص  ،ارىن الداين يف حرو  املعاين ،حسن بن قاسم املراد  - 19
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  حىت 

هر  و  زاد عليه الر في   قسما رابعرا، و حر  ابضداء ،حر  عطف ،حر  جر :امحر  له ع د البصريني ثالثة أقس
هررذا مررذهب البصررريني أهنررا جررارة و  تررر   حررر  جررر ي يررد انضهرراء الغايررة، و أ  يررر   حررر  نصررب ي صررب املمررارال

 .ب  سها
 م ذ و  مذ 

، ا  إذا ارت رة مرا بعردمهاامسرو  املشه ر أهنما حرفا  إذا اجنر ما بعدمها، و تر   امساو  أل اظ مشرتكة تر   حر  جر
 .م ذ ( حرفا جر ال جيرا  إال ال ما و  الصحيح أ  ) مذو 

   ك 
 :20وتر   حر  جر يف م ضعني مها  

رررهْ   :حنررر  ،إذا دخلرررت علرررى مرررا االسرررض هامية :األول رررْه؟   ) مرررا ؟كْيم  ) كررر  (      ب ( االسرررض هامية رررررورة أ  ِلم 
 .رتوحذفت أل ها لدخ ل جر ارر عليها، واماء للس

 إذا وقعت قبل ال عل املمارال  :اثنيا
 حاشاو  عداو  خال 

فرذذا كانرت حرفرا  ،هر  يف احلرالضني مرن أدوت االسرضث اء، و فعرال مضعردايو  تر   حرفا من حرو  اررر مشرتكة أل اظ
تضعرني و  –ال صرب و  أغرىن اررر –كرال الر جهني ، و إذا كانرت فعرال نصرب االسرم املسرضثىن، و جرت االسم املسضثىن هبرا

 . 21إمنا ت صل ال عل ، و ذل  أل  ) ما ( املصدرية ال ت صل حبر  اررو  ليضها بعد ) ما ( املصدريةفع
 

  لعل 
  :حر  له قسما 

 .هذا مذهب الرثري من ال ح يني، و ترفة اخلربو  أ  ير   من أخ ات إ   الت ت صب االسم :األول
 .أ  ير   حر  جر يف لغة عقيل :الثاين

  مىت 
 .22قد تر   حر  جر مبعىن ) من ( يف لغة هذيل ، و اسض هاماو  تر   شرطا ،ا اسم من الظرو املشه ر فيها أهن

                                                            

 271ص  ،املصدر السابق - 20
 150 - 833 – 858ص  ،ر السابقاملصد - 21
 571 ،الصاحيب - 22
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 ل ال 
  :حر  له قسما 

 .أ  ير   حر  امض اال ل ج ب :األول
الرررا  ضررمري مضصررل مبررين يف و  لرر ال حررر  جررر ،لرر الك :كق لرر   ،المررمري ررررور هبرراو  أ  يررر   حررر  جررر :الثرراين

 . 23ليه سيب يه هذا ما ذهب إ، و حمل اسم ررور
 
 
 
 
 

                                                            

  344/  5 ،الرضاب - 23
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 الباب الثاين

 االستعمالو  حروف اجلر بني القاعدة

 فيه تقسيماتو 
 

 م ه م الض اوب يف القرآ  الررم :أوال
 ت اوب حرو  ارر م قف ال حاة من :اثنيا
 أوجه الض اوب يف القرآ  الررم :اثلثا

 

 مفهوم التناوب يف القرآن الكرمي :أوال
 الضعد لض اوب من معىن فمن امل يد اضشارة إىل تقسيم األفعال العربية من حيث الل وم و قبل ىديد ما يشري إليه ا

 .نظر ا أل  الض اوب من ضمن هذا املبحث
املعرو  أ  األفعال العربية من حيث ل ومها وتعديضها ت قسم إىل قسمني: ال عل الالزم وال عل املضعد . ال عل 

قبح عمرو، وإما على أنه واقة م ه  –حسن زيد  :إما على أنه قائم به مثل ما يليه فاعل مرف ال فقط، الالزم ه  "
 24"  جلس عمرو –قعد زيد :مثل

أو بعبارة أخرم أ  ال عل الالزم ه  الذ  يرض   مبا يليه من ال اعل دو  حاجة إىل امل ع ل به وقرد يسرمى ابل عرل 
  سم بعده.القاصر القضصاره على فاعله وعدم راوزه إايه لل ص ل إىل اال

 25"  وم ع ل به م ص ب أو جار وررور ،ما يليه فاعل مرف ال أما ال عل املضعدم فه  "
( فقط بل يضعداه ليصل إىل ما بعده من اسم م ص ب  فاعله أو بعبارة أخرم ه  ال عل الذ  ال يرض   مبرف عه )

 .دهأو جار وررور، وقد يسمى ابل عل اجملاوز لضجاوزه فاعله إىل االسم ما بع
  " :قسم يل  ال اعل املرف ال بعده م ع ل به م ص ب. مثل :ي قسم ال عل املضعدم على هذه امل ه م إىل قسمني

ا سافر ا وقسم يل  ال اعل املرف ال بعده  ."، وقد يسمى قسم يضعدم ب  سه أو مباشرة كضب زيٌد رسالة ، ظ  ت زيد 
                                                            

 55 :تيسريات لغ ية، دار املعار ، ص ،ش ق  ضيف - 24
 55:املرجة السابق، ص - 25
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وقد يسمى قسم يضعدم ب اسطة حرو  ارر، وه  ما  ،" مر زيد ابلدار، رجة زيد إىل بيضه " :جار ررور، مثل
 .وهذا األخري ه  الذ  سيدور احلديث ح له ،يعر  ع د ال حاة ابل عل املضعدم حبرو  ارر

اخضلف ال حاة يف شأ  ال عل املضعدم حبر  ارر فبعمهم جعله قسم ا اثني ا لألفعال املضعدية كما تقدم ذكره، 
زمة. وقد ذهب د. ش ق  ضيف إىل أ  الرأ  األول ه  األرجح وقال: "أل  ال عل وبعمهم ضمه إىل األفعال الال

ل م زيد  –ل م زيد ابلرالم  " :مثال      مة ارار واجملرور يقة على اجملرور كما يقة على امل ع ل به، فذذا قلت
ال عل يف ارملة األول فمن الضحرم أ  نسمى . يف ارملضني واقعا على الرالم -أ  ال طق –كا  الل م   ،الرالم

، وال عال  مضساواي  يف املعىن وه  ما جعلين أضم ال عل مة ارار واجملرور إىل ال عل  ،الزم ا ويف الثانية مضعداي 
 املضعدم ويؤكد ذل  أنه جي ز العطف على ارار واجملرور مة ال عل ابل صب مثل: مررت ب يد وعمر ا، ورغبت فيه

 26 .جع ر او 
ررالف هرذا الررأ  بعمرهم اآلخرر مر هم أمحرد عبرد السرضار ارر ار  حيرث يررم أ  ال عرل املضعرد   وقد ذهرب إىل مرا

حبر  ارر قسم من أقسام األفعال الالزمة ألنه يضسم بمعف معىن احلردف والر من فيقرل تصررفه يف األزم رة املخضل رة 
 27 .وبذل  يمعف متر ه من ال علية واحلدوف، فال يضعدم إال ب اسطة

 أ  ال عل أصله قاصر الزم مث يصار من هذا احلالرة إىل املضعردم الرأ  د. إبراهيم السامرائ  حيث يرم " ويؤكد هذا
." 28 

على الرغم من أ  بني الرأيني شيئا من الض اق  إال أهنما يشرتكا  يف أ  ال عل املضعدم حبر  ارر كا  أصله الزم ا 
ضيف ضمه مة األفعال املضعدية ألنه  ش ق   ارر. فالدكض ر مث يضجاوز فاعله ويضعدم إىل امل ع ل به ب اسطة حر 

ابضضافة إىل أنه مسى ال عل ع د تعديضه  ،حبر  على الس اءو  جاء مبثال جي ز فيه تعدية ال عل الالزم ب  سه
عدم حبر  ارر فلذل  ميرن ىديد ما يقصد ابل عل املض .    ابحلر  الزما  مما يؤكد أ  األصل فيه ه  الل وم

ابلق ل إنه فعل الزم يضعدم فاعله إىل م ع ل به ب اسطة حر  من حرو  ارر ألنه ال يضمرن من إيصال مع اه 
 .إىل االسم بعد فاعله ب  سه

ويشري الض اوب إىل  .    وت اوب حرو  ارر كما سبق ذكره من م ض عات تعدية األفعال الالزمة حبرو  ارر
 –أو بدل حر  جر من آخر أو اسضعمال احلرو  بعمها مرا  بع . ومن ذل  نيابة حر  جر عن آخر 

 :]يس ( والشمس ررم ملسضقر ما ) :" يف ق له تعايل إىل " عن حر  " الالم نيابة حر  " - على سبيل املثال
 [2 :الرعد ] .( مسمى     وسخر الشمس والقمر كل جير  ألجل ) :وق له[ 34

                                                            

 55 :املرجة السابق، ص - 26
 354 :ص ،اللباب يف ال ح  ،عبد ال هاب الصاب ين :. انظر أيما72 :ص ،حن  ال عل ،أمحد عبد السضار - 27
 48 :ص ،ال عل زمانه وأب يضه ،إبراهيم السامرائ  - 28
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فحر  الالم املضعدم به األفعال ه ا ال أتيت يف مراهنا كما ال تؤدم  .( هداان مذا احلمد هلل الذ  ) :وق ل 
 "، و" رر  إىل مسضقر ما " :" وتؤد  مع اها فضعين تل  الضعدية إىل مع اها احلقيق  وإمنا ت  ب عن حر  "

  ." هداان إىل هذا "و "، جير  إىل أجل مسمى
فمن  ،ماد عليه يف اضشارة إىل هذه الظاهرة ال ح ية يف اللغة العربيةو  يرن ه ال  مصطلح حمدد ميرن االعض

 29.العلماء من يسم هنا ابلض اوب وم هم من يسم هنا ابلضعاقب واضانبة
إال أ  الباحررث مييررل إىل تسررميضها ابلض رراوب إذ إ  مررن هررذه الظرراهرة ن عررا مررن الض اعررل بررني احلرررو  كمررا يضمررح مررن 

 :] ي سرف .( فضحسسر ا مرن ي سرف ) :وق لره[ 21 :الشر رم ] ( برل الض برة عرن عبرادهوهر  الرذ  يق ) :ق له تعاىل
47] 

( يف حررني ت رر ب حررر   أ  يقبررل الض بررة مررن عبرراده " ) مررن " يف اآليررة األويل ت رر ب عررن حررر  " عررن إ  حررر  "
 مرن ( ليضمرح مرن ذلر  ت راوب برني حرريف " أ  فضحسس ا عرن ي سرف " ) عن "من" يف اآلية األخرية عن حر  "

  ." إحدامها عن األخرم عن " و"
 

 تناوب حروف اجلر  موقف النحاة من :اثنيا
يعد الض اوب من م ض عات االخضال  بني ال حاة إذ إنه أاثر جدال الهنائيا بي هم فيما إذا كا  قياسيا أم مساعيا. 

  :وقد ختل  هذا االخضال  يف مذهبني
 . مذهب البصريني5

وأنره لريس حلرر  اررر  ،ليس قياسيا أل  أحرر  اررر ال ت ر ب بعمرها عرن بعر  بقيرا ي عم البصري   أ  الض اوب 
 الظرفيرة " ترؤد  معرىن واحردا حقيقيرا هر  " يف إال معىن واحد حقيق  يؤديه على سبيل احلقيقة ال اجملاز. فاحلر  "

     حقيقيررا إال معرررىن " ال تررؤد  مرررن "، واحلررر  " االسررضعالء " تررؤد  معرررىن واحرردا حقيقيررا هررر  " علررى "، واحلررر  "
فرذ  أدم احلرر  معرىن آخرر . "، وهررذا االنضهاء " معىن حقيقيا إال معىن " إىل " كما ال تؤد  احلر  " االبضداء "

 غري مع اه احلقيق  اخلاص به وجب الق ل    أتديضه هذا املعىن ارديرد أتديرة رازيرة ال حقيقيرة. مثرال ذلر  ق ل را "
" ولررن هرذا املعرىن  الظرفيرة " كمرا هر  معررو  ال ترؤد  حقيقيرا إال معرىن " يف احلر  "فر ،" غرد الطائر يف الغصن

أل  الطرائر املغررد لريس يف داخرل الغصرن أو برني ج انبره كمرا ي حيره معرىن  ،عاج  عن ت سري ما أدته يف هذه العبرارة

                                                            

  هاد  اماليل، نظرية احلرو  والعاملة ومب اها وطبيعة اسضعماما القرآين بالغيا - 29
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 " أو " ال  قيرة ل  وهر  معرىن "الظرفية وإمنا الطرائر علرى الغصرن وف قره. فراحلر  "يف" ه را قرد أدت غرري مع راه األصر
 30 .لذل  تعد أتديضها هذا املعىن أتدية رازية ،" على " وه  املعىن الذ  ختض  به احلر  " االسضعالئية

 
 . مذهب الر فيني2

على عرس ما ذهب إليه البصري   ي عم الر في   أ  الض اوب قياس  حبجة أ  احلر  بص ضه كلمة كسائر 
لية يؤد  عدة معا  حقيقية لغ ية كانت أم عرفية، ومن مث قصر حر  ارر على معىن وال ع االمسيةالرلمات 

 31 .حقيق  واحد وإخراجه مما يدخل فيه غريه من املعىن تعسف غري داال
هم يرو  أ  أتدية احلر  معىن غريه ليست رازية أل  الضأدية إذا شاعت دالالهتا واشضهر اسضخدامها لدرجة 

 .م ض فه  حقيقية، فاجملاز ال مرا  له إال إذا   يبضدر املعىن إىل ذهن السامةي همها السامة بغري غ
الذ  يرض   به كثري من احملققني ألنه عمل سهل بغري إساءة لغ ية وبعيد عن االلضجاء  وهذا املذهب األخري ه 

ظاهرة أتدية احلر  ال احد  إىل اجملاز والضأويل وحن مها، وه  ف ق كل ذل  يضمشى مة الظ اهر اللغ ية العربية مثل
( وظاهرة اشرتاك عدد من احلرو  يف أتدية معىن واحد أو ما  لغ ية أم عرفية )     اضل ة كلها حقيقية معاين

 .يعر  ابملشرتك الل ظ 
 
 

     أوجه التناوب يف القرآن الكرمي :اثلثا
ري أيمررا ع ررد سررياقات معي ررة إىل معرراين ال تشررري حرررو  ارررر إىل معانيهررا األصررلية فقررط كمررا تقرردم ذكررره وإمنررا تشرر

 :وتعرض السط ر الضالية هذه الظاهرة مة االسضدالل ابآلايت القرآنية ،ت  ب ع هاو  حرو  أخرم
  ْاملعاين الضالية ت  ب عن، و ِمن: 

  [5 :] اضسراء    ""من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى :ق له تعاىل :حن  ،ال مانيةو  ابضداء الغاية املرانية -
 [ 213 :] البقرة "" م هم من كلم هللا :ق له تعاىل :حن  ،الضبعي  -
 [ 30 :] احلج "" واجض ب ا الر جس من األواث  :ق له تعاىل :حن  ،بيا  ار س -
 [ 51 :] البقرة الص اعق "  جيعل   أصابعهم يف آذاهنم منو  " :ق له تعاىل :حن  ،الضعليل -
 [34 :أرضيضم ابحلياة الدنيا من اآلخرة " ]الض بة"  :حن : ق له تعاىل ،البدل -

                                                            

 134-137، ص: 2-  ،ال ح  ال ايف ،عبا  حسن - 30
 18ص:  ،املرجة السابق - 31
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 :ويشرتط فيها عدة شروط ،زائدة -
 [51 :] املائدة "" ما جاءان من بشري :ق له تعاىل :حن 
 [571 :" حىت ميي  اخلبيث من الطيب " ] آل عمرا  :حن  ،ال صل -

 املعاين الضالية ت  ب عن، و إىل: 
 [ 51 :] البقرة، "" مث أمت ا الصيام إىل الليل  :ق له تعاىل :حن  ،ال مانيةو  ابضداء الغاية املرانية -
 [ 33 :] ي سف ،"" قال رب السجن أحب إيل مم ا يدع نين إليه  :ق له تعاىل :معىن ) ع د (، حن  -

 املعاين الضالية ت  ب عن، و عن: 
 [ 51 :" لرتكنب طبقا عن طبق " ] االنشقاق :ق له تعاىل :حن  ،مبعىن بعد -
 [ 84 :] البقرة " شيئا   واتق ا ي ما  ال ر   ن ٌس عن ن س " :ق له تعاىل :حن  ،البدل -
 [ 32 :" إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب " ] ص :ق له تعاىل :حن  ،مبعىن على -
 [ 21 :" ] الش رم " وه  الذ  يقبل الض بة عن عباده :ق له تعاىل :حن  ،مبعىن من -

 الضاليةاملعاين  ت  ب عن، و على: 
 [ 1 :] طه "" الرمحن على العرش اسض م :ق له تعاىل :حن  ،االسضعالء -
 [ 571 :آتى املال على حبه " ] البقرةو  " :حن  ،املصاحبة مبعىن مة -
 [ 51 :" ودخل املدي ة على حني غ لة من أهلها " ] القص  :ق له تعاىل :حن  ،مبعىن يف -

 املعاين الضالية ت  ب عن، و يف: 
 :] الررروم ""غلبررت الرروم يف أدأل األرض وهررم مرن بعرد غلرربهم سريغلب   يف بمررة سر ني :ق لرره تعراىل :حنر  ،ظرفيرةال -
5-8 ] 
 [ 58 :] ال  ر"" ميسرم فيما أفمضم فيه عذاب عظيم :ق له تعاىل :حن  ،السببية -
 "" قال أدخل ا يف أمم قد خلت من قبلرم :ق له تعاىل :حن  ،املصاحبة -
 [ 1 :" فردوا أيديهم يف أف اههم " ] إبراهيم :ق له تعاىل :حن  ،مبعىن إىل -
 [ 571 :] البقرة "" ولرم يف القصاص حياة :ق له تعاىل :حن  ،مبعىن الباء -
 [ 34 :] الض بة " فما مضاال احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليٌل " :ق له تعاىل :حن  ،املقايسة -

 املعاين الضالية ت  ب عن، و الباء: 
 [5 :] ال اىة، " بسم هللا الرمحن الرحيم " :ق له تعاىل :حن  ،االسضعانة -
 [ 57 :] البقرة، "ذهب هللا ب  رهم " :ق له تعاىل :حن  ،الضعدية -
 [51 :] سبأ، " وبدل اهم جب ضيهم ج ضني " :ق لة تعاىل :حن  ،الع ض واملقابلة -
 [ 1 :] اضنسا   "" يشرب هبا عباد هللا :ق له تعاىل :حن  ،الضبعي  -
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 [ 523 :] آل عمرا  ،"لقد نصركم هللا ببدر " :ق له تعاىل :حن  ،الظرفية مبعىن يف -
 [ 32 :" ادخل ا ار ة مبا ك ضم تعلم   " ] ال حل :ق له تعاىل :حن  ،املقابلة -
 [ 83 :" ك ى ابهلل شهيدا " ] الرعد :ق له تعاىل :حن  ،ت يد الض كيد ،زائدة -
 [500 :] ي سف ،قد أحسن يب "و  " :ق له تعاىل :حن  ،ةالغاي -
 [ 5 :] املعار  ،" سأل سائل بعذاب واقة " :حن : ق له تعاىل ،مبعىن عن -
 [ 1 :] اضنسا ، "عي ا  يش رب هبا عباد هللا :مبعىن من، حن : ق له تعاىل -

 املعاين الضالية عنفيه ت  ب ، و الالم: 
 [ 21 :] لقما  "" هلل ما يف السم ات واألرض :حن : ق له تعاىل ،امللرية -

 أ  كل شئ يف السماء واالرض ه  مل  هلل وحده خالق كل شئ
 [ 55 :] ال ساءفا  كا  له إخ ة " "  :ق له تعاىل :حن  ،االخضصاص -
 [ 4 :] العادايت "وإنه حلب اخلري لشديد" :ق له تعاىل :حن  ،الضعليل -
 [ 74 :" ررُّو  لألذقا  سجدا " ] اضسراء :ق له تعاىل :حن  ،مبعىن على -

  املعاين الضالية عنفيه ت  ب ، و الرا: 
 [ 23 – 22 :] ال اقعة  ر عني كأمثال اللؤلؤ املر    "حو  " :ق له تعاىل :حن  ،الضشبيه -
 [ 514 :] البقرة ،" واذكروه كما هداكم " :حن : ق له تعاىل ،الضعليل -
 [ 55 :" ] الش رم ليس كمثله ش ء " :تعاىلحن : ق له  ،زائدة للض كيد -
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 اخلامتة
بيانه أ  ت اوب احلرو  قد ير   يف غاية الضعقيد خاصة إذا كرا  معرىن احلرر  الطرالة ومعرىن نظرريه سبق يضمح مما 

فرذذا  ،ء تبادل احلرفني مرن ت راوب املعرىنالرامن غري مضقاربني ومن مث ت بة من ذل  صع بة ال هم ملن ال يدرك ما ورا
لررن  ،احلرو  ال اردة يف اآلايت السابقة ال متثل كل أوجه هذه الظراهرة اللغ يرة يف القررآ  الرررم وبافرتض ا أ  ت ا

مرررن اضجابرررة عرررن هرررذا ؟   و كيرررف نرضشرررف هرررذه الظررراهرة عي هرررا الررر اردة يف اآلايت الررميرررة  :السرررؤال املطرررروح هررر 
اهرة اللغ ية يف القررآ  أث اء اكضشا  هذه الظصف هبا الض اوب الضساؤل البد من اضشارة إىل بع  السمات الت يض

 .عدم االقضصار على ذكر ش اهد قرآنية من دو  بيا  اآللية الت مت اكضشا  الض اوب يف اآليةو  الررم
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